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A cosplayversenyen kívül esetleg 
más versenyeken is kipróbáltad 

már magad a conokon?

 Nem, más versenyen még nem nagyon, fő-
leg mivel, hogy a legtöbb rendezvényre úgy ér-
kezem, hogy versenyzek az elkészített jelmezem-
mel.

Vidéki rendezvényeken is
meg szoktál fordulni?

 Hát egészen most 2017 végéig vidéki vol-
tam én is. Így azért voltam vidéki rendezvényen is, 
és hála a Cosplay.hu csapatának több nagyvárosi 
rendezvényen is megfordultam már.

Jártál már korábban
külföldi conon?

 Első körben tavaly sikerült eljutnom Lon-
donba az MCM Comic Conra, mint látogató, de 
ami ott fogadott az valami hatalmas élmény volt, 
mind a mérete, mind az ott felvonultatottak va-
lami csoda. Szintén tavalyhoz kapcsolódik, hogy 
neveztem a Bécsi Vienna Comic conra, mint ver-
senyző. Itt az előszűrésen át is jutottam, ami ezek 
után fogadott, az valami hatalmas élmény volt. 
Nagyon odafigyeltek a versenyzőkre, amit azért 
kicsit néha hiányolok az itthoni versenyekről, és 
emellett még a dobogóra is felállhattam a kate-
góriámban, ami valami leírhatatlan érzés volt.

 Koltai Csaba, azaz Dracke lett a 2017 leg-
jobb cosplayese pályázat első helyezettje (AniMa-
gazin 41. szám), így most őt faggattuk cosplayes 
munkásságáról.

Hogyan esett erre a művészetre 
a választásod?

 Nagyon sokáig fogalmam sem volt, hogy 
egyáltalán létezik ilyen.
 Mivel nagy Star Wars rajongó vagyok, vásá-
roltam magamnak egy magyar készítőtől egy ro-
hamosztagos sisakot, majd egy E-11-es Blastert. 

Gondoltam, milyen jó lenne, ha a páncél többi ré-
sze is meglenne.
 Felvettem a kapcsolatot ismét a készítővel, 
de számomra akkor egy elég magas árat mon-
dott. Akkor jött a kérdés, hogy mivel elég ügyes 
kezűnek mondom magam, hátha meg tudnám én 
is csinálni. Szerencsémre az illető nagyon segítő-
kész volt, ajánlott egy technikát és egy progra-
mot, amivel el lehet kezdeni hasonlót. Onnantól 
nem volt megállás, elkezdtem az összes filmes, já-
tékos dolgot megcsinálni, először papírból, majd 
később megpróbáltam ezeket gyantázni. Kísérle-
teztem foammal is, na persze kisebb-nagyobb si-
kerekkel.

Mióta jársz conokra? Mely rendez-
vényhez köthetők az első

conos élményeid?

 2015-ben voltam először conon, talán ta-
vasszal a Hungexpón egy Mondoconon.

Mi a kedvenc programod ezeken
a rendezvényeken?

Hát mindenképpen a cosplay és a szusi. =)

Mesélj a kezdetekről! Hogyan 
vágtál bele a cosplayezésbe?

 Először csak másoló papírból a pepakura 
program segítségével kezdtem el különféle fil-

mes és játékbeli dolgokat összerakni, majd ké-
sőbb ezeket megpróbáltam gyantázni is. Hamar 
rá kellett jönnöm, hogy ehhez túl gyenge az a pa-
pír. Foammal is először csak jóga matrac és polifo-
am dolgokként találkoztam, és csak később ren-
deltem rendes Eva foamot Ebay-ről.

 Elkezdtem rengeteg videót nézni, és felku-
tatni azokat az anyagokat vagy azok megfelelőjét. 
El kezdtem velük kísérletezni és különféle techni-
kákat kipróbálni. Majd 2015 őszére megszületett 
az első kész jelmezem, amivel egyből el is indul-
tam az őszi PlayIT show-n.

https://animagazin.hu/magazin/41/
https://animagazin.hu/magazin/41/
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Számodra mi okozta a legnagyobb 
fejtörést, amikor egy adott

játékból valósítottál meg
egy karaktert?

 A Protossomnál volt eddig a legnagyobb 
fejtörés, hogy a sok ízben tört lábát hogyan lehet-
ne megvalósítani úgy, hogy viszonylag kényelmes 
legyen és ne nagyon üssön el az eredetitől.

Mennyire tartod fontosnak
a cosplay „play” részét?

