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Őszi MondoCon
Írta: Hirotaka



Az anime, manga, sci-fi, fantasy szub-
kultúra szerelmesei és persze a gamerek 
október eleji kötelező programja az Őszi 
MondoCon volt. Ahogy lenni szokott, min-
denki megtalálta a neki megfelelő szórako-
zási formát. 

A sors iróniája, hogy jobb időt kaptunk, 
mint nyáron. Az évszaknak megfelelő őszi 
idő volt, szerencsére nem esett. Hihetet-
len sokan jöttek el erre a conra, különösen 
szombaton. Szó szerint tömeg volt, alig 
volt egy talpalatnyi föld. A programok te-
kintetében is kitettek magukért a szerve-
zők, sok érdekes és jó elfoglaltság kapott 
helyet az ismét lepedő vagy vitorla méretű 
programfüzetben. Legközelebb lehetne 
programfüzetből origami verseny. 

Lássuk akkor a szokásos felbontásban a 
programokat és, hogy milyen volt az egész 
esemény. 

nosabban töltöttem az időm és néhány is-
merősömmel futottam össze. 

A nagyteremben a még mindig óriási 
népszerűségnek örvendő cosplay vette 
át az uralmat, amit mi nem néztünk meg, 
mert már nagyon régóta nem érdekel és 
unalmas számunkra. Nagyon nem tetszik 
az az új megoldás sem, hogy a szavazóla-
pon nincs feltüntetve, hogy ki milyen cím-
ből öltözött be. Ez egyébként lehet, hogy 
csábítana, hogy bemenjek a programra, ha 
látok egy-két engem érdeklő cosplayt, így 
viszont semennyire sem izgat a dolog. 

Inkább a sokkal érdekesebbnek ígér-
kező japán útibeszámolót néztük meg. 
Egyrészt mert érdekelt, másrészt mert a 
Mondótól Fullmoon és tőlünk pedig Mii-
chan tartotta, plusz még vendég volt egy 
harmadik útitársuk is, Sándor. Képekkel 
illusztrálva mesélték el milyen volt 8 nap 
Japánban, milyen élmények érték őket. 
Rendkívül szórakoztató előadás volt és 
örültem, hogy sokan beültek erre a prog-
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Szombaton hiába nyitották ki a kapu-
kat már kilenckor, hiába volt folyamatos 
a beengedés, a sor így is hidat képezett a 
bejárat és a buszmegálló között. Mond-
juk ez nemcsak a nagyszámú látogatónak 
köszönhető, hanem, hogy sokan meglévő 
jeggyel is beállnak a sorba ahelyett, hogy 
bemennének. Ez rendszeres. Bár most 
kihelyezett kordonokkal segítették a gyor-
sabb bejutást.

No sebaj, mert így van alkalmam meg-
nézni mindent még a tömeg előtt és min-
dig szeretem azt az időszakot, mikor alig 
vannak. 

Szombat 

Hagyományosan AMV versennyel 
kezdődött a programok sora és annyi szá-
momra érdekes program követte, hogy 

délután 5-ig alig értem rá 
bármire is. Az evés-ivás, és 
a rövidebb talik azért be-
fértek. 

Az AMV-k most nem 
keltették fel az érdeklődé-
semet, valahogy mindet 
laposabbnak éreztem. A rajz-
csata sem kapta el hangula-
tom ívét miután kijelentet-
ték, hogy most mindenféle 
gamerség lesz a téma. Nem 
is néztem végig, inkább hasz-

ramra. (Miichan útibeszámolóját az AniMa-
gazin 33. számában olvashatjátok!)

Ekkor jelentkezett az első problémám 
ezen a conon, amire már a cont megelőző 
napokban is felfigyeltem: néhány prog-
ram kicsit logikátlan elrendezése. Ugyanis 
az animés kerekasztal egy időbe esett a 
Japán horror mitológia előadással. Ez bi-
zonyára nem sokakat akaszt meg az élet-
fenntartó rendszereinek működtetésé-
ben, de én nem örültem, mivel mindkettő 
érdekelt. Sebaj, salamoni döntéssel ketté-
vágtam a dolgot. Megnéztem a rövidebb 
horromitológiás előadást, mert a japános 
előadások ritkábbak conon és utána át-
mentem a kerekasztalra. Ilyenkor örülök, 
hogy felveszik a műsorokat, csak bevallom 
kevés időm van visszanézni, ezért amit tu-
dok inkább conon lesek meg. Elvégre ez az 
egyik oka, hogy ott vagyok. 

