
Jelen számban a 2000-2006 közötti időszakot mutatom be.  A korszakot VHS ka-
zettákkal kezdem, de mire a végére érek, már a Blu-ray kiadások is megjelennek. 
Ebben az időszakban jelent meg az első animés-mangás magazin hazánkban, ekkor 
indultak a legnagyobb animés portálok, valamint az A+ is ekkor kezdte meg sugár-
zását. Akinek ez nem lett volna elegendő, a mozikban Pokémon, Miyazaki, Oshii és 
Katsuhiro filmeket nézhetett, illetve a Japanimaniát hallgathatta.

//  Iskariotes

Magyar Anime VHS - DVD - Bluray 
kiadások története 2. (2000 - 2006)
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Bár a korszak nem a legtermé-
kenyebb időszak volt a hazai anime 
megjelenések életében, de a legigé-
nyesebb termékek ekkor kerültek a 
boltokba. Illetve ne feledjük, olyan so-
rozatok juthattak a rajongók kezébe, 
mint a Dragon Ball Z vagy az InuYasha. 
Akkor kezdjünk is neki az időutazás-
nak, amit most a SERN támogat. 

Kétezerben rögtön egy régi isme-
rős, a Tower kiadó jelentkezett még-
hozzá a Tom Sawyer kalandjaival (Tom 
Sawyer no Bouken), ám az 1980-as 
sorozatból, amely 49 részes volt, itt-
hon csak 4 részt adtak ki két VHS-en. 
A sorozat olyannyira jól fogyott, hogy 
második kiadást is készítettek belőle. 
Bár nem sorozat, de itt említem meg, 
hogy a Best Hollywood 2005-ben 
megjelentette a Kalandozás a Missis-
sippin (Huckleberry no Bouken movie) 
című DVD-jét, amely a Huckleberry no 
Bouken 1976-os sorozatának 1991-es 
mozi változatát takarta. Az már csak 
külön érdekesség, hogy az eredeti 
film 90 perces, míg az itthon kiadott 
már csak 76 perces lett, vajon mit kel-
lett kicenzúráznia a kiadónak?

A Tower 2006-ban újra jelentke-
zett, amikor a Grimm legszebb meséit 

(Grimm Masterpiece Theater I -II.) adta 
ki szinte az összes részt megjelenítve. 

2005-ben a Mirax jelentette meg 
a  kisebbeket megcélzó Félix cica és 
barátai (Baby Felix) című sorozatot. 
Összesen 4 DVD érkezett a 65 részes 
sorozatból és egészen az 54. részig 

Megaman NT Warrior (Rockman .EXE) 
kiadásával, amin kemény 4 rész volt 
megtalálható magyar hanggal. Adtak 
hozzá extrákat is, de a kiadást ennél a 
sorozatnál nem folytatták. 

A kilencvenes évek után 2006-ban 
újra kiadták a Hello Sandybell (Hello! 
Sandybell) című sorozatot, igaz most 
már DVD-n, de továbbra is a Fümotó-
nak köszönhetően. Egyébként a kiadá-
sok gyatrára sikerültek, a borítókép, 
a hátlap és még az ismertető szöveg 
is mindegyiknél ugyanaz. Ezek után 
2010-ben a Klub Publishing szerezte 
meg a jogokat és plusz 4 DVD-t adtak 
ki hozzá, lemezenként 130 perces 
játékidővel, de továbbra sincs rajtuk 
japán hang vagy bármilyen extra. Itt 
jegyzem meg, hogy az előző cikkem-
ben rosszul írtam és nem négy, hanem 
összesen 10 VHS kazetta jelent meg, 
így nem 12, hanem közzel 30 részt ad-
tak ki a sorozatból. A hibáért ezúton is 
elnézést kérek. 

