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Írta: Hirotaka
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Már jó ideje terveztem, hogy engedek 
játékos lelkemnek és ismét ellátogatok a 
PlayIT-re. Legutoljára valamikor 2012-ben 
voltam, amikor még a HoldfényConnal 
volt egybekötve. Azóta ahogy figyeltem, 
egyre jobban kinőtte magát a rendezvény, 
voltak a Symában, de egy ideje kiköltöztek 
a Hungexpóra.

A beléptetés nagyon gördülékenyen 
haladt, az I-es és a III-as kapun is be lehetett 
menni, amivel lényegében kettécsapták a 
nagy embertömeget, minden jegyfajtának 
külön sor volt, ám ha valaki mégsem tudta 
volna, hova álljon, már a sor előtt voltak 
segítők, akik a jó útra terelték a látogató-
kat. Mindenki megkapta a kis ajándékcso-
magját, jegytől függően nyakpánt, esetleg 
fülhallgató. Plusz olyan szolgáltatások is 
jártak a drágább jegyekhez, mint pl. az 
ingyenes ruhatár, vagy hogy egy órával 
korábban lehet bemenni. Szóval sokféle 
típus, mindegyikből szombati és vasárnapi 
is. Ezután bárki szabadon birtokba vehette 

részletes lett, könnyen megtalálhattuk, mi 
hol van. Na, de kinek is érdemes ellátogat-
ni a PlayIT-re.

 
Aki játszik: 
Nos, aki a kipróbálható játékok miatt 

veszi célbe a rendezvényt, az telibe talál. 
Nagyon sok nagy és friss címet próbál-
hatnak ki a lelkes játékosok, persze ehhez 
kellő fokú türelem kell. Mivel minden 
játékhoz csak sorbanállás útján lehetett 
odajutni, ami változó időt emésztett fel 
mindenki napjából. Valahol 10-en álltak 
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a Hungexpo két legnagyobb pavilonját, az 
A-t és a G-t, utóbbival egybe volt nyitva az F 
is. Mi az A-ban kezdtük a nézelődést, és az 
első dolog, amit megpillantottunk, a kaja 
részleg volt. Hatalmas, több streetfood 
kocsi várta az éhezőket és ehhez kellő 
mennyiségű padot is adtak, a nap minden 
részében, még ebédidőben is lehetett itt 
helyet találni. Ugyanígy a passzázson is 
voltak kajakocsik, padokkal. Ez amúgy az 
egész rendezvényre igaz volt, mindenhova 
nagyjából elég széket pakoltak. Ugyanez 
érvényes a ruhatárra is, minden pavilon-
ban alakítottak ki egy ruhatár sarkot. 

A programfüzetet átnyálazva két do-
logra lettem figyelemes, az egyik, hogy 
csak a nagyszínpad programjai voltak rajta, 
amit kicsit sajnáltam, a többi vajon hova 
lett? Nos, sok az egyes helyszíneknél volt 
kitéve, hogy ott éppen mi zajlik, mi várha-
tó. De ezt egy telefonos alkalmazásban is 
el tudnám képzelni, amiben követhetnénk, 
hogy hol mi megy. A másik dolog a prog-
ramfüzettel kapcsolatban, hogy a térkép 

sorba, valahol 50-en. Viszont a várakozás 
meghozza gyümölcsét, és olyan címekkel 
lehetett játszani, mint a jövőre megjele-
nő, Far Cry 5 vagy a The Crew 2. De kint 
volt a Shadow of War, AC: Origins, PUBG, 
Battlefield 1, CoD WWII, Warhammer 2 
is. Aki sportolni vágyott, annak pedig ott 
volt a WRC 7, Dirt 4, F1 2017, FIFA, WWE. 
Kreatívoknak meg a Minecraft, esetleg 
a Lego játékok okozhattak örömöt. Sőt 
láttam a Pokémon Ultrasun és Ultramoon 
játékokat is. 

Ha már a játékoknál tartunk, nem me-
hetünk el az e-sport mellett, mert abból is 
kijutott ám a közönségnek. 
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Itt is a nagy nevek kerülnek elő: LoL, Over-
watch, Heartstone, CS:GO.

Természetesen a játékoknak mind kü-
lön standjuk volt, és a versenyek is több 
színpadon zajlottak. Bár az A pavilonnal 
kezdtem, a fent említett dolgok a G-ben 
voltak, ami hangulatosabb volt számomra, 
mint az A. Több helyen lehetett VR-játéko-
kat kipróbálni és a retro konzolok kedvelői-
nek is kedveskedtek a szervezők.

Akit a hardver érdekel: 
Azon látogatók, akiket inkább a kézzel 

fogható, szigorúan gamerséghez köthető 
dolgok érdekelték, szintén megtalálhatták 
számításaikat a PlayIT-en. Kipróbálható 
okostelefonok, tabletek, rajzpadok is he-
lyet kaptak egy-egy standnál, de lehetett 
várásolni is, hiszen kimondottan gamer 
szekciós árukészlettel volt kint a Media 
Markt, a Laptopszalon vagy a Konzolvilág 
és még jó páran. Sőt a UPC és a Telekom 
is képviseltette magát. Persze gamer relik-
viákat is lehetett vásárolni, pólót, figurát, 

Ugyanígy jelen volt a Chio Mozdulj 
Gamer mozgalom, ahol nevéből is adódó-
an mozogni kell, lehetett ping-pongozni, 
gördeszkázni stb. 

