Magyar Anime
VHS - DVD Bluray
kiadások története 3. (2007-)
// Iskariotes

Az elmúlt nyolc év nagyon érdekesen alakult.
2007-ben még szinte havonta jelentek meg az
újabb és újabb lemezek köztük a legismertebbekkel (Bleach) és itthon ismeretlen címekkel (Backkom). De sajnos a gazdasági válság, a kevés érdeklődő és az Animax eltűnése miatt, ez a szekció is
válságba került. Jelenleg a hazai anime DVD kiadás
legsötétebb éveit éljük.
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Már 4 év is eltelt mióta az utolsó
korong napvilágot látott. Ekkora szünet még soha nem volt 1990 óta. Na,
de nézzük, hogy azért mi mindent
termelt ki magából ez a korszak, mert
azért jócskán van mit szemezgetni!

Sorozatok
Nagy nevek

A Trigun (Trigun) is megjelent öt
lemezen, számomra szomorú, hogy a
Beboppal vagy a Full Metal Panic!-kal
ellentétben ez a sorozat nem kapott
díszdobozt, pedig még a mangájának
az első két kötette is megjelent hazánkban. A szokásos minőségét azzal
fejelte meg a kiadó, hogy a DVD-k gerincei egy képet alkotnak; ez az egyetlen ilyen hazai anime kiadvány.

2007-ben jelent meg a Bújj, Bújj
Szellem (Gakko no Kaidan) első DVDje és szerencsére az egész sorozatot
kiadták végül a Klub Publishing jóvoltából. A szokásos szinten hozták a
kiadásokat: magyar és japán hang, magyar felirat plusz némi extra és ennyi.
Az ehhez a sorozathoz tartozó egyéb
plusz animék nem kerültek kiadásra,
és nem vetítették le őket.

nem volt ilyen szerencsés. Az extrák a lemezeken nagyon gyengék,
míg a digipacken már
valamivel több található. 2009-ben az Animax
egyik legnézettebb sorozata is DVD-re került
ez pedig a Kukucska
volt, egy csomag 2 lemezt tartalmazott. Bár
hivatalosan az Elemantal csak „szünetelteti”
az anime kiadást, de
a jelenlegi helyzetben ez azt jelenti,
hogy soha nem fogják befejezni. Sajnálatos.
De nem csak ezek, hanem egy
negyedik nagy cím is a polcokra kerülhetett, ez pedig a Klub Publishing
által megszerzett Yu Yu Hakusho - A

szellemfiú volt. Sajnos nem vitték végig a sorozatot és a mozifilmeket sem
vették meg ellenben az InuYashával;
mindenesetre az első 25 rész bármikor megnézhető. A lemezek pedig a
szokásos Klub Publishing színvonalat
hozták.

2008-ban három anime gigacím is
debütált a magyar boltokban: Bleach,
Death Note és Fullmetal Alchemist.
Mindegyiket az Elemental adta ki a
Mondóval és az Animaxszal karöltve.
A dévédéket meg lehetett venni a
Mondo magazinnal is, kivéve a Digipackeket. Bár azt lehetett sejteni,
hogy a Bleach nem lesz befejezve, de
arra jó esély mutatkozott, hogy legalább a Death Note és az FMA igen.
Végül is csak a Halál Lista lett végig
kiadva a három megkezdett sorozat
közül. A Bleach-t és a Death Note-ot
díszdobozban is kiadták, az FMA már
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Ebben az évben jelent meg a Szellemvadászok (Shinreigari: Ghost Hound) sorozat
16 része a Miraxtól. Sajnos ezt a sorozatot
sem fejezték be, meggyőződésem, hogy
ez annak tudható be, hogy egyáltalán nem
reklámozták a kiadását plusz elég váratlanul és találomra jelentették meg az első
3 lemezt. Magukkal a kiadványokkal nincs
semmi baj, hiszen a klasszikus Mirax kiadások jegyeit viselik magukon: japán-magyar
nyelv plusz magyar felirat, extrák megspórolása.

