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a	neki	tetszőt:	volt	disney,	anime,	rock	és	pop	ve-
gyesen.	Majd	a	decemberben	(talán	végre)	meg-
rendezésre	kerülő	Budapest	Comic	Con	főszerve-
zője	beszélt	a	rendezvényről	általánosságban.
	 Végül	 pedig	 eljött	 minden	 animés/geek	
rendezvény	fő	attrakciója,	a	cosplay	verseny.	Be-
vallom	évek	óta	nem	néztem	cp	versenyt,	szóval	
ez	 kis	 nosztalgiával	 töltött	 el.	 Nem	 vagyok	 egy	
nagy	 szakértő,	 mondjuk	 úgy,	 hogy	 van,	 ami	 tet-
szett,	 van,	 ami	 nem,	 sőt	 akadt	 kínos	 is,	 de	 ilyen	
régen	is	volt	és	mindenhol	van,	szóval	igazából	ez	
nem	is	hír.	

Gunpla	makettezés	alapjaiba.	Mindkét	előadás	egy	
alapozó	volt	azoknak,	akik	nem	ismernék	ezeket	a	
témákat. Igazából el tudnám képzelni, hogy egy 
következő	alkalommal	kicsit	mélyebben	is	bele	le-
hetne	menni	egy-egy	részébe.	Sőt	mindkettőhöz	
egy	tárgyi	bemutatót	is	lehetne	kapcsolni	egyből	
a	színpadon.	Tény,	akit	 jobban	érdekelt,	a	torna-
teremben	ezt	tudta	pótolni.	Különösen	a	gunpla	
esetében	 lett	 volna	 jó	 pár	 mechát	 az	 előadással	
együtt	látni.	Ezt	követte	a	Fantasing	aranyhangú	
énekeseinek	bemutatója,	a	dalok	nagyfokú	diver-
zitásának	köszönhetően	mindenki	megtalálhatta	

	 A	 látogató	 a	 belépéskor	 egyből	 az	 áruso-
kat	 pillantotta	 meg,	 nehogy	 a	 jegyváráslás	 után	
messzire	 tegye	 bárki	 is	 a	 pénztárcáját.	 Animés	
áruk	 tömkelege,	 figurák,	 mangák,	 poszterek,	 ki-
tűzők	 stb.	 Cosplay	 kellékek,	 bögrék,	 nyakláncok,	
minden,	mint	a	búcsúban.	A	legtöbben	itt	kering-
tek huzamosabb ideig, meg egy-egy programra a 
nagyterembe	gyűltek.
	 Az	 expót	 egyébként	 teljesen	 leuralta	 a	
Genshin	Impact,	szinte	már	én	is	besokalltam	tőle.	
Hozzá	kell	tenni,	a	szervezés	adta	is	ez	alá	a	lovat,	
helyesen.	 Volt	 a	 témában	 cosplayes	 bemutató,	
kvíz	és	bingó.
	 No	de,	vissza	a	nagyterembe.	Magyar	AMV	
bemutatóval	 indult	 a	 nap,	 ahol	 ismertebb	 hazai	
AMV	vágók	videóit	mutatták	be,	az	alaphangulat	
megadására	tökéletes	volt,	majd	jöttek	anime	fa-
latkák,	 amiben	a	Jahy-san	két	epizódját	 lehetett	
megnézni.	 Ezt	 két	 előadás	 követte,	 az	 elsőben	
az	 Égi	 Szentély	 beszélt	 a	 különféle	 -punkokról:	
steampunk,	cyberpunk,	dieselpunk.	Ezután	pedig	
a	Hundam	mecha	csoport	vezetett	be	mindenkit	a	

 2020. februárjában voltunk utoljára Fantasy 
Expón, és az nemcsak utolsó Expo volt, az azóta 
eltelt bő másfél évben, hanem a pandémia előtti 
utolsó rendezvény is a szubkultúra berkein belül. 
De a hosszú kényszerpihenő után újra benépesült 
a Ferencvárosi Művelődési Központ cosplayestül, 
bazárostul, konzolostul, mindenestül.

 A beléptetés átesett egy kis upgrade-en, 
több	volt	a	segítő	és	külön	ajtón	tudott	bejönni	a	
vendég,	árus	és	külön	a	látogató,	láthatóan	elvá-
lasztva	egymástól	a	két	részt.	Kellett	is,	mert	na-
gyon	sokan	jöttek	el,	tényleg	tele	volt	az	FMK.	A	
helyszíni	elrendezés	maradt	a	megszokott,	az	au-
lában	és	az	onnan	nyíló	teremben	volt	az	animés	
bazár,	 az	 előbbiből	 nyíló	 nagyteremben	 pedig	 a	
főbb	programok.	A	földszinti	folyosón	kaptak	he-
lyet	az	artistosok,	a	végén	a	tornateremmel,	ahol	
fantasy	és	sci-fi	klubbok,	Lego	és	Gunpla	kiállítás,	
valamint	 VR	 kapott	 helyet.	 Az	 emeleten	 bárki	
konzolozhatott,	 pár	 kiegészítő	 teremben	 pedig	
workshopok	voltak,	amikről	majd	később	szólok.
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az	egész	helyszínt	bejárva,	különféle	tevékenysé-
geket	végezve,	feladványokat	megoldva	lehetett	
pecséteket	 szerezni,	 és	 a	 végén	 természetesen	
nyerni.

