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 Az animetörténelem egyik legnagyobb fran-
chise-a tagadhatatlanul a Gundam univerzum. 
1979 óta rengeteg féle Gundam történet jött ki a 
Sunrise studió műhelyéből, évente minimum egy, 
rengeteg önismétlő elemmel, és aki már látott 
párat biztos szép hosszú listát tudna felsorolni 
azokból a motívumokból, amik kihagyhatatlanok 
egy Gundam címből. Aki erről bővebben szeretne 
olvasni, annak javaslom az AniMagazin Gundam 
kronológiáját, (6.,7. szám) vagy a Mondo magazin 
számait, mindegyikben Catrin írta a cikkeket. 
 A nagy franchise-hoz pedig nagy merchan-
dize tartozik. Itt lehet gondolni figurákra, konzol-
játékokra, akármire. De a legrégebbi ezek közül az 
1980-as évektől létező Gunpla ipar. 

Mi a fene az a Gunpla?

 A japánok szeretnek rövidíteni és egybe-
vonni, különösen angol szavakat, ezáltal új szót 
kreálni, ami rendkívül cuki, kismértékben repre-
zentálja az eredeti jelentést, de elsőre a kutya 
sem fog rájönni, hogy miből gyúrták össze. A Gun-
pla három szóból lett egybe pakolva: A Gunt sze-
rintem mindenki kitalálja, hogy Gundam. A pla pe-
dig a plasticra utal. A Gunpla teljes neve Gundam 
Plastic Model, csak utóbbi szót elhagyták. 
 Az elsők 1980-ban kerültek a piacra, a Mobil 
Suit Gundam hatalmas sikert arató sorozata után. 
Azóta óriási hobbivá nőtte ki magát a Gunpla gyűj-
tés, az ázsiai piacon a kezdetektől, Észak-Ameriká-
ban és Európában az 1990-s években terjedt el 

villámgyorsan. 2013-ban saját sorozatot kapott 
Gundam Build Fighters néven, idén pedig lefutott 
a Build Divers is.
 Ez a cikk bevezet a Gunplák fajtáiba, mére-
teibe, lesz szó összerakási tutorialról és a hazai 
helyzet bemutatásával ér véget. Mivel én is nem-
rég kezdtem velük foglalkozni, lehet nem lesz ma-
ximálisan teljeskörű, de azért igyekszem. 
 A Gunplák közel 40 éves történelmük alatt 
sok változáson mentek át és sokféle minőségű, 
méretarányú található a piacon. A licensz kizáró-
lagos tulajdonosa a Bandai (ki más), ők gyártják és 
terjesztik a kis összelegózható robotokat. Az elsők 
még igényeltek ragasztót, és nem ritkán festést 
is. Az 1988-as Char’s Counterattack film után ki-
adott Gunplákhoz már nem kellett ragasztó. Most 
már elég összepattintani a részeket az instrukciós 
füzet szerint és ráragasztani a matricákat. Profib-
bak festik a szükséges részeket és egyéb effektet 
(sérülések és kosz) is tesznek rá. Sőt, diorámába 

(3D makettkörnyezet) is be lehet pakolni őket. De 
ezekhez már kell némi gyakorlat, de nem ördön-
gősség. 

Gunpla típusok

 A korai, tehát 1990 előtti típusokat még 
nem kategorizálták annyira szerteágazóan. A 80-
as éveket egyértelműen a Mobil Suit Gundam soro-
zata és annak folytatásai a Zeta és a ZZ uralták, így 
az első Gunplák is ezekről lettek mintázva. Hiszen 
ki ne szeretne egy korszakalkotó menő mechát a 
polcára. Méretarányuk többnyire 1/144 volt, de 
létezett az 1/100 is, az űrhajók (merthogy azok-
ról is kellett makett) az 1/1200-as méretarányban 
érezték jól magukat. 1983-tól létezik egy oldalág, 
a Mobil Suit Variation (MSV), ami az első sorozat 
és filmek mecháinak alternatívái, saját pilótával és 
történettel - bár saját sorozatot nem kapott, máig 
létező Gunpla típus. 

