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 Kijelenthető, hogy a DVD felett eljárt az 
idő. A DVD az ezredforduló környékén jelent 
meg, mint a videokazetta utódja, mely kiváló kép- 
és hangminőséget biztosított a régi CRT TV-ken. 
De ahogy bejöttek a HD TV-k, úgy vált elavulttá a 
DVD-technológia, hiszen nagy felbontásban már 
nem olyan szép a kép. Erre jött a Blu-ray, vala-
mint a különböző stream szolgáltatások, melyek 
előfizetési díj fejében különböző filmeket tesznek 
elérhetővé. Ezért is sajnálatos, hogy csak DVD-n 
vásárolható meg nálunk a film. Ennek ellenére 
azt gondolom, hogy érdemes megvenni a DVD-t, 
egyrészt mert egy nagyon szép filmet tudhatunk 
magunkénak, másrészt ezzel is segíthetjük ismét 
fellendíteni az anime piacot. Habár mondhatjuk, 
hogy egy fecske nem csinál nyarat, és ez minden 
bizonnyal igaz is, de elindíthatjuk a hó olvadását.

 Volt egy komolyabb felfutása az animéknek 
Magyarországon. 10-15 évvel ezelőtt, egyre-más-
ra jöttek a szinkronizált animék, egy részük pedig 
még DVD-n is megjelent. Aztán ahogy elterjedtek 
a letöltések, úgy hanyatlott az animepiac is. Erről 
részletes cikksorozat olvasható az AniMagazin 
korábbi számaiban (AniMagazin 28.). A hanyatlás 
persze a DVD megjelenésekre is komoly hatással 
volt. Ezért is becsülendő, ha ma is megjelenik egy 
anime DVD, ahogy az év elején mozikban vetített 
Mirai - Lány a jövőből is kapható a boltokban.

 Az animéről részletesebben olvashattok az 
AniMagazin 45. számában, így csak összefoglaló-
an írnám le a cselekményt. A négyéves Kun éli a 
maga átlagos gyerekkori életét. Semmiben nem 
szenved hiányt. Szülei minden szeretete az övé, a 
nagyszülők is örömmel vigyáznak rá, játszik a kis 
vonataival. 
 Az idilli élet egészen addig tart, amíg meg 
nem születik a kishúga, és a szülei haza nem hoz-
zák. Eleinte a kis Kun örömmel veszi, hogy van egy 
kishúga. Ismerkedik vele, próbálna játszani, de 
hamar kénytelen konstatálni, hogy egy újszülöt-
tel nem lehet úgy játszani, ahogy azt ő szeretné. 
Ráadásul szülei minden figyelmüket a kislányra 
összpontosítják. Így az idősebb testvér királysá-
ga erősen megingott. Ezt persze nem hagyhatja! 
Minden alkalmat megragad, hogy felhívja magára 
a figyelmet, amit legtöbbször úgy ér el, hogy va-
lami bosszúságot okoz a szüleinek, például a kis-
húgát szekálja. Meg is büntetik érte a kisfiút. Egy 

ilyen büntetés után dühösen kimegy a kertbe, 
ahol az egyik fa valamilyen csoda hatására áttele-
portálja őt egy másik világba. Ekkor egy herceggel 
találkozik, aki elmagyarázza a kisfiúnak, hogy egy-
koron ő is a család kedvence volt, amíg meg nem 
érkezett a házukba egy kisfiú, aki miatt lassan hát-
térbe szorult. Ez eleinte bosszantotta őt, de aztán 
elfogadta a helyzetet, és most már inkább a jó ol-
dalát látja, hiszen van játszótársa. Hamar kiderül, 

hogy ez a herceg a család kutyája, Yukko, és az a 
bizonyos kisfiú, aki megérkezett, nem volt más, 
mint Kun. A kutya a maga módszereivel igyekszik 
jobb belátásra bírni a fiút, akinek a movie során 
többször lesz része utazásban. Ezek alkalmával 
lehetősége lesz megismerni a családja múltját. A 
film csodálatos szimbólumokkal mutatja be a csa-
lád fontosságát, utazásaival pedig Kun hamar rá-
jön, hogy megvan a helye a családban, és hogy a 
szülői szeretet nem vész el, csak átalakul.

A DVD-kiadás

 A mozis megjelenés relatíve sikeres lett. 
Volt médiavisszhangja, internetes oldalak, mozis 
magazinok írtak róla, talán ennek is köszönhető a 
népszerűsége, és hogy végül megjelent DVD-n. A 
B-weB Kft forgalmazza a DVD-t, egységesen 1.990 
forintos áron vásárolható meg. Alapvetően örven-
detes a DVD megjelenés, viszont maga a kiadvány 
nem nevezhető kifogástalannak. A tok maga nem 
mondható szépnek, kifejezetten az alacsony költ-
ségvetésű, olcsó DVD-ket szokták ilyen tokban ki-
adni. Illetve én személy szerint jobban szeretem, 
ha átlátszó tokban van a lemez, mert szeretem, 
ha a belső borítón is van valami kép. Emellett a 
lemezen semmi extra nem található. Az interaktív 
menüben csak a nyelv- és a felirat kiválasztására 
van lehetőség. A lemezen szerencsére rajta van 
mind a japán-, mind a magyar hang, valamint ma-
gyar felirat is választható. A film természetesen a 
lehető legjobb minőségben van a lemezen.
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