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láttunk. Ehhez kapcsolódva persze játékokból és 
filmekből voltak figurák, bögrék, pólók és egyéb 
használati vagy haszontalan tárgyak. Szóval ebből 
a szempontból elsőre teljesen okés volt a felho-
zatal, bár nem mondom, hogy ne lehetne ezt is 
még bővíteni a jövőben. Ami csalódás az az ani-
més portéka, mert az elhanyagolható mértékben 
volt jelen. Talán 2-3 boltnál találtunk animés dol-
gokat és abból is keveset. Manga dettó. Ebből a 
szempontból mindenképp fejlesztésre szorul a 
dolog. Mind a nyugati, mind a keleti szubkultúra 
szempontjából a külföldi árusokat hiányoltuk leg-
inkább, akiknek mindenképp örülnénk a jövőben. 
Itt volt még a BCC merch boltja, ahol comic conos 
és playites cuccokat lehetett venni. 
 Pénzköltésen kívül pedig itt lehetett kipró-
bálni különféle társasjátékokat is. Jah, és ha már 
pénz, az egész rendezvény készpénzmentes volt, te-
hát csak és kizárólag bankkártyával lehetett fizetni.  
 Az árus csarnokrészben települt ki a Nem-
zeti Média és Hírközlési Hatóság is, ahol főleg a 
szülőknek tartottak oktató jellegű előadásokat, 
az internet és a játékok hatásairól.

tunk meg, ugyanígy volt Lego kiállítás, ahol egy 
rahedli kockából még magunk is építhettünk. 
Itt az első részen állt még a Cartoon Network pult-
ja, ahol gyerekfoglalkozások voltak, és Mackótest-
véres szatyrot lehetett szerezni. 
 Az Amerikai Nagykövetség is kiment a Co-
mic Conra, itt szuperhősős kvízt lehetett kitölteni, 
az ajándék pedig kitűző, ceruza, kulacs vagy szem-
üvegtörlő volt, természetesen a nagykövetség lo-
gójával ellátva. 
 Ezen a részlegen láthattunk még fantasy 
és sci-fi klubokat (Start Trek, Csillagkapu, Gyűrűk 
Ura). A legnagyobb állomás viszont két darab 
színpad volt, valamint a dedikáló és fotó szekció a 
vendégekhez.

 A második szakaszban kaptak helyet az 
árusok és az esport színpad. Ez utóbbi gondolom 
magáért beszél, és nem igényel plusz magyará-
zatot. Az árusok viszont annál inkább. Ezzel kap-
csolatban vegyes érzelmeink voltak. Aki szereti 
a nyugati képregényeket, az órákat is el tudott 
kotorászni, nagyon sok ilyen füzetet és könyvet 

 Hosszú két év után végre megrendezésre ke-
rült a Budapest Comic Con, amit a sok tologatás 
ellenére nagy érdeklődés övezett. Jó időt is kap-
tunk, így minden adott volt egy remek hétvégéhez. 

 A Hungexpo 3-as kapuján, illetve az ahhoz 
tartozó fogadón lehetett bejutni. A látogatóktól 
a segítők megkérdezték, milyen jegyük van, és a 
megfelelő helyre irányították, így senki nem té-
veszthette el az amúgy is jól kitáblázott utat. Sor 
egyébként minimális volt, gördülékeny és folya-
matos volt a bejutás, legalábbis 10 óra körül. 
 Az A pavilon adott helyet az egész rendez-
vénynek, háromfelé osztva az egyes szekciókat, 
kettőben a BCC, egyben a PlayIT rész terült el. Ha-
ladjunk is ebben a sorrendben. 
 Az első részen kapásból a Cinema City és az 
HBO Max hatalmas kitelepülése fogadott. Előb-
binél 360-as kamerával lefotóztathattuk magun-
kat, cserébe kaptunk moziposztert, ugyanez járt 
popcorn célbadobásért is. Akik nagyobb kihívásra 
vágytak, azok egy forgó, ugráló fotelben egyen-
súlyozhattak nagy popcornos dobozzal (persze a 
popcorn nem volt igazi). Emellett kvízek is voltak 
Cinema City-s ajándékokért. Plusz fotózkodhat-
tunk Marvel és DC szuperhős szobrokkal. Az HBO 
Max pultjánál ingyen ehettünk popcornt, beül-
hettünk a vastrónba, fotózkodhattunk Batmannal 
és egy nagy alvó sárkánnyal, egy kvíz kitöltéséért 
pedig Batman képregény volt a jutalom. 
 Star Wars fronton kaptunk egy nagy mo-
dellkiállítást, ahol különféle hajókat csodálhat-
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 A harmadik szekció pedig a PlayIT volt, itt 
szintén állt egy színpad gamer előadásokkal, kvíz-
játékkal és beszélgetésekkel. Különféle játékokat 
lehetett kipróbálni a sporttól kezdve a shootere-
ken át egészen a szimulátorokig. Külön részlegen 
volt a Minecraft és a Nintendo is.
 Jelen volt a Magyar Honvédség is, ahol az 
érdeklődők közelebbről nézhettek fegyvereket, 
de egy kisebb csapat egy rövid bemutatót is tar-
tott a szabadtéren. 
 Ha pedig égető szükségünk volt valamilyen 
gamer hardverre, mint egér/billentyűzet/fejhall-
gató, akciósan vásárolhattunk is több helyen. 

