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 A hazai animések (akikkel eddig találkoz-
tam) kedvesek, bohókásak és viccesek, de azok, 
akik az animét mesének mondják, meg emiatt gú-
nyolnak animéseket, azoknak üzenném: először 
nézz utána, aztán fikázz másokat.

 Ha magunkból hülyét csinálva lejáratjuk 
magunkat rengeteg dologgal, akkor ne várjunk 
elfogadást, ezt most nem fejtem ki hosszan, mert 
se nekem nem lenne időm leírni, se nektek elol-
vasni. {hidd el, lett volna időnk #tomyx20}

 Leginkább azok véleményén változtatnék, 
akik szerint animét nézni gyerekes, buta és meg-
vetendő dolog - tehát az animések nyíltan visel-
hetnének One Piece-es pólót, mintha csak pl. Pó-
kembereset vennének fel megvetés és célozgatás 
nélkül.

 Ez az írás az általatok (is) kitöltött kérdőí-
vem 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 gondoltok a hazai ani-
més szubkultúra helyzetéről? Min kéne változtat-
ni?

Megítélés/elítélés/közvélemény

 Ne legyen általánosítás pl., ha egy Naru-
to-fan valami hülyeséget posztol, akkor ne az 
egész fandomot vessék meg.

 A „külsősöknek” el kéne fogadniuk ezeket 
az embereket, illetve maga a szubkultúra is bővül-
hetne, mélyülhetne.

 Lelkesek vagyunk, még ha a laikusok hülyé-
nek néznek is bennünket. Bár az anime/manga ra-
jongók között is van viszály.

 Amíg az emberek többsége úgy tekint az 
animékre, mint rajzfilmek, amik gyerekeknek ké-
szültek, addig úgyse fog semmi változni.

 Azt veszem észre, hogy aki animés, az szin-
te csak animésekkel lóg, mert a többi „normális” 
ember kinézi őket, mondván, hogy furák. :(

 Alapjáraton nagyon sokan elítélik Magyar-
országon az egész jelenséget, lenézik azokat, aki-
ket érdekel. Meg kéne ismerniük valamennyire a 
kultúrát.

 Sajnos Magyarországon az emberek ször-
nyen ítélkezőek a Japánból érkező 
animációs filmekről és sorozatok-
ról. Ehhez példa a Son Gokus inci-
dens.

 Úgy gondolom, hogy ez a mű-
faj nem kap elég figyelmet. Mióta 
egy animét sem adnak ilyen na-
gyobb csatornákon, pl.: RTL klub, 
azóta csökkent a népszerűségük. 

 A magyarok alapmentalitásán 
kéne változtatni elsősorban, hogy 
az animéket és más kultúrákat el-

fogadják jobban, ne idegenkedjenek olyantól, ami 
nem nyugati.

 Akik nem ismerik a szubkultúrát, sokan elég 
rossz véleménnyel vannak róla, amit én nem vélek 
reálisnak, de persze abban is szokott igazság len-
ni, amit ők látnak. 

 Nagyrészt olyan emberek karolják fel a 
szubkultúrát, akik vállalhatatlanok a nagyközön-
ség előtt, Animológia, Tenshi és a hozzájuk hason-
lók. Nyomikkal csak nyomik tudnak azonosulni.

 Az anime/manga/minden ilyesmi szent és 
sérthetetlen. Ez szerintem egy elég káros gondol-
kodás, ami nagyon sok vitát szülhet, főleg akkor, 
ha egy nem animéssel teszik azt. Ezek alapján íté-
lik meg a többi animést is.

 Szerintem rendben van, nem találkozom 
azzal a tudatlan emberektől érkező fújolással, 
mint régebben. Az anime szélesebb körben való 
elterjedése (reklámok, netes cikkek) hatott a köz-
véleményre, megszokták.

„Sokkal több IQ-ra lenne
szükség a magyarokban

ahhoz, hogy megértsék, miről 
szól általában egy anime.”
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 Az emberek szerintem azért ennyire el-
utasítóak, mert csak a gyerekeknek szóló animé-
ket látták és abból is a lightosabbat. Ha mondjuk 
megnézetnénk velük egy Rainbowt vagy akár a 
Log Horizont, akkor ők is belátnák, hogy ez nem 
tv maci kategória.

