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live action dorama
Bár a cuki plakát és a megtévesztő netflixes cím teljesen más történetet sejtet, ez a sztori egyáltalán nem édes vagy sziruposan romantikus. A Gyógyító szerelem helyett az angol cím
– It’s Okay to Not Be Okay már sokkal közelebb áll
a valósághoz.
Moon Gang Tae egy pszichiátriai osztályon
dolgozó ápoló. Egy karizmatikus, empatikus, okos
és igen vonzó külsejű férfi, akinek azonban hatalmas a felelőssége is. Szülei halála után ő viseli
gondját 8 évvel idősebb autista bátyjának, Sang
Tae-nek, aki tehetséges illusztrátor. Gang Tae
számára a bátyja jelenti a világot. Azonban egy
trauma miatt állandóan városról városra költöznek, mert amikor Sang Tae álmában megjelennek a pillangók, úgy hiszi, hogy azok rátaláltak és
meg akarják őt ölni. Gang Tae-nek így nincsenek
nagyratörő álmai, lefoglalja a pénzkeresés, és az,
hogy el tudja tartani magát és a testvérét. Egy
nap a kórház, ahol éppen akkor dolgozott, meghívja az ismert gyerekkönyvírót felolvasásra, aki

mellesleg Sang Tae kedvenc írója is. Azonban Ko
Moon Young sem egy egyszerű eset. Az extrém
ruhatárral és szintén nem könnyű természettel
rendelkező Moon Young édesanyja bűnügyi regényíró volt, míg édesapja egy irodalom professzor.
Múltbeli traumái miatt antiszociális személyiségzavara lett, nem képes szocializálódni, emellett
pedig rendkívül önző és arrogáns is. Gang Tae és
Moon Young első találkozása nem végződött túl
jól, Moon Young gyakorlatilag megvágta a srác
kezét, amikor az megakadályozta abban, hogy
leszúrjon egy másik embert. És itt akár be is fejeződhetett volna a közös történetük, azonban
ezután még többször is összefutnak egymással,
és ez egyikük számára sem végződik túl pozitívan.
Viszont Moon Young eldönti, hogy mindenáron
akarja magának a srácot, ezért követi a következő
helyre is, ahová a testvérek költöznek. De a hely,
ahová ezután mennek, mindkettőjük – sőt mindhármuk számára hatalmas változásokat okoz, és a
múlt elől sem tudnak örökké menekülni.
Miközben az egymással való felemás kapcsolatuk alakulgat, megismerhetjük Gang Tae új
munkahelyének dolgozóit és pácienseit, fellebben a fátyol a régmúlt történéseiről is, ezáltal pedig súlyos titkok látnak napvilágot: teljesen felborítva ezzel a trió életét.
A sorozatnak gyakorlatilag három főszereplője van: Gang Tae, Sang Tae és Moon Young. De
valahogy tökéletesen megtalálták az egyensúlyt,
hogy mindenki megkapja a neki járó időt.
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Moon Gang Tae
Gang Tae első ránézésre egy kissé sótlan,
unalmas karakter, szegény Kim Soo Hyunnak nem
sok esélye volt a kibontakozásra, mert gyakorlatilag mind a 16 részt fapofával kellett végigtolnia.
Viszont a felszín alatt Gang Tae egy nagyon komplex karakter, aki igazából megrekedt a – nagyon
is traumatikus – gyerekkorában. Emiatt csakis a
bátyjáért él, teljesen háttérbe szorítva önmagát
és a saját, még saját magának sem bevallott igényeit/vágyait. Mindig próbál higgadtan viselkedni
és igyekszik sosem kimutatni a valódi érzelmeit,
hogy a bátyja ne aggódjon érte. Éppen ezért is
zavaró számára Moon Young jelenléte, aki nem
Sang Tae „tartozékaként”, hanem rendes férfiként tekint rá.

