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Folytatás a következő oldalon!

A hentai (変態 vagy へんたい) 
alatt leggyakrabban Japánon kívül 
a pornográf tartalmú animéket 
és mangákat értik. Maga a szó két 
írásjelből tevődik össze, 変 a „hen” a 
különöst, furcsát vagy változást ta-
kar, míg a „态”a „tai” hozzáállást vagy 
megjelenést jelent. Így a szigetország-
ban leginkább a 変态性欲 - hentai 
seiyoku kifejezést használják, aminek 
a jelentése szexuális perverziót jelent. 
A japán szlengben a szimpla hentait 
inkább sértésként használják, mely 
arra utal, hogy a személy perverz.

Hozzá kell tenni, hogy eredetileg 
a hentai szó a Meidzsi-korban még 
a nem normális pszichés állapotot 
jelölte, pl.: hisztéria. Csupán az 1910-
es évek második felében kezdték el 
használni a hentai seiyoku  kifejezést 
szexuális aberrációként és itt is főleg 
ugye a lelki eredetre vezették vissza a 
dolgot. Itt olyanokra lehet gondolni, 
mint az ero-guro-nansensu (bővebben 
erről majd a következő cikkben) vagy 
ide sorolták a női leszbikusok kettős 
öngyilkosságát is. A szó tehát a huszas 
évekre a szexulitással foglalkozó lélek-
tudósok szava lett, majd az 1930-as 
évekre – amikor az ország a háborúra 
készült – nem nagyon maradt

kapacitás az olyan luxusra, mint nemi 
kérdésekkel foglalkozó alapkutatások.

A II. világháború lezárása után az 
országra sok minden rászakadt, így pl. 
a nagyfokú vizuális szabadság. Ennek 
köszönhetően a szexuális tartalmú 
képek és filmek kezdtek egyre jobban 
elterjedni és ezzel párhuzamosan visz-
szatért a hentai szó is a közhasználat-
ban.

Az 1950-es évek elejére a 
szó újra megjelent a mindennapi 
közhasználatban is. Sőt, több szexuali-
tással foglalkozó magazinban is egyre 
gyakrabban használták a hentai kife-
jezést, pl. a Kitan Kirabu-ban. Ezekben 
a magazinokban még az olyan témák 
is felbukkantak, mint a homoszexuali-
tás, fétisiszta problémák vagy éppen a 
szerelmi (ön)gyilkosságok.

Az 1960-as években a szexuális 
forradalom idejére a hentai maga-
zinok is változtak, egyre jobban 
előtérbe kerültek a heteroszexuális 
kérdések is, illetve a különböző nemi 
problémákat felvonultató kutatás 
és írás (jegyezzük meg, hogy a hat-
vanas évekre már egyre könnyebben 
megoldható volt a nemi átalakítás is 
például).

Japánban tehát nem is nagyon 
jelölik a hentai szóval a pornográf 
tartalmú animéket, mangákat és a 
hozzájuk kapcsolható

egyéb termékeket. Helyette inkább 
18-kin (18 tiltott), seijin manga 
(felnőtt manga) vagy seijin komikku, 
esetleg ecchi na manga a használa-
tos. Nem hivatalosan pedig az ero-
anime/manga, purono anime vagy AV 
(adult video = felnőtt video) szavakat 
használják. A cikkben a hentait fogom 
használni, mivel itthon ez terjedt el a 
leginkább.

A hentai határai általában ott 
kezdődnek, ahol a normál (?) pornó 
abbahagyja. Mivel itt csak a fantázia 
szab határt egy-egy jelenetnek vagy 
karakternek, így semmi sem gátolja 
a készítőket abban, hogy az emberi 
lélek legtitkosabb, legsötétebb vagy 
legperverzebb vágyait, gondolatait 
is bemutassa. Sikerét többek közt az 
adja, hogy olyan szögeket tud bemu-
tatni, ami az élőszereplős filmeknél 
kivitelezhetetlen, karakterei testi tu-
lajdonságai megdöbbentőek, fizikai 
képességeik emberfelettiek, céljuk a 
meghökkentés és extrémitás. A párok 
extrém pózokban való bemutatása és 
a nemi szervek eltúlzása leginkább 
(azonkívül, hogy látványosak) a régi 
shunga művészetből maradt ránk. 
De mivel a karakterek rajzoltak így 
az egész veszít a realizmusából és 
hitelességéből.

