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Ez az írás az általatok (is) kitöltött kérdőívem alapján készült. Minden bekezdést más írt.
Nem a személyes véleményemet tükrözi, habár a
leírtak nagy részével egyetértek. Tematizáltam a
válaszokat, és amennyire lehet, összefüggővé és
olvasmányossá tettem. Mit adott nektek az anime?

Kiút az öngyilkos gondolatokból
Kiutat. Ha nem lennének, én már 10 évesen
öngyilkos lettem volna.
Értelmet ad az életemnek! (csak azért jó
élni, mert minden nap animét nézhetek)
Nekem az animék bizalmat, reményt és legtöbb esetben pozitivitást adtak. Ha nem lennének
az animék, talán én sem lennék 😅

„Egy menekülőutat az életből.”

Sokszor kerültem már a padlóra, és nem
egyszer támadtak már olyan gondolataim, hogy
véget vetek az egésznek, de néhány órányi animenézés mindig segített kikapcsolni az agyam, és
erőt adott a lelkemnek, hogy felálljak és folytassam.
Nekem egy teljesen új világot nyitott meg.
Egy olyat, amit azelőtt nem ismertem. Ha nem ismertem volna meg az animéket, most is ugyanazt
a szörnyű és szomorú életet élném, ahol minden
reggel hányingerrel és hasfájással kelek fel, mert
nem akarok iskolába menni a szar közösség és a
bántalmazások miatt, és még most is többször
megfordulna a fejemben az öngyilkosság gondolata. „Mit veszítene a világ, a környezetem vagy
bárki más, ha én nem lennék itt?” Ilyen gondolatok jártak a fejemben, mielőtt rátaláltam erre a
gyönyörű és elfogadó dologra, közösségre. Sokáig nem találtam a helyem az életben, de az anime
világa segített megtalálni azt, elfogadni önmagam.

Egyes animék szórakoztatók, mások elgondolkodtatók, néhány anime antidepresszáns számomra.
Amikor depressziós voltam, ez a szubkultúra sok erőt és barátot adott, és egy olyan környezetet, ami elfogad, megért és támogat.

Aszociális
személyiségzavar ellen
Eléggé aszociális vagyok, de a hozzám hasonló animefanokkal általában tudok jókat beszélgetni.
Az anime az új énemet adta. Mivel nincsenek barátaim, szóval többet tudok anime nézéssel tölteni meg japánt tanulni.
Időtöltést. Inspirációt. Szeretnék a közösség tagja lenni, és próbáltam is már, de valahogy

nem jött át a dolog. Lehet, rossz helyen próbálkoztam.
Számomra búvóhelyet biztosított, amikor
egyedül voltam. Mivel nehezen jöttem ki a kortársaimmal, az animék világába menekültem. Az anime töltötte be a barátok szerepét.
Nem találtam a helyem a társadalomban,
és nem éreztem jól magam. De rátaláltam az animékre és a mangákra, meg japánra, és lett értelme az életnek. Jelenleg azt tervezem, hogy kint
fogok dolgozni, amint megtanulok japánul, és itt
hagyom ezt a hülye országot.
Nekem nagyon sokat segítettek. Nagyon
zárkózott ember voltam, amikor elkezdtem animéket nézni, és irtó sokat segítettek nekem elterelni a rossz gondolataimat. Ha szimplán nem
éreztem jól magam, megnéztem egy részt (vagy
többet :,D) és a rossz kedvem elillant.

Antidepresszáns
Amikor depis voltam, anno ez mentett ki a
süllyesztőből.
Sok dologban segített, és a depressziós
korszakból is kirángatott.

