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„...a telefon nyomó-
gombjaival lehetett 

irányítani Mariót. 
Csak mivel ekkor 

még nem volt általá-
nosságban elterjedt 
a nyomógombos te-
lefon, ezért a műsor 

stábja ment ki az 
adott családhoz...”

lan, hogy nagyon sokat tett azért, hogy a Ninten-
do és Super Mario Magyarországon országosan 
is ismert legyen. Ha ez a műsor nincs, talán soha 
nem lettem volna akkora Nintendo rajongó, mint 
amennyire a mai napig is vagyok, és nem lett vol-
na Super Mario számomra egyenlő azzal, mint ami 
Batman vagy Superman és a különböző szuperhő-
sök voltak a kortársaim számára. Azt még érde-
mes megemlíteni, hogy később a Három kívánság 
című műsorban többször volt játszható a Super 
Nintendo.
 Az 576 KByte szerepe is nagy volt a Nin-
tendo országos szintű elterjedésében. 1992 de-
cemberében nyitották meg első üzletüket Bu-
dapesten, a Pozsonyi utcában, ezzel ők voltak az 
első olyan üzlet, ahol nagy választékban lehetett 
Nintendo (meg egyáltalán video-) játékokat kapni. 

 A Nintendo megítélése mindig is sajátságos 
volt. Ennek oka többek között az egyedi játékkí-
nálat. Konzoljaikkal mindig a saját útjukat járták, 
valamint az üzletpolitikájuk, marketingjük létjo-
gosultságát nem egyszer még a rajongók is erő-
sen megkérdőjelezik. Az olyan országokban, ahol 
sokkal nagyobb a videojátékos piac, ott mindig 
is megvolt a maga helye és rajongótábora a Nin-
tendónak. De mi a helyzet az olyan közép-európai 
országokkal, mint például Magyarország, ahol a 
videojátékoknak jóval kisebb szerepe, ismertsége 
van? Hogy állja meg itt a helyét a Nintendo?
 
 Habár a Nintendo első asztali konzolja, a 
Nintendo Entertainment System 1987-ben jelent 
meg Európában (az ismert 1985-ös év az amerikai 
és a japán második kiadásának megjelenési éve), 
hivatalosan Magyarországon csak 1990-től lehet 
Nintendo konzolt kapni. Ebben az évben jegyezte 
be magát nálunk az osztrák székhelyű Stadlbauer 
cég, ami különböző játékok mellett a Nintendo 
német, osztrák és később magyar terjesztését is 
vállalta. Persze előtte is hozzá lehetett jutni Nin-
tendóhoz. Bécsben, hasonló módon, ahogy a ’80-
as években jártak ki a magyarok például Gorenje 
hűtőért.

A hőskor

 A Nintendónak egyből híre is ment kicsi 
országunkban, köszönhetően Dévényi Tibi bácsi-
nak, aki az Elektor Kalandor című műsorával egy-

csapásra országos ismertséget adott nemcsak a 
Nintendónak, de a Mario játékoknak is. Ez egy sa-
játságos játék volt, melynek lényege, hogy a tele-
fon nyomógombjaival lehetett irányítani Mariót. 
Csak mivel ekkor még nem volt általánosságban 
elterjedt a nyomógombos telefon, ezért a műsor 
stábja ment ki az adott családhoz, akit játékra sor-
soltak ki, összekötötték a technológiájukat a te-
lefonnal, és lehetett játszani. A játék alatt pedig 
összegezték mindenkinek az elért pontját, majd 

1993 decemberében a legtöbb pontot elért já-
tékos értékes nyereményben részesült. Ami nem 
volt kisebb, mint egy egyhetes utazás Floridába. 
Ez az első két helyezettnek járt, a harmadik-ne-
gyedik helyezett egy Super Mario All-Stars kiadá-
sú Super Nintendóval gazdagodott. A műsor már 
annak idején is megütközést váltott ki az akkori 
hardcore videojátékos körökben, egyrészt Dévé-
nyi Tibi bácsi – mondjuk ki nyíltan – gyerekes és 
bohóc ruházata miatt. Bár az aranyos volt, ami-
kor Super Mario jelmezben vezette a műsort. De 
az 576 KByte magazin is úgy emlékszik vissza az 
1993. decemberi számában a műsorról, amikor 
összegezték az évet, hogy „mögöttünk egy gya-
nús múltú Elektor Kalandor”. Dévényi Tibi bácsi 
megítélése ma már inkább negatív, főleg a Három 
kívánság című műsora miatt, de az tagadhatat-
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„...a magazinok egy az egyben 
az angol változat fordításai, 

és itt-ott eléggé magyartalan 
mondatokat hoztak össze.”

szoktam örülni, hogy a Nintendo közösségekben 
sok olyan elnevezést is angolul mondanak, amikre 
vannak magyar szavaink. Például a tárgyat „item”-
nek mondják, ugyanígy az érmét is sokan „coin”-
nak mondják. Számomra ez azt mutatja, hogy a 
magyar Nintendo képviselet gyenge, mert nem 
volt senki, aki olyan elnevezéseket adott volna 
a különböző tárgyaknak, helyszíneknek, melyek 
magyarul is jól hangzottak volna. A karakterek ne-
vei maradhattak volna angolul.

Emellett ők voltak az első olyan számítástechni-
kai magazin, mely 1993. áprilisától folyamatosan 
írt Nintendo játékokról. Emellett az 576 KByte és 
a SzEGAsztok című műsorukkal is sokat tettek a 
videojátékos kultúra terjesztéséért. Viszont az 
576 munkásságának megítélése (főleg Ninten-
dós szemmel) legalább annyira ambivalens, mint 
Dévényi Tibi bácsié. Habár az olyan játékok, mint a 
Super Metroid vagy a Donkey Kong Country meg-
kapták a maguk méltó dicséretét, de soha nem 
rejtették véka alá, hogy a két nagy rivális konzol 
közül a Sega Mega Drive-ot preferálták. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy az is hozzájárult a 
Nintendo játékainak sokkal kisebb arányú szere-
peltetéséhez az újság hasábjain, hogy a Nintendo 
marketing terén is legalább annyira sajátságos 
úton járt, mint a konzoljai tekintetében, de erről 
később.