„Az elsők 1980-ban kerültek 
a piacra, a Mobil Suit Gundam 
hatalmas sikert arató sorozata 

után. Azóta óriási hobbivá 
nőtte ki magát...” 

https://animagazin.hu/magazin/6/
https://animagazin.hu/magazin/7/
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First Grade (FG)
 1999-ben került a piacra és talán kitalálha-
tó, hogy a franchise 20. évfordulójára adták ki az 
első Gundam fontosabb mecháit, áttervezve és 
jóval részletesebben, viszont minden darabja egy-
színű, ergo festeni kell. Ezt kiegészítették 2007-
ben néhány MSG 00 mechával, amik már színesen 
jöttek. Méretarányuk pedig 1/144. 

Real Grade (RG)
 2010-ben mutatkozott be ez a típus, hiszen 
ekkor lett 30 éves a Gundam. Az RG egyfajta kom-
binációja a népszerűbb típusoknak. HG méretűek 
és árúak, de tartalmaznak belső vázat, mint az 
MG és részletesek, mint egy PG. Természetesen 
ebben a típusban is megtaláljuk a legnépszerűbb 
mechákat az alapsorozattól kezdve, a Seed-en át 
a 00-ig vagy Unicornig. 

 Aztán eljött 1990, és mint a burjánzó bokor, 
a Gunpla típusok úgy ágaztak szerteszét, hogy mi-
nél nagyobb közönséget ki tudjanak szolgálni. 
Haladjunk sorban:

High Grade (HG)
 1990-ben debütált a Gunpla 10 éves évfor-
dulójára, az első sorozat mecháival, az RX-78-2-es 
(alap), a Zeta és a ZZ Gundammel. Ezek a típusok 
már kidolgozottabbak voltak, és például a na-
gyobb méretarányú Zeta átalakítható is volt.
 Két méretben készül, 1/144 és 1/100. Az 
1/144 arányú HG máig az egyik legnépszerűbb 

Gunpla típus és ebben a szériában adták ki a leg-
több mechatípust.  

 A HG kiterjesztése 1999-ben indult meg, 
létrehozták a HGUC-t, ami csak a Universal Cen-
tury mecháit tartalmazza, 2013-tól pedig az „All 
Gundam Project” keretében a HGCE, amit a Cos-
mic Era fed le (ide tartozik a Mobile Suit Gundam 
Seed) és a többi idősík (After Colony, Future Cen-
tury) is saját HG-t kapott. Ez egyfajta felújítása is 
volt a HG szériának. Aztán persze lett HGBF és 
HGBD is, ami a Build Fightersre és a Build Diversre 
utal.   

Master Grade (MG)
 1995-ben jelent meg a következő típus, ki-
zárólag 1/100 méretarányban, ünnepelve a Gun-
pla 15. évét. Ez már tényleges előrelépés és sok 
mindenben más, mint a HG. A minőség jobb, több 
darabból áll, komplikáltabb, ennek okán tovább 
is tart összerakni (időhiány esetén hetekig). Ezek 
a modellek a belső váznak köszönhetően többfé-
le mozgásra képesek, jobban pózoltathatóak és 
persze részletesebbek is. Néhány modell (pl: Exia-
MSG00) még LED világítással is rendelkezik.
 Ebben az esetben is találunk oldalágat, ami 
2002-től létezik. Katoki Hajime, aki számos Gund-
am sorozat mecha dizájnere (olyanoké, mint a Vic-
tory, Wing, Thunderbolt, Unicorn vagy az Origin), 
fogott és áttervezett pár Gundamot, amelyek MG 
Ver.Ka (Version Katoki) néven kerültek piacra.    

