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Honnan jött a 
művészneved ötlete?

Volt egy őrült időszakom fiatalabb ko-
romban, amikor a Hunglis csodálatos mű-
vészetét űztem. Imádom a macskákat és 
valahogyan ezt kombináltam az Art szóval. 
A Miyaou pedig a macskanyávogás japáno-
san leírt formája.

Mikor jártál először conon?

Nagyon régen kétszer is felvittek szü-
leim Animekarácsonyra. Utána volt egy kis 
szünet és 2015-ben felvettek egyetemre, 
így közelebb kerültem a fővároshoz, rend-
szeres látogatója lettem minden pesti ren-
dezvénynek.

Látogatóként mely programok 
vonzanak leginkább?

A rajzos, cosplayes és kreatív témájú 
programok, előadások, versenyek. Ezenkí-
vül a kedvenc alkotóim pultjainál is mindig 
körül nézek és nagyon szeretem a nyála-
mat csorgatni a sushis-pultnál is. Nincs Con 
sushi nélkül!

Szoktál vidéki 
rendezvényekre járni?

Mivel vidéki vagyok, inkább a vidéki, 
pontosabban a debreceni rendezvényekre 
szoktam járni, az OSzAKE-nak pedig szer-

Legends című játékból. Végig vittem a-tól 
z-ig, figyeltem a részletekre, szerencsére 
tudtam kölcsönkérni varrógépet is. Talán 
ezt a munkámat mondanám inkább a kez-
désnek.

Hogyan fogadta a 
környezeted a hobbidat?

A családom abszolút támogató, na-
gyon szeretik és büszkék a jelmezeimre, a 
velük szerzett sikereimre. A baráti köröm 
hasonló érdeklődésű emberekből áll, ők 
is elfogadók. Az egyetemen nem nagyon 
foglalkoznak ezzel az emberek, én sem hir-
detem, hogy mit csinálok a tanulás mellett, 
de jó párszor kaptam már dicsérő szavakat 
ott is. Negatív élmény nem igazán ért, 
esetleg interneten, de az ilyeneket ignorál-
ni szoktam, nem kell, hogy fájjon a fejem.

Úgy tudom, hogy a cosplay 
készítésen kívül rajzolni is szoktál. 

Mit gondolsz, a rajztudásod 
mennyit segít a cosplay megter-

vezésénél?

Igen, bár inkább úgy írnám ezt le, hogy 
a rajzolás mellett kezdtem el cosplayezni. 
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vezője is vagyok, a rajzos-rajzversenyes 
részlegért felelek.

Mi csábított a cosplay irányába?

Nem tudok egy konkrétumot kiemelni 
az egészből. Mindig is imádtam az alkotást, 
a kreativitást, rengeteg aprócska hobbim 
volt, kicsit vonz az előadóművészet is, 
mindez pedig a cosplay világában futott 
össze és forrt ki a számomra.

Mi volt az első 
cosplayes munkád?

A leges-legelső Sally volt a Nightmare 
before Christmas című bábanimációsfilm-
ből. Se varrógép, se tapasztalat, csupán 
rengeteg lelkesedés. Így hát nekiálltam 
kézzel varrni, festeni, hímezni. Ezután volt 
egy „üresjáratom“, amikor annyi ötletem 
lett és annyit kellett volna varrnom, hogy 
inkább barátnőim segítségét kértem 
ebben és a fegyver készítésbe, mütyürö-
zésbe mentem bele és éltem ki magam. 
Körülbelül egy éve elégeltem meg, hogy 
nem tudok varrni, ekkor kezdtem el a Ri-
ver Spirit Nami cosplayemet a League of 

Rengeteget segített, a festészet és a grafi-
ka is egyaránt. A tervezés és kivitelezés 
minden fázisában nagyon jól jön a rajztu-
dásom. A Nami festését, páncélelemeinek 
árnyékolását külön megdicsérték egy ver-
senyen, ezt emelték ki a legizgalmasabb 
részként és ez azóta is jóleső büszkeséggel 
tölt el. Az arcfestéseim elkészítésekor is jól 
jön, hogy biztos kézzel megy a bonyolul-
tabb mintázatok felfestése.

„Mindig is imádtam az alkotást, a kreativitást, 
rengeteg aprócska hobbim volt, kicsit vonz az 

előadóművészet is, mindez pedig a cosplay vilá-
gában futott össze...”



Szerinted mely tulajdonságok 
vagy épp adottságok a legfonto-

sabbak ezen a területen?