De a retró hullám nem itt ért vé-
get. A Vertex Plain a kilencvenes évek 
után 2005-ben újra piacra dobta a 
Kimba a fehéroroszlánt (Jungle Tai-
tei), de ezúttal is csak 3 lemezig jutot-
tak, viszont az első kettő esetében két 
kiadást ért meg a DVD. A korongokon 
egyébként csak magyar hang találha-
tó, illetve egy rém szegényes extra 
kínálat.

Bakuten Shoot Beyblade
Mint sok más esetben, ennél a 

címnél sem egyértelműek a magyar 
jogviszonyok. Ezt a sorozatot először 
a H&C Kft adta ki 2004-ben, összesen 
négy DVD - illetve az első két lemez-
hez VHS verzió is - készült. Egy-egy 
lemezen 3 epizód szerepel, így csak 
a 12. részig jutottak el. A kiadás csak 

jutottak, kár hogy a maradék 12 részt 
már nem jelentették meg. A korongok 
egyébként azo-
nos felépítésű-
ek: 12 epizód, 
magyar-angol 
hang, magyar 
felirat plusz 
extra gyanánt 
előzetesek.

A kis tiniket 
a Klub Publish-
ing támadta 
be 2006-ban a 

magyar hanggal rendelkezik, de van 
hozzá játékprogram is. 

Az anime következő megjelenését 
már a Mirax jegyzi, taktikus okokból 
rögtön a 14. résszel nyitottak. Ők már 
négy lemezt adtak ki mindegyiken há-
rom résszel, kivéve negyedik lemezt, 
amire már 4 részt is rá mertek tenni. 
Itt már lehet hangot választnai (angol, 
magyar), de extrák nincsenek. További 
érdekesség, hogy míg a H&C kiadáson 
a 3 rész 45 perces játékidőt igényel, 
addig a Miraxoson már 66 percet...

Yu-Gi-OH! 
A kilencvenes évek végén és a ké-

tezres évek elején érkezett hazánkba 
az egyik legismertebb anime franchi-
se, a Yu-Gi-Oh!. A rengeteg merchan-
dising terméken túl DVD formátum-
ban is hozzájuthatott a lelkes magyar 
rajongó. 

Sorozatok
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Először 2005-ben jelent meg a Warner 
jóvoltából a Yu-Gi-Oh! mozifilm, Yu-Gi-oh! A 
fény piramisa (Yûgiô Duel Monsters: Hikari 
no pyramid) címmel. Mivel nem az eredeti, 
hanem a 4Kids-es változat jelent meg, így 
némi módosítással adták ki, ezt a filmet 
egyébként itthon a tévében is láthattuk. 
Majd a Klub Publisihing hozta az első soro-
zat első 9 részét három különböző DVD-n 
2006 és 2007 között. Mindegyik lemezt 
külön alcímmel láttak el. A lemezeken mini-
mális extra található. 

nyári vakációját (Pokemon: Pikachu no Nat-
suyasumi) is tartalmazza, hátránya azonban 
hogy felirat nem készült a filmhez. 2001-
ben megint csak VHS jelent meg Pokémon 
2000 - Bízz az erőben (Pokemon: Mabo-
roshi no Pokemon Lugia Bakutan) címmel. 

Majd 2002-ben 
követték az első 
filmnél bevált 
receptet: kiadták 
DVD-n is. Itt sem 
készült felirat, 
az extrák szintén 
rendben vannak, 
továbbá ismét sike-
rült egy speciállal 
megörvendeztetni 
a rajongókat: a 
Pikachu mentőak-

ciója (Pokemon: 
Pikachu Tankentai) 
került fel a lemez-
re. 2002-ben jelent 
meg a következő 
kiadás, a Pokémon: 
Mewtwo visszatér 
special (Pokemon: 
Mewtwo! Ware wa 
Koko ni Ari), ezt 
egyszerre jelen-
tették meg mind 
DVD mind pedig 
VHS formátum-
ban. A DVD-re végre felirat is került, viszont 
nem kaptunk ajándék animét és még az 
extrákból is kevesebb lett, mint az előző 
kiadásokban.

