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Luna: Egyszerű: az, hogy nem értettünk hozzá, 
és bizalmat kellett fektetnünk egy olyan ember-
be, akit alig ismertünk, de jobb embert nem is 
találhattunk volna. Nem hazudok, néha nagyon 
stresszes, főleg, hogy előtte én sosem irányítot-
tam csapatot, sőt tudok olyanról, aki mai napig a 
haját hullajtja tőlem.XD Néha a falra mászom az 
egésztől, de megéri, mert látom, hogy másoknak 
fontos az oldal.

Ezra: Ugyanazt tudom mondani, amit Sugi - a 
kommunikáció hiánya minden csapat ellensége. 

Mi okozza/okozta a legtöbb gondot az 
oldal fenntartásában és a csapat

irányításában? Hogyan éltétek meg
az esetleges nehézségeket?

Sugi: Elsőnek a legegyszerűbben megoldható 
gond a kommunikáció hiánya volt sokáig, online 
nem mindig kapjuk azt az embert, akit szeret-
nénk, amikor kellene, így mindenben előre kell 
gondolkodni picit. Az előző oldalnak nagyon sok 
hibája volt és sokszor leállt, de még időben kap-
tunk segítséget Kiritotól a Hungarian Anime Com-
munity-tól, és az ő segítségével indult el az új ol-
dalunk.

varodással együtt, de Sugival elvállaltuk, hogy to-
vább folytatjuk az oldalt, hisz sokaknak fontos, de 
nekünk mindenképpen az volt.

Sugi: Én még az előző tulajnál kerültem az oldalra  
segítettem a posztolásban és az oldal javításában, 
hát volt is mit akkor. Végül Lunával vettük át ket-
ten az AnimeGun vezetését 2020. augusztus 9-én.

Egy ekkora oldal és közösség fenntar-
tásához sok ember kell.

Jelenleg hányan dolgoznaka csapat-
ban, van valami szervezeti felépítés? 

Milyen pozíciók vannak?

Luna: Körülbelül 30 tagunk van jelenleg több 
részen. Vannak posztolóink, akik a Facebookkal 
foglalkoznak, DC moderátoraink, vannak, akik a 
weboldalon ténykednek, meg persze a sub, ahol 
vannak fordítók, lektorok és korrektorok.

Ezra: A fansubunkban jelenleg nagyjából húsz 
ember van. A szervezeti felépítés nem olyan bo-
nyolult: ha valaki hozzánk jelentkezik, az első 
két-három részig próbaidősként tartjuk számon, 
ezek után teljes értékű taggá válhat. A csoport 
tevékenységét a három sub vezető koordinálja - 
leszervezzük a fordításokat, partnerekkel egyez-
tetünk, valamint persze mi kezeljük a weboldalt, 
a Facebookot és az Indavideót is. Tagjaink között 
megtalálhatóak a fordítók, lektorok, formázók és 
korrektorok, ám erről pontosabban később...

 Egyik viszonylag új partnerünkkel, az 
AnimeGun csapattal készítettünk most interjút. 
Oldaluk számos anime adatlapot és magyar fan-
sub link-gyűjteményt tartalmaz, valamint saját 
feliratokat is készítenek.

Sziasztok! Elsőként kérünk titeket,
mutatkozzatok be és áruljátok el,

mivel foglalkoztok a csapatban?

Sugi: Sugi vagyok, az AnimeGun egyik fő boss-a, 
Facebookra én írom ki a szezonosok új részeit, 
átnézem a Facebook posztolók posztjait és leo-
kézom, hogy kirakhassák.

Luna: Sziasztok, Luna vagyok, én viszem Sugival az 
AnimeGunt vállvetve lassan egy éve, emellett én 
vágom a képeket, néha posztolok, meg amit kell.

Ezra: Üdv, én Ezra vagyok, az AnimeGun egyik 
vezetőségi tagja. Jelenleg az AG Sub mindenese, 
vezetője (afféle koordinátora), valamint az oldal 
egyik kezelője vagyok.

