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minden mást is 
fejleszteni	 lehet	
a	 páncélon:	 ma-
gasabb	ugrás,	távolabbra	
lövés,	fagyasztás,	hő	immunitás	stb.	Gyakran	kel-
lett	visszajárni	korábbi	helyekre,	hogy	valamelyik	
új	 felszereléssel	titkos	 járatokat	vagy	addig	elér-
hetetlen	platformokat	találjunk.	Harcolni	a	Samus	
karjára	szerelt	energia	ágyúval	kell,	amit	különféle	
lövedékekkel	 lehet	 tuningolni.	 Szintén	 újdonság	
volt,	hogy	a	 játékos	választhatott	a	gyors	 végig-
játszás	 és	 a	 lassú,	mindent	 felfedező	 játékstílus	
közül.	
	 Miután	bejárta	szinte	az	egész	bolygót,	le-
győzte	Ridley-t	 és	 felrobbantotta	a	Mother	Bra-
int,	Samus	visszatért	az	űrhajójára,	és	páncélját	le-
véve	felfedte,	hogy	valójában	egy	nagyon	csinos	
hölgy.

 A Nintendo már lassan 40 éve a videojátékok 
világának meghatározó szereplője, az évtizedek 
alatt olyan ikonikus karaktereket adott a világnak, 
melyek mai napig még azoknak is ismerősek, akik 
életükben nem fogtak a kezükben kontrollert. Ma-
rio, Luigi, Zelda, Link, Donkey Kong, Yoshi és még 
száz másik, köztük Samus Aran, akit a fiatalabbak 
szinte a Smash Bros sorozat egyik játszható sze-
replőjeként ismernek, nem is tudván, hogy bizony 
volt idő, mikor az egyik legmenőbb videojátékos 
karakterként tartották számon.

	 A	Metroid	eredete	valamikor	1985	körülre	
tehető,	 a	 világon	ekkor	már	hódító	útjára	 indult	
a	Nintendo	kis	8	bites	konzolja,	a	NES,	és	 lénye-
gében	 ez	 volt	 az	 az	 időszak,	 amikor	 szinte	még	
minden	 ötlet	 eredetinek	 számított.	 A	 Ninten-
do	R&D1	csapata	egy	új	 akciójátékon	dolgozott,	
amiben	 ötvözni	 akarták	 a	 népszerű	 lövöldözős	
játékmenetet,	a	Super	Mario	platformok	ugrálós	
stílusával	és	a	Legend	of	Zelda	„non-lineáris”	meg-
oldásaival.	Mindezt	valami	 izgalmas	science-ficti-
on	környezetben,	amihez	inspirációt	az	Alien	film	
és	persze	H.R.	Giger	munkássága	adott.	A	rende-
ző,	Sakamoto	Yoshio	annyira	tisztelegni	szeretett	
volna	 a	 kedvenc	 filmje	 előtt,	 hogy	 a	 játék	 főgo-
noszát	Ridley-nek	nevezte	el	 (Ridley	Scott	után).	
A	 címe	Metroid lett, ami a metró és az android 
szavak	ötvözéséből	keletkezett,	gondolom	a	föld-
alatti	 alagútban	 rohangáló	 android	 koncepciója	
miatt…	 bár	 a	 metroid	 valójában	 egy	 misztikus,	
zöld,	medúza,	hatalmas	fogakkal.		

Nyolcadik bites: a Nintendo

	 A	 történet	 valamikor	 a	 (most	már	 nem	 is	
olyan)	távoli	jövőben	20X5-ben	játszódik.	A	Galak-
tikus	Föderáció	egyik	tudományos	telepét	gonosz	
űrkalózok	támadják	meg,	élükön	Ridley-vel,	és	el-
rabolják	a	világ	egyik	legpusztítóbb	élőlényének,	
a	Metroidnak	 a	mintáit,	 hogy	halálos	biofegyve-
reket	készítsenek.	A	metroidok	olyan	medúzasze-
rű	létformák,	amelyek	képesek	elszívni	az	áldoza-
tuk	életenergiáját.	A	kalózok	Zebes	bolygón	lévő	
bázisát	a	Föderáció	hiába	próbálta	megtámadni,	
visszavonulót	kellet	fújniuk.	
	 Arra	jutottak,	hogy	egy	magányos	ügynök-
nek több esélye lesz beosonni a kalózokhoz, és 
megsemmisíteni	a	központi	biomechanikus	rend-
szert,	a	Mother	Braint,	ami	védi	a	bolygót.	A	fela-
datot	Samus	Aran,	az	egyik	 legprofibb	fejvadász	

kapja,	 akinek	 testét	 narancs-vörös	 páncél	 védi	
mindentől,	 mellékesen	 valami	 személyes	 leszá-
molnivalója	is	akad	Ridley-vel.	
	 Samus	 miután	 megérkezik	 a	 bolygóra,	
amely	egyben	az	egykori	otthona	is	volt,	földalat-
ti	 járatokban	 és	 termekben	 halad	 előre,	megke-
resve	az	ősi	Chozo	(madárszerű,	bölcs	idegen	faj)	
ereklyéit,	 és	 persze	 pusztítja	 a	 kalózokat	meg	 a	
bolygó ellenséges lényeit. 

