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Tavaszi MondoCon
Idén Nyuffy-kun hozta a piros tojást.

Írta: Hirotaka



Minden con után elgondolkodom, 
hogy miként kéne megírni a cikkemet. 
Igyekszem ugyan adni neki egy hangu-
latot, hogy minél jobban átadjam azt az 
élményt, amit a conon láttam/átéltem. 
Aztán valahogy mindig hasonlóan szo-
kásos bemutató lesz belőle, mert ez 
mégiscsak egy élménybeszámoló, minek 
cifrázni. A végén pedig nagy százalékban 
az a konklúzió, hogy jó volt a con (persze 

inkább ez legyen, mint rossz). Lényeg a 
lényeg, hogy igyekszem egy objektív képet 
adni azoknak, akik nem tudtak jelen lenni 
a rendezvényen, továbbá egy építő kritikai 
vonalat is szeretek mindig belevinni, amit 
nem titkoltan a szervezőknek szánok. Sze-
rencsére kirívó problémák nem szoktak 
előfordulni, vagy csak nagyon ritkán (most 
pont volt egy, amiről később lesz szó). Az 

No de elég a filozofálásból, térjünk a 
lényegre.

Kezdjük a bejutással! A hosszú sor any-
nyira hozzátartozik a MondoConhoz, mint 
a szmog egy nagyvároshoz. Ha akarod, ha 
nem, van! Ez a két sor a helyben vásárlós és 
az elővételes (internetes). Aki tehát előre, 
valamelyik budapesti boltban vett jegyet, 
az nyitáskor (most 9:15-től) boldogan be-
cammoghatott a sorok mellett, bármine-
mű akadály nélkül. (Persze a jegy meglétét 
azért ellenőrzik.) Szóval akinek a karján a 
jegy, az NE álljon sorban, max. ha a baráta-
ival marad, akik a sorban depóznak. Persze 
ezt a tényt jobban is lehetne reklámozni a 
helyszínen és a neten, mert visszatérő je-
lenség, hogy “nem mernek” a sorok között 
benyomulni a jegyesek.

A programfüzet teljesen új formában 
mosolygott ránk. Én már kevésbé voltam 
vidám tőle. A mérete ugyanis lényegesen 
megnőtt és ezzel a magyar contörténelem 
második legnagyobb programfüzete lett 
(könnyű belőle csákót vagy hajót hajto-
gatni; legnagyobb egyébként a 2008-as 
Őszi Animecon programfüzete). Ha ez 
még nem lenne elég, kaptunk egy tel-
jesen újratervezett programtáblázatot, 
amiről igazából a régi MAT-os megoldás 
jutott eszembe, ami nekem már régen 
sem tetszett. Jobban szeretem a szokásos 
mondósat (pl: 11:00-12:00 AMV verseny), 
mint ezt, hogy húzzam az ujjamat jobbra 
vagy balra ahhoz, hogy megtudjam, mi 
mikor lesz. 

Jó viszont, hogy részletes térképet 
kaptunk a D csarnokhoz, így mindenki 
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egész rendezvény számomra egy periodi-
kusan visszatérő állandóság, amiben nem 
csak a con érzése és a barátokkal való talál-
kozás (mert az 2007 óta megvan), hanem 
minden megszokott dolog viszontlátása 
adja a pikantériát (pl.: a vasárnapot azért 
szeretem, mert kevesebben vannak és van 
Nyuffy-kun küldetés). Ez persze nem jelen-
ti azt, hogy nem szeretem a változást, épp 
ellenkezőleg. Az jó, szükséges és fontos is. 

„A programfüzet teljesen 
új formában mosolygott 
ránk. (...) ezzel a magyar 
contörténelem második 

legnagyobb program-
füzete lett...”



könnyen megtalálta, hogy melyik asztalnál 
mi van. Az viszont kissé furán nézett ki, 
hogy eme térképet egy hajtás választotta 
ketté 95-5% arányban. Vagyis a teljes kép-
hez ki kellett nyitni az egész programfüze-
tet. Összességében szerintem az egész le-
hetett volna kisebb, mert így kb. négyszer 
akkora, mint a megszokott programfüzet. 
A többi része a megszokott volt, egyedül 
az tűnt fel, hogy a japán sztárvendéget, 
Satsukit ezúttal nem reklámozták rajta.

AMV hibák, továbbá, hogy a MAR újabb 
része őszre tolódott és helyette a hatodik 
rész került vetítésre. A vasárnapi Nyuffy-
kun küldetésnél is kiütközött az idő- és 
ember hiány, sok visszatérő kérdés volt.

