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Tavaszi con, vizet áraszt… Mondjuk lassan,
már melyik con nem? Sajnos nem mehetek el a
tény mellett, hogy megint esős hétvégére esett a
con, sőt meg merem kockáztatni, hogy a legesősebb tavaszi hétvégén vagyunk túl. Lehet, hogy ez
valami átok?
No, de mit sem von le az esemény értékeiből, leszámítva, hogy nem lehetett a szabadtéren
meglenni esernyő, surranó és gumicsónak nélkül.
Szombat reggel masszív tömeg volt feltapadva a Hungexpo kapujára, nem igazán lehetett
beazonosítani, hogy az most egy sor vagy több,
vagy csak emberek véletlenszerű rendszertelenségének halmaza. Entrópia: level MAX. Ezt tovább
bonyolította a hadonászás az esernyővel, mint
kezdő jedi a fénykarddal.
A bejutás meglehetősen döcögősre sikerült, ugyanis a táskaátnézésre egy sátor és négy
darab biztonsági őr jutott, amit akárhonnan nézek, kevés. Később szerencsére sikerült ezt megduplázni, bár a délelőtti tömegtorlódás lecsen-
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gésével már amúgy sem okozott fennakadást.
Sajnos az ellenőrzés egy szükséges rossz.
Minden alkalommal a programfüzet felnyalábolása az elsődleges, de addig is az utamat a
K felé a már teljesen bemelegített K-pop csapat
tánca szórakoztatja. A mostani programfüzetet viszont inkább nevezném infópapírkának. Ugyanis a
hazai contörténelem legkisebbjét sikerült ezúttal
összetákolni. Olyannyira, hogy a teljes programlistát száműzték róla, helyette kapunk három QR
kódot. Az egyik a B, a másik a D pavilon pultelosztására vezetett, a harmadik pedig a mondocon.hu
weboldalon található programlistára. Ez egy modern dolog, úgyis többet van már előttünk a telefonunk kijelzője, mint a való világ… sajnos. Akinek
nincs mobilnete annak pedig marad a fizikai valóság, az ajtókra kiragasztott papírok formájában.
Bevallom azért meg kellett szokni, hogy ha érdekel, mi mikor kezdődik, akkor ne a programfüzetet, hanem a telefonomat kapjam elő. Egyetlen
problémám az volt vele, hogy tényleg elképesztően kicsire sikerült. Mint egy képeslap. Időközben
egy másik felhasználása is eszembe jutott, lehetett volna belőle kishajót hajtogatni és ahol megállt a víz, ott úsztatni. A programfüzet úsztató verseny nem is hangzik rosszul. De komolyra fordítva
a szót, az A5-ös méret jobban tetszene, ez most
kb. a fele volt.
Ezt követően áteveztem a D-be, mivel indultam a Gunpla versenyen, ezért mielőbb meg
akartam szabadulni tőle, és betenni a vitrinbe.:)
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Zárójelben, a versenyről annyit, hogy remek darabok születtek és mindenki nagyon menő Gundamet rakott össze. Ekkor még eléggé pangott a
nép, főleg a D-ben, csak pakolásztak a kiállítók,
bár a pankrátorok már hangoltak, és ez kitöltötte a rendelkezésre álló teret. Ergo senki nem hallotta még a saját gondolatát sem. Ez a program
még mindig megosztó, vagy szeretni, vagy utálni
lehet. Nos, a D-ben kiállítók biztos nem kedvelik,
mivel meccs közben még a Ki nevet a végén? is nehéznek bizonyul, hát még egy bonyolultabb játék.

Látogatóként, mivel én nem szeretem és nem is
érdekel (és akkor szépen fogalmaztam), inkább
olyankor mentem a csarnokban, amikor más program volt. Másoknak is ezt javaslom. Viszont sokan
szeretik, vagy elfogadjuk, vagy nem.