	 A	 játékmenet	akkoriban	nagyon	újdonság-
nak	számított,	hiszen	nemcsak	előre	haladva	kel-
lett	 halomra	 lőni	 az	 ellenfeleket,	 hanem	 bizony	
egy	 komoly	 labirintust	 kellett	 felfedezni,	 mely-
nek	bizonyos	részeit	csak	úgy	 lehetett	elérni,	ha	
Samus	megtalálta	a	hozzá	szükséges	eszközt.	Ta-
lán	a	 legismertebb	képessége,	hogy	golyóvá	tud	
alakulni,	 így	bejuthat	kisebb	 járatokba,	de	szinte	
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Egy	 tojásból	 előbukkant	 egy	 pici,	 újszülött	met-
roid,	 amit	 Samus	megsajnált	 és	 elpusztítása	 he-
lyett	elvitte	a	Ceres	űrkolóniára,	ahol	az	ottani	tu-
dósokra	bízta	a	további	sorsát.	
 

  „The last Metroid is in captivity. 
The galaxy is at peace…”

	 Emlékszem,	 még	 valamikor	 1995	 környé-
kén,	 gyerekként	 az	 egyik	 kedvenc	 TV	 műsorom	

volt	az	576 Kbyte	 (bizony,	a	fiatalabbak	
kedvéért	mondom,	 hogy	 akkoriban	
már	 volt	 a	 TV-ben	 konzolos	 mű-

sor), amit gyakran kazettára is 
vettem,	 hogy	 aztán	 rongyos-
ra	 nézzem	 az	 1-2	 perces	 já-
tékbemutatókat.	Ott	 láttam	
meg	 először	 a	 Super Met-

roidot,	 és	 valami	 csodálatosan	
nézett	ki.	A	nagyon	hozzáértő	műsor-
vezető	még	azt	is	kiemelte,	hogy	egy	
rekord	méretű,	24	megabites	játék	
(3	 megabyte),	 ahol	 a	 „Szamuszu”	
nevű	 robottal	 kell	 szörnyekre	 va-
dászni.	 Szerencsére	 nem	 is	 kellett	

sokat	várnom	arra,	hogy	kipróbáljam,	
hiszen	unokatesóm	megkapta	a	szü-
leitől,	majd	két	Mario Kart és Street 
Fighter 2 csata	 között	 bepattintot-

tuk	a	kártyát	a	Super	Nintendóba	és…	
hát	mondjuk	úgy,	egy	életre	szóló	élmény	lett	

belőle.	

Ez	a	játékvégi	meglepetés	a	80-as	években	hatal-
mas	kockázat	volt,	de	a	Nintendo	bevállalta.	Ak-
koriban	senki	sem	tudta,	hogy	a	játékosok	hogyan	
reagálnak	majd	arra,	ha	egy	játék	főhőse	egy	Nő,	
nagyon	más	korszak	volt	az.	Persze	Japánban	nem	
volt	szokatlan,	ha	egy	manga	vagy	anime	női	hő-
sökkel	 rendelkezik,	 de	 nyugaton	 nagyon	 erősen	
élt	az	a	dogma,	hogy	a	videojáték	fiús	dolog,	és	
nem	szabad	belekeverni	a	 lányokat	 (vagy	valami	
ilyesmi...).	 Samus	 valódi	 nemét	 a	 86-ban	megje-
lent manga sem fedte fel, ahol lényegében egy ki-
csit	szerencsétlen,	de	nagyon	lelkes	szkafanderes	
férfinak	ábrázolták.	Persze	hamar	kiderült,	hogy	
a	félelem	teljesen	alaptalan,	Samus	karaktere	na-
gyon kellemes fogadtatásra talált, és egyben az 
előfutára	is	lett	sok	más	leendő	női	hősnek,	mint	
pl.	Lara	Croft	és	társai.	Még	a	Guinness	Rekordok	
Könyvébe	is	bekerült,	mint	az	első	női	videojáték	
főhős,	és	minden	idők	14.	legnépszerűbb	játékos	
karaktere.

