Egy női vélemény...
a hentairól
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Nagyon nehéz egy olyan témában írni, amiről előttem sokan és sokféleképpen elmondták
már a véleményüket. A most következő írásommal
nem fogok sok megértő emberre találni, de erősen szükségét érzem annak, hogy beszéljek erről
a témáról, mert sajnos a nagy női véleményhuszároknak nem szokása. Szó se róla, még a politikánál is rázósabb terep ez, de előre szólok, nem
#metoo-kampányírás következik!
Először is ne legyünk álszentek: amióta világ
a világ, a szex az élet része. Nemcsak azért, mert
ezáltal maradhat fenn megannyi állat és maga az
ember is, hanem azért, mert társas lények vagyunk
és mindenkinek jár a törődés. (Értsünk ezalatt
bármit is.) Lehet mindenféle gyermek- és ifjúságvédelemmel takargatózni, az internet világában
semmi értelme nincs. Ezért sem értem, hogy az
Őszi MondoConon miért szántak egy másfél órás
kerekasztal-beszélgetést a „Szexualitás animékben, szexualizált karakterek” témájára, hogyha
két lewd cp-gyalázkodás és trap körüli hisztéria
között pont a diskurzus eredeti kiindulásáról nem
volt szó. A falatnyi ruhaneműkről és társairól más
beszélgető-partnerekkel tavasszal már lezavartak
egy kisebb vitát „fanservice” alcím alatt, szóval
egyáltalán nem volt szükség erre a cringe-partira.
Másodszor: Minden embernek megvannak
a maga perverziói, legfeljebb nem mindenki fogja az orrunkra kötni. Belemehetnénk vastagon a
különböző irányzatokba, de nem érdemes. Annyi
biztos, hogy nem mindegyik erkölcsileg helytálló
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és/vagy legális, de ha valaki szeretné ezeket valamilyen formában kiélni, arra kismillió plusz egy
lehetősége van manapság. Elvégre a hentai is az.
És ha már hentai: vannak olyan gusztustalan alkotások, amikre még én is azt mondom, meg se
kellett volna születniük. Emiatt azonban nem
kell élből elítélni a konkrét műfajt, mert ahogy az
animéknél is általában elmondható, itt is nagyon
széles körű az a (jobbára férfiakból álló) nézőközönség, amelynek a kedvére próbálnak tenni. (Bár
ez a probléma nagyon szépen kiküszöbölhető pár
címszavas kereséssel, de a legtöbbször ez sem
akadályozza meg, hogy egy könnyednek induló
műnél ne fuss bele egy szörnyszexes borzalomba.) Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ez pont
nem az a műfaj, ahol az anatómiai pontosság, a

koherens történetvezetés vagy hovatovább a
mély mondanivaló teljes hiányát számonkérhetnénk. Ha nagyon el szeretném a dolgot bagatellizálni, akkor azt mondanám, hogy ezek rajzolt
pornók, amiknek az egyedüli célja bemutatni,
hányféleképpen találhat be a kolbász a lyukba.
Ezzel azonban elhallgatnám azokat a munkákat,
amelyek más zsánerek bevonzására vagy éppenséggel kifigurázására születtek, de sajnos ezen törekvések színe-javát szép csúnyán beáldozzák az
igénykielégítés oltárán.

amik az utóbbi évek merítését piszkosul kinyírja.
Nagy átlagban a női szereplők –(ál)szerénységtől
függetlenül– bármelyik milliszekundumban képesek instant terpeszt ugrani pár perc élvezetért; a
férfiak pedig (mindegy, mekkora egy hétpróbás
lúzerről van szó) mindenféle gátlás és szégyenérzet nélkül visszaélnek ezzel, mégpedig olyan óvatos-duhaj-démon módjára, hogy éppen egy szoknyával feldíszített kipufogócsőre nem másznak
rá.

