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Tudtátok, hogy a Final Fantasy sorozat
idén ünnepli a 30. évfordulóját? Bizony, az
első része még 1987-ben jelent meg Japánban, az akkor pici és majdnem a csőd
szélén álló játékfejlesztő stúdió, a Square
által. Nem titkolt szándékuk volt, hogy
az akkoriban hatalmas népszerűségnek
örvendő Dragon Quest sikerét meglovagolják. A játék pozitív fogadtatásra talált
és ezzel Sakaguchi Hironobu vezetésével
elindult egy olyan sorozat, ami még így
most 30 évvel később is jóformán piacvezető. Aki esetleg nem tudná mi is az a
Final Fantasy, annak tömören annyit, hogy
egy egymástól független epizódokból álló
szerepjáték sorozat, mely jelenleg a 15.
résznél tart. A főepizódok mellett számtalan más stílusban is készültek kisebb-nagyobb mellékhajtások, stratégiai, akció,
verekedős, mmo, táblajáték, kártyajáték
sőt még Mario Kart-szerű versenyzős játék
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is létezik. A Final Fantasy univerzum hatalmas, ember legyen a talpán, aki mindet
megszeretné ismerni. Az alábbi listában
foglaltam össze, hogy melyik is az a 10
legjobb epizódja a sorozatnak, amely kihagyhatatlan. Természetesen a felsorolás
továbbra is nagyrészt szubjektív, és most
is kimaradnak az olyan játékok, melyek
csak nyomokban tartalmaznak Final Fantasy-t (mint pl. a Kingdom Hearts).

len módon még mindig havi költsége van.
A Final Fantasy XI nem csak az FF-ek között
mérföldkő, de az mmorpg-k között is, és
aki teheti próbálja ki, mielőtt sajnos végleg
megszűnik...
Elérhető: Playstation 2 (megszűnt), Xbox
360 (megszűnt), Windows
Legjobb verzió: Windows

9.

10.

Final Fantasy IV (1991)

Final Fantasy XI (2002)
Kezdjük mindjárt egy MMORPG-vel,
vagyis Massive Multiplayer Online RPGvel. Bár a FFXI ma már lassan kezd eltűnni
és a helyét egyre jobban átveszi a Final Fantasy XIV,
mely amolyan „remake/
remaster” módjára próbálta felújítani a klas�szikust, de maradjunk
annyiban, hogy bár üzletileg sikeres lett, sosem
volt meg az a varázslatos
hangulata, mint az FF11-nek.
2002-ben jelent meg az akkor még
szinte újnak számító Playstation 2-re, ami
egy merész próbálkozás volt a stúdió részéről, hiszen akkoriban az egész mmorpg
stílus még nagyon gyerekcipőben járt (bizony, még sehol sem volt a WoW). Mégis,

az FFXI messze megelőzte a korát, látszik,
hogy még nem az volt a cél, hogy a játékosokat minél gyorsabban kielégítsék, hanem egy élő, lélegző virtuális univerzumot
akartak létrehozni. Vana’diel világa pedig
pontosan ilyen. Elképesztően hatalmas
fantasy történet, több száz vagy akár ezer
órányi tartalommal. A játék minimálisan
vezet csak, ha egyszer belecsöppensz, az
elején elveszel szinte a gigantikus világban. Aztán apránként felfedezed a környezeted és ha kitartó vagy, akkor garantáltan
beszippant és hosszú hónapokra ad elfoglaltságot. Mindössze két hibája van, egyik,
hogy ez egy 15 éves rpg, ami bizony ma
már sokaknak elrettentő lehet, a másik,
hogy nem olcsó mulatság, mert érthetet-