„Megnyugvást és szellemi
regenerálódást.”
AniMagazin

Tartalomjegyzék

△

Anime

036

itthon
Szabadidőmben állandóan animéket néztem. Egy
teljesen más világba repítettek el. Nagyon élveztem azt az időszakot.
Néha úgy visszamennék azokhoz a pillanatokhoz. Mostanában sajnos nincs túl sok időm
nézni/olvasni animéket és mangákat.
Tulajdonképpen egy függő vagyok. Tudom, hogy ez nem jó, de ebben tudok kikapcsolódni, mert nagyon stresszes az életem. Barátaim
nincsenek, legalábbis akiben megbízhatnék stb.
Tehát ez ad nekem társaságot is leginkább. Rettentően sokat fejlesztett a személyiségemen,
többnyire jót. Egy a rossz, hogy nagyon függök
tőle, de ezt már fent kicsit kifejtettem, miért.
Azon kívül pár életszakaszomon átsegítettek. Az
anime jelenti számomra az életet, ne nevess, ez
így van. (/ °^°)/♥ ♥Anime is my life♥

Átsegít a családi gondokon
Mióta animét nézek rájöttem, hogy nem
akarok azok közé a klónok közé tartozni, akik divatoznak, hanem igenis fel akarom vállalni az 50
cm-es nyuszis táskát a bőrdzsekimmel az utcán,
mert nekem ez tetszik, nem szeretnék beolvadni.
Az anime segített át akkor, amikor a szüleim elváltak és mindig feldob, na meg annyira tudok izgulni, mikor valami akció animét nézek, hogy kiráz
a hideg :D. Nagyon fontos nekem ez az egész, és
szeretnék még jobban részese lenni, ha alkalom
adódik, szeretnék mangát vagy animét fordítani.

AniMagazin

a macskáim nélkül lehet, hogy rég feladtam volna
és ma egy 8 általánost végzett, depressziós, hisztis picsa lennék, szóval bőven van mit köszönnöm
nekik. :)

Boldogság

Valahogy úgy tudnám elmondani, hogy mióta animézek, szebbnek tűnik a világ.
Az anime nekem kikapcsolódás, az életem
része. Néha megsirat, néha megnevettet, de mindig boldoggá tesz, ha nézhetem.
Kezdetben még csak angolról magyarra. Szeretnék több emberrel megismerkedni és több barátot szerezni.
A gyereknek szüksége van megtanulható
mintákra, ezt általában a szülőktől kapja meg…
a minta, amit tőlük kaptam nagyjából egy zsák
krumpliéval vetekedett… ovis éveimben a minta
jó részét a Sailor Moon, Mila a szupersztár, és az
Ezüst nyíl adta, lettek barátaim… ált. suliban szintet léptem, és jöttek a japán szinkronos animék
és a mangák. Ebből megtanultam, hogy lehet/
kell/kéne normálisan viselkedni, a normálisabb slice-of-life sorozatokból szép mintákat gyűjtöttem,
azóta is ebből élek, ezt fejlesztem. Most néha
anyukám anyukájának érzem magam. Amúgy
apám alkoholista volt, anyukám (az a fránya túl
jó szíve…) meg hagyta, azért tanultam mindent
máshonnan, nehogy olyan legyek, mint ő (apám),
és sikerült is. Az animék, mangák, japán kultúra és

Nem igazán tudnám elmagyarázni, olyan érzésem van tőle, mintha minden sokkal vidámabb
lenne. Az animék miatt olvasok most már nagyon
sokat, és amiatt kezdtem el az írást is.
Boldogságot. Nem tudom miért, de ha
megnézek egy animét, egyszerűen fülig ér a szám.
Minden gondot elfelejtek az életből. Az anime az
én instant antidepi bogyóm. Még akkor is, ha egyegy animén kiszökik a könnyem vagy halálra izgulom magam. Sokkal jobban el tudnak varázsolni,
mint az élőszereplős filmek/sorozatok.

„Inspirál, szórakoztat, nevel.
Napi szinten olvasok, nézek,
fordítok japán mangákat,
animéket és hallgatok
japán zenét.”

Életcél
Az élet értelmére és annak feszegetésére
szolgáló animék miatt sokat merengek ilyen dolgokon.
Megtaláltam az álmom, mégpedig azt,
hogy kimehessek Japánba, ha csak egy kis időre
is, de ott lehessek 😍
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A nyelv és a kultúra szeretetét, „életcélt”,
mert japán nyelvvel akarok foglalkozni, fordító,
tolmács vagy hasonló szeretnék lenni.