//  IskariotesHentai 1. 
Pornó? Erotikus? Szexi? Japán mesepornó? Mangapornó, vagy mi is az a Hentai?

Miközben a magyar animés és mangás kiadványok sorra foglalkoznak a yuri és yaoi témákkal, sőt 
esetleg még olyan témát is feldolgoztak, mint az ero-guro, addig magával a hentaijal senki se mert 
foglalkozni. Nos, magazinunkkal ebben elsőként megtesszük azt, amire eddig senki sem volt haj-
landó; ellátogatunk az animék és mangák Yoshiwara negyedébe, azaz a hentai birodalmába.

Megnevezési problémák

Történeti áttekintés
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Érdemes észben tartani, hogy 
Japánban nem a kereszténység lett 
az államvallás, mint Európában, vagy 
mint a Közel-Keleten az iszlám, így 
a szexualitáshoz való hozzáállás is 
másképpen alakult. Ebből következik, 
hogy a közvélekedés eltér a miénktől. 
Egyrészt úgy gondolják, hogy min-
denkinek a saját dolga, hogy milyen 
szexuális vágya vagy fétise van, tehát 
nem tartozik a közösségre, ugyanak-
kor még a mai napig is rossz szemmel 
nézik és elítélik, hogy ha egy szerel-
mes pár kézen fogva sétál az utcán 
(tessék összeszámolni, hány kéz a kéz-
ben sétáló szerelmespárt láttál már az 
animékben).

Természetesen, mint minden 
egyes kultúrában, így a japánban is 
megjelentek az erotikus tartalmú ké-
pek és történetek (sőt az érzéki szóra-
koztatást egészen a legmagasabb 
szintre emelték a gésa kultúrával). 
Japánban ennek egyik eszköze a 
shunga volt, mely falenyomatok útján 
készült, de ritka esetben festett kép 
is ránk maradt. Alapjait a Muromachi-
korszakra lehet tenni, amikor a kínai 
orvoslás könyvei és így anatómiai 
képei is eljutottak a szigetországba. 
Ahogy lenni szokott a fiatal orvos 
tanoncokat és festőket megihlették 
az ott látható képek és ki-ki a maga 
ügyessége szerint próbálta azokat 
tovább fejleszteni.

Bár a Tokugava sógunátus til-
totta az ilyen képeket, népszerűségük 
cseppet sem csökkent. Ez leginkább 
három társadalmi csoportnak volt 
köszönhető. Először is a szamurájok 
éltek a shungával, hiszen sokan

kaszárnyákban éltek, ha volt is fele-
ségük, ritkán láthatták őket, olyan 
hölgyeket pedig nem mindig tudtak 
meglátogatni, akik pénzért cserében 
szórakoztatták volna őket. A másik 
csoport a kereskedő réteg volt, ők 
szintén sokat voltak távol asszonya-
iktól, így ők sem vetették meg a 
shungát (plusz kereskedtek is vele). 
A harmadik csoport pedig maguk az 
asszonyok voltak, 
hiszen a két fenti 
példából egyene-
sen következik, 
hogy sokat voltak 
egyedül, és ha 
az ember sokat 
van egyedül, ak-
kor nem marad 
más hátra, mint a 
shunga.

A shungák 
sokfajta fantáziát 
kielégítettek (ter-
mészetesen nem 
annyira, mint a XXI. századi pornói-
par). De közös jellemzőjük volt, hogy 
a szereplők ritkán szabadultak meg 
ruhájuktól, köszönhetően annak, 
hogy akkoriban rendkívüli szexinek 
tartották, hogy keveset láthatnak a 
másik félből. Emellett ha az öltözékük 
rajtuk maradt, a művész több dolgot 
is üzenhetett vele: például, hogy kül-
földi kereskedő vagy hazai kereskedő 
férfiú szeretgeti éppen a szamuráj 
feleségét.

A shungák mellett meg kell em-
lékezni Genji regényéről is, mely a XI. 
században készült egy hercegről, aki-
nek - mint megtudjuk - belső értékei 
helyén vannak, külleme minden 
hölgynek tetszetős és mindezek mel-
lett pazar szerető.

Kis japán pornográf 
történelem Rövid hentai töriA Heian-kori mestermű bár nem 

számít pornónak, de erotikus töltése 
és ismeretsége a mai napig érezhető 
a japán férfi ideálban.

