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KUUCHUU BURANKO
anime

avagy a furcsa pszichológus esete az alteregókkal
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világba csöppenne. Furcsa, színes minták a falon, 
sehol egy egyenes vonal, gomolygó füst, és egy 
díványon heverő lenge, rózsaszín nővérruhát vi-
selő dekoratív hölgy egy regénybe merülve tárul 
elénk. Ha pedig ez még mindig nem lenne elég 
sokkoló, az ezután megszólaló illető, aki nem más, 
mint a történet főszereplője, Irabu Ichirou-sensei, 
minden bizonnyal kimeríti a különös fogalmát.
 

hasonlóan a Kuuchuu Burankóhoz 11 részesek, 
de természetesen vannak kivételek. A sorozat 
befejezése tehát karácsonyra esett, hasonlóan az 
anime történetének végéhez, amely szintén kará-
csonykor ért véget. 

Történet
 
 A sorozat Tokióban játszódik, ami elég lo-
gikus, ha belegondolunk, hiszen hol máshol élne 
ilyen nagy számban valamiféle problémában 
szenvedő ember? Nem mondanám alternatív To-
kiónak, de azért a megjelenítése néhány esetben 
sokkal csiricsárébb, mint a valóságban. Például 
pöttyös vagy éppen csíkos házak is vannak benne. 
A sorozat alatt elég sokfelé eljutnak a szereplők, 
de a legfontosabb helyszín benne maga a kórház, 
ahol főszereplőnk dolgozik. A kórház tökélete-
sen letisztult folyósóin végigbaktatva az odaté-
vedők megpillanthatnak egy totál átlagos ajtót, 
amire egy papírfecni van tűzve, rajta a „Welcome 
here! – Irabu Ichirou” felirattal. Viszont amint va-
laki kinyitja az ajtót, mintha teljesen egy másik 

esélye sincs meggyógyulni, azonban előfordul az 
is, hogy a betegséget nem lehet teljesen meg-
szüntetni, csupán megtanulni együtt élni vele. 
 

Kuuchuu Buranko
 
 2009-ben jött ki Nakamura Kenji rendezé-
sében a Kuuchuu Buranko című anime, angol ne-
vén a Trapeze, mely ezt a témát járja körül. Maga 
a történet az Okuda Hideo által írt novelláskö-
teteken alapul, melyeknek az összefoglaló címe 
The Psychiatrist Irabu. Három kötetet jelentettek 
meg belőle, az In the Poolt, a Kuuchuu Burankót 
és a Chouchou Senkyót. Mint ahogy a címekből is 
látszik, maga az anime a második könyvet adap-
tálja. Irabu eseteiből készült már az animén kívül 
játékfilm, televíziós sorozat és színpadi előadás 
is. Az anime 2009. október 15-től december 25-ig 
futott a noitaminA blokkban. Maga a név az angol 
Animation szó megfordítva, melyben a sorozatok 
új részeit csütörtök este/péntek hajnalban 0:45-
től 1:45-ig sugározzák. Ezek a sorozatok általában 

 Nakamura Kenji a kedvenc rendezőim közé 
tartozik annak ellenére, hogy nincsen sok soro-
zata, és azok közül kettő nem is tetszett igazán, 
sőt, a Gatchaman Crowdssal ki lehet kergetni a 
világból. Azonban az Ayakashi, a Mononoke és a 
Tsuritama rendezőjeként újabb és újabb kedven-
ceket köszönhetek neki. Bár a Kuuchuu Buranko 
nem lett kimondottan a legkedveltebb animém 
tőle, miután befejeztem a nézését, nagyon sokáig 
velem maradt, és minél többet gondolok rá, annál 
jobban tetszik maga a sorozat.
 

Bevezető
 
 Nem mintha régen nem így lett volna, de a 
mai emberek számára sem egyszerű az élet. Állan-
dóan stresszben éljük az életünket, meg kell felel-
ni alkalmazottként/munkaadóként/diákként, csa-
ládtagként, barátként és emberként is, azonban 
ez egyszerre nyilván lehetetlen. Nem is beszélve 
arról az érzésről, hogy valamiért a szomszéd kert-
je mindig zöldebb, és ő valahogy mindig kipihen-
tebb, boldogabb és gazdagabb, mint mi vagyunk. 
Ennyi stressz és probléma közben nem is csoda, 
hogy az ember lassan kezdi felőrölni önmagát. 
Közben pedig csak remélheti, hogy időben észre-
veszi a bajt, és nem él tagadásban addig, amed-
dig már túl késő lesz. A pszichiáterek talán segít-
hetnek ebben, viszont jelen esetben nem csak és 
kizárólag „kettőn áll a vásár”. Bár az is igaz, hogy 
amíg az ember nem ismeri be, hogy problémája 
van, valamint nem hajlandó feltárni az okát, addig 