Az akkori Nintendós közösség

 A fentebb említett médiumoknak köszön-
hetően relatíve ismert és népszerű volt Magyar-
országon a Nintendo, annak ellenére, hogy mind 
a konzol, mind a játékok az akkori fizetésekhez ké-
pest nagyon drágának számítottak. Nem is enged-
hette meg magának mindenki a Super Nintendót. 
Így a ’90-es években akinek volt, annak egyfajta 
státuszszimbóluma volt a barátai körében. Mind 
hozzá jártak játszani. Természetesen annak sem 
kellett lemondania a játékokról, aki nem engedhet-
te meg magának, hiszen a videojátékok népszerű-

ségének köszönhetően jelentősen megszaporod-
tak a videojáték üzletek, ahol nemcsak vásárolni, 
de kölcsönözni is lehetett játékokat. Emellett a 
Stadlbauer cég sem ült a babérjain, mivel a ’90-es 
években sokat tettek azért, hogy népszerű ma-
radjon a Nintendo. Például országos versenyeket 
szerveztek, emellett kiadtak néhány Club Ninten-
do magazint magyarul, valamint a játékokhoz ma-
gyar nyelvű leírást mellékeltek. Habár a munkájuk 
minősége néhol kifogásolható volt, mert a maga-
zinok egy az egyben az angol változat fordításai, 
és itt-ott eléggé magyartalan mondatokat hoztak 
össze. Hasonlóképp a játékok leírásai is tartalmaz-
tak furcsa mondatokat. Valamint néhány karakter, 
tárgy nevét is magyarították, melyek komikussá 
tették a szöveget, semmint közelebb hozták volna 
hozzánk, magyarokhoz. Pedig az alapelgondolás 
nekem személy szerint tetszett. Sokan úgy kerülik 
a német kiadású játékokat, mintha valami hamisít-
ványok lennének, de nekem nagyon tetszik, hogy 
a németek mindent lefordítanak a saját nyelvük-
re. Ezzel teljesen sajáttá teszik a játékokat, azt az 
érzetet adja, mintha erős lenne a német Ninten-
dós közösség. Ehhez hozzájárul a minőségi német 
fordítás, magyarul meg olyat olvasni, mint példá-
ul Toad helyett „varangy”-ot… Nem hiszem, hogy 

csodálkozni kell azon, hogy még az olyan elhiva-
tott Nintendo rajongók, mint én, akik szívük sze-
rint maguk magyarítanák az angol elnevezéseket, 
távol tartják magukat az ilyen fordításoktól. Pedig 
a közösség nyitott a magyar nevekre. Az én kor-
osztályom még ma is mosolyogva emlékszik visz-
sza arra, amikor Dévényi Tibi bácsi a fentebb em-
lített Elektor Kalandorban Teki Katonának hívta 
Koopa Troopát. Ez akkor teljességgel beleégett a 
Nintendo közösség tudatába. Annak viszont nem 
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leírások. És akkoriban szinte az 576 Konzol volt az 
egyetlen olyan médium, mely csak videojátékok-
kal foglalkozott. De aki nem vette a magazint, az 
is könnyen tudott dönteni a PlayStation vs. Nin-
tendo 64 kérdésben, hiszen a videojáték boltok 
polcain sokkal nagyobb arányban voltak PlaySta-
tion játékok. Így elég volt csak szétnézni, és mivel 
látta, hogy mennyivel több PSX játék volt, egyér-
telműen a PlayStation mellett döntött. 

A ‘90-es évek első felében alapvetően két cso-
portra volt osztva a videojátékos közösség. Vol-
tak a Nintendósok és voltak a Segások. A Segások 
büszkék voltak a Sonic játékokra, arra, hogy az 
Aladdin olyan volt, mint PC-n, valamint a Mortal 
Kombatban náluk fröcsög a vér. Ezzel szemben 
volt a Nintendo a Mario játékaival és a különbö-
ző Nintendo által fejlesztett játékaival, melyek-
nek már ekkor sajátságos miliője volt. Egy olyan, 

ami annyira a Nintendo sajátja volt, hogy azt 
össze nem lehetett téveszteni a riválisokkal. Vi-
szont 1995-ben óriási változás következett be az 
egész videojátékos kultúrában. Megjelent a Sony 
a PlayStation konzoljával, amivel olyan szinten 
rengette meg a világot, mint 10 éve a Nintendo 
a NES-szel. A forradalmi megjelenéshez nagyban 
hozzájárult a Sony erőszakos reklámpolitikája, 
aminek köszönhetően a cég valósággal berúgta a 
videojátékos piac ajtaját, és akkora helyet foglalt 
el magának, hogy a Nintendo és a Sega épp csak 
szorongani tudott mellettük. A Nintendo úgy-
ahogy tartotta magát, viszont a Sega Mega Drive 
után megjelent Saturnnal komoly mélyrepülés-
nek indult. A Sony az összes addigi videojátékos 
elméletet egy az egyben felrúgta, és teljesen új 
alapokra helyezte az egész szubkultúrát. Érdekes 
volt látni a német RTL-en a Nintendo játékok ak-
kori reklámjait, melyek mai szemmel kétségtele-
nül megmosolyogtatóak, viszont egyértelműen 
a játékra helyezték a hangsúlyt. Ezzel szemben 
a Sony nem magát a konzolt, vagy a játékot he-
lyezte fókuszba a reklámjaiban, hanem az érzést, 
amit a játékai által élhetsz meg. Trendivé tették a 
videojátékokat, azt az érzetet keltették, hogy ha 
játszol, akkor menő vagy. Hogy ez mennyire volt 
hatásos, már abból is világosan leszűrhető, hogy 
a maga idejében menőnek számító Super Ninten-
do 49 millió példányszámban talált gazdára, míg a 
Sony PlayStation-ből 102 milliót adtak el. A Sony 
teljességgel dobta a Nintendo által kialakított 
családbarát videojátékos közeget, lényegében 