Az adottság mindenkiben megvan csak 
fejleszteni kell, ezt pedig a „türelem“ nevű 
tulajdonsággal lehetséges. Jó ha az em-
bernek van tervező és szervező képessége 
is és jól átgondolja a jelmezét, beosztja az 
idejét még jóval a befejezésre szánt idő-
pont előtt és nem kapkodva fejezi be a con 
hajnalán a félkész jelmezt. 

A cosplay készítése során van 
valami, amire kiemelt 

figyelmet szánsz?

Szinte mindenre. A legapróbb részle-
tekre és a teljes összképre, a színharmóni-
ákra, anyaghasználatra, bármi, amit talán 
nem szúrnak ki először, de ott kell lennie, 
különben hiányérzetet kelt. De sok eset-
ben örömmel szöszölök az apró mintákkal, 
hímzésekkel is. 

Mit gondolsz, hogyan lehetne 
fokozni a cosplayerekre 

terelhető figyelmet?

Sosem gondolkodtam még ezen rész-
letesebben. Több rendezvény és esemény, 
bemutatók, olyan körökben, amik nem 
csak az animés vagy gamer világot érin-
tik, hanem az „átlag“ ember is találkozhat 

pedig a Cosplay „Play“ részét takaró rövid 
performance. Így még olyan igazságtalan-
ságok sem fordulhatnak elő, hogy olyan 
személyt díjaznak, aki a színpadon nem 
meri bevallani hogy a cuccai vásároltak, így 
pedig igazságtalan eredmény születik. Per-
sze a körültekintően megválasztott zsűri is 
fontos, akik pártatlanul és személyes kap-
csolataiktól függetlenül tudnak dönteni és 
figyelembe veszik a kemény munkát.

Mely technika alkalmazása 
jelent kihívást számodra?

Egyértelműen a varrást mondanám. 
De igyekszem behozni a lemaradásomat 
és szakmailag is fejlődni benne. Renge-
teget agyalok és kutatok jó referenciák 
után, hogyan lehet szépen szabni, bélelni, 
szűkíteni.

Mi volt a legkülönlegesebb 
elem, amit cosplaybe emeltél?

Általában megszokott cosplayes alap-
anyagokat használok, illetve olyan dolgo-
kat, amiket hobbi boltokban is be lehet 
szerezni. Nagyon egyszerű anyagokat 
használok precíz összeállítás során, vagy 
az optikailag becsapósra festett formákkal  
igyekszem elérni a kívánt eredményt. Leg-
meghökkentőbb anyag, ha arra vagytok 
kíváncsiak, nem igazán fordult elő. Egyszer 
egy kard végére parfümös kupakot hasz-
náltam, akkor még nem ismertem a ter-
moplasztikus műanyagok sokoldalúságát. 
Talán egy ilyen példám van.
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vele. Nagyon jó, hogy egyre gyakrabban 
jelennek meg híres cosplayerek televíziós 
interjúkban.

Mik a tapasztalataid a cosplay 
versenyekről? Van bármi amit 

másként csinálnál?

Egy-két tapasztalatom van. Segí-
tő-szervezőként persze figyelni szoktam, 
miként fejleszthetnénk mi is. Legtöbbször 
elégedett vagyok a szervezésekkel és nem 
csinálnám máshogy. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy legyenek előzsűrizések, hi-
szen a színpadon nem sok mindent lehet 
megállapítani és a közönséget sem lehet 
untatni az anyagok részletes elemzésével. 
A zsűri szeret taperolni, nagyítóval vizsgá-
lódni erre jó egy külön blokkba és terem-
be szervezett előzsűrizés, a színpadon 



Milyen szempontok alapján 
választasz cosplay alanyt?

Első látásra beleszeretek sok minden-
be, majd végigpörgetem magamban a 
következő kérdéseket, melyek szűrőként 
is funkcionálnak: „Passzol hozzám?“, „Elég 
egyedi?“, „Mennyire nagy kihivás, meny-
nyire izgalmas?“. Próbálok olyan karakte-
reket választani, amellyel könnyen tudok 
azonosulni, és elég összetett és részletes 
munkát igényelnek.

Milyen világból választottál 
eddig cosplay alanyokat? (anime, 

manga, játék, original)

Főleg a League of Legends világából 
választok, és az elkövetkezendő terveim 
között is inkább gamer témájú ruhák szere-
pelnek. Gyakran választottam képregény, 
film, anime, animációs film karaktereket, 
de készítettem már original kosztümöt is.

Most kifejezetten a League 
of Legens világából merített 

cosplayeidről kérdezlek. Mi volt a 
sorrend? Előbb a játék és később 

a cosplay vagy fordítva?

