
AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-38-

Folytatás a következő oldalon!

Adott egy szöuli olasz étterem a 
La Sfera, ahol Seo Yoo Kyung kony-
halányként dolgozik. Három év után 
végre ő is bekerülhet a szakácsok 
közé. Azonban új fiatal konyhafőnök 
Choi Hyun Wook érkezik az étterem-
be, aki Gordon Ramsay-s kiabálásokkal 
és szigorúságával riasztja újdonsült al-
kalmazottait. Az új séf olyannyira elé-
gedetlen, hogy a nőket kirúgja azzal 
a címszóval, hogy az ő konyhájában 
nincs helye nőnek, ezzel Seo Yoo-
kyung szakács jövője is véget ér a La 
Sferában. Vagy mégsem? Kezdetét 
veszi kettőjük “küzdelme”.

A sorozat a főnök és Yoo Kyung 
egyéniségére, kibontakozó kapcso-
latukra fókuszál, általuk pedig meg-
ismerhetjük a konyha életét is. A 
főbonyodalmat Yoo Kyung szakáccsá 
válása és a főnök kemény konyhare-
formjai mellett az ellenpáros adja, az 
étterem jóképű tulajdonosa és egy 
főzőműsoros szépség személyében. 
Szövetségük a kívánt főszereplők 
lenyűgözésére és megszerzésére 
irányul, de egymást keresztező 
terveik ellenére ők se válnak fekete 
karakterekké, inkább kellemesen, 
enyhe lökést adnak mindig az ese-
ményeknek, így válnak a történet ré-
szévé. Mondhatni, senki sem tölt be 
igazán negatív szerepet (igazgató úr 
persze már afelé billen, de ő inkább 
egy bosszantó senki, mint egy ke-
mény, ijesztő ellenfél), 
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sőt a pozitívabb karakterek is ren-
geteg rossz tulajdonsággal rendelkez-
nek. Ilyen szempontból tehát nem kell 
félnünk, a történet reális és iga-zán 
emberi kapcsolat és karakter lehető-
ségekkel bír. (Az alap tehát adott, de 
látni fogjuk, hogy a        sztori mégsem 
az a hétközna-
pi történet.)

A La 
Sfera élete
bonyodal-
makkal, kon-
fliktusokkal 
teli, de a hang-
súly igazán a 
neveté-
sen 
és a 

szórakoztatáson van. A részeket 
szin-te akarva akaratlanul is végigmo-
solyogjuk (na jó erős fejfogásokra is 
számítani lehet), ha épp nem a főnök 
érzéketlen szadizmusát vagy a lány 
“lököttségét”, ak-
kor a koreai és 
Olaszország-
ban tanult
szakácsfiúk 
rivalizálá-
sát, az áská-
lódó igazga-
tót vagy a
kirúgott lá-
nyok hisztijét
élvezhetjük. 

//  CatrinPasta
Az M2-nek köszönhetően végre megismerhettünk a sok történelmi 

mellett egy modern koreai sorozatot is. A Pasta elég nagy túlzásokkal
operál, de ennek ellenére/ezek miatt is rendkívül szórakoztató. Laza, bo-
lond történet...

Persze ezek a jelenetek és karakterek 
túlzásaik miatt néha bosszantóvá vál-
nak, legtöbbször azonban ezt köny-
nyen elfelejtjük vagy épp ebben is 
valami nevetnivalót lelünk.

Jobban tesszük, ha nem vesszük 
komolyan a sorozatot, különben nagy 
valószínűséggel nem felel meg az 
elvárásoknak. Aki  azt hiszi, hogy ez 
egy reális, szakácsok életét
bemutató slice of life romantikával 
fűszerezve, azt részben ki kell, hogy 
ábrándítsam. És ezzel szemben még 
direkt agymenésnek, totális vígjá-
téknak sem mondható a dorama. Ez 
a sorozat egy könnyed mese, a lökött 
humornak, a túlzásoknak, a karak-
terek naivitásának és irreális tetteinek 
köszönhetően. Sokszor nem elég 
következetes a történet, a kapcso-
latok pedig néha elég valótlanok. 
Főként a főnök-beosztott viszonyban 
és a szerelmi kérdésekben válnak túl 
bolonddá, gyerekessé, bizonytalanná 
vagy épp konzervatívvá ezek az akara-
tos, makacs, kiabáló és végletekig 
kitartó egyéniségek. Persze ezek mel-
lett vannak valós, hétköznapi dolgok 
is, így mondhatjuk, hogy a maga mód
       ján megtalálta a sorozat a közép-
            utat.

http://anipalace.hu


AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-39-

Folytatás a következő oldalon!

