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 Ennek két formája van alapjáraton: aktív és 
passzív forma. Aktív protokollnak nevezik a köszö-
nést, a kézfogást, megszólítást, tegezés-magázás, 
a társalgást, a beszédstílust, tehát mindazt, amit 
az egyén maga alakít ki. A passzív formák már vi-
szont nevelésből származnak, amit a jellem, lelki-
ismeret, a modor határol körül. Tekintve, hogy a 
virtuális térben zajlik a kommunikáció a felek közt, 
ezek eléggé keverednek, és voltaképpen a passzív 
formula aktívvá válik az írás, fogalmazás révén.

 A hazai fansub története során említést 
tettem erről a csudáról, valamint hogy milyen 
nehéz szülés volt a megalkotása, némi utólagos 
kritikával is illetve a jelenlegi állapotát és a kö-
rülötte kialakult helyzetet. Pedig az értelmezése 
nem nehéz, de hasonlóan bármiféle jogszabállyal 
vagy egyszerű szabályzattal, más etikettel, itt sem 
szabad minden egyes pontot önállóan kezelni, ha-
nem együttesen kell nézni. A mostani felvonásban 
igyekszem valamelyest támpontot, iránymutatást 
adni ehhez, illetve a korábbi kritikán túl újakat is 
megfogalmazni ezzel kapcsolatban. (Megjegy-
zés: Tudom, nem lennék jó sorozatszerkesztő, de 
mentségemre szóljon, hogy egyáltalán nem volt 
megtervezve, mikor miről írok, illetve eredetileg 
nem is sorozatként tekintettem erre. A szükség és 
a tematika hozta úgy, hogy ha csak címében is, de 
valami rozoga, szakadt ernyővel össze kéne fogni 
ezeket az irományokat.)

Gyors visszatekintés

 Egy villámgyors összefoglalás erejére azért 
nézzük át, hogy honnan indult az egész. A 2011 
ősze előtti fórumos és egymás oldalán való troll-
kodás, fórumháborúk mérséklése és egy mini-
mális megnyilvánulási követelmény felállítása 
céljából az akkori UraharaShop vezető, Ranma fel-
vetette az etikett megvitatását. A célok közt sze-
repelt még az áhított közös nevező meghozása, 
a követhetetlen csapatközi kommunikáció fejlesz-
tése, és a nyilvánosság előtti szóbeli csatározások 

visszafogása is. Az eredeti 6 pont és 3 alpont no-
vemberre született meg.
 A megvitatás nem ment zökkenőmente-
sen, hiszen az etikettet páran „szabálykönyvként” 
kezdték értelmezni, ezért egy „szankcionáló tes-
tület” gondolatát pedzegették, ami nemcsak túl-
megy az etikett vállalásain, de alapvető kérdé-
seket is megfogalmazott: Kik alkossák? Állandó 
összetétel? Cserélődés? Mennyi idő után? Maxi-
mum mennyiszer lehet egymás után ebben a sze-
repkörben lenni? És ezek csak az elvi alapok, amik-
re egy ilyen ötletet helyezni kell, de ezek egyikére 
se érkezett még ötlet sem, nemhogy kidolgozott 
válasz a felvetőktől, ami önmagában megsemmi-
sítő erejű tud lenni egy ilyen elképzelésnek.

 Ettől függetlenül, a későbbiekben bővítés-
re szorult az alapszöveg. Ennek nem az volt az 
oka, hogy mindenki megkerülte volna az eredeti 
szövegezést, hanem annak betartása okozott egy 
új problémát, amihez egy szezonális projektkeze-

lési gyakorlat elterjedése is tartozott. Név szerint 
az, hogy a csapatok és egyes fordítók késve álltak 
neki a kiszemelteknek, gyakran magánéleti/ta-
nulmányi/munkahelyi okok miatt, de az sem volt 
ritka, hogy egész egyszerűen a műbe vetett bizal-
matlanság miatt döntöttek a várakozás mellett. 
Ez ma is jelen van, bár már nagyon elvétve fordul 
elő, a leggyakoribb formája a mű véglegesnek 
szánt hordozójához, a BD-lemezekhez állított és 
készített felirat.

Tulajdonképpen mi is ez?

 Ha csak szimplán az etikett szótári definíci-
óját nézzük, akkor abból az következik, hogy egy 
előírt magatartás a társadalmi érintkezésre, visel-
kedésre, illemszabályoknak az előkelő vagy magas 
rangú körökben és a diplomáciában megszabott 
és rendszerint megmerevedett rendszere. Vagy-
is egy másik hasonlóan szép idegen kifejezéssel 
élve: protokoll.
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ta szokott a mérvadó lenni, így a közösségi por-
tálok és azokon fellelhető csoportok szabályzata, 
amelyekbe gyakorta szériatartozékként szerepel 
egy pont a megengedhető stílusról és a kapcso-
lódó szankcióról. A blogok és a magánoldalak, 
egyéb csatornák viszont azok fenntartójától, üze-
meltetőjétől függenek már, ahol lehet kifogás-
sal élni, de ugyanúgy igaz az az érintett részéről, 
hogy próbáljon meg ne beleállni. Ha pedig igen, 
akkor erőltessen magára lehetőleg egy kimért és 
hűvös stílust válaszként.