Egy olyan „helyet”, ahol a nap fáradalmait
kipihenhetem és a problémáimat egy kis időre elfelejtem.

Ha animét nézek, akkor mindig elfelejtem a
problémáimat, kikapcsol, és szerintem ezt sokkal
több embernek kéne ismernie.

Számomra már az a világ, ahova elrejtőzhetek a család, a suli meg minden más elől. Imádom,
olyan nyugodt, bár el tudnék bújni benne.

Mielőtt elkezdtem animézni, egész nap
unatkoztam a semmittevésben. Miután elkezdtem animézni 1 percet nem unatkoztam, és nem
mellesleg adott 1 célt, mégpedig azt, hogy kiköltözzek Japánba.

Némelyik anime ad egy olyan világnézetet,
ami sokkal jobb lenne a mostani, egyre csak sül�lyedő világnál.

Általa fejlődtem, lettem olyan ember, amilyen jelenleg vagyok. Értékelni tudom a világot.
Menedék a romló világ elől.

Bármikor abba tudnám hagyni. Nincs különösebb jelentősége. Sokszor felerősíti bennem
azt, hogy mekkora egy hulladék tud lenni az emberi faj.

Egy külön világ, amely inspirál, megríkat,
megnevettet stb. Élményeket ad, amelyeket soha
nem akarok elfelejteni.

Az anime életet adott nekem, egy új világot
nyújtott felém, ahol kiélhetem a vágyaim és mindent, amit a való életben nem lehet.

„Békét adott, mert megszabadított a pánikrohamaimtól.”

Elfelejtetik velem a mindennapi gondom.
Erőt adnak, hogy ne adjam fel. Próbálom „felhasználni” a tanultakat.

Egészen új világ nyílt meg számomra az animéken keresztül, sokkal közelebb állnak a szívemhez, mint bármely más film, sorozat.

Rátaláltam arra a világra, ahol otthon érzem magam.

Én egyes anime sorozatok láttán olyan dolgokat tapasztalhattam meg, érezhettem át, amit
a való életben nem.

Egy világot, ahol újjászülettem, ahol önmagaménak érezhetek mindent, én magam is oda, a
képernyőn túlra valónak érzem magam.

Az animenézés/manga olvasás számomra
egy kiugrási pont a valóság fáradalmaiból.

„Motivál és segít a
hétköznapjaimban is.”

Menedék a hétköznapokból
Elmenekülhetek a valóság elől.
Erőt adott, hogy kibírjam a hétköznapokat.

El tudtam vonulni a világ és a gondok elől.
Megnyugtató számomra, ha animét nézek.
Kikapcsolódás számomra. Egy nehéz nap
után csak leülök a gép elé és fangörcsölök egy
sort.

„A gondok elől elmenekültem
az animék világába.
Ott boldog vagyok.”
AniMagazin

Megtaláltam azt a helyet, ahova mehetek,
ha rosszul érzem magam vagy csak egyszerűen
egyedül akarok lenni, mert mindig felvidít.
Egy teljesen más világot adott, ahova úgymond elmenekülhetek a hétköznapi monotonitásból. Meg persze sokkal jobb szórakozás, mint
tanulni.
Szeretem, mert kikapcsol, megnyugtat és
jókedvre derít, ha rossz napom volt. Más élményt
nyújt, mint egy amerikai vacak sorozat.
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kal nyitottabb lettem a világ és más kultúrák felé.
Sok mindenben segített és remélem, továbbra is
fog.
Amikor egyedül voltam, mert kirekesztettek, akkor mindig az animék világába menekültem. Már rég összeomlottam volna akkoriban lelkileg, ha nem találok rájuk (vagy éppen ők találtak
rám). Az animék adtak nekem megnyugvást. Egy
helyet, ami jobb, mint ez a porfészek.

