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AZ 1960-AS években és az 1970-es évek elején a LEGO® 

játék házak, autók és vonatok építéséről szólt. Valami 

azonban hiányzott: a házakban lakó, az autókat vezető 

és a vonatokon utazó emberek. Ha a gyerekek be akarták 

népesíteni a LEGO világukat, maguknak kellett megépíteni 

őket LEGO kockákból. A szerepjátékokhoz és történetekhez 

nélkülözhetetlen emberek először egy LEGO elemekből 

megépíthető család tagjaiként jelentek meg. Ezeket 

később kisebb figurák váltották fel, amelyek méretben 

jobban illeszkedtek a kisebb LEGO modellekhez. 1975-ben 

jelent meg az a figura, amelyiknek gömbölyű, sárga feje 

volt, a törzsén két dudor jelölte a karokat, a lábai pedig 

egy tömbből álltak. 1978-ban ezt fejlesztették tovább 

mozgatható karokkal és lábakkal. Hamarosan eszközöket 

lehetett illeszteni a kezébe, az arcán pedig megjelent a két 

pontszem és a barátságos mosoly. A híres LEGO minifigura 

készen állt a játékra!

A LEGO® JÁTÉKOK 
ÉLETRE KELNEK

6

Minifigura-szabadalom A LEGO minifigura 

1979-es amerikai szabadalma már tartalmazta 

a jellegzetes formákat, a LEGO elemek bütykeire 

illeszkedő lyukakat a kézen és a lábon, valamint 

a mozgatható lábakat.

Hajrá lányok! 

A női minifigurának 

több változatával is 

próbálkoztak, mielőtt 

úgy döntöttek, hogy 

ugyanolyan lábai 

lesznek, mint a férfi 

minifigurának.

EGY LEGENDA 
SZÜLETÉSE
Az első minifigura prototípusához Jens Nygård 

Knudsen tervező és kollégái szétfűrészeltek és 

lereszeltek néhány LEGO elemet, majd ezekből 

raktak össze egy kis figurát. Három év és további 

50 műanyagból kifaragott, ólomból kiöntött 

prototípus után végre elkészült a jól ismert 

minifigura. A 600-as készletben szerepelt először, 

amely egy kis rendőrautót és egy rendőr minifigurát 

tartalmazott.
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LEGO Family 

A minifigurák 

legnépszerűbb 

előfutárai a LEGO 

Family figurák voltak, 

amelyek 1974-ben  

jelentek meg 

a 200-as készletben. 

Az öt családtagnak 

mozgatható 

karjai, elemekből 

megépített törzse és 

levehető, elforgatható 

haja volt.

Akkor és most Az 

1978-as tűzoltó (balra) 

és az 1980-as városlakó 

minifigura (jobbra) 

lényegében megegyezik 

a mai LEGO készletekben 

található minifigurákkal.

MINI-EVOLÚCIÓ 
A fejlesztések előrehaladtával a minifigurák külön mozgó lábakat, 

több testrészt és egyszerű arcot kaptak. Mindegyik fején volt bütyök, 

amelyre a különféle fejfedőket és haj elemeket lehetett illeszteni, 

tovább bővítve a karakterek és foglalkozások sokszínűségét, végtelen 

lehetőséget kínálva a gyerekeknek a további játékra.

Egy kísérlet 
a lábak 
mozgatására.

A karok 
előre-hátra 
mozognak.

A lyukas 
talpak 
illeszkednek 
a LEGO 
bütykökre.

Az egyik első 
ilyen figura 
1975-ben 
jelent meg.

A prototípus 
törzsének 
kézzel rajzolt 
mintázata.

Egy korai ötlet az arc 
megformázására.

Gyűrű alakú 
kéz

A sapka a mai 
minifigurákra 
is ráillik.



