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Idén sem maradhatott el az őszi Mondocon, ezúttal is a Hungexpón gyűltek 
össze az anime, fantasy és gamer szubkultúra szerelmesei. Természetesen mi is 
ott voltunk, és most be is számolunk róla. 

Úgy döntöttem, hogy maradok a 
megszokott beszámolói sablonomnál, 
és időrendben mesélem el a történte-
ket, élményeimet, tapasztalataimat. 
Szombaton a szokásos módon kezdő-
dött a nap, hosszú sorok tekeregtek a 
bejáratnál. Nekünk volt karszalagunk, 
így a sorban állást sikerült elkerül-
nünk. A bejutáshoz egy javaslatot sze-

retnék tenni, mégpedig azt, hogy akik-
nek van karszalagjuk, azoknak lehetne 
egy külön ajtót fenntartani, mert kel-
lemetlen és kényelmetlen közvet-
lenül a két sor között bepréselődni. 
A bejutás után egyből a szükséges 
papírlapok beszerzése volt a cél, amik 
kezdenek megint jó minőségűek len-
ni. 10 óra múlt, és 13 óráig nem volt 
minket érdeklő program. Bár ez így 
nem teljesen pontos, ugyanis egyik 
barátunk indult az evőpálcika haszná-
ló versenyen, így ide benéztünk kicsit. 
Megvallom, ide nem ártott volna egy 

mikrofon a műsorvezetőnek. 
A verseny előtt bejártuk a hely-

színt, ugyanis változott kicsit az elren-
dezés. A K pavilonban a megszokott 
események kaptak helyet, a fantasy 
részleg, és az előbb említett verseny 
az innen nyíló csarnokban, a tükörte-
remben kapott helyet. A 25-ös csar-
nok felújítás miatt zárva volt, ezért a 

angol nyelvű, random kötetszámú 
mangával. Az persze már az én pec-
hem, hogy itt sem találtam megvenni 
valót. Amúgy azon agyaltam akkor, 
hogy milyen vicces lenne, ha azt a sok 
árut, amiket évek óta nem vett meg 
senki, nem porolnák le. Lenne jó né-
hány termék, amit 4-5 éves por takar-
na, de még véletlenül sem áraznák le. 

Eljött a cosplay craftmanship ide-
je. Elég jó volt a hangulat, átvettük a 
confílinget, megvoltak a találkozások, 
köztük Daisetsuval. A cosplay ver-
seny változatlanul nagy sikerű prog-
ramszám, bár a minősége vitatható 
számomra. A negyvenkét nevezőből 
körülbelül tíz volt anime. A nagy része 

ki. Utána a MAR 6.5 jött, ami nagyon 
jó volt és a közönségnek is tetszett. 
Utána az AMV versenyt is megnéztük 
és bár a helyezettek sorrendjével nem 
értek egyet, de lettek jó alkotások. 
Az első helyezett pedig számomra 
vitathatatlan. Utána jött a kockakere-
kasztal beszélgetés, aminek vendége 
az ismert kritikus Puzsér Róbert volt, 
majd Heartstone döntő foglalta el a 
színpadot. Ezeken a programokon ér-
deklődés hiányában nem óhajtottam 
részt venni.

Csak a szombati napon voltak 
előadások, és a Star Trek előadáson 
kívül egyiket sem tudom hova katego-
rizálni az eddigi conos repertoárban. 

boltokat a fogadóba helyezték. Plusz 
valamilyen érthetetlen okból az előa-
dások a fogadó sarkába kerültek, ahol 
régebben is az volt a baj, hogy nehe-
zen hallani, mert beszűrődik a zaj. 

Az árufelhozatal az elmúlt évek-
ben olyan 1-5%-os változást mutat 
pozitív és negatív irányba egyaránt. 
Ezenkívül minden a szokásos, ugyanaz 
az árukészlet, ugyanazokkal a címek-
kel. Ennek is van jó oldala: megmarad 
a pénzünk. Egyetlen dolognak örül-
tem, mégpedig, hogy a levásárlós 
pultot kibővítették két kisebb doboz, 

valamilyen játék jelmez, amihez hozzá 
kell tennem, hogy vannak köztük na-
gyon jó darabok. Az már csak az én, 
meg még néhány ember problémája, 
hogy nem ismeri/nem érdekli a játék. 
A többi pedig a halálom, az original, 
amire már nem tudok negatív kriti-
kát mondani annyira legalja. Azt nem 
említettem, hogy a cp előtt World of 
Tanks döntő volt a nagyszínpadon. A 
cp után a Star Trek bemutató jött, ami 
már volt a conok történetében nem is 
olyan rég, és nem is egyszer, de ezt a 
rövid időt beszélgetéssel töltöttük 

Két előadást tartottak a viktoriánus 
korról, és az egyikről azt hallottam, 
hogy érdeklődés hiányában elmaradt. 
Persze a kor népszerű az animések 
körében, de egy kegyetlen gyilkosról 
és a kor árnyoldaláról (alkoholizmus, 
prostitúció stb) szóló előadás nem 
annyira jó. Ezek után Black Fox fotós 
előadás következett, ami végül is le-
het hasznos volt azoknak, akik komo-
lyabban fényképezik a cosplayeseket. 