Perfect Grade (PG)
 Ugrunk három évet, 1998, megjelent a leg-
részletesebb Gunpla és ez magával hozza, hogy a 
legdrágább is. Jobban mozgatható, mint az MG és 
jobban jellemző a beépített fény is (szemek). To-
vábbá mindössze csak néhány nevesebb Gundam 
jött ki ebben a típusban. Olyanok mint a RX-78-2 
Gundam, Zaku II, Wing Gundam, Strike Freedom, 
Exia, Unicorn stb. Méretarányát tekintve pedig 
1/60-as modellekről van szó. 

„...eljött 1990, és mint a burjánzó bo-
kor, a Gunpla típusok úgy ágaztak

szerteszét...”
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 Eléggé jól látszik, hogy a Bandai nem en-
gedi el a kezét a régebbi modelleknek. Miért is 
tenné, hiszen jó pénzt hoz. 2015-ben felújították 
a régi HG modelleket, amik így részletesebbek let-
tek. Akik most ismerkednek a Gunpla műfajával, 
azoknak a HG típus ajánlott, elég jó áruk van, az 
összerakásuk sem igényel túl sok időt és jól mu-
tatnak. Akit pedig elkapott a hangulata, az tovább 
is léphet. Jómagam is HG-vel kezdtem, most pe-
dig az MG-vel vagyok a legjobb barátságban. 

Építés, eszközök

 A Gunpla modellek lényege, hogy megvesz-
szük, hazavisszük és utána még napokig, olykor 
hetekig bajlódunk vele, mire feltehetjük a polcra. 
Szóval van benne kihívás rendesen, és ha az em-
ber rákap, úgy elrepülnek az órák, mintha az em-
ber a Civilizationnal játszana.

Non Grade
 Ezek a modellek 1/144 és 1/100-as méret-
arányban készülnek, lényegében ugyanúgy kell 
összerakni, mint a többit, csak nagyon kevés moz-
gásra képesek. Így pózoltathatósága erősen kor-
lázotott. Továbbá a legkorábbi modellek is ide 
tartoznak, amikor még nem voltak grade-ek, de 
néhány modellt újra kiad a Bandai. Itt néhányuk-
nál szükséges a ragasztó és a festés.

Egyéb típusok
SD: Super Deformed, itt a mechák inkább chibi 
formát öntenek, több SD Gundam sorozat is léte-
zik, így aki azokat szerette, érdemes ebből a típus-
ból beszereznie párat. Kevés darabból áll, könnyű 
összerakni és cuki. 

Mega Size: nevéből adódóan ez a legnagyobb faj-
ta Gunpla, méretaránya 1/48-as, és 2010 óta lé-
tezik. Kevesebb alkatrészből áll, mint egy Perfect 
Grade, ezért annál olcsóbb, de ezért is ki kell nyit-
ni a pénztárcát.

EX Model: ide tartoznak a kiegészítő járművek, 
amik nem mechák, pl. tankok, űrhajók stb.

UC Hard Graph: Universal Centuryhoz tartozik, 
mindenféle kiegészítű jármű és felszerelés, to-
vábbá katonák 1/35-ös méretarányban. 

Speed Grade: 1/200-as méretarányban készült 
darabok, amiket 2007-óta gyárt a Bandai.

Gundam Fix Figuration: szerintem ez elég egyér-
telmű, ezeket nem nagyon kell összerakni csak 
pár holmit kell ráaggatni a Gundamre. Némelyikük 
tartalmaz fémet is, ezek ára elég borsos (10000+ 
jen).

Entry Grade: 1/144 méretarányú, 2011-ben dob-
ták piacra, tulajdonságait tekintve pedig a First 
Grade és Non Grade-hez hasonló. Főleg a növekvő 
ázsiai piacra szánták. 

Advanced Grade: 2011-ben mutatták be a Gund-
am Age sorozat kapcsán. Ezek a típusok mikrochi-
pet tartalmaznak, hogy a Gage-ing Battle Base já-
téktermi játék felismerje.

