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vel és teniszlabdával űznek. Nem vagyok sport-
szerető, de ez még nekem is tetszett.
 Ezt követte Zsólyomi Levente tea előadá-
sa, ahol elmondta és bemutatta, hogyan kell te-
ákat (pl. zöld tea és oolong) helyesen készíteni, 
és hogy mi a különbség a tescós filteres tea és a 
teaházakban kapható rendes tealevél, illetve tea-
fű között. Az előadás során készített (nem szabad 
főzni!) teákat, amiket sokan meg is kóstoltak a kö-
zönségből.
 Délben lehetett a galériában (a lépcsőfor-
dulóban) sushit kóstolni, ott az egész épületen 
átérő sor állt, amit csak úgy lehetett megkerülni, 
ha megkerülted az épületet, márpedig pont kö-
zépen választotta ketté a gimnáziumot. Szóval ez 
volt a legnépszerűbb program.
 Halmi Zsolt 45 perces előadást tartott az 
előadóban Stan Lee-ről, miközben a nagyterem-
ben animekvíz folyt. Körbeadta két képregényét, 
melyeket a mester tavaly dedikált, valamint egy 
cenzúrázott német Amerika Kapitány füzetet és 
egy magyar X-Men 1. szám reprintet. 

Országos Szerepjáték, Anime és 
Képregény Esemény 2019, 

avagy Távol-Kelet 
Kelet-Magyarországon

 10. évfordulóját ünnepelte idén a Debreceni 
Anime Egyesület (DAE) által szervezett OSzAKE, 
melynek ezúttal is a Medgyessy Ferenc Gimnázium 
és Művészeti Szakgimnázium szolgált helyszínéül. 
Tavaly sajnos elmaradt a rendezvény, így a szoká-
sosnál nagyobb várakozás előzte meg.

 A Debreceni Anime Egyesület egy 2003 óta 
létező nonprofit közhasznú kulturális egyesület, 
melynek célja a japán kultúra iránti igény felkelté-
se és ápolása, a japán rajzfilmvilág bemutatása és 
megismertetése.
 Idén július 6-ra esett az esemény. Szeren-
csére elég jó időjárást fogtak ki, se kánikula, se 
vihar nem volt. A sor hosszát nem mértem le mé-
terben, sem a várakozókat nem számoltam meg. 
Hogy mégis el tudjátok képzelni, 10-kor nyitot-
ták a kaput, és 11-re jutott be mindenki a sorból, 
úgyis, hogy elég pörgős volt a beengedés. A jegy 
2000 forint volt, de a barátkozást elősegítendő a 
szervezők bíztatták a sorban állókat, hogy alkos-
sanak csoportokat, és vegyenek csoportos jegyet, 
ami minél nagyobb a csoport, annál olcsóbb.
 A gimnáziumba belépve egy aulában vol-
tunk, amelyben az árusok és a büfé helyezkedett 
el. Jobbra a tornateremben végződött a folyosó, 
amit nagyteremnek hívtak, itt volt egy kis színpa-

don a legtöbb program, továbbá volt életnagy-
ságú Csillagkapu, művészárusok (pl. Lola’s Art), 
valamint kimonó, yukata és hanbuk, amiben le is 
fényképezték az arra vállalkozókat. Balra a lépcső 
volt, valamint egy folyosó. Egyik végén az előadó-
terem, a mérsékelt érdeklődést kiváltó karaoke és 
a fogadó, ahol élő szerepjáték zajlott a Keleti Er-
dők Vándorai közreműködésével. A másik végén 
az ebédlő a kreatív asztalokkal, társasjátékokkal 
és a rajzverseny képeinek kiállításával, valamint 
volt még két konzolterem. Utóbbit a miskolci Mi-
goto Kulturális Egyesület biztosította, voltak kicsi 
konzolok, PS4, PS3 és nagyok is, mint a VR-s Beat 
Saber. Illetve volt még egy udvar és két emelet. 
Az udvaron Airsoft és Mediball volt, valamint le-
hetett levegőzni, az emeleten pedig a Mágus kár-
tyával játszottak.
 A szervezők leleményét dicséri, hogy ahogy 
beléptünk, a karszalag mellé mindenki kapott egy 
térképet, programfüzetet és egy lapot, amin kül-
detések voltak, melyeket teljesítve xp-t lehetett 
szerezni, amit aztán be lehetett váltani. Ezzel ösz-

tönözték a látogatókat a programokon való rész-
vételre, és egy plusz játékot is teremtettek, mely 
végeztével az OSzAKE nagymesterévé lehetett 
válni.
 Zsólyomi Levente tai chi bemutatója volt az 
első program a megnyitó után, mivel ez 11-ig tar-
tott, még nagy érdeklődést nem váltott ki, hiszen 
a vendégek éppen ekkor érkeztek, és a többség 
először az árusoknál ragadt le.
 A Mediball már egyrészt látványosabb volt, 
másrészt már kicsit később is kezdődött és a szín-
padi előadás után sem állt le, hiszen az udvaron 
bárkinek ki lehetett próbálni ezt az új sportot és 
mozgásművészeti formát, melyet különleges ütő-
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a szervezők, Attist és MatsuKeit, idén ilyen nem 
volt, viszont Animológia Saci és Nabu (AniMagazin 

41.) tiszteletét tette az eseményen.

