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Egy tökéletes… reboot?
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Kong	 Country	 hozta	 1994-ben,	 ami	 egy	 pillanat	
alatt	megmutatta,	 hogy	mire	 is	 képes	 az	 SGI.	 A	
Squaresoft is azonnal belevágott a 3D világába 
(az	első	próbálkozásukat	a	Super	Mario	RPG-ben	
láthattuk,	ami	kimaxolta	a	SNES	képességeit),	de	
itt	 jött	az	első	probléma.	A	SNES	nagyon	limitált	
tárolókapacitása	 (4	megabyte…	 igen,	 annyi)	 tel-
jesen lehetetlenné tette, hogy videókat játsszon 
le,	vagy	3D	grafikát	fejlesszenek	
rá. A Square tényleg nagyban 
gondolkodott,	30-40	percnyi	fo-
tórealisztikus	videókkal	feldúsí-
tott	epikus	látványorgiában.	
	 Ám	 a	 Nintendo	 bejelen-
tette,	 hogy	 a	 következő	 ge-
nerációs	 konzolja,	 az	 Ultra	 64	
(később	Nintendo	64)	nem	tar-
talmaz	 CD	 olvasót,	 és	marad-
nak	 a	 megszokott	 cartridges	
megoldásnál, amivel akár 32 
megabyte-ot	 is	 kaphatnak	 a	
fejlesztők	a	játékaikra.	

 1997. szeptember 7-én megjelenik Ameri-
kában a Final Fantasy sorozat 7. része és a játék-
világ állva tapsol neki. Teljesen egyértelmű volt, 
hogy ezen a napon a Squaresoft történelmet írt, 
és innentől ők lettek a gamer világ JRPG szupersz-
tárjai. De mi is volt a siker titka? Miért akkora a 
népszerűsége ennek az epizódnak? Miért is várta 
mindenki a remake-et, mint a messiást? Hogy eze-
ket megértsük, vissza kell mennünk az időben… 

	 Az	 időpont	 az	 1990-es	 évek	 eleje.	 A	 pár	
éve	megjelent	CD	terjedése	forradalmi	változást	
ígért,	legalábbis	a	nagy	konzolfejlesztő	cégek	eb-
ben	 reménykedtek.	 A	 SEGA	 a	 MegaCD-vel	 el	 is	
kezdte a terjeszkedést, bár elég visszafogott si-
kereket	érve	el,	viszont	ez	is	elegendő	volt,	hogy	
egyértelmű	legyen,	ez	 lesz	a	 jövő.	A	Nintendo	 is	
belevágott	egy	új	projektbe,	hogy	meglovagolja	
a	CD-k	sikerét,	ez	lett	volna	akkoriban	a	Nintendo	
Playstation,	amit	a	Sony-val	próbált	közösen	ösz-
szehozni.	A	két	hatalmas	cég	viszont	nem	igazán	
jött ki egymással, a Nintendo elég barátságtala-
nul állt hozzá a közös konzolhoz, majd miután ki-
derült,	hogy	a	CD	meghajtó	kapcsán	a	Philipsszel	
is	megállapodott,	a	Sony	tett	egy	nagy	hátraarcot	
és	kilépett	az	egyezségből.	Ezután	gyorsan	meg-
jött a döntés, hogy beszállnak a konzol bizniszbe 
és	piacra	dobják	a	Sony	Playstationt.	A	CD	alapú	
rendszer	3D	támogatással,	32	bites	processzor-
ral,	 az	 akkori	 konzol-csúcstechnológia.	A	Nin-

tendo kezdetben nem vette ezt túl komo-
lyan,	hiszen	a	Super	Nintendóval	vezették	