Szombat délután tartottak egy ki-
mondottan érdekes programblokkot a K 
színpadán. Elsőként a rajzcsatát említe-
ném, ami ismét vicces műsor volt és örü-
lök, hogy az AnimeKarácsony után idén is 
megtartották. A versenyben az nyer, akit a 
közönség nagyobb tapssal jutalmaz, de saj-
nos a mobilra telepített hangszintmérő hi-
telességét erősen megkérdőjelezném, mi-
kor a hallhatóan nagyobb tapsot kevesebb 
értékkel jelezte. Ezután a szintén sebtében 
meghirdetett fandub verseny következett. 
Volt előzsűrizés, így a nagyszínpadra már 
csak a szinkronszínészekből álló zsűri által 

jobbaknak vélt versenyzők kerültek. Jó és 
vicces volt a műsor. Az mondjuk jobb len-
ne, ha több animejelenet is játszott volna 
a játékban, kicsit már uncsi volt a sokadik 
AoT krumplievés. Az általam említett 
blokk harmadik része a szinkronszínész 
beszélgetés. Ezúttal Molnár Ilona és Szalay 
Csongor mesélt tapasztalatairól, élménye-
iről. A program amúgy jó, bár idővel újat 
nem ad, mivel a kérdések nagy részt úgyis 
ugyanazok lennének (bár a Kaguyahime 
magyar szinkronjáról még mindig szívesen 
fogadnék előadást vagy conos vetítést). 
Azt azért mindenképp kiemelném, hogy 
a műsorvezető nagyon jól irányította a 
beszélgetést.
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Szombat - K csarnok

Lássuk a programokat! Kezdeném a 
con alappilléreivel. Az AMV verseny ezúttal 
kicsit rossz szájízt hagyott maga után. Nem 
a videókra gondolok, mert azokban volt, 
ami tetszett és volt, ami nem, hanem a 
levezénylésében keletkezett egy nagyobb 
baki. A technika ördöge ugyanis néhány 
AMV hangját nem akarta lejátszani. Több 
videónál szaggatott a hang (pár másod-
percre eltűnt majd visszajött) és volt olyan 
is, amit egyáltalán nem tudtak lejátszani. 
Valamelyiket újrapróbálták, de a hiba 
fennállt. Ez így elég sajnálatos. Itt jegyez-
ném meg, hogy már con előtt is feltűnt a 
kapkodós szervezés. Ami számításba véve 
a húsvétot nem annyira meglepő. Többek 
között ennek eredményei a fent említett 



Szombatot a K színpadnál rendkívüli 
módon DDR verseny folytatta, majd a szo-
kásos módon Parapara és eredményhirde-
tés zárta a koncert előtt. 

A K második emeletén a megszokott 
dolgok történtek, itt lehetett rajzokat 
szemlélni, karaokézni. 

Ismét egy japán énekes, Satsuki tette 
tiszteletét a MondoCon színpadán. A leve-
zénylés a megszokott módon zajlott, egy 
háromnegyed órás technikai szünet után 
lehetett újra visszamenni a K csarnokba. 
Most muszáj megjegyeznem, ami ilyenkor 
mindig megtörténik, és a szánalmasan vic-
ces kategóriába sorolom. Amikor kinyitják 
az ajtót, az emberek/fangirlök, - mint aki-
nek az élete múlna rajta -, olyan őrülettel 
törnek be a terembe/gázolnak át a 130 ki-
lós biztonsági őrön, mintha ott sem lenne. 

Cry Primal, különféle kvízek mindkét nap 
(Doctor Who, Star Wars, Csillagkapu stb.). 
Szombat délután a con meghívott ven-
dége, Nana Kuronoma tartott előadást a 
cosplayről. 

A D pavilon további színpadjain gamer 
versenyek mentek, a többi helyen pedig 
egész nap lehetett játszani különféle játé-
kokkal, mint az AC: Syndicate, Just Dance, 
Naruto, Skylanders, The Divison, Far Cray 
Primal stb. Továbbá most itt kapott helyet 
a DDR is, ami jó ötlet volt. Viszont nem tet-
szett, hogy a büfésor (sima büfé, sushibár, 
Bubutea) a Just Dance-szel került szembe, 
mivel előbbinél sokan álltak sorba, utóbbit 
sokan nézték/vártak sorukra, így itt egy át-
hatolhatatlan embertömeg alakult ki. 

A D-ben mindkét nap tartott az Amai 
Matsuri, ahol sok-sok japános dologgal 
lehet játszani, beöltözni, többé-kevésbé 
autentikus környezetben teázni. Itt jól el 
lehet tölteni az időt, de a következő hiba 
azért megütötte a szemem: Transzmisszi-
ós kör rajzolása. Tudtommal transzmutá-
ciós kör van. 

Itt a D-ben lehetett beszélgetni a cosp-
lay klubokkal, és társasozni is. 
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Mintha nem férnének el a teremben. Jó 
persze, tudom mindenki elöl akar csápolni, 
csak kár, hogy a hangtechnika nem igazán 
van a toppon, így elől az énekesből szinte 
semmit nem hallani, csak zaj van. Hátul 
egy fokkal jobb, de az sem az igazi. Min-
denesetre a koncert remek hangulatban 
zajlott, sőt Satsuki négy szám után az AoT 
openingjét is elénekelte, amitől felbuzdult 
a közönség. Később Saint Seiya és FMA 
opening is sorra került.

