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Ha egy üzlet beindul…
megjelenik Hollywood!
Természetesen az SFII sikere nem maradt
csak a játéktermek félhomályában, a Capcom
nagyon gyorsan rájött arra, hogy érdemes lenne
minden médiát lefedni, mert az még több pénzt
hoz. 1993-ban megjelent az első manga kiadás,
ami azért is érdekes, mert lényegében itt állt ös�sze a játék története. Persze, aki minden karakterrel legyőzte Bisont és elolvasta a játékhoz mellékelt kézikönyvet (mert akkoriban még létezett
ilyen), az összerakhatta magának a sztorit, de a
legtöbb játékosnak max annyi jött le, hogy mindenki Bisont akarja jól megverni.
A manga viszont helyrerakta a hiányzó elemeket, ahol megtudhattuk, hogy Ryu és Ken a
misztikus harcművész, Gouken tanítványai, ám
egy nap megjelenik Ken régi barátja, Cho, aki elrebegi a két férfinak, hogy tudomást szerzett egy
gonosz szervezetről, az M. Bison által vezetett
Shadaloo-ról, ami agymossa az embereket. Chót
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természetesen követték: megjelenik maga Bison
és két csatlósa, Vega és Sagat, majd gyorsan kitör
az élethalálharc. A verekedés közben Ryu súlyosan megsebesíti Sagatot (így kapja meg az ikonikus sebhelyét a mellkasán), viszont a harc végére Ken eltűnik, Bison pedig halálra veri Goukent,
így Ryu bosszút esküszik és elindul a nagyvilágba,
hogy tovább erősödjön, mint minden shounen
hős.
Évekkel később Bison egy hatalmas harcművészbajnokságot rendez, ahová a világ minden részéből érkeznek jelentkezők: egyesek a siker és
pénz reményében, másokat viszont a bosszú vagy
az igazságszolgáltatás hajt. Ilyen Guile, az ex-katona, aki Bisonnal szeretne leszámolni, amiért az
megölte a barátját, illetve az Interpol ügynöke,
Chun-li is, aki szintén szeretné rács mögé juttatni
az őrült diktátort. Megjelenik Ryu is, aki itt találkozik újra Kennel. És elkezdődik a viadal, ami lényegében maga a videojáték is egyben.
Ez a sztori lett a kánonja a Street Fighter
2-nek, amit aztán természetesen az évek alatt
felduzzasztottak hatalmas méretűre: minden
szereplő megkapta a maga történetét, és persze
jöttek a folytatások is vég nélkül. A mangák leginkább három szereplőre fókuszáltak az évek alatt,
akik Ryu, Cammy és a később megjelenő Sakura
voltak.
Amerikában is tombolt a Street Fighter láz,
így nemcsak a manga jelent meg, hanem elkészítették a saját képregényváltozatukat, amit a Capcom nagyon nem szeretett, így gyorsan lelőtték.

Animék terén az első, nemhivatalos változat Koreából érkezett 1992-ben, Street Fighter
címen, amiben természetesen teljesen illegálisan
használták fel a karaktereket. Sajnos vagy szerencsére nem sokan hallottak róla, és még kevesebben látták, de talán jobb is így.
1994-ben viszont megjelent az első hivatalos anime adaptáció, méghozzá mozifilm formátumban, a 102 perces Street Fighter II: The Animated Movie, amit egy évvel később Amerikában
is kiadtak.

KEN
RYU

Az előző számban elmeséltem a Street Fighter sorozat kezdetét, illetve a világrengető sikerét a második résszel, és ahogy ígértem, most itt a
folytatás, amelyben megtudhatjátok, hogy mit is
kezdett a Capcom a hirtelen ölébe hulló sikerrel, és
milyenek lettek a folytatások. Aki esetleg nem olvasta volna a cikk első részét, annak érdemes első
körben pótolni (AniMagazin 59.), mielőtt belevág
ebbe a múltidézésbe!
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Az animékre még később visszatérek, de inkább váltsunk át a sokkal izgalmasabb élőszereplős változatokra, mert ezen a téren aztán történtek hajmeresztő esetek.
Az első alkalom, mikor a Street Fighter karatereket mozivásznon láthatták a rajongók, kissé
komikus módon a hongkongi 1993-as City Hunter akcióparódia egyik jelenete volt, ahol Jackie