az	eladásokat	és	szinte	minden	játékfejlesztő	az	ő	
konzoljukra tervezte a jobbnál jobb játékokat.  
	 Ezen	cégek	egyike,	a	Squaresoft,	ami	Japán-
ban	az	egyik	legelismertebb	rpg	fejlesztő	stúdiója	
volt	akkoriban,	nagyon	próbált	betörni	a	nyugati	
piacra,	de	valahogy	nem	igazán	arattak	jelentősen	
nagy	sikereket.	A	Secret	of	Mana,	Chrono	Trigger	
és	a	Final	Fantasy	3	 (ami	valójában	a	6,	de	átne-
vezték,	mert	ez	akkor	 jó	ötletnek	 tűnt)	egész	 jó	
eladásokat	produkáltak,	de	a	JRPG-k	továbbra	 is	
meglehetősen	rétegjátéknak	számítottak	a	90-es	
évek	elején.	Ebből	szerettek	volna	kitörni,	az	ötlet	
pedig	a	mozik	irányából	érkezett	számukra.	
	 Két	hatalmas	filmes	siker	tarolt	akkoriban,	
a	Terminátor	2	és	a	Jurassic	Park	elképesztő	 lát-
ványa mindenkit levett a lábáról. Megmutatták, 
hogy	a	számítógépekkel	generált	 jelenetek	mire	
is	 képesek.	 Természetesen	 egyre	 több	 cég	 kez-
dett	milliókat	befektetni	SGI	(Silicon	Graphics)	gé-
pekbe,	amikkel	képesek	lettek	hasonló	látványra	
a	 videójátékokban…	 legalábbis	 papíron.	 Az	 első	
áttörést	 a	 Super	 Nintendóra	 megjelent	 Donkey	
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litás	is	belekerült.	A	sztori	pedig,	
bár nem volt humorban hiányos, 
mégis	a	drámai	fordulatairól	hí-
resült	el,	gondoljuk	csak	Cloud	
és	 Sephiroth	 kapcsolatára,	
a Shinra vállalat rettenetes 
tömeggyilkosságára vagy a 
mára legendás Aerith halá-
la jelenetre, ami egy egész 
generációt	traumatizált.	
 
	 És	 ne	 feledkezzünk	
meg Uematsu Nobuo világ-
klasszis	zenéiről	sem,	melyek	
talán az egész játéktörténe-
lem egyik legjobb és legis-
mertebb dallamai lettek. 
A	 Sephirottal	 vívott	 végső	
csata	 során	 felzendülő	 kó-
rus	pedig	azóta	 is	minden	
Final	 Fantasy	 koncerten	
hallható.

Természetesen az összes stúdió ledöbbent és a 
többségük azonnal otthagyta a Nintendót, hogy a 
továbbiakban a Sony PlayStation és a SEGA Saturn 
konzoljaira fókuszáljanak inkább. A Squaresoft ve-
zetősége	 a	 legendák	 szerint	megpróbált	 érvelni	
a	Nintendo	fejeseivel,	hogy	nekik	kell	a	CD	az	új	
Final	 Fantasy-hoz,	 de	 süket	 fülekre	 találtak.	 Így	
megszületett	a	döntés:	a	Final	Fantasy	VII	a	Play-
Stationre költözik. A Nintendo természetesen 
higgadtan	fogadta	a	szakítást,	avagy	„...és	vissza	
se	gyertek,	árulók!!”,	a	következő	10	évben	nem	is	
dolgoztak többet együtt a Square-rel. 

„Mako, Midgar, 
Materia, Meteor...”

 A Final Fantasy sorozat nyugaton bár nem 
volt ismeretlen, de közel sem volt olyan sikeres, 
mint	manapság.	Kezdve	azzal,	hogy	a	2.,	3.	és	5.	
részt ki sem adták, mert túl bonyolultnak gon-
dolták	 a	 Mariókon	 edzett	 fiatalságnak,	 ezért	 a	
számozás elég kaotikusra sikeredett, a 4. rész-
ből	 lett	 a	 2.,	 a	 6.-ból	 pedig	 a	 3-as.	A	 Squaresoft	
viszont ahogy megszabadult a Nintendo szigorú 
szabályozása alól, úgy döntött, hogy rendet tesz 
a	számozásban.	Az	új	Final	Fantasy-t	már	a	7-es	cí-
men	jelentették	be	és	nem	csak	ennyi	volt	a	válto-
zás.	A	megjelenés	előtt	egy	évvel	már	nagyon	ko-
moly	reklámkampányt	kapott,	ahol	főleg	az	akkori	
mércével	mérve	elképesztően	látványos	átvezető	
videókat	 	 mutogattak.	 Nem	 spóroltak	 semmin,	
hatalmasat akartak robbantani és ehhez méltó 

költségvetést	kapott	a	 játék,	közel	40	millió	dol-
lárt,	ami	példátlan	volt	a	90-es	években	(mai	árfo-
lyamon olyan 65 millió, vagyis 21 milliárd forint). 
És	ez	meg	is	látszott,	olyan	grafikát,	zenét	és	han-
gulatot	nyújtott,	mint	szinte	semmi	más.	És	a	CD	
kapcsán	sem	túloztak,	mert	kapásból	3	 lemezen	
terjeszkedett a játék, ami minimum 60, de ha ki-
csit	is	elmerültünk	benne,	akkor	inkább	olyan	120	
órányi	 kalandot	 tartogatott.	 A	 világ	 egy	 pillanat	
alatt Final Fantasy lázban kezdett égni, a Square-
soft	pedig	a	következő	években	két	kézzel	szórta	
ki	a	 jobbnál	 jobb	címeket,	amelyek	 immáron	ha-
talmas	figyelmet	 kaptak	 a	médiában.	Kockáztat-
tak	 és	megütötték	 a	 főnyereményt.	 Cloud,	 Tifa,	
Aerith	és	persze	Sephiroth	a	popkultúra	részévé	
váltak.	A	morcos	zsoldos	története,	aki	csatlakozik	
egy	ökoterrorista	csoporthoz,	hogy	megmentse	a	
bolygót	a	gonosz	Shinra	vállalat	kiszipolyozásától,	
majd	epikus	összecsapásuk	az	őrült	félisteni	hata-
lommal	 rendelkező	Sephiroth-tal	a	 játéktörténe-
lem egyik legismertebb darabja lett. 