Szombat - D csarnok

Továbbra is szombat, de helyszín a 
MondoGames és Pc Guru show.

A Kultúr Korner átalakult Geeks & Craft 
Kornerré. Itt egész nap követték egymást 
az előadások, játékbemutatók pl.: Far 

„Amikor kinyitják az ajtót, az emberek/fangirlök, - mint 
akinek az élete múlna rajta -, olyan őrülettel törnek 

be a terembe/gázolnak át a 130 kilós biztonsági őrön, 
mintha ott sem lenne.”



K csarnok - vasárnap

A napot a nagyteremben az AMV 
Mortal Kombat indította. Ez még mindig 
remek program, a közönségnek mindig 
sikerül a műfajon belüli legfurcsább da-
rabot kiválasztani. A továbbiakban Home 
Made Asia és CP performance folytatta a 
sort, majd után jött az animés kerekasztal, 
ahol 1,5 órában beszélgettek az anime 
téma szakértői, köztük főszerkesztőnk, 
Catrin is. A program nagyon jó hangulat-
ban telt, és ezúttal egy kis hírekszekció és 
helyet kapott a műsorban. Szóba került 
a téli szezon, hogy ki mit vár/néz tavasz-
szal és a közönségszavazás eredményét 
is ismertették, bár erről szerintem több 
szó is eshetett volna azonkívül, hogy kive-
títették. Sajnos, aki nem volt ott, az csak 
az első fél órát tudja visszanézni, mert is-
mételten közbeszólt a technika. Ezután a 
nagy népszerűségnek örvendő tömegkvíz 
következett, amit a Fiú és a szörnyeteg 
című anime vetítése követett. Nagy öröm 
volt számomra látni, hogy egy ilyen friss 
filmet sikerült elhozni a conra. Az elma-
radhatatlan, bár szerintem kicsit kiégett 
táncos AMV-k és eredményhirdetés zárták 
a napot és a cont.       

A karaokéhoz még annyit szólnék, 
hogy kicsit a terem programjai egyenlőt-
lenül voltak elrendezve. Míg szombaton 
egész nap lehetett énekelni, addig vasár-
napra került a zenekvíz megújult formája 
a karaoke tippmix, és a japán-koreai zenei 

odaértem, kb. 10 perc késéssel a program-
füzetben leírtaktól, már nem volt semmi. 
Mint utánajártam, 22 perces volt az előa-
dás, amit valószínűleg előbb kezdtek a le-
írtaknál. Mindenesetre utólag megnéztem 
a MondoCon youtube csatornáján. Egy 
pozitívuma volt, hogy nagyon sok cím lett 
megemlítve. Viszont az előadás nagyon 
kapkodósra/rohanósra sikerült, nem cso-
da, hogy lemaradtunk. Szerintem ennyi 
idő alatt a kevesebb több lett volna, illetve 
inkább lehetett volna több idő az előadás-
ra, akkor egy-egy nagyobb címről többet is 
lehetett volna beszélni, screenshotokkal 
bemutatva. A kivetített prezentáció olvas-
hatatlanra sikerült.  

 Zárás előtt még azt a plusz információt 
semmiképp sem hagyhatom ki, hogy a cos-
playt az eddigi formájában már nem látjuk 

viszont. Ugyanis nem meglepő módon a 
cosplay.hu kivált a csapatból és a PlayIT-
en tevékenykednek tovább. Így a cosplay 
alapos ráncfelvarrást és újragondolás kap, 
ami nem is árt neki. 
   

Ideje zárnom soraimat. Mindent egy-
bevetve a conon érződött az a kapkodós 
szervezés és emberhiány, ami egy-két pon-
ton okozott egy kis rossz szájízt. De végül 
is ennek ellenére jól zajlott, mi jól éreztük 
magunkat, meg mindenki más is, aki eljött.
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videók blokk. Vagy az egyik, vagy a másik 
lehetett volna szombaton, hogy vasárnap 
több idő maradjon az éneklésre. (Bár mi a 
barátokkal mindig abban reménykedünk, 
hogy a zenekvíz és az anime kerekasztal 
távol kerül egymástól, mert mindkét prog-
ramot nagyon szeretjük.)

D csarnok - vasárnap

Itt lényegében sok változás nem volt 
a szombathoz képest. Ugyanúgy lehetett 
játszani, matsurizni. Annyi volt a különb-
ség, hogy a Kornerben más előadások 
és a színpadon más bemutatók és gamer 
versenyek mentek. Folytatódtak a kvízek, 
és volt szópárbaj is. Ami viszont legjobban 
érdekelt az a “játékadaptációk szerepe az 
animék világában” előadás volt, de mikor 


