
Írta: Hirotaka, Catrin
Téli MondoCon



rendezvény
100beszámoló

TartalomjegyzékAniMagazin △

nagy	a	fa	és	kicsi	a	fejsze?	De	bevallom,	nem	sze-
retem	 a	 semmitmondó,	 szegényes	 előadásokat,	
azokból volt és lesz is elég. Szó volt arról, hogyan 
alakult	a	gazdaság	és	az	élet	a	második	világhábo-
rút	követően	egészen	a	90-es	évekig.	Érintettük	
az	olajválságot,	az	atomerőműveket	stb.	Valahol	
kicsit	kár,	hogy	a	kulturális	és	művészeti	életre	ke-
vesebb	 idő	 jutott.	 Gergő	 ezúttal	 kicsit	 elveszett	
a diái között, sokszor léptette oda-vissza, de ez 
megbocsátható.
	 Ezt	követte	Baranyai	Péter	előadása	arról,	
hogyan ünneplik a japánok az újévet és búcsúz-
tatják	az	óévet.	Szórakoztató	program	volt,	Péter	
több évet élt kint, így személyes tapasztalatokról 
tudott	beszélni.	Részletesen	elmondta,	hogy	mit	
tesznek ekkor a japánok, a szentélyben sorban ál-
lást, a képeslapküldést és, hogy mit esznek (hello 
10000	yenes	KFC	csirke).	Remélem	Péter	jön	még	
előadni.	Ő	kicsit	rövidebben	beszélt,	mint	Gergő,	
így	pont	jól	jött	ki	az	idő,	de	ettől	függetlenül	nem	
volt hiányérzetem. 

 Szinte fel sem emeltük a fejünket a beiglis 
tálból, anyu karácsonyi ebédjéből, meg a szilvesz-
teri mámorból, máris jött egy MondoCon. A korai 
időpont ellenére azért sokan eljöttek, de kellően 
szellős lett a rendezvény. Viszont a D csarnok zsú-
foltsága és a szabad terület szükségszerű korláto-
zása növelte az egy négyzetméterre eső conozók 
számát.

	 A	Hungexpo	átalakítása	javában	zajlik	és	in-
kább	hasonlít	egy	lövészárokra	szőnyegbombázás	
után,	 mint	 rendezvényhelyszínre.	 A	 fogadónak	
már	ősszel	hűlt	helye	volt,	mostanra	pedig	a	25-ös	
csarnok is már az emlékeinkben él tovább. Viszont 
ha valaki megállt és megnézte a látványterveket, 
akkor láthatta, hogy egész jól fog kinézni majd, ha 
kész lesz. 
 Addig viszont marad ez a helyzet, sokszor 
fog változni az elrendezés, amit meg kell szokni, 
nincs	mese.	Bár	véleményem	szerint	jobb	lett	vol-
na	erre	az	időszakra	valamelyik	megmaradó	csar-

nokokat befoglalni és berendezni, mint conról 
conra változtatni.
 Ezúttal is megvolt a szokásos K csarnok, a 
nagyszínpaddal és a karaoke résszel, a D pavilon, 
ahol	volt	kb.	minden	más,	árusokkal,	gamer	rész-
leggel,	társasjáték	asztalokkal,	cosplay	klubokkal,	
kajás	pultokkal,	DDR-rel,	és	az	G-nek	a	kávézó	ré-
sze,	ahol	a	kisszínpadi	előadások	mentek.	
 Viszont lassan ideje lesz búcsút inteni a 
K-tól, mert azon is rajta van a kereszt. No de ez a 
jövő,	lássuk,	mi	volt	most.

