
AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-18-

A con reggelén mindenki vidám, 
mert con van, mert barátokkal ta-
lálkozik, meg anime, meg manga meg 
ilyenek. Nyitási idő után érkeztünk 
a Dürer-kerthez, tehát úgy gondol-
tuk, hogy egyből bemehetünk, de 
nem. Egy kisebb sor fogadott, amiről 
először azt hittük, hogy a jegyért 
sorban állóké, de nem. Kiderült, hogy 
még nem lehet bemenni, ezért mond-
ván, hogy ez olyan MATos, beálltunk a 
sorba. Haladgattunk lassacskán, mire 
az egyik segítő odakiáltotta, hogy 
megcímkéznek bármilyen élelmiszer-
ipari terméket (halihó Pecsa), aki nem 
kapcsolt gyorsan, vagy nem gondolta, 
hogy ez mivel jár, (és a többség ide 
tartozott), azt hitte csak annyi törté-
nik, mint a Pecsában: megnézik, a fél 
liternél nagyobbat elviszik és kész. 
De nem. A bejáratnál szolid, kézzel 
írt tábla figyelmeztetett, hogy hohó 
„Ételt, Italt bevinni tilos!”. 

Ha lázadás nem is, de egy kisebb 
szitkozódás kitört és a sor fele vad 
táplálkozásba kezdett, ha éhes volt, 
ha nem. A táskákat természetesen 
átkutatták, hogy nem visz-e be senki 
semmit, és minden elemózsia és ital 
tombola sorszámot kapott, aminek 
másik fele a látogatóhoz került, hogy 
kifelé menet visszakaphassa tulaj-
donát. Azért jelzem, hogy bent lehe-
tett jó pénzért hadtápot vásárolni. 

Szóval keserű szájízzel, de beju-
tottunk egy órával az eredeti kezdés 
után. A körbenézés gyorsan megvolt, 
mivel a hely nem túl nagy. A kinti részt 
és a folyosót azonban aranyosan fel-
dobták karácsonyfaégőkkel és kis haj-
togatott darukkal. Az udvar kellemes, 
sok ülőhellyel. A nagy teremmel sem 
volt baj és szerintem az árusok is jó 
helyen voltak. A karaoke teremről 
ugyanezt tudom mondani, nem volt 
vele baj, elfért. 

Két kis szobában volt a konzol és a DDR, nem 
sokat szoktam forgolódni ezeken a helyeken, 
én nem találtam problémát. Volt még egy te-
rem, ami leginkább egy régi ház szobájához ha-
sonlított, itt a mangakisszát és a rajzok, haikuk, 
obentók kiállítását találtuk. Mindez egy puffok-
kal berendezett teremmel volt egybekötve, 
ahol előadásokat tartottak. 

A programkínálatból több minden érde-
kelt. Talán ezeket kéne előbb ismertetnem, 
de kénytelen vagyok a hibák felsorolásával 
kezdeni.  Akár egészében, akár programszá-
monként nézem, a szervezés csapnivaló volt. 
Az AMV-kkel nem volt baj, de rémes mennyit 
tököltek közben: a szervezők fel s alá járkáltak, 
a teremből ki és be. Majd közölték, hogy a kvíz 
nemsoká kezdődik, csak bátorítás címszó alatt 
versenyzőket kellett keríteni hozzá. Azt hin-
nénk, hogy helyre állt a rend, és ment minden a 
medrében, de nem. Úgyszintén közölték, hogy 
mivel a beléptetés elhúzódott, ezért minden 
program, az eredményhírdetés kivételével, egy 
órát csúszik. Jó lett volna, ha valóban így tör-
ténik, de nem. A mikrofonnal való szerencsét-
lenkedés sokszor kimondottan fülsértő inter-
ferenciát okozott, amire poénosan rámondták, 
hogy az AMV része volt. Hehe, jót nevettünk.

No de elkezdődött a kvíz: 7 kategória 
volt, 10 szintben, három darab 3 fős csapattal. 
A kérdések színvonaláról jobb nem beszélni, 
semmi különbség nem volt a szintek között. 
Mindegyik szint gyermeteg volt, valamire való 
animés simán tudott volna válaszolni rá.
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Azt hinnénk, hogy a versenyzők 
is tudták a válaszokat, de nem. Nem 
részletezem, de elég nagy szegény-
ségi bizonyítvány, ha valaki nem ismeri 
a Ghibli stúdiót, nem is beszélve a 
műsorvezető felkészületlenségéről, 
aki egy-egy kérdésre igencsak hibás 
választ adott. Így a kezdeti röhögés 
végül fejjel a falnak sírásba ment át, 
és ahogy láttam/hallottam nem csak 
nálam. 