	 Ezzel	az	epizóddal	a	JRPG-k	is	felnőttek,	és	
ezt	valahol	szó	szerint	kell	érteni,	nemcsak	mert	
sötétebb és komorabb lett, mint a korábbi játé-
kok,	 de	 a	 gyerekbarát	 Nintendo	 hírhedt	 cenzú-
ráját	 maguk	 mögött	 hagyva,	 a	 fejlesztők	 végre	
minden olyan témát belerakhattak, ami korábban 
tiltott	 volt.	 A	 szereplők	most	már	 bizony	 kemé-
nyen	 káromkodtak	 (főleg	 Cid	 és	 Barret),	 tea	 és	
üdítők	helyett	most	már	nyíltan	utaltak	alkoholra,	
és	bizony	 jelentős	mennyiségű	vér,	 illetve	bruta-
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lítés	 szintjén	volt	 jelen,	de	mégis	nagyon	 fontos	
szerepet	 játszott	Cloudék	életében.	Ami	 viszont	
igazán felrobbantotta az internetet, az a 2005-ös 
E3-on	bemutatott	 techdemo,	 ahol	 a	PlayStation	
3	erejét	demonstrálták	a	 Final	 Fantasy	VII	 nyitó-
jelenetével. Mindenki azt hitte, hogy végre jön a 
régen várt remake és megindultak a nagy találga-
tások és teóriák, hogy milyen is lesz, ha majd elké-
szül.	Ám	a	Square-Enix	gyorsan	kijelentette,	hogy	
ilyesmiről	szó	sincs,	és	ehhez	tartották	is	magukat	
10 éven át, mikor is 2015-ben megtörtént a nagy 
bejelentés:	tényleg,	most	már	valóban	jön	a	Final 
Fantasy VII Remake, méghozzá PlayStation 4-re. 
Újabb	 5	 év	 várakozás	 után	 2020-ban	 megjelent	
és…	hát	van	mit	mesélni	róla!

	 97-ben	szinte	minden	fontosabb	díjat	besö-
pört,	a	magazinok	sorra	kiáltották	ki	az	év(tized)	
legjobb játékának és az eladások is az egekben 
voltak.	A	Final	Fantasy	VII	akkora	hatást	gyakorolt	
a játékosokra, hogy hiába jöttek ki sorban a to-
vábbi	FF	epizódok,	a	közönség	valamiért	mindig	a	
7-es	részt	szerette	volna	folytatásban	viszontlátni.	
Majd eljött a 2001-es év, a mozikban megjelent a 
Final Fantasy: The Spirits Within	CG	filmcsoda…	
és	elképesztő,	közel	100	milliós	bukás	lett	a	vége.	
Ez	a	veszteség	gyakorlatilag	csődközelbe	juttatta	
a	céget.	Sakaguchi	Hironobu,	a	Final	Fantasy	soro-
zat atyja beadta a felmondását és elhagyta a stú-
diót, aminek egyetlen reménye maradt, egyesül-
ni	a	korábbi	nagy	konkurensükkel	az	Enix-szel,	és	
hamarosan meg is született a ma is ismert Squa-
re-Enix.	

„Compilation of Final Fantasy VII”

	 Bár	az	FF7	remake-jét	már	1999-ben	belen-
gették PlayStation 2-re, de a hirtelen jött válság 

miatt minden kérdésessé vált, de természetesen 
nem akarták elengedni az aranytojást tojó tyúkot, 
hiszen addigra már 10 millió körüli eladással büsz-
kélkedhetett	a	játék.	2004-ben	első	körben	az	ak-
koriban	egyre	jobban	fejlődő	mobiltelefon	piacot	
célozták	be,	a	Before Crisis: Final Fantasy VII-tel, 
ami	egy	nagyon	egyszerű	kis	mobilos	 játék	 volt,	
ahol	a	Shinra	vállalat	sötét	zsaru	csapatát,	a	Turks-
öket	 irányíthattuk.	Sajna	ez	 japánon	kívül	 sosem	
jelent meg. 2005-ben a korábbi karakter designer 
- és a Kingdom Hearts sorozat felett bábáskodó 
-, Nomura Tetsuya rendezésében 
megjelent a Final Fantasy VII: 
Advent Children,	egy	100	perces	
CG	film,	mely	az	alapjáték	történé-
sei után játszódik. Bár veszettül 
látványosra sikeredett, de 
Nomura rendezését már 
akkor is számtalan kriti-
ka érte, ugyanis hajla-
mos nagyon aláren-
delni a látványnak 