Az 1980-as évek volt a LEGO® minifigurák aranykora, mivel 

sok kis építő ekkor találkozott velük először. Bár a kedvenc kis 

karakterek ruháit és fejfedőit cserélgetni lehetett a készletek 

között, a stílusuk alapvetően ugyanaz maradt – egészen 1989-ig, 

amikor megjelentek a színen a LEGO® Pirates hetvenkedő kalózai, és 

mindent felforgattak. A minifigurákra hirtelen szemkötők, bajuszok, 

borosta vagy éppen rúzs került, a kampós kezekről és falábakról nem 

is beszélve! A végtelen lehetőségek világa nyílt meg.

1980-as  
évek
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TUDTAD? 
A copfos haj három 

színben – vörös, fekete, 
fehér – jelent meg.

EBBEN AZ ÉVBEN a LEGO Csoport 

tovább terjeszkedett: új gyártóüzemek 

épültek, és egyre több otthonban 

bukkantak fel a LEGO modellek és 

minifigurák. Új témák ugyan nem 

indultak el, de a LEGOLAND® Town altéma 

jelentős mértékben bővült. Megjelent 

a legújabb ötletfüzet, a LEGO Idea Book 

is, amely Bill és Mary történetét mesélte 

el, a két minifigurát is mellékelve hozzá. 

A találékony LEGO rajongók azonban már 

így is nagyszerű saját ötletekkel álltak 

elő, az új készletekkel és minifigurákkal 

kísérletezve.

1980
TOWN
A Town altéma 1980-ban tovább bővült a Fő utca (6390), 

az Autójavító műhely (6363) és a Benzinkút (6375) 

készletekkel, illetve az utcákat 

járó új járművekkel. Néhány 

minifigura több készletben 

vagy ugyanabban a készletben 

többször is felbukkant, gyakran 

csak apró változtatásokkal.

Bill Ez az ügyes minifigura  

a LEGOLAND Idea Book mellék-

leteként jelent meg, ami Bill és 

Mary kalandjait mesélte el.

Elbűvölő hölgy Az 1979-es Castle téma hercegnőjének 

arany nyakláncát viselő hölgy nem véletlenül került bele  

a Fő tér – várjelenet (1592) készletbe.

Autóversenyző A versenyzés-

hez beöltözött minifigura 

szeret az autójával száguldozni.

Vörös hajú orvos  

Ez a minifigura szereti, ha 

minden összeillik – a haját is 

a vöröskereszt színére festette.

Fekete hajú orvos Ez az orvos 

bármilyen orvosi beavatkozást el 

tud végezni – amihez elég egy 

sztetoszkóp…

Mary 

Mary a vörös 

 hajú orvos jó 

barátja, és mint 

kiderült, szeret 

összeöltözni vele.

Szobor 

Elsőként ennek a rejtélyes 

figurának a fejére került fel 

a cilinder.

Vöröskereszt jel

Toll a receptek 
felírásához.

Piros 
virágminta

Vörös copfok

Cilinder

Gyönyörű, 
arany nyaklánc

Kék csíkos  
póló

Még a versenyző mezén is 
gyorsítósávok vannak.

A bukósisak életmentő lehet 
egy gyorsasági versenyen.

24

HÉ, 
VAN EGY 

ÖTLETEM!

FRAKK ÉS 
CILINDER 
Ez a fekete figura a Fő 

tér (1592) készlet egyik 

szobra. Senki sem tudja, 

hogy kit ábrázol, de az 

biztos, hogy nagyon 

elegáns a cilindere!

REMÉLEM, 
JOBB, MINT 

A MÚLTKORI!
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TUDTAD? 
A LEGO cilindert 

legalább 20 minifigura 
viselte már.

Építőmunkás Az ebben az évben 

megjelenő minifigurát utoljára az egyik 

háznál látták, amit segített megépíteni 

a Fő utca (10041) készletben.

Mærsk-szalagmunkás Ez a minifigura a Mærsk 

konténerszállító cégnél dolgozik. A Mærsk vállalat 

promóciós Konténerszállító kamion (1651) készletéhez 

tartozik.

Építőmunkás A több mint  

20 készletben szereplő minifigura 

próbálja bepótolni az elmúlt  

10 évben alvás nélkül töltött időt.

Fő tér – várjelenet (1592) Ehhez 

a készlethez könyvesbolt, vár, halasbüfé, 

illetve 11 minifigura tartozik, köztük 

várőrök és városlakók.

