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tartalmazza	az	animét	DVD-n	és	Blu-ray-en	is,	kü-
lön lemezen vannak rajta az extrák, valamint kü-
lön	„Monthly	Volleyball”	magazint	 is	mellékeltek	
hozzá, melyben részletes információk olvashatók 
az	animéről	és	a	szereplőkről.	És	akkor	nem	is	be-
széltem még az olyan extrákról, mint a képesla-
pok,	kártyák,	kitűző.	Már	csak	a	képeket	 is	 látva,	
arról a kiadásról könnyen megállapítható: olyan 
gyönyörű	lehet,	hogy	szinte	megszólal.	Egy	olyan	
Haikyuu!!-rajongónak,	mint	nekem,	egy	álom	való-
sulna	meg,	ha	azt	egyszer	megszerezhetném.

 Addig is megelégszem az angol változattal, 
mely a hangot és az extrákat leszámítva, igényes 
kiadás és bőven megérte az árát. Az új évadról pe-
dig természetesen lesz cikk, ha befejeződik.

 Az előző Mirai DVD-s cikken felbuzdulva 
döntöttem úgy, hogy bemutatom a Haikyuu!! Ang-
liában megjelent DVD és Blu-ray kiadását. Sajnos 
csak az első évad jelent meg a ködös albionban, 
és habár maga a kiadás kissé szegényes, minden-
képp érdemes bemutatni, főleg, hogy mire a cikk 
megjelenik, már az anime 4. évada is látható lesz. 
Ennek örömére is gondoltam nagyító alá venni a 
Haikyuu!! DVD-t és Blu-ray-t.

 Az, hogy nem jelent meg a második és a 
harmadik évad sem Angliában (a harmadik évad 
nemrég jelent meg Amerikában), abban jó eséllyel 
az	is	közrejátszott,	hogy	eléggé	későn	jelent	meg	
a	szigetországban,	így	nemigen	lett	népszerű.	És	
mivel használtan nem is nagyon lehet találni, jó 
eséllyel	nem	is	gyártottak	belőle	sokat.	Ameriká-
ban több kiadásban jelent meg a Haikyuu!!, ezek 
közül	Angliába	csak	az	első	kiadás	jutott	el,	amin	
az anime kizárólag japán szinkronnal és angol fel-
irattal	nézhető.	Ami	érdekes,	hogy	a	felirat	rá	van	
égetve,	ugyanis	hiába	nyomkodtam	a	távirányítón	
a	 „SUBTITLE”	 gombot,	 nem	 volt	 lehetőség	 arra,	
hogy kikapcsoljam a feliratot.
 A DVD kiadás 5 lemezen tartalmazza a Hai-
kyuu!!	első	évadának	25	részét,	míg	a	Blu-ray-re	a	
Full	HD	verzió	3	lemezre	ráfért.	Mindkét	változat	
két	részre	bontva	„Collection	1”	és	„Collection	2”	
néven	jelent	meg:	elsőként	3	DVD-n	és	2	Blu-Ray-
en	az	első	13	rész,	majd	másodikként	2	DVD-n	és	
1	Blu-Ray-en	a	14-25.	rész.	Mindegyik	lemez	dupla	
rétegű,	ami	nagyban	hozzájárul	ahhoz,	hogy	az	ani-

me	kifogástalan	képi	minőségben	nézhető	meg.	
Még	a	DVD	képe	is	kifejezetten	szép	Full	HD-s	TV-
n.	Habár	látszik,	hogy	a	kép	csak	480p-s,	az	élénk	
színek ezt nagyban ellensúlyozzák, így még nagy 
felbontású	TV-n	is	jó	nézni	a	DVD-t.	A	vizuális	él-
mény	persze	csak	Blu-Ray-en	teljes.	A	hang	alap-
vetően	teljesen	rendben	van,	de	nem	mondható	
kifogástalannak.	Habár	Blu-ray-en	DTS-HD	Master	
Audio	a	hang,	de	csak	2.0-s,	tehát	sztereó.	Pedig	
már	DVD-n	is	alapvető	az	5.1-es	hang,	Blu-ray-en	
pedig nem ritka, hogy az eredeti hang akár 7.1-es. 
Akinek	pedig	megfelelő	minőségű	hangrendsze-

re	van,	az	tudhatja,	hogy	mennyivel	szebben	szól	
még az 5.1-es hang is, nemhogy a 7.1-es.
	 Extrák	 tekintetében	 viszont	 nem	 vagyunk	
eleresztve. Kizárólag az opening és az ending te-
kinthető	 meg	 feliratok	 nélkül,	 valamint	 néhány	
Sentai	 Filmworks	 által	 licenszelt	 anime	 előzete-
se	(a	Haikyuu!!	amerikai	jogaiért	is	ez	a	cég	felel).	
Maga	a	 kiadás	fizikai	 változata	 viszont	meglehe-
tősen	igényes.	A	DVD	átlátszó	tokban	jelent	meg,	
és	a	belső	borító	is	tartalmaz	képet.	A	lemezeket	
pedig úgy helyezték el a tokban, hogy probléma 
nélkül	 hozzájuk	 férhetünk.	 Kifejezetten	 prob-
lémásnak tartom azt, amikor egy kétlemezes 
DVD-t,	vagy	Blu-ray-t	úgy	helyeznek	el	a	tokban,	
hogy	egyik	mögött	 van	 a	másik.	Még	ha	 a	 felső	
lemez	az	alsó	alatt	is	van,	de	félig	elfedi	a	felső	az	
alsót,	így	nehéz	az	alsóhoz	hozzáférni.	A	Haikyuu!!	
esetében szerencsére nincs ilyen, és mivel a tok 
és	a	borító	is	szépnek	mondható,	ezért	a	fizikai	ki-
adásra nem lehet panasz.
 Ha már megemlítettem az amerikai kiadást, 
akkor külön kitérnék rá. Ahogy írtam, az ameri-
kai	első	kiadás	 jelent	meg	Angliában,	ami	egy	az	
egyben	ugyanaz	a	verzió	 (a	kép	 is	NTSC-s),	ezért	
a tengeren túlon is sokáig csak japán hanggal és 
égetett	 angol	 felirattal	 lehetett	 hozzáférni	 fizi-
kai kiadásban az animéhez. A második kiadásig, 
melyre felkerült az angol szinkron és lehetett ál-
lítani, hogy látható legyen-e a felirat vagy sem, 
egészen 2017-ig kellett várni. Ez sajnos már nem 
jutott	el	Angliába.	De	ami	igazán	fájó,	hogy	nem	
jutott	el	Európába,	az	a	díszdobozos	kiadás,	mely	