 Nagyon is! Szeretek úgy felmenni a szín-
padra, hogy ha valaki végignézi az előadásomat, 
ne csak a jelmezt lássa, hanem higgye is el, hogy 
az valóban az a karakter.

Mióta cosplayezel és mi volt
az első munkád?

 2015 őszére lett kész az első jelmezem, ami 
az egyik kedvenc játékomból, a Hellgate London-
ból egy Templar volt.

Sikerült több díjat nyerned az 
elmúlt időszakban (Cosplay.hu - 

2017 Legjobb cosplayese pályázat 
I. hely, Mondocon - Cosplayver-

seny III. hely). Ehhez Gratulálunk! 
Hogyan élted meg a sikert? 

 Nagyon szépen köszönöm!
 Huh… hát mit is mondhatnék. A második 
jelmezemmel, amivel színpadra álltam, mindjárt 
két díjat is nyertem. Olyan szinten meg voltam ha-
tódva, hogy szinte hazáig folyt a könnyem és meg 
sem tudtam szólalni.

Sokan fordulnak hozzád cosplay 
készítési tanáccsal? Milyen
tippeket kérnek és kapnak

a cosplayesek tőled?

 Igen, viszonylag sokan fordulnak hozzám és 
nagyon szívesen segítek mindenkinek.
Általában a „miből csináltad,” az első kérdés és, 
hogy honnan lehet beszerezni. Szoktak technikát 
is kérdezni, csak sajnos azt látom, hogy a legtöbb 
ember szeret az általa megszokott anyagoknál és 

technikáknál maradni, nem mernek kilépni ebből. 
Pedig nagyon hasznos, ha egy kicsit kísérletezik az 
ember, hogy mi hogyan viselkedik bizonyos dol-
gokra.

Melyik cosplayedre vagy
a legbüszkébb és miért?

 Ez egy nehéz kérdés, mivel mindben van va-
lami, ami miatt szeretem, vagy büszke vagyok rá.
Talán a legutóbbira, a StarCraft II - Protoss Zealot-
ra. Mindazért, mert ezzel sikerült nemzetközi szin-

ten is remekelni, illetve mivel egy nagyon lehetet-
len karaktert úgy sikerült megoldanom, hogy a 
legjobban visszaadja a játékbelit.

Honnan nyered az inspirációidat?

 Híres külföldi, vagy hazai nagy cosplayesek-
től és attól, hogy mindig a következő jelmezem-
mel valami sokkal nagyobbat alkossak, mint az 
előző.

Milyen világból választottad
az eddigi cosplay alanyaidat? 

 Ez eléggé vegyes. Általában csak kiválasz-
tok egy olyan karaktert, ami nagyon tetszik és tu-
dok egyesülni vele, nincs sok ilyen, és van benne 
valami kihívás, akár a mérete, az anyaghasználata 
vagy a hozzá használandó technika miatt.
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Számodra mi a nagyobb feladat: 
az alapanyagok beszerzése vagy 

azok megfelelő felhasználása?

 Mind a kettőben van nehézség. A beszer-
zésben is, mert javarészt lehet, hogy külföldről 
kell megrendelni. A felhasználásnál meg, hogy 
elég lesz-e, vagy ha új anyaggal dolgozik az em-
ber, akkor meg azért.

Mely alapanyagok
a kedvenceid és miért?

 Az Eva foamot nagyon szeretem, mert egy 
nagyon jól használható anyag, amiből szinte bár-
mit meg lehet csinálni a megfelelő technika segít-
ségével.

Amikor cosplay alapanyagokat 
vásárolsz inkább a jól bevált üz-

leteket részesíted előnyben vagy 
szívesen kipróbálsz új helyeket is?

Általában megmaradok a jól bevált üzleteknél.

Mi volt eddig a legextrémebb 
alapanyag lelőhely, ahol

vásárolni tudtál?

Fogorvosi illetve orvosi szaküzlet.

A cosplayezés kreatív hobbi, 
többféle megoldás létezhet egy 

részlet megvalósítására, de az 
eredmény nem feltétlenül lesz 
komfortos. Milyen eszközökkel 

tudsz kicsit kényelmesebbé
varázsolni egy-egy darabot?

 A komfort első sorban! Amire nagyon érde-
mes oda figyelni, az a lábbeli! Mivel általában az 
ember egész nap talpal, ez a legfontosabb része 
a jelmeznek, mert nem csak passzolnia kell a ruha 
többi részéhez, hanem nagyon kényelmesnek is 
kell lennie. Fontos, hogy olyan cipőre építsünk, 
amit már kigyúrtunk, mert így biztos, hogy nem 
lesz gond.