 A II. Világháború végéig erősen 
tiltották az erotikus képeket, filmeket 
stb. a szigetországban és a háború 
lezárása után is nagyon sokáig tiltva 
volt a pornó az országban. De hogy 
egészen pontos legyek: ez így nem 
igaz. Az amerikai nyomásra elfogadott 

a l k o t m á n y 
garantálja a 
szólásszabad-
ságot, tehát 
mindenki ar-
ról beszél, és 
azt mutogat-
ja, amit akar, 
így elvileg 
a szexet is. 
De ugyanak-
kor volt egy 
másik tör-
vény is, mely 
tiltotta a 

nemi szervek és a fanszőrzet ábrázo-
lását, így a készítőknek valahogy és 
valamilyen mértékben, ezt takarni 
kelett.

A japán animációk történetében a legelső 
olyan alkotás, ahol a nemi érzékiséget és 
az animációt összehozták 1932-re tehető, 
a mű címe Suzumibune (kb. Frissítő hajó) 
volt és rendezője a japán rajzfilm egyik 
megteremtője, Hakuzan Kimura volt. A filmet 
hamar betiltották az egy-
re jobban militari-
zálódó országban, 
így mondhatni  
marginális szere-
pe van a jelenkori 
ero animék kiala-
kulásában.

U g y a n a k ko r 
az első erotikus 
anime sorozatot 
az Animation 
World Magazine 
1963-ra teszi és 
a címe Sennin 
Buraku (kb. Rem-
ete Falva) volt. 

Bár a 24 részes egyenként 15 perc 
hosszúságú filmek inkább voltak pajzánok 
semmint erotikusak.

Az első hentai jellegű vagy inkább már 
ténylegesen erotikusnak szánt animéket 
Osamu Tezukahoz szokás kötni. Hogy a 
manga atyja miért készített ilyen filmeket, 
azt leginkább három, egymással párhuza-
mos magyarázattal szokták említeni.

Az első és talán a szebbik, hogy a 
mester szerette volna elmesélni a saját 
erotikus történetét és ebben inspirálta 
őt Nabokov: Lolita című regénye és Law-
rence: Lady Chatterley szeretői című 
alkotása.
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A második, hogy az éppen gazdasági 
nehézségekkel rendelkező stúdióját, 
a Mushit szerette volna kisegíteni a 
bajból és így nyúlt a biztos bevételt 
jelentő erotikához. A harmadik ma-
gyarázat pedig az, hogy az 1960-as 
években kezdtek megjelenni az úgy 
nevezett pink filmek (pinku eiga), 
melyek kis költségvetésből készül-
tek és leginkább a soft és a hard 
pornó mezsgyéjén lévő láthatatlan 
vonalon egyensúlyoztak. Az első 
ilyen jellegű filmek közé sorolható 
az 1963-as Vágy barlangja (Jôyoku 
no dôkutsu) és az 1962-es Húspiac 
(Nikutai no Ichiba) és ezt a trendet 
akarta meglovagolni a manga-anime 
nagymester. Az, hogy pont az 1960-as 
évek kezdetére tehető ennek a hul-
lámnak a megjelenése, több elemnek 
is köszönhető: többek közt annak is, 
hogy az 1950-es évek végére a pros-
titúció újra illegális lett. 

Mindenesetre 1969-ben bemu-
tatták a One Thousand and One Ara-
bian Nights (Senya Ichiya Monogatari) 
alkotást, majd az egy évvel későbbi 
Cleopatrát (Kureopatora). Utóbbi

filmet még Amerikában is bemutat-
ták, ez alatt azt kell érteni, hogy két 
manhattani mozi a műsorára tűzte. 
Végül 1972-ben befejeződött az Ani-
merama nevezetű trilógia, az utolsó 
darab előkészületeiben Tezuka már 
nem vett részt, ezért ez a film erősen 
eltér a korábbi kettőtől. A Kanashimi 
no Beradonna mind képi világában 
mind pedig hangvételében inkább 
komolyabb és kifinomultabb, mint az 
előző kettő mozi. A Belladonnát végül 
a rangos Berlini filmfesztiválon is be-
mutatták. 

Érdemes megjegyezni az 1971-
es Yasuji no Pornorama Yacchimae! 
című animét, ami erotikus volt, de 
sokkal fontosabb, hogy megalkotója, 
Tanioka Yasuji többek közt olyan ma 
már teljesen bevett motívumot hono-
sított meg, mint a fiú karaktereknél 
az orrvérzés, amikor egy nagyon szexi 
lányt meglátnak.