A Superbook Alapítvány pedig az
1981-es A könyvek könyve (Anime Oyako
Gekiyou) sorozatot adta ki végig, igaz a
huszonhat részhez kellett tizennyolc DVD,
de hát a zsidó-keresztény kör legfontosabb
irodalmi alapanyagát dolgozza fel a sorozat, az Ótestamentumot. Ezt követően
érkezett A repülő ház, ami pedig már az
Újtestamentumot dolgozza fel.

Retro hullám
Az InterDomino pedig olyan sorozatokkal próbálta magához édesgetni a vásárlókat, mint az örök ifjú Nils Holgerson története (Nils no Fushigi na Tabi), de sajnos csak
az 52 részes sorozat feléig jutottak, amit
hét DVD-n jelentettek meg 2007 és 2009
közt. A mozifilm sem került sajnos kiadásra.
Az 1974 és 1975 közt futó 75 részes Viki a
viking (Chiisana Viking Vickie) sorozatból
csak 26 részig jutottak el a kiadások is rém
gyengék voltak. A kiadás éve szintén 2007.

2011-ben adták ki az utolsó anime
sorozatot hazánkban. Ez a Devil May Cry
volt, amit összesen három lemezen lehetett beszerezni plusz egy digipacken. Egy
jó tulajdonsága van a kiadásnak, hogy az
egész sorozatot, azaz mind a 12 részt kiadták. A kiadásokhoz nagyon szegényes
extra tartozék van (máshol az interaktív
menüt nem is írják extrának), azt azért
hozzáteszem, hogy egy akció keretében
még egy pólót is be lehetett szerezni, de
az ugye nem a DVD tartozéka.

„2011-ben adták ki az
utolsó anime sorozatot
hazánkban. Ez a Devil May
Cry volt, amit összesen
három lemezen lehetett
beszerezni plusz egy
digipacken.”

amiből összesen 4 fapados lemez jelent
meg, összesen 24 résszel a 130-ból.
A retro vonalat a Select cég is meglovagolta, amikor kiadták papír kiadásban a
Maja a méhecske (Mitsubachi Maya no Bouken) DVD-t, természetesen nem az egész
sorozat jelent meg és a papírtok is garancia
volt arra, hogy a korong az igénytelenség
jelképe legyen. Én összesen négy lemezről
tudok, de mivel sehol sem találtam pontos
információt, hogy végül is mennyit adtak ki,
így nem tudok pontos számmal szolgálni.
De nem ők voltak az egyedüliek, akik elhozták a szorgos méhecske kalandjait. Egy
évvel korábban az InterDomino is kiadta az
első 40 részt 10 korongon, bár extrák ezen
sincsenek, de legalább nem papírba voltak
csomagolva. További szívfájdalom, hogy
a Maja sorozat 1982-es folytatását a Shin
Mitsubachi Maya no Boukent nem adták ki
DVD-n, sőt azt se nem tudom, hogy egyáltalán vetítették-e hazánkban.

2008-ban a Cinemix vállalat, ami kimondottan retro rajzfilmekkel foglalkozott,
jelentkezett egyetlen anime kiadásával a
Csipp-csupp csodákkal (Spoon Oba-San),
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Ezt a vonalat
vitte tovább a Mirax is, amikor a 80
nap alatt a Föld
körül Willy Foggal
című animét is kiadta. Szerencsére
5 lemezre mind
a 26 rész felfért,
így ezt a sorozatot végig kiadták,
ami nagy ritkaság
itthon. Azonban
sajnos semmilyen extrát nem adtak hozzá.
Pluszban még annyi, hogy 2010-ben egyes
részei papírtasakban is megjelentek, de
tudtommal nem az egész sorozat. Itt jegyzem meg, hogy az M&C Marketing Tanácsadó Kft. 2005-ben piacra dobott egy 80 nap
alatt a Föld körül Willy Foggal (összeállította: Liszkay Tamás) könyvet, ami nem más,
mint a sorozat screenshotjaiból összeállított könyv. Ehhez társult még másik két kiadás: egy játékprogramhoz kiadott film, ami
gyakorlatilag a sorozat összevágott verziója, sőt a hazai anime kiadások egyetlen
VCD megjelenését is nekik köszönhetjük,
ami megint csak az összevágott sorozatot
tartalmazza.
2009-ben a Best Hollywood jelentkezett egy ritkasággal. Miyazaki utolsó sorozatát, a Sherlock Holmes, a mesterkopót
(Meitantei Holmes) adta ki DVD-n. A kiadás
nem volt véletlen, hiszen a Duna tévé is
műsorára tűzte az animét. Sajnálatos mó-

