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A japán pop kultúra hatásai  
a mai nyugati kultúra  

fiatal női fogyasztói társadalmára
Az otaku kultúra és a BL manga „kártékony” hatásai

Bevezető

A „japán populáris kultúra” összefoglaló kifejezés sokféle trendet, stílusirányza-
tot és szubkultúrát foglal magába. Voltaképpen az aktuálisan népszerű divatot 
és szórakozási formákat találjuk e név jelentése mögött. De vajon pontosan mi is 
tartozhat ebbe a besorolásba? Megtalálhatjuk itt a 90-es évek derekán népszerű 
gangurō1 stílust, a 80-as években felbukkant, de máig népszerű lolita,2 gothic lo-
lita divatirányzatokat, valamint az újabb harajukui3 fashion vonalakat, a decora4 
divatot, sőt a japán zene világának egyedi válfajait, a visual-keit,5 az ero-gurót 
1 Gangurō az 1990-es években létrejött divatirányzat, sötétre barnított bőr, hidrogén szőke, vagy 

neonszínben pompázó hosszú haj, fehérre rúzsozott száj, hosszú fekete szempillák, vastagon 
fehérre festett szemhéj és szem körüli rész.

2 A lolita divat a 1980-as évek végére, és a 90-es évek elejére vált népszerűvé, ezt sokban a gothic 
lolita és a visual-kei zene összekapcsolódásának is köszönhette. Itt a viktoriánus, Edvárd-korabeli 
nyugati öltözködésnek egy sajátos japán átdolgozására, a fiatal tinédzser, huszonéves lányok 
körében terjedő divatirányzatra kell gondolnunk. Rengeteg válfaja van a stílusnak, így az ama 
loli, (sweet loli), gothloli, gurololi, classic loli, punk loli, stb. 

3 Harajuku, Tokió egyik városnegyede, amely a street fashionnek, az utcai divatnak az egyik 
legfontosabb központja.

4 A dekora az egyik jellegzetes harajukui divatstílus. Jellemzői, az élénk neonszínű ruhák és 
kiegészítők, jellegzetesen sok rikító színben pompázó gyűrű, karkötő, nyaklánc, hajcsatok, 
felemás zokni, és hasonló össze nem illő ruhadarabok.

5 A visual-kei egy japán zenei műfaj, mely magyarra fordítva, vizuális stílust jelent. Zeneileg talán 
a metál és a punk stílus keverékeként jellemezhető, viszont, mint az elnevezésből is kitűnik, 
a látványelemek is nagyon fontosak ebben a műfajban.
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is. Ezek a stílusok a japán populáris kultúrán belül mind egy-egy kisebb szub-
kultúrát alkotnak, azonban én mégsem ezekre fektetem most a hangsúlyt, 
hanem a japán és külföldi fiatalok körében leginkább elterjedt anime és man-
ga kultúrára. Ezen belül is különös figyelmet fordítok a 90-es években egyre 
felkapottabb, sok női rajongó kedvencévé vált műfajra, a BL-re.

A globalizálódó világunkban ma már nem szokatlan, hogy egyes nemzetek 
sajátos kulturális trendjei, szórakozási formái nagy népszerűségre tesznek szert 
szomszédjai körében, majd lassan az egész világon. Gondoljunk csak a szamuráj 
kultúra és japán harcművészetek elterjedésére, a szintén japán virágkötészetre, 
az ikebanára, vagy a kínai térelrendezés művészetére, a feng shuira, a Bruce 
Lee féle kung-fu kultuszra, az amerikai vadnyugati cowboy őrületre, és a nap-
jainkban ismét óriási rajongótábort magáénak mondó amerikai képregények 
(DC, Marvel) világára. Ennek a globalizációnak köszönhetően az anime és 
a manga műfaja vált az egyik legnépszerűbb japán kulturális árucikké a világ 
fiataljai körében. Ám ez a népszerűség elkerülhetetlenül magára vonta a szü-
lők, a felnőttek, majd a tudományos közösségek figyelmét, és ezzel együtt 
rosszallását is. A rohamos tudományos, technikai és kulturális fejlődés miatt 
szükségszerűen megjelennek az úgynevezett generációs különbségek, melyek 
az egymás iránti kölcsönös értetlenség hatására állandó feszültséget generál-
nak a fiatal és az idősebb korosztály között. Az idősebb generáció a „régi jó 
szokások és erkölcsök” hanyatlását látja a fiatalok „romlott erkölcsében”, „fe-
lelőtlen, nemtörődöm” hozzáállásában szociális kapcsolataik, a családalapítás 
és a munkavállalás területein.

Japánban rengeteg kritika érte és éri ma is a manga kultúra bizonyos szint-
ereit. Szociológiai, pszichológiai és közgazdasági tanulmányok foglalkoznak 
az anime rajongók elzüllésével, pszichológiai betegségeikkel, felvásárlóere-
jükkel, a gazdaságban betöltött szerepükkel. Lássunk néhány példát arra, 
milyen negatív megítélésekkel kell szembenéznie az otaku kultúrának és 
a boys’ love műfajnak! 

A japán média terjeszti, támogatja az elképzelést, amely szerint „az otaku 
az oka és a tünete a japán társadalom lehetséges összeomlásának”, az otakukat 
pedig „szexuális perverziókkal hozta kapcsolatba.”6

6 Alisa Freedman, „Train Man and the Gender Politics of Japanese ‘Otaku’ Culture. The Rise of 
New Media, Nerd Heroes and Consumer Communities”, Intersections: Gender and Sexuality 
in Asia and the Pacific, 20 (2009), 29. bekezdés – A téma modernsége okán az idézett szövegek 
jelentős része internetes forrás, így a keresés megkönnyítése érdekében megadtuk a bekezdés-számot. 
A szerk.
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Németországban, habár a manga műfaj széles körben elfogadott, és sok német 
rajzoló is alkot e stílusban, a yaoit7 mégis ellenérzésekkel fogadta a sajtó, mint 
a következő cikk címe is jelzi: „Liebesgruss aus Tokio: Deutsche Mädchen sind 
ganz wild auf japanische Sex-Comics” („Tokióból szeretettel: A német lányok 
teljesen megőrülnek a japán szex képregényekért”).8

Kínában 2005-ben a BL mangák váltottak ki óriási felháborodást a tudomá-
nyos körökben, a műfaj elleni kampány hadjáratot pedig a következő idézethez 
hasonló magyarázatokkal próbálták alátámasztani, így igazolták cenzúrázását 
és betiltásának jogosságát:

A homoszexualitás egy egészségtelen pszichológiai perverzió, amelyet egy 
biológiai különbség okoz. Ugyancsak a leskelődés és a homoszexuális sze-
relem témájú történetek készítése is perverz pszichológia, amelyet nem 
kellene pártolni […].9

Habár a magyar médiában a BL műfaj még nem váltott ki ekkora felháborodást, 
de például az index.hu a következő címszavakkal ír az anime szubkultúráról: 
„Pórázon érkeztek az animetalálkozóra”.10 Ezzel a hírportálnak inkább csak 
a sokkolás és a figyelemfelkeltés a célja, mint a szubkultúra elítélése, bár sok-
szor a negatívumokat igyekszik felnagyítani. Szintén értelmezési zavart okozhat 
az olvasóban a cikk, amikor a cosplay,11 a yaoi és a visual-kei műfajait összemossa 
egymással. Az így tévesen megítélt szubkultúra pedig megbotránkoztathatja 
a gyerekeikért aggódó szülőket.

