figuravilág

MAKETTFIGURÁK TÖRTÉNETE
Írta: Iskariotes

figuravilág bemutató
Az Imai a G.I.Joe-ért folytatott versenyfutásban alulmaradt, és onnantól elveszítette a
tempót. A hatvanas évek második felében egyre
kétségbeesettebben próbálták visszanyerni korábbi piaci első helyüket. Több szerencsétlen jogvásárlás után gyakorlatilag csődbe mentek, végül
a Bandai vásárolta meg őket, és keresztelte át
Bandai Modellé a céget, amit később már Gunpla
néven vittek tovább.

Aki animézik, az előbb meglátja a makettfigurákat, majd vesz egyet és még egyet, hogy legyen a kedvenc karakteréből egy élethű kicsinyített mása. De mikor és hol kezdődött ezeknek a
figuknak a meséje?

Első műanyag makett bumm
1959-1973
A mai anime karakterfigurák őséig egészen
1958-ig kell visszamenni. Ekkor adták ki ugyanis az Akado Suzunosuke mangán alapuló játékot.
Mangakái Takeuchi Tsunayoshi (1928-1987) és
a tragikusan fiatalon elhunyt Fukui Eiichi (19211954) voltak. A történet egy Edo-korabeli fiatal
fiúról szól, aki Japán legjobb kardforgató mestere akar lenni. A figurája, egy dühös arcú fiú nem
sokat tudott azonkívül, hogy a karjait le-föl tudta
mozgatni. A figurát a mai Takatoku cég jogelődje
adta ki. Az Akadóból a hetvenes évek elején készítettek végül animét.
A Takatoku a 60-as évek elején továbbra is
jó érzékkel kezdett bele most már ténylegesen
is animefigurák gyártásába, így kiadták az „Astro
Boy”, valamint a „Tetsujin 28-go” sorozatokon alapuló játékokat. A Bandai legendás igazgatója, Yamashina Makoto is úgy ítélte meg, hogy a figuragyártás más utat járt volna be, ha a Takatoku nem
lett volna olyan jó úttörő.
A Takatoku 1971-ben lecsúszott a Kamen
Rider jogairól, amit a Bandai szerzett meg. Innentől kezdve folyamatosan hátrányba került, míg
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végül a ’80-as évek öldöklő versenyét nem bírva,
1984-ben csődöt jelentett.
Akado elsőségét elhomályosítja az 1960ban kiadott „Tetsujin 28-go” című sorozathoz kiadott fémfigura, amit az Imai Kaguka cég gyártott.
Ez azért lehetséges, mert a Tetsujin később jóval
nagyobb karriert futott be, mint a kis szamurájnövendék kalandjai. A Tetsujin sikerén felbuzdulva
több más animéhez is készített figurákat az Imai.
Így érkezett Astro Boy-hoz, Big X-hez vagy épp
Submarine 707R-hez.

A Tsukuda japán riválisa, a Takara hamarosan jelentkezett saját termékével, a Henshin Cyborg-1-nal, ami gyakorlatilag egy G.I.Joe vázra felépített kiborg figura volt.
Az egyre jobban növekvő piacra egyre-másra léptek be a különböző cégek. Így tett a Marusan
Shoten is, amely egy megbízható modellkészítő
cég volt, az általa szponzorált tévéműsor 20%-os
nézettséget is elért. Mivel több kaiju figurát is ők
készítettek, ezért 1966-ban elkezdték az Ultraman sorozat figujait gyártani: a termékek 50-100
jenbe kerültek. Majd két évvel később – 1968-ban
– kipukkadt a kaiju lufi, és az egyre nagyobb álmokat kergető Marusan csődbe ment.
Hogy vannak, akik semmiből sem tanulnak,
azt jól példázza a Marusan hamvaiból újjászerveződött cég, a Bullmark esete, akik az 1971-1974
közé eső második kaiju fellendülés idején szintén
nagyon sokat áldoztak a játékszörnyek gyártására, ám a badabum végén ők is csődbe mentek.
Igaz, a helyzetüket az sem javította, hogy már az
USA-ban is készültek kaiju figurák, mint amilyen az