Oszi Mondocon
,,

// Hirotaka

http://anipalace.hu
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Szóval az eredményhirdetésig elszóra-
koztattuk magunkat. A Para-parára azért 
bementünk, ha már táncos amv nincs, itt 
hadonásztunk egyet. Az eredményhirdetés 
a megszokott rendben zajlott. Ám ezután 
jött az est és a con legnagyobb fénypontja, 
a Haruka koncert. Kokia és Keisho Ono után 
újra egy japán előadó lépett a hazai conos 
közönség elé. A fiatal énekesnő produkci-
ójára sokan kíváncsiak voltak. Amíg össze-
szedték a székeket, addig az érdeklődők 
kint várakoztak. A koncert egyébként jó volt, 
jó hangulatban telt és sokan buliztak. Két 
dolgot említenék negatívumként, az egyik, 
hogy sajnos Haruka számai iszonyatosan 
egy kaptafára készültek. A másik pedig a 
hangosítás, ami hulladék volt. A koncertet 
sikerült egy nagy sípolással kezdeni, és Ha-
ruka hangját alig lehetett hallani. Aki végig 
maradt a koncerten, az kérhetett autogra-
mot egy szórólapra, vagy a helyben vásárolt 
kislemezre, ami 3000 Ft-ért juthatott a lelkes 
ember birtokába. 

El is érkezett a vasárnap, amikor annak 
rendje és módja szerint kevesebben voltak, 
bár nap közepére/végére többen voltak, 
mint az egynapos jegy korában.  Bizonyára 
többen tisztában vagytok vele mi vágta ki 
sok embernél a biztosítékot, és ennek han-
got is adtak a helyszínen, valamint a meg-

felelő közösségi oldalon. Azonban mielőtt 
bármit is írnék, elmondom, hogy én, és az 
AniMagazin elhatárolódik az eseményektől 
és pusztán objektívan szeretnék tudósítani 
róla.

Kezdjük most is az elején. Megérkeztünk, 
körbenéztük, ma vettem édességet, mert 
valamit mindig szoktam venni, ha mást nem, 
akkor ezt. A nap folyamán két programszá-
mon terveztünk részt venni, az egyik a cos-
play performance, a másik a zenekvíz. Nos, 
ebből egy sikerült.  Con előtt a programokat 
nézve örültem, hogy végre nem esik egybe a 
cp és a zenekvíz, de bánatomra nem így ala-
kult. Ezenkívül még a Nyuffy-kun küldetést 
csináltuk barátaimmal, mert az rendelkezik 
érdekességi faktorral. A cp vasárnap is 13 
órakor kezdődött volna, de nem. 11 órától 
League of Legends döntő volt, ami másfél 
órás csúszással, 14:30 körül ért véget. Ha ez 
még nem lenne elég, utána egy random cp 
csapat még egy 15 perces vadnyugati jele-
netet adott elő. Kitaláljátok milyet? Így van, 
a párbajt, amiben 14 percig egymást nézték. 
Kicsit azért sajnálom őket, ha időben kezdő-
dik, akkor még oké is lett volna. Megjegyzem 
a LoL alatt a közönség nagy része a „cosplay” 
szót skandálta a színpad felé, és a környe-
zetemben többen elégedetlenkedtek. A 
hosszabb programcsúszások egyébként 

régebben megszokottnak számítottak, de a 
Mondoconon nem. Persze ha gamer oldalról 
nézem a dolgot, akkor én sem kapkodnék 
egy fontos meccsen, amin ha nyerek, 100 
000 ft-ot kapok. Ez szimplán szervezői hiba.

A performance-ból végül két produkciót 
láttam, ami nem nyerte el a tetszésemet, a 
többit itthon néztem meg és az elmúlt évek-
hez képest pozitívan csalódtam. A 15 induló-
ból 4-5 is tetszett. Tényleg jót tett a kategó-
riának a nyári szünet, ami remélem mindig 
lesz majd. Persze most is volt, ami elmenős 
volt, és olyan is, amit fel se engednék a szín-
padra, de összességében jobbak voltak a ta-
pasztalataim. A nekem tetsző előadásokon 
látszott, hogy nem reggel találták ki, hanem 
gyakoroltak rá és volt megírt forgatókönyv.      