Mozdonyvezető Miután több mint 12 

készletben vezetett vonatokat, 1985-ben 

kicsit kifújta magát… hogy 2020-ban 

ismét teljes gőzzel robogjon előre.

Exxon-dolgozó Elfogyott az 

üzemanyag? Ez a segítőkész hölgy 

megoldja a problémát az Exxon- 

benzinkút (6375) készletben.

Bolti vásárló 

Ez a minifigura 

mintha a szobor 

stílusát utánozná 

– ugyanaz 

a cilinder van 

a fején.

Felügyelő A bűnüldöző mini-

figura dolga, hogy fenntartsa 

a rendet a városban.

Tűzoltókapitány  

Ez az első minifigura, 

amelyik tűzoltó- 

egyenruhát visel. Rajta 

kívül még vagy öt

tűzoltó viseli ugyanezt.

Várőr 

A minifigura törzsére 

különleges címer került, 

amelyet talán az angol 

király, Oroszlánszívű 

Richárd ihletett.

Ingmintájú 
törzs

Piros 
védősisak

Kék, begombolt 
ing

Az ing 
megegyezik  
az építőmunkás 
öltözetével.

Exxon-logó

Világoskék 
védősisak

Elegáns 
cilinder

A kék mellény  
alatt inget visel.

25

1980

VÁRŐR
A várat őrző minifigura nem 

a hivatalos Castle készletből 

származik. Két egyforma, 

azonos nevű készletben 

szerepelt: a Hollandiában és az 

Egyesült Királyságban külön 

megjelent Fő tér készletben. 

A középkori jelmezt viselő 

minifigura valójában egy 

modern városban „őrzi” a várat.

Rendőrjelvény

Fekete 
tűzoltósisak

Csúcsos, középkori 
sisak

Oroszlán, 
két szívvel

ANNYIRA 
IZGULOK,

ALIG BÍROK 
MAGAMMAL!

Fehér 
copfos 
haj
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TUDTAD? 
A Mentőhelikopter 

(6691) volt  
az első helikopter, 
amelyben elfértek 

 a minifigurák.

A MINIFIGURA ebben az évben 

még népszerűbb és sikeresebb lett. 

A LEGOLAND® Town és Space altéma 

tovább bővült, így a LEGO rajongók 

újabb, izgalmas helyeket építhettek 

meg és fedezhettek fel. 

A LEGO karakterek egyre 

népesebb táborához új 

rendőr, tűzoltó és mentős 

minifigurák csatlakoztak, 

mivel a Town készleteket leginkább  

valós élethelyzetek és hétköznapi  

hősök inspirálták.

1981

TOWN 
Bármi megtörténhet a városban. 

Lehet, hogy épp a Nyári lak (6365) 

kertjében pihensz, miközben tűzoltók 

sietnek valakinek a segítségére 

a Tűzoltóállomás (6382) elől. Sürgős  

orvosi beavatkozásra van szükség?  

A LEGO mentőautó vagy a Mentő-

helikopter (6691) minifigurái azonnal 

ott teremnek. Ebben és sok rá követ-

kező évben a való élet volt a fő téma.

Nyári lak (6365) A piros felsős nő rengeteg időt 

töltött a nyaraló kertjének kicsinosításával, hogy 

a vendégei jól érezzék magukat nála.

Piros felsős nő A kertjéből szinte 

mindent látni lehet, ezért a piros 

felsős nő általában itt üldögél, 

miközben teázik és a szomszédokat 

figyeli.

Fehér felsős férfi Senki sem 

tudja, honnan jött és mit keres 

a városban, de mindig segít, ha 

valaki bajba kerül.

Piros felsős férfi 

Ezzel a minifigurával 

mindig történik valami, 

ami miatt meg kell 

menteni, és úgy tűnik, 

mintha még élvezné is.

Városlakó Azért viseli minden-

nap az ünneplő sapkáját és 

nadrágját, hátha valakitől végre 

megtudja, hogy mi a munkája, 

mert neki fogalma sincs.

