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 Kérdés: mi az, ami még nagyon népsze-
rű manapság? Válasz: naná, hogy a k-pop. A Unit 
Harmony csapata táncbemutatót tartott népsze-
rű számokra. Engem a k-pop láz eddig elkerült, 
mondjuk teszek is érte, hogy ez így is maradjon. 
De ez a sok idő alkalmat nyújtott számomra, hogy 
beszélgessek, és máshol is alaposan körbenézzek 
(ezekről később, most maradjunk még a nagyszín-
padnál). 
 Délután ismét az animék voltak köz-
pontban. Egy új műsor jelentkezett, az Anime 
Dumaparti, ahol négy vendég beszélgetett. 

 Aki korán kelt, AMV-t lelt, mivel a nagyszín-
padnál AMV-k pörgették fel a bent lévők hangu-
latát, és mivel animézni jó, utána a Princess Con-
nect! Re:Dive-ból lehetett ízelítőt nézni az Anime 
Falatkák keretében. Néha azért lehetne nem csak 
cukimoe kislányos animét bemutatni. 
 Ezt követte egy jó kis kardos harcművészeti 
bemutató, a Két Kard Iskolájának köszönhetően. 
Aki szerette, pár csapást megpróbálhatott, per-
sze gyakorló karddal.
 Stílusváltás: három óráig a zene, a tánc és 
a jelmezek vették át a színpad feletti uralmat, ez 
persze akkora tömeget vonzott, hogy embernek 
kellett lennie a talpán, aki be szeretett volna pré-
selődni a terembe. A Fantasing énekesei nyitották 

a sort, akik vegyesen adtak 
elő játékokból és animék-
ből is dalokat. Őket követ-
ték a cosplayesek. Ritkán 
nézek cosplayt, valahogy 
nem az én műfajom, és a 
tömeg sem a kedvenc élet-
terem, így ezt igyekszem 
mindig mindenhol kihagy-
ni, csak néha lesek bele. 
Azonban a szavazólapot 
elnézve, játékos, animés 
és original cosplay is volt 
a nevezők között. A teljes-
ség igénye nélkül: WoW, 
Horizon, Genshin, Aot, DB, 
Re:Zero.

mennyi ember hömpölygött ott egész nap, sok 
mindent vásároltak. Animés figurák és merchek, 
cosplayes kellékek, kitűzők, kulcstartók, japános 
holmik, könyvek, mangák, szóval a szokásos min-
denféle. Catrin ezúttal felesleges portékáit árulta, 
ami nekem azért volt jó, mert táborhelyként hasz-
nálhattam a pultjuk melletti részt, remek kempelő 
és beszélgető sarkot kialakítva. Kellett is, mert na-
aagyon sok animagazinos kolléga jött el, képzel-
jétek ott volt Yuuko, Balu, Iskariotes, Dózsa Ger-
gő, Saci, supermario4ever, Ricz is írt már párszor 
nekünk, és persze mi ketten, később Venomot is 
lett időnk meglátogatni, aki szokás szerint főszer-
vezősködött. No de vissza a témához, és emeljük 
fókuszunkat a fő helyszín felé. 

 Rendezvények szempontjából olyan jól in-
dult az év, hogy február 19-én máris mehettünk 
a Fantasy Expóra. Az élet sok más területén saj-
nos már kevésbé van okunk örömre, de ezt most 
hagyjuk is.

 Ahogy az várható volt, nagyon sokan roha-
mozták meg a Ferenvárosi Művelődési Központot, 
hogy karácsonyról maradt ajándék pénzüket vagy 
csak a szokásos zsebpénzt valamilyen fancuccra 
cseréljék. Emellett vagy ezen felül pedig ismét 
lehetett találkozni, amitől a(z akkor még érvény-
ben lévő) kötelező maszkviselés sem riasztott visz-
sza senkit, szerencsére. Mondjuk az elmúlt két év 
alatt már megszokhattuk.
 Olyan sokan jöttek el, hogy délben, sőt ta-
lán még délután 1-kor is állt a sor a pénztár előtt, 
érdelődésből nem volt hiány. Lassan kicsi lesz az 
az FMK. De lássuk, mit szerveztek nekünk az ille-
tékesek. 
 Szerintem aki bejött, annak első útja az au-
lában terpeszkedő bazárba vezetett. Elképesztő, 
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 Akik játékosabbak és az aktívabb szórako-
zást szeretik, azoknak tökéletes volt a bingó, amit 
ötletesen a programfüzet hátuljára nyomtattak. 
Különféle feladatokat kellett csinálni az egyes 
helyszíneken, mint pl. játssz adott játékkal az XY 
teremben, szelfizz egy cosplayessel, vagy csak ép-
pen egy képen lévő karaktert kellett felismerni. 
Aki ügyes volt, sok pecsétet össze tudott gyűjteni, 
és tombolát kapott érte. 