Ecopla: kicsit furcsa háborúban harcoló mechá-
kat és a környezettudatos szavakat egy mondat-
ban használni. Ezek limitált kiadások és a Gundam 
Expók keretében árulják őket. Érdekessége, hogy 
újrahasznosított műanyagból készültek. Ponto-
sabban a többi Gunpla gyártásakor megmaradt 
műanyagot használják fel így.  

RE/100: Reborn-One Hundred. Ezt a típust azért 
vezették be, hogy pár mechát 1/100-as méret-
arányban is le tudjanak gyártani. Viszont el szeret-
ték volna választani az MG-től. Nem is olyan rész-
letes, mint az MG és teljes belső váza sincs.
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ségével például az alkatrészeken lévő vájatokat 
tudjuk színezni, amivel plusz árnyékolást és élet-
hűbb hatást érhetünk el, különösebb pepecselés 
nélkül.    

A Gunpla helyzete itthon

 Nos, ha a hazai szubkultúrát egy kisebb 
kerthez hasonlítom, ahol a mangapiac egy öreg, 
elszáradóban lévő, haldokló tölgyfa, akkor a hazai 
gunpla közösség még csak most dugta ki a fejét 
a földből és van egy levele. Szóval még eléggé 
gyengécske és ápolni kell. A történet tavaly kez-
dődött, amikor is a Geekcornernél az Őszi Mondo-
conon először lehetett itthon vásárolni gunplát. 

 Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a Gun-
plánál minden alkatrészt ki kell vágni az öntőke-
retből, leszedni a pöcköt úgy, hogy annak helye 
a legkevésbé látszódjon, nem csodálom, ha páran 
fognák és odavágnák az egészet.

 Kezdők esetében nem kell egyből kémfel-
szerelés szintű eszközparkot birtokolni, hogy szé-
pen össze tudjunk rakni egy Gunplát. Az alkatré-
szek kivágásához megfelelő lesz egy csipőfogó 
vagy olló. Később, aki szeretne beszerezhet spe-
ciálisabb modellvágót is. 
 A következő gond az alkatrészen maradt 
pöcök és annak helyének eltávolítása. Számta-
lan tutorial van ehhez a neten, de első körben 
erre is megfelel egy sniccer vagy lehet kapni a 
hobbiboltokban cserélhető pengéjű szikét. Sőt 
tapasztalataim szerint a nagyobb darabokat kö-
röm vagy bőrvágó ollóval is le lehet kapni, bár ez 
kissé fapadosabb megoldás. Hogy sima legyen 
maga a felület javallot némi csiszolást végezni. 
A legolcsóbb megoldás, ha lenyúljuk barátnőnk, 
lánytestvérünk, anyukánk körömcsiszoló, políro-
zó akármilyét. Persze ez csak akkor működik, ha 
nem tartunk a megtorlástól, mert akkor nincs az 
a mecha, amivel harcba szállhatunk. Maradjunk 
annyiban, hogy hozzá lehet jutni csiszolópapírok-
hoz, reszelőkhöz, amik kimondottan modellekhez 
vannak. A csiszolók fajtáinak van egy számértéke, 
minél kisebb ez a szám, annál durvább a felület. A 
400-as például már elég durva, a 2500-as kimon-
dottan finom tapintású. 

 Majd jöhet az adott alkatrész egy másikhoz 
illesztése, és a folyamat ismétlődik, ahogy hala-
dunk az útmutatóban. 
 Akik még nem raktak össze makettet, azok 
lehet, nem tudják, de ne vágjuk ki az összes alkat-
részt egyben. Úgy vágjuk, ahogy a manual mu-
tatja, mivel az alkatrészek több keretben vannak, 
HG esetén monjduk öt, MG-nél, már tíz. Minden 
keretnek van egy betűjele és azon belül a részek-