 Szerintem még mindig sok gyereket csúfol-
nak vagy bántanak amiatt az iskolában, mert ani-
méket néznek. Ezen mindenképp. Meg, hogy sok 
felnőtt ne érezze kínosnak, ha 30 évesen animét 
néz, és ne titkolja mindenáron. Találkoztam már 
ilyennel.

 Sokan vannak, akik túlzásba viszik, és ezeket 
az embereket elnézve nem csodálom, hogy nem 
túl elfogadóak a többiek az animésekkel. Alapból 
furcsán néznek ránk minden egyes con alkalmá-
val, ha meglátnak valakit parókában, esetleg cos-
playben.

 Nagyon sokan nem ismerik, és besorolják 
magukban valahova kb. a valóság show-k alá, és 
úgy gondolom, hogy meg kéne ismertetni a kül-
sősökkel legalább annyira, hogy rájöjjenek, hogy 
igenis teljesen más, mint azok a műsorok, amik a 
tv-ben mennek.

 Sokan nem akarnak animét nézni vagy man-
gát olvasni, mert (ahogy én vettem észre) gyere-
kesnek gondolják vagy félnek megismerni más 
kultúrát/szokást. Összefoglalva, a mostani embe-
rek nem túl nyitottak, ezen kéne változtatni. Vi-
szont senkit nem lehet erre kényszeríteni.

 Sok előítéletes ember van, akik nem tudják 
felfogni, hogy ezek ugyanolyan dolgok, mintha 
az ember megnéz egy megható filmet. Lenéznek 
minket teljesen jogtalanul. Sok ember nem meri 
felvállalni, hogy animét néz, nekik azt üzenem: 
Bátran tegyék meg, mi mindig kiállunk mellettük! 
 
 Az emberek nagy része lenézi az anime ked-
velőket, mintha dedósok lennénk. Illetve nagyon 
kevés számomra az elérhető bolt. Viszont, ahogy 
elnézem igen sok anime kedvelő van, és igen ösz-

szetartóak, ami nagyon szuper. Változtatni talán 
az emberek hozzáállásán kéne, de sajnos azon 
nem lehet. ^_^

 Az a baj, hogy a legtöbb nem animés gyor-
san elítéli ezt a műfajt (a médiának köszönhető-
en), és ha meghallják azt a szót, hogy anime, egy-
ből a hentaia gondolnak. Ami szerintem segítene, 
az egy animecsatorna lenne, mint az A+ vagy az 
Animax volt. De lássuk be, nincs nagy esély rá, 
hogy ez az álom megvalósuljon.

 Magyarországon sokan furán néznek rád, 
ha kijelented, hogy animét nézel. Szerintem ez 
nem olyan meglepő, hiszen egy teljesen másik kul-
túráról van szó, így egyértelmű, hogy vannak, akik 
ezt nem tudják befogadni, hiszen teljesen mások 
a szokások. Viszont lehet hogyha pár igényesebb 
mai animét is adnának a tv-ben, sokan megszeret-
nék. 

 Szerintem jó irányba halad, mert terjed, és 
egyre ismertebbé válik. Pl. mikor conra utazok 
fel cp-ben már nem néznek a laikusok sem annyi-
ra furán (vagy csak én szoktam meg a szitut). Az 
egyetlen probléma, hogy néha túlzottan összeol-
vad a nyugati szubkultúrával. Vigyázni kell, hogy 
ne váljon az anime döntő módon nyugati megha-
tározottságúvá.

„Make magyar anime közösség 
great again.”
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 Az embereknek, mint például conon az ott 
lévő közösségnek is, nyitni kell a másik felé (tisz-
telet a kivételnek). Valamint, aki nem ismeri ezt a 
szubkultúrát, nem kell megaláznia másokat, hogy 
hülyék (példának okáért MondoCon után egy 
analfabéta idióta ezt üvöltötte ki a kocsiból). „Mi 
van, még mindig mesét nézel, nőjél már fel” - meg 
ilyenek. Ha mi nem nézünk le másokat, és nem 
ítélkezünk, akkor ők se tegyék.
 Szerintem siralmas a helyzet, mert a megí-
télése kritikán aluli. Sokan – akik nincsenek benne 
– azt gondolják, hogy az animések/mangások csak 
hisztis tini csajokból állnak. Nem tudják, hogy az 
anime/manga miről is szól. Nem tudják megérte-
ni, hogy sokkal több mondanivalója van sokszor, 
mint egy filmnek, rajzfilmnek. Ahogy azt sem, 
hogy nem csak tizenéves eleje korosztály nézi 
ezeket. Én ezen változtatnék.