 Ha már korábban említettem az animek-
vízt, hát volt zenekvíz is, nagyon kreatív formá-
ban. Szintén a programfüzethez adtak egy fel-
adatlapot. A játék nem volt időhöz kötve, hanem 
a zenéket a nagyszínpadon és a karaoke terem-
ben random időközönként, általában két műsor 
között adták le, én is hallottam vagy háromszor. 
A helyesnek vélt választ pedig az említett lapon 
lehetett bejelölni. A helyes megfejtésért tombo-
la volt a jutalom. Nagyon ötletes volt az egész, 
szóval jöhet még ebben a formában. Gyakorlati-
lag bárki, bármikor megcsinálhatta, és akár több-
ször is végighallgathatta, ha valamiben nem volt 
biztos.

 Szóval a Fantasy Expo berúgta az évet ani-
més rendezvény szempontjából, remélhetőleg 
idén végre ilyen eseményekben gazdag évünk le-
het, akárcsak a pandémia előtt. Remek program 
volt, ahol bárki találhatott valami szórakoztató 
elfoglaltságot. A következő expóra azonban szep-
tember 10-ig várni kell.

 A terembe vezető - amúgy meglehetősen 
szűk - folyosón artistosok kínálták termékeiket, 
ami nem könnyítette meg a folyosón való átju-
tást. Szerintem az a 3-4 asztal befért volna a tor-
naterembe is.
 Itt a földszinten, a már említett folyosó 
mentén három kis terem állt még rendelkezésre, 
ha valaki el akarta ütni az időt. Az Alkimista labor 
csapat különféle workshopokat szervezett, lehe-
tett nyuszis-szivecskés kitűzőt gyártani, de gye-
rekeknek volt színezősarok is. A következő szoba 
talán a legfontosabb: a kajaszekció. A Taiyaking-
nél ehettünk mindenféle finomsággal töltött hal 
alakú édességet. Ez a taiyaki ugyebár. Különfé-
le egyéb nasikat is vásárolhattunk, valamint volt 
bubble tea. 
 Végül, de nem utolsósorban pedig volt ka-
raoke, így mindenki csillogtathatta meglévő vagy 
nem meglévő énektudását.
 Aki feltévedt az emeletre, azt a gamer rész-
leg várta, retro konzolokkal, Switch-csel, valamint 
Just Dance játékkal és bajnoksággal.

állíthatták ki magukat és hobbijukat. Ilyen volt az 
Égi szentély sci-fi klub, a Gunplás csapat (de rég 
raktam össze gunplát - időhiány - RIP), a Magyar 
Lego Star Wars klub. Lehetett harcolni LARP fegy-
verekkel, és különféle társasjáték bemutatók is 
helyet kaptak.
 Akit bármelyik hobbi érdekelt, az kényelme-
sen el tudott beszélgetni a rajongókkal.Itt kapott 
teret a VR részleg is, ahol a Fallout 4-et vagy a 
Half-Life: Alyx-et is ki lehetett próbálni. Ide általá-
ban kevesebben találnak el, de most sokan voltak 
itt is.

Büszkén jelenthetem, hogy pár animagazinos is 
volt köztük - Yuuko, Ama, Iskariotes és Ricz érté-
kelték a 2021-es évet, és elmondták, mit várnak 
idén. Egy kellemes, érdekes interakciókkal színe-
sített, jó hangulatú műsor volt. A résztvevők nyil-
ván tudtak volna még beszélni, de adott volt az 
időkeret. Mindenképpen kell még ilyen műsor. 
Az animéknél maradva, Hajszínekről és frizurákról 
tartott előadást Saci az Animológia youtubere. 
Aki el van veszve az animés hajak között, annak ki-
hagyhatatlan volt az előadás. 
 Ezután következett a szinkronos kerekasz-
tal, amit én kihagytam, ahogy a Just Dance baj-
nokságot is. A napot a színpadnál egy remek ani-
mekvíz, majd eredményhirdetés zárta. 
 Az anime kvízről azért ejtenék pár szót. Ez 
úgy működik, hogy bárki csápolhat a közönségből, 
aki szerencsés, az kimehet a színpadra, megkapja 
a kérdést, és ha helyesen válaszol, jár valami juta-
lom. Szórakoztató program.
 Az FMK tornaterme kiállítótérré alakult át 
erre a napra, ahol a különféle klubok, csoportok 
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