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GERENCSÉR DIÁNA

„Lost in Yaoiland”
Antropológiai vizsgálatok egy internetes rajongói közösségrôl

A tanulmányban egy speciális érdeklôdési kör alapján csoportosuló, körülbelül két-
száz fôs fórumközösség életének antropológiai szempontú leírásával foglalkozom. 
A közösség érdeklôdésének tárgya a japán rajzfilmek – animék – és a japán képre-
gények – mangák – egy speciális almûfaja, a yaoi, mely férfiak közti homoszexuális 
kapcsolatokat ábrázol. A tanulmány arra keres választ, hogy egy rajongói közösség-
ben a rajongás témája miként határozza meg a közösség mûködését, szervezôdését, 
milyen hasonlóságokat, eltéréseket lehet megállapítani ennek függvényében az ed-
digi, interneten végzett közösségkutatások eredményeihez viszonyítva, és hogyan 
szervezôdik egy közösség a virtuális térben. Másrészt a közösség tagjainak rajon-
gását mint kultuszjelenséget mutatom be, ezzel próbálva egy lehetséges magyará-
zatot adni a téma iránti rajongásra. A rajongók körében ugyanis erôs, már-már 
áhítatos tisztelet alakult ki nemcsak a mûfaj, hanem egyes rajongói alkotások, al-
kotók és a közösség iránt is.

Az internet egyre könnyebb hozzáférhetôsége és egyre szélesebb körben való el-
terjedése mind nagyobb rétegeknek nyújt lehetôséget arra, hogy speciális érdeklôdé-
süket ezen keresztül elégíthessék ki, valamint hasonló érdeklôdésû emberekkel teremt-
hessenek kapcsolatot. Az internetfelhasználók köre mára már semmiképp sem tekint-
hetô egységes csoportnak. Hazánk kezdetben egységesnek induló, mára legnagyobb 
internetes közösségei, mint például az Index vagy az Origo fórumai napjainkra egy-egy 
kisebb témára vagy témacsoportra szakosodott részközösségeknek mûködési keretet 
nyújtó gyûjtôhelyként értelmezhetôk. Az ilyen nagyobb fórumok keretein belül mû-
ködô, specializált érdeklôdési kör, téma köré csoportosuló kisebb közösségek mellett 
egyre gyakoribb, és az internet széles körû elterjedése és egyre olcsóbbá válása miatt 
könnyebben is adódik rá lehetôség, hogy kisebb társaságok, önálló személyek is meg-
alkothassák saját érdeklôdési körüknek megfelelô önálló rajongói honlapjaikat, fóru-
maikat, melyek köré aztán a hasonló érdeklôdésû emberekbôl akár fórumközösségek 
is kovácsolódhatnak. Az általam vizsgált fórum is egy hasonló, pár fôs baráti kör kez-
deményezésére alakult honlap köré csoportosul.
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Rövid áttekintés a manga és anime szubkultúráról 
és a yaoi mûfajáról

Ahhoz, hogy a késôbbiekben a vizsgált fórumközösség értelmezéséhez megfelelô ala-
pokkal rendelkezzünk, mindenképpen szükségesnek tartom, hogy elsôként rövid át-
tekintést adjak a manga és az anime, ezen belül pedig a yaoi mûfajáról, valamint a 
hozzájuk kapcsolódó szubkultúráról.

A manga a képregény japán nyelvû általános elnevezése. A közhiedelemben új 
dologként él, pedig több évszázados múltra tekint vissza. A manga szó elsô meg-
jelenése a híres fametszetkészítô, Hokusai Katsushika (1760–1849) nevéhez fû-
zôdik. Ô tanulmányozta és alkalmazta elsôként a nyugati kultúráktól megismert 
jelenése a híres fametszetkészítô, Hokusai jelenése atsushika (1760–1849) nevéhez fû

perspektivikus ábrázolás szabályait, és közel negyvenezer festményt, metszetet 
és rajzot hagyott hátra. 1814-ben Hokusai Manga néven közreadott egy tizenöt 
kötetes sorozatot, melyben karikatúráit, vázlatait, festményterveit s egyéb rajzait 
gyûjtötte össze. Ez volt az elsô eset, amikor leírták a manga kandzsi kombinációt 
(kínai eredetû japán írásjel), melynek jelentése: ’önkéntelen/bolondos/szórakozott 
képek/rajzok, firkák’. Erre a kötetre még jellemzô volt az összefüggô történetsze-
rûség, s jellemzôen szöveg nélkül készült, a manga szó azonban bekerült a köz-
tudatba. A megnevezést késôbb aztán átvették azok a napilapok és magazinok, 
amelyek az elsô, többnyire amerikai karikatúrákat és képregényeket jelentették 
meg. Az amerikai minta hamarosan meghozta japán követôit is, és megjelent a 
japán képregény, azaz helyi nevén a manga (Oroszlány 2004). Ez azonban nem az 
amerikai képregények puszta másolását jelentette, inkább az amerikai minta ke-
verését valami speciálisan japánnal, amibôl egyedülálló ötvözetet hoztak létre. A
mangahôsök kuriózuma, hogy bár nagyon is japán narratíváról van szó, az alakok 
általában nem ázsiai fiziognómiájúak, hanem kifejezetten euroamerikai karakter-
jegyeket hordoznak (Vágvölgyi 2000:106–107).

Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban, a szigetországon kívül vi-
szont kifejezetten a japán rajzfilmet értik rajta. A japán animáció rajzstílusa a japán 
képregénymûvészetbôl vezethetô le. A második világháború után, az akkor meg-
lehetôsen zaklatott lelkiállapotú Japánban alakult ki. Emiatt is gyakori jellemzôje 
a sötét jövôkép. Az évtizedek folyamán a mangának rengeteg különbözô irányza-
ta, mûfaja született, melyeknek különbözô korosztályú és eltérô nemû a célközön-
sége, s ugyanez elmondható az animérôl is.

A manga és az anime egyik almûfaja a yaoi, mely kifejezés a nemzetközi hasz-
nálatban homoszexuális tartalmat, tehát férfi-férfi kapcsolatot jelent manga és 
anime mûfajoknál. Az 1970-es években jelent meg az elsô, konkrétan a férfi-férfi 
kapcsolatot központi témaként bemutató önálló manga. Takemiya Keiko Kaze to 
Ki no Uta (A szél és a fák dala) címû mûve akkor még a shoujo mangák merészebb 
témáin belül jelent meg. A shoujo mangák lányoknak szánt alkotások. Közös jel-
lemzôjük fôként abban ragadható meg, hogy a szereplôk érzelmeit, belsô világát 
és a karakterfejlôdést állítják elôtérbe. A manga a mangaka, azaz a mangarajzoló 
elmondása szerint kísérleti próbálkozás volt. Célja az volt, hogy a párkapcsolatok 
olyan kérdéseivel és oldalaival is foglalkozhasson, ami abban a korban a férfiak és 
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a nôk státuskülönbsége miatt a különbözô nemûek kapcsolatain belül elképzelhe-
tetlen volt. Az 1980-as években a yaoinak a doujinshi mûfajában való terjedése 
volt a legjelentôsebb. Ezek amatôr mangarajzolók által, más mûvek szereplôinek 
felhasználásával készített alkotások voltak, fôként mangák, de lehettek novellák, 
regények is. A kiadás saját költségen valósult meg. Az 1990-es évekre tehetô a 
fordulat, melyet „yaoi boom” néven említenek. Érdemes a yaoiról megemlíteni, 
regények is.  kiadás saját költségen valósult meg.  kiadás saját költségen valósult meg. 

hogy a mûfajt képviselô mangakák javarészt nôk, s célközönségük is a fiatal és 
felnôtt nôi korosztályból kerül ki (Jones 2005). A manga – és különösen igaz ez a 
yaoi mangákra – Japánon kívüli elterjedésérôl elmondható, hogy mind az USA-ban, 
mind Európában a hivatalos mangakiadás mellett még mindig fôként az interneten 
keresztüli terjedés jellemzô. Rajongói közösségek alakulnak a mangák nonprofit 
fordítására, az animék feliratozására. Ez a folyamat hazánkban is megfigyelhetô, 
folyamatosan alakulnak különbözô fordítócsoportok. Ôk beszkennelik az adott 

z a folyamat hazánkban is megfigyelhetô, z a folyamat hazánkban is megfigyelhetô, 

képregényt, képszerkesztô programokkal eltávolítják az eredeti szöveget, és he-
lyébe az adott nyelvre lefordított szövegrészt illesztik. Ennek a tevékenységnek az 
általam vizsgált fórumközösség életében is nagyon fontos szerepe van.

Az európai vagy észak-amerikai gondolkodáshoz viszonyítva Japánban az ani-
máció és a manga státusa meglehetôsen eltérô. A japánok többre tartják az ani-
mációs filmeket, jóval nagyobb a presztízsük, mint a nyugati világban. Az animá-
ciónak, de elsôsorban a mangának egészen más a japán kultúrában elfoglalt helye, 
mint nyugaton a rajzfilmeknek és a képregényeknek. A különbség a kiadást övezô 
üzleti ág méreteibôl is jól látható. A mangák Japánban az eladott könyvek egy-
harmadát teszik ki (Vágvölgyi 2000:106). Ennek fényében nem meglepô, hogy a 
rajzolók státusa is egészen más Japánban, mint bárhol másutt a világon. Ó

meglepô, hogy meglepô, hogy 
riási 

tisztelet övezi ôket.
Ezzel szemben a nyugati világ közfelfogásában még mindig inkább csak szte-

reotípiák élnek a képregényekrôl és a rajzfilmekrôl. Az egyik ilyen szerint a kép-
regény és a rajzfilm mind gyerekeknek való mûfaj, és aki felnôtt létére mégis ilye-
neket olvas és néz, az szintén gyerekes (Dunai 2007). Egy más vélemény szerint 
az animék mind erôszakos, agresszív és sok szexualitást felvonultató alkotások, 
amelyek károsan hatnak a gyermeki fejlôdésre, ezért vetítésük betiltandó. Ennek 
hátterében szintén az a nézet húzódik meg, hogy nyugaton a rajzolt médiatermé-
keket gyermekmûfajoknak tartják, ami gyermekeknek való tartalmat kell közvetít-
sen. Mindezek mellett a képregény mûfajáról általánosságban is elmondható, hogy 
sokan alacsonyrendû ponyvairodalomnak tekintik (Dunai 2007).

Hasonlóan a képregényekhez és a rajzfilmekhez, a homoszexualitáshoz való 
hozzáállásban is eltérések mutatkoznak. Bár ugyanúgy, ahogy nyugaton, Japánban 
is a kényes témák közé tartozik, amely gyakran szóba kerül a médiában, és termé-
szetesen a társadalom nagy része ott sem tartja pozitív vagy követendô példának, 
viszont olyan szinten üldözött, bûnös dolog sem volt soha, mint például Európá-
ban. A nyugati kultúrát meghatározó kereszténység szemében maga a szexualitás 
is csak házasságban, az utódok nemzése érdekében megengedhetô, az Isten és a 
természet ellen valóként aposztrofált homoszexualitás pedig egyértelmûen a ha-
lálos bûnök közé tartozott. Japánban azonban más volt a helyzet. A szexualitás 
és a vele kapcsolatos dolgok nem estek vallási tilalom alá, és bár a 17. századtól 
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törvény tiltotta a szamurájok közötti ilyen jellegû viszonyokat, az ennek ellenére 
létezett, és hallgatólagosan elfogadott volt. De hogy került be ez a téma a nôi mé-
diába?