 Azon kéne változtatni, ahogy egy nem ani-
més átlagmagyar fogja fel az animéket, mert csak 
azért ítélnek el minden egyes ilyen embert, mert 
láttak egy pár képet néhány weebről, és ez adott 
nekik egy hamis képet az egész szubkultúráról. És 
kéne pár animés csatorna, mert amíg nem tudják 
az emberek, milyen is nézni pár jó alkotást, addig 
nem fogják megérteni ezt a kis fantábort. Kicsit 
összeszedetlen a tömegvélemény.

 Szerintem nem kéne hagynunk, nekünk ani-
méseknek, hogy mások befolyásoljanak minket. 
Nem kell felhagynunk azért az animézéssel, mert 

valaki japán g**inek hív vagy egyéb más jelzővel 
illet. Én ismerek olyat, aki ezért hagyott fel ezzel 
a tevékenységgel. Mindenki azt szeret, amit akar. 
Magyarország nem egy véranimés ország, de ha 
az amerikai filmek megérik, hogy nézzék őket, ak-
kor a japán animék is!

 Abbahagyni a gyűlölködést. Persze, jó len-
ne, ha megint lenne Animax vagy valami, de ez 
nem ér meg annyit, hogy mindenki mást szidjunk. 
Mert, ha mi hülyének nézünk minden sorozat/film 
rajongót, miért csodálkozunk, ha visszakapjuk? 
Egy békésebb, információ-terjesztéssel működő 
népszerűsítés kéne… De amúgy jófejek az embe-
rek, amikor épp nem utálják egymást. Köszönöm, 
hogy kitölthettem ezt a lapot.^^ {Én köszönöm a 
véleményed, #tomyx20}

 Sokan lenézik az animéseket, mert az álta-
lános vélemény szerint mesét vagy rajzfilm (polip) 

pornót nézünk. De, Attis-sensei dumáját lopva, ha 
látsz egy szar filmet vagy egy AV-t, akkor az összes 
olyan lesz? Egyszerűen csak el kéne magyarázni a 
nagyon okos embereknek, akik lenéznek minket 
és az animéket, hogy ez az izé, ami szerintük egy 
rakás szar és undorító vacak, sokaknak az életét 
és a mindennapjait dobja fel, kiszínezi a szürke 
napjait.

 Magát a szubkultúrát és az embereket na-
gyon szeretem, mindig segítőkészek, még úgy is, 
hogy ennyi anime mellett néha nehéz olyan em-
bert találni, akinek ugyanaz a kedvence. A problé-
ma az országban élők korlátoltsága és elutasítá-
sa miatt van, ezen viszont remélhetőleg az eltelt 
idő változtat majd. Jó lenne, ha szélesebb körben 
megismernék az emberek, hogy nem csak vinnyo-
gó, nagyszemű rajzfilmhősökről van szó, ha az ani-
mét említjük. Talán a következő generációk már 
jobban értik majd.

 Fejlődik. Egyre többen vagyunk, és egyre 
jobban összetartunk. Több embert kéne megis-
mertetni az animék és ezen szubkultúra valódi 
lényegeivel, mert sokan sajnos csak annyit látnak, 
hogy a nyugatitól eltérő stílusban megrajzolt ka-
rakterek rohangálnak meg üvöltöznek, gagyi ké-
pességekkel dobálóznak és sok a hentai. Ezeknek 
az embereknek ki kéne nyitni a szemét, és meg-
mutatni, nemcsak nekik, hanem mindenkinek, 
akik lenézik az animét vagy nem ismerik a műfajt, 
hogy sokkal többről van itt szó.

„Magyarországon sajnos
a többség nem tart igényt

az animékre.”