De nem csak mozifilmeket, hanem a so-
rozatot is kiadták itthon. Elsőként az M-RTL 
jelentetett meg hat Pokémon VHS-t, kazet-

tánként három résszel (tehát összesen 18 
részt). Sajnos sehogy sem sikerült kideríte-
nem a pontos megjelenési dátumukat. Az 
utolsó Pokémon kiadást a Klub Publishing 
végezte Nagy Pokémon DVD címmel, amin 
az alapsorozat első 10 része található meg. 
De sajnos a kiadás maga nem a legfénye-
sebb. A hang 2.0-s és az is csak magyar, 
felirat így nem is került fel rá, ami kicsit po-
zitívabb, hogy pár extrát azért még sikerült 
feltenni a lemezre. 

Full Metal Panic! & Full Metal Panic? 
Fumoffu 

Az FMP-t 2006-ban kezdték kiadni, 
először a sima sorozat került terítékre. A ki-
adások a szokásos Klub Publishing receptet 
követték: magyar, japán hang, magyar fel-
irat egy kis extrával megdobva, ehhez tár-
sult a relatív sok rész (itt korongonként 5). 
Miután kiadták a teljes sorozatot összesen 
5 lemezen, 2008-ban érkezett a Fumoffu is, 
mely 6-6 résszel két lemezre fért rá. Sőt az 
év folyamán két díszdobozos kiadással is je-
lentkezett a kiadó (júliusban a Fumoffuval, 
októberben az alapsorozattal). 

Dragon Ball Z
Igen, a világ legismertebb animéje is 

sorra került, így 2003-ban négy VHS kazet-
tán támadott Goku és Vegita. Sajnálatos 
módon nagyon rapszodikusan kezdték a 
kiadást. Az első lemezen rögtön a 122. rész-
nél nyitják a történetet végül a negyedik 
kazettán a 133. résznél hagyják abba, mely 
az Android-történetszál eleje. Ezt követően 
kiadták a Nagy Dragonball Z DVD-t is. Nul-
la extrával, nulla felirttal és itt is csak ran-
dom kerültek fel a részek a lemezre, egész 
pontosan kilenc. Talán joggal mondható 
el, hogy ez a sorozat ennél a semmilyen 
kiadásnál jobbat érdemelt volna. Szinte 
büntetni kellene, aki így bánik el egy kul-
tusz sorozattal. 

Pokémon 
Természetesen a világ egyik legismer-

tebb animéje sem kerülhette el a sorsát, 
itthon is kiadták. Ami igazán kuriózummá 
teszi, hogy több filmjét nem csak VHS-en 
vagy DVD-n, hanem mindkét platformon 
megjelentették. Sőt több filmjét a mozik, 
illetve tévé-csatornák is játszották. Az első 
Pokémon megjelenés 2000-ben történt, 
amikor az első filmet (Pokémon: Mewtwo 
visszavág, Pokemon: Mewtwo no Gyakus-
huu) adták ki itthon VHS-n a Warner jóvol-
tából, majd ugyanezt a filmet 2002-ben is 
piacra dobták, ekkor már DVD formájában. 
A kiadásnak nagy előnye, hogy jó sok ext-
rát tettek bele, sőt egy speciált, a Pikachu 
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Cowboy Bebop 
Személy szerint az egyik legérdekesebb 

kiadásnak a CB movie-t (ismertető az Ani-
Magazin 24. számában) tartom. Úgy gondo-
lom, hogy a sorozata minden idők egyik leg-
jobb animéje. A film bár tökéletesen hozza 
a Bebop hangulatát, mégiscsak az a legna-
gyobb erénye, hogy a sorozat movie-ja. En-
nek ellenére pont a filmet adták ki először 
Magyarországon és csak évekkel később 
a sorozatot. (Szerintem csupán a véletlen 
műve, hogy mind a film mind pedig a so-
rozat is megjelent itthon.) A film 2003-ban 
DVD-n és VHS-n is megjelent, a DVD-re még 
jó pár extrát is rátettek. A sorozat 2006-ban 
érkezett a boltokba, majd 2008-ban egy 
díszkiadásnak is örvendhettek a rajongók. 
Sajnos a díszdoboz csak a sorozatot tar-