Aurora cég Godzilla szörnye (ami egy gokartozó
szörny volt).
A sztorinak mégsem volt vége, mert ebből a
cégből nőtt ki az Ark játékgyártó, akik – mily meglepő – a kaiju vonalon dolgoztak. A játékaik pedig
olyanok voltak, mintha „svájci órásmesterek készítettek volna egy játékot belga nyugdíjas gépészmérnököknek”. Túl bonyolultak és túl törékenyek
voltak. Végül ők sem bírták a piaci versenyt, és immár végleg befuccsoltak.
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De ez nem lett volna elég, ha 1959-ben
a Mattel cég nem dobta volna piacra a Barbie
baba játékát, ami a mai napig rendületlenül jelen
van. A babák azonnal nagy népszerűségre tettek
szert, és hamar el is kezdték őket gyűjteni. Globálisan nagy hatást gyakorolt a játékgyártókra, sokan rádöbbentek, hogy egy játék akár készülhet
fröccsöntött műanyagból is, akkor is meg fogják
venni. A Barbie-nak szerencséje volt, hogy nem
Japánban dobták piacra, ugyanis a Marusan cég
által gyártott vinyl Godzillát a forgalmazók visszadobták, mondván: „műanyag szemetet nem árulnak.”
A fiúknak a Hasbro 1964-es játékáig, a G.I.
Joe piacra dobásáig kellett várniuk egy Barbie-hoz
méltó játékra. Ez az új 30 cm-es játék új fogalmat
honosított meg: az akciófiguráét. Az amerikai játék a japán piacokra is hatással volt. A brand licencét, a puha vinylből készült játékok jogait a Tsukuda cég szerezte meg. A Bandai az 1960-as éveket
felemásan zárta. Volt olyan alkalom, amikor a csőd
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már kínosan elavulttá vált. A Bandai ez idő alatt
az animemakett-készítés területén nagyon sokat
tanult. Legfőképpen azt, hogy a tervezett bemutató előtt már egy évvel el kell kezdeni a tervezést
az új animéhez.

szele is megcsapta, köszönhetően annak, hogy a
Toei megvádolta őket: jogtalanul használták fel
karaktereit. Ezért a cég hátat fordított a japán
műsoroknak, és zömmel amerikai sorozatokhoz
készített figurákat, maketteket. Végül 1968-ban
felvásárolták az Imai céget, és 1971-re késznek
mutatkoztak, hogy visszatérjenek a japán figuragyártás világába.

I. Mecha Világháború 1977-1987

Zsugorítás 1973-1977
1973-ban kirobbant az első nagy olajválság,
így minden olyan termék ára, amelynek előállításához petrokémiai anyag kellett, megemelkedett.
A Takara nem sokat váratott magára, és költségcsökkentés révén figurái méreteiből kb. 20 cm-t
vágott le. De amíg a G.I.Joe-t gyártó Hasbro megőrizte játékvonalát, ők más utat választottak, és
egy új termékkel álltak elő. Az 1974-ben kihozott
Microman sorozat nagy népszerűségre tett szert.
Sikere leginkább abból eredt, hogy készítettek
hozzá cserélhető végtagokat és kiegészítőket.
A Bandai 1975-ben felkérte Ozawa Satorut
(aki mangakája volt a Submarine 707R-nek) egy új
játékvonal megtervezéséhez. Ez lett végül a Robodacchi. Ami a Micromanhoz hasonlóan cserélhető volt, és relatíve olcsón (300 jenért) lehetett
egy-egy részt megvenni hozzá. Manapság Japánban egyfajta kultusza van, és sokan úgy tekintenek rá, mint a Gundam és a Macross szégyentelenül elfelejtett apjára. A Robodacchi sikere rá is
fért a cégre, mert az előtte kiadott Ultraman Taro,

Ultraman Leo és Super Robot Mach Baron szériák
nem futottak túl jól.
A korszak nagy játéka: az 1975-ös, Popy
nevű cég által piacra dobott Mazinger Z-hez kapcsolódó fémöv – a chogokin – annyi pénzt termelt
a bankszámlájukra, hogy ők lettek a legnagyobb
játékgyártók Japánban.
A korszak egyik utolsó nagy sorozata a
„Gowappa 5 Gōdam” volt, ahol a Takara mágneses
rögzítést használt, pár év alatt azonban ez a játék