	 Természetesen	maga	a	játék	is	nagyon	nagy	
sikert	ért	el,	1986	egyik	legjobban	fogyó	címe	lett	
világszerte.	 Persze	 mai	 szemmel	 nézve	 már	 na-
gyon	bugyuta	és	egyszerű,	de	akkoriban	más	volt	
a	mérce.	
	 Samus	 visszatérésére	 5	 évet	 kellett	 várni,	
ami	 valahogy	 előrevetítette	 az	 egész	 sorozatra	
jellemző	 hosszas	 fejlesztési	 ciklusokat.	 A	 Met-
roid II: Return of Samus	már	nem	NES-re	 jelent	
meg	1991-ben,	hanem	a	szintén	nagyon	népszerű	
GameBoyra.	A	 rendezői	 széket	Sakamoto	átadta	
másnak,	de	a	fejlesztés	maradt	az	R&D1	csapatnál.	
Bár	 a	 GameBoy	 hardware	 tekintetében	 messze	
nem	volt	egy	erős	masina,	sőt	csak	4	színt	 lehet	
rajta	megjeleníteni,	 a	 programozók	mégis	 képe-

sek	voltak	nemcsak	átültetni	a	NES-es	előzmény	
játékmenetét,	de	még	tovább	is	fejlesztették	azt.	
Már	lehetett	menteni	a	játékban,	és	sok	apró	fino-
mítás	is	belekerült,	ami	miatt	a	kritikusok	nagyon	
pozitívan	fogadták	megjelenésekor.

	 A	 történet	 ott	 folytatódott,	 ahol	 az	 első	
rész	véget	ért.	Samus	legyőzte	a	kalózokat,	de	a	
Föderáció	 biztosra	 akart	 menni,	 így	 újabb	meg-
bízást	adott	hősnőnknek,	hogy	utazzon	el	a	met-
roidok	bolygójára,	az	SR388-ra,	és	pusztítsa	el	az	
összeset.	Samus	pedig	újra	nekiindult	a	földalatti	
barlangrendszereknek,	hogy	sorban	felszámolja	a	
veszélyes	parazitákat.	Kalandja	végén	megtalálta	
a	Metroid	királynőt,	és	egy	hatalmas	csatá-
ban	végül	győzedelmeskedett.	Ezzel	a	kül-
detése	végéhez	ért,	az	összes	metroid	
elpusztult…	vagy	mégsem?	
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Mivel	 angol	 tudásunk	 elég	 gyér	 volt	 akkoriban,	
így	 szinte	mindent	magunk	 találtunk	 ki,	 de	 sze-
rencsére	adtak	hozzá	egy	vaskos	füzetet,	amiben	
ott	volt	a	részletes	térkép.	Mi	ekkor	találkoztunk	
azzal	 a	 bizonyos	 játékmenettel,	 amit	 azóta	 úgy	
neveznek,	 hogy	 „metroidvania”,	 a	 Metroid	 és	 a	
(későbbi)	Castlevania	játékok	címeit	összegyúrva.	

	 Sakamoto	már	akkor	elkezdte	tervezni	ezt	
az	epizódot,	amikor	a	2.	rész	még	fejlesztés	alatt	
volt,	de	kivárta,	míg	a	megfelelő	 technológia	el-
érhetővé	válik.	A	Super	Nintendo	pedig	tökéletes	
platformnak	 bizonyult	 hozzá.	 Gyakorlatilag	min-
dent	 a	 négyzetre	 emelt	 az	 első	 részhez	 képest.	
A	 grafika	 hihetetlenül	 szép	 lett,	 egyike	 a	 SNES	
legmutatósabb	 címeinek,	 az	 irányítás	 tökéletes,	
a	 pályák	 hatalmasak	 és	 a	 zene…	 oh,	 az	 a	 zene!	
Az	egyik	pályának	olyan	kísértetiesen	félelmetes	
atmoszférát	 teremtettek,	hogy	még	évek	múlva	
is	 féltem	 egyedül	Metroidozni	 a	 sötétben.	 Igazi	

tökéletes	japán	munka,	az	utolsó	pixel	is	a	helyén	
volt,	és	bár	aki	profi,	az	akár	egy	óra	alatt	is	végig	
tudta	vinni,	de	mégis	több	száz	órát	toltunk	bele,	
hogy	újra	és	újra	átéljük	a	borzongató	kalandot.	

