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akusztikus gitárral, az igazán magányos, vágya-
kozó vándor szerepét eleveníti meg, legalábbis 
nekem ez a kép ugrott be, mikor megláttam. Mi 
csak a koncert elején maradtunk, mert estére más 
program jött közbe, de élveztük a zenéket, len-
dületesek voltak, de azért pár lassabb dallam is 
belefért a repertoárba. Bevallom, egyébként azt 
hittem, többen maradnak estére, de azért fangirl 
sikolyból így sem volt hiány.
 Harmadik újdonság a nagyszínpad helye, 
ami a jó öreg… tényleg öreg K pavilonból a H-ba 
került át. 

 A másik vendég Brian Muir szobrász volt, aki 
Darth Vader sisakját tervezte, de olyan filmeken 
dolgozott még, mint az Indiana Jones, az Alien 
vagy a Harry Potter. Vele is mindkét nap lehetett 
beszélgetést hallgani, ahol mesélt a munkájáról, a 
filmekről, és persze nála is lehetett aláírásért sor-
ban állni és fotózkodni. Úgy vélem ez nagy dolog, 
hogy két neves vendég is fellépett a MondoCon 
színpadán, és aki szereti az említett franchise-okat 
vagy a filmeket, annak érdekes és öröm volt sze-
mélyesen is találkozni velük. Biztos vagyok ben-
ne, hogy vannak, akik legyintenek erre, és általuk 
szeretett nagyon híres vendégeket szeretnének, 
de lássuk be, kis ország vagyunk, kis közönséggel, 
kis költségvetéssel, és sokan nem érzik, hogy Ma-
gyarországra érdemes eljönni. Hozzáteszem, bár-
milyen kaliberű neves filmes szakember meghívá-
sa rengeteg előkészülettel és egyeztetéssel jár. 
 A következő újdonság, hogy ismét volt ja-
pán zenei koncert. Kohei érkezett hozzánk, és 
szombaton zenélt egy órán keresztül, majd utána 
lehetett aláírásért is kuncsorogni. Nyakában egy 

 Kezdjük azzal, amire a szervezők a legbüsz-
kébbek lehetnek, a két hollywoodi vendéggel. Az 
egyik Kevin McNally, akit talán a legtöbben A Ka-
rib-tenger kalózaiból ismernek, mint Mr. Gibbs, ez-
zel is volt promózva a színész, ami teljesen korrekt. 
Emellett egyébként játszott pl. a Doctor Who-ban 
2021-ben, de szinkronizált az Assassin’s Creed III-
ban is. Vele mindkét nap a nagyszínpadon volt be-
szélgetés, természetesen mesélt a filmjeiről és a 
színészi munkáról, illetve kérdezni is lehetett tőle. 
De azt se hagyjam ki, hogy dedikáltatni és fotóz-
kodni is lehetett vele.

 Végre, ilyen hosszú idő után újra olyan fel-
hőtlen MondoConon vehettünk részt, ahol minden-
ki a kapukon kívül hagyhatta a mindennapjainkat 
átszövő gondokat. Nem volt szükség sem maszkra, 
sem a világjegy…..vagyis védettségi akármire. 

 Tavaszi MondoCon, amihez kellemes, ámbár 
kissé hűvös idő társult - bár nem először fordult 
elő a történelemben, hogy ilyen korán került meg-
rendezésre, azért nem ez az általános, de ez nem 
szegte kedvét a sok ezer embernek, hogy eljöjjön.
 Persze nem szabad figyelmen kívül hagy-
ni azt sem, hogy a nyárra bejelentett drasztikus 
áremelést (előreláthatólag kb. 8000 Ft lesz a jegy) 
kevesebben tudják majd finanszírozni. Lássuk be, 
várható volt. Aki nem egy kő alatt él, látja, hogy 
nem pusztán drágulás van minden gazdasági ág-
ban, hanem kilőttek az árak az egekig. Értelem-
szerű, hogy a Hungexpo is megemeli a bérleti díjat 
és az igénybevett szolgátatások árát. Ráadásul a 
helyszín egy nagy felújítás után van, ami nem segít 
a dolgon. Az expónak és a szervezőknek is profitot 
kell termelni, hogy tovább lehessen üzemelni, ez 
pedig mi máson csapódna le, mint a jegyárakon. 
Ugyanakkor nyárig még sok idő van, nehéz pon-
tosan előre látni ezeket, de az biztos, hogy egy 
conjegyért mostantól több vagy nagyobb címletű 
bankjegyet kell a pénztárcánkból előkotorni. 

