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lemaradt, a kisszínpadnál is követhette az esemé-
nyeket. A stream minőségén ugyan még van mit 
javítani, a videó elég homályos volt, de ezt rész-
ben a sötétebb színpadtér okozhatta.
 A nagyszínpadon a nap főszáma, a cosplay-
verseny mellett sok-sok előadást láthattunk. Per-
sze itt is volt AMV és anime vetítés (ízelítő a Hori-
miyából, Hirotaka legnagyobb örömére), de aztán 
egymást érték a jobbnál jobb előadások. Láthat-
tunk hagyományos japán kardvívás bemutatót, 
megismerhettük a japán folklór elemeit a Ghibli 
filmekben, a tanabata fesztivált és a Magyar Kép-
regény Szövetséget, tanulhattunk az illusztrálás-
ról és élvezhettük a Fantasing koncertet, aminél 
mindig öröm hallgatni az anime zenéket is éneklő 
rajongókat.

 Külön emelnék ki két programot, ha már 
érintett voltam bennük, hehe. Az első az előa-
dásom (ezúton is köszönöm a lehetőséget): egy 
órában igyekeztem bemutatni a híresebb kínai 
danmei írókat, és a regényeikből készült eddigi 
anime, dorama stb. feldolgozásokat, hogy ne csak 
Mo Xiang Tong Xiu neve legyen közismert a hazai 
fandomban. 2020-ban az ő műveiről már tartot-
tam egy előadást, szintén a Fantasy Expo színpa-
dán, így a mostanit annak folytatásaként gondol-
tam. A közönség aranyos volt, jól éreztem magam, 
és ismét sokat tanultam, mire érdemes figyelnem 
az előadói stílusomnál/színpadképnél. Utóbbival 
kapcsolatban kicsit szívfájdalmam volt a ppt, erről 
pár mondattal később... 

 Nézzük a programokat! Amihez egyébként 
nagyon kedves kis programfüzet dukált, az FMK 
3D-s térképével, nagyon jól szemléltetve, mit 
merre találunk.

 Kaptunk ezúttal kis- és nagyszínpadot is, 
előbbin főként vetítéseket (pl. AMV bemutatók, 
Pangea TV), kvízeket (Ghibli és kpop), valamint 
kalligráfia workshopot tartottak. Vetítések közül 
kiemelném a cosplayverseny streamelését, ami 
remek ötlet, mivel a nagyszínpadhoz ilyenkor min-
dig nehéz odaférni, akkora a tömeg, így aki onnan 

 Megszokhattuk már, hogy a Fantasy Expo 
évente kétszer, februárban és szeptemberben je-
lentkezik, most azonban tartottak egyet nyáron is, 
több más fandom rendezvény között, és kicsit se 
bántuk!

 Aki járt már a rendezvényen az tudja, hogy 
egy kisebb, családiasabb hangulatú conról beszél-
hetünk, ami viszont jócskánt kezdi kinőni meg-
szokott helyszínét, a Ferencvárosi Művelődési 
Központot (FMK). Egyre többen látogatnak el rá a 
programok széles választékának és animés felho-
zatalának, a csábítóbb jegyárnak vagy a nosztalgi-
kusabb, „pecsás con” érzet egyvelegének köszön-
hetően.