 Egy szó, mint száz, biztos, hogy mindenki ta-

lált magának elfoglaltságot. Egyébként két prog-

ram között, az FMK kertje remek hely volt egy kis 
friss levegőre és beszélgetésre. 
 Szóval zsúfolt napunk volt, igyekeztünk 
sok mindent megnézni. A szervezés nagyon jól si-
került, hiába a másfél évnyi kihagyás, én nem ta-

pasztaltam nagyobb fennakadást, vagy különö-

sebb zavart az erőben, szóval gratula. A következő 
valószínüleg jövőre, eddigi tapasztalatok alapján 
februárban várható. 

ők	miért	nem	kerültek	a	tornaterembe,	szerintem	
elfértek	volna.	
	 Napközben	 azért	 megéhezik	 az	 ember,	 és	
ha	nem	megy	ki	a	közeli	plázába	vagy	kínaiba	enni,	
akkor	a	helyszínen	érdekességként	bárki	megkós-
tolhatta	azt	a	hal	alakú	töltött	tésztát,	a	taiyakit.	
A	különféle	nasikról	pedig	ne	is	beszéljünk	(pop-
corn,	vattacukor,	pocky).	
	 A	 gamer	 lelkűeknek	 az	 első	 emeletet	 volt	
érdemes	célba	venni,	itt	tartották	egyrészt	a	ver-
senyeket (Just Dance és Tekken), de enélkül is le-
hetett	 ezekkel	 játszani.	 Valamint	 volt	 Nintendo	
Switch	és	PS2.	
	 És	akkor	a	workshopok,	ha	valaki	nem	csak	
mászkált,	nézelődött	és	vásárolt,	meg	persze	ban-
dázott,	 campelt	 valahol.	 Lehetett	 róka	 maszkot	
készíteni,	 Kokeshi	 babát	 festeni,	 valamint	 Toto-
rós	és	Chihirós	kulcstartót	csinálni.	Mindegyiknek	
volt	egy	alapára,	de	az	 igazán	nem	sok	egy	saját	
kezünkkel	 készített	 mütyürért.	 Ha	 még	 ez	 sem	
lett	 volna	 elég,	 akkor	 ott	 a	 már	 említett	 bingó.	
Kétféle	volt:	animés	és	genshines.	A	lényeg,	hogy	

Lehetett	harcolni	LARP	fegyverekkel,	beszélgetni	
a	különféle	klubokkal,	 kártyázni,	és	 remélem	so-
kan	megnézték	a	Star	Wars	Lego	kiállítást,	mert	
nagyon	 menő	 volt.	 Egész	 végig	 azon	 agyaltam,	
hogy	azokat	nem	lehetett	egyszerű	kivinni	a	ren-
dezvényre.	 Mellettük	 pedig	 a	 gunplákat	 is	 érde-
mes	volt	szemügyre	venni.	Akit	egyébként	ez	job-
ban	 érdekel,	 vagy	 felkeltette	 a	 figyelmét,	 annak	
a	 gunpla	 tutorial	 cikksorozatunkat	 ajánljuk	 (Ani-
Magazin	48.). Kártyázni egyébként az Alkimista la-
bornál	is	lehetett,	bevallom,	nem	értettem,	hogy	

Ezt	követően	én	magam	a	rendezvény	más	terü-
letein	 jártam,	 így	 csak	 említésként:	 volt	 hastánc	
iskola	bemutató,	és	Ricz	is	beszélt	a	Fate	franchi-
se-ról.	 Egyébként	 reklám:	 ha	 valaki	 még	 mindig	
nem	 tudja,	 hogy	 induljon	 neki	 vagy	 elveszett	 a	
Fate	univerzum	kilátástalan	labirintusában,	annak	
javaslom	Ricz	erről	szóló	cikkét	(AniMagazin 53.). 
Ezt	a	Kabuki	világa	című	előadás	követte,	amiről	ki-
csit	bánom,	hogy	lemaradtam,	de	egyszerre	nem	
tudok	több	helyen	 lenni.	Majd	 jött	a	Just	Dance	
bajnokság,	 utána	 pedig	 az	 animés	 és	 a	 genshin	
kvíz,	ami	egészen	mókás	volt,	a	kérdések	is	válto-
zó	nehézségűre	sikerültek,	bár	kinek	mi.	Végül	az	
eredményhirdetés	és	tombola	zárta	a	nagyszínpa-
di	programok	hosszú	sorát.	Egyébként	nagyon	jól	
összeállított	programlista	volt,	egy	animés	számá-
ra	kimondottan	vonzó	előadásokat/bemutatókat	
sikerült	a	színpadra	pakolni.	

	 No	de	lapozzunk,	hiszen	volt	még	egy	szép	
nagy	tornaterem,	ahol	ki	lehetett	próbálni	a	VR-t,	
azon belül is a Half-Life: Alyx-et	vagy	a	Fallout 4-et. 
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