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a furryk sokszínű világa
Kis társaság a teázóban. Egy rajztábla megy körbe, most senki nem kerülheti el a sorsát: valamit papírra kell vetni, amikor hozzá kerül a parafadarab. A kész alkotás egy kicsit kaotikus,
de egy dolog máris feltűnik: a papíron csak állatok láthatóak. Nem véletlen, hiszen itt most
nem emberek ülnek. Légy üdvözölve a furryk között!

A furry karakter általában egy konkrét
egyénhez köthető, mint a személy fursonája.
Maga a kifejezés az angol persona szóból
származtatható, ezzel hűen kifejezve, hogy
nem két egymástól élesen elhatárolható
dologról beszélünk, amikor a karaktert és
tulajdonosát vesszük górcső alá. Alapszabály, hogy nincs szabály, de sarkítva azt is
mondhatnánk, hogy a fursona egyenesen a
„ki vagyok én” kérdésre ad választ, hiszen
ilyen esetben senkire sem húzható sablon,
mindenki a saját szemüvegén keresztül
szemléli a világot, ezáltal önmagát is.
Nehéz – vagy egyenesen lehetetlen – feladat lenne pontosan meghatározni a furryk
körét, ellenben szinte általánosnak mondható az olyan gondolkodásmódbeli azonosság, mint az elrugaszkodás iránti vágy
a világból, amiben élünk. Ennek oka lehet
puszta lázadás a fogyasztói társadalom
ellen, beilleszkedési problémák, csalódás,
kiábrándultság. A fandomon belül kiemelt
jelentősége van az olyan mára elszürkült értékeknek, mint a tolerancia és az empátia.
Nem elhanyagolható azok száma, akik magukat nem vallják furrynek, mégis aktívan
részt vesznek a közösség életében. Egy
részük a közösség alkotóinak munkásságát kíséri ﬁgyelemmel, esetleg maga is alkotó, aki egy-egy célcsoportot szórakoztat.
Megint mások a közösség világra nyitottabb
szellemiségében, érdekes beszélgetésekben bővelkedő, eseménydús találkozóiban
szeretnek elmerülni.

48

A FURRY FANDOM
GLOBÁLISAN ÉS HAZÁNKBAN
Napjainkban az egész világon utat tört magának az állati lét ezen formája. A furryk
élettere változatos és sokszínű. Megannyi
speciﬁkus chatcsatorna, fórum és műmegosztó portál áll rendelkezésre a napi kapcsolattartáshoz és a közösségkovácsoláshoz.
Az érdeklődők és a közösségben már jártasak egymással és kedvenc, jellemzően
elfoglalt alkotóikkal is pezsgő kommunikációt folytatnak. Ezenkívül több kisebb vagy
éppen több ezer főt megmozgató találkozók (conventionok) biztosítják, hogy ne
csak a virtuális tér lehessen az otthona a
fandom tagjainak. A legnagyobb ilyen európai találkozó az Eurofurence, a világon
pedig az amerikai Anthrocon. Ezek az öszszejövetelek gyakorlatilag nemzetközi gyűjtőhelyként funkcionálnak, nem ritka, hogy
egyenesen amerikai bundások repülnek
az öreg kontinensre, vagy éppen fordítva. A
rendezvények látványos eseménye, amikor
fursuiterek özönlik el az otthont adó várost,
jópofa jelmezekkel szórakoztatva a nézőket
pár órára.
A fandom hazai tagjainak a száma pontosan nem ismert, feltételezések szerint pár
száz főre tehető. A viszonylag alacsony
létszám nem szegi kedvét az itthoni bun-

dásoknak, a legnagyobb hazai furryoldal,
a furry.hu szervezői a havi rendszerességgel megrendezett találkozókon igyekeznek
minél több tag számára biztosítani, hogy
ne csak netközegben létezhessen a közösség. Ezen programok nem titkoltan arra
hivatottak, hogy az ismeretségek barátságokká alakuljanak, így növelve a közösség
összetartását. Az egyszerű erdőszéli bográcsozástól a célirányosan megszervezett
országjáró programokig, városnézésig sok
minden található a repertoárban. Az önálló
furry con gondolata több, mint elérhetetlen
vágynak tűnik elsősorban annak hatalmas
költségvonzata miatt.
Habár a külföldi találkozókra kijutás sokak
számára távoli cél csupán, sokan szeretik a
nagyobb létszámú rendezvényeket, így egyre többen jelennek meg a fővárosban megrendezett animeconokon „hivatalos minőségükben”. Ez már csak azért sem meglepő,
mert a furryk között nagy számban találunk
animerajongókat, és a suiterek is könnyebben tudnak a cosplayesekkel vegyülni, mint
ha önállóan mennének az utcára.

