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ban még nem volt ez a beöltözés annyira divat, 
viszont teljesen elképesztettek a jobbnál-jobb al-
kotások.
 Sajnos nagyon sok akkori elképesztően igé-
nyes cosplayer már nincs ebben a témában, amit 
nagyon bánok, de én személy szerint nagyon sok 
inspirációt és kezdeti lökést köszönhetek nekik. 
Nem sok rokonnal tartom a kapcsolatot, szóval 
nálam ez a kérdés eléggé kiesik.

Mivel közösen cosplayeztek, így ho-
gyan fértek el a lakásban? Felosztjátok 

egymás között a „cosplayes teret”? 
Mennyire szoktatok együtt dolgozni

a kosztümökön?

Tenshi: Mikor albérletben voltunk, kicsit nehéz-
kesebben fértünk el. Tavaly óta viszont már sa-
ját lakásban élünk, és most még egész könnyen 
boldogulunk, főleg, hogy egy szobával több áll a 
rendelkezésünkre, mint korábban. De idővel saj-
nos mindig át kell forgatni mindent és újrarend-
szerezni. 
 Igyekszünk szisztematikusan pakolni, hogy 
utána könnyebben megtaláljuk, amit keresünk. 
Arra büszke vagyok, hogy a jelenlegi 89 parókán-
kat szép rendezetten tároljuk. Készítettem egy 
mappát, amiben mindegyik le van fotózva egy 
sorszámmal, ami alapján a szín szerint dobozolt, 
feliratozott zacskókban nagyon könnyen megta-
láljuk a keresettet, és nem gubancoljuk őket a ke-
resgélés alatt.

 A családom nem különösebben foglalko-
zott/foglalkozik vele, de ez annak is betudható 
szerintem, hogy az iskolás éveim után kezdtem 
bele, felnőtt fejjel.

Kumori: Életem első conján, 2012-ben találkoz-
tam a cosplayjel először, de igazából már ide is egy 
saját készítésű Luffy jelmezben mentem. Akkori-

nekem, majd a következőre elkészült az első saját 
gyártású cosplay, ami viszont nem az én, hanem 
a férjem keze munkája volt (Shannon az Umine-
ko-ból). 
 Azóta is rengeteget jelent nekem, és imá-
dom a róla készült képeket, mégha nagyon kez-
dők is voltunk még akkor. Utána már magamnak 
kezdtem varrni.

 Ezúttal ismét egy cosplayes párost keres-
tünk fel pár kérdéssel. Tenshi és Kumori egy házas-
pár, akik évek óta közösen cosplayeznek, ismerjé-
tek meg most őket!

Kérlek mutatkozzatok be 
nekünk pár mondatban.

Tenshi: Sziasztok, én Tenshi vagyok, idén leszek 
30 éves. Születésem óta Várpalotán élek, szeren-
csére 6 éve már a férjemmel, két rosszcsont cica 
társaságában. Az interneten elsősorban „Meirou 
Tenshi” néven vagyok megtalálható, de ezt a „tel-
jes nevet” az egyszerűség kedvéért elhagytam az 
oldalunkon.

Kumori: Sziasztok! Kumori vagyok, 32 éves és 9 
éve cosplay függő!

Mikor találkoztátok először
a cosplayjel, hogyan és mikor kezdte-

tek bele? A rokonok hogyan kezelik
a cosplayes hobbitokat?

Tenshi:  Még 2008-ban a legjobb barátnőm hívott 
el az egyik pesti rendezvényre, ami azt hiszem 
még MAT-os volt, és megláttam a cosplayeseket. 
Rettentően megtetszettek, de akkor még nem 
gondolkodtam el komolyabban rajta. 
 Végül a férjem buzdított, hogy a legköze-
lebbire menjünk együtt, cosplayben. Amit akkor, 
2012-ben felvettem, egy helyi varrónő varrta meg 
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tervhez sajnos ezek nem felhasználhatóak, ha ka-
rakterhűek akarunk maradni. Persze ilyenkor elő 
lehet venni a képzeletünket, és tervezni valamit. 
Én legutóbb a híres „epres ruha” epermintás anya-
gát szereztem be, és készítettem belőle egy ara-
nyos ruhát Princess Peach-nek.
 Egyébként nem ijedek meg a kézi varrástól 
sem, sőt, kifejezetten szeretem. Volt, hogy majd-
nem egy egész ruhát varrtam meg kézzel, amikor 
a varrógép rosszalkodott.
 Nem olyan rég sikerült kipróbálnom a mű-
gyantát, ami már érdekelt egy jó ideje. Dolgoztam 
már gyönggyel, különféle gyurmákkal is párszor, 
amit nagyon élveztem, de egy jó hímzéses projekt 
már régóta érik. Jelenleg nem álmodozom sem-
milyen új dologról, de ami késik...