Érdekes módon a yaoi mangáknak, az animéknek vagy az ilyen jellegû írásoknak 
általában nem céljuk, hogy meleg férfiakat vagy akár valódi férfiakat ábrázoljanak 
a karakterek. Olyannak mutatják be ôket, amilyennek a nôk látni akarják a férfiakat. 
A szereplôk nem valósak, teljesen a nôi fantázia szüleményei (McLelland 2000). 
Maguk a japán nôi olvasók is beismerik, hogy valamilyen oknál fogva a mûfaj azért 
született meg, mert ôk maguk elégedetlenek a férfiakkal és a nekik szánt szerepek-
kel. Egy japán nô nyilatkozata szerint ez az egyetlen hely és lehetôség arra, hogy 
láthassák, miként viselkedhetne egy férfi egy egyenrangú partnerrel, akit szeret, 
márpedig ôk is épp ilyesmire vágynak (McLelland 2000). Vágyuk pedig az, hogy 
kifejezhessék, és társuk is kifejezze érzelmeit, amit azonban egy átlagos japán há-
zasságban a nôk többsége nem kap meg. Épp ezért nem meglepô a japán nôk kö
kifejezhessék, és társuk is kifejezze érzelmeit, amit azonban egy átlagos japán háérzelmeit, 

-
rében végzett reprezentatív felmérés eredménye sem, miszerint ezen nôk között 
vannak olyanok, akik ideális társukat inkább egy homoszexuális férfiban látják, és 
ilyenre is vágynának, még ha le is kellene mondaniuk a szexualitásról (McLelland 
2000).

Fontos kiemelni tehát még egyszer, hogy a homoszexualitás Japánban sem szá-
mít általánosan elfogadottnak, viszont sokkal mélyebben él a kultúrában, és bár 
nem tartják követendônek, de olyan módon elítélendônek sem, mint nyugaton. A
yaoi mûfaja pedig – ami ott is a populáris kultúrához tartozik – a manga bármely 
más mûfajához hasonlóan nem kelt általános megbotránkozást. Elfogadottabb a 
yaoirajongói szubkultúra és az, ha valaki ilyen jellegû mûveket olvas, illetve ilyen 
animéket néz. Így talán már érthetô, hogy miért lett Japánban rövid idô alatt a nôi 
yaoirajongói szubkultúra és az, ha valaki ilyen jellegû mûveket olvas, illetve ilyen yaoirajongói szubkultúra 

olvasók körében ilyen kedvelt és rajongott a yaoi mûfaja, de mi a helyzet ma Ma-
gyarországon? A tanulmány következô részében antropológiai elemzés keretében 
bemutatom a magyarországi viszonylatban egyik legjelentôsebb internetes yaoi-
rajongói csoportosulást.

Egy internetes szubkultúra antropológiai vizsgálata

A tanulmány ezen része a közösségben végzett „együttéléses” terepmunkán alapul, 
az interneten viszont egy egészen speciális tereppel kellett szembenéznem. Közel két 
éve vagyok tagja a fórumközösségnek, és követem figyelemmel az életüket. Maga a 
közösség nagyon hamar befogadott, ami talán a szoros rokoni kapcsolatnak is köszön-
hetô volt, hiszen nôvérem a fórum egyik alapító tagja. Antropológusi szerepemet is 
hamar elfogadták, beilleszkedésem gyorsan és problémamentesen lezajlott. A fórum 
amúgy is nagy örömmel fogadta a hírt, hogy szeretnék róluk írni, amihez – miután ez 
nyilvánvalóvá vált – minden lehetséges segítséget megkaptam, még egy külön fórum-
topikot is létrehoztak Szakdoli a Sóhajomról címmel, mondván, hogy ha bármire kíván-
csi vagyok, ott kérdezhetek, és kérhetek segítséget. Kutatásom során a részt vevô 
megfigyelés mellett interjúkat készítettem, többek közt a site adminnal, Ayasével, aki 
az oldal tulajdonosa és adminisztrátora, az oldal másik két tulajdonosával, Vikkel és 
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Aritával, a fórum moderátoraival és több más taggal. Dolgozatomban az interjúrész-
letek mellett a fórum hozzászólásaiból is közlök részleteket.

Az internetes közösségekkel kapcsolatban a személyes ismeretségeken alapuló kö-
zösségekhez képest több fogalom is új megvilágításba kerülhet. Ilyen például a loka-
litás fogalma, melynek korábbi kontextusa (amely elsôsorban a térben és a földrajzi 
határokban gondolkodott) alapvetôen megváltozott a virtuális közösségek megjelené-
sével. Ezen csoportok által lehetôvé vált az ön- és a közösségi reprezentáció egy új-
szerû formája, melynek segítségével a világ különbözô pontjain vagy akár földrészein 
élô személyek kapcsolatba kerülhetnek egymással, és közösséget is alkothatnak. Ugyan-
ez igaz az identitás fogalmára: az internetes fórumokon, chateken bárki kialakíthat 
magának egy, a valós személyiségétôl akár teljesen eltérô identitást. Értem ezen, hogy 
az ember az interneten letagadhatja saját nemét, korát, foglalkozását, anyagi helyze-
tét, de akár a fizikai paramétereit is, s ezáltal egy teljesen új személyiséget alakíthat 
ki magának. Ez pedig felveti az off-line és on-line személyiség kérdését (Gelléri 2000). 
Az on-line és off-line fogalmával kapcsolatban fontos még megemlíteni, hogy az in-
ternet nem a mindennapi világtól elkülönülten létezik, hanem beleágyazódik abba, így 
ezek oda-vissza hatással bírnak egymásra, ezért az interneten alakult csoportok kuta-
tása során nem lehet megfeledkezni a közösség off-line életének és az egyéb csopor-
tokhoz fûzôdô viszonyainak vizsgálatáról sem (Wilson–Peterson 2002:456). Éppen 
ezért nem ajánlatos a közösségeket on-line vagy off-line létük szerint megkülönböz-
tetni.

Az általam vizsgált fórum jelenleg 236 tagot számlál, viszont ezek harmada passzív, 
a fórumot csak olvasó tag. A fórum nem nyílt, a tizennyolc éves korhatár miatt az ol-
vasásához is regisztráció szükséges, de ismeretes az internet teljes kijátszhatósága 
ezen a téren. Az aktív tagok nôk, hisz mint már korábban írtam, ez nôi mûfaj, nôktôl 
nôknek. Korban fôként a húsz–harminc éves generáció képviselteti magát. Nagyrészt 
értelmiségi pályán dolgozók vagy egyetemisták. Családi állapotukat tekintve az egye-
dülállótól a férjezett, gyerekes anyukáig sok típus elôfordul.

A Yaoi.hu (http://yaoi.hu) fóruma több különbözô yaoi témájú oldal közös fórum-
közössége, melyek közös tárhellyel rendelkeznek. Az elsôként alakult honlap egy yaoi 
témájú fanfictionöket és saját yaoiírásokat tartalmazó oldal, a Sóhajom. A fanfictio-
nökben vagy más szóval rajongói továbbírásokban a rajongók a kedvenc történeteiket 
folytatják regény vagy novella formájában. Nem sokkal a kezdetek után csatlakozott 
egy mangafordításokat készítô oldal, a Vik vezette Club Shion, végül pedig egy infor-
mációs site magáról a mûfajról, az Arita vezette Yaoiarts.

A közösség esetében fontos kiemelni azt is, hogy nem egyszerû rajongói csoporto-
sulásról van jelen esetben szó. Az oldalakon a tagok különféle tevékenységeket végez-
nek, mint például a mangafordítás, fanfictionírás vagy az ismertetôk készítése, és 
ezekkel a tevékenységeikkel igyekeznek pótolni és elérhetôvé tenni saját maguk szá-
mára azokat a tartalmakat, melyek egy átlagos japán olvasó számára bármelyik hang-
lemez-, illetve könyvesboltban elérhetôk.

Rheingold megállapításai óta elmondható, hogy általában egy internetes közösség-
ben a tagok körülbelül egyötöde járul hozzá valamilyen módon a közösségi javakhoz 
(Rheingold 1994:310). Érdekessége a Sóhajom közösségének ehhez képest, hogy itt 
ez az arány magasabb: a tagok körülbelül harminc százalékáról elmondható, hogy va-
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lamilyen munkával, alkotással megpróbálnak ezekhez a javakhoz hozzájárulni. Emellett 
pedig a csoport a rajongói közösségeken túlmutatva egy alkotói közösség irányába 
mozdul el. Egyre többen kezdenek maguk is fanfictionírásba, mangafordításba, -rajzo-
lásba, képszerkesztô programokkal különbözô háttérképek, avatárok (a fórumokon az 
egyes fórumozók neve mellett megjelenô kép) készítésébe.

A fórumközösség egyrészt úgynevezett text-based realityként határozható meg, ezen 
belül pedig fórum típusú közösség. A text-based reality, azaz a ’szöveg alapú valóság’ 
azokat a programokat és közösségeket jelöli, amelyeket az interneten futó szöveges 
anyagok kapcsolnak össze. Idesorolhatók a csevegôprogramok vagy chatek és a fóru-
mok. A fórumok a chatek mellett a legelterjedtebb hálózati kommunikációs csoport-
típusok. Legfôbb különbségük a chatekkel szemben az, hogy a megjelenô állományok 
(a beírt szövegek mellett bizonyos fórumok esetén képek is) fennmaradnak bárki által 
visszakereshetô formában, így a leírtak beleépülnek a közösség virtuális életébe. A
fórumalapon mûködô közösség tehát a saját történelmét írja, és a tagok számára kor-
látlan mértékben hozzáférhetô kollektív emlékezetet teremt (Gelléri 2001:278). Ezt az 
emlékezetet a moderáció (cenzúra) formálhatja. Ez lehet egy vagy több hozzászólás, 
de akár egy egész vita törlése is a moderátorok által. Szélsôséges esetekben egy egész 
személyiség törlése, mikor az adott felhasználónevet a moderátorok megszüntetik, 
esetleg a számítógépes kapcsolat letiltása, mikor egy adott géprôl az oldal többé nem 
lesz elérhetô. A vizsgált közösség életében ilyen esetekre még nem volt példa. Teljes 
hozzászólás törlése is csak egyszer fordult elô, a hozzászólás alpári hangvétele miatt. 
Emellett beszélni kell még az önmoderációról. A fórumon a fórumtagok saját hozzá-
szólásaikat korlátlanul javíthatják, vagy teljesen törölhetik is.

Mindamellett, hogy a közösséget text-based realityként határoztam meg, fontos 
megjegyezni, hogy ez a meghatározás jelentôs kiegészítésre szorul. A fórum ugyanis 
nem szimplán szövegalapú valóság. A közösség tagjainak fontos, hogy ne csak egy 
virtuális felületen találkozzanak, hanem a real life-ban (rövidítve IRL, jelentése: ’való 
élet’) is legyen lehetôségük egymás megismerésére. Ezt a célt szolgálják a negyed-
évente megrendezésre kerülô fórumtalálkozók, és akiknek ezenfelül van rá lehetôségük, 
még gyakrabban összejönnek. A fórumtalálkozó nem zárt rendezvény, nem csak a 
fórumtagok számára látogatható, bárki viheti ismerôseit, barátait. Így szinte minden 
találkozón jelen van pár olyan személy, akiket a fórumon csak „plusz egy fônek” ne-
veznek, és nem regisztrált tagok. Közülük egyesek késôbb aztán a fórumot is látogat-
ni kezdik, és aktív fórumtaggá lépnek elô. Van olyan tag is, aki egy éven keresztül 
minden találkozón jelen volt, de a fórumon ez alatt az idô alatt egyszer sem írt, és 
nem is regisztrált. Mára a személyes találkozók olyannyira fontossá váltak a tagság 
életében, hogy elmondható, hogy a valóban fontos dolgok már nem is a virtuális térben 
történnek. Az internetet szinte csak kommunikációs csatornának tekinthetjük, ami 
szükséges a földrajzi távolságok áthidalásához a mindennapi kapcsolattartásban.

Az internettel kapcsolatban máig nagy kérdés, hogy létrejöhet-e valódi csoport-
kohézió egy számítógép közvetítette környezetben. Sok internetes fórum múló és 
törékeny természete ellenére vannak arra utaló adatok, hogy az összetartozás nagyon 
erôs érzése rendszeresen megjelenik a világhálón, bár az még máig sem teljesen vilá-
gos, hogy miért alakul ki az valakiben, és a másban miért nem (Wallace 2002:81). Azt 
hiszem, mivel jelen esetben egy rajongói csoportról van szó, nem kérdéses, hogy az 
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ôket összetartó fô tényezô a közös érdeklôdési kör. Ugyanakkor az is elmondható, 
hogy a tagoknak nem csupán a hobbi, hanem egy idô után maga a közösség mint ba-
ráti társaság is egyre fontosabbá válik. Ahhoz, hogy a rajongás tárgya iránt az érdeklô-
dés tartósan fennmaradjon, több fórumtag is fontosnak tartja a közösség összetartó 
erejét. Tehát érdekes kettôsség figyelhetô meg a tekintetben, hogy egyrészt nagyon 
fontos összetartó erô – fôként kezdetben – maga a hobbi, majd ennek megtartásában 
késôbb a közösség játszik döntô szerepet.