 2. Nem dolgozok be senki elé troll módon. 
Ergo, ha valamelyik csapat/fordító folyamatosan 
(mindenkinél más ez az intervallum, munkától, su-
litól, egyéb októl függően) publikál egy művet (le-
gyen az heti, havi, fél évi kiadású), nem cseszek ki 
velük csak azért, hogy XY animét majd tőlem szed-
jék többen (e-pénisz növesztés, semmi értelme, 
úgyis megutálják érte sokan a csapatod, ismerünk 
elég példát rá).

 Ellenben maga a fansub etikett rendelkezik 
egy többleti tartalommal is, amit eljárásjognak 
szokás nevezni, és ennek megfelelően ír elő egy 
elvárt normát. Ebből a szempontból nevezhet-
jük útmutatónak és eligazító összeírásnak is, ami 
egy általános formában írva válaszol a nemlétező 
gyakran ismételt kérdésekre egyes témák kap-
csán.
 A betartása ugyan nem kötelező, akár pon-
tok, akár az egész tekintetében el lehet térni, ha 
van egy koherens hozzáállási formája az ember-
nek, amely lehetőség szerint nem arról szól, hogy 
miképp hagyjuk ott a bélsarunk nyomát a másik 
ajtaja előtt. Lévén minden közösségnek vannak 
íratlan és írott szabályai, de az íratlanok közt ki-
emelten van egy, amit nagyon sok egyén is tudat 
alatt magáénak vall: „amilyen a mosdó, olyan a 
törülköző”, azaz úgy viselkedj és nyilvánulj meg 
másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy azok veled 
bánjanak. És ez az, amire a felvezetés maga is ki-
tér: „Ezen pontok csupán a helyesnek gondolt for-
dítói magatartást rögzítik. Rajtad áll betartod-e és 
fair leszel-e másokkal szemben.”

Pontról pontra

 Ebben a szegmensben a címhez hűen kívá-
nom a legfrissebb formában lementett szöveget 
pontról pontra végigvenni, hogyan kell ezeket a 
pontokat értelmezni, illetve milyen jellegű ese-
tekben kell együttesen nézni esetleg többet is.

 1. Ha bárki oldalán felbukkan egy troll, aki 
szidalmazza a csapatod és egy másikat éltet, nem 
kell válaszolni. Egyszerűen törlöd a hozzászólást 
és ban az illetőnek, mert utána megint csak megy 
a felesleges szájkarate a csapatok között.

 Ez a pont mindenkinek a saját oldalára vo-
natkozik, ahol eleve van a látogatók számára egy 
követendő szabályzat. Ugyanakkor egy teljesen 
eljárásjogi értelembe vett pontról beszélünk, hi-
szen azt írja elő, hogy az ilyeténféle szándékos 
uszítással szemben hogyan kell fellépni. Eléggé 
egyértelmű és nyílt forma, amihez túlzottan so-
kat nem is érdemes hozzáfűzni, hiszen saját maga 
magyarázza meg, miért van erre szükség.

 Amit mindenképp érdemes kiemelni, hogy 
mivel egy csapatnak nemcsak saját oldala van már, 
hanem Facebook oldala, esetleg Discord szerve-
re, IRC/Indavideó csatornája, Twittere is, gyakorta 
az adott helyhez igazított szabályzattal, ez a meg-

oldás ugyanúgy alkalmazható ezeken a kiegészítő 
platformokon.

 Viszont mi a helyzet azzal, ha a szidalma-
zás és uszítás egy harmadik fél oldalán történik? 
Amennyiben fordítócsapat ez a harmadik fél, az 
adott fordítócsapatnak ugyanúgy kötelessége 
megtenni a törlés és tiltás kettősét, hiszen azzal 
magát is belesodorja egy felesleges vitába, mint 
annak házigazdája. Más oldalakon azok szabályza-
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havi/éves megjelenésű esetén 6 hónap a megjele-
néstől számítva.

 3/A. Ha egy projekt megáll valami miatt, az 
aktuális fordító legyen oly kedves és jelezze, hogy 
a leállás miért van! És körülbelül mennyi idő múl-
va várható folytatás. (Ekkor ez érvényteleníti az 
időkorlátot, viszont végtelenségig ezt sem etikus 
kijátszani.)