Ezzel párhuzamosan a man-
gák terén is egyre jobban kezdtek 
elterjedni az erotikus képregények. 
1964-ben elindult a Garo avantgarde 
magazin, mely lehetőséget biztosított 
ifjú és kevésbé konvencionális – így 
erotikus – történetek megjelenésére.

Így 1969-ben jelent meg a 
Harenchi Gakuen (Szégyentelen 
iskola), melyben értelemszerűen egy 
középiskola mindennapjaiban pillant-
hattunk bele, ahol a férfiúk többségé-
nek az a célja, hogy belessen a lányok 
szoknyája alá vagy bugyikat szerez-
zen. Bár maga a mű nem nevezhető 
pornográfnak, akkoriban hatalmas 
felháborodást keltett és sokan tilta-
koztak ellene, Vakajama prefektúra 
vezetői az erotikus mangák betiltását 
szorgalmazták.

Az 1970-es években 
az olyan mangák, mint a 
Kekko Kamen, Oira Sukeban 
(mindkettő 1974-ben jelent 
meg) vagy az 1979-es Han-
appe Bazooka tovább tágí-
tották az erotikus jelenetek 
elfogadottságát. Ezekben 
a mangákban jelentek meg 
és alakultak a ma már fan-
serviceként ismert rajzok és 
panelek, mondhatni ezek 
a művek alapozták meg az 
olyan későbbi sorozatokat, 
mint a Golden Boy vagy a 
Queens Blade. 1973-ban 
jelent meg a Manga Eroto-
pia, mely az első gekigi ero-
tikus manga antológia volt a 
piacon, ezt követően pedig 
megjelentek a Manga Erogenika (1975) és Alice Manga 
(1977) magazinok.

Szintén a hetvenes években kezdtek el megjelenni 
az olyan történetek, amik a lányok egymás közti sze-
relmét voltak hivatott elmesélni. Bár nem kifejezetten 
hentai történetek voltak, egy évtizeddel később egyre 
népszerűbbek lettek az erotikus vonalon is.

Természetesen a fiúk egymás közti szerelmi élete 
is előtérbe került az egyik legkiválóbb mű, a Kaze to Ki 
No Uta – mely Keiko Takemiya remekműve - által. Az 
első ilyen munka volt a Moto Hagios Toma no Shinzo, 
mely 1973-ban jelent meg. A yaoi, ami ekkor kezdődött 
kifejlődni, leginkább a shonen-ai-ból keletkezett, így ek-
koriban a yaoi inkább volt a shonen-ai paródiája, semmint 
különálló stílus.

Az 1980-as évekre jelentős technikai fejlődés követ-
kezett be, így megjelentek az első számítógépes játékok 
(kiemelendő az 1983-as Lolita Syndrome, amit a Nin-
tendo készített), illetve megjelentek a videólejátszók az 
otthonokban; így mivel nem volt muszáj moziba menni 
a pornóért, a hentai is gyorsan átváltott a VHS kazikra 
– jegyezzük is meg, hogy a hentainak a mai napig a fő 
megjelenési területe az OVA-k világa. 
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Az első OVA hentai a Lolita Anime 
(Rorita Anime) fantáziadús címet 
viselte (hogy a lolita szegmens meny-
nyire erős volt, azt lásd lentebb). 
Szintén 1984-ben kezdődött el a 
Cream Lemon (Kurimu Re-
mon) című OVA sorozat 
franchise is, mely egészen 
1987-ig futott, a legfris-
sebb évada pedig 2006-
ban jelent meg. A sorozat 
több dolognak is köszön-
heti, hogy időről időre 
hozzányúlnak. Egyrészt az 
eredeti történet grafikája 
meglepően művészi, és így 
elég igényesnek is mond-
ható, másrészt a „főszálon” 
kívül (mely egy testvérpár 
egymás iránt érzett sze-
relmét mutatja be) több 
szexuális problémát is be-
mutat, ilyen például az is, 
hogy milyen viszonya lehet 
egy tinédzser lánynak a 
szexhez, ha családjában már többen 
is nemi erőszakot szenvedtek el. Vala-
mint meg kell jegyezni, hogy ebből a 
sorozatból nőtte ki magát a Project 
A-ko sci-fi paródia mozi is, mely töb-
bek közt a Macross és Gundam ani-
mékre koncentrál.

Szintén ebben az évtizedben 
kezdte el működését a Lemon People 
magazin is, mely bár nem kimondot-
tan hentai magazin volt, de úttörő 
munkássága hozzá segített a lolicon 
láz kialakulásához és terjedéséhez. 