A yaoi mûfaja az anime és manga szubkultúrán belül is szûk területnek számít 
Magyarországon. Aki az anime és a manga világával alaposan megismerkedik, elôbb-
utóbb errôl a mûfajról is tudomást szerez, de a többségi társadalom számára ez telje-
sen ismeretlen. Mégis feltételezhetô, hogy mivel mind az anime és a manga mûfaja, 
mind a homoszexualitás már önmagában is meglehetôsen negatív megítélés alá esik, 
a kettô együtt sem lenne igazán népszerû, feltehetôen még a nôk jelentôs hányadának 
körében sem. A fórumon belül készült egy közvélemény-kutatás arról, hogy mennyire 
merik felvállalni a tagok ez irányú érdeklôdésüket. A válaszolók tizenöt százalékáról 
kiderült, hogy csak titokban mer yaoi mangát olvasni, animét nézni, és még a család-
ja elôtt sem beszél a témáról, vagy csak egyes hozzátartozók tudnak róla. Ennek okai 
persze egyénenként nagyon változóak lehetnek. A fórumtagok nagy része, hatvankét 
százaléka a „mikor hogy” álláspontot képviseli, a helyzettôl teszi függôvé, hogy ezt 
az érdeklôdést felvállalja-e, és ha igen, ki elôtt, és huszonkét százalék azoknak az ará-
nya, akiknek meg sem fordul a fejükben, hogy ezt titkolniuk kellene, és bármilyen 
közösségben szívesen beszélnek hobbijukról. Az is megfigyelhetô a fórumon, hogy a 
rajongók – függetlenül a felvállalás mértékétôl – a személyes környezetükben szinte 
senkivel nem tudnak errôl a témáról beszélgetni. Véleményem szerint épp ezért a kö-
zös érdeklôdés az ô esetükben talán még fontosabb összetartó tényezô lehet, mint 
egy olyan hobbi vagy szórakozás esetében, amelyet az egyén a való életében is köny-
nyen meg tud élni. Például ha valakinek az autóverseny a hobbija, minden bizonnyal 
könnyebben talál olyan embereket a környezetében, akiket ez szintén érdekel, és nincs 
„rászorulva” arra, hogy az interneten keressen társakat érdeklôdéséhez.

A közösség összetartozásában fontos szerepet játszik még a rajongói attitûdök 
milyensége. A csoport a tagjaival szemben elvárásként jeleníti meg a témában való 
jártasságot és a megfelelô viselkedést mind a valós, mind a virtuális térben. Mindez 
abból adódik, hogy még az anime és manga szubkultúrán belül is meglehetôsen ne-
gatívan értékelt mûfajról van szó. Fôként férfiak és fiúk körébôl kikerülô mangarajon-
gók blogjain gyakran találkozunk a yaoi mûfaját és rajongóit kritizáló, szidalmazó 
írásokkal, és nagyon sok negatív sztereotípia él a yaoirajongókkal kapcsolatban is. 
Ennek egy része, fôként ami a rajongókat érinti, jogos kritika. A yaoi iránt az egyre 
fiatalabb generációk tagjai is érdeklôdnek, akik nyilvános animés rendezvényeken és 
internetes fórumokon gyakran nagyon kulturálatlan viselkedést tanúsítanak. Így ki-
alakult az az általános vélekedés, hogy a yaoi rajongói fiatal, buta, viselkedni nem tudó 
lányok, akik azzal sincsenek tisztában, hogy mi iránt is érdeklôdnek valójában. Ezért 
a vizsgált közösség tagjai kifejezetten fontosnak tartják, hogy elkülönítsék magukat 
ezektôl a rajongói csoportoktól, és amennyiben lehetôségük nyílik rá, megmutassák, 
hogy a yaoi iránt felnôtt, kulturált nôk is érdeklôdhetnek. Természetesen gyakran ôk 
is nagy vehemenciával képesek rajongani kedvenceikért, de fontosnak tartják, hogy 
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ezt akkor és úgy tegyék, amikor ezzel mást nem zavarnak, és ami elfogadott viselkedés 
egy zártkörû fórumtalálkozón, az nyilvános rendezvényen elítélendô lehet. Ez a hoz-
záállás és ennek erôteljes hangsúlyozása azonban oda vezetett, hogy a yaoirajongói 
szubkultúrán belül a vizsgált közösséget sokan „nagyképû és sznob bandának” tartják, 
melynek tagjai számára csak az és úgy jó, amit ôk csinálnak. Mindez azért probléma, 
mert így a hazai szubkultúra megosztottá vált, ami a külsô szemlélôk elôtt szintén 
rossz fényt vethet rá. Nincs vagy minimális az együttmûködés más fórumközösségek-
kel, és a közösség tagjainak egy másik fórumra írva gyakran kell kezdetben bizalmat-
lansággal szembenéznie. A fórumon is lassan csökken a regisztrációhoz viszonyítva 
az aktívvá váló tagok száma. Ezek a folyamatok a jövôben érdekes kutatási kérdéseket 
vethetnek fel.

Miért éppen a yaoi? A rajongás kultuszirányú megközelítése

A tanulmányban korábban már írtam arról, hogy a japán nôk számára miért fontos a 
yaoi, milyen szerepet játszik az életükben. De mi a helyzet Magyarországon? Milyen 
okai lehetnek, hogy egy nô ma Magyarországon épp ezt választja? Egyrészt a rajongó-
kat vonzzák a romantikus elbeszélések, viszont sokuknak a heteroszexuális történetek 
már nem hordoztak semmiféle izgalmat. Egyesek számára pedig a tabujelleg tette a 
mûfajt érdekessé. Mindez azonban csak a dolgok egyik oldala. Mélyebbre nézve látha-
tó, hogy sokak életében a yaoirajongás valamiféle hiánypótló szerepet tölt be. Válto-
zatosak az okok, hogy kinél épp milyen hiányt pótol ez a tevékenység, de az interjúk 
során többen is használták ezt a kifejezést a yaoi életükben betöltött funkciójára.

„Nyílt titok a családban, hogy mióta az eszem tudom, fiú akarok lenni. Ötéves ko-
romig állva pisiltem, mert abban reménykedtem, majd akkor nekem is »kinô«. A férfi-
test iránti rajongásom ebbôl a nézôpontból nézve kisgyerekkorom óta megvan, nem 
hagyott alább, sôt. Bizonyos szempontból orvosi eset vagyok. A yaoi számomra meg-
testesíti és idealizálja az elérhetetlen életet. Hogy férfiként férfit szerethessek… Azt 
hiszem, az egész életem errôl szól.” (Ark)

„A vele való foglalkozás, kutatás azt az intellektuális igényt pótolja, amit az egye-
tem nem adott meg. Ott valahogy… nem tudom, de nem tudott igazán érdekelni, amit 
tanultunk, egyáltalán nem fogott meg, és a szakdogatémáim sem érdekeltek… és rá-
jöttem, hogy hiszen ezzel is foglalkozhatok, úgy mintha a szakdolim lenne.” (Arita)

„Segít elviselni a szürke hétköznapokat. És fontos szerepe van abban, hogy ne érez-
zem magam egyedül, mert van egy biztos csoport, akikkel közös hobbi révén összeköt… 
Annyiban pedig menekülésirodalom, hogy azért vágyom én is harmonikus társkapcso-
latra, de amíg ebben nem élhetek, addig legalább olvasni szeretnék róla.” (Airisu)

Elmondható tehát, hogy a téma iránti érdeklôdésre a magánéletbôl fakadó különbözô 
hiányok – például a párkapcsolat, a kielégítô szexuális kapcsolat vagy az intellektuális 
elfoglaltság hiánya – magyarázatot adnak, de ez még mindig nem világítja meg eléggé 
annak a viszonynak a mibenlétét, mely a rajongókat rajongásuk tárgyához fûzi.

Ahogy sikerült egyre jobban beilleszkednem a közösségbe, észrevettem, hogy a 
közösség tagjainak rajongása egy más aspektusból is értelmezhetô. Megfigyeltem, hogy 
egyes viszonyulási motívumok magához a közösséghez, a hobbi tárgyához, bizonyos 



103103103

T
a
b
u
la

20
09

 1
2 

(1
):

95
–1

19
.

T
a
b
u
la

mangákhoz, illetve a közösség vezetôjének írásaihoz s egyes esetekben a személyisé-
géhez is kultuszként értelmezhetôk. A következôkben annak vizsgálatával foglalkozom, 
hogy miképpen értelmezhetô a tagok yaoi iránti rajongása mint kultuszjelenség.

A mai közgondolkodásban erôsen tartja magát az a nézet, hogy a modern társada-
lom szekularizált, és ez hosszú, visszafordíthatatlan fejlôdés eredménye. Ugyanakkor 
az elmúlt évtizedben megjelentek a vallás valamilyen újjászületésérôl szóló elemzések 
is. Ezek a szent visszatérésérôl szóló elméletek nem statisztikákra támaszkodnak, ha-
nem a vallás új formáinak megjelenésére vagy a régiek megelevenedésére. Úgy tûnik, 
a vallás több ponton visszatér a társadalmi és személyes életbe, de ez a visszatérés 
gyakran nem a hagyományos vallásokat és egyházakat erôsíti, sôt konkurenciát jelent 
számukra (Molnár 1998:16).

Változatlanul vannak modern, ugyanakkor nagyon vallásos társadalmak, mint az 
USA, Kanada vagy Korea. Emellett sok új, kis vallási mozgalom keletkezik. A régi nagy-
egyházakon belül elkezdenek szaporodni a vallási kisközösségek, a nagyegyházak ve-
télytársaiként pedig terjednek a különbözô neoprotestáns szekták, nem európai ere-
detû vagy szinkretista új vallási mozgalmak, kvázivallásos szervezetek, s megnôtt a 
vallási pluralizmus. Egyre inkább általánossá válik a magánzó, „barkácsolt vallásosság”. 
A vallási karizma, tekintély és szimbólumok ismét fontos politikai tényezôvé válnak. 
Megfordítva pedig úgy tûnik, hogy korábban nem vallási jelenségek is szakralizálód-
hatnak, például a sztárkultuszban, a nacionalizmusban vagy a sportrajongásban (Tom-
ka 1996:165–166).

Ez a jelenség tapasztalható az általam vizsgált közösségben is a homoszexuális 
tartalmú képregények iránti rajongásban, melyek körül valóságos kultusz alakult ki. 
Egyes magyarázatok szerint a kultuszok mögött az ember eredendô szakralitás iránti 
igényét kereshetjük, melyek a szekularizáció idôszakában már nem vagy nemcsak a 
tényleges vallások által behatárolt terepen jelentkezhetnek, hanem más területeken 
is, például olyan kvázivallásos viszonyulásokban, melyek bizonyos embereket egy-egy 
ideológiához, politikushoz vagy mûvészhez kötnek (Takáts 2003:211).

A fórumközösség esetében ez a kultikus beállítódás egy mûfajjal, a mûfaj alkotóival 
és alkotásaival, valamint egyes rajongó-alkotókkal és alkotásaikkal, illetve a rajongói 
közösséggel kapcsolatban figyelhetô meg. A közösség rajongása kiemeli ezt a profán 
témát a hétköznapi világból, és azt mintegy megnemesítve egyfajta szakrális szférába 
emeli. Minek a kultuszáról is van szó a vizsgált esetben? A yaoi mangákban, rajongói 
alkotásokban azt a vágyott férfiképet láthatják a rajongók megelevenedni, amilyennek 
a korunkban élô nôk az ideális társat elképzelik. Egyrészt a férfi rendelkezik mind-
azokkal a tulajdonságokkal, melyeket általában egy férfihoz kapcsolunk, minthogy 
megbízható, erôs, magabiztos, határozott, felelôsségteljes, és gondoskodik a család-
járól, a párjáról. Másrészt viszont képes kimutatni az érzelmeit, kommunikatív, lehet 
vele beszélgetni, kedves és törôdô, s képes arra, hogy igazi lelki társa legyen párjának. 
Nem feledkezhetünk meg a külsôségekrôl sem: a modern nô által vágyott férfi ápolt, 
sportos, vonzó, stílusos, ad magára és a környezetére. Ezt a férfiképet találják meg az 
olvasók ezekben az alkotásokban. Végigkövethetik azt a folyamatot, ahogy a férfiból 
érzô férfi lesz, illetve bepillantást nyerhetnek kapcsolataikba. Ezek a kapcsolatok nem 
tökéletesek és problémamentesek, mégis harmonikusak, s mintegy példát mutatnak 
arra, hogy egymást szeretô emberek miként oldják meg a mindennapokban felmerülô 
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gondokat, s hogy milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük a férfiaknak ahhoz, hogy 
ezt megtehessék. Ezeknek a harmonikus, szeretetteljes párkapcsolatoknak és a minden 
viszontagságot legyôzô szerelemnek a kultusza figyelhetô meg a vizsgált fórumközös-
ségben.

