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Ashikaga sógunátusról. Sőt, ha már Heian, akkor 
érdekes lenne egy előadás a Minamotókról, mivel 
úgyis nemrég jelent meg Jamagucsi Szango ezzel 
kapcsolatos könyve.

 Tavaly 10 éves volt a MondoCon, amihez ez-
úton is gratulálunk és további sikereket kívánunk. 
Már csak azért is, mert eddig kivétel nélkül mind-
egyiken ott voltunk. 

 Ennél téliesebb cont nem is kívánhattunk 
volna. Kellemesen esett a hó és csúszott a járda. 
Ez persze nem akadályozta meg a conra látogató 
embereket, hogy eljöjjenek a 2019-es év első Mon-
doConjára, még ha ez kicsit kedvezőtlen időpontra 
is esett. Legalábbis szervezési szempontból biztos. 

 A mostani con lehetőséget adott mindenki-
nek, hogy az ünnepek alatt kapott anyagi támoga-
tást valamilyen fancuccba fektesse, mielőtt még 
megmelegszik a pénz a zsebben. 
 Egynapos con lévén az őszihez képest érte-
lemszerűen kisebb terület jutott a látogatóknak. 
A szokásos K-t, a Fogadót és a B pavilont lehetett 
befoglalni. Minden tiszteletem azoké, akik egy-
részt cosplayben jöttek és vállalták a megfázás 
halálos kockázatát, továbbá hogy a hosszabb ru-
hák vizesek vagy sárosak lesznek. Illetve a K-po-
posoknak is jár tisztelet, akik szokásukhoz híven 
odakempeltek a fogadó elé táncolni. Végülis ha az 
ember mozog, akkor nem fázik.  

 Programfüzet nem volt (egy napos cono-
kon általában nem szokott), helyette a con több 
pontjára kiaggatták a programlistát, érdemes volt 
lefotózni. 

 Rövid helyszínrajz következik, az elrende-
zés rendkívül egyszerű volt. Árusok, gamer rész-
leg, kaja a B-ben, előadások, workshopok, társas-
játékok a fogadóban, a nagyszínpad és a karaoke 
a K-ban. 
 A bejutás utáni körbenézés annyira részé-
vé vált az látogatásinknak, mint másnak a reggeli 
kávé. Ezt az ősi hagyományt én annyiban szakí-
tottam meg, hogy indultam az első Gunpla verse-
nyen, amihez a gunplát nyilván le kellett adni, így 
a fogadóba vezetett első utam. (Végül második 
lettem a versenyen, igaz négyből, de így is nagyon 
örülök.) 

 Megvolt a reggeli rituálé, végignéztük mi 
az, amit nem veszünk meg, mert vagy már meg-
van, vagy nem kell. A rituálé az AMV versennyel 
folytatódott számunkra. A verseny ezúttal egé-
szen jó volt. Ilyet ritkán szoktam írni, ezért külön 
ugrándozom, hogy most legalább négy nekem 
tetsző AMV-t is láttam. Nálam ez már nagy szám. 
Olykor elagyalok, hogy vajon én nem vagyok kom-
patibilis az AMV műfajával vagy egyszerűen csak 
túl sokat láttam. No sebaj. A téli conon szokás a 
gála kategória, ami meghívásos verseny, itt a job-
bak mérhették össze erejüket. Ugyanígy volt a 
cosplayversenynél is.  

 Következett az „Animés” kerekasztal, amit 
most azért pakoltam macskakörmök közé, mert 
kicsit furán néztem, mikor megtudtam, hogy a 
téma Stan Lee lesz. Persze, mindenképp érdemes 
megemlékezni Mr. Lee-ről, de nekem valahogy 
nem fért össze az animés kerekasztallal. Oké, a 
Marvel atyjának van köze az animékhez, ha más 
nem, akkor az, hogy itthon is láttunk Marvel hő-
söket animében. Gondolok itt a Madhouse-os Va-
semberre vagy X-Menre. 
 Nos, mivel a Marvel nem tartozik az érdeklő-
dési körömbe, így lelkiismeret furdalás nélkül vá-
lasztottam más programot. Amúgy is kellett vol-
na, mivel az AMV verseny után két engem érdeklő 
program is kezdődött. Ha a kerekasztal animés 
lett volna, akkor három ütközött volna egyidő-
ben. Az egyik a zene tippmix, a másik Dózsa Gergő 
újabb japán történelmi előadása. Nos, én utóbbit 
választottam, Catrin pedig zenézett. Így tőle tu-
dom, hogy rövid, de jó kis kvíz volt, csupa animés 
zenével, ami kizárólag 2018-ra koncentrálódott. 
 Gergő előadás hozta, amit elvártunk tőle. 
Ezúttal a Tokugawa sógunátus korszaka, annak is 
az első fele volt a téma. Ahogy annak lennie kell, 
informatív, érdekes és sok mindenre kiterjedő 
előadás volt. Tavasszal pedig a kor második fele 
lesz célkeresztben. Annyit jegyeznék meg, hogy 
ha folytatódik az előadássorozat, akkor örülnék, 
ha kicsit régebbi korokba is visszamennénk. A Sen-
goku-Edo-Meiji korszak amúgy is mindig népszerű 
téma. Szívesen hallgatnék bővebben az Aszuka, 
Nara vagy Heian korról, esetleg a Kamakura vagy 
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hogy az expó elkezdte felújítani a karaoke termet. 
Ez eddig azt jelenti, hogy a már magától széteső 
széksorok felét rendes székekkel pótolták. Kivet-
ték a technikai pultot a terem fal felőli részéről, 
így megkerülhetőek a székek, a másik oldalról is 
be lehet ülni, nem kell 30 emberen átmászni, ha 
csak belül van hely. És ahogy láttam stabil projek-
torállványt is kapott. Remélem légkondit is szerel-
nek fel. 
 A konzoloknál Just Dance és Naruto Storm 
versenyek voltak. A workshopok keretein belül 
például hónyuszit lehetett készíteni, de volt drót-
hajlítás is.