< Tartalomjegyzék

Chan egy bizarr harc során Kennek hallucinálja ellenfelét, akit E. Honda, illetve Chun Li formájában
győz le. Természetesen ez csak egy pár perces kis
cameo volt, de szerintem sokaknak nagyon megmaradt, legalábbis azoknak, akik a 90-es években
hozzájutottak a Jackie Chan filmekhez.
Természetesen Hollywood is bejelentkezett a Capcomnál a maga részéért az egyre csak
duzzadó tortából, és nem is kellett sokat győzködni a vezetőséget. Steven E. de Souza, aki olyan
filmek forgatókönyvét szerezte, mint a Drágán
add az életed első két része, a Kommandó vagy
a Judge Dredd, nagyon gyorsan összedobott egy
sztorivázlatot, amire a Capcom vezetősége rábólintott, és még a produceri részt is elvállalták. Adtak 35 millió dollárt a film költségeire, ami akkoriban kimondottan soknak számított, Souza pedig
magára vállalta a rendezői szerepet is. Bár a sztori
alapjait nyomokban meghagyták (legalábbis an�nyira, hogy Bison a főgonosz őrült diktátor), de a
karaktereket szinte teljesen átírták. Ryu helyett
a főszereplő Guile lett, akire sikerült felkérni az

CAMMY

Bár az alapsztorit vázlatosan meghagyták, főleg
a karaktereket és azok motívációit, de a cselekményt jelentősen átgyúrták, olyannyira, hogy
amolyan „soft-reboot”-ként funkcionált, és ez
alapján készült el a Street Fighter Zero/Alpha sorozat is, amiről hamarosan még lesz szó. Jelenleg
elérhető belőle egy digitálisan feljavított változat
blu-ray-en, szóval érdemes ezt a változatot beszerezni.
A film nagyon szép sikert ért el, így hamarosan berendelték a TV sorozatot is 1995-ben,
Street Fighter II V címen, ami 29 részben meséli
el a szereplők kalandjait (bár furcsa módon többen teljesen kimaradtak, mint pl. Blanka és Honda). A TV-s változat kapott egy manga változatot
is (Street Fighter II V Retsuden), de ennél sokkal
érdekesebb, hogy Amerikában is legyártottak egy
26 részes rajzfilmsorozatot, amit szimplán Street
Fighternek neveztek el. 1995 és 97 között futott
a tévében, és borzasztó negatív kritikát kapott,
viszont az SF sorozat szereplői első alkalommal
találkoztak egy epizódban a Mortal Kombat harcosaival. Sanszosan a Capcom nem volt boldog…

