
Aktualitás

Hamarosan megjelenik (kb. a cikk 
megjelenésével egyidőben) a Deadpool 
című - a világon legjobban kereső - R-ra-
ted szuperhősfilm után a Gyilkos Tréfa 
című (képregényként 1990-ben magyarul 
is megjelent) R-rated, azaz felnőtt-szu-
perhősrajzfilm, és már maga a besorolás 
bejelentése is nagy visszhangot váltott ki. 
Ennek kapcsán megmutatom, miért olyan 
nagy dolog is ez.

Bevezetés

Mint azt már mindenki tudja, vannak 
felnőttrajzfilmek (ilyenkor miért gondol 
mindenki csak a pornóra?). Most róluk 
lesz szó, és mivel az emberiség nem csak 
japánokból áll, ezért a kialakuláshoz figye-
lembe kell venni globális tényezőket, mint 
amilyen például Amerika, illetve szabad ki-
térni hazánkra, Magyarországra is (de csak 
a következő részben). Szögezzük le, hogy 
a felnőttrajzfilm, az nem a Simpson család 
vagy ha japán példákat szeretnétek (miért 
is ne szeretnétek egy animés magazinban), 
akkor a Fullmetal Alchemist. Elég szűk a 
réteg, de Amerikában R jelöléssel találjá-

le- illetve kiadásra (megjegyzem, hogy a 
kereskedelmi csatornák hobbija, hogy fel-
nőtteknek szóló filmeket adnak le 12-es 
korhatárral teljesen szétcenzúrázva). Érde-
kesség, hogy Magyarországon 2004-ben 
bevezették az X korhatárt (Csak felnőttek-
nek), amit mozin és DVD-kiadásokon kívül 
nem nagyon használtak, és oda se gyakran 
kerültek ilyen jellegű filmek, tehát a sokkal 
szélesebb körben elterjedt jelölést fogom 
használni (R-rated).

A fogalom

A lényeg: a felnőttrajzfilm meghatáro-
zása az, hogy magasról tesz a tabukra és 
a nézői elvárásokra. Tehát ami egyébként 
egy kedves átlagos mese lenne a barát-
ságról vagy egyéb tanulsággal - remélem, 
hogy nem kell erre példát hozni, mindenki 
látott már ilyet, kb. ez a Pokémon vagy a 
Yokai Watch - az felnőttrajzfilmként úgy 
néz ki, hogy aranyos kisállatok belezik 
egymást akaratlagosan vagy teljesen 
véletlenül miközben akasztófahumorral 
megkapjuk minden rész végén az aktuális 
tanulságot, pl. Tündi Bündi Barátok (ez in-
dított el engem anno ebbe az irányba, az-
tán még most sem álltam meg), de például 
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tok meg ezeket, pl. Akira, Shoujo Tsubaki, 
Gantz vagy Elfen Lied, illetve amerikai 
rajzfilmek pl. Archer, Firka Villa, Superjail 
vagy a Brickleberry. Ezek magyarul 18-as 
korhatárjelzéssel illetve, ha jobb napja van 
az NMHH-nak (Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóságnak), akkor 16-ossal kerülnek 

R-rated, avagy a rajzfilmek és a felnőttek 1. rész
Írta: tomyx20 (tomyx20.wordpress.com)

a Ren és Stimpynek is készültek felnőtt ré-
szei (keress rá: Adult Party Cartoon), ahol az 
egymásra hányás a mű legvisszafogottabb 
pontja. S míg az amerikai felnőttrajzfilmek 
tobzódnak az öncélúságban és a történet 
csak kb. annyit ér, mint egy pornóban, ad-
dig Japánban ezt is máshogy csinálják: ál-
talában a mondanivaló szolgáltatja az okot 
(rosszabb esetben pedig az ürügyet) a képi 
brutalitásra. 

http://tomyx20.wordpress.com


Az Elfen Lied meg egy jó példája annak, 
hogy ne lehessen eldönteni, hogy az egész 
csak egy perverz szadista képzelgése vagy 
egy pedofíliával és előítéletekkel teli világ 
hiteles lenyomata, azaz, hogy a történet 
van alárendelve a képi megvalósításnak 
vagy pedig fordítva.

Egyszerűbben

Akik nem teljesen értenék: a Gantzban 
Gantz zenéi és poénjai nem korhatárosak, 
max. 12+-osak, amikor szétrobban valaki-
nek a feje 16+, amikor közelről mutatják, 
ahogy szétrobban valakinek a feje, akkor 
18+.