a történetet, ami elég zavaros dialógusokból és 
összefüggéstelen	jelenetekből	áll.	Szintén	ebben	
az	évben	egy	anime	OVA	is	megjelent	Last Order: 
Final Fantasy VII címen	a	MadHouse-tól,	de	sajna	
ez gyorsan feledésbe is merült.
 2006-ban érkezett PlayStation 2-re a Dirge 
of Cerberus: Final Fantasy VII,	akció,	lövöldözős,	
TPS	 játék,	 ahol	 a	 nagyon	 „cool”	Vincent	Valenti-
ne-t	irányíthatjuk,	de	szintén	nem	lett	nagy	siker.	

Nem volt ugyan rossz, de a játékme-
net esetlensége miatt mind a kri-
tikusok,	 mind	 a	 közönség	 közép-
szerűnek	 ítélte.	 2007-ben	 aztán	
PlayStation Portable-re kiadták a 

Crisis Core: Final Fantasy VII-et, 
ami	már	igazi	JRPG	volt	az	FF7	vi-
lágában, kimondottan hangulatos 
és	népszerű	 lett.	 Itt	 az	 alapjáték	
előzményeit	 élhettük	 át	 egy	 fi-

atal és energikus Shinra katona, 
Zack	bőrébe	bújva,	aki	bár	az	ere-
deti	történetben	csak	jórészt	em-

„A Final Fantasy VII akkora hatást 
gyakorolt a játékosokra, hogy hi-
ába jöttek ki sorban a további FF 
epizódok, a közönség valamiért 

mindig a 7-es részt szerette volna 
folytatásban viszontlátni.” 
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„Remaster, Remake, 
Reboot, Reunion…”

	 A	brutálisan	hosszúra	nyúlt	felvezető	után	
térjünk	át	végre	a	cikk	eredeti	tárgyára,	a	frissen	
megjelent	Remake-re.	
 Ami valójában nem is tudom, mennyire ne-
vezhető	„remake”-nek,	én	inkább	mondanám	„re-
boot”-nak.	 Ugyanis	 a	 Trials	 of	 Manával	 ellentét-
ben	itt	a	történet	csak	nagy	vonalakban	hasonlít	
az	eredetire.	De	először	is	egy	fontos	dolgot	kell	
tisztázni:	 ez	 a	 játék	 csak	 és	 kizárólag	 az	 eredeti	
játék	nagyjából	első	10%-át,	a	Midgar	városában	
történő	kalandozást	foglalja	magában.	Ez	önma-
gában	 nagyon	 furcsa	 döntés	 volt,	 amit	 azzal	 in-

dokoltak	a	fejlesztők,	hogy	
olyan hatalmas feladat 

felújítani	 az	

FF7-et,	amit	csak	epizodikusan	tudnak	megvalósí-
tani.	Lássuk	be,	ezt	ma	már	senki	se	veszi	be,	főleg	
a	Witcher	3	vagy	hasonló	méretű	játékok	után,	de	
ez van, ezt kell szeretni. 
	 A	rendezői	székbe	ezúttal	az	Advent	Child-
renes Nomura került, ami szerintem borzasztóan 
rossz döntésnek bizonyult, mert neki sikerült köz-
ben a Kingdom Hearts 3 fejlesztését is 10 évre el-
húznia,	hogy	a	Final	Fantasy	XV	körüli	szenvedésé-
ről	ne	is	beszéljünk,	szóval	ez	egy	elég	rossz	előjel	
volt	már	a	kezdetektől.	Szerencsére	pár	év	után	a	
Square-Enix	vezetőinek	 is	feltűnt,	hogy	nem	iga-
zán	halad	sehová	a	projekt,	ezért	gyorsan	kapott	
maga	mellé	két	társat	a	bajban:	Hamaguchi	Naoki	
és	 Toriyama	Motomu.	 A	 producer,	 Kitase	 Yoshi-
nori	az	eredeti	játék	rendezője	lett,	és	próbáltak	
annyi	régi	stábtagot	bevonni,	amennyit	csak	lehe-
tett. 
 Mivel a Midgar rész eredetileg olyan 4-5 
órás	szakasza	csak	a	játéknak,	így	sürgősen	meg-
nyugtattak	 mindenkit,	 hogy	 jelentősen	 bővítik	
majd	a	történetet,	hogy	teljes	értékű	Final	Fantasy	