„...állandóan városról városra
költöznek, mert amikor Sang Tae
álmában megjelennek a pillangók,
úgy hiszi, hogy azok rátaláltak és
meg akarják őt ölni."
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Ko Moon Young
Bár van egy kis ellentmondás Moon Young
karakterében, mivel az elején tényként van kezelve, hogy antiszociális személyiségzavara van, addig a sorozat második felében ez inkább negatív
szülői ráhatásnak tűnik. Így vagy úgy, de Moon
Young sem egy könnyű eset, elég lobbanékony,
önző és manipulatív, nem törődik mások érzéseivel, vagy úgy általában másokkal sem, és még
kleptomániás is. Ha valami megtetszik neki, azt
mindenáron meg akarja szerezni, legyen az egy
szép toll vagy éppenséggel Gang Tae. Ennek ellenére ő is hatalmas fejlődésen megy keresztül a végére, lassan rájöhetünk, hogy ez a viselkedés egyfajta védőpáncélként funkcionált számára, hogy
megvédje azt az ijedt kislányt, akinek valójában
érezte magát. Kicsi lépésekben, de egyre többet
kezd el foglalkozni a körülötte lévőkkel és a valósággal is. Láthatjuk, hogy valójában egy nagyon is
szerethető és sokrétű karakter, aki bármit képes
megtenni azokért, akikhez végül kötődni kezd, és
próbál túllépni a traumáin, hogy boldog lehessen.
Seo Ye Ji fantasztikusan alakított, és a mosolya is
nagyon gyönyörű. Minden rezdülésével átélte a
szerepét.
Sang Tae
„Moon Sang Tae 35 éves, 1984-ben, a patkány évében született. Fiatalabbnak tűnök, de
már nem vagyok gyerek.” Történetünk talán legtisztább szereplője. Gang Tae autista bátyjának
egész életét beárnyékolta egy gyerekkori tragé-
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dia, aminek következtében súlyos PTSD alakult ki
nála. Emiatt álmodik mindig gyilkos pillangókról,
és ezért is költöznek állandóan városról városra. Bár a sorozat alatt van néhány olyan pillanat,
amikor nehéz őt nem utálni, de nem szabad ezt
tennünk. Láthatjuk, hogy a maga módján nagyon
is törődik a szeretteivel, még ha ezt nem is tudja
úgy kimutatni, mint mások. Bár néha a dühkitörései miatt eljár a keze, de nem kellene és nem is
lehet rá haragudni. Mindig tesz vagy mond valamit, ami miatt az ember legszívesebben megölelgetné. Egy imádnivaló szeretetbomba a maga

nyerseségével együtt.  Az önzetlen és áldozatkész
attitűdje csodálatraméltó, és az is, hogy nem fut
el, bármi is történjék. Nélküle biztos, hogy nem
lenne ez a sorozat ilyen fantasztikus. Oh Jung Se
egyszerűen zseniális alakítást gyújtott. Sang Tae
egy nagyon tehetséges illusztrátor, aki imádja
Moon Young könyveit és a dínókat.
A mellékszereplők is nagyon sokszínűek, bár
nem minden esetben kedvelhetőek, de mindenesetre nagyon emberiek. Találhatunk közöttük
hóbortosnak és lazának tűnő, ám nagyon is hozzáértő kórházigazgatót, a különböző problémákkal
rendelkező OK Pszichiátria pácienseit (Gang Tae
legújabb munkahelye) – a teljesség igénye nélkül:
a cipős bácsi, a sálas néni, az alkoholista srác vagy
éppen a magamutogató harmadik fiú. Mindegyikük egy-egy külön történet és külön tragédia. De
megismerhetünk példaértékű barátokat és egy
anyamodellt is – ami ebben a sorozatban aztán
tényleg ritka kincs. Néhány szereplőben kifejezetten pozitívan lehet csalódni a sorozat végére. A
„főgonoszunk” pedig tényleg egy igazi pszichopa-

ta, aki nagyon para. És nem is azért, mert úgy néz
ki, mint a sátán földi megtestesítője, hanem éppen azért, mert teljesen normálisnak tűnik. Amíg
el nem mosolyodik…
A kiváló szereplőgárda mellett a zenén és
külcsínen sem spóroltak. A sorozat zenei téren is
nagyon erős. Kicsit szomorú, néhol thrilleres hangulata is van – de minden darabja nagyon egyedi.
A kosztümök – főleg Moon Young ruhái – szintén
szépek és extravagánsak, és a helyszínek is nagyon jól sikerültek, főleg a kastély gótikus kinézete. (Nem, ez még mindig nem egy történelmi
sorozat.)
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néhol átmegy thrillerbe is, de ez a morbid történetekhez nagyon is illett.