a Sony-nak köszönhető, hogy maga a videojáték 
sokkal inkább beépült a modern kultúrába. Bár a 
Segának is voltak erőszakos játékai (melyek Super 
Nintendo változatai cenzúrázva voltak, lásd pél-
dául a fentebb említett Mortal Kombat játékokat, 
amelyek SNES változatában nem folyt a vér), de 
ezek sokkal inkább PlayStaionön terjedtek el. És 
mivel a változás nagyon gyorsan és hirtelen ment 
végbe, sokan nem tudtak mit kezdeni a durva játé-
kokkal, innentől váltak igazán elterjedtté azok az 
újságcikkek, TV-adások, melyek azt ecsetelgették, 
hogy a videojátékok milyen rossz hatással vannak 
a gyerekekre.

A videojátékos közösség 
átalakulása

 Ez a marketing folyamat nálunk is végbe-
ment. Hiába, Magyarország kicsi ország, még ki-
sebb videojátékos piaccal, a Sony megtehette, 
hogy minálunk is óriási marketing-hadjáratot 
indít, hiszen az egyéb műszaki cikkeinek értéke-
sítéséből bőven futotta reklámra. Meg is lett az 
eredménye. A Nintendo ismertsége nagyon visz-
szaesett Magyarországon, a Sega szinte teljesen 
kiszorult, ellenben új divat lett a „PlayStationö-
zés”, ami az ezredforduló fiataljait teljesen a ha-
talmába kerítette. A PlayStation ismertségéhez a 
fentebb már említett 576 KByte később alapított 
másik nagy videojátékos magazinja, az 576 Konzol 
is hozzájárult, melyben még nagyobb arányban je-
lentek meg PlayStation cikkek, mint Nintendo 64 
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maradt el még a Nintendo 64-nél is jobban a ve-
télytársánál, mert jóval kevesebb játék volt rá, ha-
nem mert nem volt multimédiás funkciója. Ráadá-
sul a kisméretű lemez miatt nagyon nem tudták 
komolyan venni a konzolt. A Nintendo egyik nagy 
rákfenéje az volt, hogy maga a gép nagyon erős, 
szinte mindegyikről kijelenthető, hogy a generá-
ciójának legerősebb konzolja volt (a GameCube-ig 
bezárólag), de mivel sokáig kazettás volt a gép, az 
egyik fő probléma volt, hogy az alacsony tárhe-
lyük okán nem tudták rendesen kihasználni a gép-
ben rejlő lehetőségeket. Hasonló problémák vol-
tak a GameCube-nál is. Érdekes kontraszt, hogy 
az első két PlayStation gyengébb volt, de az első 
konzol esetében a CD 700 MByte-os tárhelyét 
nem tudták rendesen kihasználni. Sok esetben a 
játék maga valójában kicsi helyet foglalt, a zene 
az, amivel kitöltötték a fennmaradó üres helyet. 

 A Nintendo 64 nagyfokú visszaesésének kö-
vetkeztében pedig a Stadlbauer cég nagyban hát-
térbe szorította a tevékenységeit. Megszűntek az 
országos versenyek, ahogy a magyar Club Ninten-
do magazin is, sőt, pár évig a leírások magyar for-
dítását sem mellékelték a játékokhoz.
 Habár jóval kisebb réteg játszott Nintendo 
64-gyel, maga a Nintendo név nem tűnt el telje-
sen a köztudatból. Megjelentek a piacokon az 
úgynevezett sárga kazettás videojáték gépek, a 
magyar videojátékos tudat pedig ide importálta 
át a Nintendo nevet. Az elnevezés annyiból he-
lyes, hogy a piacon kapható játékgépek a japán 
kiadású Nintendo Entertainment System (Fami-
com) kínai hamisított változatai, melyek kazetta 
nyílásába ugyanolyan sárga kazettát kellett bele-
helyezni, mint a Famicom kazettái voltak. Miután 
ezek a gépek és a bele való játékok lényegesen ol-
csóbbak voltak, ezért sokan itt játszottak először 
a Super Mario Bros.-szal. Így lényegében ki lehet 
jelenteni, hogy Dévényi Tibi bácsi műsora után a 
piaci gépek indítottak el egy új hullámot a videojá-
tékok ismertségében. Csak hát itt is igaz a szólás, 
hogy olcsó húsnak híg a leve, ugyanis akiknek volt 
ilyen játékgépe, azok tudják, hogy ezek bizony 
bődületesen rossz minőségűek voltak. Ha az AC 
Adapter túl sokáig maradt az áramforrásban, azok 
egyszerűen megolvadtak. Az meg csak a kisebbik 
rossz volt, ha a gép használhatatlan volt. Súlyo-
sabb esetben veszélyessé váltak. De az alacsony 
áruknak köszönhetően széles körben elterjedtek, 
olyannyira, hogy nálunk beépült a videojátékos 

kultúrába. MondoConokon, valamint egyéb ani-
més és videojátékos rendezvényeken, ahol van 
retro konzol is, gyakran megtalálhatók a sárga ka-
zettás videojátékok is. Ezt én személy szerint nem 
támogatom, mert valahol azt reprezentálja, hogy 
a magyar videojátékos közösség szegény, és mint-
ha ennek a szegénységnek állítanánk emléket. 
A másik, amit problémának tartok, hogy sokan 
csak innen tudnak a Mario játékok létezéséről. 
Szoktam promóterkedni a PlayIT!-en a Nintendo 
standon, és döbbenten hallom, hogy néhányan, 
akik próbálnák ki az új Nintendo játékokat, a piaci 
gépeknél és az ott játszott Super Mario Bros.-nál 
megállt a tudományuk, így meglepetten konsta-
tálják, hogy vannak mai Mario játékok, mai grafi-
kával. Itt akár le is lehetne zárni cikket, mert sok 
kérdésre választ ad, de érdemes a későbbi időkre 
is kitérni.

