
Írta: HirotakaFantasy Expo
Cosplay farsang és anime piac



rendezvény
114beszámoló

TartalomjegyzékAniMagazin △!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

 Vitathatatlan, hogy egy rendezvény akkor 
jó, ha sokan mennek el, és a látogatók jól is érzik 
magukat. Talán ez az egyik legjobb mérőszám. Lá-
togatói szemmel ez jó érzés, kiállítói szemmel fel-
emelő és örömteli, szervezői szempontból pedig 
katartikus lehet. 
 Február utolsó hétvégéjének szombatján 
került megrendezésre a Fantasy Expo, ami magá-
ban foglalja a cosplay farsangot és az Anime Pi-
acot, vagy mondhatnám, hogy az animés cuccok 
luca napi vásárát is. Ami kicsit féligazság, mert 
nem csak másodkézből származó dolgok voltak, 
hanem egyedi készítésűek is. 

 Bár még éreztette magát a tél, gyönyörű 
napsütéses reggel fogadott minket a Ferencvá-
rosi Művelődési Központ (FMK) bejáratánál. Ahol 
egyébként 10 órakor szép kis tömeg állt sorba a 
bejutásért. 
 Kaptunk egy részletes és átlátható prog-
ramfüzetet (amit egyébként mindenkinek javal-
lott legalább egyszer alaposan átnézni), és máris 
belevetettük magunkat a napba. Nézzük hát sor-
ban, mit kínált nekünk ez az egynapos kikapcsoló-
dás. 
 Előadások, bemutatók és egész napos el-
foglaltságok széles tárháza várta a látogatókat, 
a vásár mágnesként vonzó tulajdonságát nem is 
említve. 
Kezdjük is talán ezzel, mivel az Anime Piac az elő-
térben kapott helyet, ergó, aki belépett az épü-
letbe, már egyből ide esett be, így szemlátomást 

mindenkinek az volt az első dolga, hogy végignéz-
ze a portékákat, ahol anime figurák, magazinok, 
mangák, kitűzők, könyvjelzők, cosplay kellékek, 
digitális rajzok, saját képregény stb. várakoztak. 
Volt választék, mire észbekaptam, Catrin be is vá-
sárolt. Egész nap itt fordultak meg a legtöbben, 
ami a kis hely miatt egy-két helyen közlekedés-
gátló volt. Értsd, nem fértem oda a pulthoz. Ez-
zel kapcsolatban még azt jegyezném meg, hogy 
láttam, hogy elég gyorsan elkeltek az asztalok az 
előjelentkezés során. Vajon nem kevés ez a hely, 
ami jelenleg a piacnak van?  

 Az FMK-nak van egy nagyszínpada vagy he-
lyesen fogalmazva, színházterme, ahol harcmű-
vészeti bemutatóval indult a nap, név szerint Ji-
kishin Kage-Ryu Kenjutsu – Hagyományos Japán 
Kardvívás. Aki erről lemaradt, az a második részét 
megnézhette délután. A random AMV-k után pe-
dig ismét harcosok foglalták be a terepet, a Bujut-
su-Kai Kenshin-Ryu technikát mutatták be, ami 
meglehetősen látványos volt és lélegzetvissza-

folytva néztük, ahogy kettévágnak az egyik társ 
kezében egy almát, valamint hason egy káposz-
tát. Ment is a taps. 
 A harcok után békésebb vizekre eveztünk, 
az anime és a cosplay vette át a terepet a nap kö-
zepétől egészen délutánig. Kedzésnek bárki bele-
nézhetett az Endro~! animébe. Ezt követően Yu-
riko tartott remek beszámolót a CICAF nevű kínai 
cosplay fesztiválról, ahová idén már magyar ver-
senyző is részvételt nyert, reméljük még lesz ilyen 
a jövőben is. Én ugyan nem igazán forgok a cp-s 
világban, de akárhonnan nézem, ez egy fantaszti-
kus lehetőség lehet bármely cosplayesnek. Mivel 
eléggé korlátozott a nem kínai országok részvé-
tele, tényleg egy kivételes és nem kis volumenű 
esemény. A beszámoló egyébként informatív volt 
és érdekes. Kicsit több képet azért elviseltem vol-
na a prezentációban. 
 Az anime falatkáktól fogva egyre többen 
jöttek be a terembe, ami a cosplay versenyre meg 
is telt. Mi viszont erre az időpontra megéheztünk, 
meg tudtam volna enni egy medvesteaket is. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7EQ8N0OUdAA4I6AvMtetkbk9SV3x_okq5bPDx5tN2eOaNXQ/viewform
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sokáig és lehet találtok valami érdekeset, ahol 
érdemes megállni pár percre.   