don a 26 részes
sorozatból csak
a 16. részig
jutottak el, így
még a szériához
kapcsolódó két
mozifilm sem
került a boltokba, de más
formátumban
sem jelent meg
magyar nyelven.

Hello Kitty
Magam részéről három fajta Hello Kitty
sorozatot tudtam beazonosítani. Az első a
Hello Kitty’s Paradise (Sanrio Anime Sekai
Meisaku Gekijou). Ez a sorozat 13 történetet tartalmaz és meglepő módon meséket
dolgoz fel. Ebben az esetben japán hang
továbbra sincs rajta, de cserébe játékos
foglalkozás van az extrákba betéve. Sőt
még egy gyűjtemény is megjelent, amibe
4 DVD-t tettek be a
Canta Brava kiadó
dolgozói.
A második az
1994-es Hello Kitty
és barátai (Asobou! Hello Kitty),
amiben
ismert
európai
mesék
vannak hellokittysítve. A 26 részes
sorozatot 13 kü-

lönböző DVD-re
tették fel, így
lemezenként két
rész volt a haladási
tempó. Mondjuk
sem felirat, sem
japán hang (csak
magyar és angol),
sem pedig extrák
nincsenek ezeken
a lemezeken.
A
harmadik
sorozata pedig a 2005-ös 26 részes Hello
Kitty - Kalandok Rönkfalván (Hello Kitty
no Stump Village)
című sorozat volt,
amit
2008-ban
adott ki a Mirax. Az
alig 234 perces játékidőt sikeresen
5 lemezre szedték
szét, a lemezeken
csak angol és magyar hang található, és se felirat se
extra nincs rajtuk.

a Megamax című csatornán lehet találkozni, magáról a Bernadról pedig a következő
számban olvashattok bővebben.

De nem ez volt az egyetlen koreai sorozat, ami megjelent itthon. A Morzsi Videó
2008-ban jelentette meg a Cubix sorozat
első 30 részét 15 lemezen. A lemezek minimális extrát tartalmaznak (pl.: előzetesek),
magam részéről csak annyit tennék hozzá,
hogy az első két lemezen kívül én sehol
nem láttam belőle többet. Biztos léteznek,
csak én még nem találtam meg őket.

Koreai szekció
Az Universal Pictures egy érdekes animével vétette magát észre 2007-ben. Ekkor
adta ki a Bernard (Backkom) című koreai
animációs sorozat első évadának a felét,
majd 2009-ben Bernard - Az Északi-sark és
más történetek című DVD-vel zárták le az
évadot. A sorozattal egyébként manapság
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A lemezeken több
több nyelv közül
választhatunk,
igazán
értékes/
értékelhető extrát egyik korong
sem tartalmaz. Ha
minden igaz, akkor
a szériával még
lehet találkozni a
magyar csatornákon.

Ide tartozik a 2000-ben készült, de itthon
csak 2007-ben kiadott Pucca (Pucca fun�ny love) sorozat is, ezt az Europa Records
jelentette meg. A magyar hangon kívül itt
sincs más opció/extra a lemezen. A Pucca
világ további sorozatai nem kerültek kiadásra.

ez az utóbbi kiadás, amit az egykori csatorna a nevére vett.)