talmazta, a filmet 
nem. A széria le-
mezeire semmilyen 
panasz nem lehet, 
szép, tisztességes 
iparos munkák, 
megfelelő meny-
nyiségű hanggal és 
felirattal valamint 
egy kis adag extrá-
val megtámogatva. 

InuYasha hanem InuYasha a mozifilm címmel került 
a boltokba. Természetesen itt is hasonló 
lemeztartalmat lehet megtalálni: japán 
és magyar hang, magyar felirat, kis extra. 
A többi mozifilm már rendes számozást 
kapott. Ezek után bátran kijelentem, hogy 
ez a kiadás volt a hazai anime piac legsike-
resebb vállalkozása, a maga 18 korongjával 
és a több mint 100 epizódjával messze veri 
a többi kiadást.

2002-ben kiadták hazánkban a Digimon 
- Az igazi film című alkotást. Ilyen anime vi-
szont nem létezik, szívós és masszív kutatás 
után annyit sikerült összeszednem, hogy ez 
a 84 perces alkotás három Digimon film-
ből lett egybegyúrva, de hogy konkrétan 
melyik az a három, nem tudom. Kérem, aki 
tudja, szánjon meg és írja már le a helyes 
megfejtést! Köszönöm!

Az új évezredben először a Warner je-
lentkezett igazán komoly anime filmmel 
- vagyis antológiával - ez pedig a 2000-es 
évek kult-trilógiájához, a Mátrixhoz készült 
anime összeállítás, az Animatrix (The Ani-
matrix) volt. A kollekció több rövidfilmet 
tartalmaz, amik így vagy úgy, de kapcsolód-
nak az eredeti történethez. A kiadó rögtön 
két különböző lemezzel rukkolt elő. Az 
egylemezes verzióhoz a filmecskéken kívül 
több és jó minőségű extrát adtak, míg a 
kétlemezes extra változatnál a film OST 
albuma került fel bónuszként. Egyébként 
az Animatrix OST lemeze külön is megvásá-
rolható volt hazánkban, nem tudom, hogy 
egyáltalán más animénél ez előfordult-e 
vagy sem. 

Mozifilmek

2004-ben megint kiadták itthon a Trans-
formers (Transformers the Movie) 1986-os 
filmjét (először 1992-ben került a polcokra 
a film), ez minden idők egyik legrosszabb, 
ha nem a legrosszabb itthoni anime DVD 
kiadása. Csak egy példa: a hátsó borítón a 
G.I.Joe rajzfilm képei láthatóak… 

Az InuYashának vitathatatlan érdemei 
vannak abban, hogy az anime Magyaror-
szágon népszerű és elfogadottabb lett. A 
második anime bumm egyik zászlóshajója 
volt, részeit a tévében hétről hétre több 
mint százezren követték figyelemmel. Nem 
csoda, hogy a Klub Publishing lecsapott a 
sorozatra. Az első korong már 2005-ben 
megjelent, érdekessége, hogy a borítón 
nem tüntették fel, hogy első, tehát nem 
bíztak annyira a sikerében, valamint csak 4 
részt tettek fel rá, ugyanakkor több extrát 
lehetett rajta megtalálni, mint a következő-
kön. Merthogy volt folytatása, méghozzá 
összesen 14 lemezt adtak ki, így pontosan 
104 epizódig jutottak, amíg az RTL Klub 
leadta (később még pár részt levetítettek, 
szinkron pedig elvileg a teljes sorozathoz 
készült, de ezt sajnos nem láthattuk). A 
kiadásokban magyar és japán hang is meg-
található valamint felirat is van hozzá, aho-
gyan némi extra is jár a lemezekhez, amikre 
átlagosan 7 rész került. 