akkoriban akciósztár karrierje csúcsán lévő Jean-Claude Van Damme-ot. A két női szerepre is
egész jó színészeket sikerült szerezni, Ming-Na
Wen volt Chun Li, Kylie Minogue pedig Cammy.
Még az olyan mellékszerepekre is sikerült egész jó
neveket találni, mint pl. Dhalsim karakterére Roshan Sethet vagy Sagatra Wes Studit (bár nem hiszem, hogy a mai fiatalság ismerné őket). Viszont
az igazi nagyágyú maga Bison színésze, Raul Julia, akit az Addams Family Gomezeként szerintem
mindenki ismer.
Parádés szereposztás, profi forgatókönyvíró, tisztességes költségvetés, mi baj történhet?
Nos… utólag már tudjuk, hogy bizony szinte semmi sem sikerült úgy, ahogy azt eltervezték.
A filmet Ausztráliában forgatták, és maga
volt a rémálom. A költségvetés negyede elment
egyedül Van Damme fizetésére, aki viszont nem
volt a helyzet magaslatán, folyamatosan kokainmámorban úszott, és képtelen volt azt a pár szavas
szövegét is megjegyezni. Minogue pedig ugyan
nagyon tehetséges énekesnő volt, de mint színész
szinte teljesen amatőr. A Capcom pedig folyamatosan tolta de Souzának az utasításokat, amiket
szinte képtelenség volt megvalósítani. Nem elég,
hogy 1994-et tűzték ki premier dátumnak, de az
összes karaktert is bele kellett erőszakolni valahogy a filmbe, továbbá a japánok ragaszkodtak a
színész Sawada Kenya szerepeltetéséhez, akiről
viszont gyorsan kiderült, hogy nem is tud angolul
(a filmben végül lett egy egymondatos szerepe,
mint Sawada kapitány).
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A legsúlyosabb probléma pedig Raul Julia volt,
aki bár nagyon lelkesen és profin állt hozzá a feladathoz, de sajnos már végső stádiumban volt a
gyomorrákja, ami miatt át kellett szervezni a forgatást, előre venni a jeleneteit.
Ahogy említettem, szinte minden Street Fighter II szereplő feltűnik (Fei Long kivételével), de
szinte mindenki valami teljesen más szerepben.
Balrog és Honda Chun Li két segédje lett, akik  tévéseknek kiadva magukat próbálják Bisont megközelíteni. Sagat, Vega és Bison maradtak a ros�szfiú szerepben, hozzájuk csatlakozott Dee Jay és
Zangief, mint a technikai zseni és az agyatlan testőr. Dhalsimból tudós lett, aki a Shadaloo agymosó
projektjét irányítja (nem kimondottan önszántából), és feladata, hogy megalkossa a szuperkatonát, Blankát. Guile és Cammy vezetik az amerikai
katonákat, Ryu és Ken pedig… nos, ők két simlis
idióta, akik belecsöppennek az eseményekbe.
A történet banális, és a vége felé már teljes
paródiába csap át – a rendező érezte, hogy en�nyi sületlenséget képtelenség lenne komolyan
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venni. Viszont nem volt minden tragédia, ugyanis
bár Raul Julia már halálos beteg volt, de Bison
szerepében fantasztikusat alakított, amelyet
azóta is emlegetnek. Olyan sármmal és ripacskodással oldotta meg a figurát, hogy az egyszerűen imádnivaló. Sajnos ez lett élete utolsó alakítása is egyben, mert röviddel a forgatás után
1994-ben elhunyt.
Lényegében ez volt a harmadik komoly
mozis próbálkozása Hollywoodban a videojátékoknak, de míg a hírhedten pocsék Super Mario
Bros és a Double Dragon hatalmas bukás lett, a
Street Fighter mindenki meglepetésére (főleg a
rendezőére) kifejezetten jól szerepelt a kasszáknál. 99 milliót hozott annak ellenére, hogy a kritikusok a térdüket csapkodták a röhögéstől a film
minősége miatt. A rajongók nagyon vegyesen fogadták, Bison alakítását mindenki szerette, sőt a
film humora is helyenként nagyon szórakoztatóra
sikeredett, de abban mindenki egyetértett, hogy
a szereplők neveit leszámítva nem sok köze van a
verekedős játékhoz.