Kumori: A legtöbb cosplayemhez EVA foamot 
használok, azzal nagyjából már baráti viszonyban 
vagyok, mostanában a legnagyobb kedvencem a 
foam clay, amivel elképesztő dolgokat lehet lét-
rehozni! 
 Igaz, nem alapanyag, de ami nagyon érde-
kel az a festékszóró pisztolyok világa, csak ebbe a 
dologba nagyon bele kell még ásnom magam!

Kumori: Mindenképp a craftmanship részt! Mivel 
a legtöbb esetben maszkos, fura hajú és úgy álta-
lában kényelmetlen karaktereket készítek, ezért 
maga a hordása nem akkora öröm ezeknek a cos-
playeknek, szóval örömforrásnak marad a készítés 
és a fotózás! A színpadi fellépés pedig egyáltalán 
nem az én világom.

Mely alapanyagokkal dolgoztok
legszívesebben, és mi az, amit szívesen 

kipróbálnátok, de még nem volt rá 
lehetőségetek?

Tenshi: Én inkább varrni szeretek, azok közül is a 
kicsit nyúlósabb anyagokat preferálom. Néha fáj a 
szívem a mintás anyagokért, de a legtöbb cosplay 

 Az együtt dolgozás szerencsére ennél sok-
kal egyszerűbb, Tenshi inkább varrós, én pedig 
inkább craftos, szépen kiegészítjük egymás tudá-
sát.

A craftmanship részt (kosztümkészítés, 
technikás dolgok) vagy a színpadi

fellépés oldalát kedvelitek jobban
a cosplaynek?

Tenshi: A színpadi fellépés nem igazán fogott 
meg, sokkal inkább maga a cosplay, illetve utána a 
képi anyagok. Egy időben még érdekelt, hogy mi-
lyen lehet a színpadon lenni, de egyáltalán nem 
éreztem varázslatosnak, így maradtam csak a ké-
szítésnél.

 Nagyon ruhafüggő, mennyire dolgozunk 
együtt, de inkább azt mondanám, hogy szeretünk 
önállóan dolgozni. Persze ha a folyamat közben 
elakadunk, tanácsra van szükség vagy segítségre, 
akkor karnyújtásnyira vagyunk egymástól, és ket-
ten biztosan megoldunk mindent.

Kumori: Lakásvételnél külön kikötés volt, hogy le-
gyen egy plusz szoba, ahol kitudunk alakítani egy 
kisebb itthoni fotóstúdiót és lesz hely a cosplayek-
nek. Rengeteget fotózunk itthon, amihez nagyon 
sok különféle háttér, különböző bútorok, dísznö-
vények, hatalmas legyezők, díszesernyők, lámpák, 
füstgép és még sorolhatám, mi minden kell.
 Szóval, hogy férünk el? Elképesztően nehe-
zen és sok rendszerezéssel! 

Médiaoldalak

Közös facebook oldal 
Tenshi Instagram
Kumori Instagram

https://www.facebook.com/TenshiKumori 
https://www.instagram.com/meiroutenshi/
https://www.instagram.com/son_kumori/ 
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Kinpatsu mindenképp az egyik kedvencem, nem 
csak zseniális dolgokat készít, de dokumentálja is 
őket (és elsősorban nem a páncélokra gondolok, 
mert az pont kiesik az érdeklődési körömből).

