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501-es légió magyarországi helyőrség Chimaera Squad interjú
Írta: Lady Marilyn (ladym.blog.hu)
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Szeretném megragadni az
alkalmat, hogy megköszönjem az
interjút Tóth Zsoltnak. Zsolt, kérlek mutatkozz be az olvasóinknak
valamint arra is megkérlek, hogy
az egyesületről is beszélj nekünk!

Milyen technikákkal készültek
a rohamosztagos
felszereléseitek?
A rohamosztagos páncélok leggyakrabban vákuumformázással készülnek.
Vannak kivételek mint pl.: a műgyantából,
üvegszálból készült sisakok.

Sziasztok! Tóth Zsolt vagyok, az 501es Légió Magyarországi Helyőrségének az
első tisztje, valamint a Chimaera Squad
aktuálisan megbízott ügyvivője.
A Chimaera Squad nem hosszú múltra tekint vissza, kb. 2 éve alakult meg. A
Squad egyik alapítója vagyok, magában a
Helyőrségben 2010 óta vagyok tag.
A Squad létrehozásához pár feltételnek meg kell felelni, így eltartott egy
ideig mire eljutottunk arra a szintre, hogy
akkorára nőjünk, hogy megalapíthassuk
az osztagot. Feladata az lenne, hogy a
„kisebb jelentőségű” fellépéseket (ahol
elég csak a rohamosztagosok jelenléte
fő karakter nélkül, mint pl.: Darth Vader,
Boba Fett stb.) átvállalja az anyaszervezettől, ezzel tehermentesítve amikor túl sok
fele kell jelen lenni. Természetesen nem
vagyunk függetlenek az anyaszervezettől.
Mindenki ugyanúgy jelen van azokon a
rendezvényeken is, amire Vader Nagyúr, az
Uralkodó, vagy bárki más elmegy. Ezek legtöbbje jótékonysági rendezvény, gyermeklátogatás, adománygyűjtés. Ezeken kívül
természetesen ott vannak a gyerekzsúrok,
céges rendezvények és bármi más.
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Mennyi időbe telik egy rohamosztagos cosplay elkészítése?

Az 501-es légiót 1997-ben
alapították. Azóta 40 országban
közel 10000 tagja van. Hazánkban
a helyőrség 2006. decemberében
alakult meg, jelenleg pedig 40 aktív taggal büszkélkedhet. Milyen
feltételeknek kell megfelelnie
azoknak, akik új tagként, kész
jelmezzel szeretnének
jelentkezni hozzátok?
A csatlakozásnak 3 feltétele van: Betöltött 18. év, büntetlen előélet és egy 501es referenciáknak megfelelő felszerelés. A
referenciákat meg lehet találni a központi
oldalon: 501st.com , de természetesen mi
magunk is szívesen segítünk azoknak, akiknek nincs meg a kellő tapasztalata, felszerelése ezek elkészítéséhez.

Inkább ti magatok készítitek a
ruháitokat, vagy rendelt
elemekkel dolgoztok?
A legtöbb felszerelésünket magunk
készítjük, vagy Helyőrségen belül készíttetjük. Nagyon ritka az, amikor bizonyos
elemeket külföldről kell megrendelni,
mert Magyarországon nem megtalálható.

Van saját cosplayes
műhelyetek?
A cosplay műhely kicsit túlzó fogalom,
de nagyon sokunknak van egyfajta külön
helyisége ezek összeállítására. Különösen
azoknak, akik nagyobb számmal készítenek felszereléseket.

A felszereléseink relatív sok ideig tartanak míg elkészülnek. Ez leginkább azért
van, mert nem főállásban foglalkozunk
ezzel. Általában 3 hónap mire egy felszerelés teljesen elkészül. Ez persze függ
attól is, hogy a megrendelő hogyan ér rá
felpróbálni a számára készített páncélt. A
felszereléseink ugyanis személyre szabottak, egyénre igazítottak.

