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 Kérlek mutatkozz be az olva-
sóinknak, valamint arra is meg-

kérlek, hogy a cosplay klubbot is 
prezentáld! 

 Zsikla Gergely vagyok, a Gyűrűk Ura Cos-
play Clubot 2013-ban alapítottam Faramir kapi-
tányként. A csapat jelenleg 20 főből áll. Jelme-
zes rajongói csapatunk küldetése, hogy a tolkieni 
mitológia bemutatásának segítségével élményt 
adjunk a közönségnek és a rajongóknak. Rend-
szeresen járunk a magyar conokra, PlayITekre, de 
felkérést kapunk céges és egyéb rendezvényekre, 
külföldi conokra is. 

Milyen feltételeknek kell megfe-
lelnie azoknak, akik új tagként, 
kész jelmezzel szeretnének je-

lentkezni hozzátok?

 Lényeges szempont nálunk a minőségi, igé-
nyes, filmhű jelmez. Természetesen várjuk azokat 
is, akik olyan karakternek szeretnének beöltözni, 
aki a filmben nem szerepel. Ez esetben Tolkien 
könyveinek rajzai és leírásai irányadók. Kritérium 
a 18 éves kor betöltése, és a kortól független szel-
lemi érettség. Továbbá fontosnak tartjuk a karak-
terhűséget a megjelenésben.

Kizárólag a Gyűrűk Ura filmes
tagjait megformáló cosplayesek
jelentkezhetnek hozzátok vagy

a Hobbit filmekből is várjátok
az új tagokat?

 Természetesen a Hobbitból is szívesen lá-
tunk jelmezeseket, illetve akár, mint ahogy emlí-
tettem, a könyvekből vett karaktereket is.

A jelentkezők esetében a bemu-
tatott cosplaynek a filmes univer-

zumhoz vagy a könyvekhez 
kell hűnek maradnia?

Esetleg más feldolgozáson alapu-
ló (animáció, tv-sorozat, videójá-

ték) cosplayes munkát is
el tudtok fogadni?

 Elsősorban a filmek a mérvadóak a jelme-
zek elkészítésénél, hiszen ott láthatunk rendkívül 
kidolgozott és részletgazdag jelmezeket, melyek 
inspiráltak minket. Tolkien leírásaiból, rajzaiból is 
szép és kidolgozott jelmezek készíthetők, de itt 
már több teret kap a képzelet. Az egyéb megjele-
nítés (animáció, sorozat) a jelmez és a karakterhű-
ség szempontjából veszélyesebb, ezért a filmek-
hez és a könyvekhez igazodunk.

Kérlek mutasd be a csoport jelen-
legi tagjait röviden. Kik ők

és mely karakterek bőrébe
szoktak bújni?

 Feleségem, Péter-Szabó Kinga Éowyn ka-
rakterét személyesíti meg, Rohan fehér leányáét, 
én, Zsikla Gergely, Faramir kapitány, Ithiliai kósza 
vagyok, aki a történetben is társa Éowynnek. Ko-
ren Péter Kilit testesíti meg, ő a Hobbitból ismert 

törp. Csiki Nándor Legolas bőrébe bújt, aki Thran-
duil tünde király fia. Nemes Dia két karaktert is 
választott, tündeként Tauriel és hobbitként Bilbó-
nak is beöltözik. Legolas apját, Thranduil tünde ki-
rályt Vadász Ákos jeleníti meg. De van nazgulunk, 
Witch Kingünk, orkunk, easterlingünk, több ne-
mes tünde és hobbit is a csapatunkat erősíti.
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Van saját műhelyetek,
ahol közösen tudtok dolgozni

vagy tárolni a kellékeket?

 Nekem van műhelyem otthon, itt készítem 
a replikákat, ezzel is segítve a csapatot. Közös mű-
helyünk nincs. 

A filmek világában profi maszk-
mesterek és jelmeztervezők dol-

goznak, ezenfelül pedig a vizuális 
technika is sokat dobhategy-egy 

szereplő megjelenésében.
Mennyire gyűlik meg a bajotok

az ilyen apró részletekkel
a cosplay elkészítése során?

 Rendesen feladja a leckét néha egy-egy 
részlet kidolgozása, de igyekszünk visszaadni min-
den apró részletet. Hiszen az ördög a részletek-
ben rejlik.

A jelenlegi tagok saját készítésű 
ruhákkal rendelkeznek?

 Is-is. Van, aki maga készíti, de sokunk jelme-
zét Ligeti Hajnalka profi jelmeztervező készítette.
De igénybe veszünk profi kardkovácsot és csizma-
készítőt is az igazán filmhű jelmezek elkészítésé-
hez.

A jelmezeken és az azokhoz
közvetlenül kapcsolódó

kiegészítőkön kívül más filmes 
elemeket is készítetek? 

(Ha még nem, akkor tervben 
van-e ilyesmi?)

 Igen, vannak díszleteink, például zsáklak, vi-
lágító Mória kapu, zászlók, makettek, replikák. A 
club kiállítási anyaga igen látványos. 

Mi a fontosabb: a karakterhűség 
vagy a filmekhez való hűség, ha 

magáról a kész jelmezről van szó?

 A legfontosabb a filmhű jelmez. Mindamel-
lett ha még valaki hasonlít is az adott karakterre, 
az plusz.

Hogyan készültök
a közös fotózásokra?

 A standunknál be szoktuk öltöztetni a ra-
jongókat az erre a célra készíttetett jelmezeinkbe 
és a díszleteink előtt remek képek szoktak készül-
ni velük. Nagyon szeretik ezt a lehetőséget a ra-
jongók.
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Mennyire fontos számodra
a cosplay szerepjáték része? 