legyen.	És	most	így	végigjátszva	azt	mondhatom,	
hogy ez többé-kevésbé sikerült is nekik. Az összes 
pálya	és	 jelenet	 jelentősen	átalakult,	 olyannyira,	
hogy tényleg minimum 35-40 órás kalandot ka-
punk,	bár	azért	ennek	vannak	hátulütői	is.	Sajnos	
vagy	szerencsére	 (kinek	mi)	a	 játék	cselekménye	
erősen	„modernizálva”	lett.	A	trágár	szavak	ugyan	
maradtak	 (repkednek	a	sh*t,	 f*ck	és	hasonló	 jel-
zők),	viszont	sok	dolog	a	cenzúra	áldozatává	vált.	
Tifa	ruhája,	bár	nagyon	szexi	még	mindig,	de	érez-
hetően	kevésbé	merész,	mint	régen	(és	a	mellbő-
sége	 is	 csökkent),	 az	 erőszakos	 jelenetek	 is	 erő-
sen	 tompítva	 lettek,	 a	nemi	erőszak,	prostitúció	
és	piroslámpás	negyed	meg	szinte	teljesen	„elfe-
lejtődött”.	Az	eredeti	játékban	található	bordély-
ház, ahol számos ikonikus komikus jelenet volt, 
most	átalakult	valami	táncos	bárrá,	amit	egy	erő-
sen	gendersemleges	fazon	irányít.	Persze	ezekre	
szükség volt, hogy ne legyen korhatáros a játék, 
de hogy ezek a változások most jók vagy rosszak, 
azt mindenki döntse el maga. 
	 A	játék	pontosan	úgy	kezdődik,	mint	1997-
ben:	Cloud,	az	egykori	Shinra	katona	zsoldosnak	
áll,	és	első	küldetése,	hogy	segítsen	felrobbantani	
egy	erőművet	 az	AVALANCHE	ökoterrorista	 csa-
patnak.	Midgar	városa	ugyanis	alapjaiban	rohad,	a	
város	két	részre	szakadt,	a	gazdagok	és	tehetősek	
hatalmas	 korongon	 elterülő	 városnegyedben	 él-
nek,	ami	eltakarja	a	napot	az	alatta	elterülő	nyo-
mornegyednek.	Az	energiaellátást	Mako	erőmű-
vek	biztosítják,	amik	a	bolygó	életerejét	szívják	ki	
és	alakítják	át,	ezzel	halálra	ítélve	mindent.	
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és	sajnos	a	hátránya	is.	Maga	a	grafika	vitathatat-
lanul	szép	lett,	főleg	az	átvezető	jelenetek	során,	
amiből	 rengeteg	van,	és	szinte	mind	olyan	szép,	
mint	a	2005-ös	Advent	Children.	Gyönyörű	animá-
ciók,	 fény-árnyék	effektek	és	mozifilmeket	meg-
szégyenítő	 akciójelenetek	 várnak	 ránk.	 Mindez	
egy	 sima	 alap	 PlayStation	 4-en	 is,	 mert	 nagyon	
profin	 sikerült	 optimalizálni	 ilyen	 téren,	 szinte	
sosem	csökken	30	FPS	alá	a	 játék,	még	a	 legna-
gyobb	harcok	alatt	sem.	De	az	U4	motor	nem	tö-
kéletes, ahogy azt már a Trials of Mana esetén is 
írtam,	 itt	 is	számtalan	esetben	fogunk	találkozni	
későn	 betöltődő	 vagy	 hiányzó	 textúrákkal,	 amik	
néha	 nagyon	 zavaróak	 tudnak	 lenni,	 remélhető-
leg	ezt	majd	kijavítják	valamikor.	Szintén	nagyon	
kiábrándítóra	 sikerültek	a	városokban	 található	
NPC-k.	Szinte	alig	néznek	ki	jobban,	mint	az	előző	
generációs	játékokban	látható	karaktermodellek,	
amik	így	2020-ban	kifejezetten	gyengének	számí-
tanak.	 A	 helyszínek	 bár	 látványosak,	 de	 nagyon	
önismétlőek,	 rengeteg	 tereptárgyat	 használtak	
fel újra, és emiatt elég egyhangúra sikerült a leg-
több	pálya.	Szóval	bármennyire	 is	szeretném	azt	
mondani,	 hogy	 ez	 a	 legszebb	 játék	 a	 piacon,	 de	
az	igazság	az,	hogy	a	grafika	inkább	csak	egy	erős	
„jó”	értékelést	érdemel.
 A hangok és zenék viszont kifogástalanok, 
az eredeti Uematsu számokat újrahangszerel-
ték,	felújították,	 jobbak	mint	valaha.	Szinkronból	
ismét	kapunk	 japánt	és	angolt	 is,	én	kivételesen	
inkább az utóbbit javasolnám, sokkal jobban illik 
a hangulathoz. 

