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a magányos srácoknak, hogy bárkinek lehet jó 
csaj(a) haverja (csak rendelkezzen valami képes-
séggel). 
 Gojou Wakana igazi varrógép virtuóz. 
Nagyapja hina dollokat készít, így Gojou gyerek-
kora óta bele van zúgva ebbe a mesterségbe. Kö-
zépiskolás korára pedig gyakorlatilag már bármit 
meg tud varrni. Ez viszont áldozattal járt, nincs 
egy barátja sem, suli után pedig egyből indul haza 
babaruhát készíteni, de a babák festését is gya-
korolja. Az sem tett jót az önbecsülésének, hogy 
gyerekkorában egy lánybarátja nemnormálisnak 
nevezte. Szóval gyermeki trauma is pipa, szeren-
csére ebből nem kapunk többet. Gojou tehát Ma-
rin tökéletes ellentéte, csendes, visszahúzódó, 
magának való. Erre mondják, hogy az ellentétek 
vonzzák egymást.
 Történetünk katalizátora, hogy az ottho-
ni öreg varrógép elromlik és Gojou kénytelen az 
iskolai varrógépet használni (háztartástan óra, 
tudjátok), azzal a reménnyel, hogy tevékenysége 
titokban marad. Ez viszont abban a pillanatban 

Érdemes tehát jobban rálesni, tényleg volt-e ben-
ne valami plusz, vagy csak a kiéhezett waifuvadá-
szok találtak új prédát maguknak. 
 

Az első cosplay

 Jöjjön egy kis cosplaytörténelem…… jó, 
nem, azért ennyire messziről nem indulunk, pedig 
érdekes lenne bemutatni a témát, bár akkor leg-
alább a XV. századi Velencébe kéne visszamenni, 
vagy ha csak Japánt nézzük, akkor a 70-es évekig, 
inkább hagyjuk. 
 Női főszereplőnk Kitagawa Marin, aki naná, 
hogy népszerű a suliban, igazi talpraesett, extro-
vertált csaj. Emellett divatos, festi a haját, körmét, 
kontaktlencsét hord, szóval bármelyik otakunak 
azonnal megragad rajta az összes szeme. Viszont 
hatalmas animerajongó is, és szeretné cosplayez-
ni a kedvenc karaktereit. A gond ott van, hogy 
még kezdő, és nem tud varrni, vagyis nem jól. Itt 
jön képbe a pasi karakter, hogy ki lehessen pipál-
ni a romantika műfajt, és újabb példát mutassunk 

 A cosplay a geek létforma szerves része, hi-
szen rendezvényeken vagy szimplán a neten ba-
rangolva számos film, képregény, sorozat, anime 
vagy manga karakternek öltözött emberbe bot-
lunk. Persze hozzánk a japán cosplay világa köze-
lebb áll, ha már annyi animét és mangát öntünk le 
a torkunkon nap mint nap. 

 Így hát, miért ne szólhatna egy anime a cos-
playezésről. Hozzáteszem az animeipar nem most 
találta fel a spanyolviaszt, hiszen rengeteg anime 
foglalkozik a témával. Így ha csak egy kicsit is érin-
ti a történet az otakuságot, abban jelen lesz a cos-
play, valamint annak készítése is. A legjobb példa 
erre a méltán híres Genshiken, de említhetnénk a 
Wotakoit is, és még jó pár, többnyire ismeretlen 
animét. Így nem is feltétlen a Sono Bisque Doll wa 
Koi wo Suru témája, hanem inkább a sikeressége 
az, ami leginkább említésre méltó, hiszen számos 
szubjektív charton fel tudta venni a versenyt a 
Shingeki no Kyojin és a Kimetsu no Yaiba túlháj-
polt szériáival. 
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szertefoszlik, ahogy Marin benyit az ajtón, mivel ő 
is itt szeretné készíteni a cosplayét. 
 Innentől kezdve pedig beindul az élet Go-
jou számára, Marin megkéri, hogy csinálja meg az 
első jelmezét. Együtt mennek ruhaanyagot és pa-
rókát vásárolni, megtörténik a méretvétel (erről 
később), és a rendezvényre is közösen mennek. 
Ettől fogva az egész anime egy tipikus sulirom-
kom a cosplay téma köré épít-
ve, se több, se kevesebb.

MARIN
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vagy inkább megismerné a környezetüket. Egyéb-
ként a mangában később megsokszorozódik a 
mellékszereplők száma, így ezt a problémát a las-
sú építkezés számlájára írhatjuk, már ha ez fontos 
egy school life romkomnál.

