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Bosszúállók Magyarországi Cosplay Klubja 
interjú

Írta: Lady Marilyn (ladym.blog.hu)

http://ladym.blog.hu


Szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem az interjút Csiki Nán-
dornak. Nándor, kérlek mutatkozz be az 
olvasóinknak valamint arra is megkérlek, 
hogy a cosplay klubbot is prezentáld! 

Sziasztok! 
Csiki Nándor vagyok, cosplayes nevem 

Master of Dark Mystic Arts, a Bosszúállók 
Magyarországi Cosplay Klubjának egyik 
alapító tagja és jelenlegi vezetője vagyok, 
Thor bőrébe bújva. A csapat feltehetőleg 
13 főből áll, de számbeli megjelenésünk a 
rendezvényeken különbözik. 

A klub 2016. május 7-én az Amerika 
kapitány: Polgárháború c. film premiere-
kor alakult meg, célja a Bosszúállók és vi-
láguk jelmezes felvonultatása a cosplayes 
társadalom és az átlagember felé mind 
saját és mások szórakoztatására, mind 
segítségnyújtásra. Abban az évben a nyári 
MondoConon jelentünk meg a conos láto-
gatók előtt, mint pultozó cosplayes csapat, 
ahol sok szeretettel vártuk és mindig is 

Kérlek mutasd be a csoport 
jelenlegi tagjait röviden. Kik ők és 

mely karakterek bőrébe
szoktak bújni? 

Nyilván vannak jó és gonosz karakte-
rek, főleg a gonoszokból van kevesebb. Az 
egyetlen gonosz karakter Loki, akivel a va-
lóéletben is testvérnek tekintjük egymást 
(Asgard Bros). A többiek velem egyetem-
ben a jó oldalt képviselik, Skarlát boszor-
kány, Doctor Strange, Tony Stark, Fekete 
özvegy s még sorolhatnám.   

A jelenlegi tagok saját készíté-
sű ruhákkal rendelkeznek?

Vegyes. Van, aki önmaga készíti, van, 
aki rendeli, de emellett a kisebb kiegészí-
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várjuk a kedves érdeklődőket, rajongókat. 
Kifejezetten kiemelendő, hogy a klub nem 
csupán szórakozáson alapul, hanem azon 
is, hogy a tagok egy családot alkotnak, így, 
ahogy Kapitány mondá’: Együtt!  

Milyen feltételeknek kell 
megfelelnie azoknak, akik új tag-
ként, kész jelmezzel szeretnének 

jelentkezni hozzátok?

Mindenféleképpen csak a Marvel Fil-
mes Univerzumbeli megjelenés számít 
(vagyis olyan karakterekre számítunk, akik 
ebbe a világba tartoznak, pl. az X-men nem 
tartozik ide, mivel nem része az MCU-nak), 
fontos a megjelenés, de emellett legin-
kább a karakterrel való azonosulás és előa-
dása a legfontosabb tényező. 

Kizárólag a Bosszúállók eredeti 
képregényes illetve filmes tagjait 

megformáló cosplayesek jelent-
kezhetnek hozzátok?

Bárki jelentkezhet, aki ezen feltételek 
mellett megtud felelni önmaga és a klub 
számára, figyelvén arra, hogy mi a filmvo-
nal alapján alakultunk meg. Kiemelten fon-
tos, hogy mi egy család vagyunk.

tőket saját kezűleg készíti, s van, aki meg-
bíz valakit az elkészítéssel. Nem szempont 
nálunk, hogy te magad készítetted-e vagy 
sem, a lényeg, hogy feleljen meg a filmes 
mivoltnak. 

A jelmezeken és az azokhoz 
közvetlenül kapcsolódó kiegészí-
tőkön kívül más filmes elemeket 

is készítetek? (Ha még nem, akkor 
tervben van-e ilyesmi?)

Tervben van, mert nagyobb figyelmet 
és közönséget szeretnénk szerezni, ami-
hez számítanak mind az anyagi, mind pe-
dig a motivációs szempontok. 