 Nagyon szeretem Yukeshiro képeit is, mint 
cosplay modell talán a kedvencem, egyszerűen fá-
radhatatlannak tűnik! Tessa Trickstert nem olyan 
rég találtam meg, és ámulok nemcsak a képein, 
de az aranyos személyiségén is.

 A másik eset, hogy nagyon kényelmes! Pra-
manix (Arknight) ugyancsak egy közepesen ne-
héz terv volt, de annyira kényelmes és szeretem 
magamon, hogy szintén kedvencként tekintek 
rá. Nagyon szerettem megcsinálni a fülét, a ruhá-
ját, még ha nem is vagyok maximálisan elégedett 
vele. Biztosan felveszem még valamikor!

Kumori: Azt hiszem erre egy nagyon jó választ lőt-
tem el az előző kérdésnél, de akkor mondok egy 
másikat is!
 Doctor Strange a Marvel filmekből! Őt na-
gyon nehéz volt megcsinálni, mert már a film előtt 
elkezdtem különféle reklámanyagok és trailerek 
alapján, hogy végezzek a premierre, ami sikerült 
is! 

 Azt hiszem, ő volt az első valóban komoly 
cosplayem. Mai szemmel nyilván nagyon nem va-
gyok vele elégedett, de akkor rádöbbentett arra, 
hogy gyakorlatilag bármilyen cosplayt meg lehet 
csinálni, csak akarni kell!

Vannak kedvenc hazai vagy külföldi 
cosplayeseitek?

Tenshi: Bár sok hazai cosplayest követek és sze-
retek, egyedül Okkidót szeretném most kiemelni, 
mert ő tényleg igazán hihetetlen dolgokat csinált 
és csinál máig, illetve egy nagyon kedves ember.
A külföldieknél is nagyjából ez a helyzet, rengete-
get követek és szeretem vagy ezért, vagy azért. 

me (Onmyoji) ruhám. Több hónapnyi munkám van 
benne úgy, hogy az idő alatt nem telt el nap, hogy 
ne dolgoztam volna rajta. Ubume Golden Crane 
ruhája igazi álom volt számomra, így nagy erővel 
hajtott előre a lelkesedés. Több kedvenc részlet-
em is van azon a cosplayemen, mint az átmene-
tesen festett anyag, az aranyra festett, filcből ké-
szült tollak, amiket utána kézzel öltöttem fel a 3 
méteres anyagra, az elöl-hátul lévő kis farokrész, 
illetve a fejdísz és a paróka.

Melyik cosplayes eredményeitekre 
vagytok a legbüszkébbek?

Tenshi: Mivel nem igazán versenyzünk, úgymond 
„elismerő” eredményt nem tudok megemlíteni. 
Nekem sokat jelent mások visszajelzése, főleg, ha 
igazán tudják értékelni a kézzel készített ruhákat, 
kiegészítőket. 
 Az bőven kiváltja számomra a versenyeket. 
De a befejezett jelmezek számára mindig büszke 
vagyok az utóbbi években, még ha ebben több 
egyszerű is van. Hosszú a lista, haladni kell vele!

Kumori: Tudom, hogy nem erre irányul a kér-
dés, de a Dorohedoro animéből Shin maszkjára! 
Számomra ez a legnagyobb eredmény, mert egy 
olyan dolgot csináltam, aminek az elején még fo-
galmam se volt, egyáltalán, hogy álljak neki. Az-
tán minden segítség nélkül, rengeteg próbálko-
zással és szerencsétlenkedéssel megcsináltam a 
semmiből azt, amit akartam, és nagyon elégedett 
voltam vele. Nekem mindig az a legnagyobb cosp-
layes eredmény, amikor egy frissen készített cos-
playt felveszek, odaállok a tükör elé, és ha nem is 
maradéktalanul, de elégedett vagyok vele.

Melyik cosplayeiteket szeretitek
a legjobban, és miért?

Tenshi: Két tekintetben szoktam nagyon szeret-
ni egy ruhát. Az egyik, az a belefektetett energia, 
ami jelenleg mindenképp a pár éve készített Ubu-
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gényekre vagy éppen mangákra is, de sajnos na-
gyon válogatós vagyok!
 Valamiért a manapság nagyon népszerű 
animék/játékok számomra általában teljesen ér-
dektelenek, és nagyon elkerülik az érdeklődése-
met.

