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A cosplay versenyzőket sokszor 
kritika éri, némely esetben ez építő, 
szakmai jellegű, de sajnos az is előfor-
dul, hogy olyan visszajelzést kapnak, 
mely nem az alkotásukra, hanem a 
személyükre vonatkozik. Mire is gon-
dolok ez alatt konkrétan? 

Nos, a cosplay világában úgymond 
átléphetők bizonyos határok. Egy 
alapvetően alacsony ember miért ne 
öltözhetne eredetileg magas karak-
ternek? Egy lány miért ne dönthetne 
úgy, hogy egy fiú karakter bőrébe 
bújik? Miért ne cosplayezhetne egy fi-
atalabb személy egy idősebb figurát? 
Ezekkel a kérdésekkel nem is szoktak 
problémák adódni, de más kérdések-
ből már igen.  Egyre több cosplayest 
ér sértés az alkata és az arcvonásai 
miatt. Éppen ennek elkerülésére vet-
te kezdetét már hazánkban is egy na-
gyon figyelemfelkeltő és aktuális fel-
hívás AngelBridget Cosplay oldalán.  
„Szerintem fontos, hogy az emberek 
megértsék, hogy nem lehet mindenki 
modell és profi varrónő, valaki a ka-
rakter szeretete miatt öltözik be és 
ezért neki is jár a tisztelet. Ezért egy 
kis összefogásra szeretnélek sarkalni 
titeket. Ez egy nagyon jó közösség és 
jó lenne, ha nem jellemezné a szét-

húzás.” – Már a felhívásból is kiderül, 
hogy a magyar cosplayes „a cosplay 
mindenkié” elv mellett áll. Ha ti is érin-
tettnek érzitek magatokat a témában 
fotózzátok le magatokat egy „Cosplay 
is for everyone” táblácskával és küld-
jétek el a fotót Bridgetnek. (Az össze-
gyűjtött képekből montázs készül!)

A cosplayezés is afféle „level up” hobbi, tehát egy olyan tevékenység, mely 
során egyre fejlődik az ember. A különböző ruhák, fegyverek, kiegészítők el-
készítése során új technikákkal, megoldásokkal ismerkedhetünk meg. Azt is 
elsajátíthatjuk, hogyan osszuk be időnket, hogy a cosplay is szép legyen, de 
a tanulmányaink, a munka, a család és a barátok se kerüljenek háttérbe. Mind-
eközben pedig pénztárcakímélő megoldások után kutakodunk. Összetett 
világ ez, éppen ezért idő kell ahhoz, hogy megtaláljuk a magunk módszereit 
a minél szebb eredményhez, mely mellett mindenre jut időnk és pénzünk is, 
mert igen, a cosplay nem csak a hogyanokról és mikéntekről szól, hanem a 
mikorról és a mibőlről is. 
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A The Art Of Cosplay oldalon éppen 
ezen témát reprezentálva „régen és most” 
fotókat várnak cosplay tematikában. Az 
első cosplay és a legutóbbi cosplay össze-
vetésével azt is bemutatják, hogy bizony 
minden kezdet nehéz, de ha kitartóak ma-
radtok, néhány éven belül már egy teljesen 
más szintre kerülhettek. Ne adjátok fel!

A PlayIt cosplayes versenyén új sza-
bályzat lépett érvénybe, mely sok kérdést 
vetett fel a cosplayes körökben. A friss 
szabályok szerint kezdő és profi kategó-
riában nevezhetnek a versenyzők,  és sok 
esetben be tudja magát sorolni az ember, 
de nem igazán egyértelmű, hogy mi is a 
határ. Végül is, személy szerint, jó ötletnek 
tartom az elképzelést, ha külön is díjazzák 
a kategóriákat, de a PlayIt valami olyasmit 
tett, amire eddig még nem láttam példát: 
kiemelték, hogy ha egy cosplay nem üti 
meg a mércét, akkor megtagadhatják a 
versenyzést. 

A PlayIt régen igazi cosplayer álom 
volt. Mindenki kedves volt hozzánk, ingyen 
kávét kaptunk, hatalmas öltözőnk volt, egy 
szó nélkül hoztak nekünk tükröt és több 
konnektort is biztosítottak, hogy ha kell, 
akkor könnyen hozzáférjünk, illetve külön 
volt a férfi és a női öltöző is. A belépő árát 
nem kellett megfizetnünk, de ezért cseré-
be jó dolgunk volt és szabadon versenyez-
hettünk. 

Azonban valami megtört. A PlayIt 
mostanra odáig jutott, hogy a legutóbbi 
rendezvényen előzetes előrejelzés nélkül 
megtagadta a cosplayes versenyzők közel 
felétől, hogy színpadra álljon. (Erről az 

esetről a korábban megjelent Animagazin 
cosplayes cikkében olvashattok bővebben.) 

Nem csoda tehát, hogy a legújabb sza-
bályzat felháborodást generált. Most ismét a 
PlayIt állja a versenyzők jegyének költségét, 
DE „A Szervezőknek jogukban áll a verseny-
zést abban az esetben megtagadni, ha a cos-
played egy bizonyos színvonalon aluli.”

Felmerül a kérdés, hogy mégis hol van 
az a pont, ahol egy cosplay nem számít elég 
színvonalasnak?  Egyáltalán lehet ennek ha-
tárt szabni? 

Kiegészítésként hozzáfűzőm, hogy a 
legutóbbi PlayIten a színpadra lépés lehe-
tőségétől megfosztott versenyzők igényes 
cosplayt készítettek, tehát nem fehér póló 
és farmernadrág kombinációban ácsorogtak 
filccel kiszínezett kartonkarddal.. Többek 
között egy elég ütős Assasin”s Creed-es cos-
playert, egy League of Legends beli Talont és 
Ashet sem engedtek versenyezni, de minder-
re az utolsó utáni pillanatban derült fény..

Véleményem szerint mindenkinek joga 
van fellépni, ha jelentkezett a versenyre, hi-
szen készült rá, költött a ruhájára, fegyverei-
re, egyéb kiegészítőire (paróka, lencse) és ak-
kor még ne számoljuk az egyéb költségeket 
(például utazás a rendezvény helyszínére). 
Lehet, hogy másképp zajlik egy külföldi ver-
seny, de ez a mi kis hazánk, ahol eleve kicsi a 
cosplayesek köre és csak a kezdőbbek kedvét 
veszik el az egésztől, ha azzal szembesülnek, 
hogy nem kerülhetnek színpad közelébe. Va-
lakire ez inspirálólag, motiváló erővel hathat, 
de bizony akadnak olyanok is, akik ezek után 
felteszik maguknak a kérdést, hogy egyálta-
lán folytassák-e ezt a tevékenységet. Inkább 
mindenkit inspirálni kellene, ahelyett, hogy 
azt kockáztatjuk, hogy még kisebb legyen 
ez a kör.

Kategóriák és kisbetűk részle-
tek egy cosplayversenyen?
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