Atelier Ryza: Ever Darkness
& the Secret Hideout
Írta: Venom

És amit az Atelier sorozatról tudni kell...
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Ahogy azt már sokszor említettem a korábbi japán szerepjátékos cikkeimben, a közismert
Final Fantasy (AniMagazin 40.) és Persona (AniMagazin 37.) sorozatok a nagy egészet nézve, csupán csak annak a bizonyos jéghegynek a csúcsát
képezik. Japánban elképesztő mennyiségben születtek meg a szerepjátékos sorozatok az elmúlt
30 évben, melyeknek igencsak nagy százaléka
nyugaton nemhogy megjelenést nem kapott, de
még csak hírét sem hallotta a közönség. Ilyen volt
sokáig az Atelier sorozat is, melynek kellett közel
10 év, hogy felfigyeljenek rá. De mi is az az Atelier
sorozat valójában?

megváltoztassuk a történet befejezését. Persze
vannak olyan epizódok, ahol ez kimaradt, ott jóval
lazábban kalandozhatunk, de még úgy is garantált, hogy elsőre a fele titkos dolgot sem találjuk
meg.
A harcok nagyrészt körökre osztottak, de
ahogy jöttek ki az epizódok, úgy váltak egyre
fejlettebbé és szórakoztatóbbá. A történetek
különlegessége, hogy alapvetően egy univerzumban játszódnak, bár nem annyira összefüggően mint pl. a Legend of Heroes sorozat (erről
még jövőre lesz szó bővebben), hanem elég lazán kapcsolódnak egymáshoz. Viszont egy történetet azt több játékon keresztül mesélnek
el nekünk, melyek általában trilógia formában
jelentek meg (néhány kivétellel), és bizony célszerű őket sorrendben játszani, hogy megkapjuk
a teljes képet. Na de lássuk is, melyek voltak ezek:

Full Csajos Alkimisták
Az Atelier sorozat a 90-es években indult
még a 32bit-es gépekre. Japánban elég gyorsan
nagy népszerűségre tett szert és a fejlesztői csapatnak, a Gust Corporation of Japannak az egyik
legnagyobb zászlóshajója. Sikerének titka, hogy
teljesen szembement az akkori trendekkel és a
sötét, komor jrpg mellett egy vidám, könnyed, nagyon animés stílust hozott.
A játékmenete is érdekes volt, ugyanis központi szerepet kapott a gyűjtögetés és az alkímia,
vagyis tárgyak összemixelése egy nagy üstben. Ez
azóta a sorozat védjegyének is tekinthető, minden egyes részben központi szerepet kap, persze
mindig egy kis változtatással. Ezt leszámítva egy
elég egyszerű kis szerepjáték, ahol a főszereplő
szinte mindig egy fiatal, lelkes lány (nagyon ritkán
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srác), aki ért az alkímiához és mindenféle kalandokba keveredik.
Az egyik leggyakoribb eleme a sorozatnak,
az alkímia mellett, hogy csak limitált időt kapunk
a játék során. Általában egy évet, amit be kell
osztani, különben kifutunk az időből, és bizony a
hősnőnk nem igazán kap boldog befejezést. Persze annyira nem vészes a dolog, és nagyrészt azt
a célt szolgálja, hogy egy-egy játékot újra és újra
végigjátsszunk, felfedezzünk új dolgokat, kicsit
máshogy alakítsuk az eseményeket vagy éppen