A zenekvíz eddig jó volt, de aznap nem 
igazán. Miért? Mert csak kb. a kétharmada 
volt animés jellegű és itt is volt gamer rész, 
volt még egy filmes meg egy hazai rajzfilm 
kategória és az egész feleannyi volt, mint 
szokott. A nap többi része önmagunk szó-
rakoztatásával telt. De nem csak mi tettünk 
így. Nagyon sokan hasonló tevékenységre 
kényszerültek. Persze mindig van a szabad-
ban bandázó csapat, ami jó is, kell is. Az át-
lagosnál tehát kevesebb animés vagy ázsiai 
témájú program volt. Napközben a DDR 
versenyt, Animés Krimit és Otaku szócsatát 

azért megtartották, ami örvendetes.
Előadás nem volt egyáltalán, ami párat-

lan, ilyet még nem láttam. Helyette egész 
nap Starcraftot lehetett nézni az előadóban. 
Délután benéztem oda, 10-en ültek bent. 
Odakinn több százan szórakoztatták ma-
gukat. A szokásos convonat, a „Mondocon” 
helyett az „animét” kiáltozta. Bár az „ingyen 
sör” megmaradt. Egyik napon sem volt tán-
cos amv. A szombatot még megértem, mert 
volt koncert, na de vasárnap? Bár mivel az 
elmúlt két évben mindig ugyanazok a zenék 
mentek, talán jobb is így. Nem volt tömeg-
kvíz sem. Mindkettő népszerű program-
szám. Végül eljött az eredményhirdetés 
is, amit sokan vártak. Vagyis jött volna, de 
nem jött, mert Counter Strike döntő volt. 
Sajnos a LoL miatt keletkezett csúszást nem 
sikerült letornázni, így a programfüzetben 
írtakkal ellentétben egy órával később kez-
dődött. Hét éve járok conokra és ez volt kb. 
a 38. conom, de ami ebben az egy órában 
történt, az páratlan, és őszintén szomorú.  

A nagyteremben töltöttem ezt az egy 
órát és szemtanúja voltam, hogy az ott ma-
radtak, az eredményhirdetésre várók türel-
metlenségüknek és elégedetlenségüknek 
adtak hangot a „hagyd abba” ordításával. 

http://anipalace.hu
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Később többen felállva a színpad elé vo-
nultak, és megpróbáltak nagyobb nyomást 
adni a színpadon lévőkre és a szervezőkre. 
A nagy jövésmenésben megkérdeztünk 
egy szervezőt, hogy mégis mitől lehet ez, 
és mikor lesz az eredményhirdetés. Elmon-
dása szerint minden gamer versenyt online 
közvetítenek, nem tudják megszakítani, 
mert sokat fizettek érte. Egyébként a fel-alá 
járkáló szervezőkön láttam, hogy idegesek, 
és kapkodják a fejüket. Este nyolc óra után 
elnémították a színpadi közvetítést, és tíz-ti-
zenöt perc alatt megtartották az eredmény-
hirdetést. Azt nem tudom, hogy a szervezők 
miért nem voltak rugalmasabbak, ugyanis 
az eredményhirdetést a zeneteremben is 
meg lehetett volna tartani, mivel ott már 
nem volt program. Az emberek ezután haza-
mentek. Kicsit tovább maradtam és láttam, 
hogy a nagyteremben már összeszedték 
a székeket és a hangrendszer egy részét is 
elkezdték szétszerelni, azonban a színpadon 
még ment a játék. Jó dolognak tartom, hogy 
a Mondocon többféle hobbi, szubkultúra 
felé nyit, köztük a gamer versenyek felé, 
mivel ez nem animecon, sosem volt az, de 
őszinte véleményem az, hogy ezeket a ver-
senyeket nem a nagyszínpadon kellett volna 

megrendezni. 
Vegyes érzelmeim vannak a connal kap-

csolatban, de sajnos az a konklúzióm, hogy 
nem volt jó, legalábbis nekem. A szervezés 
több helyen is pontatlan volt, merev és 
mintha nem tudta volna a jobb kéz, mint 
csinál a bal. Látszott, hogy az egészet meg-
szokásból és ahogy esik úgy puffan alapján 
dobták össze. Népszerű programok ma-
radtak ki, és a szünetek közti amv vetítés is 
kisebb számban volt. Nem szeretnék senkit 
hibáztatni, értelmét sem látom, bár a szer-
vezői hiba tagadhatatlan, ami durván ütött 
ki. Kompenzációt szeretnék, hogy minden 
szubkultúrának legyen élvezhető program, 
animésnek és gamernek egyaránt. Lehet 
rajta agyalni, beszélgetni, amit meghagyok 
nektek. 

Biztos vagyok benne, hogy voltak, akik 
jól érezték magukat, aminek örülök. De 
biztos vagyok benne, hogy sokan nem, és 
bár tisztában vagyok vele, hogy lehetetlen 
mindenkinek megfelelni, és sokan úgyis 
azért mennek conra, hogy barátaikkal talál-
kozzanak, de most több elégedetlen embert 
láttam. 

Végezetül annyit mondanék, hogy volt 
tavasszal egy felmérés, hogy mit szeretnénk 
a conon. Nem tudom, hogy ez a con volt-e 
ennek bizonyítéka, vagy valamiért még nem 
dolgozták fel a papírokat, amit kötve hiszek. 
De ha ez volt a közkívánat, és ezen az úton 
megy tovább a mondocon, akkor én nem 
megyek el rá, és nem fogok írni róla. A másik 
verzió, és remélem ez igaz, hogy 1-2 éve te-
matizálják a conokat, és ez volt a gamer nap. 

http://anipalace.hu

