Őszi MondoCon

Írta: Hirotaka

rendezvény

090

beszámoló
Lezajlott az idei év utolsó MondoConja, igazi őszi időben, sok változással és japán vendégekkel. Nem feltétlen ezek okán, de ez a beszámoló
is egy kicsit más lesz tartalmi szempontból, mint
a korábbiak. De a cél megmaradt: aki nem tudott
eljönni az is képet kapjon róla, milyen volt ez a con.
A mostani rendezvény előtt úgy gondoltam, hogy kicsit kimászom a komfortzónámból, és
olyan dolgokat is megnézek - a teljesség igénye
nélkül -, amiket általában nem szoktam. Nos, mint
azt tudjuk, a bevett szokásainktól elszabadulni
nem könnyű feladat. Nem is sikerült úgy, ahogy
szerettem volna, de azért első körben elégedett
vagyok az eredménnyel.
Már a con előtt hetekkel lehetett tudni,
hogy senki ne számítson a szokásos elrendezésre,
mert a Hungexpo felújítása miatt háborús övezetre hasonlít majd a terep, és sok minden le lesz
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zárva vagy már nem is lesz. Ezt csak az nem tudta,
aki egy kő alatt élt. Elég sokszor ki lett téve az esemény FB oldalára.
Ennek hála, van értelme az elrendezésről
írnom. Mondjuk nem lesz hosszú. Az egyedüli biztos pont továbbra is a K pavilon maradt, ahol mindent a szokott helyén lehetett megtalálni, vagyis
a nagyszínpadot és az emeleten a karaoke termet.

Aki viszont megszokta már a B és D csarnokot, annak csalódnia kellett. Az árusok, a gamer részleg,
a cosplay-, és társasjáték klubok, a conaréna, a büfék mind átkerült a G pavilonba, ami a Hungexpo
második legnagyobb csarnoka. Az előadószínpad
pedig a régi-új 25-ös csarnokba került. Aki járt már
az első MondoConok valamelyikén, az emlékszik
erre a kisebb épületre, ahol anno az árusok voltak, és amit azóta felújítottak. A lezárások okán
a szabad térből is kevesebb lett, így jobban ös�szezsúfolódtak az emberek, az elrendezés egyszerűsítése okán pedig talán nem okozott gondot
a tájékozódás sem.
No de, hogyan is zajlott ez a két nap? Szombaton reggel szokásosan ott termettünk az expó
bejáratánál. Ismét konstatáltam, hogy sokan még
mindig nem tudják, melyik sorba kell állniuk, lehet
még nagyobb kiírás kéne? A kapu és a cseppnyi
biztonsági ellenőrzés akadályán könnyedén átcsusszantunk, mint róka a tyúkudvaron.

Itt jobbra vettük az irányt, mivel a fogadót
és az előtte lévő teret el is felejthetjük (előbbi kb.
már nincs is). Felnyaláboltuk az információs lapot.
A programfüzet kifejezés már több sebből is vérzik, egyrészt, mert nincs benne programlista, csak
a QR kód, ami a weboldalra vezet, másrészt mivel
csak egy lap volt, ezért a lapozás is nehézkes lenne.
Ezután irány a G csarnok. Belépve és látva
a nagyobb teret, teletömve a fent leírt cuccokkal,
egészen külföldi con érzését keltette. A pultok
elrendezése jól sikerült, mindent meg lehetett
találni, el lehetett férni. Egy-két helyen alakult ki
olyan tömeg, ahol nem volt kedvem Mózesest játszani és kerültem.
Már itt kezdtem a komfortzónából kilépést,
ugyanis az AMV versenyt csak Catrin nézte meg.
Utólag beszéltük, hogy nem maradtam le semmiről.
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Volt egy-két jó, amit megmutatott, a többi a szokásos, és sajnálatos módon ismét technikai probléma lépett fel az utolsó videónál. Kár. Ez idő alatt
én jobban körbejártam volna a G-t, ha nem futok
össze máris több ismerőssel, ami azért valljuk be,
minden programnál jobb.
Egy jó beszélgetést semmi sem überel. Viszont utána lényegében beköltöztem a 25-ösbe,
ami - mint helyszín - remekül szolgált az előadásoknak, jól lehetett hallani mindent, sokan elfértünk és még napközbeni bandázásra is alkalmas
volt. Egyedüli negatívum, hogy délelőtt a kivetítőre sütött a nap, de legalább nem volt akkora átjáróház, mint a Fogadó.
Terveim szerint sikerült a Star Trek előadás utolsó harmadát látnom. Konstatáltam, hogy
semmit nem változott a metodikája az évek alatt,
valami fura átszinkronizált SW videó ment. Bár
egy Star Trek rajongó biztos értékeli.
Ha szombat dél, akkor Dózsa Gergő töri
előadásának következő részén tágítom a tudásamat. Idén ünnepeljük a japán-magyar diplomáciai
kapcsolatok felvételének 150. évfordulóját (105.
oldal). Az előadás információdús és nagyon tartalmas volt, ismét megfelelt az elvárásoknak. Gergő
remekül bemutatta ezt a viharokkal tarkított 150
évet. Látszott, hogy ez az egyik legtartalmasabb
téma az előadássorozatában és, hogy ehhez volt
talán a legnehezebb anyagot gyűjteni. Észrevehetően küszködnie kellett, hogy minél több tartalom
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beleférjen az egy órába és kerek legyen, egyértelmű vezérfonallal. Másfél órát simán elbírt volna ez az előadás, ennek ellenére Gergő ügyesen
megoldotta a dolgot.

