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Reggel kómásan felkelünk, a meleg 
ágy érzete versenybe száll a kinti hideg, 
enyhén esős idővel. Normál esetben 
egyértelmű, melyik nyerne: az ágy, és csak 
a munkába menés gondolata lökdös min-
ket kifelé. Azonban január 13-án szomba-
ton mégis nagyobb lelkesedéssel döntünk 
éjszakai meleg burkunk ellen, mert con 
napja van. 

A lelkesedés pedig egyre növekszik, 
amikor utunk során meglátjuk az első 
cosplayeseket, eljutunk a találkapontra, 
ahol a haverokkal találkozunk. Innentől 
fogva a hangulat megállíthatatlan, az ado-
mánykérőket, majd a szokásos hosszú sort 
kikerülve vesszük birtokba a megszokott 
helyszínt. 

Nagyon kevés az a hónap, amikor nem 
voltam conon. Talán csak a január, február 
volt eddig a kivétel. Most már a január kipi-
pálva. A Mondo ugyanis úgy döntött, hogy 
arányosítják a conok között eltelt időt, így 
a decemberi Animekarácsony, januári Téli 
Mondoconná alakult. A különbség talán 
annyi lett, hogy kevesebb mikulás vagy az 
ünnepekhez kötődő cosplayt látunk. Azért 

kellően kreatív, ami 
elnyerte a tetszése-
met, a Fujikósat külön 
kiemelném. A gála 
alkalmával a tavaly 
nyert vágókat hívták 
meg, ők is remek da-
rabokat alkottak. Ez 
mindig jó napindító 
és hangulat felte-
kerő. Ezt követte az 
animés kerekasztal 
immár sokadik al-
kalommal. Téma az 
európai kultúrkör 
megjelenése az ani-
mékben, az aktuális 
szezon, és a tavalyi év felhozatala volt. A 
program nekem több okból - szemben az 
elmúlt 3-4 alkalommal - tetszett, egyrészt 
változott a vendéglista, régebbi arcok jöt-
tek, mint Ama, Saci és Daisetsu. Új vendég 
is érkezett Hanama, a Watchaholics blog-
tól, aki az eddig egyszer szereplő vendé-
gek közül talán a legszínpadképesebb volt. 
Sok jó dolgot mondott. Gratulálok Timi az 
új emberhez, őt még vissza lehetne hívni. 
Ricz pedig végül nem tudott eljönni, így a 
többi vendégnek is jutott szó. Bocsi Ricz. 
Örülök, hogy a már szinte odaragasztott 
páros sem volt jelen (Atis&Krisz), és nem 
kellett a unalomig csépelt, túlhúzott sa-
gájukat vagy „humor”-pingpongjukat hall-
gatni. Így bár viccekben visszafogottabb 
műsort kaptunk, de legalább a téma volt a 
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így is akadt egy-kettő. Ennek ellenére jó 
döntésnek gondolom a con átpakolását, 
még ha a karácsonyi hangulat el is vész. A 
con, így is con marad. 

Ám mi is várta a közönséget 2018 első 
conján. Ugyan egynapos a téli rendezvény, 
de minden volt, amire egy conon vágyik az 
ember. Sok ember, áruk, barátok, verse-
nyek és egyéb aktív programok. Program-
füzet ezúttal nem volt, a kiragasztott listát 
lehetett lefotózni. 

A K nagyszínpadon az AMV verseny és 
Gála indította a napot hagyományszerű-
en. Egész jó alkotásokat láttam, volt pár 

középpontban, amit én szeretni szoktam. 
Foroghatnának még jobban a vendégek, 
nem ártana még pihenőn tartani a srá-
cokat. Végiggondolva az eddigi állandó 
vendégeket, van még variációs lehetőség. 
Két dolog zavart, az egyik, hogy túlságosan 
gyorsan mentek végig egy-egy dián, vala-
miről szinte semmit nem beszéltek és több 
dolgot kihagytak, amiről érdemes lett vol-
na. A másik az egy-két információs pontat-
lanság, ami kb. mindegyik kerekasztalon 
előfordul, de most említem. Kiigazításként 
pl.: a Basilisk soha nem futott itthon, sem 
szinkronnal, sem felirattal, ellenben a Nin-
ja Scroll film megjelent DVD-n. A Thermae 
Romae-ban pedig nem japán fickó megy 
az ókori Rómába, hanem fordítva: ókori 
római utazik időt a modern Japánba. 

„A Mondo ugyanis úgy 
döntött, hogy arányosít-
ják a conok között eltelt 

időt, így a decemberi Ani-
mekarácsony, januári Téli 

Mondoconná alakult.”
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Mindezek ellenére a műsor maga le-
kötötte a figyelmemet, ahogy másoknak 
is. Tetszett, hogy nem vágnak egymás sza-
vába a vendégek, meghallgatták a másik 
véleményét, és hozzátették a magukét. 
Így egy témacentrikus beszélgetés jött 
létre. „Ezt már szeretem“ - ahogy Frank 
Drebin mondja a Csupasz Pisztoly második 
részében. 