A horrormitológia nem volt rossz, de 
én kicsit komolyabbra számítottam, ne-
kem túl wikipédiás volt és kicsit lógott a 

http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-33/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-33/


levegőben. Viszont erre is sokan beültek 
és még álltak is a színpad körül. Az anime 
kerekasztal a megszokott érdekes, aktuá-
lis témákat kibeszélő szórakoztató műsor 
volt. Legalábbis, amit a cikk írásának pilla-
natáig láttam belőle. 

Visszatérve kicsit az ugyanazt a réteget 
vonzó ütköző programokra, nem a fenti 
példa volt az egyetlen ilyen. Szombaton 
a cosplay kedvelői szívhatták a fogukat, 
mert a cp kerekasztal és a cp smink előa-
dás ment egy időben. Másnap a Cosplay 
története és a performance volt ugyan-
akkor. Bár ez a két program nincs egy 
súlycsoportban, és előbbi angolul zajlott. 
De nagyobb probléma volt nekem, hogy 
vasárnap a zenekvíz és a szamurájos előa-
dás is egy időpontban volt. Bár itt meg kell 
jegyeznem, hogy örülök, hogy az elmúlt 
két alkalommal, nem került össze a kere-
kasztal és a zenekvíz. Az nekem nagyobb 
fejlövés.  

A csarnok egyik sarkában volt az úgy-
nevezett conaréna, ami egy viszonylag új 
dolog. Itt aktívkodni lehet. Volt például 
kviddics kupa, Gyűrűk ura kardvívás, Csil-
lagkapu kiképzés, LARP stb. Ezek egy része 
vasárnap is volt. 

A D pavilon egyébként 
teljesen jó így, néha az előa-
dást kicsit zavarja a játék-
részleg felől érkező hangza-
var, de annyira nem vészes.

A conos filmvetítések 
Shinkai Makoto neve és alko-
tásai körül forogtak. Szom-
baton a 5cm per Second-öt 
vetítették le, vasárnap pedig 
a The Place Promised in Our 
Early Days-t.

Most ősszel nem volt 
este koncert, de a zenei zá-

rás nem maradt el. A megszokott Parapara 
utána a karaoke verseny döntősei adták 
elő magukat és dalukat. Igazán jók voltak 
a produkciók, meglepetés, hogy indult egy 
japán versenyző is (az már nem volt meg-
lepő, hogy meg is nyerte). Remek hangja 
volt, ráadásul egy számomra nyálasnak 
bélyegzett nótát adott elő, amitől pláne 
kitört a fangirl tájfun a teremben.

 
Vasárnap

Vasárnapi hangulat. Reggel még nincs 
sor, a con területén alig vannak. Lehet né-
zelődni, főleg a Fogadóban, ahol odafér-
hetünk az összes pulthoz.  

Idén egyébként a vásárlós rész elren-
dezése némiképp átalakult. A kézműves 
standokat ugyanis cakk-pakk átpakolták 
a D pavilonba, ahol remek helyük lett. Ők 
kényelmesen elfértek, a Fogadóban pedig 
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A kerekasztal után a 
tömegkvíz volt a nagy-
színpadon. Tök jó, hogy 
animés kérdések vannak, 
viszont ez a program hiá-
ba félórásra van írva, va-
lahogy mindig rövidebb. 
Ennek bizonyára az az oka, 
hogy a napközben felgyü-
lemlett programcsúszást 
ilyenkor tornázzák le. 

Egy kicsit átkalando-
zom a D csarnok esemé-
nyeire. Azt már említet-
tem, hogy itt volt a horror mitológia meg 
az útibeszámoló előadás. No de a terem 
nagy része a játékoké. Itt voltak a gamer 
versenyek, ki lehetett próbálni különféle 
AAA címeket és a PS VR-t is. Ugyanebben a 
csarnokban kaptak helyet a sci-fi és fantasy 
klubok asztalai is. Nem mellesleg ismét itt 
volt a kajaellátó front is. 



könnyebb volt közlekedni, különösen a 
hátsó sarkában, ahol mindig tokiói metró 
effektus van.

