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ŐSZI MONDOCON
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rendezvény beszámoló
Októberben ismét Mondoconon jártunk,
ami idén már a második volt. A tavalyi évhez képest ez szinte már igazi bőségnek is mondható, de
lássuk, mit is kínált ez az őszi összerröffenés.

Valami új és valami régi
A Hungexpo sikeresen megújult, rendezték
a zöld területeket, új épületeket húztak fel a régiek helyére, valamint meglévőket újítottak fel. Ezt
most már csak az nem tudja, aki eddig egy kő alatt
élt. Ennek ellenére nagy változásra nem számítottunk, ami a cont illeti. Mitagadás az expó szép
lett, bár a rendezvényre alkalmas üres csarnokok
esetében sok variálási lehetőség nincs. Bejárhattuk a B-t, ahol az árusok és gamer részleg kapott
helyet, illetve a teljesen új E-t, ami a kajáldáknak,
előadószínpadnak, workshopoknak, társasjátékklubboknak adott teret. A nagyszínpadot pedig a
legnagyobb nosztalgiafaktorral rendelkező K pavilon ölelte magába, elhagyott, szürke, lepukkant
mementóként állva a csillivilli környezetében.
Az őszi con gyakorlatilag hozta a kötelezőt, a megszokott programokkal, a megszokott
színvonalon.
A beléptetés látszólag gördülékenyen
ment, szerencsére, vagyis tuti jobban, mint nyáron; a hosszú sor persze így is megvolt, ami érthető, mivel ismét sokan jöttek el. Programfüzet,
vagyis a QR kódot tartalmazó papírfecni ezúttal
nem volt, ami nem is baj, igazából teljesen felesleges, mert a programok több helyre kiragasztá-
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sa ugyanúgy QR kóddal teljesen elég, úgyis mindenkinél ott a mobil, plusz akit érdekel valamelyik
program, úgyis tudja, mikor lesz.

Nagyszínpados programok
A szombati nap, ahogy lennie kell (a megnyitót nem számolva) az AMV versennyel startolt.
Már megszoktam, hogy az AMV-kből max 1-2-t
találok számomra érdekesnek, de most valahogy
a szokottabbnál is langyosabb volt a felhozatal,

vagy „B verzió”: az én ízlésemmel van baj. Ezt követte az animés kerekasztal, ahol a „japán történelem és kultúra az animékben” volt most a téma.
Igazából a történelemről esett már szó korábbi
kerekasztalon is, de most specifikusabb metszetet kaptunk. Mivel én más programot néztem, így
erről Catrin ír pár szót: „A választott témával ellentétben a beszélgetés az aktuális, szezonos animék
megvitatásával, ajánlásával indult, aminek én kifejezetten örültem. Ez egy jól bevált téma, amiről
mindig érdemes diskurálni, hiányoltam is az utóbbi kerekasztalokról. Ráadásul úgy sikerült ismét
elővenni a most futó címeket, hogy többségük
így vagy úgy, de a történelmi-kulturális témához
is kapcsolódott. A beszélgetés kiegyensúlyozott
mederben folyt, a résztvevők figyeltek egymás
mondandójára, többnyire jól moderálva magukat.
Timi (Fullmoon) mellett Ama, Renta és Ricz vendégeskedett, valamint Iskariotes, veterán cikkírónk,
aki nagy örömünkre az online alkalmak után most
élőben is képviselhette az AniMagazint. A beszél-