Rendőrtiszt 

A város utcáin rend 

van, ezért a rendőrtiszt 

a látogatók üdvözlé-

sével, a forgalom 

irányításával és fánk-

evéssel tölti az idejét.

Rendőrsapka

Körzeti 
jelvény

A copf nagyon 
népszerű a Town 
készletekben.

Egyszerű, 
kék felső

Kényelmes ruha

Fekete nadrág, 
hátha állás-
interjúra kell 
mennie.

Jól fésült 
haj

Kabát minden 
időjárásra

Örök 
mosoly
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TUDTAD? 
Ebben az évben jelent 

meg az első LEGO tűzoltó, 
amelyik fehér 
sisakot viselt.

Mentős 

Amikor nincs 

vészhelyzet, 

a várost járja 

a mentőautójával, 

mindenkit üdvözöl, 

és bárkit szívesen 

hazavisz.

Női tűzoltó Az egyszerű 

tűzoltó-egyenruhát viselő 

nő tartja karban 

a tűzoltóautókat.

Tűzoltó Az aranyszínű 

gombokkal díszített törzs 

1981-ben hat minifigura 

része volt.

Kék felsős nő Kerékcsere 

vagy tűzoltás, ez a minifigura 

ott segít, ahol éppen szükség 

van rá.

Benzinkutas Amikor ez 

a minifigura jelentkezett az 

állásra, azt hitte, azért van egy 

kagyló az egyenruhán, mert 

a tengerparton fog dolgozni…

Sebész A sebész megjelenése 

mindig makulátlan – nem 

szereti, ha bármi összepiszkolja 

a patyolattiszta egyenruháját.

Orvos A széles gallérral és 

kórházi jellel ellátott törzs 

13 készlet része volt.

Helikopterpilóta 

A pilóta sosem veszi le 

a sisakját, mert bármikor 

sürgősen fel kell szállnia.

Tűzoltóállomás 

(6382) Itt mindig 

nagy a sürgés- 

forgás. Mindig van 

valami tennivaló, 

például a járművek 

fényezése vagy 

a rádió kezelése.

Fiú ujjbáb Miután  

24 készletben szerepelt, 

ez az ujjbáb szakértője 

a LEGO építészetnek is.

Lány ujjbáb 

Ez a figura 21 

készletben szerepelt. 

Szívesen felügyeli az 

építkezéseket.

Edward, az elefánt A FABULAND világában 

mindenki kedves, Edward azonban a divatos 

ruháiról és udvariasságáról is ismert. Három 

készletben is szerepelt.

Ez a jel azt 
mutatja, hogy 
kórházban 
dolgozik.

Formás, 
nagy fülek

Csinos 
kezeslábas

Tűzoltó 
egyenruha

Egyetlen 
darabból áll.

Még 
a copfja is 
eredeti!

Shell-logó

A zsebében kötszer és 
cukorka lapul.

Bélelt nadrág 
a szabadban 
végzett munkához.

A piros nadrág 
ugyanolyan színű, 
mint a keresztjel 
a mellkasán.

A piros sapkát könnyebb 
észrevenni a tömegben.

Pilótasisak

Egyszerű, 
fehér orvosi 
egyenruha
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L E G O ® B A S I C 
Ebben az évben jelentek meg 
a LEGO Basic figurák – a színes 
ujjbábfigurák évtizedekig a LEGO 
Basic Building készletek részei voltak. 
Ezek a készletek elsősorban a kreatív 
játékról szóltak: egy megadott 
modell helyett bármit lehetett 
belőlük építeni.

L E G O® FA B U L A N D ™

A FABULAND kedves, vidám világa 
is tovább bővült ebben az évben; 
új figurák jelentek meg, mint 
például Edward, az elefánt, Bonnie, 
a nyuszi, Buster, a bulldog és Billy, a  
medve.

AZT HISZEM, 
KI KELL CSERÉLNI 

A FEJEDET.

Kék kezes lábasban 
minden feladat 
elvégezhető.

Csiszolt 
agyarak

A sisak megvédi 
a lehulló 
törmeléktől.

Jó szeme van 
a részletekhez.
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