Óriási öröm volt még, hogy az InuYas-
hából készült 4 mozifilmet is kiadták ma-
gyarul, igényes védőtokkal. Itt is van egy 
érdekesség: az első mozifilmre megint nem 
merték kiírni, hogy InuYasha mozifilm 1., 

http://anipalace.hu
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-24/
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-24/


Gyöngyszemek

AniMagazin/Japán mániásoknak Vissza a Tartalomjegyzékhez!-57-

Folytatás a következő oldalon!

A Best Hollywood 2005-ben jelentke-
zett újra anime kiadással, méghozzá egy 
meglehetősen furcsa mozifilmmel, mely a 
Hüvelyk Panna nyomában címet viselte. A 
probléma vele az, 
hogy mindenhol 
egy 1995-ös kana-
dai-japán rajzfilm-
nek állítják be (leg-
alábbis a magyar 
adatbázisokban 
eredeti címként 
a Thumbelina - A 
Magical Story ne-
vet adják meg). De 
ebben a formában 
nem találunk rá 
az animés adatbá-
zisokban, ugyanakkor létezik egy 1992-es 
sorozat az Oyayubi Hime Monogatari (an-
gol címe ennek is Thumbelina - A Magical 
Story), amin ugyanaz a stúdió (Studio Eno-
ki) dolgozott, mint amit a 95-ös rajzfilmnél 
jelölnek. Szóval az én elképzelésem az, 
hogy az eredeti 1992-es 26 részes sorozat-
ból 1995-ben készítettek egy összefoglaló 
filmet kanadai segédlettel és később ezt 
adták ki itthon.

2005-ben egyszerre két Ghibli filmet 
is kiadtak hazánk-
ban, az egyik A 
Vándorló palota 
(lásd lejjebb), míg 
a másik a Macskák 
királysága (Neko 
no ongaeshi) volt. 
A kiadásért az In-
tersonic felelt, a 
cégnek ez volt az 
egyetlen animés 
munkája. Maga a 

korong egészen 
tűrhető, van rajta 
magyar és japán 
hang valamint 
felirat is, sőt még 
csekély extrával is 
szolgál. A filmet 
évekkel később pa-
pírtokos kiadásban 
is megjelentették, 
illetve több hazai 
csatorna is a műso-
rára tűzte. 

A gyerekvonal tovább folytatódott 
2006-ban, amikor egy új szereplő, a Cinetel 
jelentkezett egyetlen anime kiadványával, 
az 1982-es koprodukcióban készült Az utol-
só egyszarvúval (Tha Last Unicorn). Szintén 
ebben az évben jelent meg az IP Film kiad-
ványa a Titkos kert, amit az AnimaAddicts 
animének tüntet fel. Az F.H. Burnett klasz-
szikus alkotását egyébként több anime is 
feldolgozta (3 sorozat és egy Hello Kitty 
OVA készült belőle), de ez a magyar kiadás 
filmként szerepel és valószínűleg teljesen 
különálló mű, koreai-angol koprodukciónak 
tűnik.

Az évezred első jelentős animéje a 
2000-ben kiadott Vadon hercegnője (Mo-
nonoke hime) volt. 
A filmet egy évvel 
korábban már a 
Titanic Nemzetkö-
zi Filmfesztiválon 
bemutatták, aho-
gyan az [Origo] írta 
a „gyermeklelkű 
felnőtteknek aján-
lva”. Ezt követően 
a Vico adta ki VHS-
en a filmet, majd 
pedig 2000-ben a 
UIP Dunafilm dob-
ta piacra már DVD 
alakban.