 Bele tudom élni magam a szerepbe. Jó, ha 
egy karakter nem csak a jelmezben, hanem a jelle-
mében is meg van jelenítve.

Szerinted sok cosplayert
megmozgat maga a Gyűrűk Ura

filmes univerzuma? 

 Rengeteget! Nálunk is sokan vannak, de 
Amerikában láttam olyan csoportot, hogy csak a 
rangerek vannak harmincan. 

Milyen tanácsot adnál azoknak, 
akik egy Gyűrűk Ura karakter bő-

rébe szeretnének bújni
egy cosplay keretein belül?

 Legyenek kitartóak, adják meg a tiszteletet 
a rajongásuk tárgyának azzal, hogy minél szebben 
kidolgozzák a jelmezt. Gondolok itt a minőségi 
anyagokra. Egy műbőr soha nem olyan, mint az 
igazi bőr például.

Saját meglátásod szerint nagy 
fába vágja a fejszéjét az, aki olyan 

karaktert valósít meg cosplayer-
ként, akit a közönség esetleg

kevésbé ismer?

 Igen, sajnos a könyveket nem ismerik olyan 
sokan. Évek óta a kiállításunk részét képezi az álta-
lam készített legendás Dor-Lómini sárkány sisak, 
Turin Turambar sisakja, mely csak a Hurin gyerme-
keinek borítóján szerepel. Nagyon kevesen isme-
rik fel, pedig nekem a kedvencem.

Milyen tényezők alapján esett
a választásod az általad

megszemélyesített karakterre?

 A személyisége is fontos, hogy hasonlít-e 
rám, magaménak tudom-e érezni a karaktert.
Illetve a jelmeze tetszett nagyon.

Számodra mely cosplaykészítési 
technika jelentette eddig 

a legnagyobb kihívást?

 A cosplay miatt tanultam meg az öntőfor-
ma készítést, és üvegszálas gyantából készíteni 
sisakokat. Ezt évekig tartott kitapasztalni, óriási 
kihívás számomra.
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Mik a jövőbeli terveitek?
Hol találkozhatunk veletek

legközelebb?

 Minden nagyobb conon kint vagyunk kiál-
lítással, standdal. Illetve szeretnénk idén is meg-
rendezni saját rendezvényünket, a Középfölde 
fesztivált is. Várunk mindenkit szeretettel!

A csoport vidéki rendezvényeken 
is képviseli magát?

 Vidéki és több külföldi rendezvényre is 
meghívtak már minket. 

Külföldön hol jártatok már
cosplayes rendezvényeken

csoportként?

 Voltunk már Belgrádban és Varsóban is. 
Bécsbe is járnak ki többen közülünk.

Szoktatok mozi premiereken is 
cosplayben megjelenni?

(Ha igen, erről egy kis
élménybeszámolót is kérnénk!)

 A Hobbit filmek bemutatója kapcsán 2013-
2014-ben a csapat két alkalommal is megrendezte 
a legnagyobb Gyűrűk Ura rendezvényt Magyaror-
szágon a decemberi hónapokban, ahol egy héten 
keresztük találkozhattak a rajongók a Gyűrűk Ura 
Cosplay Club tagjaival a Corvin moziban. A ren-
dezvényeken megtekinthettek egy nagyszabású, 
Középfölde világát bemutató makettet, valamint 
replika kiállítást is. A rendezvények hatalmas si-
kert arattak alkalmanként, közel 8000 látogató 
vett részt a programokon.

A conokon kívül milyen egyéb 
rendezvényeken vesztek részt 

cosplayerként?

 Hívnak minket céges rendezvényekre, vá-
rosnapokra, plázákba, illetve hasonló rendezvé-
nyekre, ahol szeretnék jelmezesekkel színesíteni 
a programot.

Részt vesztek jótékonysági alapú 
akciókban? (Ha igen, hogyan

készültök ezekre?)

 Évek óta járunk a Coshelp keretein belül 
kórházakba súlyos beteg gyerekeket látogatni, 
ahol igyekszünk feldobni kicsit őket. Mindig szí-
vesen segítünk ilyen célokat. Az őszi PlayITen pél-
dául jótékonysági gyűjtést szerveztünk, a befolyt 
összeget leukémiás gyerekeknek ajánlottunk fel.

Van kiemelten humoros
élményetek, amely cosplayben 

ért benneteket?

 Nagyon sok ilyen élmény van, főképp ami-
kor kimegyünk az utcára jelmezben, nagyon meg 
tudnak lepődni az emberek. Amikor a Happy vi-
deoklipünket forgattuk, sok ilyen eset volt.

Ti min változtatnátok a cosplay 
versenyeken, valamint a conos 

programokon?

 Versenyekben nem sűrűn szoktam részt 
venni. A conokon több interaktív program jó len-
ne. Valamint jó lenne még több tematikus díszlet, 
ahol lehet fotózkodni. Külföldi conokon sok ilyet 
láttam.

Az elmúlt években az a hír kelt 
szárnyra, hogy sorozatot szeret-

nének készíteni a Gyűrűk Urához 
kapcsolódóan. Mit gondoltok

az elképzelésről?

 Nagyon kíváncsian várjuk! Remélem, hogy 
újabb lendületet ad majd Középfölde rajongóinak 
és ez által hozzánk is többen szeretnének majd 
csatlakozni.



Megújultunk!

animagazin.hu

Szólj hozzá!

Böngéssz 
a korábbi számokból!

Csekkold milyen 
cikkek voltak eddig!

Csak kattints valamelyik szövegre és máris a célnál vagy!
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