7 Az anime, de inkább a manga szintérnek egy sajátságos, bár igen népszerű műfaja, amelynek 
fő témája két fiú, vagy férfi közötti szexuális vonzalom és aktus. Több hasonló kifejezés is 
kapcsolódik a témához, mint a shounen-ai, a BL (boys’ love) a doujinshi és a slash, amelyeket a 
későbbiekben részletesebben kifejtek.

8 Paul M. Malone, „Home-grown Shōjo Manga and the Rise of Boys’ Love among Germany’s 
‘Forty-Niners’”, Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, 20 (2009), 16. be-
kezdés. ‘From Tokyo with love: German girls are totally wild for Japanese sex comics’

9 Ting Liu, „Conflicting Discourses on Boys’ Love and Subcultural Tactics in Mainland China 
and Hong Kong”, 2009, Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, 20 (2009), 
11.bekezdés. „Homosexuality is an unhealthy psychological perversion caused by biological 
differences. Similarly, peeping, and even creating homosexual love stories are also a perverse 
psychology which should not be advocated…”.

10 „Pórázon érkeztek az animetalálkozóra”, index.hu, 2008.09.29.
11 A cosplay, japánul: kosupure, eredetileg a costume play angol kifejezésnek a rövidítése, amely 

annak a jellegzetességnek az elnevezése, mikor az anime, manga vagy akár más képregények, 
filmek, játékok karaktereinek öltöznek be a rajongók. A tanulmányban később visszatérek 
ennek a témának a bővebb kifejtésére. 
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A tanulmányomban igyekszem ezeket a félreértéseket orvosolni, és be-
mutatni a manga és BL kultúra eltúlzott árnyoldalait, valamint e közösségek 
pozitív önkép- és közösségépítő tulajdonságait. Elsőként a japán képregény 
rajongóinak, az úgynevezett otakuknak a bemutatásával kezdem a szubkultúra 
ismertetését.

Kik is azok az otakuk? Mi az otaku „definíciója”?

Az otaku kifejezés határvonalai igen homályosak, ezért nem egyértelmű, pon-
tosan kikre illeszthető a jelző, kik tartoznak e szubkultúrába. Mégis, a leg-
népszerűbb álláspont szerint a megszállott anime és manga rajongókat illeti 
az elnevezés. E kifejezés homályos volta miatt szinte ahány tudós, annyiféle 
definíció az otaku fogalmára. Szemléltetésképpen tekintsünk meg néhány el-
térő meghatározást.
Chris Baker szerint:

az „otaku” alapjában véve egy negatív szleng, mellyel az elszánt rajongókat 
illetik, akik szenvedélyesen, egyetlen célt szem előtt tartva viseltetnek ra-
jongásuk tárgya iránt.12 

Aoyama Tomoko így fogalmaz: 

az otaku egyfajta degradáló kifejezés a populáris kultúrák megszállott rajon-
góira, olyasmi, mint Észak-Amerikában a nerd [stréber] vagy geek [kocka] 
kifejezések. A terminust eredetileg Nakamori Akio használta 1983-ban 
olyan emberekre, akik mániákusan érdeklődnek olyan szubkultúrák iránt, 
mint a manga, anime és a videó játékok.13

Míg a szigetországban inkább negatív felhangja van a szónak, addig a külföldi 
rajongók büszkén használják saját maguk és közösségük meghatározására. 
Az animék, mangák és számítógépes játékok globális népszerűsége miatt „a ki-
fejezésnek sokkal pozitívabb a hangzása külföldön, mint Japánban”, írja Alisa 

12 Freedman, i.m., 1. bekezdés. „‘otaku’, generally negative slang for an avid fan who brings 
‘a passionate, single-minded intensity to bear on his object of obsession’.”

13 Aoyama Tomoko, „Eureka Discovers Culture Girls, Fujoshi, and BL: Essay Review of Three 
Issues of the Japanese Literary Magazine, Yuriika (Eureka)”, Intersections: Gender and Sexuality 
in Asia and the Pacific, 20 (2009),  4. lábjegyzet. „Otaku is a somewhat derogatory term for 
maniacal fans of popular culture, something like the English term ‘nerd’; ‘geek,’ in North America. 
The term was originally coined by Nakamori Akio in 1983 for people with obsessive interests in 
sub-cultures such as manga, anime, and video games”



351A japán pop kultúra hatásai a mai nyugati kultúra fiatal női…

Freedman az otaku kultúráról szóló tanulmányában.14 Craig Norris és Jason 
Bainbridge az ausztrál cosplay közösségről írt tanulmányukban immár a külföl-
di rajongók meglátása szerint igyekeznek meghatározni az otaku fogalmát:

[…] az otaku többet jelent annál, mint aktuálisnak vagy menőnek lenni, 
az otaku kellékek és stílusok „autentikusak” és „Japánban készültek”, ellen-
tétben a túl könnyen hozzáférhető mainstream és tömegesen fogyasztott po-
puláris kultúrával Ausztráliában. Az otaku ezért egy zártkörű összetartozást 
jelent, de nem szükségszerűen egy hard-core vagy elitista rajongótábort, 
inkább egy olyat, amely élvezi a kívülállók „értetlenségét az ő kultúrájuk 
és értékeik iránt”.15

Íme láthatjuk, mennyiben változik meg az eredeti japán értelmezés, amint a kül-
földiek e kultúra iránti csodálatuk kifejezéseképpen magukra kezdik használni 
a megjelölést. Saját tapasztalataim szerint a magyar anime és manga közösségek 
tagjai is pozitív megjelölésként, büszkén nevezik magukat otakunak.

Miért is alakult ki Japánban ez a negatív felhang?

Az otakuságot sokszor tévesen azonosítják a hikikomori16 jelenséggel, ahol 
az utóbbi megnevezéssel illetett személy valamilyen trauma miatt nem hajlandó 
kimozdulni otthonából, szembenézni az iskolai konfliktusokkal, a kiközösí-
téssel, vagy akár a munkahelyi stresszel és a társadalom elvárásaival. Ezért ők 
elzárkóznak, és csak a legszükségesebb esetekben mozdulnak ki lakásukból 
(pl.: élelmiszer, háztartási cikkek vásárlása). Itt kell leszögezni, hogy a meg-
szállott rajongás nem egyenlő a környezettől való elzárkózással.

14 Freedman, i.m., 9. bekezdés.
15 Craig Norris – Jason Bainbridge, „Selling Otaku? Mapping the Relationship between Industry 

and Fandom in the Australian Cosplay Scene”, Intersections: Gender and Sexuality in Asia and 
the Pacific, 20 (2009), 12. bekezdés. „…otaku means more than just simply being up-to-the-minute 
or cool, otaku props and styles are ‘authentic’ and ‘made in Japan’ as contrasted with the too-
easily-accessible mainstream and mass-consumed popular culture in Australia. ‘Otaku’ therefore 
denotes an exclusive relationship, not necessarily a hard-core or elitist fandom, but rather a form 
of fandom that delights in outsiders’ incomprehension of their culture and values.”