Kis tiniknek ajánlva
2007-ben a kétezres évek egyik nagy
hazai kedvence, a Sámán király (Shaman
King) is kiadásra került, sajnos csak az
első kilenc rész a hatvannégyből, rendkívül minimális extrával megáldva. A DVD
borítókon pedig a Shaman King Special
fedőlapjait használták fel s nem a sorozathoz tartozókat. Érdekességképpen
megjegyzem, hogy van egy negyedik DVD
is, amit egy újsághoz adtak és azon csak az
első két rész található, illetve teljesen más
borítóval rendelkezik, mint a többi három;
ennek a címe Sámán király - Szellemek és
Szamurájok küzdelme, a néhai Jetix tévé
szignója alatt hozták forgalomba. (Bár
több DVD-n is szerepel a Jetix logó, mégis

Szintén ebben
az évben a Sonic X
sorozat első kilenc
része is megjelent
három különböző
lemezen, természetesen
mint
sok más anime ez
sem ért a végére,
hiszen eredetileg
78 rész mutatta
be a száguldó süni
kalandjait. Bár japán hangot nem adtak
hozzá, de angolt és csehet is lehet választani a magyar mellett. Ezt a DVD-t a Mirax
jelentette meg a Jetixszel közösen.
2008-ban jelent meg a Transformers
Armada (Transformers Micron Densetsu)
sorozat. A kiadás összesen hat lemezt és 26
részt élt meg. Sajnos - ahogyan a legtöbb
esetben lenni szokott - itt sem fejezték be a
sorozatot (mert az ugye 52 részes).

„a lemezek szigorúan
fapadosak, a díszdoboz
ebben az esetben pedig
azt jelenti, hogy a három
lemezt egy nagyobb
pakkba tették be, extrák
nélkül.”
2010-ben a Pro Videonak hála elkezdték
kiadni a Bakugan (Bakugan Battle Brawlers)
franchise-t. 11 lemezen összesen 48 rész
jelent meg, rejtély, hogy a maradék 4 részt
miért nem adták ki. Ezen felül még három
díszdobozzal kedveskedtek a rajongóknak.
Azt tegyük gyorsan hozzá, hogy a lemezek
szigorúan fapadosak, a díszdoboz ebben az
esetben pedig azt jelenti, hogy a három lemezt egy nagyobb pakkba tették be, extrák
nélkül. De hát a pénzlenyúlós franchise-oknak ez a sorsuk: vegyél drágán teljesen felesleges dolgokat.

Az egyszerű kiadások legszebb hagyományait követte a North Video is, amikor
papírdobozban dobta piacra a Dinoszauruszok királya (Kodai Ouja Kyouryuu King)
sorozatot is, amivel egészen a 49. részig
jutottak, tehát végig kiadták a sorozatot.
Extrát ugyan nem adtak hozzá, de 2 darab
dinós kártyát igen, így a 8-13 éves fiú korosztály biztos jó
vételnek érezte
a kiadást.
Az még külön
pozitívum, hogy
ez a 15 lemez
alig 6 hónap
alatt jelent meg,
mások ennyi idő
alatt maximum
2 lemezt tudtak
magukból kipréselni. A sorozat
folytatása, a Kyouryuu King: Yokuryuu Densetsu kiadása még várat magára.
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Comics x Anime

Filmek
Azok a régi szép idők
2007-ben a Black Mirror első anime kiadása egy
legendás anime/manga személy, Black Jack 1996-os
movie feldolgozása volt. A kiadás elég fapadosra
sikeredett, de legalább egy ilyen ismert karakter is
megjelent a hazai anime kedvelők közt. Másrészt
azért sem szabad lebecsülni, mert egy Tezuka
Osamu által kreált karakterről van szó, így ez
a második Tezuka anime a Kimba mellett, ami
itthon is megjelent.

Egy klasszikus mese is a boltokba került a Miraxnak köszönhetően. Az 1981-ben készített Tao
Tao, a kicsi panda (Xiongmao Monogatari TaoTao)
szívbemarkoló története egyedi és csodálatos animációval készült, szerencsére a magyar szinkron is jól sikerült
hozzá (mást ne várjunk a lemezeken). Ajánlom a film megtekintését, különösen azoknak, akik szeretik álomba sírni magukat. Csak jelzésként mondom, hogy 1983-ban egy 52 részes
sorozatban bontották ki a teljes cselekményt.