„Furcsa, színes minták a falon, 
sehol egy egyenes vonal, 

gomolygó füst...”
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 Irabu karaktere kicsit hasonlít a Kusuriuri 
(Mononoke) karakteréhez, mindketten kitűnnek a 
többi szereplő közül, bizonyos értelemben fölöt-
tük állnak, illetve elég misztikusak ahhoz, hogy a 
nézőnek kelljen kitöltenie a hézagokat. (Bár Irabu 
karakteréről kicsit többet tudunk meg, de azért 
nem sokkal.)

A karakterek és a megjelenésük
 
 Az anime kinézete elég furcsa. Nem csú-
nya, de azért szépnek sem mondanám, inkább 
maradandó, és az biztos, hogy nagyon egye-
di. Mondhatjuk úgy is, hogy az anime dizájnja 
a 2D és a 3D határán egyensúlyozik, bár néha 
megbotlik, és határozottan az egyik vagy a má-
sik irányba billen, főleg a karakterek megjele-
nítésénél. Irabu az egyetlen, akinek nincsen 
„valódi” 3D-s külseje, ezzel is fokozva a karak-
ter misztikusságát. Minden epizódban egy-egy 
újabb pácienst ismerhetünk meg.    
 Miután betévedtek Irabu „barlangjába”, 
már nem menekülhetnek, Irabu asszisztense, a 
fentebb említett rendkívül dekoratív Mayumi ab-
bahagyja az olvasást, és már jön is, hogy elkezdje 
a kezelést. Gyakran úgy elbűvöli dekoltázsával a 
pácienseket, hogy azok észre sem veszik, és már 
meg is kapták Irabu „vitaminbombáját” egy in-
jekció formájában. Mayumi eléggé magának való 
lány, olykor kissé érzéketlenül viselkedik, azonban 
van néhány páciens, aki közelebb került hozzá 
(nem romantikusan) a részek alatt. 

viszont neki csak egy minta van a hajában, illetve 
egy piros keretes szemüveget és zöld macifüleket 
is visel egy hajpánton. A fiatal verzió szokott legin-
kább a páciensek körül őgyelegni, és rávenni őket 
olyan dolgokra, amiknek eddig még a késztetését 
is próbálták magukban elnyomni. Míg a medve 
szokta fogadni a betegeket, és jelenik meg akkor 
is, ha éppen a gyerekes, naiv megjegyzései szüksé-
gesek ahhoz, hogy a páciens ráébredjen valamire, 
vagy éppen a nemtörődöm és laza viselkedésével 
löki őket addig a pontig, amíg nem tudnak többé 
félrenézni a valódi problémáikról.

rózsaszín, leginkább négylevelű lóherére emlé-
keztető mintával a jobb szeménél. Mindezt pedig 
a fehér orvosi köpeny alatt viselt piros-fehér pöty-
työs melegítővel és oda nem illő nyakkendővel 
tetézi. Ráadásul gyerekes viselkedésével gyakran 
felhúzza a betérő pácienseket, így emiatt sokszor 
megkérdőjelezik a hitelességét. A gyermeki alak-
ja alacsony, vállig érő szőke haján pedig két olyan 
rózsaszín minta van, mint a medvemaszk jobb sze-
ménél. A ruhájának a színei szintén megmaradtak, 
csak a karakter méreteihez igazítva, kivéve az or-
vosi köpeny, ami egyértelműen túl nagy rá. Ennek 
a verziónak a megjelenésekor mindig van nála egy 
medve alakú plüss is. A személyisége jelen eset-
ben a medvealaknak teljesen az ellentéte: cinikus, 
kiábrándult, és kinézete ellenére egy tapasztalt 
felnőtt benyomását keltő, a végletekig őszinte 
emberként jelenik meg. A harmadik, vélhetően 
valódi alakja viszonylag ritkán tűnik fel, de ő az 
egyensúly a másik két alteregó között, egyszerre 
tud gyerekes, illetve cinikus is lenni. Kinézetileg 
teljesen a gyermeki alakjának idősebb verziója, 