Azt meg már csak zárójelben említeném meg,
hogy alig egy évvel később megjelent a Mortal
Kombat film, ami viszont hatalmas siker lett, de
idővel a Street Fighter is bekerült az „olyan rossz,
hogy az már jó” kultfilmek táborába.
A 2000-es években készült még pár élőszereplős Street Fighter adaptáció, de ezekről már
csak dióhéjban. 2009-ben megjelent a Street Fighter: The Legend of Chun-Li, amiről tényleg
elég csak annyit tudni, hogy létezik, és a 18 milliós
költségvetését sem tudta visszahozni, a világ egyik
legrosszabb filmjeként tartják számon. 2014-ben
Youtube-ra készült el egy rövid sorozat, ami Ryu
és Ken múltját mutatja be, a Street Fighter: Assassin’s Fist, és kimondottan jól sikerült, érdemes
rákeresni és megnézni. 2016-ban folytatást is kapott Street Fighter: Resurrection címen, szintén
megtalálható Youtube-on.
Cameo, vagyis kisebb szerepekben megjelentek SF karakterek más filmekben is, mint pl.
a 2012-es Wreck-It Ralph-ban, ahol Ryu, Ken,
Zangief és Bison tűnik fel a filmben egyegy jelenetre. A másik ehhez hasonló,
amit érdemes megemlíteni, az a 2018as Steven Spielberg rendezte Ready
Player One, ahol szintén több szereplőt is felfedezhetünk.
Persze még számtalan utalás és említés történik sorozatokban, filmekben, de
gondolom, ennyi azért elég is lesz ezekből.
Inkább térjünk át arra, hogy hová is tartott a
sorozat a Street Fighter II után…
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Mellékszálak, Szuperhősök,
Szörnyek és Riválisok
A Street Fighter II olyan gigantikus sikert ért
el, hogy a Capcom a kötelező folytatás helyett egy
picit szabad kezet adott a fejlesztőknek, hogy kísérletezzenek bátran a sorozat jövője kapcsán. Itt
első körben Alex Jimenezt kell megemlíteni, aki
egy új projektbe vágott bele. Hatalmas rajongója
volt a Universal szörnyeknek (Frankenstein, Farkasember, Dracula, stb.) egy kis csapattal az SFII
alapjaira megalkotta a Darkstalkers (Japánban:
Vampire: The Night Warrior) játékot 1994-ben,
ami nagyon fontos állomása lett a SF történetének. A koncepció az volt, hogy ikonikus szörnyekkel lehessen küzdeni egymás ellen, ami hatalmas
sikernek bizonyult (erről majd egy másik cikkben
bővebben). Olyan híres karakterek születtek meg
ekkor, mint Felicia, a macskalány vagy Morrigan
Aensland, a succubus, akiket biztos ismertek, mert
a mai napig nagyon népszerűek, főleg cosplayes
körökben. A Darkstalkers nemcsak új játéksorozat
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lett, hanem a verekedős játékok újragondolása is
egyben, ami kijelölte az utat a Capcom következő
generációs projektjeihez. A harcok sokkal gyorsabbak és látványosabbak lettek, a kombók nagyobb
szerepet kaptak, a karaktereknek pedig rengeteg
extra képességet adtak, amivel a küzdelmek igazi
effektorgiává váltak. A kissé elavult SFII motort is
felújították, hogy nagyobb karaktereket és részletesebb animációkat is képes legyen kezelni.
Eközben egy másik részleg nem várt lehetőséget kapott. Az egész világon népszerű volt
akkoriban az X-men sorozat (igen, jóval a filmek
előtt is), és a Capcomon belül is több rajongója volt a képregényeknek. Megkérdezték az akkori Marvel kiadót, hogy mit szólnának egy SFII
alapokra épülő X-men játékra. A Marvel fejesei
rábólintottak, és szintén 1994-ben berobbant a
játéktermekbe az X-Men: Children of the Atom.
A játéknak természetesen hatalmas sikere lett,
elvégre melyik fiú ne álmodott volna arról, hogy
SFII módjára küzdhessen Rozsomákkal Magneto
ellen.

Ezen a ponton nem volt megállás, a Capcom
zöld utat adott a Darkstalkersnek és az X-men sorozatnak is, hogy jöhetnek a folytatások, ami csak
belefér. Persze a Street Fighterről sem feledkeztek meg, hiszen az volt az aranytojást tojó tyúk,
így azonnal berendelték a modern folytatását a
sorozatnak. Ám úgy döntöttek, hogy elhagyják
a számozást, és inkább egy amolyan „mellékszálat” adnak ki, ez lett végül a Street Fighter Alpha
(Zero Japánban) trilógia. Nem fogok bővebben
belemenni a részletekbe, mert könyv méretűre
duzzadna a cikk, így csak a fontosabb dolgokra
térnék ki. A történetet áthelyezték a Street Fighter és a Street Fighter II eseményei közé, így több
szereplő is megfiatalodott az Alphában. A grafika
sokkal animésebb lett, a színek és hátterek élénkebbek és látványosabbak lettek. Az animációs
fázisok is duplázódtak, ezzel szinte teljesen rajzfilmes hatást értek el. Számos funkciót átvettek a
Darkstalkersből és az X-menből, mint pl. a kombórendszert. A harcosok száma ugyan csökkent, és
sokan hiányoztak a 2. részből, de cserébe bejöt-