16 Hikikomori jelentése elzárva, bezárkózva. Általában olyan fiatal nő vagy férfi, aki vagy az is-
kolai közösségbe nem tud beilleszkedni, ezért az ijime (iskolai szekálás) célpontjává vált, vagy 
a munkahelyi stressz, trauma hatására magába fordul, bezárkózik, megszakadnak kapcsolatai 
a társaival, hónapokra nem mozdul ki a lakásból. Valószínűleg egyedül az interneten tart kapcso-
latot a külvilággal, hasonló, bezárkózott fiatalokkal, így ők egy sajátságos internet, cyber-térbeli 
közösséget alakítanak ki maguknak. Sokszor ezek a fiatalok olyan jól érzik magukat ebben 
a helyzetben, hogy képtelenek visszatérni a „valódi életbe”, az elfogadott társadalomba.
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De miért alakult ki ez a téves azonosítás? Mi az oka ennek az otakukhoz való 
negatív hozzáállásnak Japánon belül, ott ahol ez a sajátos képregény stílus ki-
alakult, mely azóta meghódította az egész világot? Több okot is felsorolhatunk, 
amely a műfaj fejlődése évtizedeinek során felháborította a közvéleményt, és 
szociológusok ezreinek adott okot, hogy tanulmányaikban e szubkultúra kép-
viselőit és a japán fiatalság egészét kritizálják, sok esetben megbélyegezzék. 
Kezdjük a legelején, a manga stílus kialakulásánál.

Habár napjainkra az animék és mangák egy elfogadott és elismert helyet 
harcoltak ki maguknak a japán médiumok között – sőt a japán állam már 
ezeket a külföldiek által is kedvelt műfajokat használja fel politikai reklámkam-
pányaihoz17 – régen mégsem fogadta a tudós társadalom ilyen kitörő örömmel 
a stílus megjelenését, a fiatalok körében futótűzként való terjedését.

Ez a bizonyos negatív megítélés az 1960-as évektől áll fenn, mikor is a szocio-
lógusok, közgazdászok elkezdték bírálni a háború utáni generáció megváltozott 
értékrendszerét. Az akkori értelmiségiek az ifjak körében megjelenő individua-
lista eszmények közösségromboló hatásairól hosszan értekeztek, a társadalom 
és kultúra hanyatlását látták az „elkényelmesedő”, „éretlen”, „diszfunkcionális” 
új generációban, fejtegeti Kinsella.18 A hatóságok és a társadalomtudósok sze-
mében a mangák ennek a felnőni, és a japán társadalomba az elfogadott módon 
beilleszkedni képtelen ifjúságnak az egyik fő attribútumává váltak. Úgy vélték, 
az e fajta vizuális médiumok ártalmasak a fiatalokra nézve, akik ennek hatá-
sára befelé fordulnak, elszakadnak a valóságtól, csak saját hobbijuknak élnek 
ahelyett, hogy felelősségteljes felnőtt válna belőlük.

Az ilyen, a hagyományokkal történő szembefordulás mindig is kiváltotta 
az idősebb generáció, a társadalom és az aktuális társadalmi berendezkedést 
fenntartó hatalom haragját és megvetését. Ez ma sincs másként, miként azt 
Csaplár Zita is kifejtette „Az olajozottan működő rendszer hátulütői: Japán 
fiatal munkanélküliek” című tanulmányában. A NEETek, freeterek és parazita 
szinglik aktuális problémáival foglalkozó esszé kitér arra is, hogy a történelem 
során a hagyományoktól elforduló fiatalok csoportját először a 70-es években 
mint shinjinrui (új típus), később a 80-as években mint sanmushugi (három 
„nélküliség”: érzéketlen, embertelen, felelősség nélküli), majd szöcskéknek és 

17 „Anime pin-ups go airborne on Japanese military planes”, Japanese Daily Press, 2012.10.16.; 
„Anime event in Beijing a resounding success despite Japan-China tensions”, Japanese Daily 
Press, 2012.12.24.

18 Sharon Kinsella, „Japanese Subculture in the 1990s. Otaku and the Amateur Manga Movement”, 
Journal of Japanese Studies, 24/2, 290.
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végül parazita szingliknek nevezték.19 Mindegyik csoportra jellemző, hogy 
a szüleikkel ellentétben nem a hagyományos japán családmodell hívei, mely 
szerint a férfinek tanulmányainak kell szentelnie minden idejét, majd utána 
egész életét egy vállalat alkalmazásában tölteni, és mindent feláldozni annak 
érdekeiért; a nő feladata pedig a jó házasság, hogy mindenben támogassa fér-
jét, és megfelelő szellemben felnevelje a gyerekeket, a következő generációt, 
amivel így a rendszer, a társadalom fennmaradását szolgálja. A szociológusok 
szerint az 1970-es és 80-as évek fiataljaira még csak az említett hagyományokkal 
szembeni közönyösség jellemző, ellenben a szöcskékre és parazita szinglikre már 
a szülőkön való élősködő, notórius munkakerülés. Ezt a képet azonban, noha 
kétségtelenül vannak ilyen gyerekek, túlzás az egész generációra rávetíteni. 

Az otaku szubkultúra képviselőit általában a negatív bélyeget viselő NEETek 
(Not in Education, Employment or Training) csoportjába sorolják a társadalom-
tudósok. Genda Yuji szerint ide tartoznak a hikikomori jelenségként ismert, 
a társadalom elöl elzárkózó fiatal egyének, akik ezzel a hozzáállásukkal sok-
ban hasonlítanak az otaku kultúra képviselőire. A két csoport közös jellemzői 
az otthon ülés és talán a kissé antiszociális viselkedés. Utóbbi csak azért ragadt 
az otakukra, mert a közvélemény szerint, akik mániákusan rajonganak az anime 
és manga műfajokért, és nagy mennyiségben halmozzák fel ezeket a terméke-
ket, azoknak nincsenek normális szociális kapcsolataik, éppen ezért bizonyára 
antiszociálisak. A szintén a NEETekhez sorolható, munkát nem kereső, a szüleik 
nyakán élősködő parazita szinglik20 is több közös vonással rendelkeznek az el-
vakult manga rajongókkal. Az anime termékek felhalmozását szüleik pénzéből 
finanszírozzák, de dolgozni nem akarnak, mert akkor nem lenne elég idejük 
az említett dolgokkal foglalkozni – legalábbis ez az általánosított vélemény. 

Miért is alakultak ki ezek az egész otaku kultúrát érintő általánosított, téves 
elméletek? A médiának köszönhetően, mivel előszeretettel foglalkozik a fiatal 
generáció elzüllésének problémáival, ezért a fiatalokra használt negatív jelzők, 
az otaku és a hikikomori fogalmak szinte egymás szinonimájává váltak a japán 
sajtónak köszönhetően.

Ugyancsak a médiának köszönhető az otaku szubkultúrát érintő legnagyobb 
negatív felhangot kiváltó hisztéria. 1989-ben letartóztatták Miyazaki Tsutomut 

19 Csaplár Zita, „Az olajozottan működő rendszer hátulütői. Japán fiatal munkanélküliek”, Kül-
Világ: A Nemzetközi Kapcsolatok Folyóirata, VI/2, 27. 