Salburg trilógia
Atelier Marie 1997 | Atelier Elie 1998 |
Atelier Lilie 2001
Az első játékok a sorban még nagyon az
„ősidőkből”, sajnos ezek a részek hivatalosan sosem jelentek meg nyugaton (bár az első kettőhöz létezik rajongói fordítás), és alapvetően mai
szemmel nézve nagyon kezdetlegesek, így tényleg annak tudnám ezeket őszintén ajánlani, aki élhal a retro dolgokért. A grafika itt még szinte teljesen 2D-s és nagyon limitált, érződik rajta, hogy
nagyon alacsony költségvetésből készült.
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Gramnad duológia
Atelier Judie 2002 | Atelier Viorate 2003
Őszinte leszek, erről a párosról nem sokat
lehet elmondani. Ezek már Playstation 2-re jelentek meg, és ismét csak egyedül Japánban. A rajongók sem kapták fel nagyon őket, így ugorjunk is az
érdekesebb címekre.
Iris trilógia
Eternal Mana 2004 | The Azoth of Destiny 2005 |
Grand Phantasm 2006
Az első részek, amik immáron nyugaton is
megjelentek, sőt, hazai magazinok is cikkeztek
akkoriban róluk, egész pozitívan. Itt már kezdett
kialakulni a modernebb játékmenet, a grafika immáron 2 és 3D ötvözése volt, a harcok baromi látványosak lettek, és a történet is sokkal közelebb
állt a hagyományos jrpg-khez. Bár nem voltak vi-
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lágmegváltóan sikeresek, de arra jók voltak, hogy
a Nippon Ichi kiadó megvesse a lábát nyugaton
(jelenleg NIS America néven).
Mana Khemia duológia
Alchemists of Al-Revis 2007 |
Fall of Alchemy 2008
Az MK páros talán a legnagyobb kedvencem az egész Atelier sorozatból, hihetetlenül jól
tudok velük szórakozni mind a mai napig. Bár a
címből hiányzik az „Atelier” szó, de ez ne téves�szen meg senkit, ez is a fő sorozathoz tartozik.
Ami viszont változott, hogy ezúttal nem egy átlagos alkimistát terelgetünk, hanem a Persona sorozathoz hasonlóan egy iskolában kell megoldani
a mindennapos dolgokat. Vizsgákra járunk, barátkozunk, megoldunk ilyen-olyan sulis eseteket,
mindezt egy picit Harry Potteres köntösben, ami
borzasztóan szórakoztató. Főleg, hogy az írók el-

engedték magukat és már-már paródiába csap át
az egész néha. Mindenki egy kicsit dilis, szinte teljesen komolyanvehetetlen az egész, nekem néha
a könnyeim potyogtak a röhögéstől pár agyament
jelenetnél. Szintén PS2-re jelent meg, így ma már
nem olyan könnyű beszerezni, de ha sikerül, akkor
nehogy kihagyjátok!

Arland sorozat
Atelier Rorona 2009 | Atelier Totori 2010 |
Atelier Meruru 2011 | Atelier Lulua 2018
Az Atelier játékok talán legismertebb és
legnagyobb sorozata. Összesen négy részből áll,
melyből három Playstation 3-ra és egy (tavaly)
Playstation 4-re jelent meg, de azóta már lényegében minden fontosabb platformra portolva
lettek, köztük PC-re is, így ezek már bárki számára
elérhetőek. Bár a játékmenet itt még kicsit a koraibb részekre emlékeztet, de a látvány már közel teljesen 3D-s, és bár nem mérhető egy Final
Fantasy mércéjével, de kifejezetten mutatós lett.
A humor helyett inkább a cukiságfaktort tekerték
fel ezúttal, szóval a Mana Khemia után egy kicsit
gyerekesebbnek hatnak, de azért érdemes lehet
adni nekik egy próbát, bár én inkább a következő
trilógiát javasolnám.
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Dusk trilógia
Atelier Ayesha 2012 | Atelier Escha & Logy 2013 |
Atelier Shallie 2014
Az első igazán modern Atelier játékok, ahol
már a fejlesztők kezdték igazán kihasználni az
újabb konzolok erőforrásait is, bár picit beárnyékolja, hogy Playstation 3 mellett VITA-ra is fejlesztették őket, így
még azért nem jött el a teljes
megújulás. Ennek ellenére mind a három
epizód önmagában is élvezhető, szinte teljes
értékű játékok,