Előbb a játék, de szinte azonnal a cos-
play is. Megismertem a játékot és egyből 
cosplayelhető karakterek után kutakod-
tam benne. Ezután igyekeztem azokat a 
karaktereket kitanulni, akiket cosplayelek, 

Játszottál már cosplayben?

Nem igazán volt még erre példa. Porós 
sapka számít?

Szerinted hogyan lehet jól tük-
rözni egy karakter személyiségét? 

(Versenyzés, fotózás, stb.)

Legfőképpen úgy, hogy ismerjük a 
karakter minden tulajdonságát, a szemé-
lyiségét. Ha mosolyog, akkor szívből mo-
solyogni kell, belevigyorogni a kamerába, 
ha komorabb, akkor azt az oldalunkat elő-
venni. Versenyen, ahol az előadásodnak a 
mozgás is része, a karakter átadásában a 
mozdulatok milyensége és finomsága is 
számít. Fényképen a fotósnak is ügyesnek 
kell lennie, a megfelelő pillanatot kell le-
kapnia, türelemmel össze kell dolgozni a jó 
képek érdekében.

Hogyan készülsz a 
fotózásokra?

Izgatottan, türelmetlenül számolom a 
napokat. Végiggondolok fejben, papíron, 
listán, naptárban, újra papíron és megint 
fejben (kétszer) mindent, majd megállapí-
tom, csak a bekészített és összecsomagolt 
táskát kell elővenni a szekrényből, amiben 
gondosan el vannak téve a cosplay elemei, 
nincs ok az aggodalomra.

Hogyan készülsz a conokra, 
cosplayes eseményekre?

Ugyanúgy mint a fotózásokra. Csak itt 
már kicsit nyugodtabb vagyok, rutinosabb. 
A conokon általában a rajzversenyek és 
egyéb események is foglalkoztatnak, olyan 
sok dologra figyelek, hogy bepörgök és el-
felejtek parázni.
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hogy ne maradjak szégyenben, ha rákér-
deznek: „Na és játszani tudsz-e vele?“. Nem 
vagyok profi, és az iskola és a cosplay is le-
foglal, sajnos ritkán jut időm játszani.

Rengeteg hős és hőskinézet 
érhető el a játékban. Inkább az 

eredeti, Riot által megvalósított 
kinézetek vagy a fanartokra ala-

puló tervek tetszenek jobban?

Változó. Nagyon sok kreatív fanart és 
ötlet van a világban, de a játékba bekerült 
kinézetek között is van olyan, amivel hirte-
lenjében nem értek egyet, vagy ha tehet-
ném, ki is törölném a játékból.

„...ismerjük a karakter 
minden tulajdonságát, 

a személyiségét. Ha 
mosolyog, akkor szívből 
mosolyogni kell, belevi-

gyorogni a kamerába, ha 
komorabb, akkor azt az 
oldalunkat elővenni.”



Saját belátásod szerint, mely 
típusba tartozol: azok közé soro-

lod magad, akik még az utolsó pil-
lanatban is a cosplay készítésével 

foglalkoznak, vagy azok közé, akik 
jó előre elkészülnek mindennel?

Az utóbbi csoportba tartozom és 
szeretnék tartozni, de sokszor úgy jön ki, 
hogy az utolsó napokra is hagyok egy-két 
dolgot. Még egy réteg festést vagy lakkot 
felteszek, keresek egy apró díszíthető felü-
letet, kitalálok egy-két extraságot.

Mennyire tervezel fejben 
előre cosplay terén?

Nagyon. Sok mindent fejben pörgetek 
le, de igyekszem illusztrált listákkal rend-
szerezni csapongó ötleteimet, így minden 
le van dokumentálva, akár olyan dolog is, 
amit sose fogok elkészíteni, de nagyon él-
veztem végiggondolni, megtervezni, belis-
tázni. Egy cosplay akkor kezdődik el nálam, 
amikor a bevásárló listát is megírom hozzá.

Milyen tanáccsal látnád el a 
kezdő cosplayereket?

Mindig előre kell tervezni. Fejben, pa-
píron, gépen, listában vagy akárhogy, egy 
biztos menetrend nem fog kellemetlen-
ségeket okozni. Merjen mindenki bátran 
kérdezni, úgy tanul az ember. Ha szüksé-
ges, készítsen előtte egy másik, kisebb 

im, a barkácsüzletek. Ipari és építőanya-
gok, szerszámok és munkagépek, minden, 
mi szem-szájnak ingere egy férfi számára 
engem ugyanúgy lázba hoz. A cosplay 
készítésének legizgalmasabb részét is apu-
kám műhelyében élem át.