 3/B. Akár egyéni fordító, akár egy csapat 
szeretné befejezni a félbehagyott anime fordítá-
sát, kezdje az elejéről, valamint értesítse erről az 
előző fordítót (legalább egy privát üzenet vagy 
e-mail formájában). Ilyen formában - természe-
tesen a fordítást befejezni kívánó fordító/csapat 
kezdeményezésével és az eredeti fordító bele-
egyezésével - megbeszélhető az anime fordításá-
nak a megszakadástól való folytatása - akár közös 
munka keretein belül is.

 Ha mégis fordítani akarod, kezdd elölről (ne 
a sokadik rész után szállj be), és küldj egy üzene-
tet a fordítójának.

 Mostanság már nem annyira jellemző az 
efféle bevágás és cicaharc, de egyidőben a nép-
szerű (illetve a maratoniként futó) sorozatoknál 
gyakorta előfordult. Azóta elterjedtek a rövidebb 
szériák és csoda, ha egy mű nem fullad ki egy sze-
zon alatt és folytatódik a következőben, vagy kis 
kihagyással egy másik szezonban, esetleg egy-pár 
évvel később. Emiatt ezt a pontot szokás franchi-
se-szinten is értelmezni, amivel viszont már akad-
nak kisebb-nagyobb kérdések. Vegyük is rögvest 
végig ezeket.
 
 a, Ha a franchise egyik elemének remake-jé-
ről van szó, akkor a kérdés elengedhető, és a mű 
szabadon fordítható.
 b, Ha a franchise egy másik idővonaláról be-
szélünk, ott a közben érkezőnek érdemes gondol-

kodóba esnie, hogy bevállalja-e. Ugyanis lehetnek 
összefonódások a kifejezésekben, karakterekben, 
amelyek nem feltétlenül kerülnek kifejtésre az 
adott évad alatt, tehát mindenképpen követel az 
illető részéről előismeretet.
 c, Amennyiben közvetett folytatásról be-
szélünk, vagyis olyan műről, amely a korábbihoz 
képest időugrással kezd, az előismereti kérdés 
szintúgy megállja a helyét.
 d, Amennyiben közvetlen folytatása egy 
történetnek, azonképpen úgy kell tekinteni, mint-
ha az évad közben történne.
 e, Előzmény esetén a közvetett folytatás-
hoz és az idővonalhoz hasonlóan szükséges némi 
előismeret.
 f, Úgynevezett „inbetweenquel” esetén, 
vagyis két esemény közti történéseket elmesélő 
mű esetén szükséges az előismeret és/vagy az 
előzmények megléte.
 Mindezeket persze célszerű nem készpénz-
nek venni, hiszen a mű jellege nagymértékben 

árnyalja a lehetőségeket és a döntést is magát. 
Minden esetben a döntést célszerű megosztani 
az eredeti fordítóval, készítővel (ha azok aktívak), 
vagy másokkal a vélemény kikérése érdekében, 
ha az eredeti fordító és készítő már nem elérhető, 
vagy bizonytalanok vagyunk.
 A pont nem hivatalos, de végtére is ma-
gában valamely fokon hordozó célja egyébiránt 
minden esetben egy egységes terminológia, lehe-
tőség szerint pedig stílus létrehozása a sorozatok-
nál, ami a nézőknek tesz szívességet. Például ne 
alakuljon ki az, hogy teljesen máshogy nevezi el a 
kifejezéseket egy sorozat/franchise esetében, ez-
zel is megkönnyítve a sorozat nézhetőségét, hogy 
„nem kell újratanulni azokat”, mert a két fordító 
teljesen eltérő módon értelmezte és adta vissza 
azokat – legyenek ugyanazon vagy eltérő csapa-
toktól, esetleg egyéni fordítók.

 3. Álló projektek türelmi ideje: szezonális 
anime esetén 2 hónap (heti megjelenés esetén), 
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 4. Oversub. Mindenki azt fordít, amit akar, 
de azért gondolja át ezt. Egy sorozathoz bőven 
elég a 2-3 fajta felirat. Ha valaki tudja magáról 
(ego kérdése), hogy van legalább két valaki, aki 
biztos jobb fordítást csinál, mint ő, felesleges be-
szállnia 4.-5.-nek egy aktuális sorozathoz, hiába 
megy érte a hype. Persze, ez akkor szemben áll az-
zal a nézettel, hogy azt fordítasz, amit akarsz, de 
az sem állapot, hogy egyes művekhez 6 féle sub 
létezik, és ebből 3 semmivel sem ad többet, mint a 
többi.

 Ez a kérdés egy nagyon erős változó ténye-
zőn bukik meg, ez pedig az indás egyéni fordítók, 
vagy azokból verbuválódott felállások, amelyek a 
mai napig nem igazán szívlelik használni a szezon-
ális jelentő topikot az Issho Tosho fórumon – ami 
máig a néző érdekét szolgálja a leginkább. Ugyan-
ezek azok, amelyek nem tartják más felállásokkal 
a kapcsolatot, így emiatt esély sincs a mérséklés-
re. 

