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Mókás	 és	 szórakoztató	 előadás	 volt,	 nem	 mon-
dom,	hogy	ne	lehetne	erről	akár	egy	órát	beszél-
ni,	de	a	lényeg	elhangzott	és	jól	bemutatta	a	rek-
lámok	fajtáit.	
	 A	 következőkben	 Yuriko	 vezetésével	 pre-
zentálták	 a	 CICAF	 (ez	 magyarul	 elképesztően	
idétlenül	 hangzik)	 névre	 hallgató,	 Kínában	meg-
rendezésre	 kerülő	 cosplayverseny	beszámolóját,	
ahol	most	először	magyar	nevezők	is	voltak.	Név	
szerint	Mantis	(122. oldal)	és	Yunina.

	 Amit	kiemelnék	a	délután	folyamán,	az	még	
a	 FantaSing,	 aminek	 keretében	 animés	 számok	
is	 felcsendültek	pl.	a	Bleachből	vagy	az	Aldnoah	
Zeróból,	 de	 kaptunk	 Disney-,	 fantasy-	 és	 ismert	
játék	 zenéket	 is.	Az	előadás	 remek	volt,	 látszott	
vagy	inkább	hallatszott,	hogy	nem	annyira	tapasz-
talt	énekesek	léptek	fel,	de	mindenképpen	egy	jó	
programnak	tartom,	amit	remélem	folytatnak.	

	 Ennyi	 vidámkodás	 után	 érdemes	 kicsit	 ko-
molyabbra	 venni	 a	figurát.	 A	CosHelp	 Egyesület	
képes	 bemutatkozó	 előadására	 is	 sor	 került.	 Az	
egylet	tagjai	leginkább	gyermekkórházakat	vagy	a	
különböző,	gyermekek	számára	kialakított	szana-
tóriumokat	 látogatnak	meg.	Ami	 a	 lényeg,	hogy	
mindezt	 ismert	 popkulturális	 ikonoknak	 öltözve	
teszik	meg.	Így	a	kis	betegek	–	akár	több	hónapos	
–	klinikai	gyógyulását	kicsit	színesebbé	tudják	ten-
ni.	Egy-egy	látogatás	során	Darth	Vaderrel,	Hófe-
hérkével	vagy	éppen	Amerika	Kapitánnyal	is	lehet	
találkozni. 

 Őszies nap köszöntött ránk szeptember 
7-én, a Fantasy Expo napján. De mivel egy beltéri 
rendezvényről van szó, így ez nem is annyira érde-
kes. Kivéve, ha kimentél kajáért, mert ebédidőben 
kissé esett, szóval azért szükség volt az esernyőre. 

	 Az	 Ferencvárosi	Művelődési	 Központot	 is-
mét	belakták	az	animék,	a	fantasy,	sci-fi	és	a	cosp-
lay	szerelmesei.	És	tényleg	belakták,	hiszen	több	
százan	látogattak	el	a	rendezvényre.	Lassan	kicsi	
lesz	az	FMK,	bár	még	elég.	De	ha	ez	megtörténik,	
vajon	hova	tovább?	
	 Jegyet	csak	a	helyszínen	lehetett	venni,	így	
némi	 sorbanállásra	 lehetett	 számítani.	 Bejutva	
az	emberek	 többsége	azonnal	 az	 anime	piac	 te-
rületére	konvergált,	ahol	-	ahogy	az	lenni	szokott	
-	fancuccok	luca	napi	vására	várta	őket.	Szóval	le-
hetett	venni	mangát,	figurát,	kitűzőt,	kulcstartót	
és	még	a	jó	ég	tudja,	mit.	

	 A	 piac	 egyébként	 eléggé	 centralizálta	 az	
eseményt abban az értelemben, hogy itt biztos, 
hogy	mindenki	megfordult,	akár	többször	is.		
	 Azonban	 sok	más	 egyebet	 is	 kínált	 a	 Fan-
tasy	 Expo.	 A	 programok	 tekintetében	 minden	
szubkultúra	rajongója	tudott	magának	valamit	ta-
lálni.	Minket	elsősorban	az	animés,	 japános	vagy	
ahhoz	köthető	dolgok	érdekeltek.

	 A	bejáratnál	 kezünkbe	kaphattuk	a	 részle-
tes	és	jól	átlátható	programfüzetet	és	máris	indul-
hatott bárki bevetésre. 

	 Kezdjük	 a	 nagyszínpaddal.	 Igazából	 ez,	 a	
workshop	 terem	 és	 a	 gamer	 versenyek	 voltak	
időpontokkal	 ellátva,	 a	 többi	 program/látnivaló	
egész	napos	volt,	így	bőven	volt	idő	érdeklődni	a	
különféle	kreatív	dolgok	iránt.	
	 A	 nap	 AMV-kkel	 kezdődött,	 megalapozva	
a	 hangulatot,	 amit	 az	 Anime	 Falatkák	 követett,	
ezúttal	az	Isekai	Quartetből	nézhettünk	meg	egy	
epizódot.	 Délután	 viszont	 a	 Carole&Tuesdayből	
falatozhattunk. 