A	Barret	Wallace	 vezette	 kis	 szedett-vedett	 csa-
pat	 célja,	 hogy	 elpusztítsák	 a	 reaktorokat,	 ezzel	
megmentve a bolygót. 
	 Itt	 csatlakozunk	 be	 mi	 a	 játékba,	 Cloudot	
irányítva,	 aki	 hatalmas	 kardot	 lóbálva,	 a	 Mako	
energiák	 által	 felerősített	 képességekkel	 simán	
átvezeti Barret bandáját a Shinra védelmen. 
A	 reaktort	 felrobbantják,	 az	 akció	 sikeres…	 sőt,	
túlságosan is, ez gyanús. 
Mire	 visszatérnek	 a	 7-es	 Szektornak	 elnevezett	
nyomortelepükre	a	médiában	már	bejelentették,	
hogy levadásszák a terroristákat, bármi áron... 
	 Itt	jön	az	első	nagy	változás	az	eredeti	játék-
hoz	képest,	Sector	7-t	ugyanis	ezúttal	bejárhatjuk	
keresztül-kasul,	miközben	Cloud	bájos,	de	harcias	
gyerekkori	barátja	(és	szerelme?)	Tifa	csatlakozik	
hozzá.	Kapunk	egy	adag	megoldandó	küldetést,	
kereshetünk	macskákat,	levadászunk	kisebb	ször-
nyeket	és	hasonlók,	majd	mikor	a	következő	beve-
tésre	indulnánk	egy	újabb	erőmű	ellen,	megjele-
nik egy szellem sereg, amik valamiért betámadják 
hőseinket.	Az	érthetetlen	közjáték	után	végre	el-

indulhatunk Barretel, hogy felrobbantsuk a követ-
kező	célpontot,	ám	a	küldetés	során	lényegében	
minden rosszul sül el, olyannyira, hogy teljes a ku-
darc,	a	csapat	szétszakad,	Cloud	pedig	a	mélybe	
zuhan. Az 5-ös szektorban tér magához, látszólag 
sértetlenül,	egy	 templomban,	virágok	között.	 Itt	
ismerkedik	meg	 a	gyönyörű	és	 vidám	Aerith-tel,	
aki	ráveszi	hősünket,	hogy	legyen	a	testőre,	cse-
rébe	visszavezeti	a	7-es	szektorba.	
	 Ám	 ismét	megjelennek	 a	 szellemek,	majd	
megkezdődik	 Cloud	 és	 Aerith	 hosszas	 kalando-
zása a nyomornegyedeken keresztül, ahol aztán 
számtalan	kalandba	keverednek	és…	nem	is	foly-
tatom, mert aki ismeri az eredeti játékot, az úgyis 
tudja,	mi	 jön,	aki	pedig	nem,	annak	 legyen	meg-
lepetés.	Térjünk	át	 inkább	a	 technikai	oldalára	a	
játéknak.

„Sword, Magic and Chocobo...”

	 Kezdjük	kapásból	a	látvánnyal.	Érdekes	mó-
don	a	Square-Enix	valamiért	kukázta	a	sok	éven	át	
fejlesztett saját játékmotorukat és az Unreal 4 en-
gine-t	használták,	akárcsak	a	Kingdom	Hearts	3	és	
a	Trials	of	Mana	esetén.	Ennek	meglett	az	előnye	

„...szeretném azt mondani, hogy 
ez a legszebb játék a piacon, de 

(...) a grafika inkább csak egy erős 
„jó” értékelést érdemel.”
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 Ami viszont fontos, hogy bármikor váltha-
tunk	 nehézséget,	 amit	 célszerű	 is	 használni.	 Én	
nem	 tartom	magam	 kezdő	 játékosnak,	 így	 „nor-
mal”	fokozaton	vágtam	bele	a	játékba,	de	egy	idő	
után	 borzasztóan	 idegbajos	 lettem	 a	 harcoktól.	
Kezdőknek	 inkább	 azt	 javaslom,	 hogy	 az	 „easy”	
vagy	 a	 „classic”	 opciókra	 váltsanak,	 mert	 ezek	
sokkal barátságosabbak. Azoknak, akik szeretik a 
Dark	 Souls-hoz	 hasonló	 idegörlő	 kihívásokat,	 az	
első	végigjátszás	után	megjelenik	a	 „hard”	 foko-
zat,	ami	sok	TV-be	dobott	kontrollert	fog	eredmé-
nyezni.

