Magyar Anime (VHS - DVD - Bluray)
kiadások története 1. (1980
- 1999)
//
Iskariotes

A most induló cikksorozatomban a hazai anime VHS, DVD és Blu-ray kiadásokat mutatom be sorban; nem anime elemzések lesznek, sokkal inkább a
kronológiára, a trendekre stb. helyezem a hangsúlyt. Már az elején szeretném
kijelenteni, hogy animének csak olyan alkotásokat fogadtam el, amelyek vagy
a My Anime List vagy az Anime News Network adatbázisában szerepelnek.
AniMagazin/Japán mániásoknak
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Források:
Anime News Network
My Anime List
AnimeAddicts
Országos
Dokumentum-ellátási
Rendszer

Munkámat sajnos nehezítette,
hogy egyes animékről csak leírást
találtam, hogy a szerző (blog író, fórumozó stb.) megemlíti, hogy vagy
megvan neki vagy hogy látta, de ha
ezt más forrásból nem tudtam leellenőrizni, akkor kihagytam azt a művet.
Illetve az is komoly problémát jelentett, hogy egyes kiadásoknál lehetetlen volt eldönteni, hogy kifejezetten
animéről van szó, vagy csak egy névrokonnal van dolgom (pl.: Tom Sawyer
kalandjai). Előfordult, hogy találtam
egy képet arról, hogy kiadtak pl. egy
Maja a méhecske VHS-t, de nem találtam hozzá mefjelenési dátumot.
A cikk megírásakor segítségemre
volt az AnimeAddicts adatbázisa valamint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer portálja. Arra szeretnék
minden olvasót megkérni, hogy ha
esetleg valamit kihagytam vagy nem
pontosan tüntettem fel, akkor segítsen kijavítani a hibákat. Segítségeteket előre is köszönöm!

szikus animés megoldások előtt (pl.:
emberábrázolás, zenei megoldások),
máskor japán művészettörténeti bemutatást tartottak. De még Miyazaki
Nausica filmjét is alaposan lehordták,
mondván a világ nem koherens és a
rendező csak az erőszakra támaszkodik. No comment. A mozik mellett
a tévében is felbukkantak anime sorozatok, így Grimm mesék, Nils Holgersson, Csip-csup csodák, Alfréd a
kacsa, Mumin, Barbapapa, Titokzatos
Aranyvárosok, Maja a méhecske vagy
a Mesék Hófehérkéről.

Anarchia - azok a
90-es évek

ben már megjelentek a kereskedelmi
tévék, a TV2 a Mila, a szupersztárral és
a Pálya ördögeivel támadott, de ahogyan most, úgy abban az időben sem
tudta felvenni a versenyt az RTL-lel. A
luxemburgi cég a Candy-Candy mellett az anime univerzum legerősebb
shounen fight sorozatával rukkolt
elő, a Dragon Ball-lal, míg a shoujo
témában a Sailor Moont vetette be.
Ezekben az években jelentek meg az
első magazinok (Sailor Moon) illetve
mangák is (Dragon Ball, Video Girl Ai,
Sailor Moon), természetesen ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ekkor
indult el a Mangazin weblap is.

Az évtized elején, bár elindult a
televíziós piac liberalizációja, az évtized első felében még az MTV uralta
ezt a piacot. Olyan anime sorozatokat
tűztek a műsora, mint a Kimba, Hos�szúlábú apu, Heidi, Robin Hood vagy a
Repülő ház és testvérsorozata a Könyvek könyve. Az évtized második felé-

Kezdetek - a késői
80-as évek
Magyarországra maga az anime
is meglehetősen későn érkezett
meg, egyes források szerint az első
hazai anime az 1979. november 29én bemutatott a Vadhattyúk (Sekai
meisaku dowa: Hakucho no oji) volt.
Ezek után ha nem is rendszeresen, de
azért kezdtek megjelenni a különböző
animék a hazai mozis piacon. Érdekes
olvasni a korabeli magyar sajtóban
megjelent kritikákat ezekről a filmekről. Egyszer értetlenül álltak a klas�-

