
 
Otaku szótár

2. Rész

Otaku
A megszállottság szinonimája. Az egyén szélsőséges rajongását fejezi ki valami iránt. Ez a szigetországban roppant 
sértő kifejezés, de nyugaton az animefanok előszeretettel használják akár saját magukra is. Bár a köztudatba 
kifejezetten „anime rajongóként” vonult be vannak vonat otakuk, számítógép otakuk…stb.

Shounen
A „shounen” szó jelentése „fiú”. Tehát ezek a művek fiúknak készültek. Jellemzőjük az akció, a csaták és a 
bálványozott főhős.

Seinen
A seinen műfaj célközönsége a férfiak. Ezek a művek már kevesebb fantasy elemet tartalmaznak.

Sentai
A szó jelentése „harcos alakulat”. Az ilyen alkotásokban sok agresszió és verekedés található. Ilyen például a 
Dragon Ball.

Shounen Ai
Jelentése fiúszerelem. Lányoknak készült történetek, melyekben két fiú közti romantikus szál figyelhető meg. A 
legkomolyabb dolog ami történhet, az a csók vagy az ölelkezés.

Yaoi
Férfiak közötti szerelem áll a középpontban. A shounen ai-jal ellentétben a yaoi történetekben már szexjelenetek 
is találhatóak.

BL
A „Boy’s Love” kifejezés rövidítése, vagyis ezek a művek férfi homoszexualitást tartalmaznak. Lehet egy bizony-
talan szerelem kibontakozása vagy akár szólhat magáról a szexről is. Ebből is látszik, hogy igen tág fogalomról 
beszélünk. A karakterek, a szituációk a női igényeket hivatottak kielégíteni, ezért gyakran túlidealizált a történet. 
Fontos megjegyezni, hogy a homoszexuális férfiaknak készülő alkotásokat nem ebbe a csoportba soroljuk. A 
köztudatban gyakran használják a yaoi vagy, akár a shounen ai szinonimájaként.

Shoujo
A „shoujo” szó jelentése „lány”. Tehát az ilyen művek lányoknak készültek és többnyire romantikus történetek.

Josei
Fiatal nőt jelent. Ergo a josei olyan alkotásokat takar, amiknek a célközönsége a fiatal nők. A mindennapos 
problémák boncolgatásán kívül akár homoszexualitás is megjelenhet a művekben.

Shoujo Ai
A kifejezés jelentése „lány szerelem”. Így a shoujo ai történetekben két lány közti szerelem kibontakozása látható. 
Másik kifejezés rá a yuri, de ebben már elvétve, vagy kimondottan csak pornográf tartalom is lehet.

Slice of Life
Jelentése: mindennapi élet. Ezekben a művekben a karakterek mindennapi életét követhetjük nyomon. Ilyen például 
az Azumanga Daioh vagy a Nodame Cantabile.



Ecchi
Jelentése illetlen, buja. Az anime, manga esetében olyan műveket jelöl, melyekben enyhén szexuális jellegű 
helyzetek vannak, humoros töltettel.

Fanservice
Olyan részek, jelenetek egy animében, amely nem viszi előrébb a cselekményszálat, célja a rajongók szórakoztatása. 
Ilyen jelenetek lehetnek a pózolások, behajolások vagy az elengedhetetlen strandos részek.

Hentai
A szó jelentése perverz. Akár emberre is használhatjuk. Általában 18 éven felülieknek ajánlott, pornográf 
tartalommal bíró animékre, mangákra, játékokra használjuk ezt a kifejezést.

Eroge
Japán számítógépes játék, videó műfaj, amelynek rajzolási stílusa anime vonásokat mutat. Erotikus tartalommal 
bír és gyakran a szex van a középpontban.

Guro
Olyan műveket takar, melyekben szadizmus, erőszak és túlzott brutalitás van jelen. Élvezetből végrehajtott 
gyilkolások, öngyilkosságok, kínzások jellemzőek, amik természetesen rengeteg vérrel társulnak.

Eroguro
Az eroguro olyan pornográfia, mely a szadizmus, a nekrofília, a nihilizmus és a hedonizmus keverékéből tevődik 
össze.

Incest
Azok az animék, mangák sorolhatók ide, ahol közeli rokonnal való nemi aktus vagy vérfertőzés van jelen.

Kodomo
A kodomomuke kifejezés rövidítése. Az ilyen mangáknak és animéknek a gyerekek a célközönsége.

Chibi
A szó jelentése kicsi, apró, törpe. Kisgyerekek megnevezésére használják vagy meglehetősen alacsony embernél 
fölfényeskedő hangsúllyal. Anime és manga esetén általában a „Super Deformed” ábrázolási mód használatát jelöli.

Super Deformed
Az animék és mangák karaktereinek karikatúra jellegű ábrázolása. Jellegzetessége a nagy fej és a kis test.

Kawaii
A kawaii szó jelentése „aranyos”.

Filler
A filler nem viszi előrébb a cselekményszálat. Töltelék epizódok.

Cyberpunk
Multinacionális cégek által irányított jövőkép. Általában komor hangulatú. Jellemző rá a környezetszennyezés, 
a betegségek, a túlnépesedés, a nagy társadalmi különbségek vagy a túlélésért vívott harcok.

Írta: Ninshou