Két évvel később újabb lélegzetelállí-
tó mű került a magyar piacra, ez pedig az 
Oszamu Tezuka által írt és Rin Taro által 
rendezett Metropolisz volt, melyet a Fórum 
Home adott ki itthon. A magyar közönség-
nek nem kellett bemutatni a filmet, hiszen 
már láthatták a Titanic fesztiválon, majd az 
HBO is leadta. A két lemezes verzióra tud-
tommal nem került fel a magyar szinkron, 
de a felirat igen. 

Final Fantasy 
A világ egyik leghíresebb játékából 

természetesen több anime feldolgozás is 
készült. Ebből kettő (pontosabban három) 
itthon is piacra került, az első a 2002-ben 
kiadott Final Fantasy - A harc szelleme (Fi-
nal Fantasy: The Spirits Within) nevet visel-
te. Az extra változatos kiadás bár magyar 
hangot nem tartalmaz (habár később a 
tévében szinkronosan is adták), irdatlan sok 
extrát pakoltak hozzá. Úgy gondolom, hogy 
extrákat tekintve ez a magyar anime kiadás 
jelenti a csúcsot. Másrészt ez az egyetlen 
olyan anime, amit VHS-en, DVD-n, sőt még 
Blu-ray lemezen is kiadtak. Bár meggyőző-
désem, hogy a film nem annyira jó, hogy 
mindegyik formátumban meg kellett volna 
jelennie. 

A másik FF kiadás a 2006-ban kiadott 
Final fantasy - VII: Cloud visszatér : Advent 
Children (Final Fantasy VII: Advent Children) 
címen futó film volt. Ezen a kiadáson lénye-
gesen kevesebb extra található mint az elő-
ző film esetében, de a kétlemezes kiadásba 
sikerült egy 25 perces extra animét is be-
csempészni (ez a Final Fantasy VII: Advent 
Children - Venice Film Festival Footage).
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Már az első lemezen található extra, de 
szerencsére a második lemeze csak ezzel 
van tele. 

2 0 0 3 - b a n 
újabb nagy fogás 
jelent meg a ma-
gyar piacon a Best 
H o l l y w o o d n a k 
köszönhetően, ez 
pedig a Chihiro 
Szellemországban 
(Sen to Chihiro no 
Kamikakushi) volt. 
A film népszerűsé-
gét és trendiségét 
mi sem bizonyítja 

jobban, mint hogy összesen 5 különböző 
borítóval jelent meg. Miyazaki mester kö-
vetkező alkotását, a Vándorló Palotát a 
Best Hollywood is kiadta 2005-ben, majd 
2006-ban a Ghibli sorozat keretében (a 
Ghibli sorozatról bővebben a következő 
számban olvashattok). Bár maga a kiadvány 
nem nagy szám, 
felirat nincs hozzá 
pedig van japán 
hang illetve az 
extrák is nagyon 
soványkára sike-
rültek.

2 0 0 4 - b e n 
Satoshi Kon első 
hazai DVD megje-
lenését ünnepel-
hette a hazai ra-
jongótábor, ekkor 
került ugyanis a polcokra 2003-as műve, a 
Tokiói keresztapák (Tōkyō Goddofāzāzu). 
Sajnos magyar hang nem került rá, de leg-
alább a tévé leadta és ott már szinkronos 
volt, sőt a 2005-ös Titanic fesztiválon a 
közönség szavazáson második helyet ért el. 

2 0 0 5 - b e n 
Otomo Katsuhiro 
munkája a Gőzfiú 
(Suchîmubôi) je-
lent meg a Warner 
g o n d o z á s á b a n , 
ráadásul nem is 
a sima, hanem 
egyenesen a ren-
dezői változatot 
nézhették meg a 
szerencsések. Saj-
nos magyar hang 
nincs rajta (pedig 
később az HBO készítettett hozzá szink-
ront) viszont jó sok felirat van és három 
hang közül is választhatunk, arról nem is 

beszélve, hogy ext-
ralemez is járt hoz-
zá. Azt már csak 
érdekességképpen 
említem meg, hogy 
a filmet még VHS-n 
is kiadták. 