„A mozik mellett a tévében
is felbukkantak anime
sorozatok...”
Folytatás a következő oldalon!
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Tehát a magyar animés (már ha egyáltalán volt valaki, aki így definiálta magát) a tévéből ezeket szedhette össze (természetesen a lista nem teljes, csak felelevenítettem
pár címet) illetve a német RTL kínalatában
találkozhatott még animékkel.
Ugyanakkor megjelent egy másik forrás is, ahonnan az ember beszerezhette a
napi animés adagját: a videókazetta. Már a
nyolcvanas években elindult a VHS kazizás
időszaka itthon, de a kilencvenes évek első
és középső korszakában élte fénykorát.
Még nem voltak hatalmas multiplexek,
de már kezdtek bezárni a kisebb mozik. A
videózás egy addig ismeretlen szórakozási
formát nyújtott az embereknek. Kedvenc filmjeiket, sorozataikat, akkor és ott
nézhették meg és annyiszor ahogy csak
akarták. Gyakorlatilag magyar ember most
először dönthetett szabadon arról, hogy
milyen műsort szeretne nézni, úgy hogy
nem mondta meg neki egy cenzor bizottság, hogy mi a jó és mi a rossz.
Ebben a közegben több videóforgalmazó cég is megjelent, akik váltakozó mennyiségű és minőségű animéket dobtak piacra.
Hogy mely animék kerültek itthon kiadásra
azt alább mutatom be.

Sorozatok
A Blacklund cég 1993-ban szerényen
egy 113 részes sorozat kiadásába kezdett,
történetesen a Candy-Candy-t akarta megjelentetni, ami 5 db kazetta után be is fagyott. Hasonló sikerrel járt a Grand Prix sorozattal is - igaz az csak 3 kazettát élt meg.
A Hello Sandybellt 1994 és 1996 között
adta ki a Fümoto cég. Egy kazettára három
részt tettek, így a 47 részből mindösszesen
12 részt sikerült piacra dobni, az megint
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más kérdés, hogy az első három kazi 1994ben jött ki, de a negyedik csak 1996-ban.
A Tower kiadó 1994 és 1997 között adta
ki a Bosco léghajó kalandjai (Bosco Daibouken) című VHS sorozatot, melyből összesen
9 jelent meg. A 26 részes sorozatból végül
18 részig jutottak el, de úgy gondolom,
hogy az akkori viszonyok között nem kellett
szégyenkezniük - büszkék lehettek a teljesítményükre.
1991 után 1994-ben újabb farkasos
témájú animét adtak ki idehaza, ez pedig
az Ezüst Nyíl (Ginga Nagareboshi Gin) volt.
Három kazi jelent meg egyesével 240 perces időintervallummal, így ezt a sorozatot
végig kiadták, ha minden igaz.

1995-ben egy érdekes sorozattal jelentkezett a Fümoto ez pedig a Rai, a Dzsungel
fia (Genshi Shounen Ryuu) volt, amelyben
az volt a különleges, hogy az őskorban
játszódott, ami igen ritka az animékben
(na tessék szépen mondani még egyet!
Na ugye).
A Vertex Plain kiadó jóvoltából már
1995/1996-ban kiadásra került a Kimba, a
fehér oroszlán (Jungle Taitei) című sorozat. Egészen 1998-ig adták ki a kazettákat
váltakozó hosszúságokkal. Az első még 122
perces volt, míg a többi csak 50 perces. Az
egyes kiadások különböző alcímeket kaptak, így volt: Menj fehér oroszlán, Szomjas
az erdő, Csata a folyónál. Számomra
nem
egészen
világos, hogy ez a
sorozat az eredeti
1965-ös vagy az
1989-es sorozatot
dolgozza-e
fel? De a jelek az
1965-ösre mutatnak. (Kérem, aki
tudja írja meg nekem. Köszönöm.)
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Szintén ezekben
az években jelent
meg a V.I.P. Art gondozásában (más források a Telescreen/
Tele-East jelőlik meg)
az Ödön az ökör (Geragera Boes Monogatari) című sorozat,
amiből
összesen
három kazetta jelent
meg egyesével 90
perces játékidővel,
bár lehetséges, hogy
van egy negyedik is, de erre nem találtam
bizonyítékot. Ezt a sorozatot sem fejezték
be, hiszen eredetileg 52 darab 25 perces
epizódból áll. Olyan apróságokról nem is
beszélek, hogy a kiadó holland sorozatnak
titulálta az animét és az sem biztos, hogy
kronológiai sorrendben jelentek meg a
részek.
A kilencvenes
években több kiadónál is megjelentek kisebb-nagyobb részletek
a 80 nap alatt a
Föld körül Willy
Foggal (Hachijunichikan Sekai
Isshuu) ma már
hazánkban kultikusnak számító
sorozatból.

Folytatás a következő oldalon!
Vissza a Tartalomjegyzékhez!