Szintén a Mirax
adta ki itthon az
1972-es Pinokkió
(Kashi no Ki Mokku)
sorozatot.
Mivel
nekem nincse meg
ez a film és még
nem láttam, így
nem tudom, hogy
ez egy zanzásított
film, amit az erdeti
52 epizódos sorozatból ollóztak össze vagy
esetleg magát a sorozatot akarták kiadni
eredménytelenül.

Az InterDomino szintén a retro hullámot lovagolta meg, amikor 2008-ban kiadta a Heidi (Alps no
Shoujo Heidi) sorozathoz kapcsolódó
két mozifilmet. A
Heidi a hegyek lánya (Alps no Shoujo Heidi: Alm no
Yama-he) és a Heidi
és Clara - Egy nyár
a hegyekben (Alps
no Shoujo Heidi:
Heidi to Clara-hen)
az 1978-as 52 részes sorozat két összefoglaló mozija. Mindkét DVD rendkívül minimalista kiadásban jelent meg, így nincs hozzá
felirat csak német és magyar hang. Magát
a sorozatot pedig még nem adták ki itthon.

A kétezres évek második felében indult
hódító útjára a képregény filmek nagy siker
szériája, ennek köszönhetően több anime
is készült, amik különböző comics hősöket
tettek a középpontban (ilyen például az
Animaxon is vetített X-men vagy Blade).
Ebbe a sorban illeszkedik bele a Warner és
a Fórum Home által kiadott Batman - Gotham lovagja (Batman: Gotham Knight) című
anime antológia kiadás. Ebben hat különböző történet látható, amiket különböző
rendezők és stúdiók készítettek, a kiadás jó
minőségű és a filmek is jóra sikeredtek. Ös�szesen két fajta kiadványt élt meg a DVD:
egy extra kétlemezest és egy sima egylemezest, ennek megfelelően két különböző
borítással kerültek a boltokba. Az extrák
közül kiemelném, hogy több interjú is található köztük, melyek során a Batman univerzum egy-egy ikonikus alkotója ad interjút.
Itt jegyzem meg, hogy a Mirax 2008ban kiadta az Iron Kid - A legendás ököl
(Iron Kid) nevezetű
sorozatot, ami nem
Stark
gyerekkorát
meséli el, hanem egy
fiú storyát, akinek
olyan ruhája van, mint
Vasembernek.
Dicséretes, hogy a hat
lemezre ráfért mind
a 26 rész illetve még
egy minimális extra is
társult a kiadásokhoz.
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Street Fighter
A Black Mirror kezdett bele különböző
Street Fighter filmek kiadásába; a hét anime feldolgozásból végül hármat adtak ki.
Az első, ami megjelent és az AnimeStarhoz
is adták, az a Street Fighter Alpha - A film
1. rész (Street Fighter Zero: The Animation)
volt. Az 1999-ben készült másfél órás film
kiadása nem lett valami nagy szám: magyar
és japán 5.1 DTS hang, plusz magyar felirat,
extraként előzeteseket kapunk hozzá.

A második kiadása a Street Fighter Alpha - A Film 2. rész (Street Fighter Alpha:
Generations) minőségében ugyanazt hozta, mint az elődje. A harmadik film pedig a
Street Fighter Alpha 2 (Street Fighter II: The
Movie), kiadásban itt annyi a különbség,
hogy a hangok már 5.1 DTS ES-ben hallhatóak. Végezetül pedig kiadtak egy gyűjtő
lemezes digipacket is. Ezen a gyűjteményen mind a három anime szerepel, jócskán
kibővített extrákkal, így werkfilmmel, inter-

„Kevés olyan anime létezik itthon, amit a mozikban is
vetítettek illetve később DVD-n is kiadtak... Az egyik
ilyen kivétel a 2077 Vexille...”

júkkal megtámogatva. Ebben a kiadásban
csak a magyar hang hallható 5.1-esen, míg
a japán DTS-ben élvezhető.

Kaptár filmek
Az első Kaptár film 2009-ben került a
polcokra Kaptár: Bioterror (Biohazard: Degeneration) néven. A DVD-n és Blu-Rayen
kiadott film magyar hangot és feliratot is
tartalmaz, a kreatívak extrák pedig csak
tovább emelik a lemez színvonalát.
2012-ben Kaptár univerzum egy másik darabja A Kaptár: Kárhozat (Biohazard
Damnation) jelent meg. A kiadásra sikeresen rákerült a magyar szinkron és egy kis
extra is. Aki szereti ezt a játékot, annak
érdemes beszereznie.