No de vissza a megszokásokhoz, merthogy
kezdődött az AMV verseny, volt egy-két ígéretes
darab, de végül nem találtam számomra igazán
kiemelkedőt, ami annak indult, végül az se karcolt
meg. Lehet csak nekem van ilyen kifacsart ízlésem,
de nekem annyira tönkre tud vágni egy amv-t a
beékelt szöveg, pláne akkor, ha a nyilvánvalót írják
ki, ami amúgy is lejött az AMV-ből. A másik kiábrándító - ami végül második helyezés lett -, hogy
az alkotó egy nagyon jó színvilággal indított és
tényleg jól passzolt a zene a hangulathoz, aztán
váltott a rendes színes verzióra és végül lesüllyedt
egy középszerű amv-re. Technikailag amúgy semmi gond nem volt egyikkel sem.
Az „animés” kerekasztalt könnyű szívvel
offoltam a Trónok harca téma miatt, mivel egy
percet sem láttam a sorozatból.
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Még az sem dobott fel, hogy ennek kapcsán milyen animéket említenek meg.
Ami viszont feldobott az Dózsa Gergő újabb
előadása. Számomra továbbra is az egyik legkiemelkedőbb program. Ezúttal a Tokugawa sógunátus bukása volt a téma. Gergő hozta a kötelezőt, illetve, amit megszoktunk tőle. Felkészült,
informatív előadás volt. Az egészben az a különlegesség, hogy nem ragaszkodik tankönyvek történelmi eseményeihez, hanem kitekint belőle és
lényegében egy korrajzot ad elő egy órában. Legyen az vallás, művészet, politika, gazdaság vagy
csak szimplán, hogy hogyan él Keiko néni és Daisuke bácsi a falu szélén. Szóval mindig tud újat mondani. Gergő előadás sorozata folytatódik nyáron
és ősszel is. Javaslom mindenkinek, hogy vegyen
részt rajta, aki a japános programokat részesíti
előnyben. Amelyikről pedig lemaradt, azt pótolja
a MondoCon YT csatornáján.
Nem ért véget a japános előadások sora.
Összesen négy volt szombat délelőtt egyhuzamban. Azt bánom, hogy az AMV verseny ütközött
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a Mangatáborban jártam előadással. De már eldöntöttem, hogy ha legközelebb ilyen van, akkor
az AMV-ket offolom. Csak ezt fájó szívvel teszem,
mert az AMV annyira része a connak, hogy ha nem
nézném, olyan, mintha el sem mentem volna. Na
jó, ez túlzás, de érzitek a lényeget.
A soron következő Új uralkodó, új hagyomáy előadás szinte kötelező jellegű volt aktualitása miatt. Egyszerű, de szórakoztató módon lett
bemutatva az esemény, megtudtuk milyen háttere van és mivel jár ez most. Az elején   az online
válaszolás jó poén volt. Ez úgy nézett ki, hogy az
előadó, Baranyai Péter a menti nevű honlapon
tett fel egy kérdés, amire mindenki a telefonján
válaszolhatott, a válaszok pedig megjelentek a kijelzőn.
Ezt követte egy kis japán nyelvlecke. Itt a
közönség alap japán szavakat tanulhatott, mint
esernyő, macskafül stb., egy japán hölgytől és tolmácsától. Az előadás végére még egy kis kvízjáték
is belefért. Lehetne még ilyen, szórakoztató volt.   
Egyébként ezek az előadások a fogadóban kaptak
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helyet, ahol semmi más nem volt. Ugyan megfelelt a helyszín erre, és lehetett érteni az előadót,
viszont sajnos olykor igencsak zavaró volt a nagyobb átmenő forgalom zaja és azoké, akik itt
bandáztak le és zenét hallgattak. De ezt betudom
az esőnek, mivel ha jó idő lett volna, mindenki kint
lett volna.