1977-ben megjelent a Star Wars című
űropera, az amerikai Kenner játékgyártó pedig
egy ikonikus készletet adott ki belőle. Vették a
gyerekek, vették a tinik és vették a felnőttek is.
A „háború” szaga elérte a Japán-szigeteket is. A
karaktermakettek ma ismert világa vélhetően teljesen másképpen alakult volna, ha ez a „háború”
nem robbant volna ki, és nem hozta volna el a
Bandai uralmát.
Mint megannyi háború, ez is kapzsiságon,
valamint áruláson és hiúságon alapult. A Takara
játékkészítő szeretett volna egy újabb robotos
animét, a kinézett stúdió pedig a Sunrise volt.
Igen ám, csakhogy a Sunrise nagy befektetője,
a Tohokushinsha nem akarta ezt szponzorálni. A
Takara vezetői addig-addig sürgölődtek az amúgy
is elégedetlenkedő Sunrise-nál – akik egyre inkább tehernek érezték a Tohokushinshával kötött
egyezségüket –, hogy otthagyták őket. Innen már
sínre is került az „Invincible Super Man Zambot 3”
forgatása. A Takara pedig végre piacra dobhatta
figuráit, de itt is felrúgták a konvenciókat: addig
mindenki a főleg 6-11 éves fiúkat célozta be, ők viszont röhögve fordultak a 3-6 éves gyerekek felé.
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A figuraeladások pedig szárnyaltak: elérték az autók és más modellek értékesítését.
A Popy is megérezte a korszellemet: ők a
„Chōdenji Machine Voltes V”-vel (18. oldal) akarták azt elérni, amit a Takarának sikerült. A sorozat
nem volt népszerű – a Popy vezetői lekicsinylően
jelentették be, hogy a figuragyártás nem annyira
jövedelmező, mint a kisautógyártás.
A Sunrise-nál azonban komoly gondok voltak. Ezért előálltak egy animeötlettel, amit középiskolásoknak és az afeletti korosztálynak szántak.
A probléma az volt, hogy nem találtak befektetőt.
Végül megkeresték a Clover céget, hogy ők adjanak bele pénzt. Hogy meggyőzzék őket, szemrebbenés nélkül azt hazudták, hogy a korosztály
általános iskolás gyerekek lesznek, és csak azért
mások a robotok, mint a korábbi munkájuknál,
mert most fiatalabbakat is megcéloznak. A Clover
meg besz elhitte. A probléma ott kezdődött, hogy
a sorozatot valóban tiniknek készítették, a játékokat viszont áltisis gyerekeknek. A cég annyira bízott a sikerben, hogy túlköltekezett, a figurákkal
túl hamar jöttek ki, így azok néha másképpen néztek ki, mint ahogyan azt végül a tévében láthatták
a nézők. Ehhez csak jöttek az olyan váratlan események, hogy egyes régiókban variáltak a kezdés
időpontjával, vagy hogy a tervezettnél hamarabb
ért véget a széria. Ergo az eladások befuccsoltak,
a Clover otthagyta az egész Gundam projectet, és
kínjában eladta azokat a Bandainak.
Ezzel szemben a Takatoku gondolt egy merészet, és elkészítette a „Ryūko Kyojin gōkaizā”
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mangát. Nagy ügy, és akkor mi van? – lehetne
kérdezni. Nem is a képregény volt itt a lényeg, hanem a hozzá kiadott figurák, amiket úgy terveztek
meg, hogy át lehetett őket alakítani, s ezzel ők lettek az elsők, akik ilyen játékokat piacra dobtak.
A Takara pedig lelkifurdalás nélkül ellopta
a Takatoku ötletét, és 1980-ban a boltok polcaira katapultáltatta a Diaclone nevű játékvonalát. A
robotokat Kawamori Shoji és Miyatake Kazutaka
tervezték meg, őket pont a Studio Nuétől csábították el, ahol a Macross alapjait fektették le. A
10cm-es mecha-robot vonal nagyon bejött a vásárlóknak. 1982-ben pedig még ezt is meg tudták
fejelni, amikor piacra dobták a Car-Robots fantázianevű családot a Diaclone-on belül. Ezeket az
autóból robotokká átalakuló játékokat Ono Kojin
tervezte meg. 1984-ben pedig a Hasbro szerezte
meg a jogokat, és átnevezte őket Transformersnek – a többi, ahogy mondani szokás, már történelem.
A Tommy nevű játékgyár is próbált beszállni, ezért elkezdték támogatni a „Space Runaway
Ideon” sorozatot, de a Toeijel nem találták meg a

közös hangot. Csizmás Kandúrék egy komolyabb
szériában gondolkoztak, a Tommy pedig az orrvérzéses szintig vitt mechamutogatást akart. Végül a sorozat a tervezett 42 rész helyett csak 39et élt meg.
Azonban a Takara sem volt csalhatatlan:
előbb a „Fang of the Sun Dougram” munkálataiba
kapcsolódott be. A céljuk az lett volna, hogy egy
olyan műsort készítsenek, amelyen mind az apukák, mind a fiaik tudnak mit élvezni, de a sorozatot
inkább az apukák kedvelték. A maketteladásokat
az sem segítette, hogy az Animage magazinnal
összevesztek, így az folyamatosan rossz fényben
tüntette fel a sorozatot.
Talán a legnyíltabb harcot a „Combat Mecha
Xabungle” hozta el. A főszponzor a Clover volt, ő
értelemszerűen egy olyan befejezést akart, ahol a
két nagy mechaegység a sorozat végére egy nagy
robottá álljon össze, mert ők így akarták azt eladni. Pechjükre Tomino Yoshiyuki volt a rendező és a
vezető író, ő pedig a Gallia robotot akarta minden-