Nagyon szerettem, hogy minden rész egyegy meséhez – létező vagy éppen Moon Young
által írt történethez – kapcsolódott. Ezek a mesék általában a főszereplő trióhoz vagy éppen az
OK Pszichiátria egy-egy betegéhez kapcsolódtak.
Minden sztorinak van mondanivalója és fontos
jelentősége, hogy ezáltal jobban megérthessük
az adott karaktert, vagy hatásosabbá tegyen egyegy jelenetet. A történetekhez gyakran kapunk
illusztációkat. Az illusztrációkat Jamsan készítette, kicsit „tim burtonös” stílusúak, és nagyon különlegesen néznek ki. A sorozat befejezése – és
sikere – után döntöttek úgy, hogy Moon Young
mesekönyvei közül ötöt kiadnak a valóságban is.
A „The Boy Who Fed on Nightmares”, a „Zombie Kid”, a „The Cheerful Dog”, a „The Hand, the
Monkfish” és a „Finding the Real Face” jelent
meg könyv formátumban természetesen Jamsan
rajzaival együtt. Nagyon szeretném rátenni a kezem egyre, szóval szorítok egy esetleges angol
fordításért.A karakterfejlődések is nagyon jól vannak levezetve. Ezért sem tetszik a magyar címe a
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sorozatnak, a Gyógyító szerelem, mert szó sincs
ilyesmiről. Ez a sorozat egyáltalán nem ilyen felszínes, nincs benne olyan klisés, elcsépelt fordulat, hogy a szerelem majd megold mindent, és lazán kigyógyít mindenből… Ráadásul ez a sorozat
nem csak a szerelemről szól, hanem a szeretetről
is. A karakterek szeretik, és éppen ezért ösztönzik és támogatják egymást. (Bár a netflixes koreai
sorozatok címei valahogy mindig áldozatul esnek
a „zseniális” magyar fordításnak. Ahol nem kéne,
ott szó szerint fordítanak, ahol meg arra lenne
szükség, ott teljesen más címet adnak nekik. Az
It’s Okay to Not Be Okay miért nem lehetett akkor - ha mindent magyarosítunk -, az hogy: Nem
baj, ha nem vagy jól; míg például a Youth Record
miért lett Ifjúságom története, ami nagyon régiesen hangzik.) A sorozat nagyon szépen elkerülte
a legtöbb klisés jelenetet, Moon Young karaktere ezt mindig kinyírta szerencsére. Ahol lehetett,
leszámolt a sablonokkal, és tartogatott néhány
kiszámíthatatlan fordulatot is. A cselekmény nagyon érdekes, elég tragikus hangvételű, viszont

Összességében ez egy nagyon különleges
sorozat. Nagyon jól ábrázolja a törött lelkű embertípusokat. Körbelengi egyfajta fantasy, kicsit gótikus hangulat a mesék képi világa és a fantasztikus
OST által – egyszerűen van benne valami mesés
beütés. Ahogy a karakterek egyre jobban megismerik önmagukat, miközben keresik a gyógyulást
és a továbblépést, és ahogy egyre közelebb kerülnek egymáshoz… Engem sokszor megsiratott ez a
sorozat, mikor néztem, hogy a szereplőink kétségbeesetten igyekeznek megtalálni a valódi énjüket.
Azért valószínűleg nem mindenkinek fog tetszeni
ez a sorozat, hiszen elég lassan építkező és sötét
tónusú műről van szó. És annak ellenére, hogy a
vége felé az egyik mellékszállal kapcsolatban van
egy kis hiányérzetem, nagyon is ajánlom ezt a sorozatot mindenkinek.
Cím: Gyógyító szerelem/It’s Okay to Not Be
Okay/Psycho But It’s Okay/Saikojiman
Gwaenchanha
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