Az ezredforduló után

 Az ezredforduló évében generációváltás 
történt, melyet a Sony nyitott a PlayStation 2-vel, 
ezt követte a Nintendo a GameCube-bal, valamint 
egy új, a műszaki területen szintén máshonnan is-
mert cég jelentkezett saját konzoljával. Méghozzá 
a Microsoft az XBOX-ával. Mivel ekkor még nem 
volt komoly marketing az XBOX mögött, ezért ez 
nem volt annyira sikeres. Itt is a PlayStation 2 uralt 
mindent. A GameCube volt az első olyan Ninten-
do konzol, mely optikai meghajtóval rendelke-
zett, ezzel némileg teret adva a nagyobb tárhe-
lyű játékoknak is. A probléma itt az volt, hogy a 
GameCube játékok kisméretű lemezre voltak írva, 
és mivel PlayStation 2-re rendes méretű DVD-n 
jelentek meg, ráadásul a konzol DVD lejátszóként 
is funkcionált, ezért a GameCube nemcsak azért 



kontroller
129ismertető

TartalomjegyzékAniMagazin △

Nintendo 3DS konzolt kapott, az eredményről 
legyen elég annyit mondanom, hogy talán soha 
semmi nem váltott ki akkora vitát a közösségen 
belül, mint a nyertes kiléte. A Stadlbauer cég ezek 
után ismét némileg visszafogta magát, ami ko-
molyabbnak nevezhető megmozdulása volt, az a 
2012-ben megjelenő Wii U konzol promotálása, 
mellyel szintén jelen voltak a Media Marktban.

Ennek ellenére a PlayStation sokáig a videojáté-
kos piac nagy győztese volt. Az a maroknyi video-
játékos réteg, akik megmaradtak a Nintendónál, 
megkapták a „hithű szamurájok” becenevet, olyan 
kevesen maradtak.

Az internet hajnalán

 Az internet elterjedésének köszönhetően 
egyre többen olvashattak más, külföldi online hí-
roldalakat, ezáltal a Nintendo újabb ismertségre 
tett szert. Emellett a Nintendo DS és a Wii meg-
jelenése is új távlatokat nyitott a kiotói cég felé. 
Magyarországon a Nintendo DS annyira nem lett 
népszerű, de a Wii nálunk is szélesebb körben el-
terjedt, köszönhetően az olyan casual játékoknek, 
mint a Wii Sports, Wii Fit, amik olyan közösséget 
is a videojátékok felé tereltek, akik számára ko-
rábban teljesen közömbös volt a szórakozás ezen 
formája. A sikernek köszönhetően a Stadlbauer 
cég újra aktivitást mutatott. Megjelentek kisebb 
rendezvényeken, több online videojátékos hírol-
dalon is interjút adtak. Viszont a Sony és a Mic-
rosoft képviseletéhez képest a magyar Nintendo 
forgalmazó jelenléte továbbra is elenyészőnek 
volt mondható. Habár mindig kaphatók voltak az 
aktuális Nintendo játékok, de a kínálat tovább-
ra is nagyon kicsi volt. Ennek nemcsak az volt az 
oka, hogy a magyar Nintendo közösség kicsi volt 
a két rivális konzol közösségéhez képest, hanem a 
forgalmazó cég nem vette vissza az el nem adott 
játékokat. Magyarán nem lehetett visszáruzni. Így 

a videojáték üzletek sem kockáztattak, de ezzel a 
sajátságos üzletpolitikával mi, Nintendósok olykor 
nagyon jól jártunk. Ugyanis a különböző üzletek az 
eladhatatlannak vélt játékaik árát egy idő után na-
gyon levitték, így nem egyszer megesett az, hogy 
az aktuális Super Mario, The Legend of Zelda, Po-
kémon játékot töredék áron tudtuk megvenni. Az 
egyik legnagyobb fogásom a Pokémon HeartGold 
Version volt, ami újonnan, mindennel együtt volt 
1.200 forint.

A közösség összetartó ereje

 Bár, hogy mennyire nem volt aktív a Stadl-
bauer 2006 után, az jelzi, hogy bár vettek részt 
kisebb rendezvényeken, de jelenlétük egyálta-
lán nem volt mérvadó. Az internetes fórumok-
nak köszönhetően országszerte találkozhattak, 
beszélgethettek a magyar Nintendo rajongók, 
nem egyszer találkozókra is eljutottak. A közös-
ségi játékoknak és a rendezvényeken való rész-
vételeknek köszönhetően újra egyre több helyen 
lehetett találkozni a Nintendóval. De hogy vi-
deojátékos eseményeken, AnimeConon, később 
MondoConon aktívan jelen volt a Nintendo, az 
mind a lelkes rajongóknak volt köszönhető. Mi-
után a Stadlbauer nem változtatott az üzletpo-
litikáján, ezért a kínálat továbbra is nagyon kicsi 
volt. Később megpróbálkoztak különböző nye-
reményjátékokkal, de ezek rendre balul sültek 
el. Az egyik legemlékezetesebb a Nintendo 3DS 
megjelenéséhez volt köthető, aminek az volt a 
lényege, hogy a Media Markt különböző üzle-
teiben hostess lányok mutatták be a konzolt, az 
érdekelődőkről egy fotót készítettek és feltöl-
tötték a Facebookra. Hogy mennyire volt üzleti 
érzéke a Stadlbauer akkori vezetésének, nagyon 
jól mutatja, hogy külön profilt hoztak létre a nye-
reményjátéknak „szemüveg nélküli” felhasználó-
névvel, melynek semmilyen összeköttetése nem 
volt a Nintendo Magyarország profiljával. Miután 
fotós-lájkolós verseny volt, így az nyert, akinek a 
képe a legtöbb embernek tetszett. A nyertes egy 
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és ne az, akinek a legtöbb ismerőse van. Emellett 
különböző aktuális Pokémon játékok promóciós 
kódjai lelhetők fel konzolboltokban. Ezekhez in-
gyenesen hozzá lehet férni, és az adott játékban 
kaphatunk különleges Pokémonokat. A magyar 
YouTuberekkel is igyekszik partneri kapcsolatot 
létesíteni. Ennek hátránya, hogy csak kevés part-
nerük van, leginkább azokkal, akiknek több fel-
iratkozójuk van. 