	 A	mostani	con	számomra	kiemelkedő	pont-
ja a kisszínpad volt, így ezzel kezdeném a részle-
tezést, mivel több Japánnal/Ázsiával kapcsolatos 
előadást	kaptunk	egymás	után.	Kezdődött	a	Rizs-
termesztési körképpel, amit kihagytam, mivel iga-
zából én már olvastam az anyagot itt a magazin 
hasábjain és nem akartam ismételni. De ez persze 
semmit nem von le abból, hogy egy olyan téma, 
amivel	 nem	 nagyon	 foglalkozunk	 itthon.	 Biztos	

vagyok benne, hogy Kata rengeteg infót tömött 
az	előadásába,	a	terméshozamokról,	 termésátla-
gokról,	a	hazai	rizsről	és	így	tovább.			
	 Ezután	következett	Dózsa	Gergő	előadása,	
ami kihagyhatatlan, még akkor is, amikor Catrin a 
kerekasztal vendégeként okosította a népet. Szó-
val	arról	majd	ő	ír	néhány	sorral	később.
	 A	mostani	előadás	a	hidegháború	időszaka	
alatti	Japánt	mutatta	be.	Itt	mindig	ismétlem	ma-
gam,	de	muszáj	elmondani,	hogy	egy	informatív,	
tartalomdús	és	nagyon	tömény	előadást	kaptunk.	
Ez	utóbbi	alatt	azt	értem,	hogy	szerintem	ennél	
az	előadásánál	a	legmagasabb	az	egy	percre	eső	
információk mennyisége. (Tehát 1DG = végtelen-
be	 tartó	 infó	 mennyisége/perc).	 Épp	 ezért	 már	
másodjára kell tapasztalnom, hogy kevés volt az 
egy	óra.	Az	utolsó	20	perc	nagyon	kapkodósra	si-
került, hogy minden beleférjen és még így is túl-
ment	5	perccel.	Lehet	érdemes	lenne	átgondolni,	
hogy	ha	olyan	nagy	a	téma,	mint	ez	vagy	az	őszi,	
akkor	 1,5	 órás	 legyen	 az	 előadás.	 Vagy	 csak	 túl	
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 Ezúttal a D csarnok volt a pénztárcák gyil-
kosságának	helyszíne.	Egynapos	con	volt	ugyan	és	
kicsit	kevesebb	árus,	de	biztos	sokan	megtaláltak	
maguknak	a	guilty	pleasure	fizikai	megtestesülé-
sét.	A	kaja	és	a	gamer	részleg	ugyanúgy	egy	napra	
rendezkedett be, kisebb választék, de mivel keve-
sebben is voltak, nem is szokás ezt túltolni... Meg 
a	hely	is	kisebb	lett	ugyebár,	de	azért	volt	LoL	és	
Just	Dance.	
 Amiket még kiemelnék itt, azok a kártyajá-
tékok,	 hiszen	 ez	 is	 (újra)fellendülőben	 van.	 Volt	
Vanguard	és	Yugioh	verseny	is.
	 Külön	 pozitívum	 volt,	 hogy	 idén	 elsőként	
száraz cont köszönthettünk, nem esett semmi, és 
a hideg sem riasztott el mindenkit a kinti bandá-
zástól… Reméljük, ez egy ilyen év lesz.

 Gyorsan, tartalmasan, röviden lezajlott te-
hát a 2020-as téli MondoCon, amit mi szokásosan 
élveztünk. Április 11-12-én folyt. köv.

