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Animekarácsony
Írta: Hirotaka



Igaz, hogy már 2017 van, de nem me-
hetünk el szó nélkül a tavalyi év utolsó 
nagy animés összeröffenéséről, az Anime-
karácsonyról. 

Ha lényegre törően akarnék fogal-
mazni, akkor azt mondanám, hogy az idei 
Animekarácsony olyan volt, mint egy két-
napos con vasárnapja. Álmosan kezdődött, 
nem volt a bejáratnál sor, ahogy az egész 
rendezvényen sem voltak sokan, és hama-
rabb is ért véget számomra (mivel nem 
akartam újranézni a Warcraft filmet). 

A szervezők nem bíztak semmit a vélet-
lenre, a jól bevált, megszokott programok-
kal készültek, így nem is lőhettek mellé. 
Egy kellemes, laza, vidám napot tudhat-
tunk magunk mögött. 

Animés programok

Ezúttal a megszokott idő/helyszín sze-
rinti programbeszámoló helyett először 
az animés programokat fogom kivesézni, 
utána a többit. 

Kezdeném az AMV versennyel. Egysze-
rűen muszáj megemlítenem, hogy drága 
főszerkesztő hölgyünk Catrin AMV-je a 
4. helyet érte el. Gratulálunk! A verseny 
felhozatalát úgy tudnám jellemezni, hogy 
volt már jobb is. De így szokott lenni, hogy 
egy napos conon gyengébb a felhozatal. A 
versennyel egybekötve volt az AMV gála, 
ahol a meghívott vágók mérhették össze 
erejüket. Láthatóan magasabb szintet 

A következő, talán leganimésebb prog-
ram, az Animés kerekasztal volt. Mindig 
érdekes, aktuális időtöltés, bár most kicsit 
túl sok témát akartak belepréselni az egy 
órába, ami persze nem is sikerült, majd 
másfél órásra húzódott a program, és ez 
a csúszás a nap végéig meg is maradt. Két 
negatívumot tudnék megemlíteni ennyi 
kerekasztal távlatából, az egyik, hogy egy-
egy vendég túl sokat (szinte mindig) kap 
meghívást a programra, bár tudom, hogy 
nehéz embert találni. A másik pedig, hogy 
a “felszólalások” aránya nem kiegyensúlyo-
zott. Valaki iszonyat sokat beszél, valaki 
meg alig. Bár ez ember függő is. 

A tömegkvízbe ezúttal Harry Potter 
varázsolta be magát a legjobban. Néhány 
animés kérdés tűnt fel csupán. De hát az 
ősszel kijött könyv és a film miatt ez nem 
is csoda.

Több kimondottan animés program 
nem volt, de nem is annyira baj, mivel ezek-
kel kellemesen el lehetett tölteni a napot, 
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képviseltek, bár a helyezettek sorrendjével 
nem voltam elégedett. 

A D csarnok Geeks&Craft Korner szín-
padán Fullmoon egy meghívott vendéggel 
a japán ünnepekről tartott egy informatív 
előadást. Érdekes és szórakoztató előadás 
volt, nem mellesleg aktuális is. Az előadás 
egybe esett a Zenetippmixel, így arról én 
lemaradtam, de Catrin tolmácsolásából 
annyit megtudtam, hogy főleg a Disney 
címek kerültek látómezőbe.

Aki karaokézni akart, az amúgy egész 
nap megtehette.

és délutánra mindig kell egy kis üresjárat, 
beszélgetni, vásárolni stb.

További programok

A többi program legnagyobb ese-
ménye a cosplay verseny. Ezt azért nem 
sorolom animésnek, mert régóta csak nyo-
mokban fedezhető fel anime cp, inkább 
a game, original, filmek dominálnak. Ver-
senyzőszámtól függetlenül 5-8 között mo-
zog a számuk. (Hiro flashback 2011-12: “A 
cp mindig jó program” - 2017: “Hát nekem 



már nem”) Ez van. Ettől még készülnek na-
gyon szépen kidolgozott igényes jelmezek 
és nem véletlenül hatalmas hype övezi a 
programot. Itt is volt gála, amin azok indul-
hattak, akik az évben kaptak jelölést. 