áron előretolni, így annak akart kedvezni, az ő pechje viszont az volt, hogy a kutya se vette a Galliás
termékeket. Végül a Bandai (aki szintén szponzor
volt) annyi panaszlevelet kapott, hogy kénytelen
volt erre is jobban odafigyelni. A történet vége az
lett, hogy a Gallia mecha alakult át, és azt lehetett
kombinálni a Clover játékaival. Mindenesetre a
Gundam fiaskója és az itt elért sikertelenség csődbe vitte a céget.
Az egyik legegyedibb eset a „Super Dimension Fortress Macross” volt. Első körben a Takatoku szerezte meg a jogait, de a cég vezetése
és a fejlesztési osztály összekülönbözött azon,
hogy milyen irányban is történjen a fejlesztés. A
jogokat továbbadták a Matsushirónak, ám mire ők
végeztek a játék tervrajzaival, csődbe mentek. A
jogot végül a Bandai vette meg, de egy ideig nem
tudott vele mit kezdeni, mert a piacot elárasztotta a rengeteg kínai és koreai kalózmásolat.

AniMagazin / 060

figuravilág bemutató
Ez annak volt köszönhető, hogy a tönkrement cég
különböző terveit és jogait fűnek-fának eladta,
így nagyon sok nagyon hasonló játék árasztotta
el a kereskedőket. Egyedül az Imai volt, amelyik
ténylegesen pénzt tudott kreálni a sorozatból.
A „Magical Princess Minky Momo” sorozatot
a Popy szponzorálta, és eleinte 42 részt álmodtak
belőle, de végül 63 epizódot élt meg a sorozat.
Lehetne gondolni, hogy nagyon eltalálta a női
közönség ízlését. De nem. Ez volt az első olyan
sorozat, ahol láthatóan megjelent a ma már csak
lolicon fannak hívott rajongói tábor, és ők érték
el a további közel 20 rész elkészítését. Szintén érdekes volt a „Six God Combination Godmars” sorozat, ami mögé nem terveztek hatalmas PR makett
kampányt, de annyira népszerű lett, hogy több
részt rendeltek belőle. Ami teljesen meglepő volt,
hogy a nézők körében sok volt a lány.
A hatvanas évek szupersztárja, az Imai is
csődbe jutott. Elsőre ugye beszálltak a „The Super Dimension Fortress Macross”-ba, ami jól is
fogyott. Ezután az Imai rögtön betársult a „Super
Dimension Century Orguss”, valamint a „Genesis
Climber MOSPEADA” és a „Chō Kōsoku Galvion”
animékbe is. E mesterhármas sorozat gyakorlatilag se perc alatt földhöz vágta a céget. Bár az
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a Galvion
főszponzora a Takatoku lett volna, ami csődbe
ment, így a sorozat 22 rész után véget ért. Az Imainak annyira rosszul mentek a dolgok, hogy végül
1985-ben a Macross jogait is eladták a Bandainak,
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hogy életben maradjanak, de már ez sem segített.
A Takara az „Armored Trooper Votoms” sorozattal
akart újra jó pozíciót fogni magának, a kritikusok
jól is fogadták. Ám a shounen korosztály nem –
köszönhetően a felnőtt szereplőknek és a naturalista harcoknak.
A Macross fiaskó után csőd szélén táncoló
Takatoku beszállt a „Super Dimension Century
Orguss” sorozat szponzorálásába. Miyatake egyszer azt nyilatkozta, hogy látta, ahogyan egy gyerek sírni kezdett egy áruházban amikor meglátta
azokat a robotokat, amiket a Takatoku tervezett
ehhez a sorozathoz.
A Tommy megpróbálkozott az „Aura Battler Dunbine” sorozattal, amiről mindenki tudta,
hogy Miyazaki készülő Nausicaä filmjének a hangulatát és gondolatát akarta megeleveníteni a
tévében. De egyrészt a fantasy műfaj akkor még
senkit nem érdekelt, másrészt a Tommy a Bandait