A Navigátor Film 
2006-ban jelentke-
zett először anime 
kiadással és rögtön 
egy igényes alko-

tással. Hideyuki Kikuchi regényfolyamának 
a D, a vámpírvadásznak (Vampire Hunter D 
(2000)) második megfilmesítését kétleme-
zes változatként adták ki. A DVD-hez több 
hang és több magyar felirat is elérhető 
valamint egy egész lemeznyi extra, renge-
teg hasznos és érdekes anyaggal. Szóval 
nagyon minőségi kiadásról beszélhetünk, 
de nem ez volt alegjobb.

Mivel 2006-ban érkezett két olyan 
anime DVD kiadás, amik azóta is a legjobb 
hazai animés kiadásoknak bizonyultak, sőt 
megjelenésük évében ez a két korong vit-

zes hologramos borító igazi kincset rejt. A 
hangok közül két magyar szinkront, illetve a 
japánt lehet kiválasztani, sőt az eredeti han-
got 6.1 DTS-ben is lehet hallgatni. Az extra 
lemezen minden elképzelhető megtalál-
ható. Összesen tizenhat különböző extra 
közül lehet választani. Így anime és manga 
összehasonlító elemzés, werkfilm, cyber-
punk kulturális örökség, plusz egy húsvéti 
tojásos rejtett extra is megtalálható. Ter-
mészetesen a szokásos odeonos extrák is 
rajta vannak a DVD-n, például a díszbemu-
tatóról készült filmecske vagy éppen riport 
a szinkronszínészekkel. Nem meglepő, 
hogy a hihetetlenül igényes kiadás elnyer-
te mind a kritikusok mind pedig a rajongók 
egyöntetű tetszését. Későbbiekben még 
egy sima kétlemezes, majd egylemezes ki-
adásban is megjelentették.

A következő számban 2007-től folyta-
tom a kiadások részletezését, ahol sajnála-
tos módon ilyen rendkívül igényes DVD-k 
már nem jelentek meg, ugyanakkor 2007 
és 2008 között több animét adtak ki, mint 
bármikor Magyarországon. Tehát rengeteg 
cím és rengeteg anime kerül bemutatásra!

te el az arany és az ezüst helyezést a hazai 
legjobb DVD kiadások versenyében (forrás: 
xpress.hu). 

A második helyre Otomo Katsuhiro 
örökérvényű mesterműve, az Akira került. 
(Ismertető az AniMagazin 24. számában)
A filmet 2006 márciusában mutatták be 
az Odeon filmszínházban. A díszdobozos 
kiadás minden igényt hiánytalanul kielé-
gít. Magyar és japán hang található rajta, 
természetesen mindkét esetben 5.1 hang-
zással kényeztetve a nézőket. Rögtön két 
felirat is van hozzá, az egyik a mozi verziót 
a másik az eredeti szövegkönyvet követi. 
Az extra lemezen olyan nyalánkságok ta-
lálhatók, mint interjú a készítővel, eredeti 
szövegkönyvelemzés vagy éppen rajongói 
audiokommentár, de az Odeon még a hazai 
díszbemutatót is rátette a lemezre. Maga 
a borító vagy inkább a tok tökéletesre si-
keredett, a fekete, fehér és vörös színek 
használatát hihetetlenül jól eltalálták. A dí-

szdobozos kiadást utóbb még egy követte: 
2007-ben az Adda kiadó is megjelentette a 
filmet, amin szégyenszemre csak magyar 
hang van.

Az első helyre Mamouro Oshii ani-
metörténeti klasszikusa, a Páncélba zárt 
szellem (Ghost in the Shell) került. A 2006 
karácsonyára kiadott lemez szerintem tö-
kéletes, ahogyan az alkotás is. A két leme-

http://anipalace.hu
http://anipalace.hu/letoltes/animagazin-24/

