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kreatív cosplay

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

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

a kosztümökön?

 Atis: Folyamatosan helyhiánnyal küzdök, 
pedig most és régebben sem laktunk túlságosan 
kicsi helyen. Nehéz eltárolni az elkészült cosplaye-
ket olyan módon, hogy azok megőrizzék azt az 
állapotukat, ahogyan elkészültek. Annak ellené-
re, hogy próbálok minél nagyon rendet tartani, a 
készítés helye szinte az egész lakás területét el-
foglalja. Bárhova megyek a lakásban, szinte min-
denhol van valami craftos holmi. Habár néha ösz-
szeszedem magam, szépen elpakolok, és örülök 
egy-egy üres asztalfelületnek, de akkor jön a küz-
delem azzal, hogy semmit nem találok meg, ami 
éppen kell, pedig az előbb még biztosan láttam…
 Puffancs: Na igen, a sok cosplay. Néha el-
gondolkodom azon, hogy párat most már el kelle-
ne adnom, hogy több hely legyen, de egyszerűen 
túlságosan kötődöm hozzájuk. Mivel a craftolás-
ba együtt kezdtünk még bele, így sok technikát 
is közösen próbáltunk ki. Egy-egy projekt előtt át 
szoktuk beszélni, mit milyen technikával lenne ér-
demes megvalósítani, de általában csak kis mér-
tékben segítünk egymásnak.

hangulata. Korábban is voltak hasonló craftos 
hobbijaim, úgy érzem, ezért már a családtagjaim 
könnyen be tudták fogadni ezt az új irányt.
 Puffancs: Hú, már középiskolában nagyon 
szerettem volna kipróbálni milyen cosplayt visel-
ni, kimenni egy-egy rendezvényre. 2009-ben egy 
szombathelyi Conon részt is vettem, bolti ruhá-
kat válogattam össze, hogy Amane Misa lehessek. 
Már akkor és mai napig is anyukám támogatott 
ebben a hobbiban. :) 

 Cosplay rovatunkban ez alkalommal ismét 
egy párt szeretnénk bemutatni nektek, akiket 
nemcsak gyönyörű cosplayeikről, hanem közös 
életükről is faggattunk: avagy hogyan is fér el két 
cosplayes egy házban.

Kérlek mutatkozzatok be nekünk
 pár mondatban.

 Atis: Sziasztok, Atis vagyok, 32 éves és 2015 
óta foglalkozom a cosplayes világgal. A hétköz-
napi életben közlekedésmérnökként dolgozom, 
amely mellett ez tökéletes hobbinak bizonyult.
 Puffancs: Sziasztok, Puffancs vagyok, bár 
sokan inkább Alexaként ismernek még :) 30 éves 
vagyok és jelenleg környezetvédelmi ügyintéző-
ként dolgozom.

Mikor találkoztatok először a cosplay-
jel, hogyan és mikor kezdtetek bele? 

A rokonok hogyan kezelik 
a cosplayes hobbitokat?

 Atis: Egyszer békésen otthon ülve feltette a 
kérdést Puffancs, hogy nem lenne-e kedvem meg-
nézni vele egy cosplayes rendezvényt. Megmutat-
ta, hogy miről is lenne szó, amire azt mondtam, 
hogy miért ne. Akkor még nem is gondoltam bele, 
hogy én is cosplayeket fogok készíteni, vagy akár 
felvenni. Gyerekkoromban még az iskolai farsan-
gokat is lehetőleg elkerültem. Aztán hamar meg-
ragadott az akkor még sokkalta zártabb közösség 

A craftmanship részt (kosztümkészítés, 
technikás dolgok) vagy a színpadi 
fellépés oldalát kedvelitek jobban

a cosplaynek?

 Atis: Egyértelműen a készítés részét prefe-
rálom. Cosplayben szeretek lenni, csak úgy mász-
kálni benne, de a színpadi fellépésektől mindig 
próbálom magam távol tartani.