Jó látni, hogy már egy ideje, a con kiter-
jedt a D csarnokra is, de már annyian jön-
nek, hogy az is tele lesz napközben. Szép 
lassan egyre nagyobb és nagyobb lesz a 
con. Bár azért egy darabig még elég lesz a 
jelenlegi terület. 

Szóval a vásárlásra remek alkalom a 
vasárnap reggel.

Vasárnapról mindig kevesebbet írok. 
Nem azért mert sokkal kevesebb program 
vagy érdekesség lett volna, egyszerűen 
csak többet beszélgettünk a barátokkal 
és a Nyuffy-kun megoldása is elvett némi 
időt. 

A nagyteremben az AMV Mortal Kom-
bat ébresztette azokat, akik a szombat 
után félig kialudva walking dead állapot-
ban érkeztek a conra. Szeretem ezt a 

dik) és a szinkronszínészes beszélgetés 
volt, melyek most valamiért a programfü-
zettől eltérően fordítva lettek megtartva. 

Az íj, a kard és az ecset című előadást 
a zenetippmix miatt nem tudtam a hely-
színen megnézni, de utólag pótoltam. Ez 
egy nagyon jó kis történelmi előadás volt. 
Ilyenkor látszik meg a különbség, hogy 
ki az, aki ért az előadott témához és ki 
az, aki csak összegyűjti a netről. Acheron 
köztudottan szakértője a távol-keleti tör-
ténelemnek, így ennek megfelelően egy 
informatív előadást kaptunk.  

A gamerversenyek nagy része is e nap-
ra került: szombaton LoL, vasárnap pedig 
Heartstone és Overwatch. 

Az Amai teaházról még nem ejtettem 
szót, mivel szombaton nem értem rá, 
ezért vasárnap töltöttem itt több időt. Nos 
örömteli, hogy a kis matsuri negyed meg-
újult, néhány régi népszerű játék mellett, 
ismét új játékokat és elfoglaltságot hoztak. 
Ilyen volt a Totorós ugrálóvár vagy a hor-

rorsátor, amiben egy kis feladatot kellett 
teljesíteni, miközben a Japán horrorszto-
rikból ismert “lények” ijesztgettek, nekünk 
meg csak egy elemes mécsesünk volt. Ez 
nagyon jó móka, szép munkát végeztek 
a készítők, majdnem gondoltam rá, hogy 
félni kéne. 

Azt pedig már meg sem említem, hogy 
ismét volt rajz, karaoke, DDR verseny, amik 
annyira a con alapkellékei, mint nekem a 
nevem.  

Vasárnap este is a zene vette át a tere-
pet, a szokásos Táncos AMV-k és a Home 
Made Asia előadói szórakoztatták a közön-
séget. Végül az eredményhirdetés után 
mindenkiben tudatosulhatott, hogy ennek 
a connak is vége, és másnap hétfő: irány 
a munka meg a suli. (Mondjuk én szabin 
voltam.)

Egy jó és, ami a legfontosabb, egy tar-
talmas cont tudhattunk magunk mögött. 
Hamarosan itt az Animekarácsony és re-
mélem lesz új Kenshin kötet.
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programot, még ha nem is csinálunk mást 
csak AMV-ket nézünk, de a körítés bejön. 
Bár néha eléggé pislogok, hogy egy-egy 
AMV miért az egyik kategóriába kerül, 
mikor egy másikba jobban belepasszol, de 
mindegy is, mert így könnyebb eldönteni, 
melyik a jobb.

Éljen, ismét volt Zenetippmix, éljen, 
nem volt benne gamer kategória macska-

nyervogás szerűen mixelve 
és nem éljen, volt dorama 
kategória, aminél nem az 
okoz gondot, hogy melyik 
zene, melyik doramához tar-
tozik, hanem hogy az egyik 
zenét elkülönítsem a másik-
tól. Mert ezek annyira egy 
kaptafára készülnek, mint a 
szocialista konfekcióruhák, 
és még nyálasok is. 

A következő program, 
amit megnéztük az a Fandub 
verseny (immáron a harma-
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