 Tegyük mikroszkóp alá a programokat, elő-
ször próbálom kiemelni az újdonságokat, aztán a 
megszokottak maradnak a cikk második felére. 
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megtette. Sőt büszke vagyok magamra, egy he-
lyen utólag kijavítottam, de hogy miről, az titok.
Amit még itt megnéztem, az Acheron előadása 
volt a bronz-kori Kínáról. Az i.e. XI. század nem 
volt túl békés időszak a korabeli Kínában, de hát 
ilyenkor születnek a legendák. Acheron tagadha-
tatlanul ért a kínai történelemhez, ezt már évek-
kel ezelőtt is bizonyította. Szóval jó kezekben van 
a téma. Az előadás érdekes volt és információdús. 
Volt még két előadás szombaton, ez a Kínában és 
Japánban élésről szólt, akinek ilyen céljai vannak, 
azoknak érdemes volt ránéznie, nekem nincsenek 
ilyen ambícióim.
 Annyi kritikát jegyeznék még meg az itteni 
színpaddal kapcsolatban, hogy a projektornak le-
hetett volna nagyobb fényereje, mert elég világos 
volt itt a csarnokban.
 A nagyszínpadot délután minden con éke: 
a cosplay uralta, előtte animés kerekasztal volt, 
mert az én kíváncsiságomat ez már annyira nem 
bökdösi meg, ahogy a cosplay sem, de aki a nap 
nagy részét előadáson tölti, az így járt. 

Én nagyon szerettem ezt a helyet, tágas volt 
mindkét oldalon, így hátulról könnyen előre lehe-
tett menni. Több volt a fény, így látni lehetett a 
közönség entrópiáját is. Vagyis, hogy hova lehet 
könnyen leülni vagy hol kempel épp a barátunk.
 Evezzünk a megszokások tengerébe, mert 
ha valaki folyamatosan jár conra, akkor könnyen 
a szokások rabjává válik, és legtöbbször ugyanazt 
csinája/nézi meg, lásd a társasjátékozókat vagy a 
jézuspózban állókat a freehug streeten. 
Ez utóbbi máshogy nézve egészen mókás gondo-
lat: kvázi a bejövő és a pavilon felé tartó vendége-
ket (köztük engem) köszöntik ezzel a szép torna-
sorral. Tőlem mondjuk ölelést nem kapnak, talán 
egy másik dimenzióban.
 Két csarnok állt most rendelkezésre: az E, 
ahol az árusok, DDR, gamer részleg, előadó szín-
pad kapott helyet, valamint a H, amiben paraván-
nal hatékonyan elválasztották a nagyszínpad, va-
lamint a társasjáték asztalok, kajáldák és az Amai 
részlegét. Ehhez jön a két pavilon és a főbejárat 
által határolt szabadtér, amit nagyon sokan hasz-
náltak ki bandázásra, labdázásra, döglésre, kpop 
táncolásra, fotózásra stb. 
 A szombat számomra az előadói színpad 
vonzásában telt, ovális pályán nagyrészt ott ke-
ringtem, mint egy bolygó a csillaga körül. Gyakor-
latilag Japán és Kína kapta a főszerepet, amiből 
orvul kilógott az esti Star Trekes előadás. A napot 
a Japán és a kereszténység találkozása indította. 
Az előadó, Balogh Miklós képben volt a vallással, 
a japán kultúrával már talán kevésbé, de az első 
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a fontos, szerintem egy nagyon korrekt előadás 
volt kezdve attól, hogyan és honnan indult ez a 
folyamat, és mit látunk ma a kereszténységből Ja-
pánban. Ici-pici problémám, hogy nagyon mono-
ton volt az előadó számomra, de ez szubjektív. Ezt 
követte Dózsa Gergő és a kora-középkori japán 
szolid 90 percben. Gergő megint nem aprózta el, 
volt ábra, grafikon, adatok. Bemutatta a ritsuryo 
rendszer logikusan káoszos felépítését, majd a 
korabeli kulturális életet, a művészetek világát. Is-
mét nagyon érdekes, informatív és persze tömör 
volt, amit be lehetett préselni másfél órába, azt 
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lehet ingyen is visszavinném, mintsem haszonta-
lanul landoljon a szemetesben. Nekem egyetlen 
dologra csillant fel a pultokon a szemem: a Fumax 
által kiadott Hellbound manhwára, aminek az első 
kötete most jelent meg, szóval beszereztük. 

