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Shoujo Kakumei Utena
Írta: Catrin



Mese egy lányról, aki herceg akar lenni, 
egy hercegről, aki elbukott, egy boszor-
kányról, akit meg kell menteni, és egy to-
jásról, amiből csak forradalom útján lehet 
kitörni.

Ez Utena meséje, amihez az egyik leg-
szimbolikusabb és legemlékezetesebb 
anime adaptáció társul.

A mese...

Ténylegesen egy tündérmese eszkö-
zeivel indít a történet: egy kishercegnő 
szenved szülei elvesztésétől, de felbukkan 
egy herceg, aki megvigasztalja és egy ró-
zsás pecsétgyűrűt ad a lánynak. Ha a lány 
felnőttként is megőrzi a nemességét, egy 
nap újra találkozhatnak... a gyűrű el fogja 
vezetni a herceghez. Azonban a lány ahe-
lyett, hogy a jövendőbelijét látná a titkos 
hercegben, annyira elbűvöli, mint példa-
kép, hogy maga is ilyen nemes, gyengéket 
védelmező herceggé akar válni.

Utena, gyűrűjét viselve serdülőként 
sem feledi célját, ennek megfelelően nem 

Az anime négy ívre tagolódik: diákta-
nács, fekete rózsa, Akio Ohtori és apoka-
lipszis.

Bár a párbajozás végigkíséri a törté-
netet, sosem fogunk unatkozni, akár a 
tálalásnak, akár a karakterek folyamatos 
kibővítésének és megismerésének köszön-
hetően. Az első ív a diáktanácsot, a máso-
dik további iskolatársakat és kapcsolatokat 
mutat be, a harmadik pedig Akiót, Anthy 
bátyját, az Othori Akadémia igazgatóhe-
lyettesét. Majd következik a finálé, ahol 
Utenának szembe kell néznie hercegével, 
boszorkányával és még talán mással is..., 
hogy bizonyítsa nemességét...
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hordja az Othori Akadémia női egyen-
ruháját, helyette egyedi, férfi ruhát ölt 
magára. A lányok rajonganak érte, a fiúkat 
pedig lenyűgözi sporttehetsége. Utena 
tényleg az igazság bajnokaként jár-kel, 
ami miatt - hogy barátnőjét, Wakabát vé-
delmezze - konfliktusba kerül Saionjival, a 
kendós szívtipróval. A fiú párbajra hívja a 
lányt, Utena pedig nem is sejti, hogy tény-
leges kardpárbaj vár rá egy titkos lépcső 
legtetején, ahová gyűrűje vezeti. Utena 
végül sikeresen megnyeri a párbajt, így 
hozzá kerül „Dios kardja”, és diáktársa, a 
különc lány, Anthy, aki valójában a „rózsa 
menyasszonya”. A nyertes birtokolja őket 
a következő párbajig...

Ezek után számos összetűzés és kihí-
vás elé néznek a lányok, főként a diákta-
nács tagjai miatt, Utena pedig egyre job-
ban kötődni kezd Anthyhoz. Mindenáron 
meg akarja védeni a lányt. Mi, nézők pedig 
várjuk a válaszokat a sok ködös és látvá-
nyos elemre, pl. kicsoda Dios, Anthy miért 
a rózsa menyasszonya, a diákok pedig mi-
ért hadoválnak világvégéről stb..



A herceghez/nemesekhez illő uni-
formisok, palotákat idéző környezetek, 
fejre állt kastély, Anthy hercegnő ruhája, 
kardpárbajok a mesés légkörön túl adnak 
egy komolyabb, színpadias hangulatot is, 
amihez középiskolás elemek társulnak. 
Mindezt 1-2 poénos karakter és epizód, 
a pletykás, narráló árny-lányok, továbbá 
az állandó pózőrködés időnként megtöri, 
könnyedebbé teszi. Így kapunk elegendő 
humoros, fun faktort is, de a végére min-
den egyre komorabbá válik. A finálé pedig 
egyedi tálalásának köszönhetően kicsavar-
va hozza az egyébként meséhez illő befe-
jezést, katartikus zárást nyújtva Utena for-
radalmához.

...és ami mögötte van

„A madár kiküzdi magát a tojásból. A 
tojás a világ. Aki meg akar születni, annak 
egy egész világot kell szétrombolnia…” 
(Hermann Hesse: Demian, ford. Pavlov 
Anna, Téri Sándor)

Hessének ez az allegóriája átdolgoz-
va többször elhangzik az animében, és 
lényegében Utena forradalma is erre 
vonatkozik: eljön a „világvége”, a tinikor 
vége, a karaktereknek fell kell nőniük. 
Utena az, aki segíti társait és saját magát 
kitörni az Akadémia gyermeki „tojásából”, 
Akio álomvilágából/birodalmából, de nincs 
egyszerű dolga, a felnőtté válás nem köny-
nyű feladat.

Az anime a mesés metaforák mellett 
tele van szimbólumokkal, amiket kreatív, 
szürreális shoujo látvánnyal adagolnak. 
A gyerek-felnőtt ellentéten túl számos 
téma és motívum középpontba kerül: 
tisztaság és bűnösség, első szerelem és 
szexualitás, nemi identitás és szerepek, 
születés és halál, isten és ördög, álomvilág 
és valóság, bezártság és szabadság, embe-

ri kapcsolatok, családi kötelékek, tabuk, 
hatalom, bizalom stb. Ezeket az elemeket 
leggyakrabban a különböző épületekkel, 
fallikus formákkal, autókkal, a karakterek 
kapcsolatával, kinézetével szimbolizálják. 
Utóbbinál különösen kitűnik Akio és Anthy 
„indiai ábrázata”, aminek szintén megvan a 
maga jelentőssége.