Hogyan indult az AnimeGun és mikor? 
Tudtok erről mesélni kicsit?

Luna: Az eredeti AnimeGun 2013-ban indult, ak-
kor még nem voltak egy helyre szedve az animék, 
ezért jött létre az oldal. Én 2019-ben csatlakoz-
tam a csapathoz még posztolóként. Miután az 
előző tulajdonos lemondott az oldalról több ka-
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kezdet nehéz, de reméljük, hogy ez is hosszan fog 
tartani. Elsőnek a Tenki no Ko mangáját hoztuk el, 
de emellett a háttérben zajlik több jelenleg futó 
manga fordítása, melyekhez még nem készült 
eddig magyar fordítás. A light novel azonban egy 
olyan műfaj, ami egyrészt Magyarországon nem 
elterjedt, másrészt pedig sokkal hosszabb egy 
animéhez képest: szövegileg bőven van bennük 
annyi, hogy kitegyenek 25 epizódot. Ekkora meny-
nyiséget nem könnyű lefordítani, se utána lekto-
rálni... de persze nem zárkózunk el előle, ki tudja 
még, mit hoz a jövő...

az angolt vagy a magyart), felvesszük más csapa-
tokkal a kapcsolatot, és még sorolhatnám. Jelen-
leg dolgozunk a weboldalunkon is, és egy új pro-
jektbe is belevágtunk...

Tervezitek, hogy foglalkoztok mangák-
kal, esetleg light novelekkel, akár for-

dítással, akár külső linkek gyűjtésével?

Luna: Ez legyen a mi titkunk és a jövő zenéje.

Ezra: Hadd közelítsem meg a fansub részéről: 
igen, sőt, már meg is jelentek nemrég az AnimeG-
un Sub első mangái! Mind a közösség, mind a csa-
pat régóta szeretett volna belevágni. Bár minden 

fordítást, vele együtt izgulnak, és még meg is kö-
szönik.

Mely területen szeretnétek fejleszteni? 
Milyen terveitek vannak a jövőre
nézve? Lehet erről tudni valamit?

Luna: Szeretnénk fejlődni sok téren, hiszen min-
dig van hova. Rengeteg tervünk van, viszont ma-
gánélet mellett annyira sok idő nincs, így több fo-
lyamat nagyon lassan halad.

Ezra: A fansub is folyamatosan próbálja fejleszte-
ni magát. Formázókat képzünk (hiszen ezt az em-
ber nem tanulja csak úgy iskolában, mint mondjuk 

Ehhez web részről szeretném hozzátenni, hogy 
az új oldal elindítása korántsem volt zökkenőmen-
tes, és sajnos afféle „zárómunkálatok” a mai na-
pig tartanak. És persze nem tudom nem felhozni, 
hogy az Indavideó nem egy jó platform manapság 
- amellett, hogy máig egy erősen konvertált 720p 
a legjobb minőség rajta, teljesen véletlenszerű 
jogi okokból törölget tartalmakat, sőt, nemrégi-
ben minden hentai, de sok ecchi művet is eltün-
tetett, amikkel sajnos nem tudunk mit kezdeni, ha 
nincs fent egy fansub oldalán lejátszóban.

Milyen a viszonyotok a közösséggel? 
Kaptok visszajelzéseket?

Sugi: Személy szerint úgy érzem, hogy egy nagyon 
erős és bátorító közösségünk van. Ha tudnak vala-
miben segíteni, mindig segítenek; ha egy animé-
hez küldenek linket, jeleznek ha nem jók a linkek...

Luna: Igen, kapunk. Általában sok pozitívat, ami 
visz minket előre, és vannak nehéz napok, amikor 
erre van a legnagyobb szükség.

Ezra: Subosként általában azt a kérdést szoktam 
megkapni, hogy „mikor jön már az új rész?” - de 
ezt félretéve gyakran megköszönik a videók alatt 
a fordítást, aminek mi persze nagyon örülünk, 
ugyanis (rajongói munka lévén) ez a mi „fizetsé-
günk”. Kifejezetten jólesik az embernek, ha egy 
népszerűtlen projektet visz, amit ő kedvel, és az-
tán látja, hogy az emberek hétről-hétre követik a 
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Probléma sose volt abból, hogy linkeltük a feltöl-
tésüket.