Számodra a tervezés vagy a 
megvalósítás jelent kihívást vagy 

épp több időt?

A tervezés rengeteg időt elvesz, de 
szükségesnek tartom, hogy a kivitelezés 
gördülékenyen menjen, ne pocsékoljak 
el alapanyagot, főleg ha annak folyómé-
tere az arany árával van egy csoportban. 

Szeretem a kihívásokat és így a kivitelezés 
időigényes részeit sem tekintem tehernek.

Számodra milyen a jó cosplay 
és a jó cosplayer?

Én magamban két csoportra osztottam  
a cosplayes világot. Van a fun-cosplay és 
fun-cosplayer, aki beöltözik mert szereti, 
mert bulizik, nem érdekli, hogy vásárolt, 
nem versenyezik vele és nem is hivalkodik 
vele. Egyszerűen bulizásnak fogja fel. A 
másik csoportot craft-cosplaynek hívom, 
azok vannak benne, akiknek számít mit ho-
gyan, odafigyel a részletekre, azért csinál-
ja, mert szereti elkészíteni a jelmezt. Mind 
a  kettőben mindenki jó, az utóbbiban 
fordulnak elő kevésbé jók, a türelmetlenek 
vagy figyelmetlenek, akik az utolsó pilla-
natban a részletek rovására csapják össze 
munkáikat.
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próba kiegészítőt, jelmezt vagy akármit, 
a tökéletes végeredményért. Használja az 
internetet. Akkor is, ha nem tud angolul, 
a halandzsanyelvű videók vizuális anyaga 
is rengeteget segít. Nagy adag türelem 
is kell. Nem kell sietni, rögtön a hírnévre 
vágyni, nem az a lényeg. A cosplay készí-
tésének és viselésének élvezete a legfon-
tosabb.

Hol szerzed be a cosplay 
alapanyagokat? 

Internetről rendelek nagyon sokat. A 
jól bevált üzletekből, hobbi boltokból, de 
legizgalmasabb és nagyon kedvelt helye-

„Mindig előre kell ter-
vezni. Fejben, papíron, 
gépen, listában vagy 
akárhogy, egy biztos 

menetrend nem fog kel-
lemetlenségeket okozni. 
Merjen mindenki bátran 

kérdezni, úgy tanul az 
ember.”



Van példaképed cosplayes 
körökből? Ha igen kik azok?

Nem szeretnék kiemelni senkit, renge-
teg senpaiom van, akiknek a munkái inspi-
rálóan hatnak rám. Kevésbé ismert, úgy-
mond kezdő cosplyesek közül is nagyon 
sok ismerősöm van, akiknek egyszerű, de 
annál kreatívabb megoldásai rávezetnek a 
megoldásra az én cosplayes kérdéseimnél 
is. Őszinte rajongással és nyitott szemmel 
figyelek mindenkire.

A saját cosplayes oldalad 
vezetésénél mire szánsz kiemelt 
figyelmet? Szoktál nyereményjá-

tékot hirdetni?

Előfordul, hogy amikor nincs rá időm, 
nem vezetem olyan katonás rendben az 
oldalam. Nem ezt tartom fontosnak, az 
alkotás érdekel. „Work in progress“- ké-
peket rendszeresen elfelejtek készíteni, 
belemerülök a munkába. A kész eredmény 
conon vagy más rendezvényen publikál, az 
ott készült képek és a kész rajzok közül is a 
legjobbakat teszem fel, ha épp nem felej-
tem el. Nem szoktam nyeremény játékokat 
csinálni, de tervezek majd a távoli jövőben.

Mire ügyelsz a cosplay tárolása 
illetve szállítása során?

Tároláskor praktikusan és pormente-
sen csomagolt zacskókban rendszerezem 

felém. Tudom, hogy egy hatalmas karddal, 
kiegészítővel, vagy sárkánnyal mászkálni a 
muglik között a legmenőbb dolog.

  Egy alapvetően nem cosplayes 
esemény kedvéért conon kívül is 

felvennél cosplayt?

Igen, volt is már rá példa. Persze ezek 
kisebb, egyszerű cosplayek voltak, inkább 
csak sima jelmezek, a móka kedvéért és a 
bulizásért öltöztem be.

Van esetleg valami vicces szto-
rid, ami a cosplayhez köthető?

