figuravilág

KINGDOM FIGURÁK
Írta: Hirotaka

figuravilág bemutató
Úgy érzem, rég volt Kingdomos cikk (AniMagazin 26. 52. 53.). Idén még nem is… botrány!
Szóval akit érdekel ez a cím, az lapozza fel a
belinkelt számokat, hogy képben legyen! Egyébként is mivel egy évnyi halasztás után végre folytatódott a harmadik évad, a szezonos véleményekbe is sikerült Kingdomot csempészni. (Igen, mindig
próbálkozom, hogy Kingdomot csempésszek a
magazinba, még ha csak úgy is, hogy sokszor leírom, hogy Kingdom… össze lehet számolni, most
hányszor fogom említeni. - Sorry lektorok.)

Tehát volt már cikk az animéről, a mangáról és a live actionről is, most jöjjenek a figurák.
Úgy kb. tavalyig egészen szűken mérték a Kingdom fancuccokat. Kiadtak néhány nagyobb figurát, két pakknyi akrilt, plusz volt a chibi karakter
figurasorozat és kb. ennyi. A live action és főleg
a harmadik évad viszont eléggé meglódította a
dolgot, így jöttek a szokásos kitűzők, kulcstartók,
pólók... pénztárca, bögre, mobiltartó, minden
is….. na meg persze további figurák. Nagyrészüket egészen kacifántos módon lehetett csak megszerezni (cranegame-en keresztül vagy ramenhez
adták), de persze mindenre van megoldás. Ebben
a cikkben a figurákról lesz szó. Mivel egyikről sem
írnék annyit, hogy egy külön cikket „megtöltsön”,
így most egyben írok mindegyikről, ami nekem
megvan. Ezek sorban: Ouki, Duke Hyou, Yotanwa,
két Shin és Kyoukai + néhány chibi.
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Ouki (Wang Yi)
Kezdjük az abszolút kedvencemmel, Oukival, aki gyakorlatilag uralja a teret a vitrinben a
maga 27 centis magasságával és 30 centis hosszúságával. Szélességben pedig háát… attól függ,
Ouki hol fogja a ládzsát (guandao) - kb. 33-47 cm
között változtatható. Ez a Kingdom gyűjteményem legkorábbi darabja, 2016-ban jelent meg, a
cirka 9000 jenes árcédula nem is volt olyan vészes,
most meg pláne nem. A Bandai Namco adta ki a
Figuarts Zero brand alatt, ami egyébként egész jó
minőséget képvisel (mondom én, a nagy figuraszakértő xD).
Ouki póza tekintélyt parancsoló, ugyanolyan, ahogy az animében/mangában is megjelenik. Többet erről nem írok, nézzétek meg a képe-

ket, az úgyis többet mond. Hibának azt fel lehet
róni, hogy a jobb keze nem ér oda a testéhez. A
festés nagyon jól sikerült, a ruha kellően matt, és
nagyon szépek a gyűrődések, a páncél pedig szép
fényes hatást kapott, némi kopás effekttel, a díszítések, vésetek is királyul néznek ki. Nem mondom, hogy mindenhol tökéletes a festés, de elég
szép. Viszont arra figyeltek, hogy a lándzsán, ahol
a penge csatlakozik a rúdhoz legyen némi korrózió (sárga festésen zöld árnyalat). A palást minimálisan fodrozott és erősen árnyékolt, viszont ad
az egész figurának egy plusz lendületet. Amibe
még be lehetne kötni, az Ouki haja, arra valahogy
kevésbé figyeltek.
Maga a figura leszedhető a lóról (a többiek, akikről szó lesz, nem). Ouki tekintélyes súlyt
teszi ki, a ló viszont meglepően könnyű és önma-

gában kicsit műanyag játék (Catrin szerint Barbie
ló) hatása van. Itt gondolom spóroltak kicsit, de
sebaj, ki akarná csak a lovat kiállítani. A festése is
fényes, mintha most waxolták volna, ami tovább
erősíti a fenti állításomat (a többi ló már matt festésű lett). Valamint az izomzata is elég elnagyolt.
A kantár viszont menő, teljesen hozza a kopott,
koszos, elhasznált bőr hatását. Októberben ebből
megjelenik egy affél reboot változat, annyi különbséggel, hogy Ouki a vállára teszi a ládzsát, és
képekről ítélve a ló és a karakter haja is jobb lett.
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Duke Hyou
(Biao Gong/Lord Biao)
Ő már egy későbbi darab, mint ahogy írtam,
a live action és a harmadik évad táján jött ki a legtöbb Kingdom cucc. Méreteiben annyival tér el
Oukitól, hogy kb. 36 cm hosszú, tehát kicsit hos�szabb, a lándzsa itt is állítható, hogy hol fogja a
karakter. Ő viszont kicsit drágább (lévén újabb darab, és az elmúlt években nőttek az árak), 12000
jent kóstál, és 2020 májusában jelent meg. A póza
sokkal lendületesebb, mivel itt roham közben
ábrázolták Hyout, ennek megfelelően támasztó
talapzat is jár, mivel a lónak csak egy lába éri a talajt. A karakter is nagyon dinamikus, gyakorlatilag
semmi sem egyenes rajta, minden gyűrődik vagy
lebeg, ami még menőbbé teszi. Erre csak rátesz