„Szerintem Magyarországon 
jobban elhanyagolják az ani-
mét, mint más országokban.”

„Jobban meg kellene ismertet-
ni az emberekkel. „
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gyerekeknek való”. Ilyenkor jobb otthagyni őket, 
és lehetőleg nem lelökni a lépcsőről, mert 1., tör-
vénybe ütközik és 2., mert akkor se értené meg. 
Röviden.
 - A legnagyobb baj az, hogy olyan emberek 
alapján ítélik meg az összes animést, aki animé-
ket néz, akiknek egy kést nem adnék a kezükbe, 
annyira buták. Régebbről rengeteg olyan animés 
ismerősöm van, akiket, ha tényleg ismernék sze-
mélyesen is, inkább letagadnám, mert annyi bu-
taságot összehordanak, hogy az már fáj. Az ilyen 
szószátyár okostojások miatt kell nekem, és még 
egy csomó normális embernek kínosan éreznie 
magát. Továbbá, kifejezetten boldog lennék, 
hogy amikor valaki lemesézi az animéket, rögtön 
nem a legvéresebb és kaszabolósabb sorozatokat 
mutatnák be (pl: Elfen Lied, Mirai Nikki stb.), ha-
nem mondjuk megpróbálnának normális érveket 
felhozni.

Régen jobb volt

 Túlságosan hanyagolják a régi műveket.

 Foglalkozhatnánk kevesebbet a mainst-
reammel, többet a klasszikusokkal, illetve magas-
minőségű művekkel, és a Visual Novelekről is es-
hetne több szó.

 A mai animés szubkultúra helyzete siral-
mas. Rengetegen csak nyafognak, követelőznek, 
az egész pedig teljesen felhígult.

 Ahogy látom, az egész haldoklik itthon. 
2010 körül még elég élénk volt az egész, de ugye 
azóta megszűnt az animecsatornánk, sok ember-
ke abból a korszakból felnőtt, és egyre jobban fe-
ledésbe merül az egész. Magyarországon az egész 
animebizniszre rá van varrva, hogy dedós, gyere-
keknek készült stb., ezzel a mentalitással kellene 
kezdeni valamit. Szomorú, hogy míg spanyoloknál, 
németeknél, lengyeleknél igen jól megy a dolog, 
több mangát fordítanak le az adott nyelvekre, ad-
dig itthon már kb. nem is lehet magyar nyelven 
mangát venni.

 Szerintem nagyon sok olyan ember van, 
akik nem tudnak semmit az animékről, és azt fel-
tételezik, hogy csak perverzek meg gyerekek néz-
nek ilyesmit. Szerintük vannak a gyerek animék, 
amik valójában a mesék, csak nem tudják meg-
különböztetni a két műfajt, nem tudnak másfaj-
ta animék létezéséről felnőttek számára, csak az 
ecchi és a hentai animék azok, amikről hallottak 
valamennyit. Biztos vagyok benne, hogy sokkal 
több ember nézne animéket, ha jobban megérte-
nék azt, hogy pontosan mik is azok, ugyanis egyre 
többfajta készül manapság, ezért is szinte lehe-
tetlen, hogy valakinek egy se keltse fel az érdek-
lődését.

Ez a kettő válasz egymásra:
 - A kiejtésen mindenképp. És a hozzáálláson 
is. Bár fordított sorrendben, mert épp a hozzáál-
lás miatt rossz a kiejtés, és igen, még karatéban is 
(tapasztaltam), és sajnos nagyon érzékeny vagyok 
erre, hisz feliratos animéken nőttem fel. Szóval 
persze, jönnek a sztereotípiák és hasonlók, hogy 
„csak mese”, és nincs igazi története, meg gyere-
keknek való, de kíváncsi vagyok, mit szólnának, ha 
megnéznék mondjuk az Anothert. És az még nem 
is olyan durva. Bár tény, az emberek nem szíve-
sen ismerik be, hogy hibáznak, szóval gondolom, 
nemcsak én tapasztaltam azt, hogy mondjuk, ha 
egy hasonló kijelentésre azt mondtam, hogy „oké, 
akkor nézd meg ezt”, akkor konkrétan megismé-
telték, amit előtte mondtak, hogy „minek, hisz 