 3/C. Ha nem fordítón múlik a megakadás, 
akkor a csapat saját berkein belül keressen „sza-
bad” embert, aki segíthet befejezni a sorozatot.

 Ez egy elég összetett kérdés, amit sok eset-
ben már nem is szokás betartani, lévén a veterán/
felnőttkorú fordítók esetén gyakorta inkább ha-
tározatlan az idő, amikor félreáll egy-egy projekt, 
míg az iskolás-egyetemista korúaknál sokkal kiszá-
míthatóbb a vizsgaidőszak, félévi/évvégi hajtása. 
Annak idején vita is volt az időkorlátokból, mivel 
több olyan fordító is volt, akik inkább lassabban, 
kimértebben szeretnek haladni, mintsem gyor-
san, és rendszeresen néztek szembe fennakadá-
sokkal is emiatt.

 Ami a jelzéseket illeti, azt célszerű a főp-
latformon jelezni, ámbátor gyakori eset, hogy az 
átlagnéző sem kifejezetten követi nyomon a ké-
szítői oldalakat, és inkább egyet preferál. Legyen 
az Facebook, Indavideó például. Még ha a készítő 

figyeli is ezeket a kommunikációs csatornákat, ak-
kor sincs garancia egy másik jellemző átlagnézői 
szokásra, miszerint visszamenőlegesen nem ol-
vasnak bele az üzenetfolyamba. 

 Azon kevés esetekben, amikor mégis, a 
„határozatlan idő” és a „nem tudom megmonda-
ni” kifejezések értelmezése is változó. Személy 
szerint találkoztam olyannal, amikor 2 nap alatt 
vártak változást, de szerencsére a legjava egy ért-
hetőbb, több hónapos csendet követően tette fel 
a kérdést. Mivel azonban nem mindegyik közpon-
tosított, például a korábbi Facebook posztok közt 
visszakeresni van olyan kihívás, mint az Indavide-
ón többszáz, alkalmasint többezer videó hozzá-
szólásai közt, mindenképpen érdemes a nézőnek 
azt propagálni, amit a legegyszerűbben úgy szo-
kás kifejezni, hogy „a helyzet további utasításig 
változatlan”, csak az utasítást jelen esetben ki-
cserélhetjük hírre vagy esetleges kiadásra. Lévén 
nem várható el senkitől, hogy a fordítás különféle 

fázisai és feladatai mellett állandó médiafelügye-
letet tartson. Különösen igaz, ha az ember egyéni 
fordító; a csapatok közül pedig kevesen tehetik 
meg, hogy külön erre „szerződtetett” munkatár-
suk legyen. Ez pedig a 3/C-ben írott „>>szabad<< 
embernek” való kiosztást is jelentősen behatárol-
ja, befolyásolja egy megakadt sorozat esetén.

 Amit viszont mégis érdemes széleskörben 
betartani és megfogadni, az a 3/B pontban írott 
megkeresés. Bár sokan ódzkodnak az esetleges 
bedolgozás ötletétől, hiszen olyankor borul az is, 
hogy a lektorálást végzőnek egy másik ember ké-
pességeihez kell szoknia, illetve ügyelnie a fordí-
tás stilisztikai integritására, hogy ne legyen hatal-
mas szakadék a helycserét követően. Ez a kisebbik 
probléma, a nagyobbik egyfajta bizonytalanság, 
így aki ezzel a céllal keres meg mást, annak min-
denképp bele kell írnia, egyfajta motivációs le-
vélből kölcsönzött stílussal, hogy miért fogadják 
mégis el a felajánlást.
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A csapatok közt viszont beállt egy olyan állapot, 
hogy ennek az elkerülése már könnyedén meg-
valósul, hiszen egyes csapatok hallgatólagosan is 
elfogadják a másik munkáját, hogy lemondanak 
annak a javára vagy ha tehetik, akkor összedolgoz-
nak.

 5. Ha nézeteltérésed van valakivel, beszéld 
ezt meg vele privát üzenetben. De ha mégsem bí-
rod ki, lehetőleg ne olyan hozzászólást engedj el, 
amitől sokaknak kinyílik a bicska a zsebében. Attól, 
hogy felsőbbrendűnek hiszed magad valakinél, ha 
mások előtt is bizonygatod, az máris megmutatja 
az agyi szinted.