Ezután jutottunk be a B pavilonba, ahol jó
nagy kört tettünk. Bár Catrin előzőleg már tett
egy sétát itt és jelentette, amit mindent megnézve magam is megállapítottam: pénzt nem kell költeni, nincs mire. (Bár másnap végül vettünk pár,
a gyűjteményünkből még hiányzó mangafanos
mangát.) Ennél a résznél az egyik szemem sír, a
másik nevet. Előbbinek oka, hogy mindig sajnálom, hogy az animés árufelhozatal nem képes változást mutatni, egyszerűen megfeneklett, mint
hajó a zátonyon, és amúgy nem sok jel van, hogy
ez kicsit is mozdulna. Ez a pultok körüli embereken is látszik, sokan inkább megvesznek egy kedvencükkel nyomtatott könyvjelzőt, kitűzőt vagy
hasonló cukiságot, mint a 25. Naruto vagy hason-

ló pénztárcát, figurát, ami már évek óta ott csücsül.
No és akkor miért nevetek? Mert ellenben az anime részleggel a nyugati képregények és játékok
árufelhozatala egyre bővül. A legnépszerűbb játékokból, mint AC, Overwatch stb. lehet kapni
sok mindent, és nincs az a Marvel karakter sem,
akiből ne kaphatnánk valamit. Még konzolt és játékot is vehetünk. Ez persze annak is köszönhető,
hogy egyre több bolt nyílt itthon, melyek ezzel a
témával foglalkoznak, míg az animés fronton beállt minden, mint szög a falba.
Teljesen új bolt volt a Rajzfilmjátékok standja, akik plüssöket hoztak, sokat, bár azt nem tudom, mennyi sikerük volt. Nem tolongtak a pultnál, azt láttam.
A B csarnok másik fele ismét a gamereké
volt mindkét nap. A színpadon LoL verseny volt,
vasárnap pedig Hearthstone, Grand Turismo,
Apex. Egyébként meg lehetett játszani PS-en,
Nintendón stb. Táncmániásoknak ahogy szokott,
volt Just Dance és DDR is.
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Visszaevickélve a nagyszínpadhoz, kiemelkedő műsoridőt kapott az Overlord fanszinkron
projekt, amelynek keretében lejátszották annak
az egy epizódnak a részletét, ami eddig elkészült.
Tényleg nagyon profi munka, utána a készítő csapat vezetőjével zajlott le egy beszélgetés. Külön
öröm, hogy az anime endigjét személyes barátunk és partnerünk Shironeko (AniMagazin 47.)
énekelte fel. Remek kis szám lett, hallgassátok
meg. Ambiciózus vállalkozás, meg kell hagyni, de
mindez non-profit, így nehézkesen halad előre.
Egy jó ideig tehát mindenkinek az első résszel kell
beérnie. Jó dolog, hogy van ilyen, és figyelünk rá,
de azért lássunk reálisan, kiderül, lesz-e jövője.
Ezután jutottam át a D pavilonba kicsit komolyabban körbenézni. Egy ideje itt kapnak helyet a cosplay klubok, workshopok, con aréna, társasjátékok és az Amai teaház. Ide jóval kevesebb
ember jutott el, egyáltalán nem volt zsúfoltság,
de mindenhol volt foglalkozás, sokan társasoztak
és játszottak az Amainál. Itt is van egy kis színpad,

AniMagazin

ahol szombaton egész nap Yu-Gi-Oh verseny volt,
mostanában nem is hallottam róla, hogy lenne
ilyen. Vasárnap ugyanitt cosplayes előadások voltak, protézisekről, hajviseletről és szabás-varrás
témában. A Con aréna szerencsére nem csak a
pankrációról szól, hanem szelídebb tevékenységeket is lehet itt folytatni, például japán és k-pop
táncokat tanulni.
A workshopok állandó és kedvelt helyei a
connak, én nem vagyok az a kézműves beállítottságú, így erre ritkán szoktam tévedni, de egy programot azért kiemelnék: a japán nyelvoktatást, ami
mindenképpen érdekes lehet, ha kedvünk támadt
ismerkedni a nyelvvel.