„Nem tűri a nyomdafestéket.” 
{Nem is nyomtatjuk ki 

#tomyx20}”
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úgy döntünk, hogy márpedig nyári szünet van 
nekünk is, és ezért késik 1(!) napot a fordítás, ak-
kor késik. Aztán egyesek az embert meg tudnák 
kövezni, hogy mi az, hogy késik. Sajnos az ilyen 
megnyilvánulások óta nemcsak, hogy a subbosko-
dástól megy el az ember kedve, hanem az egész 
animés társadalomtól. :/ Sokszor már úgy érzem, 
hogy a régi, szeretettel teli animés/mangás cso-
port már rég kihalt, és a helyébe lépett egy elké-
nyeztetett kinderkommandó.

 Underground. Megint. Pont, mint 2004 
előtt, de nem is akkora baj, mint ahogy az elsőre 
tűnik. Hiszen ez a fandom soha nem volt kifejezet-
ten nagy. 

  Szerintem kéne újra egy tényleg csak Ani-
me Con, ahol semmi másnak nincs helye, mint az 
animéknek, mangáknak, Japánnak. 

 Egyre többen néznek animét, azonban eb-
ből sokan már nem úgy gondolkoznak, ahogy a 
régebbi rajongók, egyszóval hígul a szubkultúra. 
Néha már átesünk a ló túloldalára, és csodálko-
zunk, ha megbotránkoznak az animerajongókon 
(persze más helyzet az, mikor csak ok nélkül utál-
koznak).

 Szerintem szörnyű az animék helyzete ma 
Magyarországon, de értékelek minden erőfe-
szítést, amit érte tesznek (Con, újságok, blogok, 
Youtube-csatornák, magyar szinkron pl. a Dragon 
Ball-hoz). Ezeket kéne folytatni ahhoz, hogy jobb 
legyen, ám örülnék neki, ha nemcsak a mainst-
ream animéket karolnák fel, hanem régebbieket 
is, természetesen ebben felesleges reménykedni, 
hiszen minden a pénzről szól.

 Van ma magyar animés szubkultúra? 2008-
2012 között azt érzetem, hogy tényleg van. Vol-
tak havi rendszerességű magazinok, volt animés 
tv csatorna, volt 6 millió fansub csapat. Mára alig 
maradt valami. Tudom-tudom, a régi szép idők, 

de szerintem manapság inkább globálisan lehet 
animés szubkultúráról beszélni, mintsem hazai-
ról. Szerény véleményem szerint a hazai piac nem 
elég nagy egy animés szubkultúrához.

 Érdekes. :’D Neverending hülye kis soro-
zatokat (bocsi DB!) még most is szinkronizálnak, 
de szívesebben láttam volna több 12-24 részest, 
esetleg ovákat, filmeket. Unokahugik/öcsik néz-
nék szívesen velem, de még nem tudják olvasni a 
feliratot, a Fairy Tailt például simán lehetne nyom-
ni a DB helyett. :) A MondoConra beszivárgott sok 
(szerintem) oda nem való dolog, de azért szere-
tem. ♥ After party jó lenne, mint a régi conokon 
>.<, a fansub csapatok nagyon lelkesek, a feliratot 
követelők sose fogynak el, minden oké, de lehet-
ne még jobb is. :)

 A mai világban én úgy érzékelem, hogy ez az 
egész megromlott. A Con sem olyan, mint régen, 

a társaság meg pláne nem. Ma már az animézés 
inkább egyéni sporttá vált, mint közös élménnyé. 
Természetesen még mindig vannak jó animék/
mangák, de ezeket az ember magányosan olvas-
sa/nézi, hiszen már szinte versenyszerűen függe-
nek az emberek ettől. Szerintem nem lehet ezen 
változtatni. Régen az „új”, a „különlegesség” ere-
jével hatott az emberekre, ma már szinte alapdo-
log, ami senkit nem mozgat meg különösen. Vagy 
egyszerűen csak felnőttem, és már másképp lá-
tom a dolgokat, mint eddig. :)

 Pár éve, ha szembejött akár neten egy ani-
més csoport, tárt karokkal befogadtak és barátok-
ra lelt az ember. Most viszont hányingert tudnék 
kapni néhány beképzelt „tagtól”. Mint fansub tag 
pedig a kedvencem: „mi az, hogy nincs kész az ani-
me XY időpontra (!!!)”. <<Sajnos a legtöbben már 
teljesen elfelejtették, hogy nekünk ez nem a mun-
kánk, nem a kötelességünk, hanem a hobbink. Ha 

„Animét a televízióba
a nyugati példa útján!”