20 A parazita szinglik (parasite single) olyan huszonévesek, akik a közvélemény szerint nem 
dolgoznak, nem is akarnak dolgozni, csak szórakoznak, buliznak, és szüleik pénzét költik, és 
mivel elkényelmesedtek, mert otthon jó dolguk van, eltartják őket, meg sem fordul a fejükben, 
hogy ezt az életstílust feladják, és elköltözzenek, saját felelősségteljes életet kezdjenek.
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négy, négy és hét év közötti kislány megcsonkításáért, meggyilkolásáért és meg-
erőszakolásáért. Óriási perverz anime és horrorfilm gyűjteménye, valamint 
a hasonló szellemben elkövetett gyilkosságok miatt  a sajtó úgy állította be őt, 
mint az otakuság elrettentő példáját. Hatalmas felháborodást keltett az eset, és 
ezután a közvélemény egyöntetűen elítélte az egész szubkultúrát. Ez abban is 
megnyilvánult, hogy többször lehetett olvasni az újságokban olyan esetekről, 
mikor otakura jellemző kinézetű fiatalokat támadtak meg az utcán, és vertek 
meg csupán a látszati hasonlóság miatt. 21

Ezután a férfi otakukat sokáig mind ezzel a „perverz”, „gyilkos”, „pedofil” 
személyiségtípussal azonosították. Ez a megítélés 18 év elmúltával még mindig 
kísérti a szubkultúrát, mely újabb csapást szenvedett a médiától 2008-ban, Katō 
Tomohiro ámokfutása után. A férfit, aki három embert gázolt halálra Akihabara 
sétálóutcáin, majd késsel leszúrt négy másik járókelőt, otakunak kiáltották ki 
csupán azért, mert házában sok képregényt találtak. A gyilkosságsorozat igazi 
okát viszont nem itt, hanem munkahelyének elvesztése következtében érzett 
kétségbeesésben és a stresszben kell keresni.22

A sok elrettentő hír ellenére a szubkultúra virágzik, mivel a manga és az ani-
me, illetve  az ezek köré épülő iparágak már a japán kultúra szerves részévé 
váltak. A hajdani kritikák ellenére ma már az állam is nagyban támogatja 
a manga ipart, Japán jelentős kiviteli termékének gyártását. Sőt, fel is használja 
mint a japán kultúra külföldön történő népszerűsítésének eszközét. 

A manga kiadásra épült iparág az otakukat korlátlan felvevőpiacnak, végtelen 
lehetőségekkel rendelkező fogyasztóknak tekinti. A rajongásukat kihasználva 
újabb és újabb termékekkel halmozza el a piacot, arra számítva, hogy a hobbi-
juknak élő elszánt rajongók, mint „tökéletes fogyasztók”, mindezt megveszik. 
Az ilyen fiatalok szobáit több szekrénynyi manga kötet és anime DVD, sok-sok 
akciófigura a polcokon, több száz, a témához kapcsolódó számítógépes já-
ték, animés poszterekkel teleplakátolt falak jellemzik. Azért olyan tökéletes 
fogyasztó, mert a valóságos emberi kapcsolatok kevesebb szerepet játszanak 
életében, mint a kitalált történetek, fikcionális karakterek, túlzott figyelmet 
fordít a hobbijára, pénzének jelentős részét erre költi. Persze ez egy szélsőséges 
megfogalmazás, a valóságban nem minden otaku ilyen, viszont ez az a kép, 
amelyet a média előszeretettel és egyöntetűen közvetít róluk a társadalom többi 
tagja felé, így sztereotipizálva őket.23 

21 Freedman, i.m., 29. bekezdés.
22 Freedman, i.m., 30. bekezdés.
23 Hozzá kell még tennem, hogy e kultúra közel sem annyira egyedülálló, mint az első látásra 
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Az otakuk „rehabilitációjára” sok elmélet és kísérlet született már a 70-es 
évektől kezdve egészen napjainkig, ezek közül egy nagyon érdekesről számol be 
Alisa Freedman már említett esszéjében. A japán média, az újságok egy része 
felvetette azt a lehetőséget, hogy a karrierista nők és a csökkenő születésszám 
problémájára az lehet az egyik megoldás, hogy a dolgozó nők, az otthonülő 
otakuk közül válasszanak maguknak partnert. Így e férfiak újraintegrálódnak 
a valós társadalmi közösségbe, mint annak hasznos tagjai. Míg a nő dolgozik, 
karrierjét építi, az otaku a háztartást vezeti, neveli majd a gyerekeket. Habár 
ez nem a klasszikus japán családmodell a dolgozó férfival és a gondoskodó 
anyával, de arra a japán eszmére vonatkozóan, hogy a nőknek mindenkép-
pen férjhez kell menniük, és gyereket kell szülniük, ideiglenes megnyugvást 
adhatna az aggódó szakembereknek.

Mindeddig elsősorban a férfi otakukról és rossz megítélésükről esett szó, 
viszont a továbbiakban rátérek a női otakuk vizsgálatára, akiket férfi társaik-
tól eltérően inkább elfogad a társadalom. Sokkal több női otaku foglalkozik 
cosplayjel és saját, „amatőr mangák”, úgynevezett dōjinshik24 készítésével, mint 
az ellenkező nem tagjai. Mivel kreatívabbnak tartják őket, mint a férfiakat, 
nemcsak mint a shōjo és BL mangák és az ehhez kapcsolódó cosplay iparág, 
a különböző divatirányzatok fogyasztóinak tekintik őket, hanem alkotóinak, 
termelőinek is. Ezáltal az e termékek előállítására specializálódott mangaipar, 
ruhaipar, divatcégek örömmel alkalmazzák az ilyen kreatív munkaerőt. 

Női otakuk, a cosplay és a dōjinshi amazonjai

A mangák népszerűsége nyomán elengedhetetlenül létrejöttek a műfaj rajon-
góinak rendszeres, éves, féléves gyűlései, melyeket vásárok, reklámok, elő-
adássorozatok kísértek. Ezek az anime-conok25 a japán példát követve más 
országokban élő rajongókat is hasonló rendezvények szervezésére ösz tönözték. 

tűnik, hiszen rendkívül sok hasonlóságot mutat az Egyesült Államokban elterjedt úgynevezett 
geek kultúrával. A két jelenség egymástól relatíve függetlenül alakult ki, nincs tökéletes egyezés, 
inkább tükörképei egymásnak.

24 Rajongók által készített manga, ahol a készítő rajongása célpontjában álló karaktereket jelenít 
meg egy saját történetben. Mivel Japánban nem olyan szigorúak a szerzői jogok, ezért lehetősége 
van arra a rajongóknak, hogy szeretett karaktereiket saját szájízük szerint új környezetbe, új 
történetekbe szőjék bele. 

25 Anime convention vagy comic convention, olyan rendezvények, ahol a manga, anime és más 
képregények rajongói találkozhatnak a szubkultúra tagjaival, alkotóival személyesen. A témával 
kapcsolatos rendezvényeken, előadásokon, képregény, cosplay versenyeken vehetnek részt, 
vetítésekre ülhetnek be stb. 
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Japán: Jump festa, Komiketto; USA: AnimeCon, Yaoi-Con; Kína: CWHK; 
Magyarország: AnimeCon, MondoCon. Ezeken az általában manga kiadók által 
szervezett rendezvényeken gyűlnek össze a téma lelkes rajongói. Nagyszabású 
képregény vásárok, cosplay versenyek, előadássorozatok jellemzik az eseményt, 
de manga rajzolókkal történő interjúk és egyéb meghívott hírességek is emelik 
a találkozó fényét.

A Cosplayt mint a szeretett képregény szereplő iránti rajongás kifejezését 
a női és a férfi otakuk is űzik, de mind Japánban, mind külföldön inkább a nőkre 
jellemző, hogy beöltöznek kedvenc anime, manga vagy game karakterüknek. 
A Cosplay (kosupure) a „costume play” rövidítése, és képregény-, film-, vagy 
számítógépes játékbeli karakterek kinézetének, ruháiknak, kiegészítőinek apró 
részletekig menő leutánzását jelenti. Ekkor a rajongó a cosplay idejére sokszor 
nemcsak a kinézetet, hanem a személyiséget és a viselkedést is leutánozza, lé-
nyegében felveszi a karakter személyiségét, így hódol rajongása tárgyának. 