„A csatlakozásnak 3 feltétele van: Betöltött 18.
év, büntetlen előélet és
egy 501-es referenciáknak megfelelő felszerelés. A referenciákat meg
lehet találni a központi
oldalon: 501st.com...”
Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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A jelmezeken és az azokhoz
közvetlenül kapcsolódó kiegészítőkön kívül más filmes elemeket
is készítetek? (Ha még nem, akkor
tervben van-e ilyesmi?)
Természetesen folyamatosan bővítjük az elkészíthető felszerelések listáját,
de mivel korlátozottak az erre fordítható
anyagi források, így elég lassan sikerül haladni. folyamatosan tervbe vannak véve új/
más páncélok, amik iránt van érdeklődés.
Ezeken kívül nagyon szeretnénk filmes díszleteket is építeni, de szintén a korábban
említett okok ezt is hátráltatják. Jelenleg
készülőben van egy Halálcsillag irányító
konzol, valamint több hasonló projekt
tervbe van véve, mint pl.: Uralkodó széke,
Csillagromboló parancsnoki híd, E-web
ágyú. Előreláthatólag egy évben egy hasonló fog elkészülni (az egyoldalú változtatás jogát fenntartjuk).

Mi a fontosabb: a karakterhűség vagy a filmekhez való
hűség, ha magáról a kész
jelmezről van szó?
Nálunk a karakterhűség és a filmekhez
való hűség nem igazán tér el. Ezért van a
18-as korhatár, ugyanis a felszereléseinket
nem csak hordani, hanem viselni is kell. Mivel a referenciák csak film hű felszerelést
engedélyeznek, így akinek már van egy,
az reflexszerűen átszellemül a jelmezéhez
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függő karakterhez. Aki tiszti ruhát hord, az
rutinszerűen feszes tartásba vágja magát,
amint elsimította az utolsó ráncot is beöltözés után. Aki rohamosztagos szerelést
hord, az képes vigyázzállásban állni akár
félórát még akkor is, ha 40°C van a ruhában, mert ez a karakterére jellemző.

most léptünk le a filmvászonról. Legtöbb
esetben ez sikerülni is szokott (kivéve ha
éjsötét helyiségben lezúgunk egy lépcsőn).

Hogyan fordul a kocka, ha
a fenti kérdést a fellépésekre
vetítjük?

A filmek világában lehet utólag olyan elemeket csempészni a
ruhákba, melyeket az eredeti forgatáson esetleg egy zöld elemmel
pótoltak. Mennyire gyűlik meg a
bajotok az ilyen apró részletekkel?

Azt hiszem nagy vonalakban fentebb
már válaszoltam. Fellépések alkalmával
természetesen az a dolgunk, hogy megfelelően keltsük azt a látszatot, hogy mi

Az apró részletekben az a jó és a ros�sz is, hogy a lényeg a részletekben rejlik.
A laikusoknak nem tűnik fel ha egy rohamosztagos szeme zöld helyett csak si-

mán sötétített, de aki ismeri ezeket a részleteket, az bizony tesz érte, hogy ami zöld
az zöld is legyen.

Egy másik nagy nehézséggel
szembesülnek a cosplayerek
akkor, amikor számítógépes
játékokról beszélünk (már pedig
Star Warshoz kapcsolódó játékból
is van választék a piacon). Ez a
nehézség az, hogy a tervezők
szeretnek „lehetetlen” anyagokkal dolgozni, vagyis olyan
textíliákkal, melyek fejtörést
okozhatnak. Hogyan hidalható át
ez a probléma?
Nálunk is ismerős ez a probléma. Játékokban egyszerűbb megcsinálni, hogy egy
ruha 6 rétegből és hatféle mintából álljon,
hétféle elrendezésben. Nálunk ilyenkor
jönnek a tépőzárak, patentek, ragasztások, mágnesek. sok türelem, sok tervezés
és az se hátrány, ha van egy jó varrónő
ismerősünk.

Milyen tanácsot adnál azoknak,
akik egy Star Wars karakter bőrébe szeretnének bújni egy cosplay
keretein belül?
A rajongást nehéz keretek közé
rítani. Rengeteg kedvelt karakter
rengetegféle kinézettel. Jómagam
javasolnám, hogy próbáljanak meg

szovan,
azt
egy
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olyan karaktert választani, akivel érvényesülni tudnak. Természetesen „törpéket is
bevesznek rohamosztagosnak”, de nyilván
aki 175cm magas, az ne ragaszkodjon feltétlenül egy Vader jelmezhez, mert annak
legalább 2m-nek kéne lennie. Persze ez
csak tipp.

választ valaki karaktert. Ezzel nincs különösebb baj. Aki szereti a Star Warst, az
minimális szinten mindegyiket felismeri.
Aki nem ismeri, annak meg úgyis mindegy,
mert az ő szemében csak egy a sok közül,
még ha el is mondanánk, hogy ki is az a
karakter.