a lebegő palást eléggé asszimetrikus megformázása, mintha csak abban a pillanatban rántotta
volna elő a lándzsát, és rohamozna. A festés is
nagyon szép, főleg az aranyszínű, némi kopással
ellátott fémes páncél fog mindenkinek feltűnni. A
haja mintha külön életet élne, gyakorlatilag olyan,
mint egy medúza csápjai, amihez ha hozzátesszük
az arckifejezését, egyből tudjuk, hogy egy őrült
karakterről van szó. Akik ismerik a Kingdomot,
tudják, de elmondom: Duke Hyou az, aki seregével se szó, se beszéd, ezerrel belegázol az ellenfél
sorai közé, és megy, amíg ember van előtte. Jár
hozzá egy maszk nélküli fej is, de most nem másztam fel a szekrény tetejére a dobozért, inkább kerestem egy képet róla.
A ló viszont sokkal minőségibb lett, mint
Oukinál. A tapintása sem túl műanyagos, a festése

matt, az izmai is sokkal jobban ki vannak dolgozva.
A sörény és a fogai is szépek, részletesek. Sokkal
többet nem tudok mondani erről, nézzétek meg a
képeket.

Yotanwa (Yang Duan He)
Ő már egy szolidabb méretű darab a maga
20x25x16 cm-es (MxHxSZ) méreteivel. De ez semmit nem von le az értékéből. 2019 szeptemberében jelent meg; a figura nagyon szépen kidolgozott, a festés ebben az esetben is majdnem a
teljesen király kategóriát éri el, itt-ott vannak kis
hibák, de bőven a vállalható szint felett van (főleg ha hozzátesszük, hogy a 9500 jenes árcédula
két éve kimondottan jónak számított). Ráadásul
ehhez kapjuk a legtöbb kiegészítőt. Kétféle arcot
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és egy plusz kart adnak hozzá, ami saját preferenciánk szerint variálható. Nekem a maszkos verzió
van kiállítva, de kerestem képet a többiről is. Ennek értelmében az elülső haj, az arc és a köpeny
is levehető, különben nem tudnánk a jobb kart leszedni.
Mindkét póz nagyon tetszetős és menő. A
páncélja gazdagon díszített, részletes és szépen
van lefestve, ahogy a kardok kidolgozottsága sem
hagy kívánnivalót maga után. Amibe bele tudok
kötni, az a palást, mivel a korábbi két tábornokéhoz képest gagyibb műanyagnak tűnik, a mintája
és a festése szép, a tapintása érdes, viszont egyértelműen más anyag, könnyebben törhet. Fodrozása is enyhébb, mint Duke Hyoué, viszont vicces
észrevenni, hogy kb. hasonló formát ölt mindkettejüké.
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A ló kidolgozása szerintem nagyon jól sikerült, a pózában van valami nemesi, elvégre mégiscsak egy királynő lova, sokkal kevesebb dísz van
rajta, mint Ouki vagy Hyou lován, de nem baj, mert
Yotanwa páncélja úgyis kompenzálja ezt. Az izomzata is jól sikerült, egyedül abba lehet belekötni,
hogy látszik, hol van összeillesztve a ló, de ez kb.
mindegyiknél így van.
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Shin (Li Xin)
2019 árprilisában jelent meg, arányát és
méretét tekintve Yotanwával rakható párba és
mindössze 6000 jent emelt ki az ember pénztárcájából, ami valljuk be több mint baráti ár, viszont
semmilyen kiegészítőt nem kapunk hozzá. Őt is
csata közben ábrázolták, épp kardcsapás előtt,
és nagyon szépen sikerült a festése: a páncélon,
a ruhán (ami még szakadtabb is) és a karján is látható a csatákból adódó kosz, mocsok, ami ugye
a tábornokokról nem mondható el, így igazán hiteles lett. Talán a kard sikerült a leggyengébben,
de azt megbocsájtjuk. Az arca is egész jó lett. Ezt
itt azért emelem ki, mert a következő Shin figura esetében ez már nem olyan jó, viszont itt (meg
amúgy a fentebbi figuráknál is) eltalálták.
A ló… hehehe…. a ló….. na hát ilyen pózt
sem láttam még, mintha egy bika veszett volna el
benne. Kicsit olyan erősen megtorpanó póz vagy
nem tudom, de első ránézésre valljuk be, vicces.
Mindenesetre a kidolgozása nagyon szép, itt még
ereket is ábrázoltak, ahol jobban megfeszül az
izom, ezzel talán az egyik legjobban kidolgozott
paci lett. A díszítése ennek is puritán, mint Yotanwa esetében, de Shinnek ez sosem volt szempont. Egyébként itt jegyezném meg, hogy mindenegyik lovon van kantár, de egyik karakter sem
fogja - úgy ülnek a lovon, mint mi a széken.
Ezek után pedig merjem letagadni, hogy
egy istállót tartok fenn itt a vitrinben? Node, folytassuk egy másik Shin figurával, aki már nem ül lo-