A kultusz mint beállítódás bizonyos szellemi vagy anyagi értékek rajongó, mértéket 
nem ismerô, mindenekfölötti tisztelete, mint szokásrend szentnek tekintett helyek 
fölkeresésébôl, ereklyék gyûjtésébôl, szövegek áhítatos gondozásából, szent idôk meg-
ünneplésébôl, szertartásokon való részvételbôl áll (Dávidházi 2003:110). A kultikus 
beállítódás a szóhasználatban is megjelenik. Öntudatlanul is hasonló szavakkal írják 
le érzelmeiket, mintha vallásos témáról lenne szó. A kultuszvizsgálatok analogikus 
modelljének magyarázatai szerint a nem vallási jellegû kultuszok nyelve és szokás-
rendje a vallási kultuszok leszármazottja. Az elôbbiekben is fellelhetjük az utóbbiakra 
jellemzô profán-szakrális dichotómiát, s e kultikus nyelv kvázivallásos viszonyulást 
termel (Takáts 2003:211). Mindez elmondható a vizsgált közösségrôl is, bár a minde-
nekfölötti tisztelet egyes esetekben, fôként a közösség vezetôjével kapcsolatban meg-
kérdôjelezhetô.

Most térjünk rá egy kicsit a tanulmány címének értelmezésére! A „Lost in Yaoiland”
mára mintegy mottóvá vált kifejezése a közösségnek, az információs site adminjának 
billentyûzetérôl terjedt el, s jól szemlélteti azokat a motívumokat, melyek a közössé-
get rajongásuk tárgyához kötik. Elveszve Yaoilandben egy új világ tárul fel az ember 
elôtt, ami más és különbözô, mint a hétköznapok, és képes biztonságérzetet adni.

A posztmodern korban az ideológiák kiüresedtek, politikai célokra használt üres 
szólamokká váltak, a posztmodern ember létállapotára pedig nagyfokú bizonytalanság 
jellemzô. Ennek oka lehet egyrészt az is, hogy az ember eltávolodott a természettôl. 
Idegennek érzi magát a világban, s ma ez sokkal igazabb, mint a történelemben bár-
mikor. A bizonytalanság oka a kor kulturális sajátosságaiban rejlik, és a biztonság 
hiányából fakad, ezért is fontosak a kiszámítható, racionálisan kontrollálható dolgok. 
Ilyen például a fogyasztás, melynek fontos lélektani mechanizmusa, hogy a vágyott 
biztonság illúziójával túlmegy az egyszerû szükségletkielégítés keretein. Ez azonban 
csak a biztonság ideig-óráig tartó illúzióját képes megadni. A biztonság ugyanis nem 
ebbôl fakad, hanem az egyén és a közösség kapcsolatának harmonikus együttlétezé-
sébôl (Pikó 2003:35–42). Ezek az emberek pedig Yaoilandben, a Sóhajom fórumon 
megtalálták azt a közösséget, ami ezt a biztonságot jelenti, és elkülönítve a hétköz-
napoktól, megnyitja a létezés új dimenzióit.

„G.: Amúgy hogyan keletkezett, honnan indult ez a kis szállóige, »Lost in Yaoiland«, 
és mit jelentett számodra?

Arita: Én írtam ki elôször MSN-re, azóta már jobban közszájon forog. És azóta is 
használom ezt a kifejezést elég gyakran. Különben egy érzésvilágot fejez ki, ezt most 
jegyzed valahová!

Amikor elôször eszembe jutott ez a kifejezés, és elôször használtam, akkor egy 
olyan idôszakban voltam, amikor nem volt különösebb dolgom. Mondjuk nem volt 
dohánygyár – mert ez még akkor született, amikor még ott dolgoztam –, és azonkívül 
csak félállásban dolgoztam, meg a döguncsi szakdogámon nyüglôdtem. Péntek-szom-
bat-vasárnap-hétfô-kedd szabad volt gyakran. A párom dolgozott, és én nem csináltam 
mást, csak yaoiztam napokig, fordítottam, olvastam s a többi. És teljesen el tudtam 
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merülni a dolgokban. Olyan volt, mint egy utazás egy másik világban, ahol csak kóbo-
roltam, egyre újabb és újabb dolgokat ismertem meg… Egyik hihetetlen felfedezés jött 
a másik után, és ezeket még meg is tudtam beszélni a többiekkel, akik szintén értették 
ezt a világot.

G.: És miért érezted, hogy elveszel benne? Mert annyira belemerültél?
Arita: Az elveszés utána jött, amikor szerdán elkezdtem dolgozni. Öt nap yaoizás 

után a külvilág furának és ismeretlennek hatott, mintha fél lábbal még mindig a másik 
oldalon lettem volna, és nehezemre esett visszajönni. Egyébként ez a »lost« szó ezért 
jó ide, mert egy idô után ijesztô – elveszni ijesztô, úgy értem.

Mikor fel kell venned a kapcsolatot a külvilággal és az emberekkel, akik mind mások, 
mint te.

G.: Ennyire nagy szakadékot éreztél a yaois világ és a való világ közt? Milyen volt az 
egyik, és milyen volt a másikban lenni?

Arita: Yaoilandben minden kiélezettebb. Minden egyszerûbb, és minden érzés más. 
Nem mondom, hogy erôsebb, csak más. Nem egyszerû Yaoilandben sem lenni, hiszen 
nagy fájdalmakat él át az ember a kedvenc figuráival – fôleg, ha fordít, mert akkor tíz-
szeresen üt minden.

Csak fogod magad, és elmerülsz, elfelejted, hogy kint mi van. Itt is vannak gondok, 
amiket meg kell oldani, és konfliktusok, amiket kezelni kell – fôleg, ha site-admin vagy 
–, de olyan érzésed van, hogy mindez valami jó érdekében történik. Valami szépért, 
valami olyanért, ami megéri.

G.: Úgy érzi az ember, hogy itt még vannak olyan értékek, amikért érdemes? Vagy 
hogy érted ezt az utolsó mondatot?

Arita: Igen talán így, értékes. Mi teremtettük – legalábbis a magyar Yaoilandet egy 
kicsit, egy kicsit benne vagyunk mi is, tudod… A kinti világ… hát az más. Nem mon-
danám, hogy rossz. Én bírom. Ott is vannak kihívások, amiknek meg kell felelnem. El 
is boldogulok szerintem elég jól.

G.: Milyen Yaoiland?
Arita: Olyan, ami ad egy kis pluszt a mindennapokhoz, ami feldobja. Yaoilandben 

kicsit én is újjászülettem. De az elején tényleg nehéz volt elkülöníteni a kettôt. Persze 
most is tudom, hogy a két világ más, és a férfiak nem olyanok, és nem minden a sze-
relemrôl szól. Igen! Ez az! Yaoilandben minden a szerelemrôl szól, nemcsak a mangák, 
hanem az is, ahogy ezt csináljuk – a fordítások, az Arts, ott minden szerelem –, a leg-
tisztább szerelem és ihletettség. A világban ez ritka. De ez a legfontosabb, hogy ott 
minden a szerelemrôl szól. Elég gáz lenne mondjuk, ha úgy különíteném el a kettôt, 
hogy szakrális és nem szakrális világ, mert azért én real life is szeretem, amit csinálok, 
és van igazi társam, akinek nincs, az viszont lehet, hogy így érzi. Szóval ez nem hülye-
ség, ez a szakrális és nem szakrális világ, bár egy kicsit lehet, hogy beteg elkülönítés.

Én úgy érzem, mindannyiunknak szüksége van egy kicsit rá, hogy elvesszen, ha nem 
Yaoilandben, akkor máshol, hogy valaminek odaadhassuk magunkat száz százalékig, 
hogy átélhessünk valami szépet és hihetetlent, olyat, amit itt a való világban nem tu-
dunk, hiszen ez a megrontott Arda ugyebár. Ott viszont minden kristálytiszta. Leg-
alábbis Yaoiland meséiben. Jó elmerülni és elveszni benne, ha kicsit néha félelmetes 
is, mert onnan megújulva és megerôsödve jöhetünk vissza, ha van elég eszünk hozzá. 
Kicsit olyan, mint egy, ha nem is gondtalan, de tiszta túlvilág.”
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Az idézetbôl is látszik, hogy Yaoilandet mindenképpen egy más dimenzióban kell 
elképzelni, elkülönítve, s akár szembe is állítva a való élet színtereivel. Yaoilandet az 
idézetben Arita a megrontott Arda ellentéteként mutatja be, de mit is jelent ez? Mi az 
a megrontott Arda, és mi ezzel szemben a rajongás világa? J. R. R. Tolkien világában 
az Arda párhuzamba állítható a keresztény kultúrkörben a világ bûnbeesés elôtti, pa-
radicsomi és bûnbeesés utáni állapotával. A megrontott, bûnös világgal állítja szembe 
Arita Yaoiland világát, melyben felidézôdik és megközelíthetôvé válik az édeni, para-
dicsomi boldogság, tisztaság. Egy olyan világban, amely értékekkel rendelkezik, s amely-
ben, amelyért igazán érdemes tevékenykedni, amire szükség van, s megkönnyíti a 
hétköznapokban való létezést. Ilyen értelemben talán elmondható, hogy egy transz-
cendens világról van szó, egy olyan valóságról, amelynek megismeréséhez az embernek 
át kell lépnie köznapi értelemben vett határait, ami az „innen túl” van, ami a határain-
kon kívül esik (Korpics – P. Szilczl 2007:17). Mindezt a különbözô elnevezések is jól 
szemléltetik. A hétköznapok világa mint a kinti világ jelenik meg, Yaoiland viszont egy 
tiszta túlvilághoz hasonlítható. Azt, hogy Yaoiland egy különleges és más világ, nem 
csak Arita véleménye tükrözi, a közösség más tagjai is így tekintenek rá. Az elnevezé-
sek lehetnek különbözôek, kinek Csodaország, kinek más.

Yaoiland mindezek mellett mégsem egyszerûen a menekülésrôl szól, hanem olyan 
hely, ahol a látogató felvértezheti magát a mindennapok harcaira, s nem is magányos 
világ, ahol egyedül kóborol az ember. Yaoilandben ihletettséget is lehet meríteni, és 
fontos, hogy a rajongók nemcsak passzív jelenlévôként tagjai ennek a világnak, hanem 
alkotóként is részt vehetnek a megteremtésében.

Arita idézetébôl a szerelem kultuszának egy új aspektusa is megfigyelhetô. A ra-
jongók nem csak a mûvek olvasásán keresztül juthatnak közel ezeknek a harmonikus 
szerelmeknek az átéléséhez. Saját viszonyulásukra Yaoiland világához s magához a 
közösséghez is ez a jellemzô. Bekerülve a közösségbe, és megismerve Yaoilandet egy 
olyan világba léphetnek, ahol nemcsak a mûvekre, de az ô rajongásukra is ez az ihletett 
és tiszta szerelem lesz a jellemzô.

A közösségi érzés is kiemelten fontos összetevôje ennek a világnak. A rajongás 
szeretett tárgyát s az átélt érzéseket másokkal is meg lehet beszélni, s ez egy idô után 
mintegy önmagát generáló folyamatként mûködik. A tagokat ugyan a yaoi iránti ra-
jongás viszi a közösségbe, késôbb azonban maga a közösség legalább annyira, ha nem 
fontosabbá válik, mint a rajongás tárgya. Ez a szoros összetartozás a tagok számára 
nagy jelentôséggel bír, hisz a fandom (közösségi oldal) más fórumaival szemben po-
zitív értékként lehet felmutatni.