„...csak a Marvel Filmes Univerzumbeli megjelenés 
számít (vagyis olyan karakterekre számítunk, akik ebbe 

a világba tartoznak...)”



Mi a fontosabb: a karakterhű-
ség vagy a filmekhez való hűség, 

ha magáról a kész jelmezről
van szó?

Is-is. A lényeg, hogy élvezzük. 

 Hogyan készültök a 
közös fotózásokra?

Sajnos még igazi fotózásunk nem na-
gyon volt, mivel annyira nehéz összehozni 
a magánélet miatt, távolságok és munka-
helyek, különböző tényezők miatt. Van egy 
pár ötletünk, amit szeretnénk megvalósí-
tani ebből a szemszögből is. 

A filmek világában profi 
maszkmesterek és jelmezterve-

zők dolgoznak, ezenfelül pedig a 
vizuális technika is sokat dobhat 

egy-egy szereplő megjelené-
sében. Mennyire gyűlik meg a 

bajotok az ilyen apró részletekkel 
a cosplay elkészítése során?

Mindenre mindig van valami megoldás, 
még akkor is, ha lehetetlennek látszik. Ál-
talában, ha ilyen eset akad, akkor tanácso-
kat kérünk egymástól, illetve referenciákat 

tül, mivel én is makacs, konok vagyok, de 
komoly döntéseket kell hozni, ahogy az 
asgardi istennek is.

Számodra mely cosplaykészí-
tési technika jelentette eddig a 

legnagyobb kihívást?

Egyáltalán nem tudok cosplayt készíte-
ni, habár utólag már próbálkoztam kisebb 
kiegészítők elkészítésével a legújabb cosp-
layemnél.

Mennyire fontos számodra a 
cosplay szerepjáték része? 

Nagyon. Nagyon szívesen versenyez-
nék performance szinten akár egyénileg, 
akár csapatosan.

Szerinted sok cosplayert 
megmozgat maga a Marvel 

filmes univerzum? Mennyire lett 
népszerű Marveles karakternek 

öltözni a filmeknek, sorozatoknak 
köszönhetően? A csoport vidéki 

rendezvényeken is
képviseli magát?

Igen, sok embert megmozgat, mivel a 
képregényfilmek a jövőt jelentik a mostani 
és majd a felnövendő generáció számára 
is, mivel mindenkinek kell egy példakép, 
amit leginkább ebben a műfajban lehet 
meglelni. Igen, jelen voltunk már Miskol-
con, de a jövőben szeretnénk több vidéki 
városba is eljutni, különböző eseményekre. 
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keresünk a megoldásra. Nálunk a jelmezre 
és a kinézetre is igaz ez. 

Milyen tanácsot adnál azoknak, 
akik egy Marveles karakter bőré-
be szeretnének bújni egy cosplay 

keretein belül?

Élvezzétek, s adjátok magatokat, mi-
közben a karakterek összefonódnak vele-
tek, vagy ti velük.

Saját meglátásod szerint nagy 
fába vágja a fejszéjét az, aki olyan 

Marveles karaktert valósít meg 
cosplayerként, akit a közönség 

esetleg kevésbé ismer?

Szerintem nem. Önmaga számít, ha 
szeretné, valósítsa meg, ne tántorítsa el 
semmi az embert a céljának megvalósítá-
sáról.

Milyen tényezők alapján esett 
a választásod Thor karakterére?

Az első film alapján jutottam arra az el-
gondolásra, hogy a történelem megismétli 
önmagát. Ebben az esetben a karakter 
viselkedése és fejlődése teljesen rámve-

„Mindenre mindig van valami megoldás, még 
akkor is, ha lehetetlennek látszik.”



Jártatok már külföldi cosplayes 
rendezvényeken csoportként?

Sajnos még nem, de szintúgy jövőbeli 
bakancslistánkban foglal állást, s ehhez 
Bécs kézenfekvő lehetne kezdésnek.