 Ajánlom debreceni fiataloknak, akár a sze-
repjátékokat, animéket vagy képregényeket sze-
retik. Jó hangulat volt, mindenki talált magának 
elfoglaltságot. A 10. évforduló miatt kicsit többet 
vártam ennél, bár ez annak a kornak tudható be, 
melyben mindig felül kell múlni az előző esemé-
nyeket, és nem annak örülünk, hogy már 10 éve 
van ilyen is. Ötletes, jól összeállított és jól meg-
szervezett program volt.

Beszélt Stan Lee életéről születésétől haláláig, 
arról, hogy kezdetben kevésbé kreatív munkákat 
vállalt, például gyászjelentéseket írt vagy kifutófiú 
volt. Mesélt a Timely Comics, későbbi nevén Atlas 
Comics, mai nevén Marvel Comics történetéről és 
működéséről, versengéséről a DC-vel. Végül meg-
említette Stan örökségét is.
 Eközben lezajlott a cosplayverseny a nagy-
teremben, melyen 12-en vettek részt, és kb. ne-
gyedórás lett, aztán készült róluk külön-külön és 
csoportos kép is. A közönség Facebookon szavaz-
hatta meg a neki legjobban tetsző jelmezeket. 
Több mint kétszer ennyien voltak cosplayben, pél-
dául volt Aang az Avatárból, ami még nagyon jól 
sikerült, de volt kislány Son Goku cosplay is (nem 
lehet elég korán kezdeni). Egyórásra tervezni a 
cosplay-versenyt barokkos túlzás volt.
 Ezt követően Király Niki tartott előadást 
a tetoválásról, aki szintén cosplayt viselt. Shō-
ko Tendōtól Brando Chiesáig egy csomó tetová-
lóművészt említett, akiknek van valamilyen közük 
Japánhoz (stílus, származás). Beszélt az animék 

és a tetoválások kapcsolatáról. Elmondta, hogy 
Japánban a jakuza miatt nem szeretik a tetoválá-
sokat, ezért a fürdőkben le kell őket takarniuk a 
vendégeknek. Említette, hogy a nénik meg szok-
ták bámulni a tetoválásai miatt, miközben legidő-
sebb tetováltja egy német nő, aki már elmúlt 70. 
Kiemelte, hogy fontos, hogy ha valaki tetováltat-
ni akar, akkor kell kapcsolat a tetoválója és közte, 
hogy szép legyen az eredmény, és később ne bán-
ja meg döntését.

 Az előadóterem minden előadáson tele 
volt, úgy, hogy még páran álltak is. Volt még rek-
lámkvíz és beszélgetés Koreáról Tamási Kingával, 
szintén az előadóban, közben a nagyteremben 
kendo és teakwondo bemutatót tekinthettek 
meg a látogatók. Utóbbi önvédelemre használha-
tó, és akkor jön különösen jól, ha a levegőben kell 
szétrúgnod deszkákat.
 Utánuk AMV-ket vetítettek kicsit több mint 
egy órán keresztül. Ugyanazokat, mint amiket a 
2018-as Milloweenen is (AniMagazin 46.).

 A rendezvény eredményhirdetéssel és tom-
bolasorsolással zárult, melynek népszerűsége a 
sushiéval vetekedett.
 Egésznapos program volt még a shougi ta-
nítás, Pokémon-felismerő játék, rajzolás, színezés 
és origami, ahol még akár sárkányokat is lehetett 
hajtogatni. Az árusoknál macskaszemüvegtől 
kezdve One  Piece körözési plakátokon át VHS-ka-
zettákig volt minden.
 Tömeg nem volt, pár százan lehettünk. A 
legfiatalabbakat (többet is) még babakocsival 
tolták be, a legidősebb vendég pedig már meg is 
őszült. A többség a tízes évei második vagy a hú-
szas éveinek első felében járt. Voltak olyanok is, 
akiket a család (szülők és testvérek) is elkísértek. 
Négy-öt ázsiai származású látogató is volt, akik 
többnyire shougiztak. Úgyhogy nem volt nagy 
tömeg, kényelmesen lehetett járkálni a déli sushi-
kóstolástól eltekintve. Olykor feltűnt egy indoko-
latlanul sokat twerkelő kínai sárkány is.
 A legutóbbi rendezvényre, 2017 márciu-
sában YT-videósokat is hívtak meg beszélgetni 
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