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Folytatás a következő oldalon!

SS_Ichigo: Hello! Nos, mikor az oldal megalapításán gondolkodtam, ak-
koriban egyik legnagyobb kedvencem a Bleach anime volt, ami arra sarkallt, 
hogy létrehozzam ezt az oldalt. A név pedig a Bleach-ből származik – Soul 
Society = Lélek Társadalom.

SS_Ichigo: Az oldal 2008 őszén indult útjára, a csapat 2009 nyarán alakult 
meg… Már nem emlékszem pontosan, hogy mikor. Azért van két időpont, 
mert kezdetben csak rajongói oldalnak indult, majd idővel kinőtte magát 
FanSub oldallá. Az oldalnak én vagyok az alapítója, ötletgazdája és megvaló-
sítója is.

Folytatjuk interjúsorozatunkat és most egy olyan csapat-
tal fogunk beszélgetni, mely először rajongói oldalként debütált. 
Nézzük is a kérdéseket!

SS_Ichigo: Jelenleg a csapatunk létszáma 10 fő. Ebből 6-an vagyunk aktí-
vak, a többiek meg személyes okok miatt egy ideje nem tudnak részt venni 
az oldal munkájában.

SS_Ichigo: Sajnos azt kell, hogy mondjam, kevesen vagyunk, de szerintem 
ez a legtöbb FanSub oldalnál így van. Jelenleg az oldalon a fordítók vannak 
többségben, így feliratformázó és manga szerkesztő posztokra keresünk 
új tagokat. Viszont az oldal fejlesztése zajlik a háttérben, ami magával hoz 
egy-két betöltendő új posztot, melyekre majd szintén új tagokat keresünk.
Horvi: Úgy gondolom, hogy nem létezik ideális létszám. A tagok számával 
arányosan nő vagy csökken a projektek száma is. Ahogy Ichi is említette, 
most főleg formázókban és szerkesztőkben szenvedünk hiányt. Gyakran 
megesik, hogy egy-egy projektet emiatt nem tudunk elkezdeni/folytatni. Így 
a kérdés második felére igennel felelnék.

Sziasztok! Első kérdésünk, hogy honnan/miből
jött a csapat neve?

Mikor alakult meg a csapatotok? Kik voltak az 
alapító tagok?

És milyen jó, hogy kinőtte magát! :) Jelenleg
hányan vagytok?

Ó, így még inkább aktuális a következő kérdésünk:
Megfelelő a létszám, vagy szükségetek van még új tagokra?

SS_Ichigo: Jelenleg két projektet viszek, de van még hat felfüggesztett 
projektem, amiknek folytatását még az idén tervezem. Eddig elkészült pro-
jektjeink száma nyolc darab, amik közt vannak olyanok is, amiket más csapat-
tal közösen csináltunk.
Nydan: Jelenleg, kis szünet után szeretnénk befejezni a Zero no Tsukaima 
Final-ban levő elmaradásunkat, mivel nem hagyunk félbe semmit. :) Ezután 
pedig már megvan a következő áldozatunk is, de erről még nem szeretnénk 
sokat mondani. Annyit elárulok, hogy egy nagyszerű vígjáték lesz, amit vala-
hogy elfelejtettek lefordítani. Jómagam 2 sorozatot fejeztem be, és ott van 
a már majdnem kész Zero no Tsukaima, amiből 2 rész van hátra.
Ronon: Az Amagami SS-en, ami jelen pillanatban átdolgozás alatt áll.
Horvi: Ha jól számolom, az oldal keretein belül jelenleg három projektet 
viszek. Ezek a Naruto manga, a Senki Zesshou Symphogear anime (úgy 
alakult, hogy ezt teljesen egyedül csinálom) és a Medaka Box anime. Vala-
mint van még egy projekt (a KHR anime), amit egy másik oldalon fordítok.

SS_Ichigo: Fő profilunk eleinte a shounen fight volt, azon belül is a Bleach 
manga, de szeretnénk ettől eltávolodni és elérni, hogy ne egyes kiemelt ani-
mék vagy mangák köré épüljön az oldal. Nálam előnyt élveznek a régebbi 
animék, mert nem látom nagy értelmét az újabbakért folyó küzdelemnek, 
azoknak úgyis sokan nekiállnak. Inkább keresek egy régit, amihez még nem 
készült fordítás. Persze ha a csapatban valakinek kedve támad egy új animé-
hez, akkor abba is besegítek, ha kell.
Nydan: Nos, azokat fordítom, amiket szeretek. Legyen akár az új, akár régi. 
Nehezebb régebbieket találni, hisz azokat többnyire lefordították már, de a 
következő projektem is egy régebbi anime lesz. Többnyire az ecchiket, vígjá-
tékokat kedvelem, de egy jó sztori bármikor magával ragad.
Horvi: Nem hiszem, hogy lenne fő profilunk. Én személy szerint mindig 
azt viszem, ami valamiért megfog. Nem vagyok válogatós a témaköröket 
illetően. Persze azért nekem is vannak kedvenc témáim, mint a mahou shou-
jo animék, valamint a shonen fightokat sem vetem meg.

Reméljük hamar csatlakoznak hozzátok további meg-
bízható, lelkes tagok. Milyen projekteken dolgoztok 
most? És eddig mennyit készítettetek el?