 Végezetül jár egy dicséret a szervezőknek, 
hogy úgy hozták össze a cont, hogy éppen kimá-
szott mindenki az ünnepek átka/áldása alól. Biz-
tos nem volt egyszerű az előtte lévő négy nap. Kis 
szünet után jön a folytatás, május 4-5. Érettségi 
előtt jó lesz mindenkinek egy kis kikapcsolódás. 

Ennek keretében egy órás beszélgetés/noszta-
ligázás volt, hogyan is indult ez az egész dolog 
és milyen fejlődéseken ment át azóta. Erről a 
Mangafan vezetője, Boros Csaba, a con főszer-
vezője, Szekeres András Márk (Acheron), a zenei 
programokért felelős Frank Olivér (Case), vala-
mint Baráth András és Bársony Dávid szervezők 
beszélgettek.
 Szerintem akik annyira nem másztak bele 
ebbe a témába, azoknak sok mókás és érdekes 
infót mondtak, viszont kicsit felkészületlennek 
éreztem a dolgot, vagy inkább úgy fogalmaznék, 
hogy úgy éreztem, néha nem tudják, mit is mond-
janak, vagy melyik emléket idézzék fel az előadók, 
így ez kicsit összeszedetlen hatást keltett. Minde-
mellett jó volt végignézni, mivel így mi magunk is 
úgymond nosztalgiáztunk egy kicsit. 
Ha már az előadószínpadnál vagyok, akkor leírom, 
hogy szerepjátékos és karakterdizájn előadás is 
volt. 

 A délután számunkra a találkozások jegyé-
ben telt, mert conon a legfontosabb az ősz óta 
nem látott arcokkal való lepacsizás. 

 Egyébként cosplayes és táncos programok 
vártak mindenkit, akik a nagyszínpad gravitáci-
ós terében szeretnek keringeni. Kezdődött ez az 
adaptációs cosplayversennyel, ami egy totál új 
dolog. Lényege egyszerű, csak hivatalos forrás-
ban szereplő karakterrel lehet indulni. Értsd, ani-
me vagy játék karakter, esetleg az adott karakter 
elsimert fanartjainak átvariált változata. Magyarul 
nem volt original. Ennek egyébként én személy 
szerint nagyon örülök, mivel sosem volt szívem 
csűcske az original. Oké, legyünk őszinték, utálom 
ezt a kategóriát, mert nem lehet mihez viszonyí-
tani. Rajzolok egy pálcikaembert és fellépek, mint 
original pálcikaember, a vékony testalkatommal 
tuti nyerő. Félreértés ne essék, láttam már na-
gyon menő originalt. De nah, azt én nem tudom 

hova kötni. (Amúgy én minden alkalommal közön-
séget cosplayezek.) 
 Ezt követte a gála, amiről már írtam, mi a 
lényege. Ezek után pedig tánc! Jött a parapara, 
ami lassan őskori történelemre tekint már vissza, 
olyan régóta van. Majd napjaink menő programja, 
a K-pop random dance hódított a színpadon. Ké-
sőbb a conbeugrón lehetett szórakozni.
 A nap végén az eredményhirdetéskor min-
denki megkapta a magáét, majd ismét egy anime 
filmet láthatott a közönség. Ez most a tavalyi év 
egy közkedvelt filmje, a Maquia (AniMagazin 45.) 
volt. Mivel nagyon szeretem ezt a filmet, örültem, 
hogy levetítik, de a conon már nem néztük meg, 
mivel láthattuk nyáron.

 A karaoke teremben csak a zenekvíz és a ze-
nei videók (amihez sikítással asszisztáltak) zavar-
ták meg a dalospacsirták versenyeit. Ide tennék 
egy olyan széljegyzetet, hogy örömöre szolgál, 

https://animagazin.hu/magazin/45/