Mindent látsz, mint 
a nagy testvér

Ugye titeket is zavar, mikor egy család-
barát romantikus filmben egy szerelem 
épp beteljesülőben van, aztán vágnak 
egyet, és már másnap reggelnél tartunk 
(csodálatos ellenpélda Deadpool, aki szin-
tén R-rated). Na ilyen a felnőttfilmeknél 
nem szokott előfordulni. Jöhetnétek az-
zal, hogy ha azt akarom nézni, arra ott van 
a pornó, ott jobban is értenek hozzá, mert 
minden szereplő kijárta a szexipari szakkö-
zepet. De a pornó meg a történet rovására 
megy, lásd Euphoria (az előző számban). 
Viszont a felnőtteknek készült filmeknél 
ilyen nincs. Ott aranyközépút van; történet 

1972. január 25-én, és ezzel a filmmel Ral-
ph Bakshi vált a felnőtt rajzfilmek atyjává 
(kb. egy perverz Tezuka). Mivel ez a beso-
rolás (X és R) csak Amerikában létezett, 
és oda csak visszafogottabb művek (vagy 
még azok se) érkeztek ekkortájt a felkelő 
nap országából, ezért fordulhatott elő, 
hogy Japánban az első, ami utólag, de 
megkapta a már sokat emlegetett besoro-
lást, Youji Kuri 1962-es Acchi Kocchi című 
mozifilmje volt (mindössze 10 évvel meg-
előzve Amerikát). Szerencsére ez nem ak-
kora megtiszteltetés, hogy versenyeztek 
volna érte az országok, hogy kié a korábbi.

Miről beszélek?

A korhatár elég tünékeny és képlékeny 
dolog. Habár vannak alapvető jellemzők, 
amik meghatározzák, ez kultúránként és 
korszakonként változik (Csak egy példa: 
szegény Hitchcocknak képkockánként át 
kellett néznie a Psycho zuhanyzós jelene-
tét [és akkor még nem volt Sony Vegas], 
hogy ne látszódjon bimbó, a japánoknak 
pedig mára lételemévé vált a bimbóelta-
karás művészete.), mégis előrevetíti szá-
munkra, hogy mire számítsunk az adott 
művel kapcsolatban (és elvileg a szülők 
számára is).
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és a történet szempontjából fontos, de a 
történéseket nem túlságosan előrelendítő 
jelenetek között (értsd: szex; lásd a Mind 
Game cikket ugyanebben a számban).

Mivel, illetve kivel is 
kezdődött ez?

A rövid bevezetés után térjünk át a 
történelmére. Világszinten Fritz, a macska 
volt az első X-rated (ami az R-rated fölött 
áll) rajzfilm (s emellett minden idők leg-
sikeresebb független animációs filmje) 



Érzékeny témák/műfajok

Vannak műfajok is, amik megköve-
telik a korhatárt, pl. egy korhatár nélküli 
yandere vagy guro elég vérszegény lehet 
(guro nincs is), a yuri/yaoi is úgy jó, ha van 
benne anyag. Kivétel a josei és seinen, me-
lyek ugyan (többnyire) szellemi érettséget 
követelnek a nézőtől, ahhoz mégsem kell 
feltétlenül olyan dolgokat tartalmazniuk 
vagy mutatniuk, amit ne láthatna akár egy 
gyerek is. De ennek inverze, hogy hentait 
bármiből lehet készíteni, az egyik legválto-
zatosabb műfaj.

Felsorolok itt témákat, melyek túlnyo-
mó többségben felnőtt művekben nyer-
tek feldolgozást:

- Alvilág: Az alvilágot vagy a zombikat 
is könnyebb úgy bemutatni, hogy nem fi-
nomkodnak benne.

- Bestialitás: Természetéből fakadóan, 
mivel állatokkal való párosodást jelent, 
ezért szinte csak hentaiokban fordul elő.

- Bukkake: Meg kell még említeni, 
hogy ez is hentai?

- Csápok: Bár előfordul egy pár kevés-
bé korhatáros műben is, a csáp a hentaiok-
ra jellemző. És ez kuriózum, mert az egész 
világon csak Japánban számít szexinek a 
polip.

- Domina: Már kényelmetlenül érzem 
magam, hogy azzal kezdtem, hogy nem 
csak hentairól lesz szó, és ez már zsinórban 
a 4. téma hozzájuk. Bár ez sem kizáróla-

- Fekete humor: A fekete humor is úgy 
a legjobb, ha túlmegy bizonyos határokon. 
Ha valaki nem tudná, mi az a fekete humor: 
A fekete humor olyan, mint a láb…    nem 
mindenkinek van.

- Fetisizmus: Hentai, de nem egy fiata-
loknak szóló műben is feltűnik. Ez az, ami-
kor tárgy vagy testrész vált ki az emberből 
szexuális örömöt.

- Gangbang: Kizárólag hentai  A lényeg: 
„egy csoport kan összeigénytelenkedik 
egy nőt”.

- Halál és halhatatlanság: Nem meg-
lepő módon a halállal és halhatatlansággal 
foglalkozók közt is elég sok a felnőtteket 
célozza meg.

- Hatalmas mell: Bár a fanservice ré-
sze, a felnőtteknek készült művekben még 
inkább előfordul.

- Hermafrodita: Mielőtt bárki is eldob-
ná a követ, hogy saját perverziómat élem 
ki, hogy hentaiokról írok, ez nem kizárólag 
hentai (lásd: Sidonia no Kishi).

- Hipnózis: A hipnózissal meg jóformán 
csak a hentaiok foglalkoznak, amin őszin-
tén meglepődtem. Kit érdekel a gyógyá-
szatban betöltött szerepe, ha rá lehet vele 
venni másokat a szexre.