és társai propaganda animéitől kezdve, a Szentjánosbogarak sírján, a Hadashi no Genen és a Yamatón keresztül egészen a Hetáliáig és KanColle-ig
sok minden meg volt említve.

Ezt követően maradtunk tovább Japánnál,
de egy angol nyelvű előadás keretében, amely a
How I Learned To Love The Bomb címet viselte.
Lényege a II. világháború és annak megjelenése az
animékben volt. Igazából ennek nagy része semmi újdonságot nem tartalmazott, lévén Gergő
nyári 18+-os előadása remekül lefedte a II. VH részét, szóval mondhatni ismételtünk. Ennek okán
én jobban örültem volna, ha ez az előadás kap egy
órát, kevesebb történelemmel és az előző másfelet. Ettől függetlenül egy jó és összeszedett előadás volt, annak ellenére, hogy a hölgy leszögezte,
nem történész. Tetszett a koncepció, bár a cím
kicsit rébuszba burkolta a témát, de jó példákat
hozott a VH animékbeli megjelenésére. Tezuka

Egyébként szombat dél az animés kerekasztal állandó ideje és ezúttal töményen a már itthon magyar szinkronnal is látható Boku no Hero
Academia, avagy Hősakadémi volt a téma. Mondhatni a hazai vetítés okán nemcsoda, hogy ennyire
meg lett lovagolva a téma. A mai idők Narutója lényegében letarolta a legtöbb animés programot.
Viszont mivel én egy percet sem láttam belőle és
nem is tervezem elkezdeni, továbbá a vendégek
is inkább negatív rajongást váltottak ki belőlem,
kihagytam. Meg amúgy is Gergő előadásával van
mindig egy időben, azzal meg nem versenyezhet.
Érdekelt volna még egy kicsit A gótikus
hagyomány és magyarországi hatása, amiben az
angol gótikus irodalom került kereszttűzbe, de
egész napra nem akartam beköltözni a 25-ösbe,
továbbá más programokba is bele akartam nézni,
szóval ugorjunk.
Két komoly előadás után egy kis szórakozás
kell az agynak, így hosszú évek után ismét több
időt szántam a CP-re. Megnéztem legalább hét
versenyzőt. Nem vagyok CP szakértő, de úgy vélem, fejlődtek a jelmezek. Nagyon jól megmunkált darabokat láttam. Pl. Warcraftost, Final Fantasyst, Soul Caliburost, Disneyt, sőt még animéset
is a Nanatsu no Taizaiból meg a Bahamutból. A
konferálás viszont még mindig nem az esetem.
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Biztos bennem van a hiba, és igazából egyéni szoc.
problem, de a műsorvezetői showműsor nem az
én sportom. No de ezt hagyjuk is itt és lépjünk
más utakra.

Japán vendégek
Ezt most mindentől kiemelve, külön alcím
alá tettem, mivel több japán sztárvendéget köszönthettünk kis hazánk conján. Ennyien szerintem még nem is voltak itt egyszerre.
Szombat este, akinek nem kellett hazatérnie, az részese lehetett egy fejrázós rockkoncertnek. A Bo-Peep névre hallgató japán banda zúzta
be magát a színpadra és az ott maradtak agyába.
Bevallom én nagyobb közönségre számítottam,
de azért voltak pár százan. A koncert amúgy menő
volt, jól tolták, és tény, hogy nem ezt a stílust hallgatnám minden nap, de nagyon hamar hangulatba hoztak. Ami viszont nekem fura volt, hogy a
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közönség nagy része csak állt, mintha a Himnuszt
játszották volna. El kellett telni legalább félórának, mire többen mozgásba lendültek.
Ismét, immár - ha jól emlékszem - harmadszor lépett fel a MondoCon színpadán Mizuno
Kanon, akit most sajnos nem volt időm meghallgatni, de korábban mindig megtettem. Anime
openingeket meg némi tradícionális és modern
keverékű saját dalt énekel. Egy félórás műsorblokkot kapott vasárnap délelőtt.
Végül pedig Komino Masahiko animátor
(JoJo) látogatott el hozzánk. Még nem nagyon
volt példa, hogy az animeiparból jöjjön ide bárki.
Vasárnap egyórás előadás keretében egy kicsit
betekinthettünk a munkájába, ugyanis rajzolt nekünk a jövő nyáron érkező animéből, amin dolgozik. Magyarán a kivetítőn nézhettük, ahogy egy
jelenetet megrajzol. Közben pedig lehetett kér-