A 90-es évek beköszöntével a konzol
világ átlépett a 8 bites érából a 16 bitesbe, ami akkoriban hatalmas ugrásnak
számított. Az FF sorozat 4. része igyekezett kihasználni az új technológia adta
lehetőségeket, komplexebb és hosszabb
történet, gyönyörű zenék, valamivel szebb
grafika. Cecil, Kain, Rydia és Rosa kalandjai
hatalmas előrelépésnek számítottak a korábbi névtelen szereplők és suta és rövid
történetek után.
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A világ ugyan még a klasszikus fantasy,
törpékkel és tündérekkel, de már egyre
inkább előtérbe kerül a mágia mellett a
technológia is, sőt a sorozatban elsőnek, a
hősök még a világűrbe is kijutnak, egy kis
holdbéli kiruccanás erejéig. A sztori, akárcsak a korábbi részekben, most is a 4 elementális kristály körül forog. A főhős Cecil,
a sötét lovag, aki egy gonosz uralkodó
keze alá dolgozik, majd miután rájön, hogy
a céljaik nem éppen a világ megmentésére irányulnak, fellázad és kezdetét veszi a
nagy kaland. Bár nem túl eredeti, de mégis
bájos kis történet, árulással, szerelemmel,
önfeláldozással és némi humorral körítve,
ami talán a maga korában egyedülálló volt.
Kis érdekesség, hogy némi kavarás miatt

nyugaton sokáig Final Fantasy II néven
ismerték, de azóta visszakapta a rendes
címét. Készült belőle több remake is, 2D-s
és 3D-s is, sőt még folytatást is kapott, szóval van miből válogatni!
Elérhető: Super Nintendo, Playstation,
Gameboy Advance, Playstation Portable
3D remake: Nintendo DS, Android, IOS,
Windows
Legjobb verzió: Playstation Portable és
Windows

8.

Final Fantasy X
(2001)
A 2000-es évek is elhoztak
egy újabb generáció váltást
és a Final Fantasy
sorozat
már
rutinosan vette az
akadályokat.
Az FFX megj e l e n é s e ko r
talán a legszebb
játék volt a piacon és bizonyos tekintetben még ma
sincs oka szégyenkeznie. A
sorozat első tagja, amely végre
szinkront is kapott és a 2D-s
háttereket is közel teljes 3D
váltotta fel. A történet
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Tidusról, a híres zanarkandi blitzball (víz
alatti foci-kidobós) játékosról szól, aki egy
furcsa esemény hatására 1000 évet utazik
előre az időben. Hamarosan barátokra
talál, és úgy dönt, hogy elkíséri a szépséges papnőt, Yunát a nagy vándorútjára,
reménykedve, hogy visszajut a saját
világába. De valami egészen mást talál,
valami sokkal szörnyűbbet, és azon
veszi észre magát, hogy az ő kezébe
kerül az egész világ sorsa.
FFX ugyan kissé megosztó,
pontosan annyian istenítik, mint
amennyien ellenzik, de mégis
kihagyhatatlan. Valami teljesen
egyedi és új az egész, talán az egyik
legjobb körökre osztott harcrendszerrel rendelkezik, ahol nem elég csak a
támadás gombot nyomogatni, hanem
komolyan taktikázni kell. A világát az
okinavai szigetvilág kultúrája ihlette,
színes és látványos, de idővel egyre
nyomasztóbbá válik. A hatalmas
sikere miatt az első FF lett, ami
közvetlen folytatást kapott Final

Fantasy X-2 címen. Gyakorlatilag minden
újabb Playstation platformon elérhető és
PC-re is portolták, szóval jóformán most
már bárki számára elérhető.
Elérhető: Playstation 2, Playstation 3,
Playstation Vita, Playstation 4, Windows
Legjobb verzió: Playstation 4