A téma iránti, néha megszállottságnak ható elhivatottság és mély közösségi érzés 
a kívülállók, barátok, családtagok számára is meglehetôsen furcsa lehet. A Sóhajom 
egyik írójának, Viknek a férje épp ezért ragasztotta rájuk a szekta nevet. Az elneve-
zéssel bizonyos szempontokból ôk is egyetértenek, hisz valóban meghatározó szerepe 
van az életükben ennek a rajongásnak. Sokan nem is úgy gondolnak rá, mint egy hob-
bira, hanem inkább mint egy hivatásra, de nemcsak a yaoi ennyire fontos az életükben, 
hanem a fórumon kialakult társaság is. Nemcsak a mûfaj és a vele kapcsolatos alkotók 
és alkotások iránt figyelhetô meg a kultikus beállítódás, hanem a közösség felé is.

A közösség különleges, mert különleges emberek alkotják. Több hozzászólásban is 
megfigyelhetô annak a hangoztatása, hogy milyen különleges emberek gyûltek össze 
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a fórumon. A fórum Csodaországa, vagy nevezzük akár Yaoilandnek, azért is lesz kü-
lönleges hely, mert akik létrehozzák, alkotják, különlegesek. Nem egyszerûen a mû-
fajért rajonganak, nem pusztán a yaoialkotók és -alkotások iránti tiszteletrôl, kultusz-
ról van szó, hanem a maguk alkotta közösség kultuszáról is, hogy amit ôk együtt mint 
emberek létrehoznak, az valami más ebben a világban, valami különleges.

Érdekes megfigyelni azt is, hogy milyen nyelvhasználati mód található e mögött. 
Önmagukat leggyakrabban egyszerû földi halandóként értelmezik, aki valamilyen cso-
da folytán a közösség részévé válhatott, s mintegy hálát érezhet azért, hogy idetar-
tozhat. Magukat mintegy eltávolítják ettôl a folyamattól, a többieket viszont felma-
gasztalják, s az érdemet, hogy e közösség létrejöhetett, és mûködik, a rajongótársak 
hatáskörébe utalják. Fontos szerep jut mindebben a véletlennek vagy a sorsnak is, hogy 
mindez létrejöhetett az interneten.

Ily módon a közösség radikálisan elkülöníti magát másoktól, ezáltal egyben föléjük 
is emelkedve. A hasonló rajongói csoportosulásoktól való megkülönböztetés nemcsak 
a minôségigényben mutatkozó különbségekben jelenik meg tehát, hanem abban is, 
hogy az itt jelen lévô emberek mint emberek alkotnak olyan közösséget, ami vélemé-
nyük szerint más, mint a többi, s ôk maguk is épp azért jutnak el, és végül maradnak 
meg ebben a közösségben, mert mint emberek rendelkeznek ezzel a mássággal.

Mik ennek a másságnak az elemei? Milyennek látják a közösség tagjai egymást? 
Olyannak, akik törôdnek másokkal, figyelnek egymásra, és érzékenyek a világ és má-
sok problémáira. Persze ôk is emberek, nekik is vannak rossz napjaik, de alapvetôen 
mégis segítôkészek és jóindulatúak, s ami a legfontosabb, hogy rendelkeznek azzal 
az önzetlenséggel, ami a közösség fennmaradásában nélkülözhetetlen. Összességé-
ben egy olyan általános, pozitív emberkép jelenik meg, amit a mai rohanó világból 
hiányolnak.

A közösségnek ez a kultusza a késôbbiekben még inkább megerôsítheti a yaoi irán-
ti tiszteletteljes rajongást, és támogathatja annak tartós fennmaradását, illetve új 
aspektusokkal, a közösséghez tartozás érzésének átélésével bôvítheti a rajongás di-
menzióit.

Ahogy már említettem, a fórumközösség kezdetben egy yaoifanfictionöket tartal-
mazó oldal fórumaként alakult meg, s a többi oldal csak késôbb csatlakozott hozzá, s 
így jött létre a közös fórumközösség.

Az oldal alapítója a virtualitásban Ayase nicknévvel rendelkezô fiatal hölgy volt, s 
az oldal gyakorlatilag az ô írásával, Daniell címû fanfictionjével a középpontban jött 
létre. Ayase mint site-admin és mint az említett rajongói írásmû mára szinte kultikus-
sá vált alkotója kiemelkedôen fontos helyet foglal el a közösség életében. Annak elle-
nére, hogy a fórum mára több aloldallal is gazdagodott, és yaoi.hu néven fut a virtua-
litásban, még mindig ez az oldal a fô középpontja. Nem véletlen, hogy a tagok a mai 
napig nagyon gyakran a Sóhajom Herceg Háremhölgyei névvel illetik magukat. Ayasé-
rôl pedig elmondhatjuk, hogy ô a közösség lelke, kiindulási pontja és összetartója. A
tagok tisztelik és becsülik mindazért a munkáért, amit a közösség összetartása érde-
kében tett és tesz a mai napig teljes elhivatottsággal, s vezetôjükként tekintenek rá.

„Egyértelmûen ô az alkotó, a varázsló, aki ezeket az (egyébként tényleg nagyon jó) 
mûveket és magát a közösséget létrehozta és összetartja.” (X)

Itt még mindenképpen fontosnak tartom a teljes elhivatottság kifejezés kiemelését, 
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és hogy foglalkozzunk azzal a kérdéssel, mit is jelent mindez a „hobbi” a közösség 
vezetôje számára.

Ayase életét a yaoi, az ezzel való foglalkozás, a fanfictionírás és az oldal vezetése 
teljesen kitölti. Már nem csupán hobbiról van szó, hanem valami sokkal többrôl. Ez 
az, ami meghatározó a mindennapjaiban, ami kell ahhoz, hogy az életet élni lehessen, 
és elvégezni az olyan hétköznapi teendôket, mint például a munkába járás. Talán nem 
túlzás, ha azt állítom, hogy ô a yaoi megszállottja, aki az életét valamilyen szinten 
ennek szentelte.

Ayasénél is megjelennek azok a gondolatok, melyeket már az elôzô fejezetben is 
tárgyaltam: hogy Yaoilandben az ember egy más világba kerül, ahol olyan érzések él-
hetôk át, amelyek a hétköznapokban nem. A yaoival való megismerkedése és az éle-
tére gyakorolt hatása is szinte egy megtérési folyamatnak tûnhet, melynek során az 
egyén bevezetést nyer egy addig még csak elképzelni sem tudott misztériumba.

Ayasének a közösségben betöltött szerepét bizonyos szempontból értelmezhetjük 
úgy, mint egy szellemi vezetôét, esetleg prófétáét. Nem szellemi vezetô és próféta 
azonban abban az értelemben, ahogy Weber értelmezi a prófétai szerepet, mely sze-
rint a próféták személyes tulajdonságaik folytán karizmát hordozó emberek, akiknek 
küldetésük valamilyen új tan meghirdetése (Weber 2005:64). A yaoi terjesztése a mai 
napig nem jellemzô sem rá, sem a közösség más tagjaira. Mindannyian tisztában van-
nak azzal, hogy jelen esetben egy erôsen tizennyolc éven felülieknek szóló mûfajról 
van szó, ami sokak számára lehet megbotránkoztató. A közösség fel is lép az agresz-
szív, terjesztô szándékú megnyilatkozások és a nevetséges rajongói attitûdök ellen.

Ayase személyisége azonban abból a szempontból, amit mára elfoglalt a közösség-
ben, igenis rendelkezik profetikus elemekkel. Ez vele kapcsolatban leginkább a Daniell
címû fanfiction írójaként merül fel. Habár nem volt célja, mégis kialakult körülötte egy 
közösség, ez a közösség pedig, hasonlóan Weber értelmezéséhez, nem homogén.

A próféta, amennyiben próféciájának sikere van, állandó segítôkre tesz szert: tár-
sakra, követôkre. Ezek a segítôk tisztán személyes követôi a prófétának. Ám a próféta 
küldetésében közremûködô, a maguk részérôl valamilyen értelemben ugyancsak ka-
rizmatikusnak minôsülô állandó segítôk mellett van még egy kör, a hívek köre, akik 
menedékkel, pénzzel, szolgáltatásokkal támogatják a prófétát (Weber 2005:81).

A vizsgált közösség felépítésére is jellemzô mindez. Ayase körül kialakult ugyanez 
az erôs, támogató belsô kör, melynek tagjai tevékenységükkel részt vesznek a munka 
alkotó részében. Maguk is írnak, fordítanak, yaois oldalt szerkesztenek, s a közösség 
központi magját alkotják, a közösség többi tagja megbecsüléssel és bizonyos tiszte-
lettel fordul feléjük. Ez a kör viszonylag erôsen elkülönül az „átlagos hívek” közössé-
gétôl. A közösség fórumtalálkozóin kívül is találkoznak privát összejöveteleken, és 
nem ritka, hogy az interneten keresztül vagy telefonon napi kapcsolatban állnak. Mikor 
viszont összefogásra van szükség, a külsô kör is aktívan kiveszi a részét.

Ahhoz, hogy valaki a közösség tagja lehessen, kitartó érdeklôdést kell mutatnia a 
téma iránt, s elvárás az illendô viselkedés is. Ha ezt valaki teljesíti, örömmel fogadják 
a fórumon. A belsô körbe bekerülni viszont már más kérdés, másfajta rajongói attitû-
döt feltételez. Nem elég egyszerû rajongónak lenni, fontos, hogy alkotómunkával ma-
guk is hozzájáruljanak Yaoiland kialakításához, s ez az alkotómunka színvonalas legyen. 
Az alkotás mellett azonban még egy kritériumnak meg kell felelni, el kell nyerni Ayase 
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szimpátiáját, vagyis a belsô körbe kerülés mintegy kiválasztottsági alapon történik. Ez 
abban is megmutatkozik, hogy a belsô kör tagjai hivatalosak lesznek a fórumtalálkozók 
mellett rendezett privát szeánszokra, összejövetelekre.

Ayase véleménye és értékítélete sok tekintetben meghatározó a közösség tagjai szá-
mára, és erôs véleményformáló szerepe van. Munkásságán keresztül hatással van a 
rajongók életére, világszemléletére. Ilyen fôként a magas minôségigény kialakítása. Erôs 
elvárást épített ki a rajongókban a minôségi fanalkotások irányába, hogy nem mindegy, 
hogy az ember milyen fanfictiont, fordítást olvas, vagy milyen feliratot tölt le, de ez 
megjelenik a rajongói lét szinte minden dimenziójában, például a viselkedésben is.

Azt sem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, amit már korábban említettem, 
hogy ez az erôteljes elkülönülés antipatikus a yaois társadalom nagy része számára, 
és ez az Ayase iránti tiszteletre is elmondható.

Ayasének a magyar yaois életben betöltött helyét alapvetôen egyik rajongói írása, 
a Daniell határozza meg, ami napjainkra a magyar yaoifanfiction-írás egyik alapmû-
vének tekinthetô. A még mindig folytatódó történet Japánban játszódik, és egy homo-
szexuális plasztikai sebész (Ryu) és egy heteroszexuális amerikai származású fiatal 
festô (Daniell) egymásra találását és kapcsolatát mutatja be. Dráma, tragédia, humor, 
erotika keveredik gyakran egy fejezeten belül, ami érdekes érzelmi sokszínûséget hoz 
létre, s ez mára az író védjegyévé vált. Ha az kérdéses is lehet, hogy Ayase-kultusz 
létezik-e a közösségben, az biztos, hogy Daniell-kultusz létezik. Ez Ayase legismertebb 
írása.

A Daniell olyan mû, amely összehozott egy közösséget, és amelyen keresztül Yao-
iland világa a rajongóknak elérhetô. Mintegy kapuként mûködik az olvasói számára, 
melyen az olvasás aktusa által átlépve elmerülhetnek mindabban a szerelemben és 
szépségben, amit Yaoiland adni képes a betérôk számára. A Daniellrôl való beszédmód 
pedig olyan nyelvhasználatot alakított ki, melyet mindannyian értenek, s melyen ke-
resztül ezeket az érzéseket különösebb magyarázatok szükségessége nélkül mondhat-
ják el egymás számára. Olyan szimbolizációs eszköz, melynek révén a transzcendens-
rôl beszélni tudnak (Korpics – P. Szilczl 2007:19–20).