- Iroda: Nyilván nem kizárólagos ez 
sem, de rengeteg hentainak ad otthont ez 
a bizonyos helyiség.

- Járvány: Az egész világot megfertőző 
járvány se túl mókás, úgyhogy abból is csak 
felnőtteknek szóló művek születtek.

- Kannibalizmus: A kannibalizmussal 
is csak két nem felnőtteknek szánt anime 
foglalkozik (egyik az Ezüst Nyíl, a másik 
pedig a 2006-os Kage no Kodomo, azaz 
A gyerek árnyéka/Árnyékgyerek című rö-
vidfilm).

- Kedvcsináló: Nem kizárólagosan, 
de a mangákhoz készült, általában rövid 
kedvcsinálók döntő többsége is felnőttek-
nek szól, mivel ők már keresettel rendel-
keznek, így van pénz, amit el lehet tőlük 
ezekkel venni.

Anime - kitekintő 37

Vissza a Tartalomjegyzékhez!AniMagazin/AniPalace

gos, néhány fiatalabbaknak szóló animé-
ben is szerepelnek dominák (Idol Fight 
Suchie-Pai, Sabagebu és Mangaka-san to 
Assistant-san to specialok), hogy miért, azt 
viszont nem tudom.

- Elcsábítás: Hentai, de kevésbé korha-
táros művekben is előfordul, ahol nem a 
szexualitás a csábítás célja.

- Eroge adaptáció: Nyilvánvalóan 
hentai.

- Erős idegzetűeknek: Ebből is van 
kevésbé korhatáros is (Hadashi no Gen és 
a Mahou Shoujo Madoka Magica), eléggé 
magától értetődő a dolog. Bár egy-két mai 
gyereknek elég erős az idegzete.



- Kegyetlenség: A kegyetlenség, bár 
elég semmitmondó kifejezés, legyen az 
fizikai vagy szellemi, mozgóképes megfe-
lelői szintén megkövetelik a korhatárt.

- Kentaur: Bár az ilyen egy-két soro-
zatos kategóriákat kihagytam (így is 500 
körül volt a témák száma), mivel többnyi-
re az az egy-két mű más kategóriákban is 
fellelhető, a kentaurt megemlítem, csak a 
Monster Musume no Iru Nichijouban sze-
repel, de sok (több, mint 10) hentai man-
gában van kentaur, nem gondoltam volna, 
hogy ennyire szexi.

- Komor színvilág: A komor színvilág 
sokszor felnőtt művekben fordul elő. Ez 
talán azért lehet, hogy a kivégzéseket ne 
élénk színekkel oldják meg (ellenpélda a 
Danganronpa).

Érdekes kivételek:

A korrupció sem kizárólag felnőtt mű-
faj, mint ahogy a drog sem. Lehet, hogy 
csak én lepődtem meg ezen, de kommu-
nista szereplőkkel is több gyerekeknek 
szánt anime készült, mint felnőtteknek 
szánt. Pláne furcsa, ha azt nézzük, hogy 
japán nem kommunista ország, hogy pro-
pagálja ezt az ideológiát.

A hermafroditáról, bukkakéról, kopro-
fíliáról bővebben az Animagazin 14. szá-
mában olvashattok.

Folytatjuk

Ennyi fért most ebbe a cikkbe, így is 
elég hosszúra nyúlt, a következő szám-
ban lehet majd továbbolvasni, ha érdekel 
esetleg valakit. Addig is egy rövid összeg-

zés: általában azért van létjogosultságuk 
ezeknek a műveknek, mert levetkőztetik 
a nézők gátlásait, és megszabadítják őket 
pár percre a társadalmi elvárásoktól. Sza-
badon szárnyalhat a képzelet, úgy, hogy 
nem károsítja az egészséget.

A következő rész tartalmából: Hazai 
képviselő és befejeződik a témák listája.
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- Kém: A kémes művek többsége szin-
tén az érettebb közönségnek szól. Ezek 
nyilván erőszakosak, illetve árulások sem 
ritkák bennük.

- Kivégzés: Kivégzés érdekes módon 
nem teljesen felnőtt téma, több kevésbé 
korhatáros animében is előfordul.

- Kínzás: A kínzás is felnőtt, azon belül 
is inkább erotikus dolog, mármint nem 
szerintem, hanem a hentaiokat készítők 
szerint.

- Koprofília: A koprofília, mint ahogy 
a legtöbb parafília (bár biztosat csak a 
cikk következő részében állíthatok) ismét 
korhatáros, és elég meglepő módon csak 
hentaiokban fordul elő.

Nem annyira indokoltak:

- Kivillanó bugyi: Ez is főként ennek a 
korcsoportnak készül, a listára kerülésének 
oka egyébként az is lehet, hogy ezekben 
nem állnak meg csak ennyinél (és én is 
tévedhetek, mivel majdnem 400 darab ani-
mét nem ellenőriztem végig, hogy mind 
milyen).

Források: 

animeaddicts.hu
myanimelist.net

idegen-szavak.hu

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-14/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-14/

