
Írta: Balu
OUSAMA RANKING

anime



< Tartalomjegyzék AniMagazin / 010

anime ajánló

motivációik vannak, amiket ismerve megérthet-
jük, miért úgy cselekednek, ahogy. És persze bárki 
hozhat rossz döntést. Én élveztem, ahogy az egy-
mást követő epizódokban szinte ellentétes képet 
mutatott be adott karakterekről a sorozat. Pél-
dául hamar kiderült, hogy a gonosz mostohaanya 
mennyire szereti és félti Bojjit. (Egyébként pedig 
ez az az anime, amiben a tükör nem azt árulja el, 
ki a legszebb a világon, illetve ez az az anime, ahol 
a három herceg közül sem a legfiatalabb győz.)
 Bojji talán kicsit kilóg a sorból, mert ő egy 
viszonylag egyszerű karakter, aki mindenkinek 
segíteni akar. Ám ő sem teljesen egysíkú, például 
van olyan tett, amit nagyon nehezen tud megbo-
csátani, és látjuk, ahogy belül küzd az érzelmeivel. 
De azért nem kell megijedni, hogy egy unalmas 
főszereplő elrontaná az élményt, mert legfeljebb 
az anime felét teszi ki az ő története, kifejezetten 
sok időt kapnak a mellékszereplők, néha pedig 
párhuzamosan fut két vagy több szál. De Bojji uta-
zását és edzését is végigkövetjük persze. Ahogy 
említettem, a kis herceg se nem hall, sem beszélni 
nem tud jól. 

mondaná rá, hogy törpe, mint hogy két óriás fia. 
Mégis hogyan fog kardot fogni, és esetleg egy 
egész királyságot irányítani apja halála után? Vagy 
az alig tizenkét év körüli öccse veszi át a trónt, aki 
már most magasabb nála?

Élénk karakterek

 Az animének a legeslegnagyobb pozitívuma 
a karaktergárdája. Komplex szereplőkkel dolgo-
zik, rengeteg múltbeli eseményt és előzménytör-
ténetet mutat be. Senkire nem lehet egyértel-
műen ráhúzni egy jó vagy rossz 
sablont, az embereknek olyan 

az anime sem hangsúlyozza annyira. (Míg egy ti-
pikus isekai arra hegyezi ki rögtön a történet ele-
jét, hogy a főszereplő minél erősebb és legalább 
500-as szintű varázslatokat hajtson végre.) Ne-
kem hatalmas pozitívum, hogy nem támaszkodik 
a sorozat a mágiára, nem próbálja ezzel behúzni a 
nézőt – hiszen sokkal többet tud felajánlani holmi 
trükköknél. Így teljesen természetesnek vehetjük, 
hogy némelyik karakter tud gyógyítani, vagy hogy 
olyan alvilágbeli tigrisek sétálnak át egy portálon, 
amik az ellenfél mozgását elemezve a leghatéko-
nyabban próbálnak támadni.
 Ebben a világban a különböző királyságok 
kisebb-nagyobb, erősebb vagy éppen gyengébb 
királyai rangsorolva vannak. Erre utal a cím: Ran-
king of Kings. Az első helyezettnek pedig különle-
ges jutalom jár, így megéri küzdeni érte. Hogy mi 
alapján lehet előrébb jutni? Rejtély. Ugyanis az óri-
ás Bosse, aki a világon a legnagyobb fizikai erővel 
bír, csak a hetedik helyre került. A főszereplőnk az 
ő fia, a siketnéma Bojji, aki szívesen lépne a nyom-
dokaiba. Ám mindennek tetejébe apjával ellen-
tétben ő rettenetesen gyenge és pici. Bárki előbb 

 Ránézünk az azóta már lecserélt anilistes 
borítóra, és azt látjuk, hogy egy vörös szőnyeg ve-
zet a trónhoz, amin egy szinte pelenkás kisfiú ül 
széles vigyorral, akinek a koronája félig oldalra 
van döntve: tehát első benyomás alapján aligha le-
het komolyan venni ezt a történetet. Mindezt még 
egy olyan rajzolással, amit semelyik másik animé-
hez nem tudok hasonlítani, hiszen sokkal inkább 
egy nyugati tündérmesének néz ki. Nem tudom, ki 
hogy van vele, de amikor ezt megláttam a 2021-es 
őszi animék között, akkor elfogott az érzés, hogy 
ez egy nagyon egyedi anime lesz, és muszáj bele-
néznem. Azt kell mondjam, hogy zseni vagyok, de 
legalább jós, mert a sejtésem beigazolódott.

Ki a legjobb király?