 Ez a pont szorosan összefügg az 1. pont 
trolljának esetével, csak a különbség itt az, hogy a 
troll szerepébe az egyik adott fordító kerül. A sze-
mélyes nézeteltéréseket eleve célszerűbb privát 
körökben tartani. Egyetlen esetben látható olyas-
mi, mi kivételt képez: ha a probléma személyes, 

de egyébként többeket érint. Hogy példát is hoz-
zak erre, az egyik legkézenfekvőbb az egyszerűen 
„felirattolvajlásnak” nevezett jelenség, amikor va-
laki(k) minimális változtatás mellett teszik közzé 
a saját nevük alatt mások munkáját, átírva a ké-
szítői listát. Ilyenkor célszerű az ilyen nyílt üzene-
tet megfontoltan megfogalmazni, nem hirtelen 
felindulásból elkövetni, és mindenek előtt elég 
alaposan alátámasztani. Ez a dolog ennél a pél-
dánál talán a legegyszerűbb, hiszen elég egy ösz-
szehasonlítást mutatni, illetve vannak csapatok, 
amelyek egy hamisíthatatlan, egyéni ízt is csem-
pésznek egy-egy esetben. Ez utóbbiakra a rámu-
tatás pedig azonnali lebukást jelent az elkövető 
részére.

 Egy másik példát hozva, szintén a hazai fan-
sub történet első felében esett szó az átveréses 
próbálkozásról, amikor egy nagyobb csapat általi 
bekebelezéssel riogatták a kisebbeket. Ez ugyan 
nem nevezhető privát nézeteltérésnek, de többe-
ket érintő dologról van szó. Vagyis, hogy mi szá-
mít közszemlére tehető egyéni vitának, az nagyon 
belátás- és esetfüggő.

 6. Valamilyen szinten próbáld meg jelezni 
az oldaladon, hogy milyen fordításokkal szándé-
kozol majd foglalkozni (várható projectek vagy 
esélyes projectek), amiket természetesen utána 
törölhetsz is, ha első rész alapján mégse akarsz 
foglalkozni vele. Meglepetés projectek kivételt ké-
peznek ez alól, ezek esetében azért nézz szét má-

soknál, és ha látod, hogy más is szeretné vagy épp 
fordítja, akkor dobj neki egy privát üzenetet, hogy 
ti is ki fogjátok adni, csak meglepetésnek szánjá-
tok, hogy utána ne legyen belőle háborúskodás.

 Ez a pont leginkább azoknak szól, akik saját 
oldallal vagy bloggal rendelkeznek, és ez egy sú-
lyos probléma forrása is. A pont célja teljesen ért-
hető és világosan megfogalmazott az esetükben, 
de nem foglalkozik azokkal, akik a saját szakálluk-
ra tartanak fenn egy videós csatornát és töltik fel 
a fordításaikat anélkül, hogy magát a feliratot el-
érhetővé tennék valamilyen formában. Az oldal/
blog megléte ha nem is alapelvárás, de szükség-
szerű annak, aki egy kicsit is komolyan gondolja, 
és ott bizony valamiképpen listáznia kell a mun-
káit, elérhetővé tenni a feliratot (ami azért is cél-
szerű, mert egyfelől egy plusz biztonsági másolat 
az illetőnek, amiből normál esetben sem lehet 
elegendő, másfelől azért, mivel így szélesíthető 
a közönség azokkal, akik valamilyen oknál fogva 
az adott csatornát vagy videós megosztási formát 
nem követik). A projektek vezetése pedig bete-
kintést ad az egyéb munkákba.

 Ellenben akkor a meglepetés projektekről 
is essen szó. Mikor lehet számítani egy meglepe-
tésre? Természetesen valaminek az alkalmából, és 
ebből szerencsére vannak nagyon stabil pontok. 
Egyes csapatok szívesen adnak ki húsvétra is vala-
mit, de a leggyakoribb mindenképp a karácsonyi 
szezon szokott lenni szilveszterig bezárólag. 

„Az oldal/blog megléte ha 
nem is alapelvárás, de szük-

ségszerű annak, aki egy kicsit 
is komolyan gondolja, és ott 

bizony valamiképpen listáznia 
kell a munkáit, elérhetővé

tenni a feliratot...”
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hető, ellenben egy olyan problémát enged elő-
térbe helyezni, amit a gondolkodásmód határoz 
meg.
 Alapvetően vannak, akik ehhez kötik magu-
kat, és a betartását mások nyilvános „hasztalan az 
egész” felcsattanásokat követően is tartják, elvég-
re az ő esetükben szavatolta a probléma- és drá-
mamentességet. Ellenben az elején a betartást 
szorgalmazó elvárás, az emelt hangú számonké-
rések és a konstans oda-visszamutogatás szilán-
kosra törték az etikett lábát, noha a gondolatmag 
mögötte a cikkem elején említett elemi elképze-
lésnek, miszerint „amilyen a mosdó, olyan a tö-
rülköző”, ennek is kihatással kell lennie. De nem 
került kodifikálásra, ez pedig többeket is kiábrán-
dított az alapvető kezdeményezésből és a köré 
vont felfogásból. 