tek olyanok, akik az 1. részben szerepeltek, így az
Alpha trilógia amolyan „soft-rebootnak” is tekinthető. Nem véletlenül emlegetem trilógiaként,
mert az első részt hamarosan követte az Alpha 2,
majd az Alpha 3, melyek hozták a megszokott formulákat: több karaktert, több lehetőséget, több
speciális mozdulatot.
Természetesen ezeket is kiadták otthoni
konzolokra, Playstationre, Sega Saturnra, meg később szinte minden másra, különféle újrakiadások
kapcsán.
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Viszont egy portot mégis kiemelnék, ami nagyon
kimagaslik, ez pedig a Street Fighter Alpha 2 Super Nintendo változata. A több mint 40 megabyte-os játékot sikerült egy 4 megás kártyába belesűríteni, persze a felbontás kicsit kisebb, és az
animációs fázisokat is megnyirbálták, de mai napig az egyik legjobb portként emlegetik.
Nem csak a verekedős játékok szerelmeseit
akarta a Capcom kielégíteni, számos más játékstílusban is kipróbálták magukat a Street Fighter
szereplői, csak egy példa: Super Puzzle Fighter II
Turbo, ami egy játéktermi ügyességi/logikai játék,
nagyon cuki chibi karakterekkel és debil animációkkal.
Persze nem volt minden próbálkozás nagy
siker, van egy hírhedten félresikerült játék, melyet
az Amerikában akkoriban tomboló Mortal Kombat láz ihletett. Miközben a korábban említett
filmet Ausztráliában forgatták, pár játékfejlesztő
kitalálta, hogy ha már ott vannak a színészek, akkor gyorsan készítsünk velük egy MK-hoz hasonló grafikájú játékot. Ez lett a Street Fighter: The
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Movie, melyet azóta is igyekszik mindenki elfelejteni. Playstationre és Saturnra készült belőlük
egy átirat, de ez sem mentette meg a bukástól.
Nehézkes irányítás, debil grafika és siralmas játékmenet… bár ötletnek nem volt rossz, de a Mortal
Kombat rajongókból max egy kuncogást tudott
kiváltani.
Természetesen a Capcom tisztában volt
azzal, hogy az új konzolok megjelenésével beköszöntött a 3D forradalom, és sorban jelentek
meg az első próbálkozások, mint a Virtual Fighter,
Tekken, Dead or Alive és társaik, így nem volt kérdés, hogy ezen a fronton is bepróbálkoznak. Így
született meg a Street Fighter EX sorozat, mely
szintén trilógiává bővült az évek alatt. Az általános vélemény, hogy bár nem lettek kimondottan
gyenge játékok, de jóformán labdába sem tudtak
rúgni a Tekken és a Soul Calibur mellett, hiába
hozták nagyjából ugyanazt a 3D-s látványt. Azért
lett egy kisebb rajongótábora az EX részeknek is,
de nem meglepő, hogy sokan nem is tudtak a létezésükről.

Valamikor a 90-es évek második felében felmerülhetett a kérdés, hogy „hova lehet ezt még
fokozni?”. Erre valaki bedobhatta egy értekezleten, hogy „mi lenne, ha összeengednénk a Street
Fighter karaktereket az X-mennel”, mindenki szeme felcsillant, a Marvel pedig áldását adta erre a
vad ötletletre, aminek eredménye lett 1996-ban
az X-Men vs. Street Fighter, ami azonnali siker
volt a játéktermekben, annak ellenére, hogy lényegében csak a korábbi X-men és az Alpha játékok fúziója volt. A Capcomnál nagyon fellelkesültek, azonnal jött is az ötlet, hogy legyen nagyobb
a buli, ne csak az X-men legyen akkor már, hanem