 Egy középkorra emlékeztető fantáziavi-
lágban játszódik a történet. Eredetileg majdnem 
rávágtam, hogy nincs benne mágia, de az elég 
nagy hazugság lett volna. Ugyanis rengeteg má-
giával kapcsolatos jelenség, képesség van benne, 
csak amellett, hogy keveseknek adatik ez meg, 
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Ecsetvonások, kottaírás és 
hangszínészet

 Legutóbb csak figuratívan használtam az 
ecsetvonások szót, itt viszont tényleg úgy néz ki a 
grafika, mintha festve lenne. Nagyon élénk színe-
ket használ, a dizájn pedig minden szempontból a 
nyugati világot idézi, szerintem ránézésre kevesen 
mondanák meg, hogy animével van dolguk. Ebből 
fakadóan el tudom képzelni, hogy a nem animé-
sekhez is eljusson, engem meglepett, hogy szin-
te azonnal csinálták hozzá a német szinkront. A 
karakterdizájn egyedi, minden szereplő máshogy 
néz ki, megvannak a saját vonásaik. Kifejezetten 
tetszett például Hiling és Daida csúcsos orra, 
ilyennel viszonylag ritkábban találkozom. Látszik, 
hogy az animációba is rengeteg pénzt fektettek 
be, mert hihetetlenül jól néztek ki az arckifejezé-
sek, a harcok pedig még inkább. Nem az én műfa-
jom nagyszabású harcokat nézni, de itt már csak a 
látvány miatt is a székhez ragasztottak. Nemhiába 
az a Wit Studio felelős érte, aki a Vivy lebilincselő 
harcjeleneteit csinálta.

 A seiyuulistán is látszik, hogy ezt már a ké-
szítéskor is mesterműnek szánták, sok híres hang-
színész adta hozzá a hangját. Kagét az elsősorban 
Hinataként ismert Murase Ayumu szólaltatja meg; 
Hilinget pedig az a Satou Rina játssza, akit az In-
dex/Railgun sorozatokból Misakaként ismerhe-
tünk, esetleg a Natsume Yuujinchouból Takiként; 
Daidát pedig a sok díjat nyert Kaji Yuuki vitte. 

zott azért, hogy a kicsi szívébe férkőzzön, hosszú 
időn át tanult jelelni, mindent megtett és most is 
megtesz érte. Kicsit szigorúnak tűnhet, de egyér-
telműen elnyerte a szezon anyája címet mindkét 
courben, amíg futott az anime. A második ope-
ning is kiemeli az anya-fiú kapcsolatot, ez is nagy-
ban hozzájárul ahhoz, hogy kifejtse a sorozat az 
érzelmi hatását.

 A többi karakterről nem szólnék inkább 
semmit, hiszen bőven ad nekik teret az anime, 
egyes epizódokban szinte meg sem jelenik a 
főszereplő. Azonban a nevekről még egy-két ér-
dekességet összeszedtem. Hivatalos forrást nem 
találtam arról, hogy milyen nyelvi játékok szülték 
meg a karakterek neveit, de fórumokon böngész-
ve találtam jó pár meggyőző ötletet, amiket egy 
táblázatban összeszedtem.

Emiatt viszonylag nagyobb szerepe van a jelbe-
szédnek, amit én nagyon tudok értékelni. Leg-
utóbb a Koe no Katachiban találkoztam ilyennel.
Általában valaki közvetíti nekünk is, miről beszél-
nek Bojjival, ez a legtöbbször Kage. Ő a fiú legjobb 
barátja, aki a bérgyilkos, sötét helyeken rejtőzkö-
dő árny nemzetséghez tartozik – a legtöbbjüket 
már kiirtották. Aztán a második részben pedig 
majdnem elsírtam magam egy kétszemű feke-
te paca háttérsztoriján, egészen abszurd érzés. 
Kage is még gyerek, ám a nem teljesen felhőtlen 
kezdet után mindenben támogatja Bojjit, néha 
már túlzott rajongással. Egyébként pedig egy kis 
tsundere.