Megjelentek még
A nyugati vonalat lovagolta meg a Sony
2009-es Dante: Pokol kiadása (amit különböző adatbázisok animének jelölnek). Meg-

jelent DVD és Blu-Ray
formátumban is, nem
ez a világ legjobb
kiadása, de nem is
rossz.
Kevés olyan anime létezik itthon,
amit a mozikban is
vetítettek
illetve
később DVD-n is kiadtak... Az egyik ilyen kivétel a 2077 Vexille nevezetű CG borzadály.
Mai napig megfejthetetlen számomra,
hogy ezt miért mutatták be itthon és vajon

legalább magyarul és japánul is megtekinthetjük a filmet.
Másik CG szégyen a Mamorou Oshii
által rendezett Égenjárok (The Sky Crawlers) volt. Bár alapesetben a mester műve
a gyöngyszemek közé tartozna, de aki látta ezt a filmet tudja, hogy ez bizony nem
közelíti meg a rendező korábbi munkáit. A
filmet egyébként mozikban is vetítették,
majd tévében is leadták. A koronghoz pedig egy rossz szavam sem lehet: két fajta
magyar hang és egy fajta japán található
rajta, angol és magyar felirat is van hozzá. Az extrák pedig szintén első rangúak:
interjú a rendezővel és több werkfilm is
található rajta. Mondom a gyöngyszemek
közt lenne a helye, ha nem lenne olyan
kutyaütő a film.

milyen nemzetközi és vagy hazai összeesküvés folytán érték el, hogy még DVD-n is
piacra dobják. A kiadásért a Budapest Film a
felelős, aminek ez az egyetlen animés munkája. A korongon semmilyen extra nincs, de
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Itt és most egy régebbi tartozásomat egyenlítem ki. A legelső cikkemben kihagytam a Tistou - A zöld hüvelykujjak (Tistou
Midori no Oyayubi) című 1990-es filmet. A Productios I.G. által
készített animét először az 1990-es években vetítette a Magyar
Televízió, később pedig a Mokép is kiadta VHS-en. Sajnos megtréfált az AnimeAddicts adatbázisa, ahol fel van tüntetve egy
Tistou - Az angyalgyermek film, de ez nem Kise Kazuchika filmje,
hanem a francia Mathias Ledoux 1981-es rajzfilmje.

2011-ben az Anilougon már bemutatott Yona Yona Penguint dobták piacra
Yona, a pingvinek királynője címmel. A film
érdekessége, hogy a magyar animációs
fesztiválon hamarabb volt látható, mint
Japánban. Rintaro filmje igazán bájos és
még a néhol bumfordi CGI-s grafika sem
rontja az élvezetet. A Gamma Home Entertainmentnek ez az egyetlen anime kiadása,
pozitívum, hogy a magyar hang 3.0-s míg
a japán 5.1-es és van felirat is a kiadáshoz,
sajnos extra terén nagyon visszafogott volt
a kiadó.

Csemegék
2008-ban jelent meg először az AnimeStar mellékleteként, majd önállóan is a
Kai Doh Maru anime. Ez a történelmi anime
így két különböző borítóval is rendelkezik.
Itt lehet választani két fajta hangsáv közül
és magyar vagy japán nyelv között. Az extrák elhanyagolhatóak, a kiadásért a Black
Mirror volt a felelős.
2010-ben jelent meg szintén a Black Mirror által a Blood, az utolsó vámpír (Blood:
The Last Vampire) című film, ami az Animaxon futott Blood+ sorozat előzmény filmje.
A film teljesen más, mint a sorozat, a grafika, a karakterek teljes mértékben elütnek
a megszokottaktól. A DVD-n több magyar
és japán hang található, sajnos extrák
terén már nem sikerült ilyen választékot
beszerezni.
Ezt a két animét végül 2009 karácsonyára egybe pakolva is kiadták. A digipackbe gyakorlatilag a két korongot tették bele
plusz egy harmadikot. A harmadik lemezre