A Nintendo napjainkban

 Komoly változás következett be 2014-ben 
a magyar Nintendós közösség életében, ugyanis a 
Nintendo európai képviselete nem hosszabbítot-
ta meg a szerződését a Stadlbauer céggel, helyébe 
egy másik forgalmazó cég került, a cseh székhelyű 
ConQuest Entertainment. Ők a Nintendo négy eu-
rópai országba való forgalmazására kaptak jogot: 
Magyarország mellett Szlovákiába, Csehországba 
és Lengyelországba, tehát a visegrádi négyek or-
szágaiba. A váltás nem ment zökkenőmentesen, 
mi, rajongók ezt abból érzékelhettük, hogy a bol-
tok polcain jelentősen visszaesett a Nintendo kí-
nálat. Ennek oka az volt, hogy a ConQuestnek újra 
kellett szerződnie az összes videojáték- és műsza-
ki cikkeket árusító üzletekkel, és ezek a tárgyalá-
sok lassan haladtak. Ennek egyik oka, hogy a cseh 
forgalmazónál sem lehetséges a visszáruzás. Jó 
eséllyel azért, mert a Prágába visszakerülő játé-

kok költségeit is a forgalmazónak kéne állnia. Volt 
azonban néhány komoly pozitív hozadéka a váltás-
nak. A ConQuest ugyanis azonnal felismerte, hogy 
a két nagy rivális konzol rajongóival ellentétben a 
Nintendo rajongókat sokkal inkább közösségben 
lehet elérni. Aktívabbak a közösségi oldalakon, és 
nagyon sokat kommunikálnak egymással. Ennek 
fő oka pont az, hogy mivel a Nintendónak a kez-
deti időket leszámítva gyakorlatilag nem volt erős 
képviselete, ezért a közösség tartotta a lehetősé-
gekhez mérten köztudatban a konzolt. Mindezek 
mellett a cseh forgalmazó aktívabban részt vett 
rendezvényeken. MondoConon, PlayIT!-en ko-
moly jelenlétük volt, nem egyszer hasonlóan nagy 
standjuk volt, mint bármelyik nagyobb, trendibb 
videojátékos cégnek. Ezeken pedig gyakran lehet 
magyar nyelvű reklámanyagot, prospektust fel-
lelni, melyeknek minősége megegyezik a nyugati 
Nintendós reklámanyagokkal. Ez pedig ismertség 
terén új lendületet adott a Nintendónak. Sokan 

rácsodálkoznak arra, hogy a Nintendo most is lé-
tezik, eszébe juttatta a gyerekkori videojátékos 
élményeit (ez megint csak árulkodik a Stadlbauer 
aktivitásáról). Ennek kontrasztja, hogy a játékkíná-
lat sokáig elenyésző volt, így hiába nőtt meg az ér-
deklődés a Nintendo játékai iránt, ha egyszerűen 
nem lehetett kapni őket széles választékban.

 De mindenképp érdemes számba venni, 
hogy a ConQuest milyen további tevékenységek-
kel igyekszik népszerűsíteni hazánkban is a Nin-
tendót. Mindenekelőtt teljességgel leporolták a 
magyar nyelvű hivatalos Nintendo weboldalt, és 
nemcsak dizájnjával veheti fel a versenyt a nyu-
gati hivatalos Nintendós weboldalakkal, hanem 
tartalom tekintetében is naprakész. Mostanában 
érhetők el komolyabban magyar nyelvű interne-
tes reklámanyagok, valamint a hivatalos YouTube 
csatornára is folyamatosan kerülnek ki a legújabb 
játékok előzetesei, reklámjai magyar nyelven. De 
nemcsak online vannak jelen reklámokkal, hanem 
az utcákon is. Emlékezetes volt a több emelet ma-
gas Super Mario Odyssey és Pokémon: Let’s Go 
Pikachu / Eevee plakátok az Örs Vezér Terénél és 
a Keleti Pályaudvarnál. Emellett Budapest szerte 
fellelhetők voltak a Super Smash Bros. Ultimate és 
Pokémon: Let’s Go reklámmal ellátott turistabu-
szok. Valamint 50 db. Super Mario Maker 2 plakát 
van Budapest szerte kihelyezve, természetesen 
magyarul. Ezek mellett a különböző Facebookos 
nyereményjátékok is sokkal szervezettebbek, úgy 
vannak kitalálva, hogy tényleg a legjobb nyerjen, 
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a játékaik a YouTube-ra, de erősen kontroll alatt 
tartották ezeket a tartalmakat. Minden Let’s Play 
videót, ahol Nintendo játékokkal játszottak, a Nin-
tendo kisajátította magának, ami azzal járt, hogy 
a reklámbevétel mind a Nintendóhoz vándorolt. 
Ez pedig megint visszavetette a Nintendo játékok 
jelenlétét, hiszen a YouTuberek lényegében a sa-
ját maguk által gyártott tartalomból éltek meg. 
A másik ok, ami miatt a Nintendo ellenőrzés alatt 
tartotta a videókat, hogy a játékaik a mai napig a 
családbarát üzletpolitika jegyében készülnek, és 
az erősen visszaveti a játék ezen jellegét, ha ká-
romkodnak egy Nintendo játék alatt.