akarta beszervezni partnernek, akik nemes egyszerűséggel hagyták bedőlni kereskedelmileg a
sorozatot.
A Bandai ugyanis másban is érdekelt volt,
bár igaz, a karma rögtön visszaadta nekik, amit
kellett. A „Ginga Hyōryū Vifam” (AniMagazin 61.)
sorozatot akarta felfuttatni, aminek már az alapkoncepciója is „sikerre” volt ítélve: készítsük el a
Szarvasvadász című háborús dráma animeváltozatát, ami az űrben játszódik gyerekekkel. És ezt
küldték csatába a népszerűsége csúcsán álló Doraemonnal szemben. A bukás olyan mértékű volt,
hogy még a sorozat közben újraírták a történetet
és a sorozatszámot. Pedig a Bandai ezt szánta a
következő Gundamnak.
A „Super Dimension Cavalry Southern Cross”
sorozat esetében a Bandai csak az ellenség gépeit
adta ki játékként. A főszereplő, Jeanne Françaix
figurája esetén pedig első ízben alkalmaztak „cast
off” technológiát, tehát a karaktermodellt külön-

álló részekből kellett felöltöztetni, így meztelenül
is látni lehetett a figurát. A Bandait pedig rögtön
megtalálták, hogy minimum szexista, és persze mi
lesz a gyerekekkel?
A Takara utolsó nagy kísérlete a „Panzer
World Galient” sorozat volt, de mivel a figura eladásai nagyon nehezen mentek, így csak 25 részt
élt meg. Az annak idején még a Clover által kezdett project: a „Heavy Metal L-Gaim” jogait is a
Bandai szerezte meg, gyártotta le, és készített
hozzájuk figukat.
A Bandai a nyolcvanas évek első felében
pedig mindent megtett annak érdekében, hogy
piaci helyzetét tovább erősítse a karaktermodellek világában, aminek egyik alappillérei a Gundam
világán alapuló figurák voltak.
Az animegyártók közül a Sunrise-zal lépett
kapcsolatra, míg a mangakiadóknál a Kodanshával
fogott össze.
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Így jött létre Takaya Kenji (1955-2016) mangája, a „3D Koshien Placon Masterpiece” (1983-85),
ami egy figurakészítő megpróbáltatásairól szólt.
A jog fintora miatt azonban Gundam makettek
nem szerepelhettek benne, csak Macross, illetve
egyéb alkotások, holott Takaya is jobban kedvelte
a Gundam világát. Hasonló témában jelent meg a
„Plamo Genius Esper Taro” (1983/84) némi mágiával megfűszerezve, Saito Eiichi (1957-) jóvoltából.
Hasonlóak voltak a makett-háborús mangák. Ilyen
volt a „Plamo-Kyoshiro” (1982-86), amelyben a
főszereplők saját (zömmel Gundam) makettjeikkel harcoltak egy virtuális térben, és ha a makett
játék közben megsérült, akkor a való életben is.
Természetesen egy ilyen manga jó felületként
szolgált, hogy bemutassa a legújabb készleteket.
Majd ezt követte a „New Plastic Model Kyoshiro”,
ezek után a Bandai pedig már nem lacafacázott, hanem nyíltan vállalta a szponzorációt már
a címben is, a „Super Warrior Gundam Bastard”
mangával.
A nyolcvanas évek kettős hatással volt a
figuramakett-piacra. Egyrészt rengeteg sok termék jelent meg a boltok polcain, másrészt kíméletlen harc folyt minden egyes bevételért, ezért
a készítők egyre óvatosabbak lettek. Így több rajongóban felmerült: mi lenne, ha nem várnának a
nagy cégekre, hogy hátha legyártja kedvencüket,
hanem ők maguk fognának hozzá? Érdemes megjegyezni, hogy ez a folyamat nem egyenlő a „scratch building” folyamattal, amikor a „semmiből”
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építünk fel valamit különböző anyagok felhasználásával.
Az első „garázskészletek” (garage kit) az 5060-as évek fordulóján jelentek meg az amerikai piacokon, amikor a fröccsöntött műanyag gyártását
már egy nagyobb garázsban is el lehetett végezni. Sok fan kedvenc szörnyét vagy más karakterét
készítette el ilyen eljárással. Mivel nem professzionális eljárásról van szó, így általában pár tucat,
jó esetben is csak 100 körüli példány tud készülni
egy-egy makettből. Az így előállított kis figurákat
aztán különböző rendezvényeken árulják. A nagy
japán forgalmazók általában nem foglalkoznak
velük, ugyanabba a kategóriába sorolják őket,
mint a doujinshit. A legnagyobb különbség a
képregényekkel ellentétben, hogy itt kötnek egy
egynapos licence engedélyt a hobbigyártók (Tojitsu Hanken System): ennek értelmében egy-egy
nagy rendezvényen árulhatnak ilyen figurákat,
ami után kemény adókat is kell fizetni. Másrészt

