12 éves a Cosplay.hu
Írta: Venom
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Szeptember 27-én lesz pontosan 12 éve,
hogy megalakult a Cosplay.hu és álmunkban sem
gondoltuk volna, hogy ennyi év után is megmarad
ez a kis projekt és ekkorára növi ki magát, amit
anno elkezdtünk.
Jelenleg valamivel több mint 20 tagot
számlál a csapatunk, de a kezdetekben csupán
hárman voltunk: Békéssy Ágnes (Salome), Mező
Judit (Yuriko) és Lévai Balázs (Venom). Az alapötlete egy ilyen weboldalnak és szervezői csapatnak
valójában valamikor 2005-re tehető, mikor mindenki legnagyobb döbbenetére a Magyar Anime
Társaság által szervezett őszi Anime Party hihetetlen sikert ért el, és nemcsak látogatószámban,
hanem megjelentek az első igazi cosplayesek és
velük együtt az első verseny. Mindenki imádta a
jelmezeseket és a következő rendezvényen, ami
egyben az első Animecon is volt, már ők lettek a
fő szenzáció. Itt mi még a rajzversenyt szerveztük,
de már tudtuk, hogy a cosplaynek nagy jövője lesz.
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Alig fél év kellett, hogy összerakjunk egy
komplex honlapot, ahova képeket tölthettek fel
a cosplayesek és a fórumon beszélgethettek. Ez
még a Facebook előtti időkben volt, szóval még
koránt sem létezett annyi cosplayes oldal, mint
manapság, idehaza pedig évekig mi voltunk az
egyetlen. Innen már csak egy lépés volt, hogy az
Animecononokon megkapjuk a verseny szervezését, amit gyorsan átalakítottunk a külföldi rendezvények mintájára, hogy minél profibb és szórakoztatóbb legyen. Csapatunk is folyamatosan
bővült, megszületett a Cosplay.hu kabalafigurája
is, Kitsuko, majd hamarosan egy új rendezvénybe
kezdtünk bele a Holdfény bolttal partnerségben,
ez lett a Holdfénycon. Itt már elszakadtunk az animéktől és előkerültek a Star Wars, Gyűrűk Ura és
hasonló jelmezesek is. Szinte ezzel párhuzamosan
a Mangafannal együtt elindítottuk a Mondocont
is, és volt egy nagyon rövid idő, amikor jóformán
egyszerre szerveztünk mind a három rendezvényen. Mellette elindítottuk a Cosplay Party-kat

is a(z azóta sajnos bezárt) Moonlight Meidóban,
amelyeknek nagyon szép sikere lett.
Ez volt talán a hazai conok legszebb korszaka, amikor úgy éreztük, elértük, amit megálmodtunk. De akkor még nem is sejtettük, hogy kicsit
drámaian fogalmazva: sötét fellegek gyülekeznek.
A MAT, a Holdfény és a Mondo közötti kapcsolat egyre feszültebb lett, hiszen mind a három
magának akarta a hazai conokat. Elképzelni sem
tudjátok milyen elképesztő, szinte már-már „Trónok Harca” szintű belső harcok indultak meg (utólag csak azt csodálom, hogy nem kerültek elő a
kések és mérgek). Miután a MAT-on belüli feszültségek miatt kiléptünk, így a Mondo és a Holdfény
mellett maradtunk, remélve, hogy ez megoldja a
helyzetet. Sajnos az Animeconok bukása csak rövidtávon oldotta meg a problémákat, ugyanis a
Mondo és a Holdfénycon vezetősége is egymásnak ugrott.
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A végeredményt sejtitek, a szívünk szakadt meg,
mikor ott kellett hagynunk a Holdfénycont, hogy
a Mondóra fókuszáljunk, mert úgy éreztük, hogy
az lesz a jövő. Sajnos ezek után sosem lett már a
régi a rendezvényszervezés, bár a látogatók ebből szerencsére nem sokat láttak, de a Mondocon
hátterében ekkor már forrtak az indulatok és a feszültség tapintható volt.
Ennek az lett a vége, hogy az akkor már jelentős számra duzzadt szervezői stábunk felállt
és egy emberként hagyta ott a Mondocont, mert
elegünk lett a folyamatos harcokból és hazudozásokból. Eldöntöttük, hogy a saját lábunkra állunk,
legalábbis amennyire csak lehet.
És hol tartunk most? A weboldalunkon már
lassan 300 photoshootot nézhettek meg (melyek
közül a legjobbakat itt, az AniMagazinban is megosztunk (AniMagazin 50.), számtalan cikket és
érdekességet is találhattok, de a legérdekesebb
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újdonság, hogy elkezdtük rendszerezni és összegyűjteni a hazai cosplayeseket. Ezt is érdemes
lehet rendszeresen meglátogatni, mert folyamatosan bővül az adatbázis. Instagram oldalunkon is
napi rendszerességgel osztjuk meg a hazai cosplayesek legjobb képeit. Rendezvényes galériánkban 2005 óta minden fontosabb rendezvényről
több száz képet archiválunk (egy hónap is kevés,
hogy valaki az összeset átnézze), és a Youtube
csatornánk, a CosplayTV is folyamatosan bővül.
A rendezvények szempontjából sem unatkozunk, PlayIT Show-n már évek óta visszük a Cosplay Village zónát (amit folyamatosan bővítünk),
valamint a Cosplay Farsang és Cosplay Party rendezvényeket is egységesítettük Fantasy Expo címen, ahol teret engedünk mindenkinek, aki csak
szeretne fellépni, árusítani vagy kiállítani.  

ményeket, így az ország minden pontján összefuthattok csapatunk tagjaival vagy a cosplayeseinkkel.
És persze továbbra is várunk mindenkit, aki
úgy érzi, hogy elég lelkes és szeretne részt venni
valamilyen szinten a munkánkban, legyen az akár
rendezvényszervezés vagy az online projektek fejlesztése, bátran jelentkezzetek!
Továbbá minden támogatásnak is örülünk,
idén elindítottuk a Ko-Fi oldalunkat is, ahol egy kis
pénzzel tudjátok segíteni a munkánkat, az itt befolyt pénzeket a cikkírókra, weboldalra és idővel a
hazai cosplayesek és fotósok támogatására fordítanánk.
Reméljük, még sok évig veletek maradunk
és köszönjünk mindenkinek az elmúlt 12 évet, hatalmas kaland volt és nincs megállás!

Csapatunk igyekszik független maradni, de
szívesen segítünk más rendezvényeket vagy ese-
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