 Egyik további vonzereje (számomra leg-
alábbis mindenképp) az expónak, az animés piaca, 
amit a cosplay.hu-sok a MAT-tal közösen szervez-
nek. Itt nemcsak boltokat, hanem magánembere-
ket találunk használt, fölös, otaku árucikkeikkel, 
így időnként olyan retro kincsekre és japán man-
gákra/mütyürökre bukkanhatunk, ami más con 
felhozatalában biztosan nincs meg. Az előző két 
expo alkalmával ilyen árusként is kipróbáltam 
már, milyen részt venni a rendezvényen. És na-
gyon élveztem! Ugyan nem tudtam minden fölös 
modao matricámat eladni, hehe, de érdekes volt. 
Remélem, hogy a szeptemberi expón ismét púlt 
mögött lehetek, viszont több szempontból is örü-
lök, hogy a nyárin most nem árusítottam, erről ki-
csit később.
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csak kereszthuzatot sem lehet csinálni... Így ott 
vagy 10 fokkal melegebbnek érződött a hőmér-
séklet (ráadásul még a szintén nem hideget árasz-
tó popcornos is odakerült), amin jó lett volna 
ventillátorokkal segíteni, esetleg az egészet az ud-
varra fák/sátrak alá kitelepíteni. Tényleg jó, hogy 
ilyen szempontból most megúsztam az árusítást 
(bár a szeptemberi időpont sem hangzik teljesen 
meleg-biztosnak), de sokan panaszkodtak jogo-
san aznap. És valljuk be, az a tornaterem mindig 
is fülledt volt a kialakítása miatt, ami semennyire 
sem szerencsés helyszín. Szintén zavaró volt még 
az árusoknak, hogy a szélső pultok annyira össze 
voltak tolva, hogy többen csak az asztaluk alatt 
kimászva tudták legkönnyebben elhagyni a pultju-
kat, ha napközben esetleg ki szerettek volna men-
ni. Remélem, a következő expóra már valamivel 
komfortosabban sikerül kialakítani a helyiséget.

 Étel-ital felhozatal szempontjából azonban 
semmi okunk panaszra, most is ehettünk taiyakit, 
sushit, rament, ihattunk bubble tea-t, de az FMK 
kinti büféjét is sokan használták.

 Számomra a legnagyobb pozitívum, hogy 
sok-sok barátunk ellátogatott a rendezvényre. 
Remekül szórakoztunk, és tényleg kimaxoltuk a vi-
dám, családias con-feelinget, amit a Fantasy Expó-
tól könnyedén megkapunk minden hibája ellené-
re. Lelkesen várjuk a szemptemberit, és kivánom, 
hogy jövőre akár egy nagyobb, jobb helyszínre köl-
töztessék át a rendezvényt.

 Egyedüli negatívumként a meleg jelent-
kezett, szerencsére akkor még nem volt 40 fok, 
de 30+ már jócskán... az FMK pedig sajnos nem 
légkondicionált. Az épület huzatosabb részén és 
kint a fák alatt elviselhető volt, a nagyszínpadnál 
azonban izzasztóbbá vált a légkör, legrosszabbul 
viszont az árusok jártak. Sajnos sokkal jobban el-
fértek a tornateremben, azonban valami rémes 
ablak-tervezés miatt abban a helyiségben még 

Rögtön utánam következett az Anime Duma Par-
ty, amin szintén részt vettem Iskariotes (cikkírónk) 
és Ricz (fansubber, cikkíró) társaságában. Hárman 
beszélgettünk az első animéinkről, és az ajánlá-
sokról, mit javasolnánk kezdő animéseknek. Ez az 
egy óra is mókásan telt, Isk interaktívan vezette. 
Hamarosan a cosplay.hu youtube-jára is felke-
rülnek a programokról készült videók, amin visz-
szanézhetitek, ha lemaradtatok róla.
 Mindkét műsornál sajnáltam viszont, hogy 
a vetített ppt-ink szétcsúsztak... A szövegek más 
betűtípussal, színnel, a dizájnelemek hibásan je-
lentek meg. Korábban nem fordult ilyen formá-
tum-hiba elő, és kár, hogy nem derült ki hama-
rabb, de tanulunk a mostani esetből is.

 Ezeken kívül egész nap több interaktív prog-
ram várta a látogatókat: workshopok (kanzashi 
hajdísz, koinobori szélzokni, pom-pom fagyi), játé-
kok (retro konzolok, Just Dance, VR), de lehetett 
karaokézni vagy bingózni is.
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https://www.youtube.com/user/CosplayHu

