Az ,,ahegao-jelenség”
térhódítása
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Kétségtelen, bármilyen geek rendezvényre
is látogatunk el, találkozni fogunk olyan fura alakokkal – a cosplayeseken kívül –, akik ruházatukkal
kitűnnek a többi vendég közül. Az elmúlt Mondoconok meglátogatása során tűnt fel a barátaimnak és nekem, hogy rengetegen polgárpukkasztó
öltözékekben jelennek meg. Az ,,I love loli” maszkok után egy bizonyos szintlépésre lettünk figyelmesek a „kéjenc” öltözékekben, amikben egyre
több animefan jelenik meg. Ez a cikk a ,,hentai”-os
öltözékek miértjeibe fog elmerülni. Próbálok magyarázattal szolgálni minden kedves olvasónak arról, vajon ki és miért hord ilyen polgárpukkasztó
ruhákat?

A hentai iránti rajongás
felvállalása
Bizonyára minden animefan rendelkezik
olyan kellemetlen élménnyel, amikor valamelyik
ismerőse sérelmezte a japán animációs sorozatok
és filmek iránti rajongását. Ezeknek a történeteknek az egyik ,,kötelező eleme” az, hogy az animéket a hentaijal azonosítják. Teljesen egyértelmű
– még ha olykor kínos is erről beszélni – a hentai
ugyanúgy az animék részét képzi, mint a shounen
vagy bármi más egyéb műfaj.
A dolog, tehát nem megkerülhető – lehet
szeretni és utálni is. Nyilvánvalóan nem célszerű
szóba hozni a hentait, hiszen az elfogadottsága
erősen ingadozó, akár az animéseken belül is.
Ugyanakkor ahogyan vannak utálói is a témának,

AniMagazin

ugyanúgy vannak rajongói is. Nekem is vannak
ismerőseim, akik ,megrögzött loliconok, hentai-gyűjtők, yaoi fanok vagy olyan emberek, akik
az Animeaddicts-cen az összes perverz mangát olvasták.
Viszont! ,,A régi szép időkben” az animefanok legtöbbje ezen szokásainak nem adott hangot vagy csak a legszűkebb baráti körben tárgyalt
a témáról. Ennek ellenére most egy 180°-os fordulatot vettünk a hentai iránti rajongás felvállalásában. Nemhogy teleposztoljuk a Facebookot
hentaijos mémekkel vagy küldözgetünk ,,ezt-azt”
privát üzenetekben, de már olyan ruhákat is hordunk, amik azt az üzenetet közvetítik: ,,Látod? Én
szeretem a felnőttes animéket!”.

Az ahegao megjelenése ruhákon
A hentai felvállalásának megjelenése az öltözködésben leginkább az ahegaóhoz köthető.
(Aki nem tudja, mi az, a piros keretben összefoglaltam!) A szó szerint élvezkedő leányzók montázsát leginkább pulóvereken figyelhetjük meg,

Ahegao
Az ahegao hentai animéken belüli fogalom és jelenség. Azokban az animékben fedezhető fel
ahegao, amelyekben a karakterek (leginkább a lányok) extrém módon jutnak el a „csúcsra”. Ebben
a pillanatban arcuk eltorzul (jellegzetesek a ,,feleső” szemek – angolul: eye rolling), furcsa pózokat
vesznek fel, és leginkább hosszan, elnyújtva sikítanak. Másik ismertetőjele az ahegaónak, hogy a
lányok pózolásképp sokszor békejelet mutatnak a kezeikkel, a teljes odaadás szimbólumaként.

de ma már konkrétan minden egyes ruhaneműre
rányomják ezt a mintát a bugyikon keresztül a baseball sapkákon át a tornacipőig.
A cikk írásakor tett ,,kutatómunka” során
megfigyeltem, hogy Kínából egészen minimális
anyagi ráfordítással beszerezhetők már ezek a ruhaneműk. 2000 Ft környékétől már hozzájuthat
bárki egy ,,ahegaós” cipőhöz.

Az ahegao, mint a hentai
rajongók jelképe
Az ahegao megjelenése leginkább a ’90-es
évekre datálható, de tényleges népszerűsége az
animéken belül a 2000-es évek után lett. Mivel
rendkívül jellegzetes és mással nem összetéveszthető jelenséggel van dolgunk, ezért várható volt,
hogy előbb vagy utóbb a hentai egyik jelképévé
fog avanzsálni. Ezt a témát nem is érdemes túlbonyolítani, hiszen bárki meglát egy olyan fiú vagy
lány animeszereplőt, aki ilyen fejet vág, azonnal
aposztrofálunk a hentaira.
Ez az egyértelmű jelkép tehát a hentai animék iránti rajongás szimbóluma lett, a ruhákon
való megjelenése pedig egy világos üzenet a többi animerajongó felé.