nek egy száma. Az útmutató pedig megmondja, 
mikor, melyik betűvel jelölt keretből melyik számú 
darabot vágjuk ki. 
 Amire még szükségünk lesz, egy csipesz. 
Ennek főleg a nagyon kicsi alkatrészek, de külö-
nösen a matricák megfogásában lesz fontos sze-
repe. A profibbak persze a matrica helyett inkább 
megfestik a részletet. 
 A hobbival ismerkedőknek ezek megfele-
lőek lesznek, aztán ha később az ember gyakor-
lottabbá, igényesebbé válik, akkor vásárolhat spe-
ciálisabb eszközöket, alkalmazhat festéket, hogy 
egyedibbé tegye a makettet. Ennek segítségével 
eróziós hatást és harci sérüléseket tudunk rápa-
kolni gunplánkra, ami máskülönben úgy nézne ki, 
mint ami most jött ki a gyárból és még rajtavan a 
védőfólia. Akit érdekel a festés, annak kezdésnek 
ajánlom figyelmébe a Gundam Marker tollakat, 
amiket legnagyobb meglepetésemre itthon is le-
het kapni. Ezt panel liningnak hívjuk, ennek segít-

Hazai facebook közösség: 
HunDam Mecha - Hungarian Gundam and Mecha 

Community

https://www.facebook.com/groups/hundam.mecha/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/hundam.mecha/?ref=bookmarks
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Gundam Builder World Cup

 Csak egy kis kitérő, hogy bemutassam 
mennyire megy ez külföldön. Létezik a Gun-
dam Builders World Cup, itt Gunpla építők 
modelljei versenyeznek egymással 16 ország-
ból. A döntőt pedig Tokióban rendezik. Min-
denképpen Bandai modellel kell nevezni és 
mérethatár is van. Két kategória van, junior 
és felnőtt. 

Viszonylag kis készlettel keresletfelmérés okán 
indult a dolog, és meglehetősen jó áron kínálják 
a terméket. Ez a készlet karácsonyra el is fogyott, 
mutatván, hogy azért korábban is voltak itthon 
gunpla fanok, csak nekik a kitet külföldről, pl. Ja-
pánból kellett megrendelni, ahogy sokan teszik 
ezt az animés figurákkal. A második készlet már 
bátrabb eresztés volt, és év végén indult egy 
workshop is a Geekcorner üzletében, amit két-
hetente péntek délután tartottak, ez folytatódni 
fog idén is. 

 Szóval alakulóban van ez a dolog, de még 
bőven van hová fejlődni és rajongókat szerezni. 
Ennek következő eszköze a mostani Téli Mondo-
Conon megrendezett első gunpla verseny (ami-
nek elvileg lesz folytatása). Szóval a közösség 
mintha el kezdene feljődni. Persze azért nyugtá-
val dicsérjük a napot, megéltünk itthon már sok 
szubkulturális elem tündöklését és bukását (lásd 
manga vagy figura eladások). Szóval ez is olyan 
dolog, amit a kereslet tart életben, hogyha itthon 
is kapható árut és versenyeket szeretnénk. Talán 
pozitívum, hogy ez inkább a felnőttebb korosz-
tályt célozza meg, így nekik/nekünk lesz rá pén-
zük és nem kell anyutól kérni. Félreértés ne essék, 
bárki elkezdheti természetesen.

 A jelen cikk egy bevezető, ismereti gyors-
talpaló volt, és én magam szeretnék egy folytatá-
sos tutorial sorozatot is, de majd kiderül, mi lesz 
belőle. Én magam még nem vagyok annyira kom-

petens, hogy komplex tutorialt rakjak össze, de 
igyekszünk rá embert találni. Jelentkezni lehet. 
 Aki egy kicsit érdeklődik a modellezés iránt 
és persze kedveli az óriásrobotokat (nem csak 
gundam létezik), a gundamot, evát, FMP-t, meg 
sok egyebet, az kutasson bele a témába vagy ke-
resse fel a workshopot akár a Geekcornerben, akár 
az elkövetkező conok alkalmával, vagy lépjen be a 
FB csoportba. 

Források:
Gundam model Wikipedia

Gunpla wikia
Gunpla blog

GBWC weboldal

https://bandai-hobby.net/GBWC/