 Megemlíteném még Hiling királynét, aki 
ugyan Bojjinak csak mostohaanyja, mégis úgy sze-
reti őt, mint saját gyermekét. Rengeteget dolgo-

Bojji ボッジ /Bojji/ ぼっち/bocchi/ magányos + 王子/ouji/ herceg

Hiling ヒリング /Hiringu/ healing, a gyógyítás ereje

Bosse ボッス /Bossu/ boss, avagy főnök

Domas ドーマス /Dōmasu/ ソードマスター /sōdo masutā/ kardmester

Apeas アピス /Apisu/ visszafelé スピア /supia/ spear, avagy dárda, esetleg lándzsa

Dorshe ドルーシ /Dorūshi/ visszafelé シールド /shīrudo/ shield, tehát pajzs

Hokuro ホクロ /Hokuro/ 黒子 /hokuro/ anyajegy

Miranjo ミランジョ /Miranjo/ ミラー/mirā/ mirror, tükör + 女 /jo/ lány, nő 

Desha デスハー /Desuhā/ megfordítva majdnem ハーデース /Hādēsu/ Hades, az alvilág ura
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a finálé szerencsére mégis jó lett, a Re:Zero első 
nézése volt hasonló élmény. Összességében azért 
mégis nagyon jól lekötött és kifejezetten élvez-
tem, úgyhogy a hibái ellenére is tudom ajánlani, 
mert biztosan egy egyedi darab.

Hogyan tovább?

 Szerencsére az anime egy kerek, lezárt tör-
ténet, nem cliffhangerrel ér véget. Ám egy mel-
lékszereplőt kihasználva hagy egy elvarratlan 
szálat, ami sejteti, hogy még közel sem oldottunk 
meg mindent, és egy csomó kérdésünk lehet a vi-
lág működésével kapcsolatban. 
 Egyelőre nem jelentettek be folytatást, 
ám reményeim szerint később még számíthatunk 
erre, hiszen a sztori még nem ért véget. A mangát 
nem találtam meg teljesen, de úgy néz ki, hogy az 
anime nagyjából 155 fejezetet adaptál, és jelen-
leg 193 fejezet elérhető. Tehát még valószínűleg 
várnunk kell, hogy legyen elég alapanyag, de ha 
tartják az első évad minőségét, akkor megéri a 
hosszú várakozás.

úgy figyelmen kívül hagyni, de én ennek ellené-
re eléggé élveztem, 9 pontot adtam neki. A leg-
nagyobb kritikám az, hogy hiába vannak benne 
komplex karakterek és megy szembe maga a tör-
ténet a tündérmesék sztereotípiáival, a befejezés 
olyan felhőtlen és idilli, hogy az tényleg mesébe il-
lik. Meg más szempontból is kicsit megkérdőjelez-
hető (bár a nagyobb életkorbeli különbség régen 
ugye normális volt). A másik a tempó: az elején na-
gyon sok minden történt egy epizódban, aztán a 
közepe felé kicsit lelassult, annyira, hogy volt ideje 
egy 6-7 perces „mi történt eddig?” jellegű össze-
foglalásra is. Néha nem tudtam eldönteni, merre 
tart a sztori, és mit szeretnének belőle kihozni, de 

Többek között Todoroki, Meliodas és Eren hangja 
is neki köszönhető. A seiyuukben jártasaknak még 
említek néhány híresebb nevet: Sakamoto Maaya, 
Eguchi Takuya, Miyake Kenta, Sakurai Takahiro. 
A főszereplő Bojji hangját egy kevésbé ismert 
hölgy adja, akinek ez az első szerepe, de azért 
nem játszhatja el minden stúdió azt, amit a Zom-
bieland Sagánál, hogy híres seiyuut kérjen fel egy 
olyan karakter megszemélyesítésére, aki nem tud 
beszélni.

 Az openingek és az endingek nagyon át-
lagosnak tűntek, amikor korábban hallottam né-
melyiket az anime megnézése előtt. A megjele-
nített vizualitással azonban teljesen más élmény 
volt, mindegyiket megszerettem. Az első opening 
(BOY) egy vidámabb darab, ami a királyi udvar 
sürgését-forgását idézi. Ezzel szemben az ending 
(Oz.) gyakorlatilag önmagában is megkövetel né-
hány könnycseppet, annyira érzelemmel telített. 
A második opening a személyes kedvencem (Ha-
daka no Yuusha), szerintem zseniálisan passzol a 
buzdító zene a képi világhoz. A második ending 
(Flare) egy könnyedebb dal, engem kicsit a Fruits 
Basket zenéire emlékeztet.

Csomót a kákán

 Olvastam olyan értékelést, ami szerint az 
Ousama Ranking 10/10-es mestermű, egy másik 
szerint meg teljesen el van rontva szörnyű írói 
munkával. Vannak hibái, amiket nem tudok csak 

Angol cím: Ranking of Kings
Stúdió: Wit Studio

Hossz: 23 × 23 perc
Műfaj: kaland, fantasy

Értékelés: MAL 8.73 / IMDb: 8.9

https://myanimelist.net/anime/40834/Ousama_Ranking?q=ousama&cat=anime
https://anilist.co/anime/113717/Ousama-Ranking/
https://www.imdb.com/title/tt13409432/?ref_=nv_sr_srsg_0