	 A	 japán	 kardvívás,	 már	 előkerült	 február-
ban,	de	meg	kell	valljam,	a	srácok	még	mindig	fé-
lelmetesen	ügyesek.	
	 Kis	 japánkodás	után	maradjunk	 is	ebben	a	
mederben	és	 rakjuk	össze	az	animékkel.	 Saci,	 az	
Animológia	 csatorna	 youtubere,	 a	 Mit	 érdemes	
megnézned	 Japánban?	 cikksorozatunk	 szerzője	
(AniMagazin	44)	az	animékben	fellelhető,	és	ani-
me	stílusú	reklámokról	beszélt	fél	órában	és	pár	
példát	is	hozott	a	közönség	legnagyobb	örömére.	

https://animagazin.hu/magazin/44/
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Switchen	játszani	vagy	akár	retró	konzolokkal	mú-
latni	az	időt.	Az	érdekességekre	vágyók	pedig	kü-
lön	szobában	próbálhatták	ki	a	VR-t.	
		 Összefoglalva,	 mindenhol	 ügyeskedhet-
tünk	 valamit	 bármilyen	 szubkulturális	 témában.	
Az	aulában	és	a	bazár	területén	egész	nap	külö-
nösen	sokan	bolyongtak.	
	 Két	dolgot	 jegyeznék	meg,	egyrészt	a	tor-
naterembe és az emeletre még mindig kevesen 
néznek	 fel.	 Valami	 karaokés+zenei	 programot/
kvízt	 el	 tudnék	 képzelni.	 Másrészt	 -	 bár	 nem	 az	
expón	ettem	-,	jártam	a	büfé	felé.	Nos,	bevallom,	
én	nem	nagyon	találtam	a	pultban	semmit,	meg-
tudtam	azt	is,	hogy	szendvics	pl.	nincs,	ami	azért	
nem	 jönne	 rosszul.	 Szóval	 nem	 igazán	 tudom,	
hogy	lehetett-e	itt	bármit	kapni.	Egyedül	az	Amai	
Teaháznál vehettek instant rament az éhesek. 
Nasi	viszont	volt,	ami	popcornt,	vattacukrot,	poc-
kyt	meg	egyéb	japános	édességeket	takart.
	 Folytatás	 február	 15-én,	 szintén	 az	 FMK-
ban. Gyertek el!

Akik	jobban	is	érdeklődnek	a	téma	iránt	vagy	akár	
szeretnék	 őket	 segíteni,	 azok	 itt	 találhatnak	 bő-
vebb	információkat:	https://coshelp.com/ 
	 A	napot	a	nagyszínpadon	Sakako	Hinata	ál-
tal vezényelt animekvíz zárta, ahová bárki bene-
vezhetett,	 a	 versenyzőknek	 feleletválasztó	 tesz-
ten	kellett	megmérniük	tudásukat.	A	színvonalas	
Just	Dance	döntő	után	következett	az	eredmény-
hirdetés	és	a	tombolahúzás.	A	végén,	a	régi	conok	
hangulatát	megidézve	még	 a	 papírzacskót	 is	 ki-
osztották.     

	 Az	 előző	 expókhoz	 képest	 kicsit	 javult	 az	
emberek eloszlásának aránya, értem ez alatt, 
hogy	 a	 bejárattal	 szemben	 lévő	 folyosóról	 nyíló	
tornateremig	 többen	 eljutottak.	 Ez	 köszönhető	
annak,	 hogy	 külön	 helyet	 kapott	 az	 artist	 alley,	
akik	ezen	a	folyosón	sorakoztak.	Kicsit	aggódtam	
is,	hogy	nem	lesz-e	zsúfolt	ez	a	folyosó,	mivel	itt	
vannak	a	mosdók	és	egy	másik	ki-bejárat	a	piac	te-
rületére,	de	szerencsére	mindenki	elfért.	

 És ha már említettem a tornatermet, akkor 
lássuk,	mik	 voltak	 itt.	 Sok	 cosplay-	 és	 társasklub	
jött	 ki,	 köztük	 a	 Tuan	 kiadó,	 az	 Alkimista	 Labor,	
lehetett	LARP	fegyverekkel	harcolni	és	volt	fotó-
kiállítás	a	már	említett	CosHelpről.	De	az	érdeklő-
dők	játszhattak	M.A.G.U.S.	kártyjátékot	és	megis-
merkedhettek	a	Gunpla	építéssel	 is.	 Igazán	szép	
kis felhozatal.  
	 Bevallom,	a	workshopok	 sosem	voltak	na-
gyon	az	érdeklődésem	célkeresztjében,	valahogy	
nem érzem, hogy egy-egy rendezvény alkalmával 
nekem	le	kellene	ülnöm	készíteni	valamit.	Mond-
juk	 többnyire	 ezeken	 számomra	 haszontalan	
tárgy	készítése	 történik.	De	ez	semmit	nem	von	
le	 a	workshopok	 értékéből,	 népszerűségéből	 és	
létjogosultságából.	 Mert	 amúgy	 egy	 nagyon	 jó	
dolognak tartom.
	 A	Fantasy	Expo	workshop	része	során	meg-
tudhattuk,	 hogyan	 lehetünk	manga	 rajzolók,	 de	
volt	itt	rajzverseny	is.	Népszerű	volt	a	Róka	Maszk	
festés,	 ami	nagyon	 jó	ötlet	 és	 a	 jövőre	nézve	 jó	

lenne,	ha	egyéb	más	 japános	maszkot	 is	 lehetne	
készíteni.	 Mint	 amilyeneket	 a	 matsurikon	 szok-
tunk	látni	az	animékben	(a	csücsörítős	szájú	a	ked-
vencem,	annyira	troll).
	 Aki	 verbálisan	 kreatív,	 annak	 volt	 japán	
nyelvlecke,	ez	akár	több	alkalmas	is	lehetne.	Majd	
a	workshop	végén	a	LED	szalagokról	tudhattunk	
meg	többet.	
	 Még	nem	ejtettem	szót	a	kockaságról.	Le-
hetett	 Just	 Dance-ezni,	 Tekkenezni,	 Nintendo	

https://coshelp.com/