„örülök egy-egy üres asztalfelület-
nek, de akkor jön a küzdelem azzal, 

hogy semmit nem találok meg”
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Melyik cosplayeiteket szeretitek
a legjobban, és miért?

 Atis: A cosplayezéssel töltött évek során 
legtöbbet a Witcher fandomból cosplayeztem. 
Ezekhez a cosplayekhez nagyon sok szép emlé-
kem fűződik. Ezek közül a legutoljára elkészített 
(Witcher 3, Geralt - Undvik armor set) cosplay-t 
szeretem a legjobban, úgy érzem, ez már közelít 
ahhoz, hogy meg legyek elégedve a saját mun-
kámmal, habár mindig lenne mit javítani rajta.
 Puffancs: 2012-ben magába szívott a Wi-
tcher világa, és mai napig különleges helyet foglal 
el nálam, így elsősorban a Witcher cosplayeimet 
szeretem a legjobban. De azok közül választani 
már nehéz lenne. 

Vannak kedvenc hazai vagy külföldi 
cosplayeseitek?

 Atis: Én sohasem voltam egy rajongó tí-
pus. Lehetőleg inkább minél több hazai cosplayes 
munkásságát követem.

Melyik cosplayes eredményeitekre 
vagytok a legbüszkébbek?

 Atis: Én eredményekkel nem igazán dicse-
kedhetek, versenyeken nem igazán szoktam elin-
dulni. Ennek ellenére miden saját készítésű cosp-
layemre nagyon büszke vagyok.
 Puffancs: Jelenleg az egyik legbüszkébb 
arra vagyok, hogy tavasszal megnyertem a Cosp-
lay Central Crown Championships helyi selejtező-
jét, de emellett mint eredmény, talán a barátsá-
gokra, amik a cosplayen keresztül alakultak ki.

van eltárolva mindenféle, még craftolásra alkal-
mas fadarabokbó,l és az évek során a megmunká-
láshoz szükséges eszközeim tárháza és jelentősen 
kibővült.
 Puffancs: Szeretem, amikor egy kicsi új-
rahasznosítás is megjelenik a cosplayben. Mint 
legutóbb a Raiden lándzsánál is az építkezésen 
megmaradt anyagok kerültek felhasználásra. Én 
például szeretek hímezni is, illetve láncinget ké-
szíteni. Hát lehet könnyebb lenne felsorolni azt, 
mi az, amit a legkevésbé szeretek. :D Amit kipró-
bálnék, az a vinyl fólia, de már tervben van. 

 Puffancs: Ez egy nehéz kérdés. Mind a 
kettőt más miatt szeretem. A mai napig egy-egy 
elem elkészítésénél is elcsodálkozom, hogy eb-
ből és ebből sikerült egy ilyet alkotni, például egy 
szivacslapból egy páncélt, vagy hogy egy szimpla 
anyagból hogyan lesz ruha. Másoknál is mai napig 
egyszerűen lenyűgözőnek tartom, hogy mennyi 
mindent tudnak alkotni. De egyúttal a színpadi ré-
szét is szeretem, hogy másokat is szórakoztatha-
tok a műsorommal, láthatják a kedvenc karakterü-
ket, és kicsit én is az általam szeretett karakterré 
válhatok. Valamint a színpadi fellépések sokat se-
gítenek oldani a zárkózottságomat is.

Mely alapanyagokkal dolgoztok legszí-
vesebben, és mi az, amit szívesen 

kipróbálnátok, de még nem volt rá
 lehetőségetek?