Saját meglátásod szerint nagy
fába vágja a fejszéjét az, aki olyan
Star Wars karaktert valósít meg
cosplayerként, akit a közönség
esetleg kevésbé ismer?

Szerinted sok cosplayert
megmozgat maga a Star Wars univerzum? Mennyire lett népszerű
Star Wars-os karakternek öltözni
az új filmeknek köszönhetően?

Elég gyakori eset, hogy nem filmből,
hanem regényből, játékból, képregényből

Úgy gondolom, hogy folyamatos az
érdeklődés a jelmezek iránt. Az utóbbi
időben megsokszorozódott a hozzánk
belépők száma is. Rendezvényeken is sok
jedi/sith ruhás személyt látni, a jelmezes
klubokról nem is beszélve.

Tanultok-e külön kardvívást
vagy harcművészetet annak
érdekében, hogy minél hitelesebb
produkciót tudjatok összeállítani?
Igen. Folyamatos vívásedzéseket tartunk Helyőrségen belül, hogy az előadásaink ne csak a felszínét karcolgassák a
látványnak, hanem érezzék a lendületet,
az erőt, a tempót. Vader, ha mellbe rúg
valakit vívás közben, akkor abban erő van.
Ha valaki hátra esik, azt lendületből teszi.
Nem csetlik-botlik. Nem véletlenül kimerítőek mind az edzések, mind az előadások..

AniMagazin/AniPalace

„Az utóbbi időben megsokszorozódott a hozzánk
belépők száma...”
Hogyan készültök a
fotózásokra?
A fotózásokra nem igazán lehet készülni. Az az emberáradat, amivel sokszor
dolgunk van, arra nem lehet készülni. Rengeteg kérdés, rengeteg megnyilvánulás.
Van aki kedves, van aki kevésbé, van aki
türelmes, van aki szemtelen stb., szinte
minden típussal találkozunk ilyenkor. Az
egyetlen, amit tehetünk, hogy türelmesen
álljuk a sarat és megpróbálunk mindenki
kedvében járni.

Van-e kapcsolatotok
külföldi légiósokkal?
Természetesen van kapcsolatunk külföldi Légiósokkal. Lévén nemzetközi szervezet vagyunk ez mondhatni követelmény.
Mindezek mellett nem egyszer fordult elő,
hogy külföldi Helyőrségek tőlünk kértek
segítséget. Az sem elhanyagolható, hogy
az osztrák Helyőrség fele hozzánk van
igazolva.

Jártatok már külföldi cosplayes
rendezvényeken?
Igen, voltunk már külföldi jelmezes
rendezvényeken, legtöbbször Bécsben.
Ami nagyon nagy álmunk lenne, az a Star
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akik ugyanúgy osztoznak a várakozásban,
izgatottságban és örömben. Nincs jobb
érzés annál, mikor állunk a mozinál és az
egész család Star Wars pólóban, fülig érő
szájjal jön oda, hogy csinálhatnak-e közös
képet a családdal, mert ez annyira király.

Wars Celebration, amit Amerikában rendeznek. Van Europe Celebration is, de
azok kisebbek.

Mennyire nehéz mozogni egy
rohamosztagos ruhában?
A rohamosztagos páncélban nagyon
nehéz a mozgás. Legtöbb esetben csak
állni lehet benne, nagy ritkán ülni, de akkor
már a töréseket kockáztatjuk. A hajlatok
nem igazán tolerálják a lépcsőzést, a sisakból kilátásról nem is beszélve. Nagyon
körülményes.

Hogyan készültök az egyes
fellépésekre, felkérésekre?
Általában csoportban kiírt szavazással
dől el, hogy ki hogyan tud megjelenni egy
fellépésen. Ha ez megvan, akkor utána
ismertetjük a részleteket, majd a rendezvények kezdése előtt legkésőbb egy órával
elkezdünk gyülekezni a megadott helyen,
hogy felmérjük a terepet, ahol tevékenykedünk, és legyen időnk beöltözni is.

