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- Anime vs. manga 

- animés szubkultúra 

- Gödöllői Anime Klub 

- animés klubtalálkozók 

- Japán Kulturális Családi Délután 
 



manga vs. anime 

Manga  Anime  



mangák 

• jobbról balra kell olvasni 

 

• Japánban a legnagyobb 
példányszámában kiadott 
írásos média  

• nem csak kötetekben jelenik 
meg, de folyóiratok is 
közölnek  mangákat. 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Manga


animék célcsoportok szerint: 

Kodomo 
- gyerekeknek készül 
- általában középponti helyet foglal el a család, a háziállatok 
pl.: Pokémon, Samurai Pizza Cats 

Shoujo 
- elsősorban lányoknak készült 

- gyakori a történetekben a romantika és a dráma 

- a férfi szereplők kidolgozottabbak 

pl.: Sailor Moon, Vampire Knight 
 
 
 
 
 

https://snitt.hu/filmek/pokemon
https://snitt.hu/filmek/vampire-knight


Shounen 
- elsősorban fiúknak készült 
- akciódús történet, melynek főhőse egy fiú  
- a női karakterek az átlagosnál kidolgozottabbak 
pl.: Naruto, One Piece, Bleach 

animék célcsoportok szerint: 

Seinen 
- elsősorban felnőtt (18 és 30 év) férfiaknak készült 
pl.: Ghost in the Shell 

 
 
 

https://snitt.hu/filmek/naruto
https://snitt.hu/filmek/ghost-in-the-shell-stand-alone-complex


animék témák szerint: 

Mecha 
- emberek által irányított gépek, robotok 
pl.: Darling in the FranXX, Neon Genesis Evangelion 
 
 
Szentai 
- szuperhős-csapatok 
pl.: Boku no Hero Academia 
 
 
 

https://snitt.hu/filmek/darling-in-the-franxx
https://snitt.hu/filmek/hosakademia


animék célcsoportok szerint: 

- leszbikus kapcsolatot jelentenek 

pl.: Strawberry Panic, Sweet Blue Flowers, 
Yuri!!! on Ice, YuruYuri 

Yaoi 
homoszexuális (férfi-férfi) kapcsolat jelenik meg 
pl.: Junjou Romantica, Sekai ichi Hatsukoi, 
The Titan’s Bride, Love Stage!  

Yuri 

Hentai „perverz, abnormális” szexuális tartalmú, 
pornográf  

https://snitt.hu/filmek/junjou-romantica
https://snitt.hu/filmek/yuri-on-ice


egész estés filmek 

A vándorló palota  (2004) 

Chihiro szellemországban  (2001) 

A vadon hercegnője  (1997) 

Totoro - A varázserdő titka  (1988) 

Szentjánosbogarak sírja  (1988) 

Laputa - Az égi palota  (1986) 

Nauszika - A szél harcosai  (1984) 

 

A vörös teknős (2016) 

Akira  (1988) 

https://snitt.hu/filmek/chihiro-szellemorszagban-2001
https://snitt.hu/filmek/a-vandorlo-palota-2004
https://hu.wikipedia.org/wiki/Studio_Ghibli
https://snitt.hu/filmek/szentjanosbogarak-sirja-1988
https://snitt.hu/filmek/totoro-a-varazserdo-titka-1988


Animés toplisták 

https://myanimelist.net/


Animék a Netflixen 



Élőszereplős anime adaptációk 

Death Note (2017) 

Cowboy Bebop (2021) 

Fullmetal Alchemist (2017) 

Bleach (2018) 

Rurouni Kenshin: The Beginning (2021) 

Rurouni Kenshin: The Final (2021) 

Alice in Borderland (2022) 

Nana (2005) 

https://snitt.hu/filmek/bleach-2018
https://snitt.hu/filmek/cowboy-bebop


Filmajánló 

A japán élet művészete  
(2017) 

 

Az anime világa  
(2019)  

A szamurájok kora: Harc Japánért 
 (2021) 

https://snitt.hu/filmek/a-japan-elet-muveszete
https://snitt.hu/filmek/az-anime-vilaga-2019
https://snitt.hu/filmek/a-szamurajok-kora-harc-japanert-2021


Könyvajánló 

Yutaka Yazawa: 
Hogyan éljünk 

japánul 

Ezerarcú Japán 
A japán kultúra útikalauza 

 

Keith Sparrow: 
Mega Manga 
A mangarajzolás 

kézikönyve 

https://moly.hu/konyvek/yutaka-yazawa-hogyan-eljunk-japanul
https://moly.hu/konyvek/keith-sparrow-mega-manga
https://moly.hu/konyvek/ezerarcu-japan


Youtube csatornák 

 