Persze ez sem egyedülálló jelenség, hiszen az Egyesült Államokban és 
Európában a Star Wars filmek, Star Trek sorozatok, Marvel és DC képregé-
nyek közkedvelt karaktereinek is előszeretettel öltöznek be a rajongók. Mára 
már e köré a tevékenység köré is óriási iparág épült mind a szigetországban, 
mind külföldön. Sokáig saját kezűleg, fáradságos munkával készültek ezek 
a jelmezek, így a cosplayernek tudnia kellett nemcsak varrni, de a műanya-
gokhoz, bőráruhoz és fémekhez is kellett kicsit értenie, hogy minél élethűbben 
alkothassa meg a ruhakölteményeket. Épp ezért a sokoldalú kreativitást, 
aprólékos kidolgozást igénylő munka miatt, amely inkább a nőkre jellemző 
tevékenység, feltételezhetjük, hogy a női cosplayerek vannak többségben. 
Napjainkra már nemcsak az aktuális nemzetközi divatnak, hanem a szub-
kultúrák divatjainak ellátására is létrejöttek speciális márkák és üzletek, 
így például a cosplayereknek26 (Cosplayhouse, Mandarake Shibuya store) és 
gothic lolitáknak27 (h.naoto, Baby the stars shine bright, Moi Meme Moitie) 
is rendelkezésére áll az a termelőipar, amely kiszolgálja igényeiket. Mint lát-
hatjuk, mindkét esetben inkább a női vásárlókra összpontosítanak a jelmez, 
26 Cosplayer az az egyén, aki akár egy akár több alkalommal is beöltözik képregény vagy filmbéli 

karaktereknek, vagyis cosplay tevékenységet végez. Készítheti maga a ruháit, vagy megveheti 
az erre szakosodott üzletekből a karaktere megszemélyesítéséhez szükséges kellékeket.

27 Gothic és lolita, japán divatirányzat, a lolita stílus egy fajtája, mely a régi viktoriánus divat elemeit 
keveri a kislányos bájjal, fodros babaruhás jelleggel, ami a gyermeki ártatlanságot, a még éretlen 
kislány képet reprezentálja. A gothic stílus belekeverésével viszont egy sötétebb, bizarr stílus 
alakult ki, a bár ártatlan, de ijesztő fiatal nő képével, gondoljunk például Anne Rice Interjú 
a Vámpírral című regényében Claudia alakjára, mely jellegét tekintve hasonlít a gothic lolita 
stílus eszményére.
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ruha és kellék árusok, ezzel erősítve az állítást, mely szerint inkább a nőkre 
jellemző az otakuság e fajtája. 

A cosplay tevékenységnek vannak persze furcsaságai az eddig felsoroltakon 
kívül is, mely a nem a szubkultúrába tartozók között értetlenséget és fel-
háborodást vált ki. Ilyen a crossplay jelensége, amikor férfi női karakternek, 
vagy nő férfi karakternek öltözik. A kifejezés a cosplay és a crossdressing sza-
vak összevonásával alakult ki. A szociológusok és pszichológusok számára, 
akik nemcsak a nemi identitás és a nemi szerepek felcserélődését, hanem 
a homoszexualitás „veszélyét” is látják e szórakozási formában, több ponton 
is problémás ez a jelenség. Nem beszélve arról, hogy mennyire ártalmasnak 
tartják a női rajongók körében az 1970-es évektől létező, de csak az 1990-es 
évektől igazán nagy népszerűségnek örvendő, a férfiszerelemmel foglalkozó 
Boys’ love műfajt. De hogy tisztában legyünk azzal, miért és hogyan alakult 
ki ez a speciális irányzat, kicsit vissza kell kanyarodnunk az amatőr mangák 
témaköréhez, mely óriási szerepet játszott abban, hogy jelenleg Japánban és 
külföldön szintén roppant közkedvelt ez a típusú manga.

Az 1970-es évekre a tömeges képregény megjelenésekkel párhuzamban 
feltűnt a már említett úgynevezett dōjinshi szintér, mely nem a nagyközön-
ség igényeit szolgálta ki, hanem a speciálisabb műfajokat népszerűsítette. 
Itt a rajongók a már közkedvelt anime, manga hősöket helyezték egy általuk 
megálmodott környezetbe, új kalandokba vitték kedvenceiket, hogy így to-
vább építsék imádott karaktereik történetét. Sokszor csak azért készültek 
ezek a képregények, hogy a fanok folytassák az eredeti történetet, vagy éppen 
alternatív befejezéseket írjanak hozzá, azonban sokszor találkozhatunk pa-
ródiák, vagy éppen két szereplő közötti romantikus viszony ábrázolásával is. 
E színtér rendezvényei az 1975-től megrendezett, úgynevezett Komikettók28 
(Comic Market), vagyis amatőr manga vásár, ahol a rajongók saját szerzemé-
nyeiket osztották meg és kínálták eladásra más rajongótársaiknak. Sokszor, 
itt tűnnek fel a következő évtizedek nagy tehetségei, akik a rendezvény se-
gítségével tehetségükkel, alkotásaikkal feltűnhetnek a nagyobb kiadóknak, 
akik előszeretettel figyelik ezt a területet, ígéretes mangakákat29 keresve. 
Ezen a színtéren tűnt fel dōjinshijeivel például a CLAMP alkotócsoport, akik 
azóta az „X”, a „Card Capture Sakura”, a „Tsubasa Chronicles” történeteik-
kel váltak világhírűvé. De sok BL mangaka is itt, a komikettón tűnt fel, így 
28 A Comic Market „mára harmincötezer árusával és félmilliós látogatottságával a világ legnagyobb 

képregényes rendezvénye.” Kálovics Dalma, „Ihletett rajongás, a japán doujinshi-kultúra”, 
Mondo, II/12. 26.

29 Mangaka névvel a képregény rajzolókat, vagyis a manga alkotóit illetik.
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Ayane Yamano, a „Viewfinder” és a „Crimson Spell” explicit homoerotikus 
mangák rajzolója. 

Az 1980-as évekre már nemcsak a manga, de az immár óriásira nőtt amatőr 
manga szubkultúra is a társadalmi kritikák reflektorfényébe került, és a kép-
regények készítői mint „antiszociális manga otakuk”30 jelentek meg a köztudat-
ban. Leginkább a romantikus történeteket szeretném itt kiemelni a dōjinshik 
közül, hiszen számunkra most ez a fontos a BL műfaj kialakulásának jelentős 
állomásaként. 

A boys’ love műfaj kialakulásának lépcsőfokai

A férfiak és fiúk közötti szerelemmel foglalkozó történetek mindig is jelen 
voltak a japán irodalmi kultúrában, kezdve a „Kojiki”-től és a „Genji monoga-
tari”-tól, Zeami kabuki színházán és Ihara Saikaku „Nanshoku Ōkagami”-ján 
keresztül, Mishima Yukio „Egy maszk vallomásá”-ig, Edogawa Ranpo „Kotō 
no Oni”-jáig, és még sorolhatnánk a számos remekművet, melyekben felüti 
a fejét a homoszexuális szerelem képe. 