	 Samus	 alig	 pihente	 ki	 előző	 SR388-as	 ka-
landját,	 de	 a	 Ceres	 kolóniáról	máris	 segélyjelzé-
seket	kap,	hogy	valami	baj	történt.	Tesz	egy	180	
fokos	fordulatot	a	hajójával	és	útnak	ered,	hogy	
kiderítse,	mi	történt	a	bébi	metroiddal.	Mikor	az	
űrállomásra	 érkezik,	már	 csak	 holttesteket	 talál,	
valami	 betört	 a	 laborba.	 Samus	meg	 is	 találja	 a	
tettest,	aki	nem	más,	mint	Ridley.	Rövid	küzdelem	
után	a	kalózvezér	elrepül	és	viszi	a	bébi	metroidot	
magával.
	 Samus	természetesen	üldözőbe	veszi,	és	is-
mét	a	Zebes	bolygón	találja	magát,	ahol	valahogy	
az	 űrkalózok	 erőre	 kaptak,	 ami	 semmi	 jót	 nem	
jelent.	 Ismét	nekivág	a	bolygó	hatalmas	barlang-
rendszerének,	ahol	kénytelen	szembesülni	azzal,	

hogy	a	kalózok	bázisát,	a	Touriant	újra	felépítet-
ték.	Ezúttal	jóval	változatosabb	helyszíneken	kell	
átvágnia	magát,	mint	pl.	egy	lezuhant	űrhajó	ron-
csai,	 aminek	a	mélyén	 valami	borzalmas	 teremt-
mény	 él	 (ettől	 a	 pályától	 kaptam	 frászt	 gyerek-
ként), a Chozók romos, elfeledett katakombáiba, 
majd	 eljut	Maridiába,	 ahol	 az	 óceán	mélyén	 kell	
megkeresnie	 a	 továbbjutáshoz	 szükséges	 bar-
langokat.	Mikor	hosszú	küzdelem	után	a	kalózok	
bázisának	mélyére	érkezik,	és	ismét	leszámolt	Ri-
dley-vel,	megjelenik	az	eddig	elpusztítottnak	hitt	
Mother	Brain,	ami/aki	ezúttal	 testet	 is	kapott.	A	
förtelmes	kreatúra	szinte	legyőzhetetlen,	Samus	
pedig	alulmaradni	látszik	a	küzdelemben,	de	meg-
jelenik	a	jókorára	megnőtt	bébi	metroid,	és	saját	
testével	védelmezi	a	lányt	a	gyilkos	sugarak	elől.	
De	 ő	 sem	bírja	 sokáig,	 az	 utolsó	metroid	 átadja	
minden	 energiáját	 Samusnak	 és	 meghal.	 Az	 így	
kapott	 elképesztő	 erejű	 fegyverrel	 Samus	 köny-
nyedén	megsemmisíti	Mother	Braint,	ami	viszont	
aktiválja	 a	 bázis	 önmegsemmisítő	 rendszerét.	
Utolsó	pillanatban	sikerül	csak	bepattania	hajójá-
ba,	majd	Zebes	az	összes	kalózzal	és	minden	más	
szörnyűséggel	együtt	atomjaira	robban.
	 Így	ér	véget	Samus	új	kalandja,	melyet	mi-
nél	gyorsabban	teljesítünk,	annál	kevesebb	ruhát	
visel	magán	a	végső	jelenetben…	mert	ugye	vala-
mivel	jutalmazni	kell	a	kitartó	játékost	(mondtam	
már,	hogy	ez	egy	más	korszak	volt?).
	 A	Super	Metroid	azóta	úgy	vonult	be	a	vi-
deojátékok	 történelmébe,	 mint	 minden	 idők	
egyik	legjobb	játéka,	és	ez	túlzás	nélkül	igaz	is.	
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teste	ezzel	örökre	megváltozott,	nemcsak	immu-
nis	 lett	 az	X	parazitára,	de	képes	 lett	magába	 is	
szívni	az	erejüket.	A	parazita	viszont	elszabadult	
és	végigfertőzte	a	kutatóbázist.	Samus	új	felada-
ta	megállítani	az	X	parazitát,	ami	messze	nem	lesz	
egyszerű	menet,	ugyanis	a	bázis	elég	sötét	titko-
kat	rejt.

	 A	 Metroid Fusion	 nagyon	 szép	 kritikai	 és	
közönségsikert	ért	el,	aminek	egyenes	következ-
ménye	lett,	hogy	a	Nintendo	vezetősége	azonnal	
fel	is	kérte	Sakamotót	a	sorozat	újraindítására,	az	
első	NES-es	 epizód	modernizálásával.	 Ebből	 lett	
2	év	múlva,	szintén	Game	Boy	Advance-ra	a	Met-
roid: Zero Mission.	 Közben	 Gamecube	 fronton	
megszületett	a	Prime	sorozat,	ami	egy	egészen	új	

nézőpontból	mutatja	be	Samus	kalandjait.