Minden elismerésünk, és sok erőt továbbra is a munkákhoz! 
Még a projekteknél maradva, mi a fő profilotok? A legújab-
bakat fordítjátok vagy inkább a régebbieket? 
Esetleg csak egy bizonyos témából válogattok?Elérhetőségek:
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SS_Ichigo: Általában hárman dolgozunk egy projekten, de persze ez változó. Attól függ, 
hogy ki mihez ért és menyire vállalkozó kedvű.
Plzzke: Ez a projekttől és a szabadidőnktől is függ. A hetente megjelenő műveket, mint 
például a Weekly Shounen Jump mangákat, próbáljuk hétre pontosan, maximum pár na-
pos késéssel kiadni. A többinél is hasonló a helyzet, de ha már kifutott animét készítünk, 
ott a kiadás attól függ, mennyi időnk van elkészíteni.
Horvi: Na, ez ismét egy érdekes dolog. Az ideális az lenne, ha egy-egy projekten 3-an dol-
goznánk, de ez nem mindig sikerül. Így előfordul, mikor kettő, vagy akár egyetlen ember 
dolgozik egy projekten, mint például az én esetemben is.

Horvi: Nos, visszajelzéseket nem igazán szoktunk kapni. Általában inkább csak komment-
ben köszönik meg a munkánkat. Persze azért szoktuk kérni, ha valaki valami hibát talál az 
adott projektnél, vagy valamilyen problémája lenne a fordítással/szerkesztéssel kapcso-
latban, jelezze, és mi megvizsgáljuk a dolgot.

Nydan: Egyértelműen a Zero no Tsukaimát. Nekem az a kedvenc sorozatom, és ez szerin-
tem mindent meg is magyaráz. :)
Ronon: A Hoshizora e Kakaru Hashit.
Horvi: Itt a Senki Zesshou Symphogeart említeném. Bár ez még mindig aktív projekt, de 
már rajta vagyok a befejezésén. :)

SS_Ichigo: Sok-sok fejlesztés várható az oldalon, és új külső funkciók is megjelennek 
majd, mint például az online videók, valamint a meglévő dolgok átalakítása/fejlesztése is 
meg fog történni. A projektekkel kapcsolatban, én szeretném először a mostaniakat befe-
jezni, egy-két háttérben futó animét végre előtérbe helyezni, átválogatni a tervezetteket 
és elkezdeni belőlük néhányat. A csapattal kapcsolatban: szeretném a már megszokott 
csapatot egyben tartani és új tagokkal bővíteni kis családunkat.
Horvi: Egyelőre befejezem a jelenleg futó projektjeimet, majd utána tartok egy 
szusszanásnyi szünetet. Később majd meglátjuk. Szerintem körbenézek a felfüggesztett 
projektjeink között, és ha valamin megakad a szemem, azt segítek befejezni. Később, 
ha bejelentenének egy mahou shoujo animét valamelyik szezonban, azt szívesen el-
kezdeném.

Hogyan dolgoztok? Hány ember dolgozik egy-egy fordításon?

Így tényleg sok feladat jut egy emberre. Szoktatok 
visszajelzést kapni a munkátokkal kapcsolatban?

Melyik munkátokat szerettétek a legjobban?Mi volt a 
kedvenc projektetek?

Mik a jövőbeli terveitek a projektekre, oldalra, csapatra nézve?

Nydan: Még sose voltam, igazából többnyire azért, mert nincs kivel elmenni rá. De egy-
szer elmennék egyre megnézni, hogy mégis milyen. :)
SS_Ichigo: Szintúgy, sajnos még nekem sem sikerült eljutnom conokra, mindig közbejött 
valami, de tervezem, hogy egyszer elmegyek egyre.
Ronon: Nem, nincs időm rá, sajna.
Plzzke: Mindig csak tervezem, hogy elmegyek, de mikor arra kerülne a sor, valami mindig 
közbejön.
Horvi: Sajnos még egyetlen conra sem sikerült eljutnom. Az idei őszi conra szeretnék 
menni, de majd meglátjuk, nem szól-e közbe egy fontos ZH.

Plzzke: Én szívesen olvasnék a Konohagakure.hu csapatról. Ők egy kisebb csapat, akik 
még csak feltörekvőben vannak, és csak 1 hosszabb művel foglalkoznak jelenleg, de folya-
matosan próbálnak terjeszkedni az animék világában.
Horvi: Itt két csapatot említenék meg, akikről szívesen olvasnék interjút. Az egyik a Be-
Hind Team, a másik a Will of Fire Team.

Sok sikert kívánunk a tervek megvalósításához! Szoktatok 
conokra vagy más hasonló rendezvényekre járni?

Van-e olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok egy interjút az 
elkövetkezendő időben?

Köszönjük az interjút. Üzennétek valamit zárásként az olvasóknak?

SS_Ichigo: Köszönjük mindenki türelmét, visszajelzéseiteket és hogy rendszeresen láto-
gatják honlapunkat.
Nydan: Umm... Alma. :D Na de amúgy türelmet kérek mindenkitől, hisz mi is emberek 
vagyunk a saját kis gondjainkkal, és igyekszünk, ahogy tudunk.
Horvi: Akik eddig is látogatták oldalunkat, azoknak remélem, tetszettek a fordításaink. 
Akik még nem igazán hallottak rólunk, azoknak üzenném, nézzetek fel az oldalra, hátha 
akad valami ínyetekre való. :)

Még egyszer köszönjük az interjút! Feljegyeztük az említett csapatneveket is és 
megpróbálunk velük előbb-utóbb kapcsolatba lépni! Reméljük az olvasók is annyira 
élvezték ezt az interjút, mint mi. Ha van olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok, akkor 
küldjétek el az elérhetőségeiket szerkesztőségünkre az info@anipalace.hu email címre.

http://anipalace.hu

