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Sensei tutorial

Otaku szótár
Minden amit Otaku életformáról tudni illik/lehet !

OVA
Original Video Animation szavak rövidítése, kizárólag videó for-
galmazásra készülő mű, tehát nem adják közre a TV-ben és csak a DVD-
n van rajta. Original Animation Video (OAV) szó is ugyanezt jelenti.

Raw
Jelentése: nyers. Azokra az animékre használjuk, amik tisztán, 
azaz felirat nélkül vannak, illetve a még lefordítatlan mangákra.

ONA
Original Net Animation szavak rövidítése. Azokat a műveket 
nevezzük így melyek kizárólag csak az interneten terjednek.

Omake
Jelentése bónusz, extra. Ilyenek például a DVD-ken megjelenő extrák: in-
terjúk, háttér információk, plusz jelenetek, illetve a termékek mellé járó 
kisebb ajándéktárgyakra is használják. Mangák esetében a bónusz fejezeteket jelöli.

Recap
Összefoglaló epizód. A fontosabb dolgokat összesítik.

Anime
Az angol eredetű „animation” szó rövidüléséből alakult ki. A szigetország-
ban az anime szót minden rajzfilmre (származástól függetlenül) használják, 
míg nyugaton csak a Japán eredetűekre. Általában manga, visual ill. light 
novel adaptációk. Formátumai: TV sorozat, Movie, Special, OVA, ONA.
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Manga
A szó jelentése “véletlenszerű képek” vagy “vázlat”. Japánban min-
den képregényt (származástól függetlenül) mangának neveznek, míg 
az országon kívül csak a japán eredetűekre használják a kifejezést.

Manhua
Kínai eredetű képregény. Kínában származástól füg-
getlenül minden képregényre a manhua kifejezést használják, 
míg nyugaton csak az országból származó képregényekre.

Manhwa
Koreai képregény. Koreában is származástól füg-
getlenül minden képregényre használják a manhwa kife-
jezést, míg nyugaton csak a Koreából származó képregényekre.

OEL manga
Original English Language manga szavak rövidítése, eredeti angol nyelvű manga. 
Olyan manga ami nem japán alkotóktól származik, de manga stílusjegyeket tükröz. 
Hasonló jelentést hordoz a „World manga” illetve a „Global manga”, ami(k) min-
den nem japán eredetű, de manga stílusjegyeket tükröző alkotásokra használnak.

Folytatása következik a következő számban
Írta: ninshou

OST
Original Sound Track szavak rövidítése. Egy anime, játék vagy 
film openingjét, endingjét, háttérzenéjét magába foglaló zenei CD.

AMV
Anime Music Video szavak rövidítése. Rendszerint rajongók által készített videoklip, 
ami egy vagy több animéből, játékból vagy filmből áll össze és zené(ke)t vágnak alá.