a hobbigyártókat elkülönítik, így senki nem keverheti őket össze a hivatalos forgalmazókkal.
Persze olyan gyártók is vannak, akik arra
szakosodtak, hogy a „garázs” készítőket kiszolgálják, mint amilyen a Wave cég is; ők leginkább a Tfc
Beach Queens nevű figurasorozatukról lehetnek
ismertek.
Sokak számára példaképnek is tűnhetnek
az olyan csoportok, mint amilyen a Streambase is
volt, akik amatőr szintről váltak a Gunpla profeszszionális makettezőivé. A 80-as évek hype-ját az is
növelte, hogy megrendezésre került 1984 telén
az első Wonder Festival, ami kimondottan a rajongóktól a rajongóknak szóló rendezvény (doujinshi,
cosplayesek vagy garázsgyártók).
Az olyan cégek, mint a Max Factory, pont
ezt a garázsgyártás lázat lovagolták meg. A céget

Max Watanabe (1962-) alapította, aki az első Gunpla-építő könyvön is dolgozott. A neve onnan is ismerős lehet, hogy később ő alapozta meg a Figma
sorozatot.
Egyedi utat járt be a „General Products”
cég. 1982-ben eleinte garázscégnek indult, akik a
DaiCon filmecskékhez gyártottak mindenféle garázscuccot.
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Majd szorosan együttműködve a Gainexszel, ők
is fejlődtek: előbb megnyitották Japán első sci-fi
szakboltját, majd a Gainex egyfajta házi gyártói
lettek, de közben segítették pl. a különböző fanzinok kiadását is. Boltjuk végül 2015-ben zárt be.

Átformálás 1987-1996
Az 1980-as évekre vált egyre nyilvánvalóbbá az a trend, ami még a hetvenes években kezdődött el, miszerint a tinédzser korú fiúk elfordultak
a modellezéstől és a makettezés világától. Valamint ezzel párhuzamosan megjelent egy olyan új
felnőtt generáció, aki gyűjtötte a különböző képregények/filmek/rajzfilmek világához kapcsolható tárgyakat, játékokat.
Ez az új vásárlói csoport a játékokkal nem
játszani akart, hanem a saját kollekcióját akarta
gyarapítani. Eredeti, bontatlan csomagolásban,
minél régebbi és minél egyedibb kivitelű tárgyakat kerestek. A gyártok rá is erősítettek ezekre
az igényekre. A ’80-as évek végét uraló Tini Nindzsa Harci Teknős őrület idején olyan sok figurát
gyártottak, kimondottan a gyűjtőket megcélozva,
hogy értékük a mai napig nem mozdult el a pár
dolláros értékhatártól. Hasonló játszódott le az
amerikai képregénypiacon is, aminek a csúcspontja Superman megölése volt.
Ezek a folyamatok ösztönöztek arra több
modell- és makettgyártót, hogy belépjenek a
karaktermodellek piacára, ahogyan tette ezt a
Hasegawa cég is. Vagy legalábbis, ha másképp
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nem, akkor az eredeti profiljukhoz közelebb lévő
termékekkel próbáljanak betörni a karakterek
piacára.
A korszakot jól jellemzi a „Metal Armor Dragonar” esete. Tipikus mecha animének szánták, és
tipikusan a Bandainak. A probléma ott kezdődött,
hogy a készítők már sokkal többet gondolkodtak
azon, hogy miként lehet majd a számítógépes
programon megjeleníteni a mechákat, semmint
azon, hogy milyen figurát lehet belőlük gyártani. Ráadásul az egész sorozatot csak laserdiscen
akarták kiadni, VHS-en nem, de mivel LD készülékből kevés volt, ezért azt kevesen vették, így ez az
irány is befuccsolt.