A	 hangeffektek	 kapcsán	 pedig	 aztán	 végképp	
nem	 lehet	 panaszunk,	 a	 legjobb	 hollywoodi	 ak-
ciófilmek	szintjén	vannak.	

	 Az	 alap	 játékmenet	 mindenki	 számára	 is-
merős	lesz,	aki	az	elmúlt	20	évben	akár	egyetlen	
Final Fantasy-val is játszott. Többnyire abból áll, 
hogy	haladunk	előre	a	folyosó	szerű	helyszíneken	
A-ból	B-be,	 ahol	 vagy	 valami	harc	 vár	 ránk,	 vagy	
egy	hosszabb	átvezető	videó.	Szerencsére	a	Final	
Fantasy XIII óta megtanulták, hogy ez elég kevés, 
így	 sokszor	 fogunk	 bolyongani,	 illetve	 gyakorta	
oda-vissza	 rohangálni	 a	 pályákon	 küldetések	 és	
egyebek	miatt.	Egyes	helyeken	mindenféle	apró	
játékokat	is	kapunk,	pl.	darts	tábla,	ládák	püfölése	
pontokért,	guggoló	verseny,	chocobók	keresése,	
medálok	gyűjtögetése,	VR	küldetések	és	egy	na-
gyon	bizarr	táncos	előadásban	is	részt	vehetünk.	

	 Aztán	ott	vannak	a	harcok,	amelyeket	alap-
jaiban	gyúrtak	át.	A	körökre	osztott	taktikus	csa-
tákat	 felváltották	 a	modern,	 pörgős,	 valós	 idejű	

bunyók,	amelyek	elsőre	nagyon	emlékeztetnek	a	
korábbi	Crisis	Core-ban	 látottakra.	Ezúttal	 is	ma-
ximum	három	 fős	 csapatunk	 lehet	 a	 lehetséges	
négy	 játszható	 karakterből,	 melyek	 mindegyike	
teljesen	más	játékstílust	képvisel.	
 
 Cloud minden téren a legki-
egyensúlyozottabb	 harcos,	 a	 kard-
jával egyszerre több ellen-
felet	 is	 tud	 csapkodni,	
szóval vele a legköny-
nyebb boldogulni. 
Barret hatalmas mé-
rete miatt elég lassú 
és nehézkes, ugyanakkor 
nagyon sok HP-ja van, és a ke-
zére	szerelt	böszme	gépágyú-
val	messziről	képes	aprítani	
a	 szörnyeket,	 de	 kapunk	
közelharci	 fegyvere-
ket is számára. Tifa a 
gyors és mozgékony 

harcművész,	 fegyvere	az	ökle,	amivel	hihetetlen	
kombókat	tud	bevinni,	cserébe	elég	törékeny.	Vé-
gül Aerith,	aki	a	csapat	mágusa	és	gyógyítója,	kö-
zelharcban	 szinte	 teljesen	 életképtelen,	 viszont	
pusztító	erejű	varázslatokat	tud	dobálni.	

 Minden	karakter	kap	fejleszthető	fegyvere-
ket, amikbe materiákat lehet dugdosni, ezek 
adják	a	mágiákat	és	képességeket.	Felsorol-

ni	 is	 sok	 lenne,	hogy	mennyi	 lehető-
ség van ezekben, de a lényeg, hogy 

minden egyes karakter teljesen 
személyre	 szabható.	 Harcok	
után	 tapasztalati	 pontot	 ka-

punk,	 szintlépesek	 során	 pedig	
erősíthetjük	 a	 felszereléseket	
(kicsit	 hasonló	 mint	 a	 Trials	 of	
Manában,	 bár	 egyszerűbb).	
Nincs	 semmi	 sem	 túlbonyo-
lítva,	sőt	az	eredetihez	ké-
pest	 szinte	 már-már	 túl	