jöjjön a Pókember, Venom, Amerika Kapitány, Vasember, Hulk meg ami csak belefér, és egy évre
rá már dübörgött is a Marvel Super Heroes vs.
Street Fighter! Aztán valaki az asztalra csapott,
hogy ez még mindig semmi, emelni kell a tétet, mi
lenne, ha tovább bővülne a „Versus” univerzum?
Elvégre ott van a többi Capcom cím, Mega Men,
Darkstalkers meg a többi… bumm, újabb egy év
és megszületett az epikus Marvel vs. Capcom:
Clash of Super Heroes, amely azóta is az egyik
legnépszerűbb cím a bunyós játékok világában
(pár éve jött ki a 3. része).
Aztán valamikor 1999-ben jöhetett egy üzenet a Capcom főhadiszállására a nagy riválisuktól,
az SNK-tól - akik olyan játéksorozatok felett bábáskodtak, mint az Art of Fighting, Fatal Fury, Metal Slug, Samurai Showdown, The Last Blade, World Heroes és persze a The King of Fighters -, hogy
„láttuk a Marvel crossovert, nagyon király, mit
szólnátok egy közös projekthez?” (erre nincs bizonyítékom, de lefogadom, hogy sok szakét ihattak
a megbeszélés alatt).
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A Capcomnál igazi japán módra annyit válaszoltak,
hogy „Naná!”, mire az SNK 2000-ben kiadta (igaz,
a saját gépeikre) a Capcom vs. SNK: Millennium
Fight 2000-t, amibe aztán mindenki belekerült,
aki csak számított. Egy évre rá már jött is a folytatás Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium
2001 néven, amiben már több mint 40 karakter
szerepelt. Bár a 2000-es években a játéktermek
fénye megkopott, és egyre inkább az online játékok kezdték átvenni a helyüket, de azért még
egy utolsó nagy roham erejéig összedobták a crossover harmadik részét, az SNK vs. Capcom: SVC
Chaos-t 2003-ban. Részben ezek a játékok adták

az ötletet a Nintendónál a Super Smesh Bros sorozathoz, de ez csak egy mellékes infó.
Egy másik híres stúdióval is elkészült egy
crossover, viszont ez már nem verekedős játék
lett, hanem egy csak Japánban megjelent stratégiai szerepjáték Playstation 2-re: a Namco × Capcom, aminek később két folytatása is lett 3DS-re,
Project X Zone néven. A Namco partnerség másik
mellékága a 2012-es 3D-s verekedős játék lett, a
Street Fighter X Tekken, ami 50 karaktert tartalmazott a két sorozatból.

Egy elfeledett harmadik rész
és a modern újjászületés
Na de mi a helyzet a valódi folytatással?
Kicsit komikus, hogy miközben a Capcom szinte
havonta öntötte a játékosokra az újabbnál újabb
játékokat, a valódi Street Fighter III valahol elveszett a nagy zajban. Pedig megjelent 1997-ben,
méghozzá a bivalyerős CPS3 játéktermi masinára
a Street Fighter III: New Generation. Egy milliárd jent költöttek a fejlesztésre, ami akkoriban
rekordnak számított, és olyan 2D-s technológiát
használtak az animációkhoz, hogy azt mai napig
csak csodálni lehet. Ám a kritikusok nem voltak
tőle elragadtatva, erős kritika érte a játszható karakterek kevés számát (a régi szereplők közül jóformán csak Ryu és Ken tért vissza), illetve a régimódinak ható, alacsony felbontású 2D-s grafikát.
Az új harcosok közel sem voltak olyan érdekesek,
mint a régiek, ezért a közönség sem nagyon fi-
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gyelt fel erre az epizódra. A következő években
kapott még két további felújítást, ahol növelték a
karakterek számát, és csiszoltak a játékmeneten,
de beütött egy technikai korlát, ugyanis az akkori
otthoni konzolokra képtelenek voltak normális átiratokat készíteni, így csak évek múlva, 2000-ben
jelent meg játéktermeken kívül Dreamcastra, ami
utólag nagyon szerencsétlen választásnak bizonyult. A kabinetekből 1000 darabot sem tudtak
eladni, így az SFIII gyakorlatilag bukásnak lett akkor elkönyvelve – rossz időben jelent meg és rossz
körülmények között. Egyáltalán nem rossz játék,
és a mai napig vannak rajongói. 2010-ben kapott
egy újrakiadást PS3-ra és X360-ra Street Fighter
III: 3rd Strike: Online Edition Complete Pack néven.
A 3. rész felemás sikere, vagyis inkább sikertelensége után közel 8 évet kellett várniuk a
rajongóknak, mire nekieshettek a folytatásnak.
A sorozat új producert kapott, Ono Yoshinorit, akire az a feladat hárult, hogy modernizálja
a 2000-es évekre erősen megkopott sorozatot.