Ezek után nem meglepő, hogy az anime és manga műfajban is megjelentek 
a hasonló témájú művek. Míg azonban a felsorolt irodalmi alkotásokat jórészt 
férfiak írták férfi közönségnek, addig a kezdetben shōnen-aiként felbukkant 
fiúk közötti szerelem műfaját már nők írták női közönségnek. A shōnen-ai, 
vagyis a fiú szerelem első híres darabjai közé tartozik Hagio Moto története 
az 1974-ben megjelent „Tōma no shinzō”, valamint az 1976-ban kiadott, egy 
francia bentlakásos iskola kapuin belül játszódó, a fiúk közötti szexualitást 
bemutató „Kaze no ki no uta” címet viselő manga Takemiya Keiko tollából. 
Ezek a művek akkor még a shōjo, vagyis a lányok számára készült mangák 
közé tartoztak, majd onnan kiemelkedve létrehozták a shōnen-ai kategóriát, és 
rögtön meg is alakult egy külön antológiagyűjtemény, a JUNE,31 mely az ilyen 
témájú képregények egy-egy fejezetét jelenttette meg havi rendszerességgel. 
Ezek a történetek pedig a shōjo mangákhoz híven szerelemről, romantiká-
ról szóltak, kézzel fogható volt bennük a női lélek finomsága, az érzelmek 
sokszínűsége, a karakterek nagyon femininek voltak, külsőleg az androgén 
30 Aoyama, i.m., 4. lábjegyzet
31 Japánban a különböző manga műfajok az arra a stílusra specializálódott havi rendszerességgel 

megjelenő antológiákban kerülnek először kiadásra. Egy történetből egy hónapban egy új 
fejezet jelenik meg a vaskos kötet lapjain, így az olvasónak mindig hónapokat kell várnia, míg 
egy történet kiteljesül. Ilyen antológiák a Shōnen Jump, amely fiúknak készült mangákkal fog-
lalkoznak, és az említett JUNE, amely olyan lányokhoz szól, akik fiú szerelemről szeretnének 
olvasni.
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megjelenés nemtelen szépségét tükrözték. Ugyanakkor nemcsak ez a manga 
stílus foglalkozott a homoszexualitás témájával. A kifejezetten homoszexuá-
lis férfiaknak szóló, homoszexuálisok által rajzolt képregényeknek is megvolt 
a gyűjteménye, a Barazoku, melyben sokkal izmosabb, férfiasabb, durvább 
külsejű karakterek szerepeltek, valamint maga a történet is hasonlóan durva, 
inkább csak a szexuális érintkezésre fókuszált, mint az érzelmi vonalra.

Az idő előrehaladtával egyre többször jelentek meg olyan mangák, főleg 
dōjinshik, amelyek még mindig feminin fiúkat, férfiakat, úgynevezett 
bishōneneket (gyönyörű fiú) ábrázoltak, de a történetek központi témája 
a szerelemről a nyílt erotikára, és a szexuális aktusra helyeződött át. (A mangakák 
merészebbek lettek, és egyre gyakoribbakká váltak a durvább, BDSM, rape 
[nemi erőszak], incest [vérfertőzés] témákkal foglalkozó művek is.) Ekkor 
már nem a shōnen-ai kifejezést, hanem a yaoi (YAma nashi, Ochi nashi, Imi 
nashi, [no climax, no point, no meaning]) elnevezést használták ezekre a kezdeti 
shōjo stílust felváltó, explicitebb témájú és ábrázolású képregényekre. Tehát 
a yaoi a dōjinshiknek köszönheti kialakulását, melyekben az original mangák 
kedvelt férfi szereplőit „slashelték32 össze” az amatőr mangakák. „Később ez 
hatott a fiúszerelem kommersz műveire is, és így született meg a kilencvenes 
években a boys’ love műfaj.”33 Ugyanakkor

a boys’ love igazi áttörése az ezredforduló után következett be, amikor a BL-
rajongók (avagy fujoshik) vásárlóereje olyan mértékben megnőtt, hogy 
beindulhatott a mangák és kapcsolódó termékek dömpingje.34

Sharon Kinsela az otakukról és az „amatőr manga”, vagyis a dōjinshi mozga-
lomról írt tanulmányában azt állítja, hogy az utóbbi szubkultúra tagjai nagy 
részben munkásosztálybeli tinédzserek vagy fiatal 20-as években járó lányok, 

35 akik – mint ahogy az általuk készített, és olvasott mangákból is kitűnik – leg-
nagyobb örömüket abban lelik, ha homoerotikus románcokról fantáziálhatnak. 
A BL szintér rajongóit nagyjából 95%-ban nők és 5%-ban homoszexuális férfiak 
teszik ki. Miért áll azonban értetlenséggel a nyugati társadalom ez előtt a műfaj 

32 A nyugati kultúrákban a dōjinshikhez hasonlóak létrejöttek az úgynevezett rajongói történetek 
(fanfiction), melyekben a fanok, kedvelt filmjeik, sorozataik szereplőiről írnak újkalandokat. 
A japánnal ellentétben nem képregény, hanem novella formában látnak napvilágot ezek a művek. 
Slash fanfiction, a yaoi dōjinshi nyugati írott novella formájú megfelelője, vagyis férfi karakterek 
közötti románc a fő témája. 

33 Kálovics, i.m., 26.
34 Kálovics Dalma: „A vörös rózsa évtizedei: Boys’ love alapozás”, Mondo, III/2, 20.
35 Kinsella, i.m., 298. 
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előtt; miért kritizálja azokat a fiatal nőket, akik ezeket a típusú mangákat ol-
vassák és alkotják? Először is, ez a jelenség nem olyan egyedülálló, hiszen mint 
már említettem, a slash fanfiction is körülbelül akkor jelent meg az Államokban, 
mint a dōjinshi Japánban, és mindkettő homoszexuális romantikát ábrázol. 
Másfelől a yaoi mangákról készül számtalan tanulmány egyértelműen kimutatta, 
hogy a műfajt kedvelő nők nagy része heteroszexuális.36 Lehetséges tehát, hogy 
a szülők és tudósok az irányú aggodalma, hogy a fiatal lányoknak a BL mangák 
hatására megfordul a szexuális érdeklődésük, némiképp túlzó, miközben a fi-
úknál hasonló leszbikus tartalmak miatt nem nyugtalankodnak.

Míg az 1990-es évekre a BL-ért rajongó hölgyek számát még csak fél milli-
óra becsülték a kutatók, 

1998-ra már 9 irodalmi magazin, 12 képregény magazin és körülbelül 30 pu-
hafedelű antológiakötet jelent meg havonta, amely a boys’ love-ra specializá-
lódott, ezzel összesen 1 275 000-re becsülhető az eladások száma.37

Mára már külföldön is óriási nemzetközi rajongóbázissal rendelkezik ez a mű-
faj, köszönhetően a globalizálódó világnak, és első számú „olvasztótégelyének”, 
az internetnek.