Mindez legerôteljesebben a Daniellrôl mondható el, de emellett Vik és Ayase többi 
írása, bizonyos mangák és a rajongók egyes yaoikhoz kapcsolódó tárgyai is hasonló 
funkcióval bírnak. A Daniell tehát egyféle ablak erre a másik világra, és az iránta való 
rajongás a közösség összetartozásának egyik kulcsfontosságú eleme. Olyan írás, amely-
nek üzenete van az olvasói számára. Szimbólum, mely a szentségnek valamilyen ér-
zékelhetô és megmutatkozó relevanciáját jelenti (Trías 2007:197).

A közösség tagjai nemritkán mondhatni áhítattal fordulnak felé, s ezzel egy idôben 
Ayase mint a Daniell írója felé is. Ez az a színtere a közösségnek, ahol az Ayase irán-
ti kultusz és áhítatos tisztelet a legerôsebben megnyilvánul.

„Téged íróként emlegetve félek, hogy elveszik a varázs, és olyanok közé mondlak, 
akik nagyon messze vannak ettôl a dologtól. Mert te valami egészen mást csinálsz. 
Odaálltál elénk, és szerényen felénk nyújtottad mindazt, ami te vagy. Semmi mester-
kéltség vagy cizellált, eltanult szerkezet. Emberi alakba bújtatott csoda és szépség.” 
(Miharu)

„Tuti, hogy telhetetlennek és mohónak tûnök, de mikor lesz már Daniell-folytatás 
(értsd 3/3–4, végtelen)? Egyszerûen beszippant az általad teremtett világ, és az aktu-
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ális fejezet olvasása után felnézve már szürkének tûnik a környezet és a valóság. Ha 
nem beszélnénk ki magunkból Nióval a teljes sztorit újra és újra, nem is tudom, mi 
lenne velem…”. (Airisu)

„Nem tudom eléggé és elégszer megköszönni, és elmondani is csak ilyen kuszán! 
De köszönöm! Hogy egy világot építettél fel papírra vetett mondatokkal (szerintem 
amúgy egy varázsló kell hogy legyél, Ayase, hogy ezt meg tudtad csinálni), nemcsak 
Ryunek, Daniellnek és mindenki másnak, aki megszületett zseniális ujjaid alatt, de 
nekünk is!”(X)

A rajongók számára a Daniell képes rá, hogy eltörölje vagy pillanatnyilag elfeledtes-
se a hétköznapi nehézségeket, átjárást biztosítva egy másik világba. Folyamatosan, 
újra és újra szükség van ennek az átélésére, ezért is várják annyira az újabb fejezeteket, 
vagy olvassák újra a régieket. Ám nem csak olvasás közben tudja ezt megadni. Az ér-
zés gyakran az olvasás után is megmarad, és a hétköznapokban, az utcán, bárhol rá-
gondolva újra elérhetôvé válik a transzcendens, és az arra fogékonyak számára átér-
telmezi a létezés addigi fogalmi kereteit. Mindezek mellett pedig, olvasva a Daniellt, a 
közösséghez tartozás biztonsága is még erôsebben megjelenik.

Több rajongó hozzászólásában is megfigyelhetô, hogy a Daniellt olyan mûnek tart-
ják, amely megváltoztatta az életüket, elolvasva a regényt életüknek egy új korszaka 
kezdôdött el. A Sóhajom írásai közül ez az, ami a legszélsôségesebb érzelmi reakciókat 
képes kiváltani az olvasókból. Emellett a Daniellre a közösség tagjai már nem egysze-
rûen úgy tekintenek, mint egy könyvre, szereplôi olyanok számukra, mintha élô iden-
titások volnának, akik fontos részei mindennapjaiknak. Mintegy létezôként tekintenek 
rájuk, akik megtestesítik a tökéletes szerelmet, s egyben hitet és reményt is adnak az 
olvasóknak, hogy ez a tökéletes szerelem létezik, és elérhetô. A történet két fôszerep-
lôje, Daniell és Ryu példaképként állnak elôttük, az egymás iránti szeretet, küzdés és 
elfogadás példaképeként, és mindez a róluk való beszédmódban is megnyilvánul. Pél-
daképpé válik a viselkedésük és a világszemléletük is. Boldogságukat és szomorúságu-
kat velük együtt élik át, s velük együtt örülnek, vagy épp szenvednek.

„Nem tudom, jól tettem-e (bár nem volt választásom, olyan hulla voltam tegnap 
este), hogy ma reggelre halasztottam a Daniell-frissek elolvasását. A mai napom tö-
ményen errôl fog szólni, itt fogom forgatni magamban a mondatokat, a szavakat, 
minden egyes apró történést, és ennek megfelelôen hasznavehetetlen leszek a környe-
zetem számára. Hogy újra elolvassam, ahhoz még egy jó ideig nem lesz bátorságom. 
Most itt ülök, és sírok, és üvöltözöm a párommal, aki vigasztalni akar, hogy ne legyek 
már szomorú, és ne sírjak, mert ez csak egy könyv… DE ÉN NEM VAGYOK SZOMORÚ! 
ÉS A DANIELL NEM CSAK EGY KÖNYV!!!!” (Arita)

„Mikor a te írásaidat olvasom, sokszor érzek egy különleges érzést, hogy össze-
mosódik könyv és valóság. Mintha nem is olvasnék, mert valami több az egész, mint-
ha már csak éreznék. És akkor nem értem, hogy hogyan lehet úgy írni, hogy már nem 
is írsz, hanem valami sokkal többet mûvelsz. A mögött a röpke pár papíroldal mögött 
te ki nem mondva megragadsz érzéseket, feltársz emberi sorsokat, megmutatsz leg-
mélyebb félelmeket, gondolatokat, vágyakat, és megalkotsz egy egész ki nem mondott 
valóságot. Hogy az, amit írsz, a mögött ott van egy teljes világ, amit nem a betûket 
olvasó szemünkkel, hanem az érzô lelkünkkel fogunk fel, mert így az elérhetô legtö-
kéletesebb. Mert szerintem Te sokszor már nem egyszerûen írsz, hanem teremtesz. 
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Hogy a regényeid nem egyszerûen nagyon-nagyon jó könyvek, bár már az sem kevés, 
hanem egy létezô, párhuzamos valóság. És ezt átélni valami fantasztikus. Megköszön-
ni ezt soha nem is tudom neked igazán!”

Az utolsó idézetrészlet ismét jó példaként szolgálhat arra, hogy a mûvek olvasásán 
keresztül valóban egy másik, mondhatni transzcendens világ nyílik meg a rajongók 
számára. A regényre nem szimpla könyvként, hanem egy másik valóságként tekintenek 
az olvasók.

Fontos még egyszer megemlíteni, hogy ezek az érzések nem csak a Daniell címû 
mûvel kapcsolatban jelennek meg, bár kétségtelen tény, hogy vele kapcsolatban a leg-
erôsebbek. Hasonló hatásokat kiválthatnak az oldal más írásai is, vagy akár eredeti 
manga képregények.

A Daniell nemcsak a rajongók számára kiemelt fontosságú írás, hanem az írójának 
is. Alkotásmódja is merôben eltér a többiekétôl. Inkább egy ihletett mû, ami mintegy 
önmagát írja, felülbírálva még az „alkotó” szándékait is.

Tevékenységét a rajongók sem egyszerû írásként, hanem teremtô folyamatként, 
varázslásként értelmezik, a létrejött alkotást s annak életükre gyakorolt hatását pedig 
csodaként.

A mû nemcsak az interneten olvasható, hanem az olvasók és az író részérôl erôs 
igény mutatkozott arra, hogy könyv formátumban is kézbe vehessék. 2008 tavaszán 
Ayase saját költségén meg is jelentette, amit az olvasók aztán megvásárolhattak. 
A könyveket az olvasók nagyon nagy becsben tartják.

A Daniellen és a Sóhajom egyéb írásain kívül vannak a közösség életét meghatáro-
zó más fontos mûvek is, ezek pedig bizonyos yaoi mangák, amelyek a tagok kedvencei 
közé tartoznak.

Ugyanúgy, mint a Daniell esetében, hatalmas izgalommal várják az újabb fejezete-
ket, hogy azok a külföldi rajongók, akik már hozzájutottak, beszkenneljék, és feltegyék 
az internetre. Hasonló hatások és érzelmek kiváltására is képesek, mint a Daniell, s 
egyes mangák szintén utat nyithatnak az olvasók számára Yaoilandbe.

„Néha, amit én az olyan BL/yaoi mangák és animék olvasása, nézése közben érzek, 
amiket a legjobban szeretek, és amik nagy hatást tesznek rám, az idônként valami 
áhítatos csodálathoz hasonlítható. A legutóbbi ilyen élményem alig két hete volt. 
Újraolvastam az Innocent Birdöt, és bizonyos jelenetek közben olyan áhítatos csodá-
lat és öröm fogott el, amit esetleg lehetne vallási áhítathoz hasonlítani. Persze ez 
esetben ez kizárólag az ott ábrázolt érzelmek szépségére, önzetlenségére, tisztaságá-
ra és egyes szereplôk csodálatára irányult.” (Nio)

A kedvenc mangákhoz való szoros kötôdés abban is megnyilvánul, hogy a rajongó-
kat sokkal mélyebben érinti, ha ezeket az alkotásokat valaki negatív kritikával illeti. 
Ezek esetében az is kiemelten fontos kérdés lesz, hogy a manga fordítása nehogy egy 
kevésbé színvonalas fordítócsoporthoz kerüljön, így ezeket már jó elôre mintegy le-
foglalják maguknak a közösség tagjai.

A mangákról is elmondható, hogy egyes szereplôk olyanok számukra, mintha maguk 
is léteznének. Valós, létezô személyként képzelik el ôket. Oldalak születnek a konkrét 
alkotások népszerûsítésére, s hogy a mangát szeretô oldaltulajdonos korlátok nélkül 
élhesse ki rajongását, és foglalkozhasson kedvenceivel. Ilyenek a Sóhajom hatáskörébe 
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tartozó Kizuna (http://kizuna.extra.hu/) és Okane ga Nai (http://okaneganai.extra.hu/) 
címû mangákat népszerûsítô honlapok.

A Sóhajomon és a hozzá kapcsolódó oldalakon kívül más honlapokon is megfigyel-
hetô egyes mangaszereplôk és mûvek kultusza. Ilyen kedvenc manga számára készült 
yaois szentély a magyar fandomban az Ayumi által vezetett Finder Series honlap is. 
Bár Ayumi nem tagja a Sóhajom fórumközösségnek, mégis fontosnak tartom hon-
lapja (http://ayumi2.livejournal.com/) bemutatását.

Yamane Ayano Finder Series címû mangája kiemelkedô alkotása a yaoi mûfajának. 
Hatalmas rajongótábora van, s a Sóhajom tagjai közül is nagyon sokan szeretik. A
manga nem a történetével érte el hallatlan népszerûségét, hanem azzal, hogy rajzo-
lója az egyik fôszereplô személyében olyan karaktert alkotott meg, aki sokak szerint 
mérföldkônek tekinthetô a yaoi mangák kiadásának történetében. Asami Ryuichi, a 
milliárdos üzletember – aki valójában a tokiói alvilág egyik vezetôje – személyében sok 
rajongó szerint Yamane Ayano a semefigurák (tehát az aktív fél) tökéletes képviselôjét 
rajzolta meg.

Ayumi oldala valóságos Finder- és Asami-szentélynek tekinthetô. Nem csupán fan-
fictionöket ír a témában, hanem rengeteg cikket is. Asami mint élô és létezô személy 
jelenik meg az oldalán. A mangakötetek képei alapján részletesen utánajár, hogy mi-
lyen autóval, hajóval, repülôgéppel közlekedik a szuperseme, milyen ruhákat és egyéb 
kiegészítôket visel, bemutatva a teljes ruhatárát az alsónadrágtól a nagykabátig. Milyen 
lehet a lakása, milyen fegyvereket használ, és részletes elemzések születnek Asami 
személyiségérôl, horoszkópjáról, szexuális szokásairól. Asamit gyakran mint isteni 
lényt emlegetik. A rajongók keresik a párhuzamokat, melyek alapján ezt megtehetik. 
Ilyen párhuzamként szolgál Asami klubjának a neve.