extrákat tettek fel, de maradjunk annyiba,
hogy más DVD kiadásoknál ennél sokkal
több szerepel az extra korongon.
A Fórum Home más utat járt akkor, amikor megszerezte és kiadta a Tekkonkinkreet
animét. Az érdekes grafikájú és erős történetével magával ragadó film váratlanul
jelent meg a hazai kiadások közt, hiszen
előtte nem vetítették semmilyen formában
itthon. A filmre nem is került szinkron, csak
magyar felirat rengeteg tetszetős extrával.
Külön pozitívum, hogy DVD-n és Blu-Rayen
is elérhetővé tették a filmet.
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Itt jegyzem meg a Wonderful Days című
óriási költségvetésből készült koreai animációs filmet. Az alkotás három különböző
kiadást élt meg: készült egy sima egylemezes verzió, amiben magyar, angol és két
különböző koreai hangsáv található (5.1-es
és DTS), feliratok közül pedig magyar és angol található rajta. Az extrák gyengébbekre
sikerültek, hiszen többnyire pár kimaradt
jelenetre korlátozódnak. A másik két verzió egy digipack és egy sima kétlemezes
kiadás, de a tartalmuk teljesen megegyezik. Így a már említett hangok és feliratok
mellett végre jelentős extrákat is kaptunk.
A werkfilm mellett az igazán komoly dolgot
az a film jelenti, ami a hivatalosan már nem
beszerezhető rendezői változatot mutatja
be. Tehát a kiadás nagyon jóra sikeredett.

Végül, de nem utolsó sorban az Appleseed - A jövő harcosai (Appleseed Movie)
filmet említeném meg. A 2004-es animét
2008-ban adták ki itthon először egy fapadosabb verzióban, amin magyar, japán és

angol 5.1-es hangokon kívül nem sok
minden található,
míg a későbbi kiadásra az Extra változatban már werkfilmet,
rendezői
kommentárt és más
jó dolgokat tettek
fel a Miraxos fiúk.

angol 2.0-s hangok kerültek. Feliratok terén a Chihiro az egyetlen, amire nem került
felirat, a Vándorló Palotára, a Laputára, a
Nauszikára és a Yesterdayre csak magyar
került, az összes többin magyar és angol is
található. Extrák terén mutatkozik a legnagyobb eltérés: tvspot csak a Yesterdayen
van, de előzetes került a Yamada, a Totoro,
a Porco Rosso, a Földtenger Varázslója és
a Könyvek hercege kiadásokra is. Előzetes
mellé Studio Ghibli ajánlót kapott a Pompoko, előzetessel és audiokommentárral
a Nauszika, a Laputa és a Kiki rendelkezik,
a legtöbb extrát a Chihiro és a Vándorló
palota kapta, amiken képgaléria, mozi előzetesek és tv spotok is találhatóak. A Ghibli
sorozathoz limitált számban gyűjtő dobozt
is lehetett vásárolni.
További Ghibli film - amit kiadtak itthon, de nem lett részese a sorozatnak - A
Tenger zúgása (Umi ga kikoeru). A mozikban is vetített film kiadványán 2.1 japán
és magyar hang található, valamint Ghibli
előzetesek.
Bár a legtöbb Ghibli alkotást a Best
Hollywood adta ki hazánkban, az egyik
legigényesebb kiadást, mégsem ők, hanem a Navigátor film hozta forgalomba.
A 2007-ben megjelent Szentjánosbogarak
sírja (Hotaru no haka), minden idők egyik
legmeghatóbb anime movie-ja és ennek
megfelelő köntösben bocsátották a rajongok kezére. A díszdobozos kiadás két hangot illetve feliratot is tartalmaz, az extra lemezen pedig rengeteg érdekes és hasznos
információ található.

