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ShoujoCon
Írta: Hirotaka

A Magyar Anime Társaság az elmúlt időszakban egész 
érdekes programokkal rukkolt elő, ilyen az évente kb. 2-3 
alkalommal megrendezett anime bazár, ahol bárki elad-
hatja megunt animés, japános relikviáit. Ezúttal azonban 
nagyban gondolkodtak, és egy teljesen új helyszínen ren-
deztek meg egy tematikus cont. Ez lett a ShoujoCon.



A Fővárosi Művelődési Központ (FMK) 
is magára aggathatja a „most már nem 
vagyok animeszűz helyszín” nevet, ugyan-
is augusztus 29-én ide rendezkedett be a 
MAT legújabb programjával. A tematikus 
con rendezése önmagában nem rossz 
ötlet, nem sűrűn láthattunk ilyet itthon. 
Természetesen mi is ellátogattunk az ese-
ményre, hogy egy kimerítő beszámolót 
írhassunk róla. 

A szervezők a con honlapján jelezték, 
hogy mindössze 800 darab jegyet adnak 
el, ami önmagában nem sok, de a közössé-
gi oldalon jelentkezők száma alapján több 
mint elég. 

A kapunyitás pontosan történt, meg-
érkezésünkkor körülbelül 30-40 ember állt 
bejutásra várva. A csekély látogatottságot 
két dolognak tudom be. Az egyik a gyenge 
marketing, a másik a 2000 forintos jegyár. 
Emellett a programok sem voltak felvilla-
nyozóak. 

Na de lássuk, milyen volt a helyszín el-
rendezése. Az aulában és az onnan nyíló 
teremben voltak az árusok. Bárki bérelhe-
tett pultot 4000 forint értékű áruért vagy 
pénzért, de akinek nincs egy raklapnyi áru-
ja a sufniban, az erre fenntartott MAT pult-

nál leadhatta a sajátját. Elég sok árus volt, 
és sok mindent lehetett venni, persze min-
denki igyekezett a shoujo témát előtérbe 
helyezni. A legkülönfélébb ékszerek, kie-
gészítők, kitűzők, legyezők vártak vevőre. 
Persze a szokásos kulcstartó, figura, bögre 
felhozatal sem maradhatott ki. Biztos min-
denki talált valamit, amire elszórhatja a 
vagyonát, érdemes volt körülnézni. 

Az aulából nyílt a színház terem, ahol 
a legfontosabb programokat tartották. 

Az földszint másik felében, egy folyosó-
ról nyílt a konzolszoba, ahol sok retró és 
pár újabb gépen lehetett szórakozni. Az 
FMK első emeletén volt a karaoke szoba, 
a másodikon pedig a DDR és az előadó. 
Az egész épület kellően tágas volt. Ennyi 

embernek meg pláne. Légkondicionálás 
viszont nem volt, így viszonylag meleg volt 
az egyes szobákban. A színház terem azon-
ban egész kellemes klímával rendelkezett. 

A rendezvény házigazdája, - ahogy 
a MAT 10 éves szülinapi conján - Dobay 
Ádám volt. Kezdésnek ismertette a prog-
ramokat és a különféle versenyeket. Volt 
például haiku, sütisütő, helybenrajzolós 
verseny és pecsétgyűjtés. 
A megnyitó után női önvédelmi bemutató 

következett, ami kimondottan érdekes 
volt. A szereplők - a shoujo jegyében - 
különböző hölgyeket érintő atrocitások 
kivédését, kezelését mutatták be. Csak 
néhány ezek közül: táskalopási kísérlet, 
pofon kivédése, leteperés esetén mene-
külési lehetőségek stb. Ezt követte a Nagy 
Shoujo kvíz. Ez többé-kevésbé le is fedte 
a shoujo témát (persze akadt a kérdések 
közt más, pl. shounenes is) jó kérdések és 

változatos feladatok voltak, egyáltalán 
nem volt nehéz, élvezetes programszám 
volt. A végét nem vártuk meg, mert átbal-
lagtunk a zenekvízre, ami egyszerűsége és 
rövidsége ellenére viszonylag változatos 
volt és eléggé kimerítette a shoujo témát. 
Sajnos a fél órát keveselltem. Lehetett vol-
na hosszabb is. 