Az 1990-es évek folyamán több újítás is
történt a szakmában. Az automatizáció szerepe
megnőtt, így a gyártók csökkenteni tudták a költségeket. Szintén nagy előrelépést jelentett a számítógépes tervezés, ami gyorsabb és pontosabb
prototípus elkészítését tette lehetővé, és ez által
a kész termék is jobb volt. Cserébe a reklámköltségek hatalmas összegeket emésztettek fel.
A korszak egyik legnagyobb innovátora a
Kaiyodo modellgyártó volt, akik inkább csak kedvtelésből készítettek pár NGE figurát. A cég, amelynek dinoszauruszmodelljeit a Jurassic Parknál is
használták, illetve amelyet a világ egyik legjobb
dínómakettezőjének tartanak. Szóval ők kezdtek
el agyalni azon, hogy miként lehetne az animefigurákat jobban mozgathatóvá tenni. Egyrészt a
gömbcsuklókat jobban elrejtették, másrészt arra
jutottak, hogy nem kell minden irányban mozgatható figura. A lényeg, hogy pár jól fotózható pózt
fel tudjon venni, mert a legtöbb rajongónak úgyis
csak az kell.
A kilencvenes évek közepére az internet
elterjedésével a felnőtt rajongók megtalálták
egymást, így egyre inkább közösségbe tudtak
szerveződni, a figurákkal való egymás közti kereskedelem pedig egyre könnyebb lett. Az olyan
magazinok megjelenése, mint amilyen a ToyFare
(1997-2011) is, segítette a rajongókat közelebb
hozni a figurák világához – hírekkel vagy nosztalgikus sorozatok bemutatásával. A legjelentősebb
ilyen magazin Japánban a Toijānaru, ami 1903 óta
jelenik meg.

Pax Japanica 1996-2006
Az 1990-es évek közepére Japán megkerülhetetlen lett a nemzetközi játékpiacon, többek
közt az olyan termékeinek köszönhetően, mint
amilyen a PlayStation 1 (1994) is volt. De ami
1996-ban jött, arra senki sem számított. Ugyanabban az évben megjelent a Tamagotchi és a Pokémon nevű játék is.
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Bár figuramakett téren csak a Pokémon van jelen, hatásuk hatalmas volt. A Bandai gennyesre
kereste magát a tojás alakú játék eladásából, ami
nagyon hamar kilépett a közegéből, és kulturális
jelenség lett. Emlékezhetünk arra is, hogy egy
időben még külön temetőjük is volt Magyarországon. A Pokémon pedig a Nintendót hozta páratlan helyzetbe, és 1997 karácsonyán minden gyerek csak zsebszörnyeket akart a karácsonyfa alá.
Mivel a Bandai 1997-ben a Tamagotchival foglalatoskodott, a Tommy eközben szépen megszerezte magának a Pokémon jogait.

A japán játék-előretörés tovább folytatódott az olyan kártyajátékok megjelenésével, mint
amilyen a Yu-Gi-Oh! (1998), ami egy alig 27 részes
animére építve hatalmas rajongótábort szerzett
magának. A korszakot végül a Beyblade (2001)
megjelenése zárta.
Ha ehhez azt is hozzávesszük, hogy az ezredfordulón történt egy globális animebumm is,
joggal mondhatjuk, hogy a japán figuramakettek
előtt soha nem látott tér nyílt meg. De nem ez
történt. A japán gazdaság nem volt jó állapotban:
a buborékgazdaság kirobbanása óta pangott a
hazai piac. A Namco számítógépes játékfejlesztő
csődközelbe jutott, és végül a Bandaijal tudtak
fúzióra lépni. A Bandai 1,7 milliárd dollárt fizetett
a cégért, ami kb. az éves bevétele volt a játékkapszulás üzletágból.
A Tommy a Pokémonnak köszönhetően
megszerezte a második legnagyobb játékgyártó
címet Japánban (az első a verhetetlen Bandai). De
2001-ben a Takara visszaelőzte őket a Bayblade
eladásokkal. A Bayblade lufi azonban hamar kipukkadt, szemben a Pokémon-kereslettel, így végül a Takara és a Tommy az utóbbi vezetése alatt
egyesült 2006-ban. Egyesülésük csak egyfajta válaszreakció volt a korábbi Bandai-Namco fúzióra.
Az új évezred küszöbén nyilvánvalóvá vált, hogy a
makettezés már nem a tinédzserfiúk hobbija, sőt
egyre kevésbé az. Sokkal inkább a fiatal felnőtt és
annál tapasztaltabb korosztályoké lett ez a hobbi.
A gyártók ezért egyre drágább modellekkel jöttek
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és jönnek ki, hogy valamivel tudják kompenzálni a
kiesett jövedelmeket, és persze ennek a korosztálynak nem a zsebpénzből származik a jövedelme. Megjelentek a kimondottan szexuális tartalommal bíró makettek, illetve az ilyen játékokhoz
tartozó figurák.
A kb. 10 cm-es figurák szép lassan elérték
a 18 cm-es magasságukat, manapság ez a leggyakoribb karaktermodell méret. Ennek egyik képviselője volt a 2003 februárjában megjelent „Cutie
Model” sorozat a MegaHouse-tól. A retro vintage
animék mecháit visszahozó sorozatra jó példa az
Evolution toy Dynamite action! series sorozata,
ami sok, mára elfeledett mecha szériához készít
figurát.