Akadt itt egy új terület is, amin nagyon jót mosolyogtam. Egy székekkel körülhatárolt részen volt
leterítve egy nagy szőnyegváros meg kis asztalok,
székek, ahol a kisebb gyerekek tudtak legózni, favonatozni meg hasonló. Ergo egy mobil játszóház
működött itt, a széken meg a szülő. Nagyon aranyos és mókás dolog, jó, hogy valaki gondolt erre.
Újfent nagyszínpad, zárt a nap. Ám előtte
még az énekverseny dobogósai adták a hangulatot. Évente egyszer vagy kétszer van ez a verseny,
de kellően szórakoztató. Ekkor hirdették ki a dalszöveg író verseny eredményét és valami szöget
ütött a fejünkben. Már többször volt ez a verseny
és olyan jó lenne ezeket hallani is, hogy tényleg működik-e. Olyan formában, hogy a mostani
győztes dalát a következő conon valaki előadhatná. Azért így, mert mégiscsak kell felkészülési idő.
Szerintem sokan szeretnék, hogy egy-egy anime
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zenéje, hogy hangzana magyar feldolgozásban.
A napnak még nem volt vége, ugyanis volt koncert. Nos, erről nem tudok beszámolni, mivel nem
tudtunk maradni. A Life of the Machines steampunk banda jött. A steampunkkal még úgy ahogy,
de a zenei stílussal nem vagyok jóban, így nem
csavarta fel az érdeklődésem óráját.
A vasárnap kómásan indult, és ahogy láttam, mindenkinek. Erre rátett, hogy az eső jobban
esett, mint előző nap. De igazából most egész nap
kevesen voltak. Ilyenkor viszont jól lehet az árusokat nézni, mivel mindenhez kényelmesen hozzáférünk, akár olyat is megláthatunk, amit előző nap
nem.
Az AMV Mortal Kombat továbbra is humortalan, fárasztó poénjaival indult. De örülök, hogy
történt újítás és nemzeti kategóriák lettek a műfajok helyett. Ilyet lehetne még párat. Viszont a
kettes szám kivétele irgalmatlan nagy csalás. Milyen „verseny” az ilyen. Lehet így egy csomó jó
AMV-től meg lettünk fosztva. Hát szabad ilyet?

Az animefundub verseny és a szinkronos beszélgetés (ami most DB közönségtalálkozó volt) notóriusan egybeesik a zenekvízzel. Mindkettő animés
program, ezért nehéz a választás. Most a zenekvízt tartottam izgalmasabbnak és meg is érte,
mert jó volt. A karaoke teremben ezenkívül nonstop énekelni lehetett, kivéve mikor J-POP, K-POP
videók mentek, amit persze szerintem senki nem
hallott a fangirl sikolyok miatt. A közönségtalálkozóra visszaugorva, a Dragon Ball már a könyökömön jön ki.
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Viszont itt voltak a Super szinkronhangjai:
Hermann Lilla, az örökkedvenc Lippai László és
Gyurin Zsolt.
Ezen a napon is volt japán előadás és persze, hogy egybeesett a Mortal Kombattal. Ez volt
az Út az újjászületéshez Japánban címmel, egy
afféle spirituális utazás volt. A Dewa szent hegységét mutatta be (ami Jamagata prefektúrában
van), hogy mennyire szentként tisztelik a japánok
ezt a területet. Az előadó itt dolgozik, egy érdekes előadást hozott és sokat beszélt a tapasztalatairól. Megjegyezném, hogy ez már a sokadik
olyan előadás a MondoConon, ahol az előadó
több hónapot töltött Japánban, és így beszélt az
ottani életről, emberekről. Ezt egy nagyon pozitív
dolognak tartom.
A hegységről mi is írtunk pár sort a Japán Nemzeti Parkjai sorozat első részében (AniMagazin 18.).