dezni és a közönség nem is fogta vissza magát.
Kérdés volt a kedvenceitől kezdve a munkaidején
át, egészen addig, hogy mennyit keres. Aki nem
nagyon mászott bele eddig a szakmába, azt bizonyára megdöbbentette, hogy több ezer lapot elhasználnak egy részhez és, hogy kéthetente egyszer megy haza, főleg, ha hajtás van, plusz néha
tele van a töke az egésszel.
Szóval tanulságos, érdekes műsor volt, és
igazából marhára bejött, ahogy élőben láttunk
egy animátort dolgozni. A konferálás is érdekesen
alakult, DV kapta meg a tolmácsolás „áldását”,
aki említette, hogy csak beugrott a feladatra és,
hogy már rég beszélt japánul, de ahogy néztem,
elég jól ment neki. Így bár többször is elviccelte
a műsort, de maradjunk annyiban, hogy remekül
levezényelte a dolgokat és kihozta belőle, amit
tudott, még ha nem is mindenki kapta meg a kérdésére a pontos választ.

Mindhárom vendég esetében lehetőség
volt autogrammért sorban állni. Nem vagyok egy
aláírásgyűjtő, de Masahikótól azért jó lett volna
egy. Mivel Catrin az előadás után a zenekvíz végére sietett (igen, sajnos a két program eléggé
ütközött), nekem alkalmam nyílt egy kellemes,
egyórás sorbanállásra. Végül sikerült szereznem
egyet a színpadi rajzaiból dedikálva, hála annak,
hogy sokan JoJót rajzoltattak vele.
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Ehhez tartozóan viszont megjegyzem, hogy
később Catrin a barátnőjével visszament, így megtudtuk, hogy - az én értekeim szerint - a pofátlanságnak nincs határa.
Az ok, hogy azt rajzol, amit ismer, de hogy
aztán telefonról bemutatott képről Ulquiorrát,
Vukkot (ó, anyám) rajzoljon, az már azért nem túl
szép dolog. Az meg hab a tortán, hogy valaki önmagát kérte lerajzolva. Az oké, hogy az emberünk
megszokta, hogy órákig rajzol, de azért gondolkodhatnánk is néha.
A dedikálásról írnék még pár gondolatot.
A Bo-Peepesen nem voltam, erről nem tudok
nyilatkozni, de Mizuno Kanon és Komino Masahiko a ruhatár és a wc között kapott egy asztalt.
(Mondjuk szedhettek volna ők is 100 Ft-okat.) Sőt,
Mizuno először a nagyszínpadhoz lett téve, csak
közben rájöttek, hogy ott nem jó, hátrébb került
az asztal a székek mögé, majd onnan ki, Masahiko

mellé, de ott sem maradtak sokáig, mert gondolom menniük kellett. Sajnos így jár az, akinek nincs
a dedikálása előre beterveze, ettől függetlenül a
türelmes sorbanállók elfértek.
Mindenesetre szerintem erre lehetne találni egy fix, szeparáltabb helyet, ahová átkisérhetnék a konkrét dedikálós programmal nem rendelkező vendégeket. A közönséget pedig az adott
előadás után értesíteni róla, hogy aki akar szignót,
az menjen oda.
De egy szó, mint száz, nagyon örülünk, hogy
ennyi japán vendég tette tiszteletét minálunk, és
remélem, a továbbiakban is jönnek majd hozzánk.