„Elfogadni, hogy mindenki 
mást szeret, és nem 

„kiközösíteni”.”
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Legalábbis, ami a keménymagot illeti. Az A+ ide-
jében volt egy felfutási szakasz. Akkor a szinkron/
nem szinkron kérdésen állandóan civakodtak. Ott 
lett valami elrontva, a széthúzás és a sznobizmus 
miatt. Meg persze az Animax hibájából is. Talán 
irreálisan kiszolgálta a fanokat, és sok drága ani-
mét vett meg. Jobb lett volna, ha kevésbé ismert 
(kevésbé drága), de jó animék jönnek be, mint az 
A+ elején. A manga-kiadásokat nagyon sajnálom, 
mert jó néhány sorozat félbemaradt. Kicsi a kö-
zönség, aki fizetne ezekért a kiadványokért ilyen-
olyan okok miatt. Talán mostanában lesz egy kis 
fellendülés a Viasat6 miatt, de a meglátásom 
szerint jóval kisebb mértékű, mint az A+ idején. 
Mindenesetre örülök, hogy új szinkronos animék 
is mennek a TV-ben és nincs az a teljes némaság, 
mint az elmúlt években. 
 Szükség van a szinkronos animékre az új 
rajongók miatt, mert azért rendszerint senki nem 
kezd el „csak úgy” animézni. Kell hozzá némi lö-
ket. :D

 Két részre osztanám: 1. Van a korosztály, 
ami már felnőtt, és viszonylag az értelmesebb ani-
méken nőtt fel. Ők azok, akik jobb esetben dolgoz-
nak és nem veszed észre őket a társadalomban. 
Nincs idejük annyira a hobbijukra. Vagy már nem 
néznek annyi animét. 2. Vannak a fiatalok, akiket 
a Conokon látunk, és totál idiótán viselkednek, és 
nagyrészt a legigénytelenebb animéket nézik. Ez 
főleg az Animax hibája. 

 A komolyabb animék kikerülnek a látóte-
rükből. Vagy ha bele is botlanak és megnézik, nem 
képesek a megfelelő mögöttes tartalmat meglát-
ni. Csak azt tudom mondani a minek kellene vál-
toznia kérdésre: az animés rétegnek. Nem akarom 
bántani, de az Animax és a Mondo is sokban hoz-
zájárult, ehhez a mai buta magyar animés társada-
lomhoz. Gondoljunk csak bele... Az Animax annak 
idején annyira igénytelen és felesleges animéket 
hozott el nekünk, hogy az már fájt. A Mondo pe-
dig egy időben egy vicclap volt, tele troll megjegy-
zésekkel és igénytelen tartalommal. (Szerencsére 
most már sokat visszavettek ebből a gyerekes stí-
lusból.) Összességében azzal van a baj, ahogyan 
be lett vezetve az animés kultúra Magyarország-
ra.

Budapest

 Hát jó lenne, ha Magyarországon is lenné-
nek animes boltok, manga, CD, DVD stb. A mozik-
ban leadni a filmeket, ami az adott animéhez kap-
csolódik.

 A fővárosban rengeteg fan van, de vidéken 
aligha lehet találkozni valakivel, aki ezt a kultúrát 
preferálja. {Debrecenben és Miskolcon nem olyan 
vészes a helyzet #tomyx20}

 Kezdetnek mondjuk az animés/mangás ma-
gazin és con lehetne inkább animés/mangás, mint 
gamer (ezért nem veszek már Mondót). Több ani-
més közösségi hely kellene, és nem csak Pesten. 

 Úgy általában a cuccok beszerzésében hát-
rányban vagyunk, főleg vidékiek pl.: itt Szabolcs 
megyében csak a megyei főváros és egy-két na-
gyobb város valamely nagyáruház kínálatában 
lehet DVD-t vásárolni, figurákat meg csak háztól 
vagy az internetről.