amiket nem tudok elég nyomatékosan ajánlani.
Az Escha & Logy olyan népszerű lett, hogy még
egy anime sorozatban is feldolgozták, bár szerintem annyira nem lett fényes, főleg a jócskán leegyszerűsített vizualitás miatt. A Shallie viszont
nagy kedvencem lett, kétszer is végigjátszottam
és imádtam elejétől a végéig. Viszonylag sikerült
egész jó egyensúlyt találni a komolyság, a humor
és a cukiskodás között, így talán jelenleg ez a leginkább ajánlott trilógia a Mana Khemia mellett.
Mysterious trilógia
Atelier Sophie 2015 | Atelier Firis 2016 |
Atelier Lydie & Suelle 2017
Azt hiszem ez a trilógia volt az, ahol a sorozat kicsit vesztett a lendületéből, és talán ezzel
senki sem vitatkozna. Nem azt mondom, hogy
nem voltak jók ezek az epizódok, de engem egyik
sem tudott hosszabb távon lekötni, mivel egy kicsit fantáziátlannak éreztem az egészet.

A cukiskodást megint erősebbre vették, a humor
pedig elég visszafogott lett. Talán a Firisben próbáltak egy kis újítást belevinni, hogy egy kicsit
„open-world” stílust kapott, de ez erősen megosztotta a leghűségesebb rajongókat is. Van, aki szerint ez a legjobb, mások szerint az egész Atelier
sorozat legrosszabbja. Mivel ismét szinte minden
platformra elérhetőek, így szintén bárki kipróbálhatja őket, bár nem olcsók, főleg konzolon.
És így jutunk el a jelenhez, bár persze ezeken kívül még számtalan mellékága van az Atelier
sorozatnak, de ezekbe már nem igazán érdemes
belemenni, hiszen 90%-uk még Japánban is ritkaságnak számít. Idén viszont megjelent az aktuális,
új Atelier játék, ami előreláthatólag egy újabb trilógia nyitóepizódja lesz, az Atelier Ryza.
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Az örök sötétség és a
titkos rejtekhely
Az Atelier Ryzát a megszokottnál sokkal
komolyabb reklámkampány előzte meg, ami kifejezetten érdekesre sikerült. Furcsamód az embereket leginkább az tartotta izgalomban, hogy a
főhősnő, Ryza, hogyismondjam, szemmel láthatóan „husira” sikerült, főleg csípő és comb tájékon.
Persze nem azt mondom, hogy duci, csak… na
mindegy, értitek a lényeget. Az eddigi piszkafa
karakterek után ez egy kellemes meglepetés
volt az artist részéről, bár őszintén szólva ettől
függetlenül szerintem ennek lett összességében az egyik leggyengébb látványterve, főleg
ami a karaktereket illeti.
A történet fiatal főhőse, ahogy
azt említettem is, Reisalin
„Ryza” Stout, aki egy békés
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és unalmas farmon éldegél Rasenbodenben. Két
barátjával, a kissé nagydarab, izmos Lenttel és a
félős, szemüveges Taóval arról álmodoznak, hogy
igazi kalandozók lesznek. Egy nap Ryza talál egy
csónakot, amibe belerángatja a két vonakodó srácot, hogy elinduljanak a nagy kalandra,
de csak egy közeli szigetig jutnak, ahol
viszont valóban találnak valamit. Ös�szefutnak Empellel, a furcsa és rejtélyes alkimistával, aki megihleti Ryzát,
hogy belőle is alkimista legyen,
mert az talán igazi kalandokhoz juttatja. A trió persze
kezdetben nem is sejti, hogy hamarosan
olyan események láncolatába csöppennek, ahol keményen
próbára lesznek téve, és