Gyöngyszemek
Az időszak legnagyobb gyöngyszeme
nem egy animét takar, hanem egy gyűjteményt! Már 2006-ban kiadták az első
részét, de mivel a legtöbb részét később
jelentették meg, így csak most, ebben a
cikkben említem meg a Best Hollywood
egyik legnagyobb kultúrmisszióját a Ghibli
sorozatot.
A széria első két lemezéről, a Chihiro
Szellemországban-ról és a Vándorló Palotáról már írtam, most nézzük a többit. Eléggé
hosszadalmas lenne mindegyiket sorban
bemutatni, illetve sokaknál közel ugyanazt
kellene felsorolni, így egységenként veszem a filmeket. A Könyvek Hercegén kívül
az összes DVD-re került magyar hang, erre
csak japán és angol 2.0-s hangok kerültek.
A Chihiro és a Földtenger Varázslójára magyar, japán és angol 5.1-es hang került, míg
a Vándorló Palotára magyar 5.1-es, magyar
DTS és japán 5.1-es hangok kerültek fel. A
többi filmre egységesen magyar, japán és

„2007 erős
év volt,
hiszen nem
csak a már
említett
Szentjánosbogarak,
hanem a
Paprika is
megjelent
itthon.”
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Három évvel később, 2010-ben egylemezes kiadás is kijött a filmből.
Szintén a Navigátor filmnek köszönhetjük a legjobb anime borítót, mely a Ninja
Scrollé (Juubee Ninpuuchou). A nagyon jól
kialakított fémdobozos borító (ami egyedivé teszi a kiadást) alatt két jó DVD rejtőzik,
két hangsáv közül választhatunk, a japán
5.1-ben hallható. Az extra lemez tartalma
még tovább emeli a portéka értékét. Pluszként hozzáteszem, hogy amikor kiadták
itthon a filmet viszonylag erős marketing
is párosult hozzá: lehetett mozi plakátot és
pólót is kapni. Magam részéről ezt minden
idők harmadik legjobb hazai anime kiadásának értékelem. 2010-ben újra piacra dobták, igaz az már csak egy sima egylemezes
verzió volt.

szerezni hozzá) és csak utána került DVD-re
illetve Blu-Rayre. Kon Satoshi remekműve
jó kezekbe került, így a kiadásra kevés panaszunk lehet. Sajnos erre még nem sikerült
feltenni a magyar szinkront, de a kétlemezes extraváltozat kárpótolja az embert.

2008-ban pedig egy másik Kon film, a
Perfect Blue jelent meg hazánkban. A kiadás borítója több mint kreatívra sikeredett.
A filmen kívül több hang közül is választhatunk illetve feliratokból sincsen hiány.
Az extra lemezen több dokumentumfilm
is látható valamint szöveges ráadások is.
Megemlítem, hogy két fajta kiadást élt meg
a film egy sima Perfect Blue-t és egy Perfect Blue (O-ringet). Bevallom, nem tudom,
hogy mi a különbség a két kiadás közt… Talán az, hogy az O-ring belseje kék, és ezért
kellett volna duplán kiadni? Aki tudja, az
szerezze be, mert egy nagyon jó film mellé
egy nagyon jó lemezt is kap.

Digipak:
“A digipak egy kartonból gyártott CD /
DVD csomagolás, amely helyettesíti a
műanyag tokot és a borítót. A lemezt a
kartonba ragasztott átlátszó műanyag
tálca tartja. Többféle méretben gyártható, akár több lemez számára is.“ http://
hdcopy.hu/csomagolasok/digipak-termekek/

2007 erős év volt, hiszen nem csak a
már említett Szentjánosbogarak, hanem a
Paprika is megjelent itthon. A filmet egyébként első nekifutásra moziban is játszották,
(nem csoda hogy moziplakátot is lehetett
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Hát röviden és tömören ennyi lenne a
magyar anime kiadások. Sajnálatos módon
az utóbbi években a különböző kiadók nem
látnak pénzkereseti lehetőséget abban,
hogy animéket adjanak ki itthon, hiszen
már 2011 óta semmi sem jelent meg. Reméljük, hogy idővel változni fog a dolog
és újra találkozhatunk a boltokban anime
sorozatokkal és anime filmekkel. Határozottan bizakodjunk.
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