7.
Final Fantasy V (1992)
A sorozat 5. része sokáig ismeretlen
volt a nyugati játékosoknak, hiszen az angol megjelenésére közel 10 évet kellett
várni, de megérte. Az FF5 talán az egyik
legnagyobb újítása nem is a történetében
vagy a világában rejlett, hanem a játékmenetében és az akkoriban forradalminak
számító „job system”-ben. Bár már a korábbi FFIII-ban is volt hasonló, de valójában
itt, az 5. részben alkották meg azt a fejlődésrendszert, amely jóformán a mai napig
meghatározó a Final Fantasy sorozatban.
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is kiváló darab. Érdekesség, hogy egy 4
részes anime OVA sorozat is készült hozzá, Final Fantasy: Legend of the Crystals
címen, amit bár nem sokan ismernek, de
egy megnézést megérhet, már csak a
nosztalgia faktora miatt is.
A lényege, hogy a karaktereink bármikor
cserélhetnek „osztályt”. Harcosból varázsló, varázslóból tolvaj, majd később ezeket
fejleszteni és ami a legfontosabb, keverni
is lehet. Így össze lehet hozni olyan lovagot, aki táncol, vagy tolvajt, aki gyógyít.
Határ a fantázia és a türelem, míg mindent
kifejleszt a játékos. A történet ugyanakkor szinte semmivel sem lépett előrébb
az FFIV-hez képest, sőt talán egy picit a
háttérbe is szorult. Megint a 4 kristály
körül megy a kavarás, megint jön a világ
megmentés, sőt pontosítok, világok, mert
ezúttal több is van. A főszereplők jópofák,
de sokat nem lehet róluk elmondani. Itt
a lényeg a játékélményen van, és bizony
abban majdhogynem így 25 év távlatából
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Elérhető: Super Nintendo, Playstation,
Gameboy Advance, Android, IOS, Windows
Legjobb verzió: Gameboy Advance

6.
Final Fantasy IX (2000)
Sokan talán ezt a részt tartják az utolsó „igazi” Final Fantasy-nak. A Playstation korszak
legvégén a kis szürke masinából
az utolsó csepp erőforrásokat
is kicsavarva jelent meg 2000-ben a

9. epizód, ami amolyan igazi múltidézés
lett. Hangulatában erősen emlékeztet
a 80-as és korai 90-es évek Final Fantasy
epizódjaira, amit (akkori mércével mérve)
hihetetlen látványos grafikával és zenével
körítettek. Bár voltak akiknek nem tetszett ez a „visszalépés”, főleg a 7-es és a
8-as modern világai után, de azt senki sem
tagadhatja, hogy már megjelenésekor
instant klasszikusnak számított. A főhős
Zidane, aki tolvajokból álló bandájával színésznek álcázva magukat
megpróbálják elrabolni Alexandria
birodalom hercegnőjét Garnetet, ami meglepő módon
sikerrel is jár. Ám Zidanék azzal nem számoltak,
hogy ezzel egy
olyan eseménysort indítanak
el, ami örökre megváltoztatja az egész
világot.
Kezdetben
menekülnek az őket
üldöző katonák elől,
kényszerű szövetséget köt-

ve a hercegnővel és annak testőrével, a
roppant lovagias, de nem túl eszes Steinerrel és természetesen, mint mindig, most is
kiderül, hogy a háttérben sokkal nagyobb
erők munkálkodnak, mint azt Zidane valaha is gondolta volna…
A Final Fantasy IX legnagyobb erőssége
egyértelműen a története, ami nemcsak
kimondottan hosszú, de kellően fordulatos, az utolsó pillanatokig tartogatva
meglepetéseket. A kissé gyerekes grafika
pedig ne tévesszen meg senkit, az FFIX garantáltan az egyik legjobbja a sorozatnak.
Elérhető: Playstation, Playstation 4, Android, IOS, Windows
Legjobb verzió: Windows, Playstation 4
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5.
Final Fantasy Tactics (1997)
A 90-es évek volt egyértelműen a Square fénykora, sorban jelentek meg a mára
már klasszikusnak számító játékaik, melyek
a mai napig meghatározzák a játékvilágot.
A Final Fantasy Tactics is ebből a korból
származik, nem véletlenül hagyták el a
számozást, ezzel is akarták jelezni, hogy itt
valami másról lesz szó mint eddig. A Tactics, mint a címéből sejthető sokkal inkább
stratégiai-taktikai játék, mint az eddig
megszokott jrpg. A harcokat ezúttal egy
háromdimenziós izometrikusan mutatott
terepre helyezték, ahol a karakterek és
az ellenfelek körökre osztva csatázhattak.
Egy-egy ilyen harc 5-30 percig tart, és bizony legendásan nem könnyűek. Figyelni
kell a terepadottságokra, időjárásra, magasságokra, mélységekre és még rengeteg
más dologra is (mint pl. a szereplők horoszkópjára… nem vicc). Ehhez jön az FF5-höz
hasonló „job” cserélgetős rendszer, de le-