Az egyedüli negatívum, ami felett azonban
nem mehetek el: a „főszereplők” igen erős beskatulyázása. (Ilyen tisztán a homoszexuális és szörnyes-csápos rettenetekre ez nem jellemző, de
beszéljünk általánosan!) Nem
a „megerőszakolás - fordított
megerőszakolás” problémakörére gondolok, hanem azokra a torz karakterjellemekre,

„Nagy átlagban a
női szereplők –(ál)
szerénységtől függetlenül– bármelyik
milliszekundumban
képesek instant
terpeszt ugrani pár
perc élvezetért...”
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Nekem senki ne jöjjön azzal a hülyeséggel, hogy
„Japánban már évszázadok óta jellemző ez a fajta
túlzás”, mert ez pont nem lehet mentség vagy ok
ennek az elburjánzására, sőt! Az egy dolog, hogy
tovább mennek a romantikus sztorik gusztustalanul nyálas és agyonidealizált momentumainál,
de nem jelenti azt, hogy kötelező innestől a karaktereidet egy kaptafára építeni. Hogy a fenébe
higgyem el, hogy ezek bármilyen módon kötődnek egymáshoz, hogyha ukmukfukk találkoznak,
pislognak kettőt, aztán nekivetkőzés és rengetegszer eldörren az ágyú?
Gyakran szokták a hentaira azt mondani,
hogy nem több puszta pótléknál. Bevallom őszintén, meglepően sokat gondolkoztam mostanság
eme állítás létjogosultságán, próbáltam ellenérveket felsorakoztatni, nem sikerült. Ahogy akciófilmből sem fogsz megtanulni autót vezetni,
úgy pár pornórajzfilm után nem te leszel az ágyban a következő Choky Ice vagy Cicciolina.

Visszatekintve a saját hentainézős élményeimre, régebben nagyon nem voltam válogatós.
Épp ezért sok olyan gányolmányba sikerült beleszaladni, amitől szépen leolvadt az agyam (ehhez
a Boku no Picónak semmi köze) és csak bizonyos
esetekben szántam el magam egy újabb hentai
megismerésére. Ilyen negatív példa volt egynek a
Kangoku Senkan, ahol az abszurd alapsztorit és a
mindenkit dagadtnak ábrázoló grafikát össze-vis�sza imbolygó kameramozgással próbálták ellensúlyozni. Ez még egy LSD-partinak is ízléstelen.
A Drop out egy, a lemorzsolódás problematikájával összevont szado-mazo borzadály, ami persze
hogy arról szól, miképpen csicskítják be az egyetemre be nem jutott vagy középsuliból kiesett lányokat a hozzájuk kijelölt „okos fiúk”. Vagy ott van
az Oide yo! Mizuryuu Kei Land, ami egy vidámpark
tele szexmániás kamaszokkal. Kell ehhez még valamit mondanom?
Szerencsére pozitív példákkal is sikerült találkoznom, mégha nincs is sok belőle.

Bár a Rance-franchise pont a „fűvel-fával-lég�gyel röptében” kategóriát erősíti, rendelkezik egy
olyan egyedi atmoszférával, ahogy a lovagregények egyszeri kalandorának toposzát kifigurázza
saját főhősével.
A Tropical Kiss egy hotelbe összegereblyézett diákcsapat romantika-történeteit vázolja fel,
ahány epizód, annyi sztori mentén. Vannak ugyan
felesleges mellékszálak ebben az OVA-ban, de ha
hajlandó az ember eltekinteni ezektől, akkor igen
szórakoztató és könnyed darabot kap cserébe.

Több szó, mint száz, az utóbbi pár év túlzott pollkorrektségi hisztijei után nem lehet kellő
biztonságban okosat mondani a témában. Nem
mondom azt, hogy minden perverzióra kapható
aberrált állat volnék, viszont fontosnak tartom
kijelenteni, hogy a szexualitás elfojtása, elbagatellizálása, nagyfokú tabusítása SEM (!) lehet
megoldás. Fogadjuk el, hogy egyesek ezt például
hentaiban élik ki. Ha valamelyest érdekel/szereted, úgyis érdeklődni fogsz utána, nézed; ha nem,
akkor engedd el!

Az utóbbi egy-két évben én is nagyobbrészt
akkor szoktam ilyeneket nézni, amikor magányos
vagy az aktuális párkapcsolatommal elégedetlen
vagyok. Minden más esetben
félúton kinyomom a videót és
keresek valami jobban tetszőt.
(Talán emiatt is szokásom trehányan listázni ezeket a MAL-on.)

Én mindenesetre tartom magamat ahhoz a
sportemberi hozzáálláshoz: Nézni jó, csinálni még
jobb!

„Gyakran szokták a
hentaira azt mondani, hogy nem több
puszta pótléknál.
(...) próbáltam
ellenérveket
felsorakoztatni,
nem sikerült.”
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