Japánban a Comic Market 30 éves évfordulóján megrendezett eseményen 
a kiállítók 71,2%-a és az átlag látogatók 56.9%-a volt nő.38 Ezek az adatok 
pedig egyértelműen azt támasztják alá, hogy a női otakuk, a dōjinshi készí-
tésben és felvásárlásban nagyobb szerepet játszanak, mint férfi társaik, tehát 
a nők e színtér elsődleges fogyasztói. A női látogatók magasabb számából azt 
feltételezhetjük, hogy a női cosplayerek száma is magasabb a rendezvényen. 
Ezt összehasonlítva a magyar animeconokkal, ahol a női és férfi cosplayerek 
aránya nagyjából megegyezik, nem vonhatunk le olyan messzemenő következ-
tetéseket, hogy ez a hölgyek nagyobb elszántságát, felvásárló erejét tükrözné. 
Viszont a manga rajzolás egyértelműen inkább női tevékenység hazánkban is. 
Craig Norris és Jason Bainbridge közös tanulmányukban az ausztráliai otaku 
kultúrában a női cosplayerek helyzetéről és szokásairól értekezik, szintén alá-
támasztva azt a tényt, hogy hölgyek nagyobb lelkesedéssel vesznek magukra 
jelmezeket a különböző animecon vagy komiketto rendezvényeken.
36 Dru Pagliassotti, „GloBLisation and Hybridisation: Publishers’ Strategies for Bringing Boys’ 

Love to the United States”, Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific, 20, 5. be-
kezdés; Mark McLelland, „Why are Japanese Girls’ Comics full of Boys Bonking?”, Refractory: 
a Journal of Entertainment Media, 2006.12.04. [„Yaoi fandom in English”]

37 McLelland, i.m.
38 Aoyama, i.m., 5. bekezdés.
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Most pedig lássuk, milyen negatív megítélések érik a manga és anime kultúra 
cosplay és boys’ love szintereit különböző országokban, a cosplayt, mint az otaku 
kultúra szerves részét hazánkban is rossz szemmel nézik az átlagemberek, akik 
számára teljesen ismeretlen ez a stílus. Általában eltévedt halloweenezőknek, 
de előfordult már, hogy prostituáltaknak nézték itthon a jelmezes lányokat, 
legyen szó anime, gothic lolita, vagy akár visual-kei crossplayről. Persze nem-
csak nálunk, hanem külföldön (USA, UK, Ausztrália, Németország) is küzd 
a cosplay szintér az elfogadás kiharcolásáét, eddig sokkal sikeresebben, mint 
hazánkban. A több hazai versenyen is díjat szerzett magyar cosplayerünk, Enji 
Night is ez ellen a megítélés ellen küzd. 

Legnagyobb vágyálmom, hogy a cosplayt ne csak hobbiként tudjam űzni, 
valamint, hogy a magyar társadalom ne elítélje, hanem próbálja jobban 
megérteni ennek a szubkultúrának a lényegét.39

Most pedig nézzük meg, mik lehetnek a legfőbb okai annak, hogy a homoero-
tikus tartalmú boys’ love képregényeket veszélyesnek, problémásnak, egy fiatal 
számára nem megfelelő olvasmánynak tartja az idősebb korosztály. Ennek első, 
legfőbb oka, hogy a férfiak közötti homoszexualitást ábrázoló történeteket még 
mindig a homoszexuális férfiak számára készült műfajnak tekintik, hogy ezeket 
heteroszexuális nők olvassák, azt a társadalom azzal magyarázza, hogy ezeknek 
a nőknek minimum szexuális identitás problémáik vannak, és ezért segítségre 
szorulnak, ellentétben a leszbikus pornográfiát fogyasztó férfiakkal, akik kap-
csán sokkal kevesebb hasonló érv merül fel. Aligha merül fel, hogy ezekben 
a BL történetekben nemcsak egy szexuális fantáziának a megélése a lényeg 
a nőknek, hanem hogy a történetek egy olyan romantikus kapcsolatba enged-
nek betekintést, amelyben a felek mindenben teljesen egyenlők. Elképzelhető, 
hogy a nők ezzel feminista gyökereikhez térnek vissza, ahhoz a harchoz, hogy 
minden tekintetben egyenlőnek ismerjék el őket férfi társaikkal.

Ezen kívül meg kell említeni még egy fontos tényezőt, amely fokozza a nyu-
gati országok boys’ love műfajjal szembeni kritikáját. Japánban sokszor jelennek 
meg olyan BL mangák, amelyek témájukkal olyan kategóriába sorolhatók, 
amelyek Európában, Amerikában és Ausztráliában erkölcsi, vagy törvénybe 
ütköző okok miatt nem kerülhetnek a könyvespolcokra. Ilyenek a shota man-
gák, a beastiality, nekrofília, incest vagy rape témájú történetek. Ezek közül 
a shota műfaja az, amely a legnagyobb felháborodást kelti külföldön, sok ország-
ban tiltott műfaj, és ilyen tartalmak birtoklásáért börtönbüntetésre is ítélhető 

39 „Enji Night, a magyar cosplay idol”, Mondo, 2013/2, 48.
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az egyén, ugyanis az ilyen típusú yaoi mangákban a szereplők között kiskorú 
fiúk is szerepelnek, a műfaj ezzel a virtuális gyermekpornó kategóriába sorol-
ható. Habár a shota egyértelműen fiatalkorú szereplők jelenlétére utal, a yaoi 
mangák nem egyenlőek ezzel a műfajjal, ez csak egy extrém alműfajt képez a ho-
moerotikus mangákon belül, legyen alkotója akár nő, akár férfi. Míg Kanadában 
csak terjesztése büntetendő, Ausztráliában még birtoklása is tiltott. Viszont 
az Egyesült Államokban, habár szintén tiltott, a szólásszabadságra és a művé-
szi szabadságra hivatkozva senkit nem ítéltek még el ilyen képek, irományok 
birtoklásáért.40 Európa országaiban országonként más a helyzet, de a rajzolt 
és leírt hasonló tartalmak nem mindenhol tiltottak. A japán kormány jelenleg 
igyekszik új kampányával visszaszorítani a shota mangák terjedését.41 

A vérfertőzésről, vagyis közeli rokonok közötti viszonyokról szóló történetek 
szintén aggasztják a külföldi manga kiadókat, akik inkább elállnak a Japánban 
népszerű mangák kiadásától, minthogy magukra hívják a közvélemény ha-
ragját a nem megfelelő tartalmak miatt. Japánban viszont az újságok szerint 
egyre népszerűbb ez a téma.42 

Az állatszerű vagy alakváltoztatásra képes partnerekkel folytatott szexuális 
aktus képi megjelenítése ugyancsak kizáró ok lehet a nyugati országokban 
a manga kiadására. A Japánban elterjedt „cukiság”-ot, mikor a szereplőknek 
cicafülük és cicafarkuk van, szintén az előbb említett kategóriába sorolják 
a keresztény világ országai. Sokszor persze a fantasy műfaján belül is talál-
kozhatunk ilyen alakváltoztatásra képes lényekkel, például vérfarkasokkal; 
továbbá vámpírokkal, akik mivel élőhalottak, egy másik tiltott kategóriába 
sorolhatók. Napjainkban az ilyen erotikus fantasy műfaj regény formában 
nagyon népszerű az Államokban. Sajnálatos módon a rape jelenség nem rit-
ka a yaoi mangákban, minthogy a tanár és diák szerelmével és kapcsolatával 
foglalkozó történetek sem, melyeket szintén rossz szemmel néznek a külföldi 
kiadók, de nem annyira, mint a fentebb felsorolt témákat.

Míg Ausztrália és Kanada csak a virtuális gyermekpornót, a shotát tiltja és 
bünteti, az Egyesült Államokbeli kiadók pedig csak szelektálnak, Kína sokkal 
drasztikusabb lépésekhez folyamodott. Ugyanis itt a jól bevált cenzúra mód-
szereihez nyúltak vissza a kommunista állam irányítói, hogy megakadályozzák 

40 Mark McLelland – Yoo Seunghyun, „The international yaoi boys’ love fandom and the regula-
tion of virtual child pornography: current legislation and its implications”, Journal of Sexuality 
Research and Social Policy, 4/1 (2007), 93–104. 4–6.