 Igazából semmin. A szubkultúra fizető-
képes és hajlandó is fizetni, szóval fenntartják a 
szubkultúra infrastruktúráját (con, Mondo, tema-
tikus boltok), ilyen a környező országoknak nin-
csen. Esetleg a lányok ne nézzenek yaoit, a fiúk 
meg ne nézzenek yurit. lol

„Szerintem jó irányba halad, s 
örülnék neki, ha itt Erdélyben 
is mozdulna már valami, mert 

szerintem lenne rá igény..”

„Elsősorban több elérhetőség 
kéne, animeportálok.”

„Max a toxic emberkéket meg
a sok tévhitet kéne eltüntetni.”

„Az animék elérhetősége
lehetne picivel könnyebb

(kezdőket figyelembe véve).”

„Mi anime fanok nagyon
összetartó csapat vagyunk, 

amin változtatni kéne,
az maga a magyar média.”
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 Nagyon keveset foglalkoznak vele, és lás-
suk be, kevés animés terméket találunk, ami meg 
van, az nem igen olcsó. Persze a régi Pokémon, 
Dragon Ball termékek mindenhol megtalálhatók, 
de pl. Naruto és Bleach dolgokból kevés van. Sze-
rintem az itthoni anime termékek árusításával 
többet kéne törődni.

 Nagyon Budapest központú az egész. Vi-
déki nagyobb városokba is lehetne több progra-
mot szervezni. Ez szerencsére már elindult (pl. 
Debrecen, Pécs), de fel lehetne kicsit gyorsítani 
a dolgot. {tavaly júliustól szeptemberig minden 
hónapban volt japánnal kapcsolatos nap Debre-
cenben #tomyx20}

 Árulhatnának több helyen mangákat is, ha 
nem is magyarul, legalább angolul. Szerintem az 
embereknek érdemes lenne megismerni más né-
pek kultúráját, jelen esetben a japánra gondolok. 
Több rendezvény országszerte, illetve több ani-
més fordítócsapat, illetve animékkel kapcsolatos 
vásárlói üzlet.

 Szerintem összességében jók vagyunk, ah-
hoz képest, hogy ilyen kis ország vagyunk. :) Krea-
tívak, és a semmiből is tudunk valamit összehozni 
jó magyar szokás szerint. :D Túlságosan Budapest 

központú. Lehetnének más városokban is conok, 
és kevésbé drága a mondoconos belépő, mert 
így egyfajta kiváltság a conozás, valamint jobban 
megtalálni az egyensúlyt a gamer közösséggel 
(amivel nagy az átfedés).

 Sok fansub-csapat vagy egyéni fordító van, 
aki hanyag munkát végez. (Tudom, időigényes, 
nehéz meg minden, de...) Gyakran előfordul, 
hogy sok a helyesírási/nyelvtani hiba, néha pe-
dig egyenesen magyartalanul fordítanak, mintha 
Google-fordítót olvasnék, ettől nehezen érthető 
és unalmas is lehet a jelenet vagy akár az egész 
sorozat. Valamint moziban is szívesen néznék ani-
me filmeket, de csak felirattal, de sajnos nagyon 

kevés anime jut el mozikba, azok is többnyire csak 
Budapesten.

 Több rendezvénynek kellene lennie, és 
nem csak Pesten, hiszen sokan nem képesek oda 
eljutni, és a japán kultúrát is lehetne reklámoz-
ni vagy legalább tisztelni. Mondjuk lehetne egy 
japán nap, mint ünnep {Debrecenben van ilyen 
#tomyx20}, és meg is lehetne hívni köreinkbe a 
nagy „mestereket”, akiknek a leghíresebb animé-
ket köszönhetjük pl.: Eichiro Oda, Hiro Mashima, 
Kubo Tite stb. {Erre nem látok esélyt, mert még 
csak a mangáikból készült animéket se vetítették 
hazánkban, kivéve 1 One Piece filmet és a Bleach 
első felét #tomyx20}

„Van, de nincs.”
„Gyarapodni kéne.”

„Töredezett, széthúzó.”

„Hozzáállás.”


