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Készítette: AniMagazin (A kérdésekre válaszol: Békéssy Ágnes (Salome), Mező Judit (Yuriko) és Lévai Balázs (Venom))
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Először is Boldog szülinapot! 
Gratulálunk a 10. évfordulóhoz! 

Meséljetek a kezdetekről, hogyan 
született az ötlet egy ilyen oldal/
közösség létrehozásához? Meny-

nyire ment gördülékenyen?

Venom: Maga a Cosplay.hu ötlete 
valamikor 2006 végén született meg, 
akkoriban még nem nagyon voltak kö-
zösségi oldalak, sem képmegosztók na-
gyon elterjedve. A célunk az volt, hogy 
összefogjuk az akkori közösséget és 
a rendezvényeken készült cosp-
layes fotókat galériákba ren-
dezzük. A többi funkció 
időközben csapódott a 
projekthez, maga az 
oldal kb. 3 hónapig 
készült, de azóta is 
folyamatosan fejleszt-
getjük, ahogy időnkből 
telik. 

Maga a csapat olyan 
2008 körül kezdett iga-
zán összeállni, amikor 
elkezdtük a hazai 
cosplayversenyeket 
szervezni. Ehhez 
elég sok ember-
re volt szükség 
(segítők, kon-
ferálók, zsűrik 
stb.) és lassan 
kialakult egy 

lasztani, hogy ki szervező, ki CosplayTV-s 
vagy magazinos, mindenki besegít itt-ott, 
ahol épp tud.

Venom: Hárman kezdtük, de nagyon 
gyorsan tucatnyira bővültünk és jelenleg 
is jönnek (és mennek) új tagok. Alapvető-
en rugalmas itt a munka, hiszen mindenki 
több feladatot lát el, mindenki azt teszi 
hozzá a projektekhez, amit éppen tud. 

Bizonyára voltak nehezebb és 
könnyebb időszakok az oldal éle-
tében. Hogyan éltétek ezt meg?

Salome: Könnyű időszak soha nincs. :D 
Minden évnek megvol-
tak a maga nehéz-
ségei, de az, 
hogy még itt 
vagyunk bi-
zonyítja, 
hogy 
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baráti társaság, ami képes lett akár egész 
rendezvényeket is leszervezni. Általános 
szervezői mottónk lett a “mi mindent 
megoldunk”. Ami onnan jött, hogy annyi 
faramuci helyzetbe kerültünk az évek alatt 
a rendezvény szervezések kapcsán, néha 
csak pislogtunk egymásra, de valami csoda 
folytán mindent sikerült megoldani, azóta 
ha bármi gebasz jönne, csak ezt mondo-
gatjuk egymásnak… eddig bevált.

Kik voltak az alapító tagok 
és jelenleg hányan vezetitek az 

oldalt? Illetve hányan vesztek 
részt a különböző szervezési 

feladatokban és a Cosplay TV 
munkálataiban?

Salome: Az oldalt Yu-
rikóval és Venommal alapí-

tottuk hárman,  2007-ben. 
Jelenleg a teljes csapat kb. 

25 főből áll. Nem igazán 
lehet különvá-

jól vettük az akadályokat. :) Számomra ta-
lán a legnehezebb mindig az volt, amikor 
számomra fontos emberek tették le a lan-
tot. Az elválás mindig nehéz. 

A honlap rengeteget fejlődött 
és változott, a közeljövőben 

várhatóak rajta további 
változtatások vagy funkciók?

Venom: Vannak terveink, csak az időnk 
vagy az erőforrásunk kevés a legtöbb eset-
ben. A galériarendszert szeretnénk telje-
sen felújítani hamarosan, ami nem kis fel-

adat, tekintve, hogy 
több, mint 20-30 ezer 
képről és több száz 

albumról beszélünk. Nem 
lesz egyszerű, de… megoldjuk.