Luna: Mi mások fordításait linkeljük az oldalra, ez 
sosem volt titok, én nem tudok róla, hogy ebből 
valaha is lett volna gond. Több fansub csapat-
tal állunk együttműködésben, amit próbálunk is 
fenntartani.

Az utóbbi időben teljesen átalakult az 
oldal - előnyére -, várhatóak

plusz funkciók?

Sugi: Hát az oldalnak még jó pár hibája van az ani-
me profiloknál, szóval még javítás alatt áll.

Luna: Igen, várhatóak, viszont lassan készül, hi-
szen a mi napjaink is 24 órából állnak csak.

Hogyan döntitek el, melyik animéhez 
készítetek fordítást?

 Figyelitek a nézők igényeit?

Ezra: Általában úgy döntünk, hogy egy tagunknak 
megtetszik egy anime, amihez nincs fordítás vagy 
éppen a meglévő nem olyan jó. A nézők igényeit is 
próbáljuk figyelembe venni: az AniMagazin egyik 
korábbi számában szó volt az Issho Tosho nevű fó-
rumról - innen szoktunk néha szemezgetni, ha van 
egy kérés; iilletve természetesen, ha egy kérés ér-
kezik magához az AnimeGunhoz, akkor (ha nincs 
már fordítása), azt is megfontoljuk.

összeszedtük magunkat, hogy megtartsuk, mivel 
nagyon szeretjük mi is az oldalt. Ekkor volt az ada-
kozás is, ami miatt hálásak vagyunk! Mivel emiatt 
maradhatott talpon az AnimeGun!

A naprakészség fontos szempont
manapság. Milyen rendszerességgel 

frissítitek az adatbázist?

Sugi: Van pár segítő emberünk, aki figyel az ol-
dalra, mert a magánélet mellett nehéz mindenre 
2 embernek figyelni. Főként, mikor mindketten 
most kezdjük el majd az életet.

Folyamatosan figyelitek az új részek 
megjelenését, vagy hogyan

működik ez?

Sugi: Az új részek megjelenésére is egy ember fi-
gyel (Kuroneko), aki linkeli is dc-n, én meg onnan 
tovább Facebookra. Úgy tudom, ha követed a for-
ditók feltöltő profilját, akkor e-mailben kapsz ér-
tesítést, ha új részt raknak fel - ez az egyik legegy-
szerűbb követés, amiről tudok.

Milyen a kapcsolatotok a fansub csapatokkal? 
Volt már probléma abból, hogy egy anime

linkje megjelent az AnimeGun oldalán?

Sugi: Határozottan, mióta felkerestünk pár csapa-
tot, mindegyik jó viszonnyal válaszolt nekünk, és 
akiket kerestünk, 99%-ban partnereink is lettek. 

Honnan jött az ötlet egy ilyen oldal 
létrehozására?

Luna: Amikor elkezdődött az oldal, nem voltak 
még az animék ennyire felkapottak, így kellett 
egy hely, ahol mindent meg lehet találni.

Sugi: Én meg Luna is az előző tulajnál posztoltunk, 
és vele napi szinten beszéltünk, míg nem úgy dön-
tött a tulaj, hogy abbahagyja... mi meg Lunával 
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Elérhetőségek:

A
G

Su
b

 Illetve emellett szoktunk egyes fordítá-
sainkhoz karaokét készíteni: ezt jó esetben elég 
projektenként egyszer megcsinálni. A japán szö-
veget hallás alapján „szótagonként” beidőzítjük, 
majd erre teszünk valamilyen effektet. Többnyire 
online adatbázisokból szemezgetünk effektek te-
rén, de már van olyan tagunk, aki maga is meg tud 
írni egy effektet. És persze nem ritka, hogy emellé 
mellékelünk magyar fordítást is, amelyhez általá-
ban olyan fordítót kérünk fel, aki gyakran csinál 
ilyet.