A három Irabu
 
 Irabu-sensei egy nagyon furcsa pszicholó-
gus, aki háromféle alakban, és ezzel együtt há-
romféle személyiségként jelenik meg az anime 
folyamán. Nem csoda, hogy több seiyuu kölcsönzi 
a hangját is. És hogy még ezt is fokozzuk, a kiné-
zete gyakran ellentétben áll az aktuális viselkedé-
sével is. A páciensek döbbenete tehát nagyon is 
érthető, mivel általában – de az első találkozásuk-
kor biztosan – egy erős testalkatú, borostás, zöld 
medvemaszkot viselő egyént pillanthatnak meg, 
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vagy éppen csak a háttérben, de több betegnél is 
összeérnek még a szálak. Maga a rendező is meg-
jelenik az anime utolsó részében egy melléksze-
replő bőrébe bújva. Eddig még nem is láttam vagy 
hallottam olyan animéről, ahol a rendező cameó-
zott volna benne, vagy éppen magáról mintázott 
volna egy karaktert.  Illetve érdekesség még, hogy 
a történet szempontjából lényegtelen karakterek 
gyakran kétdimenziós „papírlapként” jelennek 
meg, ezzel is Irabura és az aktuális páciensre irá-
nyítva a figyelmet.
 
 Mivel a sorozat epizodikus, és nincs ben-
ne hosszabb ívű történet sem, minden páciensre 
egyetlen epizód jut – ez viszont óhatatlanul azt 
eredményezi, hogy vannak jó, közepes és unalmas 
részek benne, valamint néhány páciensből többet, 
néhányból pedig kevesebbet kapunk, mint kellene. 
Azonban összességében minden esetleges hibája 
ellenére is egy nagyon egyedi és maradandó soro-
zatról van szó, amivel érdemes lehet legalább egy 
próbát tenni.

Ha pedig valaki felkeltette az érdeklődését, olyan-
kor ő is igyekszik segíteni nekik. Mayuminak két-
féle alakja van, egy rendes, rajzolt, illetve egy va-
lódi, emberi, akit Sugimoto Yumi alakít. Minden 
páciensnek a Mayumi által beadott injekció után 
előtűnik az állati alakja, ami bizonyos tekintetben 
a betegségüket szimbolizálja. Ettől kezdve pedig 
mindig, amikor eluralja őket a betegségük, akkor 
állatfejű, antropomorf lényként jelennek meg. 
Maguk a páciensek általában háromféleképpen 
tűnnek fel: hol rendes, rajzolt karakterként, hol 
„valódi emberként”, hol pedig az antropomorf 
alakban. A realisztikusabb megvalósítás leginkább 
akkor jelenik meg, amikor egy érzelmi megrázkód-
tatás érte őket, vagyis a betegségüket kiváltó ok 
előtűnik.
 Irabu-sensei gátlástalanul beleássa magát a 
páciensei életébe, valamelyik alakjában – a hely-
zettől függően – állandóan velük van, és sokszor 
provokálja is őket, hogy szembe merjenek nézni 
a problémáikkal. Van még egy állandó szereplő 
Irabun és Mayumin kívül, ez pedig a kommentátor 
Fukuicchi. Nem is annyira rendes szereplő, mivel 
maga a karakter gyakorlatilag Fukui Kenjinek, a 
Fuji TV híres bemondójának a feje, egy animált fel-
sőtestre applikálva. Annyi a feladata, hogy amikor 
Irabu közöl egy diagnózist, akkor hirtelen feltűnik, 
és megosztja a nézőkkel röviden és érthetően, 
hogy mi is az aktuális betegség. Van néhány páci-
ens, akik több részben is szerepelnek a sajátjukon 
kívül. Leginkább a baseballjátékos Bando tűnik fel 
más epizódban is, akár a tévében, újságcikkben 

Cím: Kuuchuu Buranko
Angol cím: Trapeze, Flying Trapeze, 

Welcome to Irabu’s Office
Év: 2009

Hossz: 11 rész
Értékelés: MAL: 7,96 / IMDb: 7,6

https://myanimelist.net/anime/6774/Kuuchuu_Buranko
https://anilist.co/anime/6774/Kuuchuu-Buranko/
https://www.imdb.com/title/tt3417500/
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychiatrist_Irabu_series#Stories_and_characters