41 „LDP seeking to amend Japan’s child pornography laws”, Japanese Daily Press, 2013.05.28.
42 „Light novels with incest themes are getting popular in Japan!”, Japanese Daily Press, 

2012.09.05.
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a fiatalok szexualitására veszélyes pornografikus képregénynek a terjedését. 
Miután 2005-től állandó bírálatok érték a BL színteret, és olyan aggodalmaknak 
adtak hangot az újságok, mint „a danmei (BL manga) veszélyezteti a hetero-
szexualitás hegemóniáját/egyeduralmát”,43 ezért az állam a fiatalok morális 
erkölcsének védelme érdekében betiltotta a hasonló pornográfiának – és mint 
ilyeneknek a Kínai Népköztársaságban illegálisnak – minősített mangák for-
galmazását. Hong Kongban 2007-ben az „anti-danmei” majd „anti-cyber-por-
nográfia” kampány során a Nemzeti Kalózkodás és Pornográfia Ellenes Testület 
a pornografikus elemek és a kalózmásolatok ellen a „harmonikus társadalom 
megvalósítása” érdekében indított óriási cenzúra hadjáratot. 

Mindezen kritikák mellett a színteret még egy váratlan helyről éri támadás, 
mégpedig a homoszexuális értelmiségiek részéről. Japánban több homosze-
xuális értelmiségi felszólalt az ellen a megalázás ellen, hogy a nők ezekben 
a mangákban a valóságtól eltérő módon ábrázolják a homoszexuálisok kapcso-
latait, ezzel sértik jogaikat. Satō Misaki homoszexuális aktivista így fogalmazza 
meg ellenérzéseit a műfajjal kapcsolatban: „Úgy éreztem, mint homoszexuális 
férfinak megsértik emberi jogaimat a nők, akik yaoi mangát rajzolnak és olvas-
nak”.44 Azt is állítja továbbá, hogy e műfaj hölgy rajongói homofóbok. Tanigawa 
Tamae, feminista manga szakember viszont nőgyűlölőnek tekinti őket, akik 
tudat alatt saját magukat utálják. Hirosegawa Susumu homoszexuális manga 
író szerint a

yaoi mangából sokszor hiányzik a realitás, mert a női szerzők nem tudják 
mit éreznek a férfiak […] a yaoi készítők nagy része leszbikus nő, ezért fe-
minin kinézetű a manga.45

Hazánkban, habár a BL műfaj még nem kavar nagy port, az animékkel való 
megismerkedésünk már kezdetben botrányba fulladt. A legelsők között vetí-
tett sorozatot, a Dragon Ballt, amely „a médiahatósági szakértői szerint »tartós 
folyamatossággal ömleszti a tömény és legdurvább agressziót a gyermekműsor 
nézőre«”, és amelyben „egymás hatását felerősítve, egyszerre vannak jelen 

43 Liu, i.m., 12. bekezdés. „[…] danmei endangering heterosexual hegemony[…]”
44 Wim Lunsing, „Yaoi Ronsō”, Intersections: Gender, history and culture in the Asian context, 12, 

14. bekezdés. „He felt that his human rights as a gay man were harmed by women drawing and 
enjoying yaoi manga.”

45 Lunsing, i.m., 20. bekezdés. „yaoi manga often lack realism, as the female authors do not 
know how men feel, and that most of the yaoi authors were lesbian women, hence the feminine 
features”.
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az agresszió különböző, de egyenként is károsan ható formái”,46 az ORTT be-
tiltotta. Hazánkban Frei Tamás igyekezett a már így is rossz színben feltűnő 
anime és manga jelenséget még sötétebben bemutatni, amikor egyértelműen 
a pornográf mangákkal kívánta azonosítani az egész manga ipart, és a japán 
társadalom erkölcseit bírálta azzal, hogy milyen tartalmakat enged megjelenni 
a kormány, és mennyire hétköznapinak számít a különféle brutális szex manga 
a szigetországban. Ezzel Frei a képregény kultúra egy kis szeletét vetítette rá 
az egész színtérre, magára haragítva a hazai anime rajongók közösségét.

Összegzés

Az otaku kultúra és a sajátosan női rajongókat vonzó boys’ love műfaj elem-
zése során egyértelműen látszik ezen szubkultúrák kettős megítélése. Habár 
az otakukat elítéli a japán társadalom, ugyanakkor megbízható felvásárló-ere-
jükre alapozva a kiadó vállalatok óriási ipart építettek köréjük. Lehet, hogy 
társadalmilag problémásnak tartják e közösségek létezését, de gazdaságilag ez 
hatalmas bevételeket jelent, és mint ilyet nem lehet problémák nélkül vissza-
fogni és megváltoztatni. Bizonyos fokon ez a 22-es csapdája, mert ha az állam 
nagy erőfeszítéseket tenne ennek az otaku szubkultúrának a rehabilitációjára, 
akkor az e kultúra kiszolgálására szakosodott vállalatokat gazdaságilag nehéz 
helyzetbe hozná, és mivel az ország már nemcsak Japánon belül, hanem kül-
földön is jelentős bevételeket szerez az anime és manga exportokból, ezért több 
érv szól e műfaj és kultúra támogatása mellett. Habár hivatalosan elítéli őket 
a társadalom, mégis fontos, mára elengedhetetlen részeivé váltak annak.

A BL rajongók problémájával az 1990-es évek óta sokat foglalkozik mind 
a japán, mind a nemzetközi tudományos világ. Pszichológusok, szociológusok, 
fejtegették hosszan, hogy a fiatal lányok körében miért olyan népszerű ez a ho-
moerotikus műfaj. Miért kedvelik tehát a fiatalok ennyire ezt az irányzatot, ha 
az előbbiekben felsorolt külső tényezők és kritikák mind az ellen szólnak, hogy 
e hobbinak hódoljanak? Mint minden szubkultúrának, ennek is az egyedisége 
és újdonsága vonzza a tömegeket, az hogy a meglévő társadalmi normák éles 
határait rugalmasan kezeli, megpróbálja azt a tömegkultúrába beolvasztani. 
A homoszexuális szerelem, a „tiltott szerelem” tabu témáját jeleníti meg, mely 
mindig is nagy felháborodást keltett a keresztény kultúrákban, mely üldöz-
tetésre ítélte azokat, akik e „tiltott” érzéseiknek utat engedtek. Csak az előző 
század második felétől, lassú folyamat során kezdte elfogadni a társadalom 
egy része a homoszexualitást, de mind a mai napig kényes témának számít 
46 Földes András, „Frei Tamás és a pornómániás japánok”, index.hu, 2004.09.28.
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a médiában. Ezért merülnek fel a BL szubkultúrával kapcsolatban sokakban 
ellenérzések, mert a homoszexualitás témájának terjedését és növekvő nép-
szerűségét „veszélyesnek” tartják a fiatal generációra nézve.

De térjünk vissza arra, miért is van létjogosultsága ennek BL szubkultúrá-
nak? Képviselői egyszerűen az emberi jogokra hivatkozhatnak, politikai és 
pszichológiai módszerekkel nem lehet nyomást gyakorolni rájuk, vagy arra 
kényszeríteni e közösséget, hogy szép lassan „tűnjön el”, mint például Kína 
ezt megpróbálja. Annak ellenére ugyanis, hogy cenzúra alatt áll, a szubkultúra 
nagyon is él, de nem a felszínen, hanem az interneten megbújva, kitéve a ko-
moly üldöztetésnek. Mindennek hátterében az áll, hogy bár számos országban 
a törvények lapjain elismerték, a homoszexualitás nem betegség, nem per-
verzió, ez a nézet az emberek fejében nem vált uralkodóvá, s az ellenérzések 
miatt, amelyeket a tudomány sorra megcáfol, tömegek ítélnek el szubkultúrákat 
a megismerés szándéka nélkül. 
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