egyszerű	is.	
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	 Összesen	18	fejezet	alatt	bejárjuk	egész	Mi-
dgar	városát,	a	csatornarendszereket,	az	említett	
nyomornegyedeket, a fenti városrészeket és a ha-
talmas Shinra toronyt is. Természetesen nem ma-
radt	 ki	 a	híres	motoros	üldözés	 sem.	A	 történet	
pedig	mint	említettem	vázlatosan	ugyan	követi	az	
eredetit,	ugyanakkor	jelentősen	újraírja	azt.	És	itt	
jutunk	el	addig	a	kérdésig,	hogy	ez	a	Remake	jobb	
vagy	rosszabb,	mint	az	elődje?	
 Nos, egyik sem. Ugyanis szinte teljesen más 
irányt	követ.	Nomuráék	szerintem	pontosan	tud-
ták,	 hogy	 a	23	évvel	 ezelőtti	 csodát	nem	 fogják	
tudni megismételni, emiatt inkább azt választot-
ták, hogy valami teljesen újat fognak alkotni. Ha 
hasonlítanom	 kellene	 valamihez,	 akkor	 olyan	 az	
egész,	mintha	a	Netflix	TV-re	adaptálná	a	Csilla-
gok	Háborúja:	Új	Remény	filmet,	mondjuk	10	epi-
zódban. 
	 Ami	 a	filmben	5	perc,	 az	 a	 TV	 sorozatban	
már	akár	egy	 teljes	epizód	 is	 lehet.	Természete-
sen	ez	néha	bosszantó	időhúzásokat	eredményez,	
viszont	 ugyanakkor	 rengeteg	 extra	 információ-
hoz	 jutunk.	 Jobban	 megismerjük	 a	 szereplőket,	
a	múltjukat,	 indítékaikat	 és	 ezáltal	 bővül	 az	 uni-
verzum.	 Viszont	 sosem	 érvényteleniti	 az	 erede-
tit,	és	 így	van	ez	a	Final	Fantasy	VII	esetén	 is.	Az	
eredeti	játék	mai	napig	egy	kis	csoda,	ami	bár	ma	
már	kissé	csúnyácska	és	elavult,	de	a	története,	a	
karakterek	és	a	hangulata	időtálló	és	örök.	A	Re-
make nem akarja semmissé tenni, hanem inkább 
tiszteleg	előtte,	és	igyekszik	egy	azóta	felnőtt	új	
generációt	 bevonni	 ebbe	 a	 fantasztikus	 világba.

Az	 újítások	 gyakran	 butuskák,	 néha	 kifejezetten	
szemöldökráncolóan	 bugyuták.	 Nomura	 ott	 is	
belenyúlt a történetbe, ahol arra semmi szükség 
nem	lett	volna,	de	mindezek	ellenére	mégis	mű-
ködik a varázs, a játék borzasztó hangulatos lett, 
és	 ezt	 senki	 sem	 tagadhatja.	 Számtalan	 apró	 je-
lenet	vár	felfedezésre,	ami	főleg	azoknak	lesz	iz-
galmas, akik hatalmas rajongói az eredetinek. Ter-
mészetesen	mindenki	nagy	kedvence,	 Sephiroth	
is	gyakorta	előkerül,	hogy	Cloudot	terrorizálja.
  Ha Final Fantasy rajongó vagy akkor nem 
kérdés, hogy meg kell venned, de ha nem, vagy 
csak	most	csatlakoznál	be	a	sorozatba,	akkor	ér-
demes megvárni egy leárazást, mert a jelenlegi 
20	000	Ft	körüli	árat	erősen	túlzásnak	érzem,	te-
kintve,	hogy	egy	apró	szeletét	kapjuk	a	teljes	tör-
ténetnek. 
 Már tavaly bejelentették, hogy érkezik a 
folytatása	is,	mondjuk	most	így	május	elején	sem	
tudunk róla semmit, de az tuti, hogy még éveket 
kell rá várni. Mire eljutunk a történet végére, én 
már	nagypapa	korú	leszek,	de	sebaj,	majd	az	öre-
gek	otthonában	lesz	idő	végigjátszani.

Final Fantasy VII Remaster

 ha esetleg valaki inkább a régi játékkal 
szeretne	játszani,	de	az	túl	ronda	és	öregecske	
számára, akkor örömmel jelentem, hogy erre 
is	van	megoldás.	Első	körben	meg	kell	venni	
Steamen	az	eredeti	játékot,	majd	feltelepíte-
ni,	ezután	jöhet	a	„7th	Heaven”	(http://7thhe-
aven.rocks/)	 program,	 amivel	 lehetőségetek	
lesz	kicserélni	és	modernizálni	a	 játék	szinte	
minden	részét.	Új	modellek,	hátterek,	zenék,	
kezelőfelület,	 javítások	 és	 sok	 minden	 más.	
Fantasztikus	így	újrajátszani,	csak	ajánlani	tu-
dom!	Ha	segítség	kell	hozzá,	akkor	keressetek	
az	AniMagazin	Facebook	csoportjában!

Cím:	Final	Fantasy	VII
Remake
Év: 2020

Kiadó: Square	Enix
Fejlesztő: Squre	Enix

Műfaj: RPG,	Singel-player
Platform: PS4

http://7thheaven.rocks/
http://7thheaven.rocks/