„Kitölti a bennem lévő űrt.”
Az animék/mangák/manhwák a menekülést jelentik számomra a mindennapokból. Ha
ezekkel foglalkozom, az megnyugvást ad és boldoggá tesz.
Egy olyan világot, ahová a beszűkült látókörű emberek sosem nyerhetnek betekintést, ezzel
szemben, én bármikor menekülhetek, kikapcsolódhatok benne.
Rengeteg örömteli percet, órát és évet,
amely idő alatt animét néztem. Rengeteg pozitív
élményt, persze vannak negatívak is, de azok elhanyagolhatóak.
Egy teljesen egyedi, más világot. Eltölthetsz
itt egy rövid kis időt, és bár többnyire porhintés az
egész, időről-időre az ember másképp áll fel egy
anime vagy manga elől.

AniMagazin

A napi élet fájdalmaitól megszabadít. Ez
olyan, mintha elrepítene egy másik világba vagy
valami. Adott egy nyelvet is, amit szeretnék megtanulni és egy országot, ahova elszeretnék látogatni.
Szabadságot adott, amelyet akkor is elérhetek, ha minden megköt körülöttem. Menekülést
időnként a valóság elől. Valamint, rengeteget tanultam olyan emberektől, akik a valóságban nem
is léteznek.
Régebben nem érdekelt semmi, de miután
rátaláltam erre a világra, sokkal jobban elviseltem
az osztálytársaim piszkálódását, és imádok elvonulni egy olyan világba, aminek semmi köze a valósághoz.
Egy teljesen más világ. Valahogy színesebbé
teszik az unalmas és monoton napjaimat, ami inkább valamilyen rossz körforgáshoz hasonlít. Sok-

Szinte egy másik világot jelent, ahova akkor
megy az ember, ha egyszerűen szomorú vagy valami nincs rendben. Sokszor megoldást nyújt hétköznapi, nagynak tűnő gondokra. Akik nem szeretik az animét, valószínűleg azért van, mert még
nem találták meg a számukra legkedvesebbet.
Igazából a valóságtól való „elmenekülést”
adták, ha fogalmazhatunk így. Sok dolog van, ami
az animékben/mangákban megtörténhet, a valóságban pedig nem, s ezeket a kalandokat imádom
végignézni, s csoda, hogy egy-egy anime/manga
milyen érzelmet tud kihozni egy adott emberből.
Csodálatos az egész.
Nekem az animék főként védelmet adtak,
mert amikor elkezdtem naponta 5-6 órát animézni akkor egyből elfelejtettem azokat, akik bántottak/piszkáltak, és sokkal jobb kedvem is lett. Ezért
elkezdtem még inkább érdeklődni az animék iránt
(ekkor kezdtem el mangát olvasni), és így találkoz-

„A hétköznapok hülyeségeiből kicsit
ki tudsz lépni, leülni és csak
animézni.”
tam egy animés bandával, akikkel még a mai napig is találkozunk.

Erőt, ihletet ad
Valamennyi önbizalmat adott, rátaláltam a
rajz iránti szeretetemre.
Néhány anime adott erőt, hogy folytassak
dolgokat, és azok sikerültek is.
Egy olyan érzést adott, ami segít boldogulni az életben, példát arra, milyen emberré szeretnék válni.
Erőt… sokszor voltam letörve, és mikor
egy-két animét megnéztem, motivált, erőt adott
vagy éppen elgondolkodtatott a dolgokon.
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Önbizalmam lett egyes animéktől. Most
már sokkal nehezebben adom fel a céljaimat, addig küzdök, amíg tudom, hogy van esélyem.
Mint sokan másokat, az animék/mangák
egy nehéz korszakon segítettek át az életben, azóta pedig szerves részét képezik a mindennapjaimnak.
Jobban megismered önmagad. Sok érzelmi
traumán képes átvezetni, ha nincs lehetőséged
megbeszélni a közvetlen környezeteddel a problémáid.
Legfőképpen rossz korszakokból húzott ki.
Például a Naruto és Naruto Shippuuden után lett
önbizalmam, és sokkal sikeresebb vagyok minden
téren.
Az animék segítettek kilábalni a nehéz életszakaszokból, motiváltak és sok mindenre megta-

