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Utena a 
Megahouse 
gyártásában

Írta: Szimun



Tavaly októberben jelent meg ez a 
harcias szépség a MegaHouse gyártásá-
ban. Tenjou Utena neve remélem minden 
elkötelezett hazai anime fannak ismerősen 
cseng, mert egy klasszikusról van ám szó. 
Régi nagy kedvencem, így kénytelen va-
gyok elfogultságot bejelenteni. Igazi cse-
mege retro és shoujo érdeklődésemnek 
és nem gondoltam volna, hogy egy lassan 
20 éves animéből, ami még csak nem is ka-
pott remake-et, készítenek majd új figurát.

Az Utena kimondottan olyan anime, 
mely a sokadik megnézésre is mondhat 
újat, attól függően mennyire tudunk a dol-
gok mögé látni. Ne tévesszen meg senkit, 
amiért a köztudatban yuriként él, inkább 
közelit a shoujo aihoz, de igazából minden-
féle párok és szerelmek kialakulnak, hete-
ro- és homoszexuálisak egyaránt; de nem 
is igazán a szerelemre, inkább a barátságra 
és az emberi kapcsolatokra van kihegyez-
ve a történet. A főszereplő Tenjou Utena, 
aki egészen kisgyerek korában elvesztette 
a szüleit. Ő is a szüleivel szeretett volna 
halni, de jött egy herceg, aki a kedvessé-
gével megvigasztalta. A kislánynak egy 
rózsás gyűrűt adott, ami majd egy napon 
visszavezeti hozzá. A herceg akkora hatást 
gyakorolt Utenára, hogy úgy döntött, ő is 
herceg akar lenni, hogy megvédje a kiszol-
gáltatott hölgyeket. A későbbiekben ez 
az egyszerűnek tűnő gyerekkori élmény 
még tovább bonyolódik, mivel Utena nem 
emlékszik mindenre. Az iskolában a fiúk 

egyenruháját hordja, ami kiváltja a tanárok 
ellenszenvét, de mindig kivágja magát a 
találékonyságával. Fiús modora és menő 
viselkedése miatt sok lány rajongója akad. 
Egyik nap meglátja, hogy a kendo csapat 
kapitánya, Saionji megüt egy lányt. Persze 
Utena rögtön a 
segítségére siet. 
Saionji nem is fog-
lalkozna Utenával, 
de meglátja a ró-
zsapecsétes gyű-
rűt az ujján, ami a 
párbajozók jelké-
pe, és kihívja egy 
párbajra. Utenát 
sorra hívják ki pár-
bajozni, de nem a 
vívás a lényeg, ha-
nem az érzelmek 
és a célok, hogy ki 
miért küzd. 

Azt hiszem a 
fentiekkel a ru-
házat és a kard 
jelentőségét is be-
mutattam. Annyit 
még a ruhával kap-
csolatban, hogy a 
sort felett az a kis 
miniszoknyának 
beillő fodor és a 
váll-lap csak a pár-
bajok alatt látható-
ak rajta. 

Mert van neki egy kis magical girlös át-
változása egy harci indulóval egybekötve 
amíg eléri az arénát, ahol párbajozik. És 
a rózsa, ami a mellkasára van tűzve a cél, 
amit az ellenfelének le kell vágnia ahhoz, 
hogy nyerjen (nem vérre megy). Ez az át-
változás tipikus ‚90-es évekbeli időhúzás, 
de van jelentősége. Egyszerre jelenik meg 
rajta a nőiesség (szoknya, rózsa) és a férfi-
asság (katonai dísz és kard) szimbólumai. 
Ezzel - és az egész animében - azt boncol-
gatják, egy lány meddig mehet el nőiessé-
ge és önállósága feladásában.

A figura póza azt a pillanatot kapta 
el, amit tipikusan fel szokott venni Utena, 
amikor lendületet vesz a párbajokhoz. 
Amikor készül lerohanni az ellenfelét. (Ak-
kor miért is mosolyog? Biztos, hogy elad-
hatóbb legyen, mint egy fenyegető figu-
ra...) A festék sehol nem folyt ki a vonalból 
az egész figurán. Tökéletes munka, amit 
a Megahouse-tól megszoktunk és még jó 
ár-érték arányban is volt.