Az üzenet a karakterek kommuniká-
ciójának és a beszédes szimbólumoknak 
köszönhetően jól értelmezhető, de nyújt 
számos olyan elemet is, amin elfilozofálha-
tunk, mit is jelentenek pontosan.

Díszletek és hangzás

A látvány kreatív, hatásos, túlzó, nőies, 
pozőr, mesterkélt, színpadias és emléke-
zetes. Fanservice-ében mindkét nem talál 
magának tetszetős jeleneteket, akár Tou-
ga és Akio bishounenként pózolós jelene-
teire, akár Utenáék yuri hangulatára gon-
dolunk. Persze előny, ha alapból kedveljük 
a ‘90-es évek dizájnját. Emellett sokszor 
elnagyolt, egyszerű és spórolós a grafika, 
a karaktereket és a háttereket illetően is. 
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Rengeteget, sőt nagy elemzéseket 
lehet írni erről a műről, akármelyik vál-
tozata kerül elénk. A karakterekről most 
bővebben mégsem írnék, a nézőnek jobb 
magának megismernie. Annyit elárulok, 
hogy elsőre már-már furcsák, taszítóak 
lehetnek, idővel viszont szerethetővé és 
kidolgozottá válnak. A szimbolikája, mon-
danivalója viszont meghatározó eleme az 
Utenának, így ez nem hagyható szó nélkül. 
Viszont akik már ennyi beveztőtől illetve 
a csodás képektől kedvet kaptak, és nem 
szeretnének maguknak erre vonatkozóan 
semmit sem lelőni, azoknak nem ajánlom 
a következő bekezdést.



Mindenesetre hibái ellenére a J.C.Staff 
egyik legkiválóbb munkája.

Különösen igaz ez a zenei vonalra, ami 
klasszikus hatású, vonós dallamokkal és 
kórus áriával, rockoperaszerű párbajda-
lokkal rendelkezik. Utóbbiból rengeteget 
kapunk, élvezet hallgatni, és külön figyelni 
ezek dallamát és kreatív szövegét, mivel 
minden karakter esetében eltérnek. Utena 
lépcsős „mahou shoujo jelenete” (a pár-
bajok előtti egyfajta „átöltözése”) is saját 
zenét kapott, ez a Zettai Unmei Mokushi-
roku, aminek mind a hangzása, mind a szö-
vege fantasztikus. Továbbá az opening és 
az endingek is fülbemászóak, szintén hoz-
zák a ‚90-es évek animéinek hangulatát.

A seiyuuk kiválóak, egyedül Anthy 
hangja antipatikus, ami remekül illik a ka-
rakteréhez, tehát őt sem illeti kritika. Bár 
Miki kaphatott volna fiú hangot.

Mesélők és mesekönyvek

Az Utena elsőként mangaformában in-
dult, 1996 és 1998 között 5 kötet élt meg. 
Alkotója Saitou Chiho, aki elkészítette 
1999-ben a történet alternatív, egykötetes 
változatát is (Adolscence Mokushiroku) 
Ikuhara Kunihiko filmötlete alapján. Lénye-
gében ők ketten további munkatársaikkal 
együtt hozták létre a Be-Papas csapatot, 
ami az Utena animék alkotóit jelenti. Mivel 
az egyes formátumok története eltér egy-
mástól, így az anime sorozat originalnak 
tekinthető.
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Ikuhara rendezte az 1997-es sorozatot 
és az 1999-es alternatív filmet is, későbbi 
műveiben (Mawaru Penguindrum, Yuriku-
ma Arashi) számos, az Utenában használt 
eleme visszaköszön. Korábbi fontosabb 
rendezései közé több Sailor Moon epizód/
évad tartozik.

Az Adolscene movie nagyjából ugyan-
azt meséli el, mint a sorozat, de sokkal 
inkább yuri, tálalási módja pedig jóval túl-
zóbb és mókásabb a sorozatnál.

Az alkotók egyértelműen merítettek 
a már említett Demian című műből, an-
nak kérdéseiből, filozófiájából. Továbbá 
manga „előzménynek” a Versailles no Bara 
tekinthető Oscar feminista alakja (nemes 
nő létére hadakozó férfi szerepben), a ró-
zsa motívumok és a shoujo/időnkénti yuri 
elemek miatt.

Ahogy az a dátumokból is látszik, a 
manga befejezése és az anime tavaly ün-
nepelte a 20. évfordulóját, így 2017 nya-
rán Saitou Chiho a Flowers magazinban 
publikált egy folytatást After the Revo-
lution címmel. Bár a manga és az anime 
története idővel eltér egymástól, érdemes 
a rajongóknak megtekinteni az új fejezetet 
is. Továbbá új manga/DVD kiadásokat és 
színházi darabot is kapott az Utena az év-
forduló alkalmából.

Ajánlom a sorozatot mindenkinek, aki 
még nem látta és nem retten el tőle, mert 
kuriózum, figyelmet érdemlő darab. A 
rewatch élményét pedig talán említenem 
sem kell.

Év: 1997
Hossz: 39 rész (+ egy 1999-es 

alternatív movie)
Műfaj: shoujo, pszichológiai, 

misztikus, dráma
Stúdió: J.C.Staff

Értékelések:
MAL: 8,21
ANN: 8,01

AniDB: 7,56



Shoujo Kakumei
Utena
Kattints a képre és töltsd le 
a cikkhez járó 
hátteret!

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-41/