Ez azért problémás, mert ők döntő többségében a 
PC és a rivális konzol játékok miatt népszerűbbek, 
nem annyira a Nintendo a fő profiljuk. Ellenben 
meg azok a videósok, akik szinte csak Nintendó-
val játszanak, azoknak többségében kevés felirat-
kozójuk van, és bár hiába lelkesek, nem ők kapják 
tesztelésre a konzolokat, és a játékokat. Ez pedig 
gátolja a népszerűségüket, ugyanis mivel kisebb 

anyagi forrásból tartják fenn a csatornájukat, 
ezért a legritkább esetben tudják a legújabb já-
tékokat bemutatni. Mindezek mellett, mivel szin-
te csak a Nintendo játékaival játszanak, ezért jó 
eséllyel lelkesedésből játszanak, így sokkal inkább 
tudják közvetíteni, hogy miről is szól a Nintendo 
életérzés. Emellett persze a különböző videojá-
tékos sajtók is megkapják a tesztpéldányokat, így 
több Nintendo játékot tudnak tesztelni.

Szerzői jogi kérdések

 Ha már szó volt a magyar YouTuberekről, 
érdemes kitekinteni a nagyvilágra, hogy megért-
sük, hogy miért kritizálják a rajongók a Nintendót 
a sajátságos üzletpolitikája miatt. Abban látszik 
meg ugyanis leginkább, hogy a Nintendo tipiku-
san japán cég, hogy rettenetesen kényesen bánik 
az általuk kikerülő játékokkal. Aki ismeri a japán 
gondolkodást, az tudhatja, hogy nagyon tisztelik a 

szerzői jogokat, és a különböző japán kiadó cégek 
(legyen az zenei, anime, manga, könyv, videojáték, 
bármi) ezt nagyon szigorúan kezelik. Erre egyik jó 
példa, hogy a torrent oldalak mind tiltva vannak 
Japánban. A Nintendo is hasonlóképp alkalmazza 
a japán szerzői jogi témát, csak mivel ők azon ke-
vés japán cég egyike, mely a szellemi termékeit vi-
lágszerte forgalmazza, ezért a szerzői jogi szigort 
is világszerte alkalmazza. Ezt leginkább a YouTu-
berek érezték meg, akik szívesen játszanának Nin-
tendo játékokkal online, mutatnák meg a világnak 
a játékaikat. 
 Sok videojáték fejlesztő és kiadó cég felis-
merte, hogy ez nekik hatalmas reklám, ráadásul 
részint anyagilag is megéri nekik, mert nem nekik 
kell a videojátékok demózására, promotálására 
költeni. A Nintendo erről viszont teljesen más-
képp gondolkodott. Elgondolásuk szerint a játé-
kokat nem nézni kell, hanem játszani, és egy You-
Tuber ne keressen azon pénzt, hogy a játékaikkal 
játszik. Ezeket a videókat eleinte erősen támad-
ták, töröltették a videómegosztóval. Majd miu-
tán rajongók és YouTuberek hadát haragították 
magukra, belátták, hogy a teljes szigor nem meg-
oldás. Ezután jött az, hogy ugyan kikerülhettek 

„Minden Let’s Play videót, ahol Nintendo játékokkal játszottak,
a Nintendo kisajátította magának, ami azzal járt, hogy a reklámbe-
vétel mind a Nintendóhoz vándorolt. Ez pedig megint visszavetette 

a Nintendo játékok jelenlétét, hiszen a YouTuberek lényegében
a saját maguk által gyártott tartalomból éltek...”
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digitális formában a régi klasszikusokat. Ez a ten-
dencia folytatódott Nintendo 3DS-en és Wii U-n 
is, ami egy idő után azt hozta magával, hogy a ret-
ro értéke a Nintendónál különösen nagy lett, és 
emelkedni kezdtek a fizikai kiadású játékok árai, 
mert megnőtt azok iránt is a kereslet. De a játékok 
eszmei értéke nemcsak retro játékoknál jelentke-
zik, hanem az újaknál is. Miután a mai Nintendo 
játékok is nagyon magas minőségűek, ezért kö-
rülöttük is hamar kialakul egyfajta kultusz, ezért 
sokáig tartják a kezdeti áraikat. Ez pedig megne-
hezíti a Nintendo magyarországi népszerűsítését, 
hiszen a fentebbiek következtében a magyar ke-
resetekhez képest a Nintendo sokkal inkább lu-
xushobbinak számít. Főleg, hogy ha azt is számba 
vesszük, hogy maguk a konzolok árai is nagyon 
sokáig tartják a megjelenéskori áraikat. Mivel a 
Nintendo játékoknak nagyobb az eszmei értéke, 
sokkal inkább megtartják a rajongók a játékaikat. 
Sem a Sonynál sem a Microsoftnál nincs meg ez 
a fajta kultusz, ezért azok a játékok sokkal inkább 
gazdát cserélnek, és lényegesen alacsonyabb ára-
kon, ahogy a konzolok árai is gyorsan lemennek. 

 A Nintendo, hogy orvosolja a problémát, 
partnerségi szerződést kötött a YouTube-bal, 
mely a Creator’s Program nevet kapta. Hamar ki-
derült, hogy ez is csak fél megoldás, ugyanis bizo-
nyos játékok csak bizonyos országokban voltak el-
érhetők. Minden más Nintendo játéknak, melyek 
nem a Creator’s Program keretében kerültek ki a 
videomegosztóra, a bevételtét a Nintendo szin-
te teljes egészében magáénak mondta. Anyagi-
lag azok sem jártak jobban, akik beregisztáltak a 
Creator’s Programba. Nekik két választásuk volt. 
Vagy egy adott videót küldtek be, vagy az egész 
csatornát beregisztrálták a programba. Mindkét 
esetben ugyan több pénz jutott a YouTubernek, 
de az utóbbi esetben a csatornára csak és kizá-
rólag Nintendo játékok videói kerülhettek ki. Mi-
után a Nintendo a Creator’s Program videóit is 
folyamatosan ellenőrizte, ezért nem volt engedé-
lyezett az élő videók közvetítése, és mivel ez volt 
a YouTuberek népszerűségének egyik komoly for-
rása, ezért ez megint rendkívül rossz döntés volt.