Vannak olyan cosplayes céljaitok, ami-
ket mindenképp szeretnétek elérni? 
Akár egy adott versenyen való rész-

vétel, vagy megnyerni valamely díjat, 
illetve eljutni valamelyik hazai vagy 

külföldi rendezvényre.

Tenshi: A járvány ráébresztett, hogy jelenleg nem 
vágyom conra. Nem kell kapkodni a cosplayekkel, 
szállást keresgélni, elviselni a tömeget és a sok 
zajt, hímes tojásként vigyázni a cosplayre, nehogy 
tönkremenjen. 
 A barátokkal terveztünk egy külföldi nyara-
lást, amit egybekötnénk egy ottani connal, de je-
lenleg még nagyon bizonytalan, mikor is tudnánk 
ezt kivitelezni. 
 Addig is remélem, hogy minél több kedven-
cemet tudom elkészíteni, és igyekszem mindig 
fejlődni. Jelenleg ennyi minden kívánságom!

Kumori: Célnak nem nevezném, de pont akkor 
akartunk kilátogatni az Elfia nevezetű rendez-
vényre - ami inkább egyfajta fantasy fesztivál -, 
amikor beütött ez a pandémiás helyzet. Azt min-
denképp pótolni akarjuk!  

csit a háttérbe szorult. Nagyon szeretem a roman-
tikus és horror történeteket (ami csak erős érze-
lem), ezeket animében/mangában/webtoonban 
is szívesen megnézem/elolvasom. 
 Sokat hallgatok zenét és szeretek közben 
sétálni, pihenés gyanánt.
 A házban a férjem az inkább, aki játszik vala-
mivel, amihez mindig szívesen társulok nézőként, 
néha ritkán játékostársként. Nekem személy sze-
rint a Dragon Age játékok a kedvenceim, amiket 
többször is kijátszottam már.
 Magamtól nem olvasok ebben a témakör-
ben híreket, ha valami jó jön, arról Kumori úgyis 
mesélni fog nekem.
 Animéket már gyerekkorom óta nézek, sok 
kedvencem is van akkoriból, mint a Yu Yu Hakusho 
vagy a Kiddy Grade, amit már kicsit inkább felnőtt 
fejjel tudtam igazán megszeretni. 
 Azóta rengeteg animét láttam már, sok 
stílusban, és igazából szinte mind szerethető ne-
kem, de a komoly művek mindig a legemlékeze-
tesebbek. Az anime, amit már hosszú évek óta 
töretlenül a kedvencemnek hívok, az az Air TV, 
ami valamiért kivételesen nagy hatással volt rám 
rövidsége ellenére. 
 De az aktualitása miatt a Higurashi no Naku 
Koro ni-t is megemlíteném, ami valószínűleg nem 
mindenki gyomrának való, mégis zseniális szerin-
tem.

Kumori: Meglehetősen rá tudok függni különféle 
játékokra, animékre, sorozatokra, nyugati képre-

Kumori: Én személy szerint nem sok cosplayert 
követek, de ha kedvenc, akkor egyértelműen Ok-
kido! 

A cosplayen kívül van más hobbitok 
is? Mennyire vagytok benne az animés 

vagy a gamer kultúrában?

Tenshi: Kb. 7 éve foglalkozom hobbi szinten 
mangafordításokkal, igaz az utóbbi időben ez ki-

 Csak, hogy egy férfit is említsek: Aokiji. Ret-
tentő színes skálán dolgozik sok kedvencemből, 
és nem utolsó sorban a képeire kapott sok vissza-
jelzés ellenére kedvesen válaszol mindenkinek, 
amit én mindig nagyra becsülök.
 Aki viszont már lassan 10 éve a nagy ked-
vencem, az Calssara. Még nagyon a kezdeteknél 
találtam rá, mert sok kedvencemet alkotta meg, 
és azóta rendületlenül követem és szeretem, egy-
szer sikerült is találkoznom vele.