Bár	már	több	mint	25	éves,	de	még	most	a	kategó-
riájának	legjobbja,	holtversenyben	a	97-es	Castle-
vania:	Symphony	of	the	Nightal.	Aki	szeretne	egy	
jó	metroidvaniát,	az	kezdje	ezzel	a	két	címmel,	és	
máris	lesz	mihez	mérni	a	többit.	Ám	ez	a	hatalmas	
siker	sajnos	hozott	problémákat	is…

  A modern idők régi fejvadásza...

	 Sakamoto	 és	 csapata	 ezután	 megtorpan-
tak,	eljött	a	3D	korszaka,	a	játékosok	pedig	pár	év	
után	már	Tomb	Raiderrel	és	más	polygonos	játé-
kokkal	koptatták	a	kontrollereket.	Sakamoto	bár	
figyelte	a	Mario 64 és a Legend of Zelda: Ocarina of 
Time fejlesztését,	mégis	úgy	érezte,	hogy	a	Met-
roid	sorozatnak	nem	tenne	jót	a	3D,	és	a	csapata	
sem	igazán	lelkesedett	az	új	technológiákért.	Sa-
mus	így	a	90-es	évekre	visszavonult,	egyedül	csak	

a	Nintendo	64-re	megjelent	1999-
es	Super	Smash	Bros.-ban	tűnt	
fel,	mint	az	egyik	választható	
szereplő.
	 A	 Nintendónál	 hosszas	
tanakodások	 után	 azt	 ta-
lálták	 ki,	 hogy	 a	 Metroid	
sorozatot	 kettéválasztják,	

Sakamoto	 fejlesztheti	 a	 maga	
klasszikus	 2D-s	 részeit,	 míg	 az	

Amerikában	 alapított	 új	 partnerstúdióval,	 a	 Ret-
ro-Gamesszel	elkezdenek	a	2001-ben	megjelenő	
GameCube-ra	 összerakni	 valami	 3D-s	 epizódot.	
Így	történhetett	meg	az,	hogy	2002-ben,	8	év	ki-

hagyással,	egymás	után	két	Metroid	is	megjelent	
ugyanazon	a	héten,	bár	kezdetben	csak	Ameriká-
ban	és	Európában.	
	 Egyik	 volt	 a	 Sakamoto	 Metroid Fusionja, 
amit	 a	 történet	 lezárásának	 szánt	 (mintha	 vala-
hogy	nem	igazán	lelkesedett	volna	az	amcsik	3D-s	
folytatásaiért).	 Ismét	 kézi	 konzol	 lett	 a	 célplat-
form,	ezúttal	a	Game	Boy	Advance,	ami	árnyalat-
nyival	erősebb	(és	bizonyos	esetekben	gyengébb),	
mint	a	Super	Nintendo,	így	a	Fusion	látványa	erő-
sen	az	előző	részre	hasonlít.	Viszont	mivel	sokkal	
nagyobb	kártyára	dolgozhattak	(3	helyett	8	meg-
abyte),	 így	 nemcsak	 a	 játék	 bejárható	 területe	
lett	nagyobb,	de	a	helyszínek	 is	változatosabbak	
és	színesebbek	lettek.	Továbbá	ezúttal	már	nem	
a	játék	dobozában	szerénykedő	kis	füzetben	me-
sélték	el	a	történetet,	hanem	az	első	Met-
roid,	aminek	átvezető	jelenetei	van-
nak	képekkel	és	szöveggel.

	 Samus	ismét	visszatér	a	SR388-ra,	hogy	vi-
gyázzon	néhány	tudósra,	akik	a	bolygó	élőlényeit	
tanulmányozzák.	Találnak	 is	valamit,	egy	nagyon	
furcsa	 parazitát,	 ami	 megtámadja	 Samust	 és	 az	
orvosoknak	sürgős	életmentő	műtétet	kell	végre-
hajtaniuk	rajta.	Az	X	parazita	annyira	megfertőzte	
a	lányt,	hogy	a	páncéljának	részeit	el	kellett	távolí-
taniuk,	az	életét	pedig	csak	a	Metroidok	DNS-éből	
kifejlesztett	 vakcina	 tudja	 megmenteni.	 Samus	