Habár a Nintendo 2019. január 1-jén eltörölte a 
Creator’s Programot, és Nintendo játékokból ké-
szült videókat is szabadon fel lehet tölteni, na-
gyon jól mutatja, hogy a Nintendo és általában a 
japán cégek, melyek szellemi termékeket állítanak 
elő mennyire nem tudnak mit kezdeni az internet 
adta szabadsággal, és azzal, hogy a termékeik 
korlátozás nélkül felkerülhetnek a világhálóra. A 
nyugati gondolkodás, ezzel együtt az üzletpoliti-
ka lazább, sokkal inkább a lehetőséget látják meg 
a rajongói feltöltésekben, megosztásokban, és 
ebből igyekeznek úgy hasznot húzni, hogy a tarta-
lom gyártójának is megérje. A japánok ezzel szem-
ben a mai napig „tanulják” az internet szabadsá-
gát. Az olyanok, melyek világszerte forgalmazzák 
termékeiket, igyekeznek alkalmazkodni a nyugati 
gondolkodás szabadságához, de több kisebb ja-
pán kiadó cég a mai napig nagyon szigorúan veszi 
a szerzői jogokat.

A Nintendo árszabása

 Ahogy korábban szó volt róla, a Nintendo 
játékkínálata mindig is sokkal kisebb volt a ver-
senytársaihoz képest, ellenben sokkal inkább a 
minőségre mentek rá. Elég csak az olyan játéko-
kat megemlíteni, mint a Super Mario 64, Super 
Mario Galaxy, The Legend of Zelda: Ocarina of 
Time vagy a Metroid Prime, melyek átlagértéke-
lése mind 90% felett van a GameRankings-en és a 
MetaCritics-en. Ez azt hozta magával, hogy a Nin-
tendo játékainak sokkal inkább van eszmei érté-

ke, és ez később az árakban is megmutatkozott. 
Az internet elterjedéséig a használt játékokat re-
latíve jó áron lehetett kapni. A változás akkortól 
kezdődött, amikor a Wii megjelenésével elindult 
a Nintendo online digitális értékesítése. Eleinte a 
Virtual Console keretein belül lehetett megvásá-
rolni a klasszikus retro játékokat. Annak ellenére, 
hogy ezen játékok árait sokan drágállották, még-
is nagyon népszerű volt. Sokan vették meg újra, 

„...a magyar keresetekhez ké-
pest a Nintendo sokkal inkább 
luxushobbinak számít. Főleg, 

hogy ha azt is számba vesszük, 
hogy maguk a konzolok árai is 
nagyon sokáig tartják a megje-

lenéskori áraikat.”
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A videojátékos kultúra olyan szinten különbözik, 
hogy a PC-nél és a rivális konzoloknál is még az 
olyan játékok árai is lemennek, amik egyébként 
nagyon jók, ráadásul díjakat (például Game of the 
Year) nyernek. Különböző események, keretében 
szerveznek akciókat, melyeknek köszönhetően 
a játékok áraira akár 75% kedvezményt is adnak. 
Ezzel szemben a Nintendo ritkábban szervez ilyen 
akciókat, akkor is általában kb. 33% engedményt 
adnak.

 És akk or most beszéljünk nyíltan az egész 
videojátékos ipar sötét oldaláról, a konzolok ha-
ckeléséről, és a másolt játékokról. Mert a Nin-
tendo árszabása sajnos azt hozta magával, hogy 
az olyan országokban, mint Magyarország, ahol 
inkább luxus szórakozás a Nintendo, ott nagyon 
gyorsan terjedtek a különféle hackelési lehetősé-
gek. Hiszen nem akartak az árak miatt csak úgy le-
mondani a játékokról, ezért szépen lassan – ahogy 
szoktam mondani - „alternatív” útvonalakon jut-
nak hozzá sokan a játékokhoz. Ugyanakkor mivel 

annyira elterjedt dolog lett az, hogy játékokhoz 
illegálisan jutnak hozzá játékosok, ezért közössé-
gi oldalakon olyan általánosságban beszélnek a 
témáról, hogy gyakorlatilag nem is jut el a tuda-
tukig, hogy ahogy játszanak, az gyakorlatilag ille-
gális. Szinte büszkén vállalják, hogy innen-onnan 
letöltötték akár a legújabb játékot is, és még ők 
nevetik ki azokat, akik képesek tizenezer forinto-
kért megvenni a játékokat. Hasonlóan kiábrándító 
volt még régebben hallani a Media Marktban, ami-
kor egy család a videojátékok között nézett szét, 
és a gyerek az egyik PlayStation 4 játékot akarta 
megvenni. Az anya meg hüledezett, hogy „Úris-
ten, mi kerül 17.000 forintba egy játékon?”. Nyil-
ván egy akkor megjelent játékról van szó, de ha 
elkezdenénk nekik elemezni, hogy a grafikusokat 
meg kell fizetni, a programozást, a zeneszerzőket, 
hogy fizikai változatban megjelenjen az adott já-
ték. És akkor csak a legfontosabbakat említettem 
meg, de ha végignézzük egy játék stáblistáját, lát-
hajtuk, hogy ma már annyian dolgoznak egy-egy 
játékon, mint egy magas költségvetésű amerikai 