getés főtémájához kapcsolódva több lényeges
cím elhangzott, nincs okom panaszra, és jót tett
a kerekasztalnak, hogy csak öt résztvevős volt.”
Hirtelen ötlettől vezérelve belenéztem a
cosplay versenybe, és bár a jelmezekkel különösebb bajom nem volt, az már kevésbé tetszett,
hogy a konferálók több időt töltenek a színpadon
két versenyző között, mint maga a cosplayes. Tudom, ki kell tölteni a műsoridőt. De azért el kell
ismernem, hogy ezt jól csinálják és alaposan felkészültek, hogy akkor is tudják szórakoztatni a
közönséget ha a versenyző rövidebbig ideig van a
színpadot. Jár a pacsi.
A DC szerelmesei örülhettek ezután, mivel
a Wonder Woman 1984 című filmet nézhették
meg. Ezt az énekverseny döntője követte, ami
bár jó volt, valamiért mindenki melankolikusabb
számmal indult, ami annyira nekem nem adta be.
Maradva a dalok bűvöletében, a meghívott cosplayes vendég, Shiroku adott egy egyórás koncertet, amire sajnos mi nem tudtunk maradni.
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Vasárnap az AMV mortal kombat helyett a
rajzcsata indította a napot a nagyszínpadon, ami
felrázta néhány ember szokásos menetrendjét,
szóval jó ötlet volt. Egyébként ez egészen vicces
program volt, annak ellenére, hogy nem vagyok
egy rajzhős, de a pálcikaember skillem maxon van.
Ezt követte a fanszinkron verseny és utána a szinkronszínészekkel a beszélgetés. A versenynek én
csak a végére értem be, és megállapítom, ez még
mindig népszerű program. Úgy fest a hazai fandomnak még mindig szép álma a magyar szinkronos anime (a Viasatos animéken kívül). Egyébként
egész ügyesek voltak a fellépők. A zsűri szerepét
Mezei Kitty és Forgács Gábor kapta. Volt pár ilyen
verseny, amit kihagytam, de tapasztalataim alapján Forgács Gábor volt eddig az első, aki igazán
tudott negatívumot és építő jellegű kritikát mondani a versenyzőknek, jellegtelen buksisimogatás
helyett. Az utána lévő beszélgetés is kimondottan
figyelemre méltó volt, érdekes tapasztalatokról
meséltek.
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A nagyszínpadot ezután a zene és a tánc kerítette hatalmába, jött a Like-on fellépés, a Para
para és a cosplay performance.
Az AMV mortal kombat délutánra csúszott,
de ez nem mentett meg attól, hogy a drámai,
szentimentális amvken elálmosodjak. Persze jó
AMV-ket nézni mindig öröm.
Ezt követően az anime rajongók a Conan, a
Detektív 22. filmjét láthatták, majd az eredményhirdetés zárta a napot és a cont.

Előadószínpad
Mi tagadás, egyik kedvenc conos helyszínem az előadószínpad, ahol szombaton és vasárnap is voltak japános programok, nagy örömünkre. Az első, amit megemlítek persze pont nem
Japánnal kapcsolatos, de ez semmit nem von le az
értékéből. Dózsa Gergő, kedvenc conos előadónk
Japán helyett Koreát terítette ki az asztalra, egészen pontosan a Csoszon dinasztia 500 évét mutatta be. Erre a szokott egy óra helyett, másfél óra
állt rendelkezésre, ami kellett is. Szokásosan tömör volt és informatív, de még így sem férhetett
bele minden infó, ezért páran néhol kapkodósnak
érezhették az előadást. Ennek ellenére úgy gondolom, Gergő kihozta a maximumot a témából.
Szóval megvolt a 1,5 DG. Ezt követte Acheron
előadása a Sámán Királyról sámánista és taoista
szemszögből, ami bevallom, egészen agycsiklandozó koncepció. Őszintén szólok: nem láttam a
Sámán királyt.

Szombaton a Japán Alapítvány tartott egy
interaktív japán nyelvórát, amit azért is üdvözlök,
mert az alapítvány nem igazán vagy csak kis mértékben szokta a conokon képviseltetni magát. Aki
szeretett volna a nyelv alapjaival ismerkedni, annak remek volt, a kvíz pedig szórakoztató, és legyezőt is kapott mindenki - nem mintha nagyon
melegünk lett volna, csak gondolom nyáron an�nyit nyomtattak, hogy még maradt belőle. Alternatív felhasználásként, ezekkel a legyezőkkel kellett szavazni A és B válasz között, persze jól jön
majd nyáron is. Utolsó előadásként pedig a Nihon
Go érkezett a színpadra, ahol angol szavak japános megfelelőjéről volt szó, illetve hogy honnan
vesznek át szavakat a japánok. Ez egy jó előadás
volt, bár itt-ott kicsit hiányos, igazából komolyabban, történelmi szempontból részletesebben is
hallgatnék még róla. Ezenkívül szombaton volt
Dűne előadás és fanszinkronos előadás is.
Vasárnap sem maradtunk japán témájú
előadás nélkül, kapásból legyezőtánc bemutatóval indult a nap, a Japán Cuccok prezentálásában,
ők később még egy Bonodori táncbemutatót és
oktatást is lezavartak napközben. Jó lenne amúgy
ismét ilyen táncokat több profi táncossal nagyszínpadon is bemutatni, szerintem látványos lenne. Később a Nihon Go előadásában az akabekokkal lehetett ismerkedni. Bevallom, eddig azt sem
tudtam, mik ezek, így egész sok újdonságot hallottam. Ez egyébként egy legendás, szent, piros
tehén, aminek eredete a IX. századig nyúlik vissza.
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A jövőben nyugodtan lehetne még ilyen folklór
elemekről előadásokat tartani.
Shiroku is tartott vasárnap egy előadást,
méghozzá a japán fotóstúdiókról: milyenek, hogy
néznek ki, és szumma hogy működik a dolog. Fotósok előnyben.
Összegezve tuti, hogy aki kicsit kulturálódni
akart, az mindkét nap megtehette, és sok remek
dolgot tanulhatott Japánról és Koreáról.