Tehát ha lelkes nézők vagyunk és la-
zaságra vágyunk, akkor a “na persze”, a 
“mesehabbal” és a “de hülyeség” sem fog 
frusztrálni, így igazán élvezhetjük a Pastát.

Amiben kiemelkedően jónak találtam 
a sorozatot az az aktivitása. Ritkák az unal-
masabb, eseménytelen részek/részletek, 
folyamatos pörgés van, ami megfelel 
az amúgy is rohanós éttermi tempónak. 
Főszereplőink pedig gyakran ütköznek, min-
dig eleget kapunk belőlük és nem tökölnek, 
nem nyafognak hosszasan. Teszik a dolgukat 
és kimutatják az érzéseiket, véleményüket, 
ahogy kell. (Ilyenkor örülök igazán, hogy 
ezek a sorozatok csak 10-20-30 részesek.)

Szerelmi ügyben kicsit más a helyzet, 
de a sorozat hangulatát figyelembe véve 
azzal is teljesen elégedettek lehetünk. Iga-
zából kettősség jellemzi a sztorit ebből a 
szempontból: a határozott nyitottság és a 
gyerekes lassúság. Nagyrészt örülhetünk,

mert a vártnál pörgősebb a romantikus szál 
is, sőt... de aztán benne lehet az emberben a 
“na most miért ez a finomkodás?” gondolata 
is. Bár utóbbi erősen keveredik a karakterek 
“lelki szado-mazo”-jával. Érzelmek tekinte-
tében a mellékszereplők magánéletileg 
nincsenek a toppon (ez nem is fontos, 
egyedül az ellen-páros inaktivitása lehet 
meglepő, de ez igazából jobb is így), sze-
rencsére munka és célok tekintetében már 
határozottabban tudnak megnyilvánulni.

nagyon szociális, barátkozó, szeretetremél-
tó ember. Mindegy hányszor rúgja ki a 
főnök, mivel a célja mindennél fontosabb 
(és véletlenül a férfi emberibb oldalát is 
megláthatta), újra és újra megpróbálja... 
A főzésben tehetséges, de még nagyon 
gyakorlatlan. Butácska és figyelmetlen 
viselkedése miatt pedig a főnök ráaggatta 
az Aranyhal(= 2 másodperces memória) 
becenevet. Csinos nő, de ügyeltek rá, hogy 
esetlennek, laza, kiforratlan stílusúnak 
tűnjön (lásd: szedett-vedett göncös távol-
keleti divat^^).

Choi Hyun Wook:
Nagyon tehetséges séf, Olaszországban 
tanulhatott és rengeteg tapasztalata van 
már. Új főnökként érkezik a La Sferába, 
ahol érzéketlenül kezdi kiépíteni a számára 
megfelelő konyhát, ha kell minden alkalma-
zotton átgázol. 

Nem érdekli, ha megalázza az embereket, 
mivel keménysége mindig őszinteségből 
fakad. Bármilyen nehéz őt elviselni, igaza 
van, így kénytelenek a dolgozók alkalmaz-
kodni hozzá. Sokaknak persze ez nem megy 
(könnyen), amiből rengeteg bonyodalom és 
komikus helyzet születik. Önző szadizmusa 
mellett emberi, érző oldalát is megismer-
hetjük, sőt, azzal találkozunk legelőször, így 
a szokásos érzéketlenül érzéki pasi könnyen 
belopja magát még a férfi nézők szívébe is. 
Nagyon erős a karaktere, ha más nem is, ő 
talán még azt is a képernyő elé tapaszthatja, 
akit nem vonz a sorozat. Lee Sun Gyun na-
gyon sármos színész, mimikája és hangjáté-
ka is nagy fegyvere. A Pastában lévő egyik fő 
ismertető jegye pedig a ráaggatott bazinagy 
sálköltemények (amin még a sorozatban is 
viccelődnek).

Seo Yoo Kyung:
Fiatal lány, aki egy olasz tésztaételekre spe-
cializálódott séf szeretne lenni. Naiv, gye-
rekes és elképesztően makacs. Kitartása, 
határozottsága és nyitottsága viszi előrébb 
a rögös úton. Az étterem dolgozói kedvelik,

Karakterek
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Kim San:
Ő az étterem tulajdonosa, gazdag, jóképű fiatalember, aki minden-
kivel rendes, mindenkinek jót akar (természetesen ez mind a saját 
maga jólétét is szolgálja). Sokáig inkognitóban, vendégként jár saját 
éttermébe, és figyelemmel kíséri Yoo Kyung tanulását. Tetszik neki 
a lány, de három évig csak titokban támogatja. Határozatlan, de 
olykor sunyi, mesterkedő típus, utóbbit azonban nem viszi túlzásba.