A kerekasztal után a sok embert meg-
mozgató tömegkvíz következett, aktuális 
Star Wars-os témában, ezt követte a Star 
Wars cosplay. Lévén az új film még megy a 
mozikban, kár lett volna ilyen lehetőséget 
kihagyni. 

A nagyszínpadon a délután folyamán 
még rajzos interjú és a conbeugró vicce-
sebbnél viccesebb jelenetei szórakoztat-
ták a közönséget. Az eredményhirdetés 
után egy friss, ropogós és egekig rajongott 
anime film formátumú folytatását nézhet-
te meg a közönség. Ez a Sword Art Online 
Movie: Ordinal Scale. Ha láttam volna a 
franchise korábbi címeit, megnéztem 
volna, de úgy döntöttem, hogy nem ez-
zel kezdem az ismerkedést. Mindensetre 
kiváló húzás volt az szervezőktől, biztosra 
veszem, hogy sokan megnézték. Most 
vegyük szemügyre, mit láttunk, ha eltá-
volodtunk a nagyszínpadi programoktól. 
Maradva még a K épületben a karaoke 
ugyanott volt, ahol eddig, néha kicsit olyan 
érzésem van, hogy ha most oda mennék, 
akkor is ott lennének, és lehetne énekelni. 
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A délutáni cosplay gálán az év cosplay-
ese díjért ment a verseny. A cosplayverse-
nyeket egy ideje nem követem, bár már 
gondolkodtam rajta, hogy hamarosan 
megint megnézek egyet. Egyetlenegy 
problémám volt a cosplayversennyel 
kapcsolatban. Az eredményhirdetéskor 
megneveztek egy versenyzőt, aki nagyon 
tetszett a zsűrinek és szupernek találták 
a cosplayét, de hozzátették, hogy ajándék 
az sajnos nincs. Nos erre úgy felkaptam a 
fejem. Ha már így kiemelték, akkor már 
egy oklevelet vagy egy tavaszi conbelépőt 
lehetett volna neki adni, ha már ennyire 
szép munkát végzett. Kicsit sajnáltam a 
versenyzőt. Persze ha így kiemelnek vala-
kit már az is megtiszteltetés, mert mutatja, 
hogy jó úton halad, de egy kis csekélység 
azért járhatott volna. 

„...friss, ropogós és egekig 
rajongott anime film for-
mátumú folytatását néz-
hette meg a közönség. Ez 
a Sword Art Online Movie: 

Ordinal Scale.”
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Pedig alapjáratban véve elég sokat meg-
fordulok a Hungexpón más rendezvények 
miatt, szóval nincs az, hogy mindenképp a 
conhoz kötném a helyszínt. 

Itt persze, aki szeretett volna az énekel-
hetett, volt dalcsata, zenetippmix, japán és 
koreai zenei videók. 

Áttérve a D csarnokra a korábbi Kultúr 
Korner most a Conozók Viadalává alakult 
át, Gettó cosplay, Evőpálcika használó 
verseny, Confoglaló, Otaku szócsata volt 
terítéken. Így a lelkes aktív vendégek min-
den fronton megmérethették magukat 
másokkal. Sőt a K-pop rajongói egy egész 
órát kaptak, hogy kedvenc zenéikre tán-
coljanak. 

Ugyanígy a kreatív alkotói vénával ren-
delkezők, workshopokon vehettek rész, 

A pénztárcánkat sem kímélte a con, 
bőven lehetett vásárolni, ahogy az lenni 
szokott. Aki pedig az üresedő pénztárcájá-
val a hasát szerette volna tömni, az a Fo-
gadóban találta meg a büfét, a szusit és a 
rament. Hangulatnak pedig ugyanitt volt a 
DDR és pár retró játékgép. Egy problémám 
volt itt, meg úgy szumma az egész conon 
hogy kevés helyen lehet leülni, egy-két 
beszélgetősarkot el tudnék képzelni, azok-
nak, akik nem akarnak a földre ülni. 

Kellemesen megtöltöttük megint a 
Hungexpót, évindítónak teljesen jó volt és 
a januári időpontnak köszönhetően nem 
négy, hanem három hónapot kell csak 
várni az április 7-8-án esedékes Tavaszi 
Mondoconra.  
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ahol Totoro medált, denevér hajdíszt, 
hólabdát készíthettek (karácsony ugyan 
elmúlt, de a tél még tart címszóval).

Kisebb területen terjeszkedett az Amai 
teaház, megszokott játékaikkal, téli dizáj-
nnal, teával és mindenféle jóval. Ide be-
tévedve érdemes hosszabb időt eltölteni 
egy tea mellett, és dumálni a haverokkal, 
ahogy mi is tettük. 

A játékosok szerelmesei is a D-ben 
találták meg a számításukat. Volt Naruto 
Storm, Tekken, Just Dance, LoL stb. 

Ugyanúgy megtaláltuk a sci-fi, fantasy 
klubokat, sőt egy kis Star Wars kiállítást 
is kaptunk, ahol például beülhettünk az 
Uralkodó székébe vagy odaállhattunk egy 
lépegető mellé fotózkodni. 
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