het szörnyeket is kinevelni a csapatunkba.
Hihetetlen komplexitással rendelkezik a játék és akkor még a sztoriról nem is beszéltünk. Itt alkották meg Ivalice világát, mely
azóta visszatérő helyszíne több epizódnak
is (Vagrant Story, Final Fantasy XII), ezzel
lazán összefűzve őket egy közös történetbe. Ha szereted a Trónok Harcát, akkor az
FFT a kedvenced lesz, hiszen nagyon hasonlítanak, klasszikus fantasy, háborúkkal,
uralkodó házak közti viszályokkal, tragikus
eseményekkel, melyeket a valós európai
történelem inspirált. A grafikája egyszerű,
de nagyszerű, a célnak teljesen megfelel,
a zenéje viszont az egyik legjobb a sorozatban. Pár évvel később készült belőle
egy felújított verzió PSP-re, melyet újra-

fordítottak és kibővítettek, majd később
ezt portolták mobiltelefonokra is. Aki egy
kicsit komolyabb, lassabb és taktikusabb
szerepjátékra vágyik, annak ez kihagyhatatlan darab.
Elérhető: Playstation, Playstation Portable, Android, IOS
Legjobb verzió: Playstation Portable

4.
Final Fantasy VIII (1999)
Sosem tagadtam, hogy számomra az
FFVIII a legnagyobb kedvenc. Bár mindig
is láttam a hibáit, de mégis, valami olyan
elképesztő hangulata van, amit mai napig
nagyon kevés rpg tudott egyáltalán megközelíteni, nemhogy felülmúlni. Persze
már megjelenésekor sok kritika érte a bonyolult „Junction” rendszere és a tinédzser
szereplő gárda miatt, de szerintem pedig
valahol talán pont ez az erőssége. Mert
„más” lenni. A világa is inkább science fictionbe hajlóbb, mint a korábbi részek, ami
nagyon egyedivé tette.
A történet főhőse Squall a magányos
fiatal SeeD katona, aki egy Balamb Garden
nevű katonai iskolába jár. Ahogy elvégzi a
gyakorlati vizsgáit, bedobják a mély vízbe
pár társával együtt, hogy segítsék a lázadást Edea, a gonosz boszorkány ellen.
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Squall megismeri a lázadók vezetőjét Rinoát, akivel hamarosan egymásba szeretnek, de nem is lenne Final Fantasy, ha nem
derülne ki, hogy Edea csak a jéghegy csúcsa, és a kis csapatnak sokkal komolyabb
ellenféllel kell szembeszállniuk, mindeközben pedig kideríteni, hogy miért pont őket
választották erre a feladatra.
A Final Fantasy VIII története borzasztóan komplex, a szereplők érzelmei, céljai,
vágyai nagyon is érhetőek és mesterien
ábrázoltak.

A karakterek száma ugyan lecsökkent a
korábbi részekhez képest, de így jóval
több szerepet kap mindenki, kevesebb a
„töltelék karakter”. Grafikája és zenéje talán csak egy árnyalattal marad el a 9. résztől, szintén közel a maximumot hozta ki a
Playstation konzolból. PC-re több port is
készült, melyből a legutóbbi Steam verzió
már kifejezetten jó is lett. Ha esetleg valakinek kimaradt volna ez a klasszikus, akkor
könnyedén pótolhatja.
Elérhető: Playstation, PSN, Windows
Legjobb verzió: Windows (Steam)
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3.
Final Fantasy VI (1993)
Mint fentebb írtam, a 90-es évek elején
látványos generációváltás volt, mely kihatott az FF sorozatra is. Bár mind az FFIV
és az FFV elvitathatatlanul kiváló játékok
voltak, de sok tekintetben még a 80-as
évek alapjaira építkeztek. Ezzel szemben
az FFVI lett az igazi ugrás minden tekintetben. A klasszikus fantasy világot lecserélte egy koszos, füstös, olajos steampunk
világ, ahol szinte érezhető, hogy ritkán van
napsütés.
A másik nagy újítása a 6. résznek, az
első női főszereplője, sőt, mindjárt kettő
is. Terra a különös zöld hajú hölgy, aki nem
sokra emlékszik a múltjából, de a birodalmi
erők nagyon szeretnék elfogni őt, mert
azon kevés emberek egyike, akik képesek
használni a mágiát. Később az ellenállóknál
köt ki, akik a segítségét kérik a birodalom
megdöntésében. Celes a másik főhősnő,