 Ami az anime előnye, az a hátránya is. Egy-
részt jó, hogy mindkét karaktert megismerjük, 
és Marin könnyed, extrovertált stílusa, szlenges 
szövege viszi a hátán a hangulatot, sokaknál ez 
lehet az igazi trigger a cím iránti rajongásban. 
Ugyanakkor sokak számára egy idő után fárasz-
tó és bosszantó lehet, hogy a csaj folyton pörög. 
Ez igaz Gojoura is, aki szinte már kínosan vissza-
húzódó, ártatlan és bármikor képes elpirulni. De 
valahol mégis ez adja azt a kis plusz esszenciát, 
amitől sokan megkedvelték a párost, fullra já-
ratva a shippelést. Az anime kidolgozása is ilyen 
kettős. A karakterek nagyon jól festenek, érte-
lemszerűen Marinra és a cosplayeire fektettek 
sok időt, viszont a környezetük már a megszokott 
kategóriába esik. 

nak, és ne zavartassa magát. Az lenne fura, ha nem 
így viselkedne. Ránézésre legalább másfél órát 
készülődik reggelente, mire minden szépészeti 
procedúrát végrehajt, iskolán kívül pedig min-
dig más ruha van rajta. Ezt ellensúlyozza Gojou,  
aki az egész animében egy szál szövetkimonóban 
vagy ilyesmiben flangál. 
 A cosplay készítése mellett azonban domi-
náns lesz Marin és Gojou kapcsolata is, mivel Marin 
nagyon hamar beleszeret hősünkbe, aki egy fabá-
bú fantasztikus érzékeivel veszi ezt észre. Habár a 
mangában mintha már kezdene derengeni valami, 
de még az út elején járunk. Így egyelőre meg kell 
elégednünk a cuki momentekkel, és hogy műkö-
dik a kémia, csak még nem ment végbe teljesen a 
reakció. 

 Az anime tehát próbál az ecchi és a romantika 
között egyensúlyban lavírozni, és vegyíteni a kettőt, 
ami eddig az animében és a mangában is sikerült, 
az meg már egyéni preferencia, hogy kinek melyik 
jön be jobban. De a recept egyelőre jól működik.

Kiegészítők és prokontra

 A mellékszereplőkkel meglehetősen fu-
karul bánik a történet, az anime eleje annyira az 
első cosplayre, valamint Marinra és Gojoura kon-
centrál, hogy senki más nem kell  gyertyatartónak. 
Csak később tűnik fel Juju és húga, az anime végé-
ig pedig velük kell beérnünk. Ezt mindenki döntse 
el maga, hogy jobb szinte mindig Marinékat látni, 

A ruha a fő?

 Ahhoz, hogy egy cosplay vagy akármilyen 
ruha jó legyen, ildomos méretet venni az alany-
ról, különben úgy fog rajta állni a posztó, mint 
tehénen a gatya, vagy még úgy sem. Aki járt már 
varrónőnél, akár csak egy ruhaigazításra, az tudja, 
hogy minden ezzel kezdődik. Édesanyám varró-
nő, így én ezt többször láttam, mint akartam, és 
nem, nem feltétlen kell szinte teljesen (bikinire) 
levetkőzni. Szóval itt az anime megoldásainál tet-
ten érhető a fanbait, ahogy néhány kameraszög 
esetében is. Az anime nem titkolt szándéka, hogy 
Marin testi adottságaival próbálja magához csábí-
tani a férfi közönséget, így többnyire öncélú ecchi 
jelenetekre számítsunk, amit az ero cosplay meg-
jelenítése is erősít (megjegyzem, ennélkül is sike-
rülne), de szerencsére ez még bőven egészséges 
mennyiség, így az ecchit kerülők is adhatnak egy 
esélyt a sorozatnak. Amiért pedig amúgy sem za-
varó, az Marin személyisége, egyszerűen passzol 
hozzá, hogy lenge toppban nyisson ajtót Gojou-

HINA DOLL és Hinamatsuri

 A hina dollok tradícionális központi ele-
mek a Hinamatsuri ünnepén, amit minden év-
ben március 3-án tartanak. Ez a babák ünnepe, 
de a lányok napját is ekkor ünneplik. A szokás 
a Heian-korból eredeztethető, amikor szalma-
babákat úsztattak le a folyón, melyek elvitték 
a szerencsétlenséget és a gonosz démonokat. 
A mai tradíció az Edo-korban alakult ki.
 A Heian-kori ruhába öltöztetett babákat 
rendszerint gazdagon díszített, lépcsőzetes 
oltáron állítják ki. Az oltár tetején természete-
sen a császárt és császárnét jelképező babák 
ülnek, a lépcső többi részén pedig a többi ud-
varonc baba kap helyet.
 Létezik álló (Tachi Bina) és ülő (Suwari 
Bina) hina doll. Ez utóbbinak több fajtája van, 
a legrégebbi a Kanei Bina, ahol a császárné 
baba kezei szét vannak tárva. A második legré-
gebbi a Genroku Bina, ezek nagyobbak kicsit, 
a császárné karjait már maga előtt tartja, és a 
ruhája is más. 
 A Jirozaemon Dollok arca kör alakú, a 
Yusoku Bina ruhái pedig az udvaroncokat hiva-
tottak képviselni. És még van jó pár féle. 
 Az oltár is változott az évek alatt, a ké-
sői Edo-korban a kétlépcsős terjedt el, de 
Edóban már felbukkant a hét és nyolc lépcsős 
változat is.
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 Jó, hogy megjelenik a crossplay is, igaz, az 
animében csak lány cosplayel fiút (kissé nevetsé-
gesen), de a mangában már a fordítottja is megje-
lenik egy kis gendertémába ágyazva. 