 Volt egy első emelet is, aminek a feljárata 
egyből a bejárattól balra nyílik. Itt kaptak helyet 
a gamer cuccok, retró és régi egyaránt. Lehetett 
Just Dance-ezni, amiből versenyen is részt vehe-
tett bárki. Ugyanúgy volt Tekken 4 és League of 
Legends esetében is. Aki nem akart versenyezni, 
az is kipróbálhatta a fenti játékokat, ám ők még 
PS2-ön tolhatták a Tekken 5-öt, a DoA2-t és a 
GoW 1-2-t. Ezenfelül Nintendo Switch is rendel-
kezésre állt, pl. Mario Karttal.

 Biztosra veszem, hogy aki eljött a rendez-
vényre, az jól érezte magát, én legalábbis ezt lát-
tam, mindenki jól szórakozott, megtalálta, amit 
szeret és még délután is érkeztek új vendégek. Egy 
jó kis egynapos kikapcsolódást nyújtott a Fantasy 
Expo. Aki még nem volt, az mindenképp nézzen be 
a legközelebbire.

!!Olvasói Kérdőív: KATT !!

Kajához a közeli Kitsune kávézót választottuk. Aki 
nem szeretne kibillenni a rendezvény adta han-
gulatból, annak javaslom, hogy látogasson el ide. 
Bár nem olcsó. 
 A verseny után partnerünk, cikkírónk és 
persze személyes barátunk Saci, az Animológia 
youtubere tartott előadást arról, hogy aki szeret-
ne, hogy menjen ki Japánba önmagától. Mivel Saci 
már kétszer járt a szigetországban, ezért remek 
tanácsokat tudott adni. (REKLÁM: Akit érdekel-
nének japán útibeszámolók, annak javaslom Saci, 
Miichan és a saját japán kalandjainkat bemutató 
írásokat. 
 A délután folyamán még kaptunk animés 
falatokat a My Roomate is a Cat animéből. Volt 
animés kvíz is, ami nagyon jó, mindig legyen, de 
azért a közönséggel együtt fogtam a fejem (min-
denki egyhangúlag UUU-zott), mert ha valaki nem 
lát egy adott animét, az nem baj. De ha valaki úgy 
jelentkezik anime kvízre, hogy nem látta a Dragon 
Ballt meg az Inuyashát, főleg előbbit, az süllyed-
jen el szégyenében.  

A napot a Just Dance döntője és a eredményhir-
detés-tombola kombó zárta a nagyszínpadon.
 No, de nem csak ebből állt az egész, néz-
zük, mit kínált a Fantasy Expo azoknak, akik nem 
találták meg igényüket a színházterem program-
jaiban. Az anime piacot már említettem, ott érde-
mes volt többször körbenézni. Volt azonban egy 
tornaterem is. 

 A tornateremben kaptak helyet a különféle 
cosplay klubok, mint a Cosplayers of Ice and Fire, 
a Kóbor Trekkerek vagy a Csillagkapusok. Itt lehe-
tett kipróbálni társasjátékokat a Board Game Cafe 
jóvoltából, és a Mágus kártyajáték sem maradt el. 
Animéseknek is volt néznivaló, ugyanis egy im-
pozáns kiállítást rendezett a hazai Gundam építő 
közösség, a Hundam. Szuper Gunplákat lehetett 
látni és kérdezni is a srácoktól, ha valakit érdekelt 
a téma (AniMagazin 47.). Az aktivabbak pedig LARP 
fegyverekkel harcolhattak.
 Tehát akit érdekel bármiféle ilyen aktivitás, 
az ebben a teremben könnyen el tudott beszél-

getni az itt lévőkkel, akik már jóideje művelik az 
adott hobbit. Ezt mindig is remek dolognak tar-
tottam, ám sajnálattal láttam, hogy a legtöbb lá-
togató nem jutott el ebbe a terembe. Mintha az 
érdeklődőkön kívül más nem jött volna be még 
körbenézni sem. Ennek két oka lehet. Az első, 
hogy a többséget tényleg nem érdekelte mi van 
itt vagy egyszerűen nem tudta, mi van itt. Lehet 
ide is kéne valami plusz program vagy a program-
füzetben kéne külön megjelölni, mi van a tornate-
remben. A másik ok, hogy maga a piac, a színház-
terem és a büfé, meglehetősen koncentráltan egy 
helyen van, a tornaterem pedig ettől kiesik. Ergo, 
sokan nem látják okát eljönni idáig vagy nem is ve-
szik észre, mint lehetőséget. 
 Emellett a tornateremig vezető folyosón az 
egyik szobában VR-ozni lehetett, a másikban pe-
dig DDR-ezni. 

 Mindenesetre adnék egy jó tanácsot a lá-
togatóknak. Ha elmentek egy rendezvényre, jár-
játok be és nézzetek be mindenhová, nem tart 
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