A gyönyörűen kivitelezett kard még a 
figura erőssége. A növényi motívum indá-
inak festése se megy ki a vonalból pedig 
elég hajszálvékony hozzá. 
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„A figura póza azt a pillanatot kapta el, amit tipi-
kusan fel szokott venni Utena, amikor lendületet 

vesz a párbajokhoz.”



A kék kő a markolat ujjvédőjén úgy csillog, 
mint egy igazi drágakő és szép kontrasz-
tot eredményez a rózsaszínre lakkozott 
körmökkel (ilyen apróságra odafigyelnek, 
hogy lakkozva legyen a figura körme!).

A talpazat hangulatemelő hatására is 
odafigyelt a gyártó, amiről a rózsapecsét-
gyűrű mintája köszön vissza. 

Akkor most lássuk mi ronthatja az ösz-
szhatást. A figura negatívuma a túl hosszú 
lába, amit én még meg is bocsátanék, de 
a combja túl erős a kis fenékhez képest 
és hátulról úgy tűnik, mintha herezacskó-
ja lenne... Szerencsére a kiállított figurát 
mindig elölről nézem, így olyan mintha ez 
a hiba meg sem történt volna. Sajnos van 
egy szemből is látható baki. Hogy létezik az 
hogy egy kabát egy nő mellének az aljára 
simuljon és több rétegen keresztül is lát-
szódjon a mellbimbó? Szerencsére a sötét 
szín miatt nem szembetűnő és vannak fel-
tűnőbb kiegészítői, amik elterelik a figyel-
met, de ez akkor is bosszantó. Néhányan 
ezek miatt az anatómiai pontatlanságok 
miatt inkább a Sega Utenáját részesítették 
előnyben, ami közel egy időben jelent meg 
vele, de az kevésbé volt részletes és az arca 
se volt ilyen szépen kidolgozva. Így lesza-
vaztam, bár olcsóbb volt az tény.

Utena tehát a fiús lányok karakterét 
képviseli a sorozatban. A Megahouse ter-
vezte a párját, Himemiya Anthy-t is kiadni 
kétféle hajjal: egy feltűzött és egy kienge-

dett változatban. 
Ezzel szimbolizálva 
az Anthy-ban rejlő 
kétarcúságot. Álta-
lában összefogott 
hajjal láthattuk, 
ami a visszafogott-
ságát, a tipikus női 
szerepeket elfoga-
dó és a párja felé 
alárendelt szerepét 
is hivatott szimbo-
lizálni, ami a tradi-
cionális japán nőt 
is jellemzi. A kibon-
tott hajú változata ellenben a felszín alatt 
megbújó igazi nő, egy igazi boszorkány, aki 
nem habozik leszúrni a benne rejlő karddal 
(ugyanazzal, mint ami Utena kezében lát-
ható) azt, aki nem követi a kitaposott utat, 
ha úgy hozza a sors. Egyelőre a figura csak 
egy kifestetlen változatáról van képünk. 

Sajnos azt az információt kaptuk a 
gyártótól, hogy meggondolta magát és 
a közeljövőben nem tervezi kiadni a figu-
rát. Pedig Utena lábai elé helyezve igazán 
megnyerő párost alkotnának: a tüzes me-
nyecske és a tradiciókat követő mimóza. 
Ketten együtt a nő! Egymást kiegészítve 
alkotnak egy egységes egészet. Erre sok 
utalás van az animékben. Erre hiszik sokan, 
hogy yuri pedig inkább egy nő két aspektu-
sa. A nő értelmezése. Persze a mimóza ma-
napság nem divat, ezért nem is piacképes.
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Név: Tenjou Utena
Hovatartozás: 

Shoujo Kakumei Utena

Szobrász: 
Ampere, Inada Masaki
Gyártó: MegaHouse

Anyag: PVC
Méret: 20cm

Méretarány: 1/8

Megjelenés: 
2014. 10. 03