A FURRY ART
A furryközösség életében kiemelt szerepet
kapnak a vizuális alkotások, ezért nehéz
lenne pár gondolatban összefoglalni mindazt, ami alappillérként van jelen a fandom
életében. A bundások nagy része alkotásain keresztül kommunikálja állati énjét a legmagasabb szinten a világ és a társai felé.
A két „létsík” összekapcsolása a képeken
keresztül egyszerűnek tűnik: a feladat egy
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ogos a kérdés: kik azok a furryk? Egy
általánosan elterjedt deﬁníció szerint
a furry az emberi tulajdonsággal felruházott (idegen szóval antropomorf)
állatok köré csoportosuló internetes szubkultúra. Gyökerei a nyolcvanas évek Amerikájába nyúlnak vissza, igaz, japán berkeken
belül sokkal korábban megjelent már az ún.
kemonomimi jelenség, de a szubkultúra ezt
sohasem tekintette a saját részének, eredetét nem származtatja belőle. Ezen lények
általában valamely gerinces állat jellemvonásait hordozzák magukban, ezen belül
nem ritka az olyan képzeletbeli lények feltűnése sem, mint a sárkány vagy a griffmadár.
A furryk tehát nem mások, mint kitalált, de
látszólag életképes, sokszor már-már valósághűen ábrázolt lények.
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szubkultúra egyik arcát. A fursuit nem más,
mint a furry karakter mintájára készített
jelmez. Megjelenési formája gyakorlatilag
számtalan, a házilag készített munkáktól
a proﬁ, teljesen realisztikus kosztümökig
– amelyek akár kinetikus kiegészítőkkel is
el vannak látva – sokféle fellelhető. A határokat a fantázia és a pénztárca vastagsága
határozza csak meg, ugyanis a felhasznált
anyagok és a készítők munkadíjai bizony
megkívánják a nagy címleteket.
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A jelmezviselők (suiterek) számára ez nem
más, mint az állati lét kiélésének módja
a valós életben, de fontos szabály, hogy
minden suiter furry, de nem minden furry
suiter. Bár a fandom leglátványosabb arcát
a suiterek adják, számuk alig éri el a közösség tíz százalékát. Az utcára kimerészkedő
fursuiterek jellemzően mosolyt csalnak
mind a gyerekek, mind a felnőttek arcára,
néhányan egy-egy ölelésre vagy fotózásra is
csatlakoznak a jelmezesekhez.
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A FURRYSÉG ÁRNYOLDALA

vagy több karakter valós élethelyzetekben
való ábrázolása. Nem ritka az erotikus
tartalom sem, az alkotás ezen irányát yiff
artnak nevezzük. Nem határozható meg sajátos stílusjegy, sokan próbálják megragadni az állatok valódiságát, a természet által
megalkotott szépségét, amit ötvöznek az
emberi anatómiával. Ez elsőre lehetetlennek tűnik, de ha az alkotóelemek közé betesszük a fantázia erejét, akkor a végeredmény sok esetben egy teljesen új lény, vagy
egyenesen egy új faj. A furry artnak nincs
elsődleges műfaja, a vonalrajzoktól elindulva a rajzﬁlmbe illő stíluson át a teljesen valósághű alkotásokig minden megtalálható.

Nincsen szubkultúra előítéletek és negatív
megítélés nélkül. Ez alól a furry sem kivétel. Az erotikus tartalmak sajnálatos módon eléggé hangsúlyosan és negatív képet
festve rá tudják nyomni mindenre a bélyegüket. A rangsort a már említett yiff alkotások vezetik, mégpedig toronymagasan,
hiszen nem ritka, hogy a készítő komolyan
szabadjára engedi a szexuális fantáziáját
és papírra is veti azt. Ez a külső szemlélő
számára nem csak megdöbbentő lehet, de
ennek nyomán kialakulhat egy olyan első
benyomás, amelytől kezdve – a végleteket
súrolva – akár szexuális devianciaként is
kezelheti azt, ha valaki furrynek vallja magát. Nem ritka, hogy a fursuitviseléssel is
hajlamosak hasonló párhuzamot vonni.

MERT VALAHOVA
TARTOZNI KELL…
Ne törjük azon magunkat, hogy pontos
magyarázatot keresünk arra, mi tesz valakit egy szubkultúra tagjává. Fogadjuk el a
tényt, hogy a furryk – mint ahogyan más
csoportosulások is – kohéziós ereje elsősorban a közösen vallott eszmékben, elvekben és az azonos gondolkodásbeli módozatokban keresendő. Ha törekszünk rá, hogy
objektívan szemléljük őket, akkor rájövünk,
hogy igazából egy olyan kultúra az övéké,
amely nem törekszik megkülönböztetett
ﬁgyelemre a világ részéről. Semmi más dolgunk nincs, mint ezt elfogadni.
Desolate Vorigan

Ezen okok miatt rendszeresen találkozhatunk olyan közösségbeli tagokkal, akik, bár
furrynek vallják magukat, ezt a nyilvánosság
előtt nem kívánják felvállalni. A vélt vagy valós féligazságok és a szándékos meg nem
értés miatt sajnálatos módon nyomokban
lehet találkozni célzottan furryellenes csoportokkal.

Nem ritka a manga stílus sem, nem egy
alkotó nyúl teljes egészében ehhez a képi
világhoz, amíg más esetekben egy-egy részlet csak az, ami erről árulkodik: „mangás”
szem, hajstílus vagy ruha. Érdekes keveredés tapasztalható ilyen téren, hiszen az
animékben és a mangákban megannyi furry
karakter található, de ezeket a karaktereket
elsősorban a fandom kezeli sajátjaként, az
alkotók antropomorf lényként tekintenek
rájuk. Példaként említhetőek: a Bleach 13.
osztagának a kapitánya, Komamura, vagy a
Narutóból a Kyūbi, Pakkun és Gamabunta.

A FURSUITEREK
Érdemes nekik egy külön fejezetet szentelni, mert vitathatatlanul ők alkotják a
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