A nyolcvanas években tovább 
tágult a hentai animék világa, többek 
közt az Urotsukidojival, melynek tör-
ténelmi hőstette

abban állott, hogy első ízben mutat-
tak animében csápos polipos szexet. 
Illetve a manga és az abból készült 
anime Toshio Maeda nagyon precíz 
avant garde stílusának köszönhetően 

lett kiemelkedő darab. 
A mű annyira nagy 
sikert ért el, hogy 
még a japán Playboy 
is foglalkozott vele, 
ahol megjegyezték, 
hogy a horror, az 
erőszak, a szadista 
jelenetek és persze a 
szexualitás mennyire 
erősen jelenik meg, 
de mégsem öncélúan 
és zavaróan. 

Maeda mester 
későbbiekben meg-
alkotta a talán leg-
híresebb hentait, 
La Blue Girl címmel, 
ami leginkább a csá-
pos pornót akarta 

kifigurázni (mint fentebb említettem 
Japánban tilos a nemi szerveket ábrá-
zolni, de pl egy csápot vagy 

robot tartozékát már simán lehet 
mutogatni). Tegyük gyorsan hozzá, 
hogy mint közismert, a legelső ismert 
csápos pornó rajzot a zseniális festő 
Katsushika Hokusai hagyta ránk A ha-
lászasszony álma címmel.

A nyolcvanas években fontos 
dolog történt, ami elősegítette 
azt, hogy a hentai egyre nagyobb 
népszerűségre tegyen szert, így 
nyugaton is. Ez pedig az aniparok 
megjelenése volt, tehát olyan dou-
jinshi alkotások, amelyek egy már 
meglévő mangát-animét figuráztak 
ki, vagy esetleg egy alternatív törté-
netet meséltek el. Nem kellett sokáig 
várni és hamarosan megjelentek a 
H-doujinshik, melyekben a már jól is-
mert karaktereket lehet megismerni 
merőben új helyzetben. Így termé-
szetesen mindenki talál a saját fan-
táziájának megfelelőt, avagy mi lenne 
ha Matsumoto Rangiku  és Tsunade 
egymást szeretgetnék

vagy éppen Kuchiki 
Byakuya és Uchiha 
Madara szeretné meg 
egymást, de nagyon. 

Az évtized folya-
mán nem csak ezek 
formálták a hentai és a 
rajzolt erotika világát. 
A késői hetvenes évek-
ben és a korai nyolc-
vanas években jelentek 
meg az első lolicon 
mangák a piacon, közül-
ük is kiemelkedik Azu-
ma Hideo, akit a lolicon 
atyjának neveznek, 
az első ilyen műve a 
White Cybele volt. Ez-
zel a stílus megjelené-
sével párhuzamosan 
egy új korcsoport is 
megjelent: ezpedig a fiatal iskolás fiúk voltak, akik úgy 
érezték, hogy végre olyan erotikus (de nem pornó) man-
gákat olvashatnak, amelyekben korban jobban hozzájuk illő 
lánykák szerepelnek, nem pedig idősebb lányok vagy ép-
pen a végzet asszonyai. A stílus olyan erőteljes dinamikával 
jelent meg a piacon, hogy a kor két legjelentősebb hentai 
magazinja is felvette a kínálatába, a Lemon People és a 
Manga Burikko. A későbbiekben olyan mangaka művészek 
is alkottak ebben a témában, mint a Tezuka-díjas Fujiwara 
Kamui vagy Miyasu Nonki. A kilencvenes évekre a lolit fo-
gyasztók tábora alaposan kibővült, majd pedig beállt a ma 
is jól ismert 20-30 éves korosztályra. Természetesen ezzel 
párhuzamosan külön erre a területre specializálódott maga-
zinok és antológiák is megjelentek, így a Comic Rin, Comic 
Lo vagy a Hinakan Hi.

Az utóbbi húsz év legnagyobb eseményét maga az inter-
net megjelenése szolgáltatta, így ma már a műfajt szinte az 
egész világon ismerik és a nagyobb pornóoldalakon külön 
szekcióként emlegetik a hentait. Tehát a műfaj erősen glo-
balizálódott, a jelenséggel olyan médiumok is foglalkoznak, 
mint a Dolcer TV, a Playboy vagy éppen az [origo]. Az AniMa-
gazin következő számában pedig mélyebben beleásunk a 
hentai típusaiba, műfajaiba és sajátosságaiba.

http://anipalace.hu

