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dent ebből az anyagból csinálnék! A legelső pán-
célos szárnypróbálgatásomnál megpróbáltam 
worblázni is, ahogy számos youtube tutorialban 
láttam, de hamar rá kellett jönnöm, hogy rettene-
tesen béna vagyok vele. :) 
 Amit még nem próbáltam, az a Lightning Cos-
play féle monster clay szobrászkodás, illetve a mű-
gyantás formaöntés. Bízom benne, hogy valamikor 
a jövőben lesz alkalmam kísérletezni mindegyikkel.

tud (és hagyom is neki), akkor segít is bennük. A 
rendezvényeken a barátaim mellett ő az, aki élet-
ben tart. Varrni a nagymamámtól tanultam, apu-
kám pedig a mai napig szinte minden alkalommal 
eljön a con helyszínének a bejáratához, hogy élő-
ben is meg tudja nézni az új jelmezt.

 A craftmanship részt (kosztümkészí-
tés, technikás dolgok) vagy a színpadi 

fellépés oldalát kedveled jobban 
a cosplaynek?

 
 Az igazság az, hogy rettenetesen lámpa-
lázas vagyok! Ha versenyzek, a színpadi fellépés 
előtt kb. egy órával már görcsben van a gyomrom, 
és a barátaimat idegesítem az „Úristen nagyon iz-
gulok!” monológokkal. Így szerintem nem árulok 
el nagy titkot azzal, hogy a craftolás rész közelebb 
áll a szívemhez. Eddig leginkább nagy páncélokat 
csináltam, amikben nehéz a mozgás, így a színpadi 
fellépés is eléggé korlátozott volt, ezen a jövőben 
azért szeretnék majd változtatni.
 

Mely alapanyagokkal dolgozol 
legszívesebben, és mi az, amit 

szívesen kipróbálnál, de még 
nem volt rá lehetőséged?

 Alapanyagok közül leginkább az EVA foam-
mal szeretek dolgozni! A nagy páncélok szerel-
mese vagyok, ezekhez pedig az EVA szerintem a 
legtökéletesebb alapanyag. Legszívesebben min-

 A mostani interjúban egy feltörekvő tehet-
séget kérdezgettünk. Reikocakes az utóbbi időben 
sorra nyeri a cosplayversenyeket, ezért szerettük 
volna megismerni, illetve bemutatni nektek.

Kérlek mutatkozz be nekünk 
pár mondatban.

 Sziasztok! Ujhelyi Rebeka vagyok, 27 éves, 
a cosplayes nevem Reikocakes, és jelenleg Bu-
dapesten élek, ahova Kaposvárról költöztem pár 
éve. Aktívan nagyjából 4 éve cosplayelek, de előt-
te is voltak már apróbb jelmezeim.

Mikor találkoztál először a cosplayjel, 
hogyan kezdtél bele? A rokonok 

hogyan kezelik a cosplayes hobbidat?

 Először 2010-ben találkoztam a cosplayjel. 
Egy barátnőm meghívott egy kaposvári animés 
találkozóra, ahova ő jelmezben jött. Ha jól emlék-
szem, Lucy volt az Elfen Lied-ből. Ezután kezdtem 
el utánanézni annak, hogy pontosan mi is a cosp-
lay, és még abban az évben sikerült eljutnom éle-
tem első Animekarácsonyára is, onnan pedig nem 
volt megállás! A következő rendezvényre már én 
is cosplayben akartam menni. 
 Az első jelmezemet még egy barátom anyu-
kája varrta nekem, de nagyjából 2013 óta már 
magamnak készítem a cosplayeket. A családom 
szerencsére rettenetesen szupportív! A párom 
minden őrült cosplay ötletemet támogatja, és ha 

„Varrni a nagymamámtól ta-
nultam, apukám pedig a mai 

napig szinte minden alkalom-
mal eljön a con helyszínének 

a bejáratához, hogy élőben is 
meg tudja nézni az új jelmezt.”
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Van-e még álom cosplayed, amit 
nagyon szeretnél elkészíteni, 

és miért az a ruha?

 Az a baj, hogy túl sok van! :) Ha elkezdek egy 
játékot és találok benne egy olyan karaktert, aki 
megtetszik, akkor már egyből elkezd pörögni az 
agyam, hogy vajon hogyan lehetne megcsinálni a 
ruháját, a páncélját stb. Jelenleg vagy négy Mons-
ter Hunter páncél is ilyen, de az abszolút álom 
cosplayem Sigrun a God of War játékból, valamint 
a Zach Fischer által rajzolt Sindragosa. Mindegyik-
hez olyan technikákat kéne használni, amiket még 
vagy csak nagyon érintőlegesen, vagy egyáltalán 
nem próbáltam. Szeretem az új kihívásokat, és ez 
a két cosplay biztosan az lenne. :)

playeim anime karakterek voltak, mostanra vi-
szont leginkább már játékokból szeretek válogat-
ni, de teljesen a megszállottja vagyok Zach Fischer 
munkásságának is. A két legutolsó cosplayem is 
az ő artworkjei alapján készült, és biztos vagyok 
benne, hogy a jövőben is fogok találni a munkái 
között olyat, amit mindenképpen életre akarok 
majd kelteni. 

ni, de csak a legutolsó két cosplayemnél éreztem 
azt, hogy meg is szeretném próbálni. Nagyon örü-
lök neki, hogy helyt tudtam állni olyan cosplaye-
rek között, akiknek a munkáit évek óta követem 
és csodálom, főleg úgy, hogy a versenyzés nekem 
még egy egészen új terep. 

Van olyan verseny célod, amit min-
denképp szeretnél elérni? (akár az 

adott versenyen való részvétel, 
vagy megnyerni valamely díjat)

 Egyszer mindenképpen szeretném kipró-
bálni magam nemzetközi porondon! Nagyon kí-
váncsi lennék, hogy miben más egy külföldi ver-
seny egy itthonihoz képest. Egy VIECC verseny 
például biztosan nagy élmény lehet. Ha nagyot 
akarok álmodni, akkor viszont egy Eurocosplay 
az, ami eléggé piszkálja a fantáziámat! Fantasz-
tikus érzés lehet egy nemzetközi versenyen kép-
viselni az országodat! Viszont mivel itthon még 
nem sikerült bezsebelni a legjobb kosztüm dí-
jat se Mondo, se PlayIT versenyen, ezért ez is 
a bakancslistámon van.    

Mi alapján választod ki a karaktere-
ket? Van kedvenc téma/cím amiből 

szívesebben választasz?

 Általában próbálok olyan karaktereket 
választani, akik közel állnak a szívemhez vagy, 
akiknek szívesen bújnék a bőrébe. A legelső cos- 

Több rendezvényen értél már el he-
lyezéseket, kaptál jelöléseket. Melyik 

eredményedre vagy a legbüszkébb?

 Alapvetően mindegyikre büszke vagyok! De 
ha ki kéne emelnem egyet, az a legutolsó Mondo-
con verseny lenne. A barátaim nagyon régóta rág-
ták már a fülem azért, hogy kezdjek el versenyez-
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