 Aki alaposan körbenézett, és itt-ott meg-
állt nézelődni, esetleg játszani, jobban átnézni az 
árut, annak ez kb. három órás elfoglaltság volt.
 Mi a magunk részéről hiányoltuk például a 
Netflixet, a Microsoft és az Xbox nagy standjait, 
a hivatalos Lego boltot, sőt a most induló Dis-
ney+-t is, vagy a Galaxis játékboltot, akik az el-
múlt években nyitottak a nyugati és keleti figurák 
felé. És persze a már említett külföldi árusokat.
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 Első Budapesti Comic Connak szerintem ez 
jó volt, a szervezés kívülről megfelelőnek hatott, 
és nyilván még nem ér fel egy bécsihez, de jó az 
irány. Sokan vártak nagyobb színészeket is vagy 
aktuális kedvencüket, de azért kezeljük helyén a 
dolgot, egyrészt első ilyen rendezvény, másrészt 
Magyarország még mindig túl kicsi piac. Bizonyára 
nem egyszerű leegyeztetni a színészekkel, hogy ki 
hajlandó eljönni egyáltalán. 
 Mi jól éreztük magunkat, bár megvannak 
a gyerekbetegségei, és volt némi hiányérzetünk, 
úgy véljük, hogy a Comic Con ígéretes, de javításra 
szorul.

 A másik színész, akit megnéztünk az Chris-
topher Lambert volt, vele rendes interjú készült, 
ahogy a többi színésszel is, csak John Rhys-Davies 
volt ilyen „különc”. Ő is beszélt a munkásságáról,  
szerepeiről, a közös munkáról Sean Conneryvel 
vagy a Queennel, és persze válaszolt a kérdések-
re. Utána kedvem is támadt újranézni a Hegylakó 
filmeket.
   Animés és magazinos szempontból érde-
kes volt az Anime Dumaparti, ahol Catrin, Do-
kuro és Iskariotes beszélgettek olyan címekről, 
amelyeknél jobbnak tartják az animét, mint a 
mangát, és fordítva; mikor érdemes elkezde-
ni a mangát egy animéhez, mik a hivatalos for-
rásaik stb. Szubjektíven és általánosságban is. 
 Külön köszönet és elismerés jár a cosplay.hu 
profi csapatának, akik egy teljes színpadot töl-
töttek meg programokkal (kvízekkel, koncerrtel, 
beszélgetésekkel) mind a két nap, és ezzel képvi-
selték az animés szubkultúrát is. Számítunk rájuk 
legközelebb is.

 Összefoglalva, a szervezők igyekeztek úgy 
összeállítani a programokat, hogy minden fandom 
kapjon legalább 1-2 műsort, amit meg tud nézni. 
 A műsorok között és a vásárlásban azért 
megéhezik az ember, a jelenlévő streetfoodo-
soknál be lehetett kapni egy jó hamburgert vagy 
hot dogot, esetleg fánkot, amit bubble tea-vel le 
is lehetett öblíteni. Egy-két vendéglátóegységet 
azért még elbírt volna a rendezvény, főleg ebé-
didő táján kellett sokat sorban állni. 

 Amit kimondottan megnéztünk, az a Digic 
előadása lett (játékokhoz készítenek kimagaslóan 
jó animációkat COD, AC, Elden Ring stb.), ezúttal a 
The Secret War sorozat munkálatairól hallhattunk 
egy nagyon érdekes bemutatót. 
 Aztán jött John Rhys-Davies, aki gyakorlati-
lag beuralta a színpadot, de számunkra az egész 
comic cont. A félénkségről tartott bevezető mono-
lóg után lejött a színpadról, és a közönség között 
ide-oda cikázva válaszolt a lehető legtöbb kérdés-
re. Elképesztően szórakoztató volt, vicces, nem 
egyszer idézte meg nekünk Gimlit, de beszélt ko-
rai munkáiról, a Slidersről és az Indiana Jonesról is. 
Nagyon közvetlenül és kedvesen állt mindenkihez, 
látszott, hogy élvezi, hogy itt lehet, és ennyi ember 
kíváncsi rá. Ráadásul ezt megcsinálta vasárnap is. 
Arisztotelésszel pedig jól megizzasztotta a tolmá-
csot, akinek amúgy sem volt könnyű dolga. Egyéb-
ként a tolmács előtt - minden baki ellenére - le a 
kalappal, hogy ezen a két napon fordított minden 
színész beszélgetésen; nem kicsi munka lehetett 
végigcsinálni, és tényleg nehéz így real-time fordí-
tani, mindenképp neki jár a legnagyobb dícséret.   

Reméljük, hogy a jövőben ezeket is üdvözölhetjük 
a comic conon. 
 Programok tekintetben minden volt, ami-
nek egy ilyen rendezvényen lennie kell. Persze a 
fő fókusz a meghívott színészekre került. Ők vol-
tak amúgy jelen: Jack Gleeson (Trónok Harca), 
Georgia Hirst (Vikingek), John Ryhs-Davies (Gyű-
rűk Ura), Spencer Lee Wilding (SW: Rogue One), 
Christopher Lambert (Hegylakó).
 Valakivel csak egyszer, valakivel többször is 
találkozhatott a közönség. Rajtuk kívül volt szink-
ronszínészes beszélgetés Marvel és anime témá-
ban, interjú a Harry Potter könyvek fordítójával és 
a Trónok Harca könyvek szerkesztőjével. Képregé-
nyes kerekasztal, Star Warsos előadás, kpop-tán-
cosok, harcművészeti bemutató, animés kvíz, és 
persze cosplayverseny és bemutató. A cosplay- 
versenyhez annyi kritikát tudnék írni, hogy a kö-
zönségnek nem volt elég a hely, amin a széksor 
mögötti asztalok sem segítettek. A nagyszínpad 
lehet alkalmasabb lett volna rá. De mivel ez volt 
az egyetlen olyan program, ahol ez előfordult, így 
ki lehetett bírni. 
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