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ami nem biztos, hogy a legjobb megoldás, ha va-
laki erre az előadásra akart beülni. A japán teto-
válásokról hallhattunk Varga Dórától. Ő is nagyon 
hamar letudta a témát, talán 15 perc alatt, pedig 
jobban bele lehetett volna menni. Dóra elmondta 
ugyan a tetkók eredetét, jelentését, fontos szim-
bólumait, de kicsit olyan nesze semmi fogd meg 
jól érzésem volt, kissé felületesre sikerült a bemu-
tatója. 

 Ezt egy járműkvíz követte, az Égi Szentély 
szervezésében, ezt ugyan nem néztük meg, de a 
végére beültünk, és egész érdekes volt a koncep-
ció. Sci-Fi járműveket kellett felismerni. A rövid 
japánmentes szünet után ismét visszaeveztünk 
a témába, Saci az Animológiától bemutatta a 10 
legtöbb bevételt termelő animefilmet. Mókás 
volt és érdekes, még úgy is, hogy nekünk azért 
nem okozott meglepetést a lista. Egyedül talán 
azon lepődtem meg, hogy se egy Conan, se egy 
One Piece film nem volt rajta. 

 Már jó ideje járunk a Fantasy Expóra, és 
örömmel tapasztalom, hogy mindig fejlődik kicsit.
Ismét a Ferencvárosi Művelődési Központ adott 
otthont a rendezvénynek, ami most, a rekordot 
döntő látogatók fényében különösen szűkösnek 
tűnt. 

 Reggel 10 óra előtt kicsivel nyíltak a kapuk, 
és a látogatók birtokba vehették a helyszínt. Hosz-
szú sor állt a bejáratnál, jóval többen várakoztak, 
mint általában, és ez a helyzet még délben is fenn-
állt. Tuti siker!
 Beérve, rögtön az alulában és az onnan nyí-
ló teremben kaptunk egy bazárt, különféle ani-
més, cosplayes portékákkal, nassolnivalóval. Itt 
mindenki elkölthette a pénzét a különféle fanpor-
tékákra.  
 Ahogy az ilyen rendezvényeken lenni szo-
kott, 10-kor kezdődtek is a programok. Ennél a 
pontnál viszont megjegyezném, hogy szerintem 
ehhez túl későn engedték be az embereket. Így a 
legtöbben még nem igazán jutottak be, akik meg 
igen, azok egyből vásárolni indultak. A fél 10-es 
nyitás kellett volna, mert akkor az embereknek 
van idejük jobban körbenézni, és többen is jutnak 
be az első programig. 
 De mit is adott elő a Fantasy Expo, ami ma-
gához csábított közel 1000 embert? Az biztos, 
hogy most különösen nagy fókuszba került japán 
és az animék, amiért jár egy hatalmas piros pont. 
A témához köthető programok a J-Cult Fest gyűj-
tőnevet kapták, ami arra enged következtetni, 

hogy számíthatunk a folytatásra. Kezdjük a prog-
ramokkal jól telezsúfolt nagyteremmel, utána el-
mesélem, mi volt még. E program keretében vol-
tak japános előadások és különféle workshopok, 
melyekről a bemutató keretében írok majd.

 Az aulából egyből a nagyterembe juthat-
tunk, ahol már ment az Anime Falatkák vetítés, 
amit a korábban leírtak miatt csekély számú em-
ber nézett. Fél órával később viszont már előa-
dást köszönthettünk ugyanitt a J-Cult Fest ke-
retében. Baranyai Péter adott elő a youkaiokról. 
Itt már több néző akadt, és Péter egy általános 
youkaibemutatót hozott. Elmondta, hogy mi fán 
is teremnek ezek, honnan erednek, milyen fajtá-
ik vannak, mit is csinálnak stb. Vidám és érdekes 
előadás volt, ugyanakkor rövidke. Péter 20 perc 
alatt befejezte a fél órásra tervezett előadását, 
kár. A továbbiakban is maradtunk japán bűvkö-
rében, egy újabb előadás következett, és mivel 
Péter előbb fejezte be, így előbb kezdődött ez is, 
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 Szintén erről a folyosóról nyílt egy külön 
szoba, ahol az Alkimista Labor rendezkedett be 
fegyvereivel és egy 3D nyomtatóval, továbbá 
még egy szoba, ahol bárki VR-ozhatott.
 Az emeleten kockaságok voltak, retró és új 
konzolok, valamint Just Dance, amiből verseny is 
volt, ahogy a Tekken7-ből is. Volt mit csinálni.
 Végül még egy dologról szólnék: a kaja. 
Nem úgy, mint ősszel, most sokkal több minden 
volt. A popcorn és vattacukor alap, emellett volt 
büfé, ahol szendvicset és perecet is vehettünk, de 
a fénypont egyértelműen a taiyaki volt. Tudjátok, 
az a hal alakú édesség. Többféle ízben lehetett 
venni, és hatalmas siker volt, szóval jöhetnek még. 