Saját belátásod szerint mennyire 
vagy kritikus a munkáddal

szemben? 

 Eléggé maximalista, tehát nagyon is kriti-
kus vagyok és szeretem mindenből kihozni a leg-
többet a tudásom szerint.

Szíved szerint Te milyen változ-
tatásokat eszközölnél a magyar 

cosplayversenyek szervezésében, 
lebonyolításában és díjazásában?

 Ami itthon eléggé nyomasztja az összes 
jelmezest, azok az öltözők. Eléggé kicsik, zsúfol-

tak, nincs bent tükör és hasonlók. Valamint apró 
figyelmesség, de rengeteget számít például egy-
egy flakon víz és mellé egy szívószál, mert sokak-
nak eléggé nehézkes az evés-ivás jelmezben.
A díjazás: igazából ezen a téren is lehetne egy kis 
fejlődés, mert oké, hogy az ember nem azért csi-
nálja, de egy-két jelmez eléggé költséges, és sok 
versenyző azért sem akar vagy tud fejlődni, mert 
nem éri meg.
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Szerinted milyen témájú cosplay 
klub megalakítására lenne igény, 

amelyre hazánkban még
nincs példa?

 Elég sokféle cosplay klub van hazánkban. 
Így hirtelen nem nagyon jut eszembe semmi sem.

Ha most vágnál bele
a cosplayezésbe csinálnál 

bármit is másként?

Szerintem nem. 

Rengeteg különböző technika áll 
rendelkezésre a cosplay készítés-

hez. Számodra mi jelent igazi
kihívást ezek alkalmazásánál?

 Szerintem a hely és az eszközök. Az ember-
nek nehéz úgy dolgozni, ha nincs meg a megfele-
lő helye, ahol alkalmazni tudná a megfelelő tech-
nikákat.

Általában boldogulsz egyedül az 
átöltözéssel vagy segítséget kell 
kérned? Mennyi időbe telik átöl-
tözni, ha egy összetettebb cosp-

layt szeretnél viselni?

 Eddig sikerült mindig olyan karaktert talál-
nom magamnak, aminél mindig kellett segítség 
magam mellé, ha nem is a teljes öltözéshez, de 
részegységekhez mindenképp.
Általában egy jó félóra legalább szokott kelleni, 
mire átöltözöm.

Milyen tanácsokkal látnád el
a kezdő cosplayeseket?

 Nézzenek rengeteg videót, ne féljenek kí-
sérletezni valamint megkérdezni a tapasztaltab-
bakat, és ami a legfontosabb, hogy ne adják fel!

Mit gondolsz, milyen háttértudás 
jelenthet előnyt a cosplay meg-

tervezéséhez valamint
elkészítéséhez?

 A jó kézügyesség mindenképpen, és ha va-
laki ért vagy dolgozott már valamelyik szerszám-
mal, az is eléggé előnyös lehet

Számodra milyen egy jó cosplay?

 Legfontosabb, hogy mindenben hasonlít-
son az eredeti karakterhez, és nem csak messziről 
mutat jól, hanem ha közel megy az ember, akkor 
is látja, hogy igenis foglalkoztak vele.

Véleményed szerint milyen tulaj-
donságokkal rendelkezik

egy jó cosplayer?

 Legyen segítőkész, ne nézze le és ne kriti-
zálja a másikat, legyen a saját munkáját tekintve 
maximalista.

Van példaképed a cosplayes
világból? Ha igen, kérlek

áruld el nekünk ki az, és azt is,
hogy miért nézel fel rá!

 Magyarországról Okkido az abszolút példa-
képem, mivel gyönyörű munkái vannak és a vég-
telenségig precíz és maximalista minden téren.
A külföldiek közül pedig:  Kamui, Bill Doran (Pu-
nised Props), S.K.S Props, Egg Sisters. Ők szintén 
azért, mert hihetetlen dolgokat alkotnak és hatal-
mas inspirációt tudnak adni.
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Mik a jövőbeli terveid
cosplayezés terén?

 Hát az idei terveim egy Ragnar Lothbrok a 
Vikingek című sorozatból valamint egy WoW-os 
Ork vezér, egy Grommash Hellsceam.

Hol találkozhatnak az olvasók
veled legközelebb?