„Érdekes, hogy Asami klubjának neve éppen Sion. Angol nyelvterületen Zion ez, a 
hely, ahol a Biblia szerint az Úr megjelenik. Ahogy a zsoltár is mondja: »A Sionnak 
hegyén, úristen…« Szóval amióta erre ráébredtem, bennem van a – hát remélem, nem 
túl blaszfémiás – gondolat, hogy itt egy szexisten van a (Club) Sion tetején.” (Ayumi: 
Asami saját üzemeltetésû clubjáról.)

A karakterrel kapcsolatban megfigyelhetôk olyan attribútumok is, melyek valódi 
hôsként, héroszként jelenítik meg Asamit. Ilyen attribútumok például a legyôzhetet-
lenség, korlátlan hatalom, a mindent túlélés, mert bár a hôs sebezhetô, de még a ha-
lálos(nak tûnô) pisztolylövést is túléli. Az egyik leghíresebb, külföldi mangafordító 
oldal fórumán pedig megkapta az „Ultimate Sex God” rangot.

Ezek az attitûdök nem csak a Finder Series mangával és Asamival kapcsolatban je-
lennek meg. Hasonló példaként fel lehetne hozni más alkotásokat is, mint például a 
már említett Kizunát, Kodaka Kazuma alkotását, ami szintén a yaoi fandom ismert 
darabja, s megalakulás óta a Sóhajom designjának állandó eleme, vagy a népszerû Haru 
wo Daiteita címû Nitta Youka-mangát. Visszautalva a korábban írtakra, mindkét man-
ga tökéletesen példázza azt a szeretetteljes és harmonikus, minden akadályt legyôzô 
párkapcsolatot, mely a rajongók számára ebben a mûfajban olyannyira fontos. Talán 
nem véletlen, hogy mindegyik mû hatalmas rajongótáborral rendelkezik, s a legnép-
szerûbb alkotások közé tartozik. A Finder Seriesben pedig azt a folyamatot követhetik 
végig az olvasók, ahogy a kezdetben kemény szívû, érzelemmentes szuperférfi a mû 
végére szeretni képes, érzelmeit kimutató emberré válik.
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A mangák iránti rajongás érdekes aspektusa a mangafordítás is. A közösség tagjai 
fontosnak érzik, hogy kedvenceik magyarítását ôk maguk végezhessék el, adva a mi-
nôségi munkára. A minôség fontosságának kérdése így új összetevôvel gazdagodhat. 
Kiemelt kérdéssé válik eszerint az, hogy a fordítást melyik fordítócsapat végzi majd el, 
s igyekeznek lefoglalni a kedvenceiket, hogy azokat ne egy silányabb, kevésbé minô-
ségi munkát végzô csapat fordítsa, mintegy megszentségtelenítve a rajongott alkotá-
sokat.

A mangák és fanalkotások mellett a rajongók számára az érdeklôdésükhöz kapcso-
lódó egyéb tárgyak is nagyon fontosak. A rajongás tárgyai nem szimpla, hétköznapi 
tárgyak, azoktól élesen elkülönülnek. Megfigyelhetô a kategorizálásban is ez a kettôs-
ség, mely a világ tárgyait a rajongás szempontjából yaois és nem yaois tárgyak kate-
góriájára osztja. Ezek a tárgyak lehetnek a mangák mellett egyéb, azokkal kapcsolatos 
reklámtermékek, eredetiek vagy otthon, házilag barkácsoltak – mind-mind fontosak és 
különlegesek birtokosuk számára. Folyamatos emlékezetfenntartó szerepük mellett a 
valóságban is olyan környezetet teremtenek, amelyben jó lenni, mintegy leképezve a 
transzcendens Yaoiland világát a hétköznapi valóság világába. Anyagi lehetôségei ki-
nek-kinek különbözô mértékben engedik meg a yaois tárgyak beszerzését, de valami-
lyen tárgyat, még ha az csak egy sóhajomos kitûzô is, jó érzés birtokolni. A tárgyak 
azért is fontosak, mert a rajongók elmondása szerint ezek teremtik meg azt a környe-
zetet, amelyben jól érzik magukat. A Sóhajom fórumos kitûzôk pedig a közösséghez 
tartozás érzését erôsítik.

A yaois tárgyak egy részét a tulajdonosok a hétköznapokban is használják. Készí-
tenek yaois pólót, táskát, bögrét, egérpadot, hûtômágnest, szinte bármit, ami egy 
háztartásban kellhet és megtalálható. A yaois tárgyakról összességében elmondható, 
hogy gazdáik nagyon vigyáznak rájuk, legyen szó használati vagy dísztárgyakról, vagy 
mangákról. Vannak olyan darabok, amelyeket becsomagolva ôriznek, és soha nem 
használnak, s különösen vigyáznak rájuk. Ezek általában a tulajdonos kedvenc man-
gájához kapcsolódó tárgyak, amelyekhez különleges kötôdések alakulhatnak ki.

A közösség identifikációjában kiemelten fontos tárgy a kiadott, papíralapú Daniell
kötet. Szimbolikus jelentôségû, hisz tulajdonképpen a közösségbe való bekerülés a 
tagok nagy része számára ezzel a mûvel kezdôdött. Sokakat ez az írás indított el a 
yaoirajongás útján. Mint már írtam, mind a közösség, mind az író részérôl igény mu-
tatkozott arra, hogy a Daniell ne csak számítógépen legyen olvasható. Nagy pillanat 
volt a közösség számára, mikor végül megjelent az elsô kötet. Ünnepi pillanat volt ez, 
ami egyben egy új korszak kezdetét is jelentette: maga a rajongott mû kilépett a vir-
tualitásból, és a valóságban is testet öltött.

„Én csak… Olyan szép. Írnom kéne, de legszívesebben csak bámulnám órákig. Meg-
történt. Igazisból. Lélegzet-visszafojtva várom a napot, mikor végre a kezembe fogha-
tom. És most szóljon, aki tud, mert én nem…” (Sae-chan)

„Nagyon tetszik! Vágyakozó kezeimbe papírra nyomott szépséget adjatok! Ayase, 
ez… Ez már a csodát is magasan üti. Köszönöm!” (Chiaki-chan)

„Ez… ez… ez… MESESÉGES! Ahogy maga a tudat, hogy kézbe foghatós, könyvil-
latú változatban is szorongathatom végre A kedvencet.” (Airisu)

„Amikor elôször beleolvastam, az elsô kötet végéig le se bírtam állni, annyira meg-
fogott, végig libabôröztem olvasás közben. És azóta is, annyira várom az új fejezeteket, 
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mint a napi betevôt… Szégyellem, hogy csak ilyen egyszerûen tudom kifejezni magam, 
de egyszerûen IMÁDOM! És téged is, Ayase, mert megalkottad ôket, hogy szerethes-
sük!” (Hermin)

„Khm… nem vagyok sírós típus, hiszen Asami kinevetne, és hát azt nem szabad!!! 
De ahogy rákattintottam, majd teljesen belevesztem a gyönyörû Daniell-haj tapintású 
selyem- és apró csillogó tárgyak szívvel való tapogatásába… S végül átsiklott a tekin-
tetem a hátoldalra, az idézetekre, és könnybe lábadt a szemem. Az hagyján, hogy 
képtelen vagyok megérteni, hogy az én idézetem mit keres egy amolyan számomra 
szentséges aurával bíró MÛ borítóján, de mikor végigolvastam a többiekét! Hihetetlen! 
Gyönyörû! Csodálatos!” (Miharu)

Az idézetek azt is jól szemléltetik, amirôl már a korábbiakban is írtam: hogy a Da-
niell egy más dimenzióba tartozó dolog. A papírkötet megszületését mint csodát aposzt-
rofálják a rajongók. A könyv különbözô megnevezéseit is érdemes szemrevételezni. 
Airisu a nagybetûs kedvencnek, Miharu a MÛ-nek, emellett pedig egyenesen szentsé-
ges aurával bírónak nevezi a Daniellt.

A rajongók közül többen is nem egyszerûen egy darabot vásároltak aztán a könyv-
bôl, hanem többet, azért hogy egy példányt soha ne kelljen kibontaniuk, így teljes 
épségben ôrizhessék. A Daniell olyan könyv számukra, amelyre kiemelten kell vigyáz-
ni. Ehhez az is hozzájárul, hogy a könyv kiadása a közösség számára egyszeri eset volt. 
Elôre leadott rendelés alapján készültek el a példányok, és senki nem tudhatta biztos-
ra, hogy lesz-e még valamikor lehetôsége a vásárlásra. Jelenleg készül a második kötet 
kiadása, s emellett az elsô utánnyomása azoknak, akik akkor lemaradtak.

Összefoglalva az elôbbieket megállapítható, hogy a Daniell kiemelkedô fontosságú 
a közösség és a rajongók életében. Rajta keresztül bebocsátást nyerhetnek egy másik, 
transzcendens világba. Szereplôit létezô személyekként képzelik el. Egyedülálló érték-
nek tartják a világban, olyan mûnek, amely megváltoztatta az életüket, s új életszakaszt 
nyitott számukra. Kultikus tisztelettel viseltetnek mind a könyv, mind az írója iránt. 
Az Ayase iránti kultusz ezen a ponton nyilvánul meg a legerôsebben, a közösségben 
betöltött szerepét írásainak, fôként a Daniellnek köszönheti. A könyvre egyes esetek-
ben a rajongók nem mint tárgyra, hanem mint élô entitásra tekintenek.

A tárgyak kapcsán egy különleges tárgyról kell még szót ejteni, ez pedig egy, a Fin-
der Series mangához kapcsolódó lepedô, melyet Airisu vásárolt meg. A lepedô ára nem 
volt épp alacsony, egy átlagmagyar fizetésével vetekszik, de a rajongók számára szel-
lemi értéke ennél jóval magasabb. Világszerte ötezer darabot készítettek belôle. Airi-
su nagyon büszke rá, hogy azon kevesek egyike lehet, akik ezt a tárgyat birtokolhatják. 
Mikor a közösség hírül vette, hogy Airisu megvásárolja az említett darabot, nagy fel-
bolydulást keltett a fórumon, s a tárgy felé már-már vallási áhítat mutatkozott.

Néhány idézet a fórum hölgyeitôl a lepedôrôl:
„És ez ágynemû? Behalok. Ki a franc bír ebben aludni? Lehet, hogy vakoknak készült, 

mert én bár rosszul látok, de a szememet se tudnám lehunyni közöttük. Ki tudja, ta-
lán az életemet is veszélyeztetné ez a paplanhuzat, mert teleorrvérezném… Már az is 
gáz, hogy nem bírtam ezt a pár sort se leírni anélkül, hogy háromszor meg ne néztem 
volna a képet… Bár szerintem én bele se mernék feküdni tökéletlen és gyarló porhü-
velyemmel eme gyönyörûségek közé. Egyenest szentségtörésnek érezném. Inkább 
feltenném a falra, és minden nap leborulva imádnám ôket. Talán még gyertyát is gyúj-
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tanék. Vagy valami hangulatos színû örökmécset, igen, az még jobb lenne. Talán nem 
is ágynemû a termék rendeltetése, hanem mondjuk házi oltárkép…” (Arita)

„Kinek lesz szíve mosimosiba rakni ezt?!?!?!?!?!??! Úristen… Ebben lehetetlen alud-
ni! Az ember csak virrasztana, virrasztana. Ezért nem készül tucatra a yaois ágynemû. 
Zombikat eredményezne a világ minden területén…” (Ayase)

„Én vagyok olyan perverz szentségtörô, hogy én bizony befekszem majd a srácok 
közé. Egyszerûen nem halhatok meg úgy, hogy nem teszem meg. Mondjuk az is tuti, 
hogy utána szépen visszateszem a zacsijába, és csak néha veszem elô ôket egy simi-si-
mire. És szigorú óvintézkedések fogják megelôzni a fôbenjáró bûn elkövetését, értsd 
orrlyukbetömködés szivárgásmentesen, úszósapka (egy hajszál se kerülhet rá), fej-
búbtól lábujjig teljesen steril mûtôsruha (Vik, tudsz ebben segíteni?)…” (Airisu)

„Nem akartam elhinni, hogy ez egy ágynemû… Inkább valami… (Nagy szentség-
törés valami freskóhoz hasonlítani?) Bár a plafonon is gondolkodtam - oda feltenni és 
aláfeküdni –, de akkor meg túl messze van, és én rövidlátó vagyok.” (Maccs)

Abban mindannyian egyetértenek, hogy olyan tárgyról van szó, amely nem hétköz-
napi használatra való. Van, aki egyenesen egy freskóhoz, oltárképhez hasonlítja. Arita 
számára a gondolat, hogy a lepedôre feküdjön, szinte szentségtörô, hisz a rajta lévô 
„emberek” annyira tökéletesek, hogy egy földi halandó teste érdemtelen rá, hogy közé-
jük feküdjön. A tulajdonos egyszer használta a lepedôt, bár az valóban csak egy rövid 
kipróbálás volt, nem egyéjszakás alvás, tettét ô maga is szentségtörésként írja le.