Droidok háborúja 2006A 2000-es évek közepére a kőolaj hordónkénti ára elérte a 150$-t, ami erősen felhajtotta
a petrokémiai anyagok árát is, pont úgy, ahogy az
a 70-es években is történt. A gyártóknak megint
szembe kellett nézni egy makettfordulattal.
A kort leginkább a GoodSmile Company
kapta el a Nendoroid sorozatával. A figurák chibi vagy super-deformed formában jönnek ki, arcukat és pozitúrájukat könnyű változtatni. Valamint olcsóságuk miatt könnyű a gyűjthetőségük
is, ráadásul kiállításukhoz nem szükséges nagy
tér. További nagy előnyük, hogy sok sorozatból
készítenek figurákat, így többen megtalálhatják a szívüknek oly kedves karaktereket. 2006-os
megjelenésük óta több verziójuk is akad (Nendoroid Petite, Nendoroid More, Nendoroid Playsets,
Nendoroid Plus).
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Idővel egyre több követőre találtak, és mindenki
akart egy szeletet a miniatűr figurák világából. A
TakaraTomy „Arts Defume” sorozata kulcstartóként jelent meg, első körben a D.Gray Man-hez
kapcsolhatóan. Majd ezt követte a „Mini” széria,
amelyben kicsi figuraként jelentek meg a Fairy
Tale, a Beelzebub és a Sket Dance szereplői.
A MegaHouse 2013-ban elindította a
„Fuchiko of the Cup” névre keresztelt vonalát.
Ezek ugye azok a kis figuk, amiket bögrék, csészék
vagy épp telefonok tetejére lehet ráaggatni. Sok
van belőlük, és olcsók is, így sok kezdő gyűjtő ezt
a vonalat keresi. Ezt egészíti ki a cég 2016-os újdonsága, a „Desktop Army”, amelynek esetében
kimondottan az íróasztalon elhelyezett kis figukat kezdték el árulni.
De ide lehet sorolni a „Cure” sorozathoz
kapcsolható figuracsaládot is.
Ezt a vonalat meglovagolva a Kotobukiya
pedig a „Cu-poche” szériát adta ki, 2013-ban pe-
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dig ezt egészítette ki a „Cu-Poche Friends”, a „CuPoche EXTRA” és a „Cu-Poche Kos”.
2012-ben a Bandai – válaszul a Figmára –
létrehozta az „Armor Girl project”-re keresztelt
vonalát, amelyben páncélozott hölgyeket lehetett gyűjteni. Bár eleinte nem voltak annyira jól kidolgozva, mint a Figma figurái, az újabb és újabb
sorozatok folyamatosan javultak.
A kicsinyítés mellet új értékesítési megoldásokat kezdtek kidolgozni a gyártók. A nagy
mennyiség helyett, amit sok kiskereskedelmi
boltban árultak egyszerre, áttértek a kizárólagos
értékesítésre, amikor csak egy cég értékesíthet
limitált kiadású termékeket. Sőt mára az előrendelés-rendszer bevezetésével még könnyebb felmérni, hogy egy adott figurára mekkora kereslet
van. Egy-egy figura esetében mára általában csak
egy rövid példányszámos széria készül el. Olyan
is előfordul, hogy egy adott tematika szerint ad-

nak ki maketteket, ahogyan azt a MegaHouse is
tette a „World Uniform Operation” fantázianevű
vonalával, amelyben egyenruhában szereplő lánykarakterek kerültek sorra.
Az Oami cég által létrehozott „AmiAmi” vonal nem csupán figurákat, hanem szép lassan egy
külön médialefedettséget is teremtett Youtube-csatornával és más szociális hálós rendszerrel.
A Kotobukiya makettgyártó még talán ennél is
élelmesebb volt. Ők adták ki a M.E.G.A.M.I. Device (Mechanical Girls x Armament of Miniature)
készletet, amit úgy harangoztak be, hogy egy animekarakter 2046-ból. Nem időutazós sorozatról
vagy sci-fi sorozatról van szó, hanem maaaaajd
lesz egy sorozat 2046-ban (vagy nem) és ők ebből az el nem készült animéből gyártottak figurákat. Ehhez kapcsolva kiadták a Frame Arms (2009)
nevű spin-off kollekciót, de ehhez már 2017-ben
elkészült az egy szezont megélő sorozat.
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