nítottak (pl.: soha ne add fel, megéri harcolni valamiért, fontos az őszinteség stb.). Az animék miatt
hamar rájöttem, mennyire fontos az empátia és a
segítségnyújtás.
Életet. Mert akárhogy is tekintek vissza a
múltba, mindig eszembe jut, hogy mi lett volna,
ha nem nézek animéket, és nem olvasok mangákat. Életerőt adott, és küzdöttem azért, hogy minden jól sikerüljön az életemben. Mert a főhősök
sem ijednek meg semmitől, ha mégis, akkor is addig küzdenek, míg el nem érik a céljukat.
Bármennyire is fura, de számomra eléggé
meghatározó tudott lenni egy-egy anime; hiszen
adott nekem mindegyik egy bizonyos látásmódot
a világról, állíthatom, hogy valamivel bölcsebb is
lettem. S mikor esetleg lehangolt napjaimat töltöm, képes némelyik anime feldobni. {Nem fura,
sokan írták még ezt. #tomyx20}
Elég nehéz volt számomra a korai tinédzser
korszakom. Nem igazán akadtak barátaim, és így
az animékhez és a mangákhoz menekültem. Segítettek átvészelni a nehéz időszakokat, megtanították, hogy soha nem szabad feladni. Bármilyen
hangulatban is voltam, mindig találtam valamit,
ami éppen illett a lelkiállapotomhoz.

Egy olyan műfaj, ami sok energiát is ad és mindig
biztat valamire. Sok erőt ad, és sok mindenben
segített, főleg a rajzolásban. Volt egy idő, mikor
nem rajzoltam, és amióta többet nézek animét,
visszajött az az energia is, hogy többet rajzoljak.
Számomra az anime boldogabbá és színesebbé
tesz engem.
A fantáziámat tartom a legjobb tulajdonságomnak, ezért is olvasok sok könyvet, mangát
és nézek animét. Imádom látni, hogy mennyi különböző történet születik. Motiválnak, hogy megírjam a saját világomat egy könyvsorozatban, a
saját illusztrációimmal, amivel már hosszú ideje
foglalkozom. Néhány karakter tulajdonsága, viselkedése ráébresztett, hogy az, amit én csinálok se
különös, furcsa, hiszen őket is elfogadják és vannak barátaik (pedig ők az eltúlzott változataim),
és akkor úgy érzem, nekem is van még esélyem

visszalépni az életbe ennyi kimaradt év után. Azt
mondják, az anime kiragadja az embereket a valóvilágból, pedig engem pont ösztönöz rá, hogy
benne éljek és küzdjek.

Megszeretteti Japánt
Az animék által sokkal jobban kezdett érdekelni Japán. Sokkal jobban megtetszett a kultúrájuk, mint az angol, amerikai és magyar.
Imádom a keleti kultúrákat és az animék
vezettek leginkább ehhez. Van egy shiba inum,
dzsúdózom, sokat olvasok a shinto vallásról is.
Szinte minden szórakozási forma, amit
űzök, nézek, hallgatok, Japánból származik. Az
életszemléletem nagyon sok elemét a Bushido
vallásból merítettem.

„Rengeteg tanács van egy animében, amit olykor lehet, nem is
kaphatsz meg máshonnan.”

Az anime egy kikapcsolódás, öröm. Ha rossz
kedvem van, egy anime mindig felvidít, és eltereli a gondolataimat vagy akár tanulhatok is belőle.