Hasonlóan a tárgyak kategorizálásához, a yaoihoz kapcsolódó terek is elkülönülnek 
a világ más tereitôl. Mint ahogy a vallásos ember számára más térben helyezkedik el 
a templom, mint az utca, amelyben található (Eliade 1999:19), ugyanígy a rajongók 
számára is térben elkülönülnek a számukra fontos yaois helyeik.

A legfontosabb ilyen helyek maguk az oldalak és a fórum számítógépes felülete. Az 
oldalak szentélyként értelmezhetôk, amiket a szeretett mûfajnak, a mangáknak állíta-
nak. Ez akár az oldal nevében is megjelenhet, például a Club Shion esetében, melynek 
teljes neve Club Shion a Yaoi Szentély. A fórum pedig egyféle menedékhelyként funk-
cionál a hétköznapok zûrzavarában, rohanásában.

„Olyan szemét tud lenni a világ, annyi a gonoszság, a kegyetlenség, miért ne járna 
az ember lányának ennyi? Egy kis menedék, ahová el lehet bújni? Azt olvastam, hogy 
még az állatok se képesek napi 24 órát eltölteni a rideg valóságban, még nekik is szük-
ségük van álmodozásra… Akkor az embernek hogyne kéne?” (Arita)

„De hát miért is kéne a földön járni, beletörôdni az unalmas valóba, ha annál van 
százszorta sokkal szebb és szivárványosabb és melegebb, édes-illatosabb, virágkertes 
hely, amit mi magunk teremtettünk.” (Miharu)

„Sóhajom ezennel elragadta fórumszüzességem. Hivatalosan is. Sosem voltam fó-
rumba írós, véleménykifejtôs, fesztelen csevegô, de jött ez az oldal, és élvezettel adtam 
oda neki ártatlanságomat. Büszke vagyok, hogy ô volt számomra az elsô. Eleinte pró-
báltam ellenállni, mert azt hittem, hogy ô nem is akar igazán, egyszer használ, és eldob, 
de nem így történt. Szerelmesen, összebújva súgta meg nekem, hogy imádja minden 
egyes fórumozóját, és hozzá bármikor visszatérhetünk, hogy bekucorogjunk erôs kar-
jai ölelésébe. És én minden nap határtalan izgalommal várom, hogy megszabadulva 
minden e világi ruhámtól bújhassak meleg ágyának selyempárnái közé.” (Miharu)

„Eddigi életemben semelyik fórum nem volt olyan vonzó, hogy kiöntsem, és oda-
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adjam neki a szívem, de a Sóhajom fóruma így is, úgy is egyedülálló, még ebben is. 
Büszke vagyok, hogy háremtag lehetek!” (Chiaki)

„Egyszerûen itt, közöttetek nem érzem idegennek magam. Tényleg hazajövök, mert 
olyan emberek vannak itt, olyan társaság, amilyen ritkán jön össze. Csupaszív társulat. 
És ahányszor új valaki téved erre, az az elsô post után már része az »egésznek«, és 
senki nem lóg ki, és senki nem felesleges…” (Ayase)

Maguk a fórumok szintén Yaoiland világának részei, a fórumon és az oldalakon való 
látogatás mint egy Yaoilandbe tett utazás értelmezhetô. A rajongók a fórum felületé-
re kattintva kilépnek a hétköznapok szürke valóságából, és máris egy másik világban 
találják magukat. Yaoiland menedék számukra a rideg valóságból, egy színesebb, bol-
dogabb, napsugarasabb világ.

Nemcsak a virtuális, de a valós térben is megfigyelhetô ez az elkülönülés. A Daniell
kapcsán már említettem, hogy egyes rajongók kis szentélyszerû oltárokat rendeznek 
be számára, s egyes rajongók esetében az egész lakásuk vagy szobájuk a yaoinak szen-
telt templomként értelmezhetô. A rajongók számára fontos, hogy lehetôségeikhez 
mérten a környezetüket is a rajongás világához hasonlóra alakítsák. Elmondásuk sze-
rint ilyen környezetben könnyebben tudnak pihenni, lazítani, ez az a világ, amelyben 
igazán jól érzik magukat.

Ugyanúgy, ahogy a terek, a vallásos ember számára az idô sem homogén, és nem 
is állandó. Vannak egyfelôl szent idôintervallumok, az ünnepek ideje (melyek nagyrészt 
idôszakos ünnepek), másfelôl van a profán idô, amelyben a vallási jelentôség nélküli 
események zajlanak (Eliade 1999:61). Mindez elmondható a yaois emberrôl is. Mind-
az az idô, amit hobbijukkal foglalkozva tölthetnek egy más idôdimenzióban, Yaoiland 
világának idôdimenziójában telik. A fórumtalálkozók ciklikus visszatérése pedig a nap-
tári év ünnepeihez hasonlóan tagolja számukra az évet. A találkozókat a közösség 
saját ünnepeiként tartja számon.

„A tali túl rövid, szokták mondani, hogy jó társaságban repül az idô. Mivel a köz-
vetlen környezetemben nem tudok yaoiról beszélgetni, így ezek az alkalmak a felhôt-
len szókimondás jegyében telnek. Élvezem, hogy egyszerre több emberrel is tudok 
beszélgetni, nézeteket megvitatni anélkül, hogy sokat kéne várnom a válaszokra. Hogy 
ünnep lenne-e a tali? Hmm, azt hiszem, igen, ünnepekkor az ember boldog, nem? És 
én boldog vagyok, ha talin vagyok. Struktúrájában a karácsonyi családi vacsorákhoz 
hasonlítanám, izgatott várakozás, aztán evés-ivás közben/utána beszélgetés, sok-sok 
mosoly, és a végén egy pici szívfájdalom, mert megint túl rövidnek éreztem.” (Ark)

„A talik számomra ünnepek – ha ezt úgy értjük, ahogy Ark is mondta. Várok rá már 
hetekkel azelôtt, és elôre örülök, hogy fogok veletek találkozni, és beszélgethetünk. És 
már elôre szomorú vagyok, mert tudom, hogy milyen gyorsan véget fog érni, és utána 
megint sokáig csak MSN-en vagy Skype-on látlak benneteket. Készülök is rá úgy, mint 
az ünnepekre, lelkiekben elôre beleélem magam, hogy milyen lesz veletek.” (Arita)

Az eseményeket izgatott várakozás elôzi meg, majd mikor befejezôdnek, az elmúlás 
felett érzett fájdalom is megjelenik. A találkozókat általában negyedévenként rendezik 
meg, tavasszal, nyáron, ôsszel és télen, esetenként az AnimeCon rendezvényével 
összevontan, mikor a közösség nem a törzshelyén, a budapesti Véndiák étteremben 
gyûlik össze, hanem együtt mennek el az AnimeConra. A találkozók kitûzött idô-
pontja elôtt Ayase egy fórumtopikot nyit az aktuális eseménynek, ahol a tagok jelez-
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hetik, hogy el tudnak-e menni a találkozóra, s ugyanitt a találkozók után beszélgetnek 
a történtekrôl.

Ezek az összejövetelek kiszakadást jelentenek a hétköznapokból. Erôt is lehet me-
ríteni belôlük a késôbbiekben, felelevenítve a boldog pillanatokat, vagy arra gondolva, 
hogy hamarosan itt van a következô. A találkozók erôsítik a közösség összetartását, 
s fô funkciójuk, hogy az együtt töltött rövid idôben még erôsebben élhessék át mind-
azokat az érzéseket, melyek Yaoilandben megtapasztalhatók.

Összegzés

A tanulmányban egy internetes rajongói fórumközösség antropológiai leírása olvas-
ható. A fórumközösségben végzett kutatás eredményeirôl megállapítható, hogy több 
esetben is eltérést mutat az eddigi internetes fórumokon végzett kutatások eredményei-
hez képest. Épp ezért mindenképpen érdemes a figyelmet az interneten a kis részkö-
zösségek vizsgálatára fordítani. A fórum jelen állapotában érdekes átmenetet mutat a 
text based realitytôl az IRL felé, egyes tagok esetében még az is megfigyelhetô, hogy 
elôbb történik meg az IRL ismeretség, mint a fórumon való regisztráció. Ugyanígy 
elmozdulás figyelhetô meg a rajongói közösségbôl az alkotói csoport felé, s külön 
érdekesség, hogy a rheingoldi arányhoz képest a közösségi javakhoz való hozzájárulás 
magasabb, és folyamatosan emelkedik. Mindez szintén a fórum témájának köszönhetô, 
hisz a rajongóknak nincs lehetôségük, hogy kedvenc mangáikhoz könyvesboltokban 
magyarul hozzájussanak.

A közösséget mint rajongói közösséget s rajongásukat mint kultuszjelenséget vizs-
gálva erôs kultikus beállítódás fi gyelhetô meg egyes alkotókkal, alkotásokkal és a kö-erôs kultikus beállítódás figyelhetô meg egyes alkotókkal, alkotásokkal és a köerôs kultikus beállítódás fi gyelhetô meg egyes alkotókkal, alkotásokkal és a kö-erôs kultikus beállítódás fi gyelhetô meg egyes alkotókkal, alkotásokkal és a kö-fi gyelhetô meg egyes alkotókkal, alkotásokkal és a kö-fi gyelhetô meg egyes alkotókkal, alkotásokkal és a kö-
zösséggel kapcsolatban. A rajongók mind az alkotásokban ábrázolt kapcsolatukban, 
mind a fórumhoz és saját rajongásukhoz való viszonyulásukban átélhetik a tiszta és 
éteri szerelem érzését, tulajdonképpen a yaoikultuszban a szerelem kultikus tisztele-
te figyelhetô meg. Rajongásuknak köszönhetôen átélhetnek érzelmi katarzisokat, és a 
közösségben megtapasztalhatják a valahová tartozás biztonságának érzését. A rajon-
gók számára a rajongás világa, Yaoiland transzcendens helyként értelmezhetô, mely 
erôteljesen elkülönül a hétköznapok idôdimenziójától.

A kutatás témája véleményem szerint olyan kérdéseket vet fel, melyeket nem hagy-
hatunk figyelmen kívül. Megfigyelhetô, hogy gomba módra szaporodnak a különbözô 
rajongói oldalak az interneten és azon kívül, s ösztönösen is felmerül a kérdés, hogy 
a vizsgált közösségben tapasztaltak általánosan is elmondhatók-e a rajongásról, s mi 
lehet az oka a 21. században a rajongói közösségek ilyen mértékû elterjedésének.

További kutatási témaként szolgálhat a rajongás és a nemek kérdésének vizsgálata 
is. A vizsgált fórum tagjai valamennyien nôk, így érdekes lehet az is, hogy ez a típusú 
kultikus rajongás inkább a nôkre jellemzô, vagy elmondható a férfiakról is. Vajon fér-
fiak és nôk rajongásában milyen hasonlóságokat és különbségeket találhatunk?
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DIÁNA GERENCSÉR

„Lost in Yaoiland”. Anthropological investigations 
about a community web site

An internet community forum is investigated from an anthropological point of view, in this article.  
The forum has about two hundred members at the moment and the focus of its interest is a special 
kind if Japanese comics (anime) and cartoons (manga) that deals with homosexual relationship 
between men. The focus will lies on the question of how the forum’s theme determines the com-
munity’s organisation and operation. The author’s interest is also in the similarities and differences 
of results for internet forums’ analyses and in the process of community organisation in a virtual 
space.