A Best Hol�lywood
jogelődje
már a kilencvenes
években tevékenykedett, és ahogyan
a mostani profiljából
úgy az akkoriból sem
maradhatott ki az
anime. Két film mellett egy sorozatot is
kiadtak, méghozzá
a Szivárvány-tavi kalandokat (Kerokko Demetan). A 39 részes
sorozatot természetesen nem sikerült végig kiadni, hiszen egy kazira csak 90 percnyi
anyag került fel. Csak megjegyzem, hogy
találtam olyan jelölést is, hogy a sorozatot
már 1985-ben kiadták, de erősen kétlem,
hogy akkoriban létezett volna ez a cég.
A kilencvenes években kezdték kiadni
az Erdei állatok országa című sorozatot
is, ami kisebb nagyobb kihagyásokkal, de
aránylag a mai napig tart.
A világ legszebb tündérmeséi sorozat
tagjai
A Toei stúdió indította el ezt a sorozatot (World Masterpiece Fairytales), mely
hazánkban is nagy népszerűségnek örvendett, hiszen a történetek kedvesek, aranyosak voltak plusz európai kultúrkörben ismert történeteket dolgoztak fel a japánok.
Több mozifilmet is bemutattak a mozikban
és a tévékben is, nem csoda, hogy VHS-en
is kiadták őket. Bár a legtöbbet a MOKÉP
adta ki, A hattyúk tava filmet a Nox-Trade
forgalmazta. A listában olyan filmek jelentek meg, mint az Ali Baba és negyven rabló
(Ali Baba to 40-hiki no Touzoku), a Kis hableány valamint a Szindbád a hajós (Arabian
Nights: Sindbad no Bouken.)
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Ennek a sorozatnak a darabjaként jelent
meg Magyarország legrégebben kiadott
VHS animéje is, az 1989-es Moképes Hüvelyk Panna (Sekai meisaku dōwa: Oyayubi
Hime), amit 1993-ban újból piacra dobtak.
Bár meg kell említeni a Kétévnyi Vakáció
(Juugo Shounen Hyouryuuki) című animét
is, amit a Hungarovideo adott ki szintén
1989-ben.
1990-ben dobták piacra az Árva testvéreket (Anju to Zushiōmaru), mely azzal a
ranggal büszkélkedhet, hogy ez a legrégebben gyártott anime, amit itthon bemutattak (1961-ben készült). A rendkívül igényes
munkát a Moképnek köszönhetjük, amit
mi sem bizonyít jobban, hogy 1992-ben
és 1995-ben is kiadták az alkotást. Szintén
ebben az évben jelent meg a Panda maci
kalandjai (Panda no Daibouken), de szépen
jött a Tizenkét hónap film is, 1993-ban a
Vadhattyúk filmet adták ki.

tartalmazó sorozatot sajnos nem sikerült
maradéktalanul feldolgozni VHS formájában.

Mozifilmek
1991-ben a Fehér
Farkas (Hashire! Shiroi
Ookami) került bemutatásra a magyar
közönségnek a Vico
jóvoltából.
1993-ban egy igazán komoly és még
visszonylag friss és
híres anime érkezett.
Ez pedig a Kis Némó
Álomországban (Little Nemo: Adventures
in Slumberland) volt,
aminek a forgatókönyvét Chris Colom1994-ben került bemutatásra A Harmincezer mérföld a tenger alatt (Kaitei Sanman Mile). Okuyama Reiko rendezte, aki
olyan filmeken is dolgozott, mint az Árva
testvérek, Szentjános bogarak sírja.
A Tündérmesés sorozatban egy trilógia
is szerepet kapott, méghozzá Csizmás Kandúr főszereplésével: az 1992-es Csizmás
Kandúr, majd az 1993-as Csizmás Kandúr
a világ körül, végül a trilógiát lezáró 1994es Csizmás Kandúr nyugatra megy címmel.
A világ legszebb tündérmeséi project
munkában született egy két évados sorozat is Grimm legszebb meséi címen (Grimm
Masterpiece Theater I-II), amit a Tower
adott ki 1993-1998 között, majd a kétezres
években DVD-n is. Az összesen 47 mesét
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bus írta.
Ugyanebben az évben kezdték kiadni
a Csodálatos Triton (Umi no Triton) két
mozifilmjét is (meg kell említeni, hogy a
Tritonból készült egy 27 részes sorozat is)
- két kiadásban, illetve a Kék madarat (Maeterlinck no Aoi Tori: Tyltyl Mytyl no Bouken Ryokou), mely egy 27 részes sorozat
összevagdalt montázsfilmje lett. Mindkét
esetben az Alkotók Stúdiója volt a felelős,
valamint meg kell említeni, hogy ezek a ki-