von. Ez egy régebbi darab, Oukival egyidős, 2016os és 13 cm magas. Nem tudom, mennyi volt az
eredeti ára, most olyan 2-3000 jen, én használtan
vettem, jóval olcsóbban (talán 1000 jenért). Ezt
már a Banpresto adta ki a Creator X Creator brand
alatt. Az árazásból pedig látható, hogy minőségét
tekintve alulmarad a lovas verziókhoz képest. Itt
is csata közben ábrázolják Shint, és egyből bárkinek feltűnhet, hogy a feje (ami hááát, határeset)
nagyon hasonló a másik figurához. Nos, Shin csak
ilyen fejet tud vágni csata közben. A páncélja egyszerűbb festést kapott, de szépen rátették a kopásokat és vágásnyomokat, ruháján is látszanak a
szakadások. Igazából ez a része egész jó lett. Ami
érdekes, az a kard megformálása, mivel Shinnek
egyenes kardja van, ez meg ugye görbe.
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Nos a mangában és az animében is hajlamosak a
csapás mozdulatát azzal is jobban érzékeltetni,
hogy megnyújtják, hajlítják a fegyvert, így gondolom ezt szerették volna itt is átvenni. Nekem an�nyira nem tetszik.
A figura legnagyobb hátránya viszont nem
ez, hanem, hogy hajlamos eldőlni, mivel egy kis
szikla formájú műanyag támasztja a bal lábát, a
másik meg nincs teljesen a talajon, így kicsit kiegyensúlyozatlan, és bár elsőre lehet megáll, de
kisebb légáramlattól vagy akármitől edölhet.

Kyou Kai (Qiang Le)
Az előző Shin figura társa, teljes magassága
(talptól a kard csúcsáig) 20 cm, szintén Creator X
Creator kiadás, és ugyanúgy használtan vettem.
A póza nagyon látványos, épp az ugrás pillanatában ábrázolják, elsősorban ezért is tetszett meg.
Kyoukai kicsit kilóg az egyszerű harcosok sorából,
mivel egy afféle nindzsaklán tagja, így külön illik
hozzá ez a póz. A ruhája és a fejpántja kellően
fellibben és gyűrődik, hogy jobban érzékeltesse
a mozgást. Viszont ő nem kapott szakadást vagy
koszos hatást, amit én kicsit hiányolok, de a festés
ettől függetlenül teljesen rendben van. Az arca
viszont sajnos nem sikerült olyan jól, szerintem lehetett volna szebb, de legalább stabilan áll a „lábán”. A kard, ahogy Shin esetében, itt is gagyibb
lett, viszont a hüvelye szépen díszített és festett.
Van egy Kingdom World Collectable Figure
sorozat, amiben nagyon sok Kingdom karaktert
kiadtak, gyakorlatilag majdnem mindenkit, aki az
első két évadban érdemlegesen szerepel; van belőlük vagy 40 darab, persze átfedéssel, Oukit vagy
Shint több pózban is meg lehet venni. Nekem ebből mindössze 5 darab van meg, amit Japánban
sikerült beszereznem. A kiadó a Banpresto volt
még 2016-ban, magasságuk kb. 5 cm. A fejük nem
mindegyiknek sikerült jól, kicsit amúgy is deformált chibi verziók ezek. A minőségük kb. egyforma, szerintem egészen korrektek, a pózuk is változatos, és nem csak állnak ugyanúgy, mint szamár a
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hegyen. Jelenleg szerintem csak használtan lehet
beszerezni őket; pár száz jen és 1500-2000 jen között mozoghat az áruk, karakter függő. Egyszer
majd talán begyűjtöm a többit is.  
Ennyi lett volna a Kingdom figura felhozatalom. A World Collectable-t leszámítva, még van
egy Kanki, akit nem szereztem be, meg egy Ei Sei,
mindkettő 2016-os verzió. Előbbit még csak-csak
lehet kapni, elfogadható áron, de Ei Sei annyira ritka, hogy horribilis áron lehet csak hozzájutni, ha
lehet. De igazából belőle egy újrakiadást várok,
most a Kingdom harmadik évadával ez esélyes.
Nem vagyok egy nagy figuraszakértő és elemző,
jobban érdekel a karakterhez vagy a címhez fűződő viszonyom, minthogy a festés mennyire egyenes, vagy hogy nem 70 fokban áll a figura karja...
szóval saját véleményemet írtam le, bár igyekeztem objektív lenni, minden Kingdom elfogultságom ellenére. Lehet a jövőben lesznek még ilyen
zanzásított figura bemutatóim, mivel egy figuráról nem akarok hosszan értekezni, és nem is látom
értelmét, ugyanakkor pedig lenne miről.
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