Legutóbb a Rogue One premierén is találkozhattak veletek a
moziba indulók. Milyen élmény
volt számotokra egy ilyen eseményen részt venni?
Számunkra ez nagy megtiszteltetés.
Első vonalban várni azokat a rajongókat,
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„Több szervezettel, alapítvánnyal vagyunk kapcsolatban (...) A gyerekek új erőt
merítenek a gyógyuláshoz,
a szülők örülnek, hogy van
egy kis szín az egyhangú
környezetben...”

Most kifejezetten a jótékonysági munkáitokról kérdezlek.
Hogyan készültök a jótékonysági
akciókra?
Több szervezettel, alapítvánnyal vagyunk kapcsolatban, akiknél szinte már
gyors hívón vagyunk. Lassan már évi
rendszerességgel ugyanazokra a helyekre, napokra hívnak minket, és mindig
ugyanolyan nagy siker koronázza az ottlétünket. A gyerekek új erőt merítenek a
gyógyuláshoz, a szülők örülnek, hogy van

egy kis szín az egyhangú környezetben,
az alapítványok kicsit több adományt kapnak, mert miattunk több látogatója van a
rendezvénynek. Ezekre az eseményekre is
próbálunk a lehető legtöbben megjelenni.

Ti választjátok meg a helyszíneket, ahová teljes felszereléssel
mentek be vagy ti kapjátok a
felkéréseket?
A legtöbb esetben mi kapjuk a felkéréseket. Általában ismerős ismerőse ahol
már voltunk, ajánl minket. Persze van
olyan is, hogy ha hallunk egy új lehetőségről, akkor mi keressük meg őket, hogy
mit szólnának, ha ott lennénk. Van mikor
örömmel élnek a lehetőséggel, van mikor
még bizonytalanok, de nem sokkal utána
ők keresnek meg.

Egy gyerekkorház látogatásakor mire szántok kiemelt
figyelmet? Hogyan reagálnak a kis
betegek és az orvosok? Esetleg
kaptok visszajelzéseket?
A legtöbb kórház látogatás sikeresnek
mondható el (már ha ismerik a filmeket).
Leginkább a korlátozott mozgásképességgel rendelkező gyerekekre koncentrálunk,
mert ők el vannak vágva szinte mindentől
az osztályaikon. Ilyen például a Szent László kórház onkológiai osztálya, ahol múlt
pénteken jártunk még egy mozis fellé-
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Hogyan és hol tároljátok a
jelmezeiteket, ha épp nincs
szükségetek rájuk?

pés előtt. A szülők rendszeresen írnak az
üzenőfalunkra, hogy milyen jó, hogy ott
voltunk, és milyen boldog lett a gyermekük ettől. Számunkra ez öröm, mert ezért
vagyunk, ilyenkor végeztük jól a dolgunk.

Szolgálaton kívül többen többféleképpen tárolják a jelmezeiket. Van aki lerakja
bőrönddel együtt a sarokba. van aki kipakolja és szekrénybe teszi. Van aki otthon
próbababára teszi és kiállítja.

A karácsony alkalmából volt
valamilyen speciális jótékonysági
akciótok?

Ti min változtatnátok
a cosplay versenyeken?

Általában karácsonykor a Mikulásgyárral szoktunk együttműködni, de valamiért
idén elmaradt a szokásos rendezvénysorozat.

A médiában való szereplés
során mire ügyeltek?
A médiában szereplés nagy lehetőség
számunkra, hogy megismertessük a céljainkat. Most a premier idején, amire nagyon
ügyelnünk kellett, hogy ne kotyogjunk ki
semmit az új filmről. Néha nehezebb, mint
hinné az ember!

Mi a legviccesebb élményetek,
mely rohamosztagos ruhában ért
benneteket?
Ilyen van pár. Személy szerint ami velem történt legviccesebb, amikor az egyik
conon álltunk a színpadon a reflektorfényben, melegben, izzadtságban, és a sisakhűtésem (ami egy processzor ventilátor 9
voltos elemre kötve) ragasztása feloldó-
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dott és a ventilátor beleesett a számba
és megdarálta a nyelvem. Tette ezt úgy,
hogy kívülről nem látszódott semmi és
én se kaphattam le csak úgy a sisakom.
Szóval egy darabig eljátszottam vele mire
sikerült kiköpnöm. Akkor nagyon bosszantó volt, de azóta csak nevetek rajta. Másik
társunk csak elnézet egy lépcsőfokot (az
egy fokból). Azzal a lendülettel hasra is
vágta magát és kiterült mint egy béka. Pár
helyen eltört a felszerelés, de a többiek jót
nevettek.