„Sakamoto (...) érezte, 
hogy a Metroid sorozat-
nak nem tenne jót a 3D, és a csa-
pata sem igazán lelkesedett az új 

technológiákért.”
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váltott	ki.	Sakamoto	ugyanis	annyira	meg	akarta	
reformálni	 a	 Metroidot,	 hogy	 kissé	 átesett	 a	 ló	
túloldalára,	és	bizony	ilyenkor	jön	az,	hogy	hiába	
a	sok	tehetséges	fejlesztő,	egy	makacs,	akaratos	
vezető	 bizony	 bármit	 képes	 romjaiba	 dönteni.	
Samus	 karaktere	 szinte	 mindenki	 számára	 vég-
telenül	 negatív	 lett,	 az	 erős	 és	 büszke	
harcosból	egy	depressziós,	hisztis,	kis-
lányos	csajszi	lett,	aki	egyáltalán	nem	
hasonlított	a	korábban	megismert	fej-
vadászra.	A	történet	semmi	újdon-
ságot nem hozott, lényegében a 
korábbi	 részekből	 összeollózott	
kliséit	 hasznosították	 újra,	 amik	
nem igazán akartak egy izgalmas 
sztorivá	összeállni.		 A	 dia-
lógusok	és	a	 jelenetek	finoman	
szólva	 sem	 voltak	 profik,	 Sam-
us	 angol	 szinkronhangját	 pedig	
egyenesen	 „élettelennek”	 és	
„amatőrnek”	nyilvánította	
a	sajtó.	

  Fejvadász a harmadik 
dimenzióban…

	 A	 Retro-Studios	 nagy	 kihívást	 kapott,	 egy	
akkora	már	 legendás	 címet	 kellett	 az	 alapjaiban	
újraértelmezni.	Kezdetben	egy	külső	nézetes	ak-
ciójátékon	gondolkodtak,	de	ezt	maga	Miyamoto	
Shigeru	vétózta	meg,	 így	született	meg	az	ötlet,	
hogy	legyen	belső	nézetes	FPS.	A	GameCube	na-
gyon	erős	kis	konzol	volt,	 így	a	Metroid Prime a 
2000-es	 évek	 elején	 az	 egyik	 legszebb	 FPS	 volt	
a	piacon.	A	kameraváltás	és	a	3.	dimenzió	miatt	
számos	 változtatást	 kellett	 hozni,	 hogy	 meg	 is	
maradjon	a	Metroid	 játékmenet,	de	mégis	 telje-
sen	újszerűnek	hasson.	Lényegében	minden	meg-
maradt,	 a	 nagy	 bejárható	 terület,	 sok	 elrejtett	
gyűjtögetnivaló,	 Samus	 fegyverzete	 és	 felszere-
lése	(nagyrészt)	a	megszokott,	de	kiegészült	egy	
speciális	szenzorral,	amivel	a	környezetet	lehet	át-
vizsgálni,	mindenféle	hasznos	információkért.

	 A	 történet	 a	 Zero	Mission	 és	 a	 Return	 of	
Samus	epizódok	között	 játszódik.	Samus	vészjel-
zést	fog	a	Tallon	 IV	bolygóról,	ahol	az	Űrkalózok	
ismét	biofegyvereket	akarnak	kifejleszteni	valami	
ismeretlen	 rádióaktív	 anyagból,	 amit	Phozonnak	
neveznek.	 Samus	 miután	 felszámolta	 a	 kalózok	
bányásztelepeit	 és	 összegyűjtött	 12	 ősi	 Chozo	
kegytárgyat,	 melyekkel	 sikeresen	 bejutott	 egy	
lezárt	 meteorkráterbe,	 ismét	 régi	 ellenségével,	
Ridley-vel	 találta	 szembe	 magát.	 Újra	 legyőzve	
a	 kalózvezért,	 Samus	 felfedezte,	hogy	a	barlang	

mélyén	egy	teljesen	kifejlődött,	a	phazontól	mu-
tálódott	és	eltorzult	„metroid	prime”	rejtőzik.	
	 A	játék	elképesztően	sikeres	lett,	több	év	já-
téka	díjra	is	felterjesztették,	többet	meg	is	nyert,	
mai	 napig	 az	 egyik	 legjobb	FPS	 játéknak	 tartják.	
A	 Retro-Studios	 azonnal	 szállította	 is	 a	 folytatá-
sokat	sorban,	2004-ben	a	Metroid Prime: Echost 
szintén	GameCube-ra,	majd	2007-ben	már	Wii-re	
a Metroid Prime: Corruptiont.	A	két	játék	hozta	
a	papírformát,	vitték	tovább	a	Prime	történetét,	
közben	 javítottak	 az	 irányításon	 és	 a	 grafikán.	

