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Itthon már több kosztümös doramát is láthattunk, A palota ékköve, A királyi ház titkai és A
korona hercege viszont mind azonos alkotók munkája. Most Lee Byeong Hun rendező következő
és egyben legújabb tavalyi sorozatáról, a lódoki történetéről lesz szó.

Sztori

Cím: Horse Doctor (마
의, The King’s Doctor,
The Horse Healer)
Típus:
dél-koreai tv-sorozat
Év: 2012
Hossz:
50 epizód (70 perc/ep.)
Rendező:
Lee Byeong Hun
Főbb színészek:
Cho Seung Woo
Lee Yo Won
Son Chang Min
Lee Soon Jae
Lee Sang Woo
Han Sang Jin
Kim So Eun
Értékelés:
MDL: 7.7

AniMagazin/Japán mániásoknak

A dorama időben 100 évvel Jang
Geum (Dzsangüm) után és 50 évvel
Dong Yi (Dongi) története előtt játszódik, pontosabban az 1600-as évek közepén, főként Hyeonjong
király ideje alatt. Az alapszituáció három udvari orvostanonc
barátságával kezdődik: a gazdag, tehetséges és céltudatos
Kang Do Jun (őt pont pénze
miatt nézik ki tanulótársai), a
közrendű, ügyes nővértanonc
Jang In Ju és a szegény falusi
lódoktor Lee Myung Hwan
egymásra találnak és remek
csapatot alkotva válnak orvosokká. Do Jun pozíciója és empátiája miatt egy szegényeknek
nyitott saját rendelőről álmodik,
de a politikai intrikák közbeszólnak és végül kivégzik, ami ellen
barátai sem tehetnek semmit
(sőt Myung Hwan kényszerűségből ugyan, de részt vesz az
árulásában). Do Jun felesége eközben gyermeket vár, ahogy egy menekülő rabszolga
felesége is. Do Jun életének utolsó tetteiként, segít a rabszolgán
valamint lányának világrahozatalában, sajnos a feleség szülés közben életét veszti.

Do Jun halála után a születendő
gyermekére is büntetést
szabnak ki, ha fiú lesz kivégzik, ha lány rabszolgának adják. Végül fia
születik, de In Ju nővér
és a rabszolga kicseréli a
két gyermeket, így
mindkettő életben
marad.
Az 50 részes sorozatból ez az első kettő
lényege, az igazi történet a két kicserélt gyermekről, életükről, kapcsolatukról szól. A főhős Do Jun fia,
kinek előbb
lódoktorrá, állatorvossá válását,
majd királyi orvostanonccá
való előlépését követhetjük nyomon,
nem kevés
problémával és intrikával karöltve.

Folytatás a következő oldalon!
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Főbb szereplők
Baek Kwang Hyun: Do Jun fia, akit
Baek hajós nevelt az elcserélés után. A
rabszolga férfi egy szigeten nevelte őt,
igyekezett orvosi ismereteket adni az
ifjúnak. Kwang Hyun Baek halála után
rengeteg bonyadalom közepette állatorvossá, majd orvossá válik. Célja
végig nevelőapja halálának megbosszulása és a szegények gyógyítása. Ő a mű
címszereplője és rendelkezik a szokásos
főhős tulajdonságokkal (jóhiszemű,
kedves, segítőkész, makacs, kotnyeles).

Többiek: A műnek rengeteg fontos szereplője
van, Kwang Hyun barátaitól és nevelőitől kezdve,
Ji Nyung családján, a kórház tanulóin és dolgozóin
át egészen a királyi családig. A humort főleg
Kwang Hyun lódoki nevelői valamint a király és
annak húga szolgáltatják. Valahogy mindenki kapcsolódik a főszereplő sorsához.

Kang Ji Nyung: Baek valódi lánya, az
elcserélés miatt a kivégzett Kang lányaként rabszolgasorba kerül, de Do Jun
barátja Myung Hwan a kényszerű árulását jóvátéve magához veszi a lányt, így
annak gazdag, úri élete lesz. Ji Nyung
szintén orvosnak tanul, és gazdagsága
ellenére nem válik kérkedő sznobbá.
Segítőkész, kedves tehetséges nővérré
válik, aki múltjukat nem ismerve a szintén
tudatlan főhős barátja lesz.
Lee Myung Hwan: Szegény lódokiból
gazdag főorvossá váló férfi, Do Jun
egyik legjobb barátja, aki a mű negatív
szereplőjévé válik. Az egyik legérdekesebb és legönzőbb karakter, céljai és
“gonosz” indokai éltetik. Jelleme sosem
válik igazán feketévé, de tettei egyre
rosszabbak és kegyetlenebbek lesznek,
melyektől már ő sem akar szabadulni.
A kapzsiság és a hatalomvágy irányítja,
mely meghatározza a fontosabb karakterek életét is.
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Megvalósítás
A rendező sorozataihoz megszokottan az itteni szereplőgárda
is majdnem ugyanazokból a színészekből áll. A főszereplők
persze mások. Kwang Hyunt Cho Seung Woo alakítja, aki eddig
filmszerepeiről volt híres. Ji Nyung színésznője pedig egy másik
sorozatból, a nálunk is futott Sillából ismert Lee Yo Won (Tokmánt/Deokmant játszotta). A kivitelezés most sem hazudtolta
meg magát: előbb a főszereplők szülei, majd gyerekkora kerül
bemutatásra, sok a “nézés” és az érzelem, de jócskán van izgalom is. A történet kedves és egyszerű, a negatív Myung Hwan
ellenére nincsenek túl nagy veszteségek. (Kivéve persze a már
bemutatott mű elejét és az egyik karaktert.) Szinte mindenki
nagyon szerethető és öröm nézni a kapcsolatok alakulását. A sorozat kicsit talán pörgősebb az alkotók korábbi munkáinál, több a
látványosabb kép is, de sajnos a végén ez a dorama is túlhúzottá
válik. Így elképzelhető, hogy sokaknak helyenként lassú, unalmas
is lehet, de a végkifejlet minden szálnak tökéletes lezárást ad.
Ami igazán bosszankodásra vagy fejfogásra adhat okot, azok az
orvosi, gyógyító jelenetek. A sorozat dúskál bennük, az akupunktúrát mindenhol remekül ábrázolják, de a genny és fekély eltávolítása, valamint a későbbi sok-sok műtét néha elég nevetséges és
abszurd képet ad. Igazából sokaknak tetszhet és tartalmaz reális
megvalósításokat, de legtöbbször az egész túlzóvá, a sikerélmények pedig nyálassá válnak.

Összességében a karakterek és az egyedi, újabb tevékenységi ág, részletes (középkori) bemutatása az, amiért a mű igazán
érdekes és élvezetes. De ahogy említettem, sajnos ennek a doramának is megvannak a fárasztó elemei. Akik kedvelték Jang
Geum, Dong Yi, és Yi San történetét vagy egy családias kosztümös koreai sorozatra vágynak, azoknak mindenképp ajánlom.
De vigyázat, aki gyengébb idegzetű, annak a műtétek és kezelések miatt a Horse Doctor rengeteg gyomorforgató és véres
jelenetet tartalmaz.
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