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rendezvény beszámoló
Múltidézés: 18 hónap, azaz 1,5 év telt el a
legutóbbi MondoCon óta, ami 2020. január 4-én
volt. Akkor még egyikünk sem gondolta, hogy en�nyi időre el kell engedni a rendezvényt, meg még
nagyon sok minden mást, és mind tudjuk, mik történtek ezidő alatt, így ne is firtassuk. Animés/geek
rendezvényt maximum az emlékeinkből tudtunk
összegyúrni. Múltidézés vége.
De letelt a várakozás, eljött ez is végül,
megpróbálhatunk előre nézni, és ami fontos, újra
lehetett conra menni, így mentünk is, tehát újra írhatok conbeszámolót.
Bevallom, kicsit kijöttem a gyakorlatból,
és most, mielőtt ezeket a sorokat írom, jutott
eszembe, hogy a tartalomjegyzékbe a concikket is
be kell tenni. Jöjjön viszont a lényeg, milyen is volt
a hosszú szünet után újra megnyílt MondoCon.
A rendezvényt megelőzően sokan sokféle
kérdést tettek fel a facebookon, hogy ugyan milyen feltételekkel lehet menni, kell igazolvány,
nem kell, 18 éven alatti, feletti stb. A szervezők
erre mind próbáltak válaszolni, de bevallom, nem
irigyeltem őket, hiszen a jogszabály sem volt
egyértelmű, és ki kellett bogozni, hogy mire, mi
érvényes és hogyan. Ennek megfelelően a szokásos jegyvásárlás, jegyátvétel, táskaellenőrzés
mellett/előtt a védettségi igazolványok meglétét
is ellenőrizni kellett. A Hungexpo építési munkálatai nem tették lehetővé a főkapu használatát,
így maradt a szerényebb 3-as kapu, ami nem ren-
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delkezik olyan előtérrel, mint a főbejárat. Szóval
a sor, a feltorlódott hosszú sor, az expo kerítése mentén, a járdán ácsorgott. Ennél a pontnál
egyébként hiba csúszott a mátrixba, ugyanis többektől megkérdezték, hogy elmúlt-e 18 éves (tőlünk is, ami hízelgő, de látszik, hogy igen), pedig
ott lobogtattuk a védettségi igazolványt. Szóval
ez így nem passzolt, volt is panaszáradat később
belőle a Facebookon. A szervezők a félreértést
másnapra korrigálták, és a vasárnapi bejutás már
gördülékeny volt.
A belépés további része a szokásos menetben zajlott, ehhez nem fűznék kommentet.
A helyszín a Hungexpón most kicsit más
volt, nagyban folyik az építkezés, így rendelkezésre állt a D pavilon, a G pavilon fele, valamint az
ezek között elhelyezkedő passzázs (plusz egy kicsi
rész az A pavilon emeletén).
Egyszerre volt furcsa és egyszerre nosztalgikus újra bejárni a con területét, végignézni az