Van egy-kettő. Riggle-lel folyton meg-
állítanak és megbámulnak. Egyszer történt 
egy olyan, hogy a Hungexpo parkolójában 
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a jelmezeim kiegészítőit, a ruhákat a szek-
rényben a többi ruhámmal együtt tárolom. 
Csak egy átlagos cosplayes szoba, minden 
sarkában fegyverekkel… A Nami szikla a 
garázsunk egyik sarkában pihen éppen, 
azóta rá lett pakolva mindenféle holmi, a 
sárkány jelenleg a párom szekrényének te-
tején lazul. Szállításkor nem szokott prob-
léma lenni, Riggle vigyáz a bőröndömre, 
amíg megveszem a jegyem. Az emberek 
csak azért bámulják meg, mert túl csinos 
és elképesztően szívdöglesztő.

Saját meglátásod szerint a 
cosplayerekre továbbra is „csoda-

bogarakként” tekintenek?

Igen, de engem a cosplayes életem 
előtt is csodabogárként és különcként 
kezeltek. Nem érdekelt már akkor sem, ha 
megbámulnak vagy hangosan a tetszésü-
ket vagy épp nemtetszésüket nyilvánítják 

„Tároláskor praktikusan és 
pormentesen csomagolt 

zacskókban rendszerezem a 
jelmezeim kiegészítőit, a ru-
hákat a szekrényben a többi 
ruhámmal együtt tárolom. 
Csak egy átlagos cosplayes 

szoba, minden sarkában 
fegyverekkel…”



öltöztünk át. Az egyik pillanatban megállt 
mellettünk egy rendőrautó. Lassan lehú-
zódott az ablak, mi dermedten figyeltük, 
ahogy a rendőrök is mereven bámultak 
ránk. Majd az egyikőjük: „Meg tudjátok 
mondani mégis mi folyik itt, hogy furcsán 
öltözött emberek mászkálnak erre, meg 
ti is itt öltöztök?“ Annyira meglepődtem, 
hogy elfelejtettem magázódni a ren-
dőrbácsival, hirtelen csak annyit tudtam 
válaszolni: „Hát tudjátok srácok ilyen 
animés-képregényes, beöltözős Mondo-
Con! Negyedévente van, elég népszerű.“ 
Nevetve megköszönték az információkat, 
majd elhajtottak, még integettem is, és 
amikor percekkel később vettem fel a fej-
díszemet, a fejemen maradt a kezem: „Te 
jó ég. Ezek rendőrök voltak! És francba 
is én letegeztem őket tök lazán.“ Azóta 
jobban figyelek a piros lámpáknál nehogy 
összefussak velük még egyszer, bár nem 
hiszem, hogy felismernének civilben. Sze-
rencsémre.

Szoktál próbasminket 
készíteni?

Nem mindig. Nem igazán szeretem 
pazarolni az arcfestéket, legtöbb esetben 
a con reggelén alakul ki a végső smink vagy 
festés.

Mik a jövőbeli terveid? Hol ta-
lálkozhatunk veled legközelebb?

Elég sok jövőbeli tervem van, a kö-
vetkező Bewitching Tristana lesz, később 
pedig egy Overwatchos Meit is szeretnék 
elkészíteni. Sok-sok projekt van még kiala-
kulóban, de azt egyenlőre fedje jótékony 
homály. Legközelebb a novemberben 
megrendezett budapesti PlayIT-en talál-
kozhattok velem és Riggle-lel.
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Mit gondolsz a szekrény cosp-
layekről és a rendelt darabokról?

Az úgynevezett szekrénycosplayjel 
nincsen bajom, nagyon kreatívan és sokol-
dalúan lehet megközelíteni ezt az ágat is. 
A varratott és rendelt darabokkal úgyszin-
tén semmi problémám mindaddig, míg az 
be van ismerve, nem sajátnak beállítva, 
továbbá hiszti sincs belőle, hogy a tökéle-
tesre készíttetett jelmeze miért nem ért 
el helyezést.

Mely külföldi cosplayes ren-
dezvény vonz leginkább?

 (És miért?)

Szinte mindegyik. Elég izgalmasnak 
és pörgősnek tűnik mind. Amelyik a leg-
inkább felkeltette az érdeklődésem az a 
fantasy témájú Elfia. Csodálatos cosplyek 
és programok egy fantasztikus fantasy té-
májú helyen. Erre a rendezvényre minden-
képpen szeretnék majd kijutni.

Köszönöm az interjút MacskArtnak!
A róla készült fotók forrása: Phoenix Feather, Storm Cloud Studio, Cleanpig’s hideout, Hazardous pictures

https://www.facebook.com/MacskArtMiyaou/
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