 Igyekszem az összes rendezvényen részt 
venni, tehát ne féljetek odajönni beszélgetni vagy 
egy kép erejéig.

Köszönöm az interjút! 

Fotók forrása: Filip Blazek (cosplay.hu) ;  
Dracke’s Incredible Armoury facebook

Koltai Csaba facebook

Hogyan készülsz a conokra és fo-
tózásokra? Ehhez kapcsolódva mi-
lyen tippeket adnál a kezdőknek?

 Mindig ellenőrzöm a jelmez állapotá. Ér-
demes a rendezvények előtt otthon többször is 
felpróbálni, mászkálni benne, lépcsőzni és hason-
lók, minden olyan tevékenységet kipróbálni, ami a 
rendezvényen is adódhat, így fény derül az esetle-
ges gyenge pontokra és nem érhet minket megle-
petés.

Mire szánsz kiemelt figyelmet a 
közösségi oldalakon a saját cos-

playes honlapod kezelése során?

 Legtöbb esetben meg szoktam osztani az 
épp aktuális jelmez folyamatát, képek vagy akár 
videók formájában.

Viseltél-e már nyilvános területen 
cosplayt a con határain kívül?

 Természetesen igen, többször is, és jó látni 
az emberek tekintetét, akik sokszor nem tudják 
mire vélni a dolgot. =)

Mi a leghumorosabb élményed, 
ami cosplay viselése során ért?

 Barátokkal kint voltunk a Margitszigeten 
videózáson és fotózáson, majd mikor jöttünk el, 

két nagyon csinos lány futott el mellettünk, a ba-
rátommal mi csak egymásra néztünk és már futot-
tunk is utánuk.
 Erre a két lány mosolyogva futás közben 
tolt velünk egy szelfit, majd a „nehogy már a fiúk 
lehagyjanak minket jelmezben” mondat hangzott 
el. =)
Ezenkívül rengeteg vicces élményünk volt, de ez 
az egyik, ami a legjobban megmaradt.

Mi a véleményed a „szekrény
cosplay” ágazatáról?

 Vannak olyan karakterek, amiket abból is ki 
lehet hozni. Ami viszont biztos, hogy rajtam nem 
fogtok látni ilyet sosem. =)

Mire ügyelsz a cosplay szállítása, 
valamint tárolása során?

 Hogy ne sérüljön, mert utólag lehet, hogy 
nehezebb javítani az adott felületet.

Szerinted melyek a legfontosabb 
szempontok, amelyekre minden 

cosplayesnek ügyelnie kell
a nagyobb kiegészítők

vagy ruhák szállításnál?

 Szintén, hogy ne sérüljön, és az sem árt, 
ha moduláris/szétszedhető a cosplay, mert akkor 
könnyebb szállítani.

Általában előre tervezel és dolgo-
zol vagy még a con előtti estén is 

az utolsó simításokat végzed?

 Szeretek időben kész lenni, hogy legyen 
idő felpróbálni és megbizonyosodni a gyenge 
pontokról és az illesztésekről, de fordult már elő, 
hogy csak a conra vezető út alatt aludtam, mert 
előtte reggel lettem kész mindennel.

Van olyan kiegészítőd, amely 
mára a szobád dekorációja lett?

 Igen, általában a fegyvereimet szeretem ki-
rakni a falra.

https://www.facebook.com/DrackesIncredibleArmoury/
https://www.facebook.com/koltai.csaba.1

	Gomb 38: 
	Gomb 39: 
	Gomb 13: 
	Gomb 40: 
	Gomb 14: 
	Gomb 42: 
	Gomb 15: 
	Gomb 43: 
	Gomb 16: 
	Gomb 44: 
	Gomb 17: 
	Gomb 45: 
	Gomb 47: 
	Gomb 19: 
	Gomb 48: 
	Gomb 20: 
	Gomb 51: 
	Gomb 21: 
	Gomb 49: 
	Gomb 22: 
	Gomb 50: 
	Gomb 23: 
	Gomb 52: 
	Gomb 24: 
	Gomb 53: 
	Gomb 25: 
	Gomb 54: 
	Gomb 26: 
	Gomb 55: 
	Gomb 28: 
	Gomb 58: 
	Gomb 29: 
	Gomb 59: 
	Gomb 30: 
	Gomb 60: 
	Gomb 31: 
	Gomb 61: 
	Gomb 33: 
	Gomb 56: 
	Gomb 34: 
	Gomb 57: 
	Gomb 35: 
	Gomb 41: 
	Gomb 46: 