Itt a fogadóban vasárnap már nem Japáné
volt a főszerep, viszont lehetett amv gyártásról
előadást hallgatni, ami sokaknak lehet érdekes,
főleg, akik most kezdenének bele. Ilyet amúgy
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tarthatnának többször. Viszont, hogy másoknak
is legyen kedve errefelé jönni, volt Witcheres és
Marvel kapitányos előadás.
A délután első felét a karaoke terem zenekvíz programjával töltöttük. Kellő kihívást nyújtott 1,5 órán keresztül animezenéken agyalni.
Örültünk, hogy ezúttal teljesen tartotta az időt a
program, nem volt csúszás, pedig szokott. Külön
kiemelném, hogy volt Gundam kategória, amiben
szinte biztos vagyok, hogy maxpontra sikerült ikszelnünk.
Animés szempontból fontos, hogy ismét
volt anime vetítés, a Pop in Q című Toei „csoda”,
amit mi már a Japán Alapítvány filmvetítéseinek
keretében láttunk (AniMagazin 48.), így kihagytuk
és megejtettük a szokásos AniMagazin szerkesztői találkozónkat.
A délután talán utolsó kiemelkedő programja a fansub kerekasztal. A programot Daisetsu (Anime Series, Animekommentár) szervezte,
meghívott vendégek pedig Jigokuu (No Sub No
Life) és Flash (Hunravel) voltak. Egy harmadik ven-
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dég is lett volna, de sajnos nem tudott eljönni. A
téma vitán felül aktuális (AniMagazin 48.), itthon
mindig is a szubkultúra egyik alappillére volt a
fansub. Látszott, hogy készültek az előadásra,
volt egy vezérfonala, amit próbáltak követni és fel
volt építve az egész. Viszont erre a témára egy óra
kevés, és ez a vége felé nagyon meglátszott, kicsit
sietett is Dai, hogy minél több infó beleférjen és
kicsit szétesett a végére, csapongó volt. Gondolom a több téma közül nem tudta, melyiket mondja. Örültem volna, ha többet beszélnek a fordítás
technikai részeiről, ki hogyan, milyen ütemben,
milyen módszerrel dolgozik. Ezekről csak kevesebb szó esett, ami nem feltétlen csak az előadók
hibája, erre egyszerűen több idő kell.
Szóval összességében nem volt nagyobb
problémám az előadással. Amivel viszont gondom
volt: a kerekasztal időpontja és a vendégek száma.
Vasárnap délután kapott helyet, amikor a legtöbb
ember már vagy nincs a conon, vagy épp hazafelé igyekszik. Ennek megfelelően cirka harmincan
nézték. Biztos, hogy többeket érdekelne. Én egy
fansubber kerekasztalt legalább 3-4 alkalmasra,
nagyszínpadra gondolnék, vendégeknek pedig
veterán és új fansubbereket tennék egyaránt. Viszont ez utóbbi sarkalatos, mert valamilyen okból
sokan nem vállalnák a fellépést. Szóval nem kön�nyű összekaparni 4-5 embert, kár hogy  most sem
voltak veterán fansubbosok is. Ehhez kapcsolódva
viszont nem tetszett, hogy volt egy-két bekiabálás. Szerintem a vélemény nyilvánításnak nem ez a
módja, pláne más fansubosoktól. Másfelől, három

sorral arrébb nem is lehetett érteni, hogy mit kiabálnak. Szóval csak az előadást zavarta meg.
   
A vasárnapot is az eredményhirdetés zárta,
mindenki élményekkel, vásárolt vagy nyert cuccokkal mehetett haza.
A viszontagságos idő ellenére egy tartalmas
és szórakoztató cont dobtak össze. Minden szubkultúra kedvelő találhatott magának valamilyen
elfoglaltságot. Július végén jön a folytatás, reméljük végre egy igazi, nyári idővel (40 fok mondjuk
nem kell).
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