Ezen kívül egy olyan eset lehetséges, ami nagyon 
változó és csak az alkotó berkek és egyének közti 
diplomáciával tartható meg: ez pedig a fennállá-
sok évfordulói. Ha a pontos dátumát nem is, de 
legalább a hozzávetőleges idejét (május vége, 
december eleje, szeptember közepe stb.) néhány 
felállásnak érdemes felvésni a naptárba. Nem is 
az esetleges sértődés a fő oka, hanem egész egy-
szerűen vannak olyan művek, amelyek nem igé-
nyelnek a kelletténél több szakácsot.

 A későbbi gyakorlat és viták során bebizo-
nyosodott, hogy igény mutatkozik arra, hogy a 
szezonális projektek késleltetett megjelenése, el-
kezdésének terve esetén a szóban forgó szezon 
vége után (az utolsó rész leadását követően) a 
2-es és a 6-os pontok szerint, a 3A és 3B pontok 
rendelkezéseinek figyelembevételével kell eljár-
ni. Vagyis amennyiben más csapatok, fordítók a 
fenti pontok szerint eljárnak, azonképpen illendő 
kivárni legalább a szezon végét a saját fordításunk 
közzététele esetén.

 Végezetül egy komplexebb kérdés a végé-
re, amit az első hónapok szültek az etikett meg-
alkotásának lezárását követően. Erről azért sem 
esik igazán már szó, ha felmerül, mert egy elég 
egyszerű érv szól a késleltetett kiadás mellett, 
ha a szezon során megtetszene egy cím: mire az 
utolsó részek adásba kerülnek, a BD kiadások is 
elkezdenek havi szinten szállingózni, így magunk-
nak spórolunk meg egy plusz kört az elkészítés 

során, ez pedig egy végleges formához időzítés. A 
HDTV-s kiadások ritkán maradnak fenn, a Blu-Ray 
viszont keresettebb, már csak abból az okból is, 
mert a sorozat készítése és TV-s műsorszórása so-
rán keletkezett animációs hibákat javítják, egyes 
esetekben pedig tartalmazhat bővített vagy ext-
ra jeleneteket, átrendezett jelenetsorokat vagy 
egyéb átalakításokat.
 A pontokkal való összehangolás pedig 
afféle eljárási rend, amely lényegében kizárja „a 
hirtelen felindulásból elkövetett kiadást”, illetve 
szavatolja, hogy megállt, lefagyott projekt esetén 
elkezdhessük azzal a megkötéssel, hogy ajánljuk 
fel azért a segítségünket annak, akinek tényleg 
szüksége van vagy lehet rá.

Milyen hibái vannak?

 Mint azt a hazai fansub történet második 
etapjában vázoltam (AniMagazin 49.), a közös 
platform megszűnésével, és a szárba szökkenni 

nehezen akaró próbálkozásokkal a paletta szét-
töredezett. A régebbi csapatok egymás közt üzle-
telnek a leginkább, hiszen azok ismerik egymást, 
míg más felállások, amelyek sokáig elvonultak 
vagy külön utas rendszer szerint éltek, esetleg 
teljesen újonnan alakultak, teljes mértékben ra-
dar alatt maradnak. Ez a széttagoltság meglátszik 
a kommunikáció darabosságán is, hiszen nincse-
nek közös témák (pedig elméletben lenne és van 
is a fordításon és a projekteken túl is), és inkább 
tűnik egy szigetvilágnak a közeg pár kikötővel 
vagy hánykolódó palackpostával. Ezt a problémát 
„a diplomácia belendítésével” lehetne orvosolni, 
hogy a különféle csapatok tagjai közt kialakuljon 
egy kötetlen és aktívabb kommunikáció, ezzel is 
bevonva az újabb résztvevőket komolyabban a 
„közéletbe”. A félresiklás mégsem ennek köszön-

„...az elején a betartást szorgalmazó elvárás, az emelt hangú 
számonkérések és a konstans oda-visszamutogatás szilánkosra 

törték az etikett lábát...”

https://animagazin.hu/magazin/49/
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 Negyedsorban, egy esetleges frissítés vagy 
kiegészítés is nehézkes lett, és nem csak a defi-
nitív közös platform megszűnésével és a jelen 
helyzet limbószerű állapota miatt. Egy magyarázó 
kommentár befűzéséhez is nagy többségi egyet-
értés szükségeltetik, és akkor még nem beszél-
tünk olyan magatartás formák tilalmáról, amely 
a megíráskor általánosan elfogadott volt a közös 
platform szabályai szerint, de azóta egyszer az 
újonnan érkezők miatt is muszáj a beiktatásuk (pl. 
egyik platformon se a projektütközés miatt legye-
nek bosszúból leminősítések, illetve az egymástól 
való feliratlopástól is tartózkodjanak mind maguk 
a készítők, mind a puszta feltöltők), másfelől mint 
az íratlan közösségi normák időszerű kőbe vésése.
 Az imént említett feliratlopást kétfélekép-
pen értelmezhetjük: az egyikben a tényleges fel-
irat elbitorlásaként, a másikban pedig csak egyes 
elemek átvételére korlátozva. Előbbi ugyan ma-
gától értetődik, hogy miért egy problémás visel-
kedés, tett. 