Animegyetem 

67,5 E feliratkozó 

Animológia 

14,5 E feliratkozó 

AnimeFanMode 

2,55 E feliratkozó 

Bogi Viktor-  
Életünk Japánban 

12,5 E feliratkozó 

https://www.youtube.com/c/Animegyetemvlog/videos
https://www.youtube.com/c/Animol%C3%B3gia/videos
https://www.youtube.com/c/AnimeFanMode/videos
https://www.youtube.com/c/Bogolette/videos


Mangák: 

Death Note 
 
Nana 
 
Naruto 
 
Hellsing 
 
Vampíre Knight 
 
 

Chrno Crusade 
 
Love Com 
 
Trigun 
 
Annyira király vagy 
 
Grimm-mesék manga 
 

http://mangafan.hu/
https://kepregenyplusz.hu/manga
https://www.facebook.com/kamaszhidgodollo/photos/1118768208892798


MONDO Magazin 

japán szubkultúrával,  

animékkel,  

mangákkal,  

videójátékokkal,  

zenével és  

Japán kulturális életének egyéb területeivel 

https://www.facebook.com/mondomagazin
https://youtu.be/C9mJ2QkkpUY


Japán nyelvtanulás 

https://www.loecsen.com/hu/tanulas-japan
https://www.duolingo.com/learn
https://app.memrise.com/courses
https://www.lingo-play.com/hu/jap%C3%A1n-lecke-online/


Kóstolj bele Japánba! 

Kitsune Japán Kávézó és Étterem 
1096 Budapest, Telepy u. 24 

https://www.facebook.com/kitsunejapan.kavezo.etterem


Japán édességek 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Mocsi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pocky


Lolita divatirányzat 

gothic lolita sweet lolita 



Kawaii 



MondoCon 

Animés találkozó 

különféle versenyekkel: 

• rajzverseny 

• jelmezverseny 

(cosplay) 

• karaoke-verseny 

• konzolos versenyek 

• táncpad-verseny 

• filmvetítések. 



Cosplay 



Anime Klub  
szervezése Gödöllőn 











társasjátékok 

https://gremlin.hu/jatekok/tokyo-train-2009
https://gremlin.hu/jatekok/hanabi-2010
https://gremlin.hu/jatekok/takenoko-2011
https://gremlin.hu/jatekok/sushi-go-party-2016
https://gremlin.hu/jatekok/sumo
https://gremlin.hu/jatekok/felkelo-nap-2018
https://gremlin.hu/jatekok/kanagawa-2016
https://gremlin.hu/jatekok/hanamikoji-2013


2017 2018 2019 2020 2021 

Anime 

Klub 

alkalmak 

száma 
4 16 13 11 9 

résztvevők 

száma 
28 85 81 89 59 



Animés klubtalálkozók 



animés klubtalálkozó: Szolnok – SzolnoCon  2018. 

https://www.facebook.com/szolnocon/




animés klubtalálkozó : Debrecen – DebCon   2018. 

https://www.facebook.com/events/254999388401657


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=meliuszgyermekkonyvtar&set=a.221096265165634
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=meliuszgyermekkonyvtar&set=a.218618912080036


animés klubtalálkozó: Gödöllő – PeliCon   2020. 



https://www.facebook.com/media/set/?vanity=kamaszhidgodollo&set=a.657561958346761






Japán Kulturális Családi Délután szervezése 

https://www.facebook.com/events/195089321538370


hagyományos japán kardvívás: 
GOSHINKAN Harcművészeti Szövetség 

http://jikishinkageryu.eu/?fbclid=IwAR06PXOiSNNN5VQw8pwatx9tzHVYTEr7WqKSWNtvIut2dBTDcwSIQaR47W8
https://www.facebook.com/jikishinkageryu/?ref=page_internal


Teaszertartás: 
Dr. Vihar Judit 



Hársvölgyi Virág: 

Köpi baba és társai  
- fejezetek a japán babák történetéből 



Yuktata próba 
és fotózás 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=godolloi.konyvtar&set=a.2412376915534640
https://japanalapitvany.hu/hu






Tóth-Vásárhelyi Réka 
  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kokesi
https://moly.hu/konyvek/racz-ibolya-toth-vasarhelyi-reka-kokesi
https://moly.hu/konyvek/toth-vasarhelyi-reka-a-csodalatos-fababa-meseje
https://www.facebook.com/katagamikokeshi/






Program 
Résztvevők 

száma 

PeliCon: zártkörű animés rendezvény 16 fő 

Eszes Rita író-olvasó találkozó 45 fő 

Yukata próba és fotózás 40 fő 

Origami 8 fő 

Kalligráfia 15 fő 

Kézműves foglalkozás  

a Kreatívellátóval 
20 fő 

Kamishibai (papírszínház) 10 fő 

Harcművészeti előadás és bemutató 60 fő 

Teaszertartás dr. Vihar Judittal 65 fő 

Köpi baba és társai - fejezetek a japán 

babák történetéből 
30 fő 



Rohan az idő, 
mindennel sietnünk kell! 
Mert a vég – titok 

Vihar Judit: Örömutazás 