 Atis: A felhasználható anyagok széles skálá-
ját veszem számításba a jelmezek elkészítése so-
rán. Legtöbbször a hagyományosan használt alap-
anyagokból dolgozom, de mindig elgondolkozom 
azok alternatíváján is. Fontosnak tartom, hogy 
amit felhasználok, az jó minőségű legyen, mert 
ez jelentősen meghatározza, hogy milyen minő-
ségű lesz az elkészült munkadarab is. Az általam 
használt anyagfajták közül a kedvencem mindig is 
a fa volt. Szeretem, hogy nagyon sok oldalúan fel 
lehet használni, habár igazán szépen megmunkál-
ni számomra nagy kihívás. Erre a célra egész szép 
mennyiséget tartok otthon, nagyjából 1 m3-nyi 

kreatív cosplay

„Szeretem, amikor egy kicsi újrahasznosítás is megjelenik a cosplayben. 
Mint legutóbb a Raiden lándzsánál is az építkezésen megmaradt  

anyagok kerültek felhasználásra.”
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a God of War játékból a valkűr cosplayemet. Na-
gyon nagy célom volt egyszer kijutni az Eurocosp-
lay döntőjébe, valamint egyszer szeretnék verse-
nyezni a Vienna Comic Conon is. 

Puffancs fogja képviselni idén 2022-
ben Magyarországot a Cosplay Central 
Crown Championships döntőn London-

ban. Várod már? Mennyire izgulsz? 
Hogyan próbálsz készülni rá?

 Puffancs: Egyre jobban izgulok, néha már 
álmaimban is megjelenik, és egyszerre várom is és 
félek is tőle. Jelenleg új műsoron dolgozom, pró-
bálom kitalálni és begyakorolni. A jelmezen is van-
nak apró részletek, amiket hamarosan szeretnék 
még feljavítani.

amit többször is végigvittem már. Korábban ren-
geteget kerékpároztam, ami most egy kicsit hát-
térbe szorult, mivel jelenleg a saját házunk építé-
se is folyik, amit szintén saját magunk készítünk.
 Puffancs: Már gyerekkorom óta szeretem 
az animéket, a nagy klasszikusokon nőttem fel, 
mint Sailor Moon, Dragon Ball, valamint az auszt-
riai határhoz közel éltem gyerekként, emiatt az 
osztrák tv adókon is néztem animéket, amikből 
sokat ugyan nem értettem, de hatalmas élmény 
volt. Játékok terén elsősorban a fantasy rpg-ket 
szeretem, mint a Witcher, Assassins Creed, God of 
War vagy éppen a Genshin Impact. Emellett na-
gyon szeretek olvasni, különösen Tolkien könyve-
it, valamint DC képregényeket.

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.

 Atis: Még van pár nagyobb projekt, amit 
tervezek  megvalósítani, van, amibe bele is 
kezdtem, viszont ezeket nem akarom elsietni. Szí-
vesen meglátogatnék még pár külföldi rendez-
vényt is, de inkább szeretem rendszeresen láto-
gatni a hazaiakat is, terveim szerint még jó sokáig.
 Puffancs: Jelenleg 3 nagyobb projektbe is 
belekezdtem, abból az egyiket most folytatom. A 
másik nagyobb célom az építkezés után befejezni 

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

vagy a gamer kultúrában?

 Atis: Animék terén Puffancsra bízom ma-
gam, elég sokat nézünk együtt esténként. Játé-
kok terén én inkább az offline single player soul já-
tékokkal szeretek játszani, ezek közül akad olyan, 

Hiszen velük találkozom személyesen is, ahol kö-
zelebbről megcsodálhatom és elismerhetem a 
két kezük munkáját.
 Puffancs: Külföldi cosplayesek közül na-
gyon szeretem Kinpatsu munkásságát, valamint 
Kamui cosplayt, Maul cosplayt, Sladkoslavat és 
Germiat. Hazai szinten nagyon szeretem Okkido, 
Kisa Seira és Enji Night cosplayeit. 

kreatív cosplay

Elérhetőségek

Fotók és fotósok
Batman & Batgirl: Super Studio 8

Geralt & Triss képek: M&Rea

Ciri dlc: niiaminsphoto

Ciri artwork & Lisa: 
csaba revesz imagery

Mary: Bugaphoto

Geralt: Viko

https://www.facebook.com/ravinggamers
https://www.instagram.com/puffancs_cosplay/