Ahegaós póló mögött
hentaiszív lakozik?
Az ahegao kapcsán kijelenthetjük: egy animés szimbólummal van dolgunk.
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Ahogyan az más animés jelképekkel, szimbólumokkal is lenni szokott – ez a magyar animésekre
kifejezetten érvényes –, nem mindenki tudja pontosan, hogy egy adott kifejezés, jelkép mit is jelent vagy szimbolizál. Meglátásom szerint ez alól
a fogalmi zavar alól az ahegao sem kivétel.
Jogosan merülhet fel ezáltal a kérdés bennünk, valaki az ahegaós pólókat azért viseli, mert
tényleg rajong érte vagy csupán az animés divatosság egyik új hullámába próbál beilleszkedni?
A motivációra mindenkinek más oka lehet.
Mindazonáltal érdemes megjegyezni, hogy a 14
éves kislányokon át a felnőtt, korosabb fickókon
keresztül sokan hordják büszkén magukon az ahegaós bishoujók tipikus arcvonásait. Vajon egy kislány tényleg rajonghat a vad szexért, amit ezen
hentaiokban lát, és a ruháján visel? Nem valószínű,
ez inkább csak divat.

Az etikusság
Jobb esetekben a szüleink már kiskorunkban megtanítanak bizonyos illemszabályokra.
Többek között arra, hogy egyes témákat ne hozzunk szóba, mert az kellemetlen helyzetet eredményezhet. Ne viselkedjünk illetlenül, mert az
egy társaságban feszültségeket okozhat.
Ezeknek az írott és íratlan szabályoknak a
tudatában érdemes elfilozofálgatni arról: illik-e
egyáltalán ilyen ahegaós ruhákat hordani? A válasz erre eléggé egyszerű: nem.
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Saját meglátásom szerint nem támogatható az,
hogy valaki ilyen mértékben mutogassa a saját érdeklődését, amely mögött szexualitás is lappanghat. A másik embertársunknak nincs köze ehhez,
nekünk meg nincs jogunkban tudatni az idegen
emberekkel azt, hogy nekünk milyen ,,beteg” ízlésvilágunk van.
Egy saját történetet is megosztanék veletek, amely az egyik mondoconos csoportban történt meg velem az interneten: készítettem egy
képet egy ahegaós pulcsiban levő srácról a conon.
Mikor a képet feltöltöttem az internetre, akkor a
fiú rám írt, hogy azonnal töröljem a fotót, mert
attól tart, a családja valamelyik tagja meglátja és
felismeri őt. Ezen kis történetecske is rávilágít

arra, hogy a fiú lehet, csak a mondoconosok között vállalja fel ezt az érdeklődését, és tudhatja,
ennek máshol nincs helye.
Tehát bizonyos körökben elfogadott ez a
fajta öltözködés, de nagy nyilvánosságok előtt
hordani egyáltalán nem etikus. (A Youtube már
bannolja azokat a videósokat, akiknek ahegaós
ruhák vannak a videóiban!) Véleményem szerint
hasznosabb volna, ha a hentai iránti rajongás
visszafogottabb formában vagy semennyire se
lenne jelen a mindennapi öltözködésünkben. Az
anime műfaját teheti komolytalanabbá, a szubkultúrát rossz színben tüntetheti fel, valamint a
hitelességbe is csorbát üthet, ha valaki ilyen ruhákat hord úgy, hogy nem is szereti a hentaijok ezen
extrémebb változatait.
Nagy ahegao rajongóként úgy vélem: jobb
irányt is felvehetne a hentai iránti rajongás vizuális kifejezése. Nem szeretnék megmondó ember
lenni abban, ki milyen ruhát hordjon, mert nem áll
jogomban ezt megszabni. Viszont úgy gondolom,
azok a dolgok, amiket látunk (esetleg csinálunk)
a négy fal között, azoknak ott is kell maradniuk.
Ne vigyünk pornográfiát az utcára, válasszunk szerényebb módszereket az animék és a hentai iránti
rajongás kifejezésére, hiszen egy ahegaós pulcsi viselése az utcán rossz irányba is terelheti az animék
és a saját személyiségünk megítélését a társadalomban.
Mindig gondoljuk át, minek mikor és hol van
létjogosultsága!

Shibuya Kaho japán pornószínésznő
ahegaós ruhában
Korábbi hentai kategóriájú cikkeink:
Top 10+10 Hentai 50. szám
Pie Carrot 44. szám
Shitai wo Arau 44. szám
R-rated, avagy a rajzfilmek és a felnőttek
2. rész 33. szám
R-rated, avagy a rajzfilmek és a felnőttek
1. rész 32. szám
Euphoria 31. szám
Hentai 2. – Altípusok 14. szám
Hentai 1. – Történeti áttekintés 13. szám
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