Salome: Szeretnénk a jövőben a 
jelmezes kluboknak kicsit nagyobb 
jelenlétet szentelni az oldalon. 
Ennek a hogyanján egyelőre még 
nagyon agyalunk. Első lépésként 

a partner klubok kaptak egy külön 
szekciót az oldalsávunkon és egy-egy 

bemutatkozó cikket kértünk tőlük. 
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Yuriko: A rendezvényeinken több 
workshopot és cosplaykészítéssel kap-
csolatos előadást is tartottam már, illetve 
fogok ezek után is. Időnként online strea-
meket is tartok amikor időm engedi. Az 
oldalon pedig több tutoriálom és cikkem is 
megtalálható, ha valakinek olvasni támad 
kedve. :)

Milyennek találjátok
a Magyarországi cosplayt?

Salome: Magyarországra, mint minden 
területen, ide is később jutnak el az újabb 
technológiák, trendek. Ha a magyarok 
pénztárcájában akarunk turkálni, kimond-
hatjuk, hogy sokkal rosszabb helyzetben 
vagyunk, mint a nyugat-európai, amerikai 
vagy távol-keleti cosplayesek. Azonban azt 
kell hogy mondjam, a magyar egy nagyon 
leleményes nép és sok csodát láttam már 
szemétből összerakva. :)

És ne felejtsük el, hogy számos olyan 
cosplayesünk van, akik nemzetközi szinten 
is bizonyították már tehetségüket. Van 
mire büszkének lennünk!

Venom: Nekem felemás egy ideje. Egy-
részt vannak fantasztikusan tehetséges 
cosplayeseink (felsorolni is sok lenne) és 
nagyon szép eredményeket szoktunk elér-
ni nemzetközi versenyeken is. 
Ugyanakkor nem hiszem, hogy lenne még 
egy olyan ország, ahol ennyire toxikus len-
ne a közösség. Az elmúlt 10 évben annyi 

drámát láttunk, amivel több szappanopera 
sorozatot is ki lehetne tölteni, szomorú 
néha látni, hogy értelmes és felnőtt em-
berek jóformán pár forintért vagy 5 perc 
hírnévért pusztítják mások munkáját, 
balhékat robbantanak ki, vagy nemes egy-
szerűséggel baráti társaságokat tesznek 
tönkre. Ezeket rossz látni vagy átélni, de 
ugyanakkor meg jó látni, mikor egy-egy 
rendezvény után boldogok az emberek.  

Yuriko: Lásd az interjúban adott vála-
szom :) (109. oldal)

Milyen rendezvényeket 
szerveztek jelenleg? Hányszor 

találkozhatunk a versenyeitekkel 
egy évben?

Venom: Évente rengeteg rendezvé-
nyen vagyunk jelen és előreláthatólag ez 
2018-ban sem lesz másként. Februárban 
kezdünk majd a már tradícionális Cosplay 
Farsanggal, majd jönnek a PlayIT-ek és 
egyéb kisebb rendezvények. 

Legalább 3-4 versenyt fogunk szervez-
ni és van pár tárgyalás alatt lévő komo-
lyabb projektünk is, amikről egyelőre nem 
beszélhetünk, mert… majd meglátjátok! 

Hogyan készültök a szervezési 
és konferálási feladatokra?

Salome: A szervezőgárda elég ruti-
nos, általában mindenki tudja, hogy mi a 
feladata. 
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Természetesen ezt szeretnénk bővíteni további 
klubokkal, bárki elküldheti a bemutatkozó anyagát és 
mi szívesen kitesszük. ;)

 
Szerintetek hogyan változott a hazai 

cosplayerek és az oldal közössége
az elmúlt években?

Salome: A cosplayes közösségről tudni kell, hogy 
nagyon nagy a rotáció. A cosplayesek 80%-a 3-4 év 

alatt teljesen lecserélődik. A régiek közül, akikkel 
anno együtt kezdtük a cosplayezést, ma már 
csak maximum 10-15-en cosplayeznek. 

A másik tényező ebben, hogy a cosplayesek 
száma évről évre növekszik. Az egykor 20-50 cos-
playest számláló közösség ma 300-500-ra tehető. 

Azért ilyen nagyok a számok közti különbségek, 
mert évről-évre jönnek-mennek az új arcok.