Ezután muszáj volt egy kis friss 
levegőt szívni, így kimentünk, és mivel 
enni is szerettünk volna, így a közeli 
városligetre esett a választás, röpke 
10 perc alatt sikerült is kikotorászni a 
papírdobozokba hányt ételek és italok 
közül a miénket és indulhattunk is. 
Csak délután közepére az előadásokra 
értünk vissza. A Chill nevezetű te-
remben volt egy japán kezdőknek 
előadás, amibe csak belehallgattunk. 
Alapszintű japán kifejezéseket hall-
hattunk. Akiknek ismeretlen a japán 
nyelv, annak érdekes volt. Tovább 
nem maradtunk, de bizonyára el-
hangzott sok érdekes dolog is az 
előadáson. Átballagtunk a nagyterem-
be, ahol harcművészeti bemutató 
kezdődött. Előtte azonban a nap 
fénypontja jött, egy PSY-nak öltözött 
egyén szórakoztatta a közönséget

improvizált performance-ával, a 
vetített Gangnam Style videóklipp-
jére. Ezzel párhuzamosan futott 
Dobay Ádám előadása, barátom 
elmondása alapján a szokásos színvo-
nalon, beszéljünk, amiről akartok 
címszó alatt. A harcművészeti be-
mutató szokásosan jó volt. Nem volt 
vele baj, sőt pár önkéntest felhívtak 
a színpadra és mutattak nekik pár 
alapmozdulatot. Ezután táncbemu-
tató következett, amitől azt várnánk, 
hogy tradícionális japán táncot látunk 
majd, de nem, vagyis részben. Az első 
produkció tökéletesen eleget tett en-
nek a követelménynek, de a további 
kettő nagyon nem. Random tánc jött. 
Tény, hogy a fellépők ügyesek voltak 
és jól táncoltak, ez nem vitás. Egy baj 
van, ez nem illik ide. Így olyan érzésem 
volt, hogy ez csak töltelékszám, ami 
teljesen felesleges, mivel egy más-
fél órás csúszást sikerült produkálni 
délutánra. A következő szám a cos-
playes beugró volt, ami annyit tett, 
hogy a beöltözött versenyzőknek 
a karakterüknek megfelelően kell 
eljátszani a tévéből is ismert Beugró 
játékot. Ez egy vicces produkció volt. 
Ezt követően bizonyára a nap fény-
pontjának szánt koncert következett 
volna, de nem ez történt.

Az előadó ugyan megérkezett, de mi-
vel bejelentették, hogy dinnyezúzás 
lesz odakint, a terem 90%-a kiment. 
Ez végülis nem lett volna baj, mivel 
úgyis össze kellett rakni a zenei rend-
szert, aminek elvileg simán kellett 
volna mennie, de ez sem működött. 
Legalább fél órát sikerült eltökölni 
vele és így sem lett jó, a koncert alatt 
végig elég zavaró zúgás hallatszott a 
hangfalakból. Na már most, a koncert 
kezdetén egy darab szervező sem volt 
a nagyteremben, aki felkonferálta vol-
na, hogy egyáltalán mi lesz, ki és mit 
ad elő. Jó, persze a programfüzetből 
ki lehetett olvasni, hogy az Alpakka 
nevű zenekar egyik tagja jött el. Ettől 
függetlenül elkezdődött a koncert. 
A programfüzet szerint  animezenék 
voltak zongorán. Az ötlet amúgy 
nagyon jó volt, érdekes programnak 
ígérkezett, de nem volt az. A zenész 
ügyesen játszott, de valószínűleg sen-
ki sem egy két lábon járó OST zenetár, 
és kutya nem volt, aki elmondta volna, 
hogy  ugyan most mit hallunk, ami 
kicsit gáz volt. Amúgy arra tippeltünk, 
hogy Ghibli zenéket hallunk. Ezután 
bejelentették, hogy jön a délutáni 
kvíz, az eredményhirdetés tervezett 
idejében. Ebből nem kértünk, így a 
nagyteremben korábbra hirdetett,

majd az eredmények utánra áttett, de 
végül egy másik teremben vetítésre 
kerülő Interstella vetítésére mentünk 
át. Fél órával később jött az ered-
ményhirdetés, amit hamar lerendez-
tek, majd mi eljöttünk.

Visszatérve még az ételes 
malőrre. Nagyon úgy tűnt, hogy a 
szervezők ezzel reggel szembesültek, 
és hipp-hopp találták ki a már leírt 
módszert. Ez súlyos hiba egy ilyen 
ese-ménynél, mivel alap, hogy min-
denki hoz magával valamit. Ezt előre 
meg kellett volna beszélni és kiírni 
a conhonlap, a főoldalára, hogy úgy 
készüljön az ember.

Összesítve a dolgokat, még 
nem voltam ilyen rossz conon, a szer-
vezetlenség mintapéldája, olyan volt, 
mintha reggel 8-kor a szervezők oda-
mentek volna, hogy hahó, jöttünk 
cont tartani, és lesz, ami lesz, ahogy 
esik, úgy puffan. Voltak, akik jól 
érezték magukat persze, abból a pár 
százból, akik részt vettek az esemé-
nyen, de ezt inkább saját maguknak 
köszönhették, és nem a conhangulat 
okozta. Remélem, hogy a jövőben 
a MAT jobban összeszedi magát, és 
újragondolják a dolgokat, mert ez így 
nem járható út.   
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