Vagyis hiányzott az értelmezési segédlet, egy ki-
jelölt és előre tekintő irányvonal, mivel ami a fel-
vezetésében van a helyesnek gondolt magatar-
tásról, az nagyjából határozza meg csak az önön 
célját, de kivetítve az alkalmazóira már kevésbé 
tud perspektívát adni, hogy a vélt és esetleg valós 
sérelmekre példának okáért miként reagáljanak.
 („Vélt és valós sérelmek”: kicsit ízlelgessük 
ezt az összetételt most. A nyilvános felcsattaná-
sok és kifakadások egy-egy pont be nem tartása-
kor, amelyek a ratifikálást követték, két irányba 
bonthatóak szét. Az egyik irány az egyszerű em-
beri hibafaktor, ami szimpla figyelmetlenségből 
akad. Az átállás és a megszokás sosem könnyű, 
ennek ellenére mégis elvárás volt a pikk-pakksze-
rű megfelelés. Hetekkel és hónapokkal később is, 
olyan esetekben, amik csak azért nem képesek 
beivódni és vesztenek a megszokásokkal szem-
ben, mert az illető, aki miatt kipattant, nem nap-
jában szembesül az adott ponttal. A másik pedig 
a sérelmező oldali figyelmetlenség, ezzel pedig a 

felesleges problémagenerálás. és ez a leginkább 
a 2. pont kapcsán adódott, hogy egy sorozatot 
vagy franchise-t miképpen is kezelünk, illetve mit 
veszünk ahhoz szorosan tartozónak.)

 Másodsorban az se tett jót, hogy csapatok 
esetén csapatszintű volt a betartás és a betarta-
tás. Bár ez felfogható kezdeti kondicionálásnak, a 
szokás berögzítésének, azonban ennek a kérdés-
nek egyéni belátás kellett volna legyen az alapja, 

amit nyilván nem könnyű nyomon követni, ellen-
ben „a tettek beszédesebbek, mint a szavak” ren-
dezőelv mentén látható, hogy ki mint játszik ele-
ve egy közösségben. A problémásabb egyedeket 
könnyebb megjegyezni és figyelni, mint azokat, 
akiket a szövetségeseinek tart az ember, hiszen 
az előbbiek mindig előtérben lesznek, emlékez-
tetnek arra, hogy miért ne dolgozzon velük össze 
úgy bárki is. A csapatokat, tűnjenek bármennyire 
is annak, nem lehet homogénnek tekinteni – el-
végre egy ember hibája okán a többieken a kollek-
tív bűnösség felfogása szerez érvényt.

 Harmadsorban ezzel elértünk a szank-
ció-feddés témaköréhez, amit már az összeállítás 
során is hiányoltak. Egy eleve szervezetlen közeg-
ben ennek a kivitelezése épp oly lehetetlen, mint 
egy mindenki számára elfogadható harmadik fél 
kinevezése. Éppen ezért ennek is szintúgy egyé-
ni belátásra kellett volna hagyni, még akkor is, ha 
mindenképp botorság azt hinni, hogy változna 
ettől valami. Ellenben szankció-feddés helyett a 
helyzet elsimítására való törekedés, a mediáció, a 
felekre való ráhatás a közös nevező mihamarabbi 
elérése érdekében, és egy közösségi szintű embe-
ri hangnemben tartatás és megoldás keresés már 
jelentősen javít azokon a működési esélyeken. 
Ehhez viszont sok esetben gyökeres szemléletvál-
tásra lett volna annak idején szükség, és jelenleg 
nem tudom biztosra állítani, hogy a rezignáltnak 
tűnő és a ténylegesen belenyugodott hangulat a 
fordítók közt mennyire valós.
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ségi élet bármely területére is, és ez mindössze 
felfogás kérdése.
 Az etikett bár évek óta nem változott, lé-
vén az esetleges kiegészítések, korrigálások elsik-
kadtak, mégis képes volt elérni azt a hivatott célt, 
amire létrehozták. De ez nem a betartásnak, az 
erre való hajlandóságnak, az eltérés hiábavalósá-
gának belátása miatt köszönhető, hanem sokkal 
inkább a közeg és a szcéna helyzetének alakulása, 
a körülmények változása okozta. Így megmaradt 
egyfajta támasznak, jelenírás pedig egy részlete-
sebb segédanyagnak hozzá.