AniMagazin
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Számomra kellemes és hasznos kikapcsolódást jelent: az animés szubkultúrán keresztül betekintést nyerhetünk Japán mindennapjaiba, így
bőven akad elemeznivaló.
Az életemet. :3 Imádom az animéket és a
mangákat, csak a környezetemben nehezen értik meg ezt. Vonz a kultúra, az ételek és a zene is.
Egyszer legalább muszáj kijutnom oda. :D
Egy olyan kultúra iránt kezdtem el érdeklődni ennek hála, ami iránt az animék nélkül szerintem talán soha nem érdeklődtem volna, annak
ellenére, hogy egy csodálatos kultúráról van szó.
Japánról annyit, hogy imádom szimplán a
japán építészeti stílust, divatot. Leginkább a cseresznyefák és halastavak, koi pontyokkal vegyítve,

AniMagazin

gyönyörű látványt nyújt számomra. Ahol élni fogok, biztos ilyen stílusú házam lesz.
A japán kultúra meg környezet különleges
számomra. Az emberek egymás iránti szeretete,
tisztelete stb. Bármikor megnézek egy Japánról
szóló filmet vagy akár egy animét, amiben picit
benne van a mostani Japán, egyszerűen csodálom azt az országot.
Egészen más felfogás jellemzi Japánt és általánosságban a keleti kultúrát a mi kelet-európai
és a nyugati világ szemléletével szemben. Ennek
megfelelően a japán kultúra és az animés/mangás
„populáris szubkultúra” egy egészen új szempontból enged a világra nézni.
Tény, hogy animét, live actiont, movie-t
mind nézek, és ezek összessége volt az, ami miatt
megszerettem mind a nyelvet, mind a kultúrát.
Bár valljuk be, negatív oldallal is találkoztam (mert
ki nem), hisz mind a mangák, mind az animék kicsit visszatükrözik a társadalmat (oké, oké… a
Kilari meg hasonlók nem. De a legtöbb igen.). Itt
most arra gondolok, hogy külföldiként kiutálnak
[…]. Szóval, persze, beszélhetünk arról, hogy milyen tiszteletteljes ország, de a negatív oldalt se
felejtsük el […] és ezt nem azért mondom, mert
„nem szeretem őket”. Dehogynem. De ha mondjuk gyereked van […], akkor nem fogod azért
megdicsérni, mert szó nélkül lenyúlta az ovistársa
játékát. Nagyon szeretem a japánokat, ez tény, de

#Life
Mi adott neked az anime?
Mióta animét nézek, sokkal vidámabb vagyok.
Az egyetlen biztos kapaszkodót ebben
a széteső világban.

nem akarok megfeledkezni a hibákról sem, hisz,
ha ki akarok menni, számolnom kell velük. És hát,
„jobb félni, mint megijedni”.

Egyéb
Megtanított visszafogni az indulataim.
ADHD (hiperaktivitás-figyelemzavar) tulajdonságaimat is elfogadhatónak érzem ebben a
közösségben.
Lényegében csak azért nézek animét és olvasok mangát, mert szórakoztat, leköt és a komolyabb darabokban számos jó elmélet van elvetve,
maga az, hogy ez egy szubkultúra, nem nagyon
érdekel, próbálok kimaradni a körből.
Egy új életszemléletet/látásmódot kaptam,
amivel szerintem a mostani emberek nem rendelkeznek, sietnek ebben a világban, és nem látják
meg az értéket. Nagy változáson mentem keresztül mióta elkezdtem foglalkozni ezekkel a dolgokkal.

Nekem ez egy hobbi, amit nem híresztelek,
megtartom magamnak.
A gondolkodásmódomat adta, segített akkor,
amikor rossz volt minden.
Az életem. Megtanultam miatta japánul,
és most tolmácsként dolgozom.
Lehetőséget adott arra, hogy megváltozzon
a véleményem egyes dolgokról.
Menedéket nyújtott egy rossz gyermekkorban,
mára az életem részévé vált.
Volt olyan is, hogy egy nehezebb időszakon
egy anime segítségével lendültem át. :)
Egy kellemes időtöltést ad nekem, illetve
egy nagyon mély pontomról segített kijönni. :)
Egy teljesen másik világot, ahol nyugodt
lehetek, és nem szürke mindennapokban
barangolok.
Kikapcsol, nincs különösebb jelentősége,
kinőttem már abból a korból, amikor minden
egyetlen egy dolog körül forog.
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