 Ennek ellenére mégis úgy érezhetjük, hogy 
mindenből bemutat semmit. Bőven lehetne rész-
letesebb a ruhatervezés, a vásárlás és a varrás te-
rületén is. Szívesen néztem volna parókaigazítást, 
nem csak letudva annyival, hogy Marin elvitte a 
fodrászhoz. Érintőlegesen foglalkoznak a pózo-
lással és fotózással is, de ez olyan, ami később 
is kifejthető, mivel kezdő cosplayesről van szó. 
Ugyanakkor oktalanság lenne egy friss animétől 
és mangától azt várni, hogy egyből mindent be-
mutasson, így még bőven van lehetőség ezeket 
jobban kifejteni, sőt kiterjeszteni például a cosp-
lay kiegészítők elkészítésére. Ugyanez érvényes 
a rendezvényekre, mivel eddig abból csak egyet 
láttunk, és az is inkább egy kis összejövetel volt. 
Az anime második fele főleg a photoshootokat 
mutatta be.

bölcsen várnak még, és nem jelentettek be sem-
mit. Meglátjuk, mi lesz.

Cosplay

 Markáns kérdés, hogy egy cosplayes anime 
mennyire mutatja be magát a cosplayt. A Sono 
Bisque Doll egészen jól teljesít ilyen téren, bár 
nem mondom, hogy nincsenek hiányosságai. Az 
első cosplay készítését egészen jól sikerült bemu-
tatni. Textil és paróka vásárlásnak lehetünk tanúi, 
valamint a próba és a smink is előkerül, ahogy a 
rendezvény is. Későbbiekben a vásárlás már csak 
említés szintjén van jelen, habár a mangában sze-
rencsére újra előkerül. Hangsúlyt kap viszont a 
cosplayezendő karakter megismerése. Gojou sok 
időt tölt azzal, hogy megnézze az adott animét, 
amiből a jelmez készül, és utána meg is beszéli 
Marinnal. Jól érzékeltetik, hogy a jó cosplayhez ez 
is mennyire fontos. Gojou elfogadó személyiségét 
tekintve ez teljesen normális, mégha az egyes cí-
mek igencsak kívül esnek a komfortzónáján.

De mivel ez jellemző a hasonló műveknél, így ez 
nem is igazán érdemi infó. Tetszett, hogy a cosp-
layezendő karaktert mi is megismerjük valameny-
nyire, kapunk infót az animéből/játékból, amiben 
szerepel. A mangaka nem akart létező címeket 
„parodizálni”, hanem egyszerű, laza sztorikat talált 
ki. Számomra ez erősíti azt a tapasztalást, hogy a 
japánok még a legegyszerűbb és leggagyibb tör-
ténetért is tudnak rajongani, átérezve a karakter 
minden érzését, amitől mi már a hajunkat tép-
nénk. Gojou kimondottan jó ebben.

 Hogy mitől lesz a Dress-up Darling jó? Mert 
hát az eddig leírtak alapján nem tűnik többnek egy 
sima romkomnál, amiből oly sokat láttunk már. 
Három válaszom van: Marin maga, a cosplay téma 
és az a fétis/rajongás, amit az első kettő kombiná-
ciója kihoz a nézőkből. Jó, oké, a páros közt műkö-
dő, aranyos kémia is tehet róla, csak legyen belőle 
valami minél előbb.

 Plusz, ha nagyon belegondolok, az egész 
animében a modern, nyugatias japán találkozik a 
tradícionálissal. Állítom ezt Marin és Gojou jelle-
mére, stílusára alapozva, de ezt a cosplay és a hina 
doll mesterség is jól tükrözi. Persze tudjuk jól, 
hogy Japánban a jelen és a múlt remekül megfér 
egymás mellett.

 Az anime a 39. fejezetig dolgozta fel a man-
gát, ami jelenleg a 74. fejezetnél tart, így épphogy 
kijönne belőle egy második évad, de a készítők 

Zárás

 Látható, hogy végül is mi emeli magasabbra 
a Sono Bisque Doll-t hasonszőrű társainál, ugyan-
akkor megtalálhatóak benne a műfaj megszokott 
hibái, mint a felesleges ecchi, valamint az egyelő-
re beteljesedett romantika hiánya. Ám a manga 
előreláthatólag még sokáig velünk marad, így 
minden hiányosságát pótolhatja.
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