Most áttérnék a ShoujoCon előadás 
részére. Ami eléggé gyenge volt. Öt előa-
dást tartottak, amiből négy a mahou shou-
jo téma körül forgott. Ebből kettő csak a 
Sailor Moonnal foglalkozott. 
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„A csekély látogatottságot két dolognak tudom be. Az egyik a 
gyenge marketing, a másik a 2000 forintos jegyár. Emellett a 

programok sem voltak felvillanyozóak.” 



Itt lehetett volna jóval erősebb a felho-
zatal. Szívesen fogadtam volna egy „shoujo 
anime történet” vagy a „legmeghatározóbb 
shoujo animék”, esetleg milyen a ”shoujo 
műfaj ma és régen” című előadásokat. Sőt, 
ami a cikk írása közben jutott eszembe, a 
„fordított hárem animék helye a shoujón 
belül”, talán érdemes lett volna ötvözni a 
cont a bishounenekkel, egyrészt azok is 
jelen vannak a shoujóban, másrészt való-
színűleg sokkal többeket megmozgatott 
volna a téma. Szóval ezek a témák még úgy 
érdekelnének is, de amik voltak azok sajnos 
nem. Egyetlen előadást emelnék ki, az „A nő 
a japán irodalomban” című előadáts, amit 
Vihar Judit professzor, irodalomtörténész, 
műfordító tartott. Rendkívül érdekes és 
informatív előadás volt bemutatta a törté-
nelem legmeghatározóbb író és költőnőit 
valamint az irodalom női karaktereit. Erre 
tényleg érdemes volt beülni, előszőr meg 
is ijedtem, hogy csak négyen hallgatjuk, de 
aztán bővültünk kb. 10-re, viszont én voltam 
az egyedüli hím a teremben.

Essen szó most a kerti programokról is, 
merthogy az FMK zöld területét sem hagy-
ták parlagon. Itt egy matsurit készítettek 
elő a szervezők, ami sajnos a gyér látogató-
szám miatt inkább tűnt kerti pikniknek, mint 
játékos fesztiválnak. Ki lehetett próbálni a 
kjúdót, a gót, a lufihalászást. Bárki dobha-
tott rózsával papírdémonra és persze elvileg 
volt dinnyeszétcsapás a suikawari is. (A sui-
kawari részletesebb megismeréséhez lapozz 
IDE). Lehetett yukatát próbálni, kalligrafálni. 

Mi négy óra után jöttünk el a helyszínről 
de, hogy teljes legyen a kép, a következők-
ben leírom mi volt még a ShoujoConon. 
Volt Cosplay kerekasztal, ahol a cosplay.hu 
meghívott tagjai beszélgettek természete-
sen a cosplayről és a cosplayes világról. Aki 
jelmezben ment, az nevezhetett cosplay 
versenyre is. Az esti vetítés alkalmával pe-
dig shoujo animék egy-egy részeit láthatta 
a közönség (ezt amúgy nem írták le a prog-
ramfüzetbe, de a sokadik szervezőt meg-
kérdezve azt az infót kaptuk, hogy Sailor 
Moon, Utena és Binan részeket terveznek). 

A programok szüneteiben pedig AMV-
ket vetítettek, amik szintén shoujo témá-
júak voltak, bár itt is jellemző volt inkább 
a mahous shoujo és a Sailor Moon téma. A 
vetítővel amúgy volt egy olyan problémám, 
hogy nagyon levették a fényerőt, mondhat-
ni szürke tónusú volt. 

Ennyi volt a ShoujoCon, az ötlet jó, a 
megvalósítás viszont gyenge volt, de ma-
gával a szervezéssel napközben nem volt 
gond. Kevesen látogattak el az eseményre, 
kora délután jó ha kétszázan voltak az FMK 
területén. Rossz marketing, drága jegyek 
és kevésbé átgondolt programok, azok a 
hibák, amikből kettőt biztos, hogy jobban 
meg lehetett volna oldani. Jó ötletnek tar-
tom a tematikus cont, de csak ha teljesen 
kimeríti a témát, a ShoujoCon ezt nem tette 
meg, sőt néha túlságosan is dominált a ma-
hou shoujo témakör.
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