 Egy nagyon masszív rendezvényt sikerült 
most összehoznia a szervezőknek, amiért gratulá-
ció jár. Kitettek magukért. Nagyon sokan jöttek el, 
mindenki jól érezte magát, és még az idő is jó volt. 
Viszont a látogatószám miatt felmerül a kérdés: 
ha ilyen népszerű marad, akkor merre tovább?

 Előadásokból ennyi elég is volt egy időre, 
a színpadon felcsendült a zene: a FantaSing éne-
kesei szórakoztatták a közönséget. Ebbe csak be-
lenéztünk (mivel megéheztünk), de amit láttam, 
az tetszett, ismert filmes és animés dalokat adtak 
elő. A csapat már másodjára lép itt fel és mindig 
nagy közönség előtt, szóval csak így tovább, re-
mek zenei program.
 A cosplay verseny előtt egy rövid be-
szélgetést kaptunk az augusztusban megren-
dezésre kerülő első Budapest Comic Conról, 
Yuriko és a főszervező tolmácsolásában. Sok-
kal több konkrétumot nem tudtunk meg an-
nál, mint amennyit a Facebookról, inkább egy-
két műhelytitokról és szervezésről esett szó.
 Törvényszerű, hogy minden rendezvényen 
a cosplayverseny vonzza a legtöbb nézőt. Mi már 
jó ideje nem nézünk cp versenyt, így remek alka-
lom kínálkozott körbenézni. Egyébként a helyszí-
nen sok remek cosplayt láttam, mintha egyre töb-
ben jönnének cp-ben. 

 A LikeOn táncoslányainak bemutatója után 
tértünk csak vissza a nagyterembe, mivel Holló 
Viki a kimonókról beszélt jó hosszan, alaposan és 
tartalmasan, kis programbeli csúszást is eredmé-
nyezve. Igyekezett mindenre kitérni, de biztos, 
hogy sok mondanivalója lett volna még. Amúgy 
nem lenne rossz egy előadással egybekötött ki-
monó bemutató. 

 Ezt követően Japán után átruccantunk 
egy kicsit Kínába, a donghuák világába. Catrin, a 
főszerkesztőnk mutatta be az itthon is népszerű 
Mo Dao Zu Shit és alkotójának további műveit. 
Amúgy nem sűrűn látni, hogy egy anime fősze-
replője beül a róla is szóló előadásra (ráadásul 
kétszer!), a cosplay újabb mókás oldala. Az expón 
talán ez volt a legtartalmasabb, leginformáció-
dúsabb előadás, és ez most nem elfogult kijelen-
tés, mivel nagyon sok infót megtudtunk ezekről 
a művekről és a helyzetükről Kínában. Animék, 
manhuák, audio drama, live action stb. Mindenről 

volt szó. Az előadás végén még videókat (AMV, 
trailer) is nézhettünk az említett címekről. Ezeket 
viszont soknak éreztem, főleg az utolsó videó volt 
keservesen hosszú. Ezt ki kellett volna hagyni. 
 A nagyszínpad tartalmas napját a Just Dan-
ce bajnokság és az eredményhirdetés zárta. 

 Oké, vásár és nagyszínpad pipa. De mi volt 
még? Volt egy tornaterem, ahol sajnálatos módon 
még mindig kevesebb időt töltenek a látogatók. 
Itt voltak egyébként a cosplayes és szerepjáték 
klubok asztalai, mint a Lázadó Légió SW kiállítása, 
Age of Murderfuck és Shardhunter társasjáték-be-
mutató, a Gunpla építők, amit mindenkinek javas-
lok, hogy próbálják ki (AniMagazin 47.). Itt voltak 
kiállítva Varga Éva gyönyörű Sumi-e festményei és 
a J-Cult Fest workshopjai, ahol rókamaszkot, Ko-
keshi babát és Kanzashi virágot lehetett készíteni. 
Jó elfoglaltságnak tűntek, remélem, ezek vissza-
térnek még a jövőben. A tornaterem felé vezető 
folyosón helyet kapott az Artist Alley is. 

https://animagazin.hu/magazin/47/