A nagyszínpadon ezeken kívül még 
conbeugró, és a kötelező parapara is volt. 
Továbbá egy karácsonyi karaoke show, 
ahol a leghardcore-abb karaokefanok (akik 
az egész cont a karaoke teremben töltik) 
adtak elő karácsonyi dalokat. Plusz meg-
lepiként két anime zene magyar szövegű 
változatát is hallhattuk magától a fordító-
tól. Be kell valljam egészen jól sikerültek, 
nemcsak a szövegük, az előadásuk is. 

A gyors eredményhírdetés után fél 
7-től a Warcraft filmet vetítették, amit egy 
jó húzásnak tartok a szervezők részéről. 
Biztos sokakat érdekelt és elég aktuális 
még a film.  

A D csarnoknak most egy kisebb része, 
körülbelül a fele volt lefoglalva. Így kicsit 
máshogy is kellett elrendezni a terepet, 

 Nem említettem még a programfü-
zetet, ami hála az égnek ismét kezelhető 
formát öltött, a régi megszokott méret-
ben kaptuk meg. Újdonság, hogy egy QR-
kód is kapott helyet rajta, amivel online 
is megnézhetjük a programokat. Annyit 
kifogásolnék, hogy egy-néhány program 
megnevezése nem volt elég egyértelmű. 
Ilyen volt a Vírusos előadás és az Anyagis-
meret. Ezeket egyértelműbben is le lehe-
tett volna írni. Előbbinél vajon miről volt 
szól? Biológiai vírusokról, számítógépes ví-
rusokról, esetleg sorozatokban, filmekben 
előforduló kórokról? Az anyagismeret is 
hasonlóan kérdéses. Volt ilyen órám még a 
középsuli meg az egyetem alatt is, de nem 
hiszem, hogy itt elektronikai vagy geológi-
ai anyagismeretről lenne szó. Valószínűbb, 
hogy a cosplayhez van köze, de ahhoz is túl 
tág a megnevezés. 

Epilógus

Körülbelül így nézett ki az 2016-os Ani-
mekarácsony, egy kellemes kikapcsolódás 

a nehéz hetek után, hogy kibírjuk az év végi 
nehéz heteket.

A conról hazafelé menet mindig ér-
demes megbeszélni, hogy mik történtek 
aznap és milyen volt a con. Ez segít a ké-
sőbbi cikkírásban is, főleg ha az embernek 
van egy kis ideje gondolkodni az irodában, 
mert foglalt a biliárdasztal, a heti részt pe-
dig már megnéztem. Ennyit erről.

A következő con április végén lesz, 
addig egy kis szünet, így van idő készülni, 
AMV-vel, cosplayjel és még ki tudja mivel.
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hogy kényelmes legyen közlekedni és ne 
legyen sehol sem olyan tömegfal, amit 
tankkal, jutsukkal, karddal, vagy akármivel 
lehet csak áttörni. 

Ez az elrendezés főleg abban mutat-
kozott meg, hogy a gamer színpadot 90 
fokkal elforgatták de maradt ugyanúgy a 
csarnok hátsó részében és nagyjából he-
lyet cserélt a DDR részleggel. Ezen a szín-
padon főleg LoL ment napközben, de volt 
gamer kvíz is. 

Karácsony elé battyogva talán sokak-
nak volt érdekes a workshop részleg, azok-
nak főleg, akik a szeretteiknek valamilyen 
kézműves mütyürt akartak adni. Ennek 
megfelelően volt a karácsonyi fülbevaló-
készítés, szív alakú medál készítés, vagy a 
kevésbé karácsonyi, de annál érdekesebb 
steampunk (goggle) szemüveg készítés. 
Aki híján volt/van a kézügyességnek, az 
árusoktól tudott vásárolni. A D-ben a 
kézműves árusoktól, a fogadóban pedig 
a boltoktól, akik - egy napos con lévén 
- kevesebb, bár a szokásos árukínálattal 
érkeztek. 
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