2009-ben kiadták a Metroid Prime: Trilogyt, ami 
a	három	epizód	feljavított	újrakiadása	volt	Wii-re.	
A	Nintendo	természetesen	a	közben	megjelent	új	
kézikonzolját,	a	Nintendo	DS-t	sem	akarta	kihagy-
ni	a	Metroid	lázból,	 így	született	meg	a	Metroid 
Prime Pinball	 és	 a	 főleg	multiplayerre	 kihegye-
zett Metroid Prime Hunters. 
	 Sakamoto	is	lázasan	dolgozott	közben	egy	
igazi	„next-gen”	Wii	játékon,	aminek	a	címe	Met-
roid: Other M lett. Közben a Nintendo felszámolta 
az	R&D1	és	R&D2	csapatokat	és	létrehozta	a	Nin-
tendo	 Software	 Planning	&	Development	Divisi-
ont	(NSPD),	melynek	Sakamoto	lett	az	egyik	veze-
tője,	viszont	belátta,	hogy	egy	akkora	projekthez,	
amit	elképzelt,	további	segítségre	lesz	szüksége.	
Felkereste	a	Dead	or	Alive	és	a	Ninja	Gaiden	so-
rozatokért	felelős	Team-Ninja	stúdiót,	hogy	segít-
senek	neki	a	„next-gen”	Metroidban.	A	D-Rockets	
stúdiót	kérték	fel	a	CG	videók	elkészítésére,	amik	
a	 játék	motorjával	készült	átvezetőkkel	együtt	2	
órát	tettek	ki,	ami	nem	kis	munka	volt.	Sakamoto	
visszatért	az	eredeti	elképzeléséhez,	hogy	külső-
nézetes	 akciójáték	 lesz,	 kiegészítve	 némi	 belső	
nézetes	 mechanikával	 is.	 A	 metroidvania	 stílust	
megtartotta,	 de	 az	 egészet	 filmszerűbbre	 véve.	
Az	 irányítást	 is	teljesen	megújították,	a	Wii	moz-
gásérzékelős	vezérlőit	igyekeztek	maximálisan	ki-
használni.	Minden	adott	volt	egy	remek	játékhoz,	
de	mégis…	valami	nagyon	félrement.
	 A	Metroid:	Other	M,	bár	a	kezdeti	kritikák	
viszonylag	pozitívak	voltak,	de	a	játékosok,	főleg	
a	 rajongók	körében	egyre	nagyobb	ellenszenvet	
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Bár	a	grafikai	megvalósítások	minőségét	mindenki	
elismerte,	de	a	játékmenet	inkább	volt	frusztráló,	
mint	szórakoztató.	A	Wii	 irányítókkal	hadonászni	
egy	platformjátékban	egyáltalán	nem	szerencsés,	
de	ezt	még	megfejelték	a	végtelenül	leegyszerű-
sített	harcrendszerrel	is,	ami	nem	igazán	adott	si-
kerélményt	a	játékosnak	(inkább	volt	reflexjáték,	
mint	ügyességi).	Utólag	több	fejlesztő	is	nyilatko-
zott,	hogy	bizony	ezekre	a	hibákra	felhívták	Saka-
moto-sensei	figyelmét,	 de	ő	 kitartott	 az	 eredeti	
elképzelése	mellett.	 A	 végeredmény:	 a	 Metroid	
sorozat	5	évre	kispadra	került,	az	Other	M	pedig	
minden	 érdeme	 ellenére	 bukásként	 lett	 elköny-
velve.	

  Napjaink magányos fejvadásza...

	 A	2015-ös	E3-on	bejelentésre	került	egy	új	
Nintendo	3DS	epizód,	a	Metroid Prime: Federa-
tion Force,	ami	szinte	azonnali	bukásra	lett	ítélvé,	
szinte	mindenki	gyűlölte	már	a	 játék	 trailerét	 is,	

aminek	 szinte	 semmi	 köze	 sem	 volt	 a	 klasszikus	
Metroidhoz.	2016-ban	meg	is	jelent	és	ahogy	vár-
ható	volt,	a	kutyát	sem	érdekelte,	a	kritikák	lehúz-
ták,	a	 játékosok	 jóformán	a	 létezéséről	sem	vet-
tek	tudomást.

