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Folytatás a következő oldalon!

Katayashi: Mivel a jelenlegi Aurora Sub az egykori oldalát vesztett Ani-Yume 
Fansub és - ha jól emlékszem - az éppen akkor frissen alakult Aurora Sub 
összeolvadásából jött létre, így erre a kérdésre maximum Damien, az egykori 
kollégánk tudná a választ. Bár egy jó pár éve annak, hogy kiszállt a fansub 
iparból.

Weboldal:

http://aurorasub.net/

Projektek: 

Anime: 
Aktív: 6
Befejezett: 12

Manga
Aktív: 2
Befejezett: 5

Visual Novel:
Aktív: 3
Befejezett:4

//  AniMagazinAurora Sub
A mai második interjúnkat egy régebbi csapattal, az Aurora Subbal 

készítettük. Jó szórakozást!

Sziasztok! Vágjunk is bele. Honnan/Miből jött a csapat neve?

Mikor alakult meg a csapatotok? Kik voltak az alapítótagok?

Viszontagságos korszak lehetett. Beszéljünk a csapatról. 
Jelenleg hányan vagytok?

kingslayer: Jelenleg 10+2 tagunk van, a plusz kettő a tiszteletbeli munkatár-
sakat takarja, Kagamint és Tyraelt.

Mi a fő profilotok? A legújabbakat fordítjátok vagy inkább a régeb-
bieket? Esetleg csak egy bizonyos témából válogattok?

kingslayer: Animékkel foglalkozunk elsősorban, a projektek nagy részét 
ezek teszik ki. Emellett másodlagosan visual novelekkel, harmadsorban 
pedig mangákkal, de azokkal már csak elvétve, lévén hogy a folyamatos ki-
adásokat célzó mangás részleg bezárt.

Katayashi: Húha, ez fogós kérdés. A jelenlegi Aurora Sub 2009 augusz-
tusában, amikor megtörtént az összeolvadás, és ezzel együtt az Ani-Yumés 
oldalrendszer átvétele. Ani-Yume talán 2007 környékén indulhatott és üze-
melt egészen az összeolvadás előtti pár napig, amikor a szolgáltató gyalulta a 
tárhelyet. A régi Aurorának meg csak nagyon rövid élete volt. Alapítótagjaink 
A-Y oldalról Kagamin, Aurora oldalról pedig Damien.

kingslayer: A létszám megfelelőnek mondható, a szabadidő hiánya jelent 
gondot számunkra. Nyílt tagfelvétel már nincs egy ideje, mert sok időt kéne 
az újoncokra ráfordítani és nagyon kicsi az esélye, hogy olyan emberre aka-
dunk, aki megüti az elvárt szintet és évekig a csapattal maradna töretlenül. 
Egyedül a videókódoló munkakörre lenne jó még egy ember, de az előbbiek 
miatt azt se keresünk.

Megfelelő a létszám, vagy szükségetek van még új tagokra?

kingslayer: Nem sokan vagyunk már abből a társulatból, ami az összeolvadás-
nál volt.

Viszontagságos korszak lehetett. Beszéljünk a csapatról. 
Jelenleg hányan vagytok?

Katayashi: A csapat elsődleges profilja az anime, de fordítuk mangákat is, 
és azon kevés csapat közé tartozunk, akik visual novelekkel is foglalkoznak. 
Eddig kb. 21 befejezett projektünk van, és olyan 11 aktív. Ezekből 3 visual 
novel és 2 manga.

kingslayer: Nincs konkrétan meghatározott fő profilunk, például hogy a 
‘hétköznapi élet’ vagy ‘iskolai élet’ animékre fókuszálna a csapat. A fordító 
maga dönti el, hogy mit szeretne fordítani (ahogy azt a következő kérdés-
ben kifejtem), és mindegyikük mást és mást szeret. Ezzel együtt van pár 
szempont, amit azért figyelembe veszünk a választáskor: egyrészt, ha nincs 
a projektjeinkhez kapcsolódó anime (például egy új évad, ova, film), akkor 
kerüljük a szezonális animék fordítását. A csapatunk nem olyan gyors hogy 
ilyen sprintversenyben részt vegyen, még úgy se, ha a kiszemelt animére 
egyedül jelentkeznénk. A másik az, hogy van egy műfaji feketelista: az ilyen 
tartalmú műveket kerüljük mint a tüzet.

http://anipalace.hu
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kingslayer: A fordító választja ki, hogy mit akar fordítani. A közönség tehet javaslatot 
(erre még nem volt példa az én időm alatt), de ebben az esetben is a fordítók lesznek 
azok, akik eldöntik hogy bármelyikük belekezd-e vagy sem.

Van még bőven anime a szezonosokon kívül, amit érdemes és kell is fordíta-
ni. Mi alapján döntitek el, hogy melyik animét fordítjátok? Befolyásol az 
hogy a közönség mit szeretne?