a birodalomnak dolgozott, szintén képes
használni a mágiát, de fellázadt, mert úgy
érezte, hogy nem a jó célra használják a
természet feletti erőket. Összeáll egy nagy
csapat, akik szembeszállnak a gonosz uralkodóval, de senki sem számolt Kefkával, a
birodalom egyik teljesen őrült tábornokával, aki bohócnak festi ki magát és az ikonikus nevetése azóta is a játéktörténelem
egyik legemlékezetesebb hangeffektje.
Kefka mindenki számítását keresztülhúzva nemcsak a lázadást söpri el, de a teljes
világot romba dönti… a főhősök helyzete
pedig egyre kilátástalanabbá válik.
Huuu, az FFVI valami nagyon különleges, ugyanis talán a legsötétebb, legkomolyabb történettel rendelkezik a teljes
sorozatból. Több mint egy tucat játszható
szereplővel, rengeteg mellékküldetéssel rendelkezik. Nem véletlenül szokták
minden idők legjobb szerepjátékai között
emlegetni. Nyugaton sokáig Final Fantasy
III néven ismerték egy kis kavarás miatt, de
2000 környékén ez is rendeződött.
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A grafika ugyan nem túl kiemelkedő,
de a zenei körítés talán tényleg a legjobb,
amit Uematsu Nobuo valaha is komponált.
Ami miatt nem a lista első helyén trónol,
az sajnos amiatt van, hogy bizony kicsit
eljárt felette az idő, és szemben a többi
epizóddal, sosem adtak neki egy rendes
ráncfelvarrást. A Gameboy Advance verzió
ugyan picit több (lényegtelen) tartalommal rendelkezik, de az audio-vizuális oldala nagyon leromlott a portolás közben.
Az Android/PC változat pedig viccnek is
rossz… 20 éve várunk belőle egy rendes
remake-et, de sajnos valamiért nem sok
esély van rá. Kár érte, mert az FFVI egy
igazi mestermű!
Elérhető: Super Nintendo, Gameboy
Advance, Playstation, IOS, Android, Windows
Legjobb verzió: Super Nintendo

2.
Final Fantasy XII
(2006)
A Square Enix egyik legnagyobb projektje volt a 2000-es
évek elején az FFXII, 5 év fejlesztési időbe és közel 50 milló
dollárba került, miközben
az eredeti rendező össze is
roppant a feladat súlya alatt,
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így le kellett váltani. A végeredmény nem
lett ugyan teljes megjelenésekor, de még
így is elképesztő. Bár kezdetben sok kritika érte a játékot, de az igazság az, hogy
valójában ismét borzasztóan megelőzte a
korát, amire az akkori közönség még nem
volt felkészülve. A történet ismét Ivalice világában játszódik, méghozzá egy hatalmas
háború után (előtt). Vaan és Penelo
a két árva utcagyerek akaratukon
kívül belecsöppennek egy olyan
kalandba, amire álmukban sem
gondoltak volna. Találkoznak
Baltherel és Frannal a két légi
kalózzal, megmentenek egy
elrabolt hercegnőt, bejárják
a teljes kontinenst, és természetesen ismét szembe
kerülnek egy gonosz birodalommal és annak vezetőivel. A sztori ugyan nem
túl komplikált, mondhatni kicsit klisés is, na de a
tálalás, az aztán pazar.
Olyan látványa van a
játéknak, amit azelőtt
elképzelni sem lehetett volna konzolon,
hatalmas nyílt világ,
amit szabadon be
lehet (később) járni,
a csaták már nem
körökre
osztottak, hanem valós
időben zajlanak,