Legutóbb a Galaxis Őrzői 
második részét vetítették a 

Mozikban a Marvel univerzum 
világából. Ehhez kapcsolódóan a 

Corvin mozi külön cosplayes mini 
versenyt is szervezett. Ezen Ti is 
részt vettetek? Ha igen, kérlek, 
oszd meg a kedves olvasókkal, 

hogy milyen élmény volt!

Nem, mi ezen nem vettünk részt, előző-
leg az Amerika kapitány: Polgárháború és a 
Doctor Strange premieren vonultunk fel. 
Mindkét eseményen kiállítást szerveztünk 
a tárgyainkból s programokat, versenyeket 

Strange-ünkkel összeállva, mint Kaecilius, 
harcba álltunk, majd a fotós megkérdez-
te Lokit, hogy hol van Thor, mert róluk is 
készítene egy montázst. Egyszer csak min-
denki felnéz s én felkiáltottam, hogy itt 
vagyok! Remek szituáció volt.

Ti min változtatnátok a cosplay 
versenyeken valamint a conos 

programokon?

Versenyt még nem igazán néztem, 
nem reszortom eldönteni, viszont több 
marveles programot el tudnék képzelni 
ezeken az eseményeken, nem csak mi ál-
talunk, hanem más csapatokkal karöltve.

Mit remél a csapat a későbbi 
Marvel moziktól?

Hogy mindig is lesz olyan mondanivaló-
ja, amely rávilágít a világra, az életre, illetve 

hogy minél több, izgalmas törté-
netet lássunk a szemünk előtt.

A novemberben megje-
lenő Thor: Ragnarök film 

premierére készültök-e 
külön valamivel a rajongók 

számára?

Még nincs tervezés alatt, de 
nagyon szeretnénk. Ez egy olyan 
hatalmas film lesz a várva várt 
Bosszúállók: Végtelen háború 
megjelenése előtt, ami reménye-

im szerint, ad majd jó pár magyarázatot 
erre-arra. 

Szerinted a filmek hatására 
bővülni fog a csoport?

Remélem, hogy a jövőben lesznek 
olyan emberek, akik szívesen a klub tagjai 
lennének, komolyan gondolnák, amit mi 
eddig elhoztunk, cselekednének és élvez-
nék is. 

Mik a jövőbeli terveitek? Hol 
találkozhatunk veletek

legközelebb?

Nagyobb rendezvény szempontjából 
leghamarabb az ősszel találkozhattok a 
klubbal, de mindig tudatjuk veletek a
Facebook oldalunkon, mikor és hol leszünk 
jelen.
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szerveztünk a Marvel Magyarország Club-
bal összefogva. Imádták az emberek, főleg 
a gyerekek meg a rajongók. Szeretjük, ha 
szeretnek, s mi is szeretünk adni.

 Részt vesztek jótékonysági 
alapú akciókban? (Ha igen, hogyan 

készültök ezekre?)

Tavaly szeptemberben hirdettünk egy 
adománygyűjtős akciót, aminek a célja a 
Karácsony szebbé tétele volt a szegény 
gyermekek számára. Kisebb-nagyobb 
sikerrel, sok segítséget és felajánlást kap-
tunk, ami mellett a Kóbor Trekkerek is csat-
lakoztak a kezdeményezésünkhöz. 

Eleve úgy indult az elképzelés, hogy 
meghívás alapján, beöltözve kimegyünk 
születésnapokra, ahol cserébe adomá-
nyokat gyűjtünk, amit aztán a nehéz sorsú 
gyermekek kapnak meg a szeretet ünne-
pén. Az év második felében szeretnénk 

ezt újra folytatni, remélhetőleg már 
nagyobb sikerrel. 

Van kiemelten humoros 
élményetek, amely cosplay-

ben ért benneteket?

Rengeteg. Mindenkinek meg-
van a maga vicces helyzete. Mindig 
élcelődünk egymáson poénkodva, 
de másoktól is ér meglepetés. Szá-
momra az az egyik emlékezetes, 
amikor egy akció jelenetig a Doctor 
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