Hogyan dolgoztok? Hány ember dolgozik egy-egy fordításon?

kingslayer: Az animék fordítását a kiválasztással kezdjük. Megnézzük, hogy mennyire 
hosszú, van-e hozzá jó minőségű angol vagy német felirat, amiből fordítani tudunk, 
van-e vagy készül-e magyar felirat, szeretjük a “fordítani, és hagyni fordítani” elvet és 
inkább nem akarunk gondot okozni már dolgozó fordítóknak. Amennyiben a feltételek 
teljesülnek, elkezdődnek a tényleges munkálatok. Softsub esetében a fordítás az első 
lépés, hardsub esetén az időzítés létrehozása, amit másodikként követ a fordítás. Ezt 
követi a fordítás ellenőrzése, ami nem mindig történik meg, általában akkor marad ki, ha 
a fordított anyag egyszerűnek mondható, nem repkednek benne az angol szakszavak és 
nincs semmilyen komolyabb téma, filozofálás vagy ehhez hasonló. Ellenőrzés után jön 
a lektorálás, majd a formázás. Utolsó lépésekként jön a minőségellenőrzés és a videó 
elkészítése. Általában 3-4 ember dolgozik egy-egy projekten, egyszerre akár több sze-
repkörben is. Eddig 2 volt a minimum létszám, a rekord pedig tíz fölött járhat.

Akkor alapos munkát végeztek. Szoktatok visszajelzést kapni a munkátok-
kal kapcsolatban?

Sajnos ez a tapasztalatok szerint mindenhol így van. Jöjjön pár személyesebb kér-
dés. Melyik munkátokat szerettétek a legjobban? Mi volt a kedvenc projektetek?

Folytatás a következő oldalon!

Katayashi: Hát, ez projekttől és fordítótól függ. Van olyan, amin csak 2-3 ember dol-
gozik, és olyan is akad, ami viszont 4-5 ember kezén megy át, mire kiadásra kerül. Viszont 
kiadás előtt minden munkánk átesik egy végső plusz ellenőrzésen, hogy ezzel is min-
imálisra csökkentsük a hibákat.

Katayashi: Nekem kifejezett kedvenc projectem nincs, bár volt több is ami tetszett, és 
egy pár ami ugyan más csapat projektje volt, de részt vettem benne én is, és büszke-
séggel tölt el, hogy a magyar verzió jobb lett, mint az angol. Valamint Kingslayerhez 
hasonlóan én is nagy Touhou rajongó vagyok, meg úgy kb. a csapat fele. :D

kingslayer: Szoktunk, de sajnos nagyon ritkán. Szerintem egy jól megfogalmazott 
visszajelzés, legyen az rövid vagy hosszú, mindenképp többet ér, mint egy egyszerű 
köszönöm. Szeretnénk tudni hogy hol ejtettünk hibákat, mi nem tetszett vagy mi tet-
szett egy munkánkban.

kingslayer: Mindenkinek más és más tetszett vagy tetszik. Részemről a Touhou animék 
voltak a legek, több szempontból is. Imádom a világot, amit Zun teremtett, így termé-
szetesen az animét is szeretem és dolgozni is szerettem rajta, remek munka volt. Ám a 
Touhou nemcsak a fordítás öröme miatt fontos nekem, hanem mert koordinátorként 
(úgymond főnökként) erre vagyok a legbüszkébb. Elkészítésükben részt vett minden 
tagunk, és még többen más csapatokból is. Ezekbe beleadtuk minden tudásunkat és 
tehetségünket. A legtöbb munkánknál arra törekszünk, hogy jó minőséget képviseljen. 
Itt a tökéleteset céloztuk meg és kiadásaink közt szerintem ezzel kerültünk hozzá a leg-
közelebb.

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-21-

kingslayer: Hivatalos megjelenésünk nincs, de tagjaink magánszemélyként megjelen-
hetnek itt vagy ott. Erről Katayashi többet tudna mondani.

Maradjatok velünk, és mindent bele. 
Szoktatok conokra vagy más hasonló rendezvényekre járni?

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

kingslayer: Először is a projektekről: az a szándékunk, hogy mindet befejezzük. :D Az 
oldalról: az most viszonylag rossz helyzetben van, sajnos nem tudjuk hol biztonságosan 
és (szolgáltató részéről is legálisan) megosztani a VN-eket vagy videókat, és félő, hogy 
ez még így is marad sokáig. A csapat jövőjéről csak annyit tudok mondani biztosan, hogy 
még hosszú évekig itt leszünk: a társulat még feloszlani is kemper lenne.

Utolsó kérdés következik. Van-e olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok 
egy interjút az elkövetkezendő időben?

Köszönjük az interjút. Üzennétek valamit zárásként az olvasóknak?

Katayashi: Talán a HSTS lányokat tudnám mondani, bár ők sajnos már befejezték a fan-
subbolást.

kingslayer: Nem követem figyelemmel a magyar fansubvilágot, a választást a kollégáim-
ra bízom.

kingslayer: Remélem mind lusta kemperek vagytok!

Katayashi Én szoktam, de nem mint látogató, aminek az az oka, hogy rendezvényes vo-
nalon szeretnék dolgozni, így ez nekem szakmába vág.

Még egyszer köszönjük az interjút! Reméljük az olvasók is annyira élvez-
ték, mint mi. Ha van olyan csapat, akiről szívesen olvasnátok, akkor küldjétek 
el az elérhetőségeiket szerkesztőségünkre az info@anipalace.hu email címre. 
Ezen felül ha van olyan kérdés, amit mi nem tettünk fel, de titeket érdekelne, 
mit válaszolnak rá a csapatok, akkor azt küldjétek meg nekünk emailben és 
betesszük az interjú kérdések közé. 

http://anipalace.hu