Oh Sae Young:
Vonzó, szép és tehetséges, de mesterkélt nő. Híres, népszerű 
tévészereplő, főzőműsorának köszönhetően, de kétségtelenül 
jó séf is. Ő Aranyhal példaképe, határozott nő, aki szemet vetett 
Hyun Wookra. Sannal való könnyed flörtjeinek és jóbarátságának 
köszönhetően együtt szövetkeznek, a kívánt személyek elérése 
érdekében. Sokszor érezzük önzőnek, műnek, kavarógépnek, de 
nagyon együtt érző is tud lenni.

Többiek:
A további szereplők a történet szempontjából mind egyenrangúak, 
de együtt alkotják a sorozat másik fő vázát, az étterem életét. Ez az 
alapja, háttere minden karakternek, ez köti össze őket és befolyásol-
ja céljaikat. A konyha sorsa mindegyik szereplőre kihat, így a kapcso-
latok és egyéni célok mellett a La Sfera “működő családdá” válása 
vagy épp szétesése a sorozat másik fő témája. Folyamatosan jelen 
van ez a szál, nem csak egy váz, a karakterek ebben élnek, és ezért 
mozognak. A főhősökön kívül is mindenki fontos adaléka az össz-
képnek, a szórakoztatásnak. Ezzel persze lehet vitatkozni, és bizto-
san sokan kiírnának pár szereplőt a sorozatból, de engem végül nem 
zavart egyik sem. Így jó volt megismerni a szakácsok különböző stí-
lusát, ellenségeskedését, az új kisegítő fiút Eun Soót (néha nagyon 
poénos figura, de tud buta, hisztis, fárasztó is lenni - az biztos, 
hogy a lakásán lévő “édes hármas” jelenet csúcs volt), a tulaj és az 
új konyhafőnök mellett a korrupt étterem-igazgató is bemutatko-
zott, a csalódott, kirúgott lányok helyzetéről sem feledkeztek meg, 
de tovább színesítették a történetet a rokonok is (Yoo Kyung apja, 
San nővére).

A Pasta itthoni tálalása kicsit vegyesre sikerült. Talán az M1-en 
is leadják majd, azt hittem, a 21-es minden hétköznapi időpont sem 
lesz a legjobb, de végül ezzel nem lett problémám (bár az ismétlés 
lehetne jobb időben is). Amiért picit kár, hogy nem HD-ben adták, 
4:3-as képarány helyett jó lenne látni tévében is teljes szélességben. 
Ez lehet szőrszálhasogatás, de a legutóbbi történelmi sorozatok is 
HD-ben mentek.

Maga a szinkron jó lett, nekem nagyon tetszett, szerintem min-
denkit jól eltaláltak. Sokan, akik a séf színészét eredetiben is hallot-
ták, azok elégedetlenkedhetnek, hogy a magyar nem adta vissza azt 
az egyedi mélységet, de szerintem jól illett hozzá ez a változat is. 
Molnár Ilonát pedig én már unom főszereplőként hallani, de ismét 
megállapítottam, hogy zavarni még mindig nem zavar.

A fordítás, a szereplők szájába adott szöveg nem volt mindig a 
toppon. Ez már inkább gyengébbre sikeredett, lehettek volna jobb 
megoldások, kevesebb hiba, de ezzel sem volt zavaróan gond (le-
galább is nálam).
Amivel még probléma volt az a nevek ejtése, főleg a főszereplő 
lányét ejtették rosszul, de ez csak azt zavarja, aki ismeri az eredeti 
változatot is. Eredetiben “Szo-jukjong”-nak ejtik Seo Yoo Kyung 
nevét, magyarul pedig “Szu-jodzsong”-nak hangzott. Ez lehet a 
név másik, Seo Yoo Gyeong féle átírása miatt van (bár nem tudom 
ki fonetikázta ebből így félre), amit így sikerült a szinkronosoknak
megoldaniuk (de hát hallják, mit mondanak az eredetiben vagy 
nem?!). Az biztos, hogy jobban és több mindenre kéne figyelniük a 
magyar változatoknál, de összességében örülhetünk az újabb szink-
ronos sorozatnak.

A Pasta tehát egy kedves, szórakoztató történet, ami remekül 
kikapcsol minket és mosolyt csal az arcunkra. Izgulhatunk vagy épp 
lazulhatunk 20 részen át: vajon mi lesz az étterem sorsa? elviselik a 
főnököt? és a főnök úgy is maradni akar, hogy szinte mindenki utál-
ja? a szereplők elérik céljaikat? Yoo Kyungból lehet valaha szakács? 
és a szerelem kinek mennyire fontos? A válaszok könnyűek, de nézni 
a legélvezetesebb.

Magyar változat
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