 A beszámoló végére egy szomorú hírt is 
megemlítenék, 2022. február 23-án elhunyt Lip-
pai László színművész, aki sokszor volt díszven-
dége a MondoConoknak is. A szervezők egy szép 
válogatásvideóval tisztelegtek előtte a Nagyszín-
padon. Nyugodjék békében.

 Ennyit tudok írni az idei tavaszi conról. Na-
gyon sokan jöttek el, ami szombaton különösen 
meglátszott, elképesztő, mennyi ember hömpöly-
gött ide-oda a sorok között vagy csinált/hallgatott 
valamit. Persze sokaknak az is elég volt, ha csak 
a haverokkal leültek egy sarokba dumálni. A kö-
vetkező MondoCon július 16-17-én lesz, ami még 
messze van, kíváncsian várjuk, okoz-e változást, és 
ha igen, milyet az új jegyár.

ligráfia névírás, ahol egy kedves japán hölgy kata-
kanával írta le bárki nevét, aki bemondta.

 Vásár: ez egy fontos része minden connak, 
akinek a zsebét égeti a pénz, és valamilyen fan-
cuccot szeretne venni. Mondanom sem kell, a leg-
nagyobb sikere a lootboxoknak volt, amit jelzett, 
hogy ezek papírdobozát mindenhol sikerült eldo-
bálni... Gratuláció annak, aki elvitte a kukáig, és 
legalább mellé letette. Nekem tetszene az a meg-
oldás, hogy a bolt (esetleg 10 forintért) visszave-
szi a papírdobozt, ami újra felhasználható. Bár én 

továbbá táncosoknak táncpadok, dalos pacsirták-
nak karaoke terem állt rendelkezésre. Amúgy ez 
utóbbi egy tök jó terem volt, nagyon szeretném 
egyszer egy ilyen nyugodt részen hallgatni az 
előadásokat, kevésbé vonná el az ember figyel-
mét, illetve nem zavarná a háttérzaj. Ide egyéb-
ként főként vasárnap tévedtünk, ahol Catrinék 
énekeltek egyet, majd harmadik helyezést értek 
el a Zene Tippmixen. Így nyilatkoztak róla: „most 
a szokásosnál is nehezebb falatnak tűnt, de na-
gyon élveztük, viszont örülnénk, ha egyszer végre 
kihagynák a gamer kategóriát, és pl. kínai anime 
zenéket hoznának helyette, hehe”.
 Egyébként a karaoke terem helye most sem 
volt nagyon látványosan kitéve, vagyis láttam pár 
nyilat, hogy merre van, és oda lehetett találni, de 
engem zavar, hogy a mindenhová kifüggesztett 
térképen nem jelezték a feljáratot, persze nyilván 
aki akarta, az megtalálta.
 A kreatívaknak most is voltak workshopok, 
de ez mindig kiesik az érdeklődési körömből. Ami 
tetszett, az a Japán cuccok által szervezett kal-

Ezenkívül Thermae Romae filmvetítés volt, amit 
remélem, sokan néztek, mert egy nagyon vicces 
alkotás, hamarosan jön a netflixes anime is belőle. 

 Mit kínált ez a két helyszín vasárnap? A 
nagyszínpadon délelőtt az AMV Mortal Kombat, 
valamint a két vendég műsora volt, utána zene és 
tánc, mert jöttek a k-popos csajok táncolni. 
Ezt követően cosplay performance és parapara 
tartott késő délutánig. Majd tömegkvíz, ahol az-
tán igazán vegyes kérdések váltották egymást, fel 
is csapott a nosztalgia az Űrgammák kérdésnél. 
Viszont úgy tűnt, kevés kérdéssel készültek, de 
megoldották így is a műsort. Eredményhirdetés 
előtt pedig Venom 2-t lehetett nézni.
 Az előadószínpadon cyberpunk témájú for-
dítói beszélgetés, szerepjátékos és harrypotteres 
előadások követték egymást. 

 De essen szó másról is, aki nem csak ült és 
nézett valamit valakitől, annak lehetett sok min-
dennel játszani, konzolon, PC-n és VR-ral is persze, 
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