árukat, a konzol részleget, az artist alley portékáit, a társasjáték és egyéb geek klubokat.
- Jó régen nem találkoztunk igaz? - Mondtuk ezt néhány ismerősnek, akikkel tavaly januárban vagy még régebben láttuk egymást.
Milyen volt a szombat? Mint egy régen
látott jó barát. A D pavilont teljesen bejártuk,
megnéztük, mit árulnak, minden szokásos árust
megtaláltunk, jól el voltak helyezve, tágas utakat
hagyva közöttük, lehetett nézelődni, bár pár helyen azért sokan összetömörültek. Egy gond volt
a pavilonokkal, nagyon meleg és fülledt volt bent
a levegő, és hát nem a tavaszi virágok lágy illata
terjengett. Az árusokon kívül itt volt az esport
színpad, ahol pl. CS:GO ment, de volt még itt Just
Dance is meg jó kis verekedős játékok.
A G pavilonban mindenki tovább gyakorolhatta a sorbanállást, ha kaját szeretett volna venni, esetleg elmenni a mosdóba (a D pavilonban
lévő nem működött, viszont az A-ban lévő kb. üres
és nagy volt, valahogy ide mégsem talált el szinte
senki - facepalm). Hozzáteszem, a térképen azért
lehetett volna helye egy wc feliratnak.
A G-ben kaptak helyet még a társasjáték
boltok, ehhez kötődően pedig sok társast ki is
lehetett próbálni. Valamint a fantasy és sci-fi klubok is itt kempeltek. A pavilonban egyértelmű
kedvencem volt a papírfigura kiállítás, ahol elidőztem kicsit, lenyűgöző darab volt mindegyik.
Nem gyenge türelem és ügyesség kell ezeket
elkészíteni.
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rendezvény beszámoló
Itt volt az előadói színpad is, elsőnek a Kóbor
Trekkerek tartottak előadást, Acheron a fantasy
irodalomtörténetről beszélt, de volt itt még más
fantasy téma és Észak-koreáról is szó esett, én
viszont egyet emelnék ki, az Otaku trendek Kínában előadást, ami leginkább érdekelt. Hartyándi
Mátyás beszélt arról, hogy mik is igazán népszerűek ott, mennyivel másabb, mint Japán és Dél-Korea, volt szó a kosztümös sorozatok hihetetlen
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népszerűségéről, de ami legjobban beadta, hogy
korhű jelmezben és helyszínen lehet kinyomozni
egy gyilkosságot, ami mekkora üzlet. Az előadás
nagy szomorúságomra csak fél órás volt, a kérdésekkel együtt 45 perc. Reméltem, hogy kicsit több
mindenről is szó lesz, vagy az előbb említettekkel
- főleg a kosztümös sorozatokkal -, vagy a fellendülőben lévő donghua-gyártással lehetett volna
még foglalkozni.
Essen szó a con központi eleméről, a nagyszínpadról. Kaptunk egy hosszas megnyitót sok
infóval és „conhullámmal” (soronként egymás
után felállt mindenki, majd visszahuppant a helyére - ennyi karantén után kell a testmozgás). Startolt az AMV verseny, amin megállapítottam, hogy
a készítők nagyon szeretik vagy megszerették a
pandémia alatt a drámát és a melankóliát. Feltűnően sok ilyen volt, harakiri, de azért készült 1-2
vicces, kedvencem egyértelműen a Dr Stone és
a Macguyver főcímzene crossovere lett. Itt annyi
megjegyzésem lenne, hogy az átvezetők eléggé
szerencsétlenre sikerültek, olyan kicsivel volt írva,
hogy a 10. sornál hátrébb semennyire vagy csak
alig lehetett látni, hogy hányadik helyezett, és ki
csinálta az adott videót.
Ezt követte az animés kerekasztal, ahol az
adaptációk témája volt körbejárva, jobbról, balról,
felülről, alulról. Ez egy jó kis téma, erről lehetett
beszélni, és szerintem sokatoknak van erről véleménye. Ami nagyon jól működött, hogy végre
kevesebb, öt emberrel tartották, ami jó, mert így
egy-egy embernek több ideje van kifejteni a véle-

ményét, többször szólalhat meg, és így kezelhetőbb is a műsor.
A tömegkvíz izzasztó kérdései követték az
animés tudorokat, ahol egészen tetszetős kérdéseket találtak ki. Majd a cosplay, a mindmáig
legnépszerűbb program, amibe csak belenéztem,
mivel évek óta nem nézek cosplayversenyt, meg
maga a cp sem áll hozzám közel. Egyébként okés
jelmezeket láttam, ami kevésbé érvényes a rendezvény versenyen kívüli részére. Sokan jöttek el
cosplayben, bár tény, hogy sok nem volt kompatibilis az elképzelésemmel, de ez legyen az én bajom.
Az animék szerelmesei pedig megnézhették a Csillaghajsza című Shinkai Makoto filmet.
(De rég láttam, azt hiszem, még moziban, akkor
sem fogott meg.) A napot az énekverseny döntője és az eredményhirdetés zárta.
Apropó ének, fennjártunk a karakoke teremben, ami az A pavilon emeletén lévő egyik