Késő délután mindkét nap volt filmvetítés,
szombaton a Pókember: Idegenbent, vasárnap viszont animét, a Danmachi: Orion no Ya filmet lehetett megnézni.
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Evezzünk tehát vasárnapra
Eddig mindig az AMV Mortal Kombattal
kezdtem a napot, ami egyébként most a retro jegyében telt. Mintha ilyen már lett volna. De most
jött el a pillanat, hogy köszi, elég volt és inkább
egy előadást választottam helyette.
A találó nevű Attack on School előadás
egész érdekesnek ígérkezett. Hartyándi Mátyás

lényegében elmondta, hogy sajnos a kelet-ázsiai
témákat semennyire sem tanítják az itthoni általános- és középiskolákban vagy csak érintőlegesen, persze ez tanárfüggő is. A popkultúrát pedig
még ennyire sem, és arra adott válaszokat, hogy
ezeket a diák hogyan tudná becsempészni mégis a tananyagba. Az előadás végén saját óráiba is
betekintést adott: kpop videoklippeket elemzett
ki pedagógiai, pszichológiai szemmel. Nagyon tetszetős előadás volt, érdekes oldalról közelítette
meg a témát. Érdemes volt elgondolkodni róla.
Mátyás, mivel tanít, felkészült volt és profin levezényelte az előadást.
A vasárnap fő műsora, Komino után természetesen a fandub verseny, majd az azt követő
szinkronszínész beszélgetés. Jó régen nem néztem ezt a programot az ütköző zenekvíz miatt.
Előbbinél tarolt a hősakadémia, ráadásul az a jelenet, amit már 2 éve is túlhasználtak. De azért valljuk be, vicces produkciókat hallottunk.
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Ennek zsűrije és egyben a szinkronos beszélgetés
vendége Koltai Judit (Gohan, Goten stb.) és Dolmány Attila (Boku no Hero-Shouta, Kyle, Stewie)
voltak. Ahogy lenni szokott, meséltek a munkájukról, animékhez fűződő viszonyukról.
Akármennyire is ugyanaz a téma az ilyen
beszélgetéseken, jó látni, az egyes színészek hogy
vélekednek, akár az animékről, akár a színészi
munkáról. Továbbá akiket kicsit is érdekel a pálya,
azoknak különösen tanulságos program.

Állandó dolgok
Továbbra is hódít a kpop. Mindkét nap lehetett random táncolni a kijelölt helyen, de aki
nem kpoppal a lábában született, az részt vehetett oktatáson a conarénában. De felléptek profik
is, akiknek meg nem mondom most a nevét, mert
nem követem.
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Ha már említettem a conarénát, volt ismét
japán táncoktatás a tradicionálisabb mozgáskultúra kedvelőinek. A tánc mellett pedig a harcművészeti tudásunkat is csiszolhattuk a Niten Jutsu
Sei Shin ryu és kendo oktatáson.
Mindkét nap lehetett játszani. Ahogy korábban említettem, minden a G csarnokba lett
belapátolva, így a gamer részleg is. Versenyek tekintetében a szokásos választék állt rendelkezés-

re: Hearthstone, Rainbox Six, League of Legends,
Jump Force, Just Dance. Utóbbival szabadon is
lehetett játszani, valamint ott volt a Nintendo is,
én pedig az új Call of Dutyt próbáltam ki, és egy jó
időre ott is ragadtam.
Volt még egy egész nagy stand, ahol veszett jó, teljesen átdizájnolt gépeket láttam. Kedvencem a Commodor 64-es házba beépített RTXes rendszer.

Vásár
A MondoConnak mindig is sarkalatos pontja
volt a vásár, hiszen rengetegen szeretik itt költeni
a pénzüket és bővíteni fancucc gyűjteményüket.
Igazából most is kint voltak a megszokott árusok
és artistok. Viszont most jött több külföldi árus is,
volt, aki lootboxokat és pólókat árult és volt, aki angol nyelvű mangákat. Utóbbinál mi is beszereztünk
pár kötetet, mert igazán remek áron adták őket és

népszerű címeket hoztak ki, sokan is vásároltak itt.
Nagyon remélem, hogy a jövőben is jönnek még.
A vásárhoz tarozik, vagyis én együtt kezelem vele az ételes standokat. Ugyan kevesebb
volt szerintem, mint nyáron, de szokásosan volt
sima büfé hot-doggal és melegszendóval, a japán
ízek kedvelőinek pedig okonomiyaki, sushi, meg
az a hal alakú izé is rendelkezésre állt.
A vásárt és a kaját szórakozással pedig az
Amai teaház köti össze. Lehetett náluk finomságokat és cukiságokat vásárolni, emellett a megszokott japán játékokkal üthettük el ott az időt.
Ez volt tehát az őszi con, tartalmas volt és
hamar elrepült az idő. A facebookra már kikerültek a jövő évi dátumok, amik még nem 100%-osak,
viszont január 4-én jön a folytatás. Kérek mindenkit, nézzétek a con facebook oldalát, figyeljétek és
olvassátok el, amit a szervezők kiírnak, mert nem
poénból teszik ki.
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