	 	Ezután	országot	váltottunk,	átruccantunk	
Dél-Koreába. Garai Timi a megjegyezhetetlen 
című:	Nemi	 szerepek	 reprezentációi	 a	 koreai	 te-
levíziós	sorozatokban	témával	rukkolt	elő.	Komo-
lyan	utána	kellett	néznem,	mert	fejből	csak	any-
nyit	 tudtam,	 hogy	 koreai	 sorozatos.	 Egy	 nagyon	
jól	összeszedett	előadás	volt	ez	 is,	hasonlóan	az	
előző	 kettőhöz,	 részletes,	 jól	 kidolgozott,	 de	 a	
cím	számomra	kicsit	félrevezető	volt.	Az	előadás	
első	harmadában	tényleg	erről	volt	szó,	de	utána	
inkább	egy	koreai	társadalomtudományi	bemuta-
tót	kaptunk.	Oké,	vélhetőleg	az	volt	a	koncepció,	
hogy	„így	néznek	ki	a	pasik	és	csajok	a	sorozatok-
ban,	ezeket	mutatják,	ami	azért	van,	mert	 társa-
dalmilag	ez	az	elvárás”...	stb.	Véleményem	szerint	
az	előadás	címével	 inkább	utóbbira	kellett	volna	
koncentrálni. 
 Ha pedig már ennyit ültem ebben az étke-
zőből	 átalakított	 szemináriumteremben,	 el	 kell	
mondanom, hogy nem voltam túl elégedett vele. 
Igazából az volt a bajom, hogy zajos volt. Mivel 
többen jöttek be ide bandázni, kint hideg van, itt 
meg meleg volt... szóval nah….ez hangzavart kelt. 
Aki elöl ült, annak még úgy ahogy oké, de aki há-
tul,	az	nagyon	nehezen	hallotta	az	előadót,	főleg	
ha	az	halkabban	beszél.	Timi	előadásán	hátul	vol-
tam és eléggé kellett fülelni. A színpadi stábnak 
többször hátra kellett mennie csitítani egy-két 
csapatot.    
	 Fontossági	 sorrendben	 haladunk,	 szóval	 a	
nagyszínpad következik. Reggel megnéztem az 
AMV versenyt, de bár ne tettem volna. Valamiért 

szinte minden videó drámai, depis volt. Azt hittem 
elalszom,	mintha	összebeszéltek	volna	a	készítők,	
hogy	 most	 agonizáljunk	 vagy	 volt	 valami	 előre	
meghirdetett	verseny-téma,	amiről	nem	tudok.
 
	 Ezután	következett	az	animés	kerekasztal,	
aminek nagyon hálás témája volt, hiszen a 2010-
es	évek	animéiről	beszélgettek	a	résztvevők.	Lezá-
rult	tehát	egy	évtized,	mindenhol	listákat,	váloga-
tásokat	látni	a	legjobb,	legkedveltebb	művekből,	
így a színpadon is eme irányvonal mentén zajlott 
kellemes beszélgetés az anime ipart meghatáro-
zó	 címekről,	 a	 személyes	 kedvencekről	 és	 a	 leg-
rosszabbnak	titulált	munkákról.	Mivel	ez	egy	elég	
tág téma, így kevés volt most a programra az az 1 
óra,	sok	fontos	címről	szó	esett,	persze	többnyire	
csak	érintőlegesen,	és	még	így	is	ott	van	az	érzés:	
de	sok	másik	címre,	trendre	meg	már	nem	jutott	
idő.	Mindenesetre	egy	 jó	hangulatú	kerekasztalt	
sikerült összehozni, ahol a társaság egyik tagja 

sem	vitte	most	el	a	showt,	egy	kicsit	mindenki	vé-
leményén,	kedvcencén	elidőzhettünk.
	 Később	 a	 cosplay	 versenyre	 jöttem	 vissza	
ide és megint belenéztem egy negyed órára. Mit 
mondhatnék, számomra minden cosplayverseny 
egyforma,	 csak	 a	 versenyzők	 változnak,	 a	 jelme-
zek, amiket láttam, teljesen a helyén voltak. 
 Meg kell jegyeznem, hogy mind az amvnél, 
mind a cosplaynél volt gála, ahol a tavalyi év nyer-
tesei feszülhettek egymásnak (bár nem tartom jó 
ötletnek, hogy pl. amv esetében azzal is lehetett 
nevezni, amivel már nyertek). Továbbá külön ver-
seny volt az original cosplayeknek, ami nagyon jó 
dolog, sosem szerettem, amikor a normállal volt 
keverve. 
 Este animevetítés volt a nap záróakkordja, 
egy	kimondottan	friss	filmet,	a	Code	Geass:	Lajos	
újra	 támad….izé	 Fukkatsu	 no	 Lelouch-t	 lehetett	
megnézni.	 Jó	 film,	 remélem	 sokan	 vevők	 voltak	
rá. 