teremben volt. Nos kevesebben férnek el, mint a
régiben, de feltételezhetően ez jutott, viszont ez
a hely sem a hűvös, friss levegőről volt híres (bár
volt ablak), mondjuk a karaoke terem sosem volt
erről híres, így legalább nem lett nagy a változás.
Figyelmünket fordítsuk a vasárnap felé. A
reggeli félkomás állapotban a conra sétáló emberek látványa újabb nosztalgiázásra ad lehetőséget, ilyen se tegnap volt. Ezúttal nem volt sor
(mondjuk egy 20-30 perccel később mentünk),
könnyen bejutottunk, és újra fel lehetett venni a
fonalat ott, ahol előző nap elengedtük.
A D pavilonban most nem jártunk annyit,
mivel ami nagyon kellett, azt szombaton beszereztük, inkább más helyszínekre koncentráltunk.
Kezdjük megint az előadásokkal. Mert vasárnap
aztán a japán fanok örülhettek meg a Kína rajongók is.
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rendezvény beszámoló
Ki szeretne Japánba utazni? Ki nem? - mondjuk
inkább így. Renta előadása egy ilyen útról szólt,
tehát útibeszámolónak is mondhatjuk. Ez főleg
annak volt érdekes, aki még nem utazott Japánba, és/vagy szeretne menni, ha majd lehet. A kimonó bemutatóról lemaradtunk, a zenekvíz miatt
(erről majd később), és Ricz Japán szuperfegyverei előadásának nagy részéről is, de a végére sikerült befutni. Az előadás tartalmas, informatív volt,
legalábbis az utolsó 15 perc. Kár, hogy nem esett
szó a sufniban épülő Gundamekről és a repülő Yamatóról, szóvá is tettem neki...oké, poén vége.
Ezután Acheron vezetett be minket a kínai
történelem hajnalába, vagy jobban kifejtve, korai
kínai történelem és mitológia. Jól összeszedett
és érdekes előadás volt, az első fele kimondottan
tetszett, a második felében már szerintem fáradt
voltam és csökkent a koncentrációm, de ez nem
az előadás hibája. Egyébként pont jól jött ez a
program, mert épp a 61. számban Iskariotes írt a
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téma egyes részeiről egy kimerítő cikket.
A sok ülés után egy kis mozgás, Bon-Odori táncbemutató és oktatás jött az érdeklődőknek. Nap végén pedig Japánt elhagyva, Lokiról szólt az utolsó
előadás, de ez nem az én asztalom. Az előadásos
szekcióból egyedül Dózsa Gergőt hiányoltam, volt
mersze nem eljönni, kapott is érte.
A nagyszínpad körül nem sokat keringtünk
vasárnap, ennek legfőbb oka a már említett zenekvíz és előadások voltak. Egyébként itt a napot
a fanszinkron verseny, szinkronszínész beszélgetés és cosplay verseny töltötték ki. Utána pedig a
Laidbackers anime vetítése.
Az AMV Mortal Kombatba néztem bele, de
pechemre pont megint drámai AMV-ket sikerült
elkapnom, így nem szegezett a földhöz. Este pedig a Laidbackers animét lehetett nézni, ami eddig számomra teljesen noname cím volt.
Jöjjön a zenetippmix rész. Nos a kvíz jó, a
feladatfajták jók, a felesleges műsorvezetői rizsa

kevésbé, főleg ha másik programra siet az ember
utána, valamint az animék, illetve a zenei diverzitás is szegényes. Ha nem láttam a népszerű isekai és shounen animéket (márpedig nem és ezek
voltak többségben), akkor kvázi esélytelen volt
bármiféle helyezést elérni, ami nekem csalódás,
ugyanis pont ezeket a műfajokat nem szeretem.
De ez megint az én gondom. Sebaj, szórakozásnak
jó volt.
Kvázi ennyiről tudok érdemben beszámolni, ezeken kívül még konzolversenyeket, workshopokat, rajz- és karaoke versenyeket is tartottak,
de ezek számomra erősen a hobbi peremvidékét
képezik. Az időjárás is kedves volt, az előre beharangozott nagy eső, vihar és zápor meg égszakadás-földindulás a Hungexpo területét elkerülte,
és csak vasárnap volt egy kis eső. A füllesztő meleg is eltűnt vasárnapra, így meg lehetett maradni
a pavilonokban is, de kint azért jobb volt.

Milyen is volt a con? Ezt mindenki el tudja
dönteni maga, aki ott volt, aki nem, annak azt tudom mondani, hogy nosztalgikus, mivel régen vettünk részt rajta, egyúttal úgy is éreztem, mintha
nem is lett volna az a másfél év kihagyás. Miért?
Mert megkaptuk azt a megszokott con adagunkat,
amihez anno hozzászoktunk.
A folytatást október 23-24-re datálták, de a
jelenlegi körülmények között minden bizonytalan,
meglátjuk, mi lesz.
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