	 Ugyanakkor	ebben	az	évben	megjelent	egy	
rajongói	remake-je	a	Return	of	Samusnak,	AM2R, 
avagy	Another Metroid 2 Remake	címen.	Egy	ar-
gentín	programozó	srác,	Milton	Guasti	5	éven	át	
dolgozott	 rajta,	 és	 a	 végeredmény	 fantasztikus	
lett,	az	igazi	klasszikus	Metroid,	modern	PC-re.	Ép-
pen	készültek	volna	már	felterjeszteni	a	2016-os	
The	Game	Awards	jelöltjei	közé,	mikor	a	Nintendo	
lecsapott,	 elég	 keményen.	 Szerzői	 jogsértésért	
beperelték	Miltont,	akinek	le	kellett	szednie	a	já-
tékot	 a	netről,	 és	hivatalosan	nem	 terjeszthette	
tovább.	Ez	nem	növelte	a	Nindendo	addigra	már	
eléggé	megcsappant	népszerűségét,	mellékesen	
az	AM2R-t	bár	hivatalosan	nem	lehet	sehol	meg-
találni,	de	azért	lássuk	be,	egy	kis	guglizással	azért	
csak	elő	lehet	bányászni	a	torrentek	világából.	
Hogy	teljes	legyen	a	vicc,	ahogy	elült	az	AM2R	kö-
rüli	balhénál	a	por,	a	Nintendo	máris	bejelentette,	
hogy	 2017-ben	 érkezik	 a	 valódi	 remake-je	 a	 Re-
turn	of	Samusnak,	Sakamoto	produceri	vezetése	
alatt,	 a	 spanyol	 MercurySteam	 csapat	 fejleszté-
sével,	méghozzá	szintén	3DS-re.	A	címe	Metroid:	
Samus	Returns.	Ami	meglepő	az	egészben,	hogy	
a	Nintendo	mintha	hallgatott	volna	az	internetet	
bezengő	kritikákra,	és	a	Samus	Returns	visszatért	
a	gyökerekhez.	Bár	a	3D-s	motor	megmaradt,	a	já-

tékmenet	a	klasszikus	2D-s	stílust	idézte.	Nagyon	
szép	grafikával	és	szórakoztató	(bár	néha	fruszt-
rálóan	nehéz)	játékmenettel.	A	sors	fintora,	hogy	
a	2017-es	Game	Awardson	végül	a	Samus	Returns	
elvitte	a	 legjobb	kézikonzolos	 játék	díját.	Hogy	a	
kettő	remake	közül	melyik	a	 jobb,	arról	megosz-
lanak	a	vélemények,	a	maga	módján	mind	a	kettő	
közel tökéletes.

	 És	 valahol	 itt	 ér	 véget	 a	 Metroid	 sorozat	
története,	 jelenleg	 2020-ban	 még	 csak	 kósza	
ígéret	van	egy	Metroid	Prime	4-re,	aminek	a	fej-
lesztését	 már	 egyszer	 alapjaiban	 kezdték	 újra,	

Samus Aran
 
	 Samus	múltjáról	 sokáig	 csak	 kósza	 infók	 voltak	 el-
szórva	itt-ott,	de	2003-ban	végre	egy	mangában	kanonizál-
ták	a	történéseket.	A	lány	egy	földi	bányász	kolónián	szüle-
tett	és	nevelkedett	a	K-2L-en,	amelyet	az	űrkalózok,	Ridley	
vezetésével	szinte	teljesen	elpusztítottak.	Samus	volt	gye-
rekként	az	egyetlen	túlélő,	akit	a	madárszerű	Chozók	 fo-
gadtak	örökbe,	és	a	Zebes	bolygóra	vitték.	Itt	tanulta	ki	a	
harci	technikákat,	és	mivel	a	bolygó	nem	igazán	alkalmas	
az	emberi	életre,	ezért	megkapta	az	ikonikus	páncélját	is,	
ami	életben	tartotta,	és	még	a	harcokban	is	kiváló.	Felnőve	
fejvadásznak	állt,	majd	eltökélt	célja	lett,	hogy	levadássza	
az	összes	űrkalózt	(és	Ridley-t),	megbosszulva	ezzel	a	szüle-
it	és	a	többi	lemészárolt	embert.	A	Föderáció	persze	felfi-
gyelt	a	kivételes	tehetségű	fejvadászra,	 így	egy	nap	meg	
is	kapta	tőlük	a	feladatot,	hogy	térjen	vissza	a	Zebesre,	és	
hatoljon	be	a	kalózok	erődjébe…	a	többi	már	legenda.

de	a	2017-es	bejelentése	óta	szinte	semmit	nem	
hallani	róla.	Zárásként	egy	jótanács	azoknak,	akik	
szeretnék	 az	 ajánlott	 és	 legjobb	 sorrendben	 vé-
gigjátszani	a	sorozatot:	kezdjék	a	Zero	Missionnal,	
aztán	a	Samus	Returnsszel	(esetleg	az	AM2R-rel),	
majd	 a	 kihagyhatatlan	 Super	Metroid,	 utána	pe-
dig	zárásnak	a	Fusion	következzen.	Wii	tulajoknak	
a	Prime	trilógia	amúgy	is	kötelező,	az	Other	M-et	
pedig	minden	bosszantó	hibája	ellenére	érdemes	
kipróbálni.	Reméljük,	2021-ben	Samus	ismét	visz-
szatér,	én	örömmel	fogadnék	egy	Super	Metroid	
remake-et is, de inkább nem is reménykedem már 
ilyenekben.

 