Ez ugyanis annyit takar, hogy a szöveg és a díszí-
tőelemek (a formázás) nem változik meg különö-
sebben, ellenben a készítői listát teljes egészében 
törlik vagy a saját nevüket írják be. Ehhez hozzá-
értendő az olyan eset is, amikor a használt betűtí-
pusok hiányával (nincs telepítve, a program nem 
találja vagy visszatörlik stb.) a formázás a stílus 
alapértelmezett - többnyire Arial - betűtípusára 
vált át, vagy az említett stílusokat minimális mér-
tékben módosítják hozzá, de a szöveg ettől még 
árulkodó. Egyes csapatok ezt a legegyszerűbben 
képesek bizonyítani: az egyéni, eredeti jelleg köl-
csönzésével, mint a kevésbé fontos kiírásokba 
csempészett személyes utalások, vagy a kérdéses 
közzétett munka feliratának metaadatait vagy 
nem látható megjegyzéseire mutatva. Ezen kívül 
a szöveg eredetivel való betűhű mivolta, egyes 
nyelvi kifejezések használata a fordítás során is 
ilyen árulkodó pont.
 Az egyes elemek átvételére korlátozódó 
feliratlopás elvi problémája pedig mindössze ab-
ból adódik, hogy a kérdéses formázott szakasz 
szintúgy nem saját munkából fakad, hanem in-
kább annak a megúszása. Ez a leginkább a formá-
zóparancsok sorrendiségén, az értékek és beállí-

tások azonosságán vehető észre. (Illetve még a 
formázói megoldásokat, trükköket is ide vehetjük 
egy komolyabb vagy magasformázás esetében.) 
Bár annak idején több csapat is az angol csapattól 
vette át a formázást, némiképp átszabva a saját 
ízlésre, nem teljes mértékben nevezhető azonos-
nak, hiszen a nyelvi különbségek miatt a szöveg 
változása gyakran minimális módosításra kénysze-
ríti a készítőjét, így a megváltozott küllemre kell 
megoldást találnia, vagy a formázás megjelenése 
ronda lesz és/vagy olvashatatlan.
 Ötödsorban pedig az, hogy aki hirtelen fel-
lángolásból áll neki fordítani, az jó eséllyel azért 
fogja kivonni magát ezek alól, mert mindössze cé-
lirányosnak tartja a saját munkáját. Ez a hozzáál-
lás noha igaz, viszont pont azért lenne szükséges, 
mert idővel az ember meggondolhatja magát, és 
már nem is annyira célirányos lesz, hanem tény-
legesen is hobbi, viszont mire erre a következte-
tésre jut, elfelejtődik ennek a léte is. Illetőleg a 
betartása még ilyen célzott időszak alatt sem egy 

hátrány, hiszen gondoljunk bele egy pillanatra: 
amennyiben egy nagyon hosszú ideje elakadt pro-
jektről van szó, ami a készítőnek nehézséget okoz, 
vagy folytatás nem várható a közeljövőben, akkor 
a segítségének felajánlásával nemcsak kihozhatja 
őket ennek a csapdájából, hanem magának elő-
nyösebb feltételt tud kicsikarni – és most olyas-
mikre gondoljatok, hogy elnézőbb hozzáállás, 
semmiféle időbeli kikötés.

Betartható?

 Az alapelv, mint az elején említett mondás 
(„Amilyen a mosdó, olyan a törülköző.”), egész 
könnyen megtartható lenne különösebb szankci-
onálás, kitételezés nélkül is. Ha valaki csak ennyit 
tart szem előtt, és minimálisan is belegondol a 
cselekedeteibe, megnyilvánulásaiba, azok esetle-
ges következményeibe, akkor az etikett ismerete 
nélkül is rengeteg problémától tudhatja magát 
mentesnek. De ez a tétel igaz egyébiránt a közös-

„Az etikett bár évek óta nem vál-
tozott, lévén az esetleges kiegé-

szítések, korrigálások elsikkadtak, 
mégis képes volt elérni azt a hiva-

tott célt, amire létrehozták.”

Fansub cikksorozat 
az AniMagazin hasábjain!

Ha érdekel a fansub és többet szeretnél 
megtudni róla, akkor töltsd le az AniMagazin 

számait és olvasd el Elsőkézből cikksoroza-
tunk korábbi részeit is. 

Csak kattints a cikk címére és máris töltheted 
az adott számot.

55. szám  - A mangaszerkesztés 
   alapjairól 
53. szám - Formázási Tippek és Trükkök 
51. szám - Betűtípusok és azok 
   kiegészítései
50. szám  - Feliratformátumos útikalauz
    tanácstalanoknak 
49. szám  - Hazai Fansub történelem 2. 
49. szám  - Gondolatok 
         10 év fansubberkedésről 
48. szám  - Hazai Fansub történelem 1.
47. szám - Mi fán terem a fansubber lét?
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