Aki a gamerség illetve kockaság ko-
molyabb részét szerette volna elcsípni a 
PlayIT-en, az is elégedett lehetett. Több 
egyetem is jelen volt, akik játékos, ugyan-
akkor komoly technikai dolgokkal készül-
tek. Ott volt az Óbudai Egyetem Neumann 
és Kandó kara, az SZTE mérnöki kara, és 
a Pannon Egyetem. Az viszont számomra 
rejtély, hogy a Compaya társasjátékbolt 

miért ebbe a tömbbe került.
Még méllyebbre ásva a témában külön 
színpadot kapott az Új Nemzedék Köz-
pont, akik fiataloknak és idősebbeknek 
(szülőknek) tartottak előadásokat a netes 
zaklatásról, a biztonságos internethasz-
nálatról vagy csak egyszerűen a kockavi-
lágról. Ha pedig már a szülőknél tartunk, 
- mert hát sok volt a gyerek, akiket a szü-
leik kísértek el, sőt több családot is láttam 
-, nekik fenntartottak egy szülőmegörzőt, 
ahol egy kis asztal mellett tölthették el 
idejüket. 
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meg még a jó ég tudja miket, csak pénzünk 
legyen elég. 

Aki máshogy is kíváncsi: 
Amíg a G és F pavilon szigorúan gamer 

rész volt, addig az A kicsit árnyaltabb képet 
mutatott. Itt lehetett ugyan kipróbálni a 
CoD legújabb részét, de melletük kint volt 
a Magyar Honvédség is, akik rendes fegy-
vereket, és egy tankot is hoztak, emellett 
a lelkes kezdők, kicsik és nagyok egyaránt 
megmérettethették magukat egy akadály-
pályán. 
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Rátérek a Cospay Village szekcióra, 
ahol, ahogy neve is mutatja cosplayes klu-
bok, árusok kaptak helyet. Itt volt az Amai 
teaház őszi játékaival, teáival és sok japán 
nasijával. Itt is volt egy külön színpad, ahol 
cosplayes előadások voltak, mint pl. a taná-
csok kezdő cosplayeseknek, hogyan készít-
sünk kiegésztőt vagy hogyan sminkeljünk. 
Ráadásul a Cosplay Village vendége volt 
Felidae orosz cosplayes, aki most először 
volt Magyarországon. Külön blokkban 
amv-k és cosplayes videók is mentek, a 
nap vége felé pedig egy előadás is volt 
az animés példaképekről, ami egészen 
kellemesre sikerült. Szóval nem lehetett 
itt sem unatkozni, főleg vasárnap is foly-
tódott a program: Star Warsos előadások, 
rohamosztagos kiképzés az 501-es légióval 
vagy Dante kivesézése a DMC-ből, anime 
vs. játék szemszögből.  

Itt említeném meg, hogy a PlayIT-en is 
van cosplayverseny, amit egyszóval tudok 
jellemezni: grandiózus. Már maga a szín-
pad is magasabban volt a megszokottnál, 
így a nagy tömegben a színpadtól 100 
méterre is látszott, mi van épp, amire csak 
rásegített a hatalmas kijelző. A felvonuló 
versenyzőt egyébként három kamerával 
vették, amit real-time látni is lehetett a 
kivetítőn, hogy a távol állók is jól meg-
csodálhassák. Rengetegen nézték, tele 
volt a nézőtér, amit további álló emberek 
glóriája vett körbe. Nagy örömömre volt 
anime cosplayer is, láttam Totorót, Erzát 
és Lelouch is. 

Végül, de nem utolsó sorban a PlayIT-
en nagy szerepet kapott a Tóronok Harca. 
Egyrészt, mert némi sorban állás után 
bárki felülhetett a vastrónra egy fénykép 
erejéig, másrészt a sorozat két szereplője 
Kristian Nairn (Hodor) és Ellie Kendrick 
(Meera Reed) ott voltak szombaton. Har-
madrészt pedig mindkét nap este a Sound 
of Thrones koncert keretében hallgatthat-
ták a sorozat legjobb zenéit.

Összegezve elképesztően sokféle szó-
rakozást nyújt a PlayIT, rengeteg cég, bolt, 
szervezet, egyesület vett részt, és minden 
nagyon profi volt. Rengetegen mentek 
el, de mégsem volt kényelmetlen tömeg, 
nem gyülemlett fel sehol a nép zavaróan, 
szóval kihasználták a csarnokokat és jól 
helyezték el a színpadokat, helyszíneket. 

Aki szeret játszani, szereti a témát, 
annak mindenképp érdemes kilátogatni a 
PlayIT-re.
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