Nyilvánvalóan egy ilyen méretű közös-
séget nem lehet ugyanúgy megközelíteni, 

mint a régi 30 fős bandát.

Hogyan segíti a cosplay.
hu a hazai közösséget és 

a teljesen kezdő, kevés 
tapasztalattal rendelkező 

cosplayereket?

Salome: A webolda-
lunk barkács részlegén 

sok tutorial található, 
és a rendezvénye-

inkre is szoktunk 
szervezni works-

hopokat.
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Kitsuko - Cosplay.hu mascotja

Nem csak az oldal és a csapat lett idén 10 éves, hanem a Cosplay.hu jól ismert 
kabalafigurája, Kitsuko is. A kis rókalány imád cosplayezni (bár a lila színeitől nem 
tud megszabadulni) és minden rendezvényre összedob egy új jelmezt. A nevét egy 
pályázat során kapta, a grafikákat kezdetben Mező Judit (Yuriko), Cseke Gabriella és 
Bernát Barbara készítette, a jelenlegi aranyos új képeket pedig Géczi Noéminek (Mimi) 
köszönhetjük.

A rendezvények tavasztól-őszig elég 
sűrűn jönnek, ezért nagyrészt egyszer-
re több rendezvény szervezése is fut. A 
nagyobb rendezvényeken majdnem min-
denki részt vesz, ezeket - a kisebb, pár fős 
egyeztetéseken kívül - heti megbeszélé-
sekkel, öblös táblázatokkal és tengernyi 
fájlállománnyal tartjuk kordában. A kisebb 
rendezvényeket leosztjuk kisebb csapatok-
ra. Volt az évben olyan hétvégénk, amikor 
3 rendezvényen voltunk jelen egyszerre. 
:D

Yuriko: A konferálás változó, van 
amikor több-kevesebb idő jut (versenyző 
számtól és időkerettől függően) arra, hogy 
valami pluszt is belevigyek azon kívül, hogy 
felolvasom a versenyzők karaktereihez írt 
szövegeket. Az előadásaimat viszont min-
dig szeretem különféle sztorikkal színesí-
teni, amellett persze, hogy igyekszem jól 
felépített formában megosztani a tapasz-
talataimat a hallgatósággal.

Mik a terveitek a jövőre nézve?

Venom: Természetesen meghódítjuk a 
világot! Vannak terveink több és nagyobb 
rendezvény kapcsán, a Cosplay TV is szin-
tet lép idén és a partnereink száma is egyre 
nő (pl. az AniMagazin vagy az Amai teaház). 
Bízzunk benne, hogy a következő 10 év is 
annyira mozgalmas lesz, mint az, ami mö-
göttünk van.

Köszönjük az interjút!
Zárásként üzennétek még 

valamit az olvasóknak?

Venom: Köszönjük mindenkinek az el-
múlt (kicsit több mint) 10 évet, reméljük 
tovább bővül a hazai cosplayes közösség 
és kicsit kevesebb lesz a széthúzás. Ha bár-
ki szeretne cikket írni, photoshootot bekül-
deni, vagy bármivel hozzájárulni a Cosplay.
hu-hoz, akkor csak bátran tegye, mindig 
várjuk a lelkes önkénteseket! 

A csoportképen az emberek:

Herczeg Szabolcs, Kocsis Mihály, Stefán Tamás, Takács Ani-
kó, Dari István, Boda-Pál Nomémi (konzol), Boda Zoltán (konzol 
vezető), Pintér Tamás (média/CosplayTV), Hazai László (média/
CosplayTV), Ujvári Gábor, Mező Judit „Yuriko Seira” (konferáló, 
alapító), Veres Gergő (média/CosplayTV), Lengyeltóti Kristóf 
(színpadfelelős (technikai)) Écsi Dávid (fotós), Békéssy Ágnes (klub kapcsolatok, alapító) és 
Eszti, Lévai Balázs (Főszerkesztő/Főszervező, alapító), Keszei Csaba (technikai és operatív 
vezető), Balázs András

Fotó: Écsi Dávid

Elérhetőségek: 
Weboldal: https://cosplay.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/cosplayhu/
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