bizony a saját városuk megmentését is valahogy
meg kell oldani.
A sztoriról többet nem is igazán érdemes
mondani, hiszen nem túl komplikált, viszont az
igazi érdekességét a karakterek interakciója adja.
A korábbi Atelier részekben a csapattársakkal való
közelebbi kapcsolat kiépítése opcionális volt, és
szinte minden újrajátszásnál picit változott, hogy
kivel milyen szoros barátságot építünk ki. Ryza
történetében viszont ez szorosan a főszálba lett
integrálva, így akár visszalépésnek is tűnhet, hogy
kevesebb lehetőségünk van, de cserébe jobban
megismerhetjük az egyes szereplőket.
A játékmenet is változott, van ahol előnyére, van ahol kevésbé, de a hatalmas területek,
labirintusok és erdők-mezők felfedezése még
mindig nagyon szórakoztató. Szinte minden begyűjthető a fűcsomóktól a vadalmáig, de idővel
bányászhatunk és horgászhatunk szokásosan,
szóval nem fogunk unatkozni… legalábbis egy jó
darabig. Ami viszont nagyon megváltozott és kissé megosztóra sikeredett, az a harcrendszer. Az
eddigi körökre osztott, stratégiát igénylő harcok
most már valós időben zajlanak, és egyedül Ryzát
fogjuk irányítani. A társainkat ugyanis most már a
gép irányítja, nekünk nem sok beleszólásunk lesz,
hogy mit is művelnek a csaták alatt. Ha valamihez
hasonlítanom kellene, akkor talán a Final Fantasy
13 rendszeréhez, ahol szintén ilyesmi volt és szintén eléggé megosztó játékosi kritikákat kapott.
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Nem azt mondom, hogy rossz ez a fajta stílus, de
szerintem az Atelier pont az a játék, ahol jobb a
kicsit lassabb, megfontoltabb harc, ahol van szerepe az alkímiának is.
Ami viszont tényleg látványosan fejlődött,
az a grafika. Bár a karakterek rajzaival nem vagyok teljesen kibékülve, Ryzán kívül mindenki
olyan „nyomi”, de most először lehet azt mondani, hogy meseszép tud lenni a látvány. A színek és
fények szinte lemásznak a képernyőről, és végre
elkezdték kihasználni a modernebb effekteket is.
A látvány mellett az animációk is szintet léptek,
nagyon részletesre és aprólékosra sikerült szinte
minden mozdulat. Már-már élvezet nézni, ahogy
Ryza fut, mászik és harcol, közben meg lobog a
haja és a kabátja, a mellei pedig ugrálna… eh, szóval igényes nah.
Persze ennek meglett az ára is, ami viszont
kevésbé kellemes, ugyanis Playstation 4-en csupán 30fps-sel fut a játék, ami nekem inkább tűnik

lustaságból elkövetett fejlesztői döntésnek, mint
tényleges erőforrás hiánynak, de mindegy. A PC
verzió jelenleg egy kicsit szebben muzsikál ilyen
téren, bár megjelenéskor egy hatalmas igénytelen
bughalmaz volt az egész, de a fejlesztők vették a
fáradságot, szorgalmasan foltozgatják a hibákat
és hiányosságokat. Viszont, aki PC-n vág bele, az
készüljön, hogy elég masszív a gépigénye, bár ha
hajlandóak vagyunk lentebb venni a grafikát, akkor a gyengébb PC-vel rendelkezők is megpróbálkozhatnak vele.

Az Atelier Ryza a sorozat legnépszerűbb darabja lett, és rekordmennyiséget adtak el belőle
szinte pillanatok alatt. Hogy ez lenne viszont tényleg a legjobb? Őszintén, szerintem nem, az Atelier
Shallie vagy a Mana Khemia 2 számomra még mindig az etalon, de a Ryzára sem lehet azért panaszkodni. Vegyétek meg, próbáljátok ki, adjatok neki
bátran egy esélyt, mert látványos, vicces és szórakoztató. Mit is lehetne még
mondani zárásként? Talán csak annyit, hogy…
HORDÓ!
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