Zene és egyéb programok
Váltsunk témát, jöjjön a zene. A karaoke
terem a B csarnok emeletén volt. Ezt egyébként
külön nem jelölte a térkép sajnos, és tudom, hogy
többen nehezen is találták meg, hiába volt kiírva
az emeletre vezető ajtóra. Szerintem a B pavilon
térképére azért oda lehetett volna írni. Ugyanez
érvényes a mosdókra is, de ha fennáll az alapos
körülnézés esete, nem tagadom, meg lehet találni mindet. No de, a karaoke teremben a két nap
nagy részében karaoke ment. Most tuti mindenki
meglepődött. Ezen kívül énekverseny volt szombaton, vasárnap pedig zenekvíz, amiről ismét Catrin ír pár sort: „A szokásosan két órás és több oldalas feladatlapokkal készülő kvíz most is kellően
tartalmasra és szórakoztatóra sikerült. Kicsit nosztalgikus is lett, mert a korábbi kvízek legjobb feladatait válogatták össze a készítők, aminek én a
Gundam kategória miatt nagyon örültem. Az extra kategóriában így barátnőmmel ismét sikerült
helyezést elérnünk. Remélem, a későbbiekben
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azért sokkal nagyobb lesz az aktuális anime zenék aránya… az utóbbi 1-2 évből is lehetne több,
gamer kategóriából pedig kevesebb.”
Délután pedig japán és koreai zenei videók,
ergo klip vetítés ment a teremben.
Jöjjön a gamer szekció. Lehetett játszani pl.
Just Dance-t (ebből volt verseny is) vagy a frissen
megjelent Far Cry 6-ot. Ez utóbbit én inkább itthon nyúztam. Volt Tekken és Kimetsu no Yaiba verseny is. Aki meg inkább nézni szereti ezeket, annak
elég volt körbesétálni, vagy leülhetett LoL-t nézni.

És majdnem elfelejtettem, a táncpadon is lehetett ugrálni, akár versenyben, akár csak poénból.
Ezeken kívül, aki a fizikai játékok híve, annak
a társasjáték asztalok remek elfoglaltságot nyújtottak, ahogy a terepasztalok, esetleg a kártyajátékok, mint a Yu-Gi-Oh, meg a Vanguard, szintén.
Aki megéhezett - tehát sokan, mert a kaja
részleg non-stop tömve volt -, az normál meleg
szendó és hot-dog mellett vehetett sushit, taiyakit, bubble tea-t és hasonlókat. A vásárlás után
pedig ember legyen a talpán, aki talált helyet az
asztaloknál, persze a leleményesek leültek a földre enni... Szóval kevés volt a sörpad, vagy csak sokan nem álltak fel onnan az evés végeztével. De
ez azért is lehet, mert nem igazán volt hely leülni csak úgy dumálni. Persze a földön mindig van
hely, vagy (ahogy azt többen tették) az előadó
színpadnál a hátsó sorokban ültek le beszélgetni.
Ha pedig már a vásárlásnál tartok, arról
még nem írtam semmit. Nos, aki már egyszer
volt, az tudja, mi a felhozatal: a szokásos kitűző,

nyomtatott póló/pulcsi, zsákbamacska dobozok,
mangák, cp kiegészítők, artistos mütyürök, amikről nem mindig tudom bekategorizálni, hogy mi
is akar lenni vagy mit ábrázol. A legnagyobb hír
ehhez kapcsolódóan, hogy a Mangafan újranyomtatta/nyomtatja a hiánycikkes példányokat a mangáiból, mint a Death Note vagy a Vampire Knight,
és ez folytatódni fog, hogy mindenki be tudja zsebelni valamelyik sorozatot. Ha valami, akkor ez nagyon jó hír.

Végső gondolatok
Szerintem mindenki nagyon fel volt dobva,
hogy az ősszel tudott egy jót conozni, ráadásul jó
időben, mielőtt beköszöntött a hűvös, sötét tél,
meg a pandémia szempontjából is bizonytalan jelen/jövő. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy sokak számára ez egy jó con lett. És ha már pandémia, a következő MondoCon tél helyett tavasszal,
március 19-20-án várható.
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