adások hangalámondásosak voltak.
Az 1994-es esztendőben jelent meg a
Babszem Jankó (Jack to Mame no Ki) történet a Best Kft gondozásban a mai Best
Hollywood Kft jogelődjénél.
Szintén ebben az évben mutatták be a
Wanwan Sanjushi 26 részes anime 100 perces zanzásított változatát A négy muskétás:
Eb mindenkiért, mindenki Ebért címen.
Meg kell jegyezni, hogy annyira sikeres volt
a kiadás, hogy 1998-ban újból megjelent.
1998-ban a Fümoto kiadó Mesemánia
sorozat keretein belül adta ki a Svájci Robinson Családot (Kazoku Robinson Hyouryuuki: Fushigi na Shima no Flone). Ha a
fellelhető adatok igazak, akkor az 1981-ben
futott 50 részes sorozatot sikerült cirka 30
percbe(!) belesűríteni. Ne feledjük, hogy a
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Az Adda/Zoom cég 1991-ben egyszerre három koreai sci-fi robotos filmmel is
támadott. Ezek az Univerzum Védői (Super
Express Mazinger 7), Robotlázadás a Naprendszerben (Roboteuwang Sseonsyakeu)
valamint a Támadás a Galaxison/Galaxis
Támadói (Super Majingga 3) voltak.

sorozathoz készített két részes tévés speciál összefoglaló csak 2001-ben készült el,
ráadásul azok is egyenként 45 percesek
voltak.

Sci-fi vonal
A Vico jelentette meg valamikor a
kilencvenes években Az űrrepülőszázad
1987-es OVA-t, egész pontosan a Choujuu
Kishin Dancougar: God Bless Dancougar-t,
mivel ez egy nyolcvanas évekbeli sci-fi
franchise. Tartozik ide még elvileg egy 38
részes sorozat plusz még 2 OVA és egy OVA
sorozat.
De nem ez volt az egyetlen franchise,
amibe belekezdtek akkoriban és nem fejezték be. Hasonló sorsra jutott a magyarul
Űramazonok 1-3 néven futó anime is. Eredeti nevén pedig: Gall Force 1: Eternal Story, Gall Force 2: Destruction és Gall Force 3:
Stardust War univerzum is.
1991-ben került bemutatásra az 1985-s
Odin: Koushi Hansen Starlight című mozi,
igaz majd jó fél órát kivágtak belőle plusz
hihetetlenül gyenge szinkront kapott.
Szintén a Vico dobta piacra az 1982-es
A legyőzhetetlen robot (Techno Police 21C)
című mecha filmet is.

Gyöngyszemek
A már fentebb említett Blacklund kft.
1994-ben Matsumoto Leiji 113 részes Galaxy
Express 999 című művébe fogott bele Űrvonat néven és el is jutottak 7 részig.
A kilencvenes évek legnagyobb gyöngyszeme kétséget kizáróan az 1995-s Otomo
Katsuhiro Emlékek (Memories) filmje volt,
melyet a Warner Home Video jelentetett meg, ha minden igaz a premier évében. (Aki esetleg tudna erről egy borítót mutatni vagy eladná, azt megköszönném). De ugyanezen a szinten kell említeni a másik cyberpunk mester Mamoruo Oshii Dallos nevű filmjét is 1991-ből.
A másik gyöngyszem számomra az 1991-es kiadású Babilon Aranykincse címet viseli,
de a japán címe biztosan sokat segít: Lupin III: Babylon no Ougon Densetsu. Tehát már a
kilencvenes évek legelején megérkezett hazánkba az egyik legnagyobb animés univerzum,
bár sajnos azóta csak egy másik film követte a már megboldogult Animax jóvoltából.
Macross, az űrcsatahajó: Bizony 1991-ben a VICO jóvoltából az egyik legnagyobb mecha
franchise első movie-ját is köszönthettük hazánkban. A közel kétórás film az első 36 részes
Macross sorozat alternatív feldolgozása.

Összegzés
A 90-es években sok ritka és értékes animét adtak ki, sajnálatos tény, hogy rengeteg
sorozatot nem fejeztek be, vagy amit bemutattak rossz szinkronnal és/vagy alapos vágások után került csak a nagyközönség elé. Mégis az ekkor bemutatott animék jelentették és
jelentik mai napig a hazai animés szubkultúra fundamentumait. Bár nem kötelező ezeket
mind végignézni, de szinte biztos, hogy többségünk ezekkel az animékkel kezdte „pályafutását” még ha tudatlanul is.
Következő számunkban a kétezres évek első felét mutattom be, amikor olyan ritkaságok jelentek meg mint a Metropolis anime, illetve olyan sorozatok indultak el, mint az
InuYasha.
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