1.
Final Fantasy VII (1997)

pluszban iszonyat sok mellékküldetés és
felfedezni való vár a játékosra. Ha mindent
fel akartok benne deríteni, akkor bizony lazán 150-200 órás játékidővel kell számolni.
Folytatást is kapott, Nintendo DS-re, ami
viszont inkább volt stratégiai játék, mintsem klasszikus rpg, majd idén megkapta
a felújítást Playstation 4-re, ami kötelező
vétel minden Final Fantasy rajongónak.
Az FFXII talán tényleg az utolsó igazi FF,
mielőtt a sorozat mélyrepülést vett volna,
amiből mai napig próbál kikecmeregni.

Hátigen, az FFVII... amivel nyugaton
megkezdődött a sorozat igazi tündöklése. Már előtte is volt pár FF cím Japánon
kívül, de igazán ennél a résznél figyelt fel
rá a világ. A Final Fantasy VII talán a 90-es
évek egyik legnagyobb durranása volt.
Szinte egyik napról a másikra történelmet
írt. Pedig nem volt kis projekt ez sem, hiszen már akkoriban több mint 30 millió
dollárt emésztett fel, ami nagyjából a
tízszerese volt annak, amit általában egy
játékra költöttek a stúdiók. Mai napig ez
az az FF, aminek a legtöbb rajongója van,
több mellékszálat és folytatást vagy előzményt is kapott, sőt még egy egész estés
CG mozifilmet is készítettek később hozzá
Advent Children címmel. Cloud, Aerith és
Sephiroth ikonikus videójáték karakterek
lettek, akiket az is felismer, aki még egyetlen FF-vel sem játszott soha.

Elérhető: Playstation 2, Playstation 4
Legjobb verzió: Playstation 4
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Kontroller
De miről is szól? A játékos ezúttal Cloud
bőrébe bújik, aki mint ex-Soldier (spéci katona) tengeti morcos-zsoldos napjait. Egy
terrorista csoport felbéreli, hogy segítsen
felrobbantani a világot kiszipolyozó nagyvállalat, a Shinra reaktorait, de az egyik
ilyen akció balul sül el, és Cloud hosszas
kalandozás után kénytelen magára vállalni
az egész bolygó megmentését.
Sokan még mai napig ezzel a címmel
azonosítják a sorozatot, ami így 20 év után
nem semmi. De itt a nagy kérdés, valóban
annyira jó, mint amekkora a hírneve? Nos…
nem. A Final Fantasy VII-et szívem szerint
jóval a 6. és a 8. rész után tenném, de valahol igazságtalan lenne. Egyszerűen nem
lehet elmenni az érdemei mellett, hiszen
akkora reformokat hozott, amik aztán közel 20 évig definiálták a jrpg-ket. A grafika
mai szemmel nézve erősen csúnyácska, de
van egy bája, a zenéje kellemes, a története fordulatos és a hangulata még most is

lebilincselő, főleg a történet első harmada. A folytatásokról már nem lehet ennyi
jót elmondani, szerintem egy kicsit mellé
ment mind, és túlságosan is a fanservice
irányába mentek (sok bishi drámázik és verekszik… na vajon ki a célközönség?). Egyedül a PSP-re készült előzmény játék, amit
érdemes lehet kipróbálni, de sokat attól
sem szabad várni. Elviekben készül belőle
egy remake, de mivel közel 16 éve ígérgetik és azóta is csak a mellébeszélés megy a
stúdió részéről a megjelenés kapcsán, így
senki se számítson rá a közeljövőben…
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Elérhető: Playstation, Playstation 4, Android, IOS, Windows
Legjobb verzió: bármelyik

Ez lett volna az én személyes top 10-es
listám, természetesen még számtalan érdemes FF cím van, amit ajánlani tudnék, de
azt majd esetleg egy másik cikkben.
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