Köszönjük az interjút! Zárásként
üzennétek valamit az olvasóknak?

Luna: Ha használod az oldalunkat, akkor annyit 
mondanék: köszönöm, és hálás vagyok érte - nél-
kületek most nem lennénk. Ha most hallasz rólunk 
először, mindenképp látogass el hozzánk minden 
platformon. Köszönöm, hogy időt szántál ránk és 
elolvastad.

lamint a kész projektek is. Az, hogy mennyit fordí-
tunk aktuálisan, a tagjainktól függ: jellemzően 2-3 
szezonos projektet viszünk, valamint nagyjából 
5-6 régebbi animén dolgozunk közben. Szeret-
nénk megtartani azt, hogy egy tag ne dolgozzon 
egyszerre két projektnél többet, ugyanis hosszú-
távon kiéghet az ember, az pedig senkinek sem jó.

Milyen munkafolyamataitok vannak? 
Hány ember dolgozik általában

egy animén?

Ezra: Egy animén egyszerre legfeljebb öt ember 
dolgozik, de gyakran ez a szám kevesebb. Nálunk 
a folyamat kissé eltér a nagykönyvben leírttól, de 
nagyjából így zajlik: először a fordító lefordítja a 
részt, majd a lektor átnézi azt fordítási, nyelvhe-
lyességi és helyesírási szempontból. Ezek után a 
formázó következik, akinek a feladata az alap szö-
vegsávok ízléses elhelyezése és kicsinosítása, va-
lamint ha olyan az anime, akkor a japánul megje-
lenő szövegek odahelyezése - ez szintén szerepelt 
az egyik korábbi AniMagazin számban. Ezután 
a projektmenedzser ráégeti a feliratot a részre, 
majd továbbítja azt a korrektornak, aki utoljára le-
ellenőrzi a részt. Figyeli a szövegeket, helyesírási 
vagy nyelvi hibák után kutat, ha egy formázás ki-
maradt, azt is jelzi - neki joga van az egész részt 
visszaküldeni az egyik korábbi fázisba, ha arról van 
szó. Ha kijavítottunk mindent, akkor örülünk - a vi-
deót feltöltjük, megosztjuk Facebookon, és aztán 
persze jöhet minden elölről.

Csak szezonos animéket fordítotok 
vagy régebbieket is?

Ezra: Alapvetően elmondható, hogy régebbi ani-
méket többet fordítunk, ha a statisztikát nézem, 
minden szezonosra jut nagyjából 3 régebbi.

Melyik munkátokra vagytok
a legbüszkébbek?

Ezra: Szerintem ez egy olyan kérdés, amire min-
denki maga tudja megmondani a választ. Ha a 
csapat összes fordítását nézem, akkor természe-
tesen a legújabbak közül szemezgetnék - a 86 
-Eighty Six-, a Sayonara Watashi no Cramer és a 
Super Cub mind ezek közé tartozik. A 86 egy ér-
dekes kihívás elé állított mindannyiunkat: ugyan-
is nem szoktunk hozzá se az ilyen jellegű katonai 
szövegekhez, se a sci-fikhez. Ettől függetlenül úgy 
gondolom, hogy egy kifejezetten érdekes anime, 
és kár lett volna, ha nem vállaljuk.
 Illetve van egy másik anime, a Shadowver-
se, amire az egyik partnerünket kértük fel formáz-
ni - ebbe úgy érzem, hogy elég sok munkát fekte-
tünk.

Hány anime fordítását készítettétek el, 
és egyszerre mennyit fordítotok?

Ezra: Ha a közös projekteket is ideszámoljuk, kicsi-
vel 30 felett vagyunk - ebbe beletartoznak azok, 
amik jelenleg kisebb munkálatok alatt állnak, va-

https://animegun.eu
https://www.facebook.com/animegun.hu
https://www.facebook.com/animegunsub/
https://indavideo.hu/profile/Animegunsub
https://bato.to/group/19069