filmen. Tanulságos volt megnézni a Vakondok 4 
című dokumentumfilmet, melyet az egyik retro 
videojáték kiállításon vetítettek le. Ebben a film-
ben magyar videojáték programozók beszéltek 
a videojáték készítésének hátteréről. Elképesz-
tő volt hallgatni, hogy heteken, hónapokon át 
éjt nappallá téve programoztak, az alatt szinte 
semmilyen szociális életet nem éltek, a számító-
gép mellett aludtak pár órát, utána folytatták a 
munkát ugyanott, ahol abbahagyták. Japán mun-
kamorál uralkodik a videojáték készítőknél, ezt 
nem túlzás kijelenteni. De ez mindenhol így van. 
A Super Mario Bros. 3-at is, amikor fejlesztette a 
Nintendo, hónapokon át napi 16 órát dolgoztak 
rajta. Ezek után tessék megkérdezni, hogy miért 
olyan drágák a játékok.
 Persze naivitás csak azokra ráhúzni a vizes 
lepedőt, akik másolt játékokkal játszanak, és ne 
felejtsük el, hogy az tette tönkre a magyar ani-
me- és mangapiacot is, hogy kevesen vásárolták 
az eredeti példányokat, mindenki onnan töltötte 
le, ahonnan csak tudta. És ha eljutunk oda, hogy 
a ConQuest cégnek sem fogja megérni videojá-
tékokat forgalmazni Magyarországra, akkor köny-
nyen erre a sorsra juthat a Nintendo is.

Összegzés

 Azt fontos tudni, hogy nem feltétlen csak 
a forgalmazó cég hibája, hogy nem volt aktív Ma-
gyarországon. Ennek oka pedig a kezdetektől visz-
szavezethető. 
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1983-ban, amikor a Famicom első kiadása meg-
jelent Japánban, ők csak a szigetországra tervez-
tek. Nem fordult meg a fejükben, hogy a Ninten-
do világszerte jelentesse meg a konzolját. Már 
csak azért sem, mert látták, hogy a nagy amerikai 
cégek játékait milyen könnyen lehetett másolni. 
Ez konkrétan az egész videojáték ipart válságba 
sodorta 1983-ban. Az én korosztályomnak már 
nem, de az idősebbeknek program volt, hogy ba-
rátok azért jártak el egymáshoz, hogy kétkazet-
tás magnóval átmásolják egymásnak a játékokat. 
Ugyanis több számítógép játékai rendes magnó-
kazettán jelentek meg, és ahhoz, hogy másolatot 
készítsenek, elég volt hozzá egy üres kazetta és 
egy kétkazettás magnó, rajta megnyomni a „re-
cord” gombot, és már mentek is a haveroknak a 
másolt játékok. És ez nem nemcsak a szegényebb 
közép-európai országokra volt jellemző, hanem 
Amerikára is, és miután ez a másolás nagy mére-
teket öltött, nem érte meg játékokat fejleszteni. 

A Nintendo ezt látva komolyan tartott attól, hogy 
ha Japánon kívül megjelenik a konzoljuk, az nekik 
komoly veszteség lesz. Erre találták ki, hogy beül-
tetnek egy chipet a konzoljaikba, mely meggátol-
ja a másolt játékok olvasását, így jelenhetett meg 
Amerikában 1985-ben a Nintendo Entertainment 
System, ahogy Európában 1987-ben. Ezzel ugyan 
világsikert arattak, köszönhetően annak is, hogy 
olyan szintű innovációkkal, tartalmakkal fejlesz-
tették a játékaikat, amire előtte nem volt példa. 
Viszont a Nintendo a lakosság arányában mindig 
is Japánban volt a legnépszerűbb, melynek kö-
vetkeztében a cég főként Japánra fókuszált. Ott 
jelent meg a legtöbb játék, emellett jellemző volt 
a különböző díszdobozos, igényes kiadás, nem 
utolsó sorban sok játékot sokáig csak Japánban 
lehetett kapni. Amerikában még egész jó volt a 
Nintendo jelenléte, de mivel Európában volt a 
lakosság arányában a legkevésbé népszerű a Nin-
tendo, ez nemcsak azzal járt, hogy minálunk jelen-

tek meg döntő többségében legkésőbb a játékok, 
hanem sok esetben a Nintendo olyan üzletpoliti-
kai döntést hozott meg, ami ha nem is feltétlen 
érintette hátrányosan az európai közösséget, de 
sokan csak lestek, hogy mit akar ezzel a kiotói cég 
elérni. Csak egy példa volt kiemelve a YouTube-
rekkel kapcsolatosan, de több üzleti döntés is rep-
rezentálja a sajátságos japán üzleti gondolkodást. 
Ezeket ugyanis a japánok kedvezően fogadták 
(legalábbis náluk általános dolog például a szerzői 
jogok szigorú védelme), de nem volt összhang-
ban az általános nyugati üzletpolitikával. Ezáltal 
Európa inkább elhanyagolt kontinensnek számít 
Nintendo szemszögből, és ezt különösen azok az 
országok érezték meg, ahol jóval kisebb tere van 
a videojátékoknak. Ez az, ami érezhető többek kö-
zött Magyarországon. Ennek a következménye az 
is, hogy ha volt aktív jelenléte a Nintendónak, az 
inkább a rajongóknak volt köszönhető.
 Hamis illúzió lenne azt gondolni, hogy a ma-
gyar Nintendo helyzet valaha megközelíti Német-
országét, vagy eléri Ausztriáét, de amíg mi rajon-
gók mindent megteszünk azért, hogy a Nintendo 
a köztudatban maradjon, addig mindig lesz egy 
réteg, aki ismerni és szeretni fogja. És ha másképp 
nem, szájról szájra terjed a híre, és erre büszkék 
lehetünk.

 A cikk megírásában és a képek válogatásá-
ban segítségemre volt a Nintendo Magyarországi 
Marketing Asszisztense, Lukács Borbála (bagszi). 
Köszönet érte.

„...Európa inkább elhanyagolt 
kontinensnek számít Nintendo 

szemszögből, és ezt különö-
sen azok az országok érezték 

meg, ahol jóval kisebb tere van 
a videojátékoknak. Ez az, ami 

érezhető többek között 
Magyarországon.” 