„...Budapest utcáin se mindig
néznek már értetlenül mikor
con napokon meglátják a
jelmezes járókelőket.

Mire szántok kiemelt figyelmet
a szállítás alatt, ha a rohamosztagos ruháitokat hosszú út során
kell magatokkal vinni?
A felszerelés szállítása az egyik legkényesebb dolog. Sokunknak nincs külön
autója, így ügyelnie kell, hogy olyan tároló
eszközt válasszon magának, ami elviseli
a tömegközlekedés viszontagságait. Aki
autóval van, az pedig arra ügyel, hogy ha
több ember felszerelését viszi, akkor úgy
rendezze el, hogy az ne sérüljön a csomagtartó lecsukásakor, az úthibáktól való
huppanásoktól stb. Legtöbben masszív
utazó bőröndöket, vagy sporttáskákat
használnak.

A legtöbb esetben tudni, hogy ki lesz a
győztes. Jómagam nem folyok bele ezeknek a hátterébe, de sokszor hallani ilyenekről. A változtatást a zsűriben lehetne
eszközölni. A legtöbbször ugyanazok a zsűrik. Szinte tudni, hogy kihez kell odamenni
„plusz pontért”. Viszont mi nem feltétlen
cosplay csapat vagyunk, így legtöbbször
elhatárolódunk ezektől a dolgoktól.

Saját belátásod szerint változott a társadalom hozzáállása
a cosplayerek felé?
Ez egy nagyon jó kérdés. Amióta ilyen
rendezvényekre járok azt tapasztalom,
hogy egyre többen vannak rajtuk, és Budapest utcáin se mindig néznek már értetlenül mikor con napokon meglátják a jelmezes járókelőket. Persze mindig lesznek
értetlenek, beszólók, bunkók, de úgy látom, hogy valamelyest javult a hozzáállás.
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Harrison Ford jelenleg az
országban van. Mit gondolsz, lesz
esélyetek találkozni vele?
Sajnos nem lesz esélyünk találkozni
vele. Úgy tűnik, hogy nem érdekelt abban,
hogy a rajongóinak ennyire közvetlenül a
kedvében járjon. Egyik társunk találkozott
vele, kezet ráztak, de autogramot már
nem adott. Persze ez is érthető. Amint elkezdené írogatni a fecniket, itt halna meg
végelgyengülésben mire szabadulna.

Hogyan éltétek meg, amikor
George Lucas eladta az életművét
a Disney-nek?
Mikor meghallottuk a hírt nyilván az
első reakció a felháborodás volt. Aztán
utána olvasgattunk az okoknak, mi került
kinek a kezébe. Mit terveznek mindezzel.
Utána jött a kíváncsiság, hogy vajon mit
tudnak produkálni. A Karib-tenger kalózai,
a Marvel filmek szintén Disney gyártmányok és többségében jók. Bíztunk/bízunk
benne, hogy ez később a SW filmekkel is
így lesz.

Mit remél a csapat a későbbi
Star Warshoz köthető moziktól?
Sok jó kalandot, részleteket, látványt.
Az Ep.7 kicsit mintha zavaros lenne ugyan,
de nyilván 30 éves űrt nem lehet pikk-pakk
kitölteni. A mostani Zsivány egy már me-
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rőben más érzést tartogat. Mivel csak egy
eseményt dolgoz fel, így koncentrálhattak
a részletek kidolgozására. Nem kellett
mindent 2 mondatba besűríteni. Hatalmas
lett ez a film. A későbbiekben is hasonlókra
számítunk.

Szerinted a filmek hatására
bővülni fog a magyar helyőrség?
Határozottan állíthatom, hogy igen. A
premierre 4 új tagunk regisztrációját fogadták el, és kb. 4-7 jelentkező vár felszerelésre vagy jóváhagyásra.

Mik a jövőbeli terveitek? Hol
találkozhatunk veletek
legközelebb?
A terveink közt természetesen a rendezvények számának emelése, a jótékonysági rendezvények bővítése az elsődleges.
Ezek mellett várjuk az új rajongókat, új
tagokat és az új barátokat.

Köszönöm még egyszer az
interjút Tóth Zsoltnak!
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

https://www.facebook.com/ChimaeraSquad/

Vissza a Tartalomjegyzékhez!