Nem volt egyszerű feladat, mert addigra már a
Tekken, a Mortal Kombat és a Soul Calibur sorozatok szinte teljesen dominálták a piacot. Ono
nem akart a múltban megragadni, mint az SNK,
akik még sokáig erőltették a klasszikus 2D-s King
of Fighters epizódokat, de azzal is tisztában volt,
hogy a 3D-s fronton nincs elég tapasztalatuk, ami
nem is illik a Street Fighterhez (nem akarta az EX
vonalat folytatni). Így jött az ötlet, hogy legyen valahol a kettő között, a játékstílus maradjon meg a
hagyományos 2D-s oldalnézetes, de maguk a szereplők legyenek nagyon részletesen kidolgozott
3D-s karakterek.
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kontroller bemutató
cserébe kihasználta a kézikonzol 3D kijelzőjét. Végül 2014-ben zárták le a sort az Ultra Street Fighter IV-gyel, ami további 9 harcost hozott be az
arénába. Az SFIV már valóban modernnek számított, lehetőséget adott az online játékhoz, ezernyi extra funkció került bele, és természetesen
extra DLC-k hada várta a játékosok pénztárcáját.
Több mint 9 millió példányt adtak el belőle, így a
Capcom vállon veregette Onót, és felkérték arra,
hogy készítse el az 5. részt, ami még ennél is jobb
lesz, ám erre összesen már csak 2 évet kapott, ami
előrevetítette a problémákat.
A Street Fighter V-re valóban nem kellett
sokat várni, ám a végeredmény közel sem lett akkora előrelépés, mint a 3 után a 4… sőt egyesek
szerint inkább tekinthető visszalépésnek. A Capcom kiadta a kulcsszavakat: „e-sport és szezonális
tartalmak”. Bár az e-sport korábban sem állt távol
a sorozattól, hiszen szinte a 90-es évek elejétől
rendeztek kisebb-nagyobb SFII bajnokságokat, az
1996-ban indított Evolution Championship Seri-

es-en pedig mindig is kiemelt szerepe volt a Capcom játékainak, viszont az 5. résszel már csak erre
akartak fókuszálni. Sajnos a rövid fejlesztési idő és
a Capcom elég agresszívan pénzorientált hozzáállása miatt a 2016-os megjelenés nem volt dicsőséges menet. Bár abban mindenki egyetértett, hogy
a látvány fejlődött, még részletesebb és gyorsabb
lett, viszont megjelenésekor szinte teljesen hiányzott belőle a Story Mode, és az egész kiadás félkésznek hatott, ráadásnak hemzsegett a hibáktól.
Az sem volt túl sikeres húzás, hogy csak Playstation 4-re és PC-re adták ki, az Xbox tulajok ezúttal
hoppon maradtak. 16 harcossal jelent meg, amit
további 30-cal lehet kiegészíteni, őket update-ek
és DLC-k formájában kapták meg a játékosok.
Eladások tekintetében nem hozta az elvártakat, a Capcom 2 milliót tervezett az első évben,
amiből 1,4 millió valósult meg csak, így jócskán elmaradt a 4. részhez képest. A megjelenése után
rohamtempóban igyekeztek javítani az online
játék hibáit és pótolgatni a tartalmakat, amivel
lassan visszaszerezték a játékosok bizalmát. Napjainkra nagyjából 5 milliót adtak el belőle, és az újrakiadásoknak köszönhetően kezdi szépen elérni
az elődje népszerűségét, de igazuk van azoknak
is, akik szerint ez már nem az a Street Fighter,
amit annak idején megszerettünk.
Ezzel eljutottunk 2021-re, és szinte hihetetlen, hogy már több mint 30 éves a sorozat, ami a
90-es években tündöklött igazán, de mind a mai
napig a popkultúra megkerülhetetlen része. Ryu,
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Ken, Chun-li, Bison és a többiek legalább annyira ismertek, mint a Tini Nindzsa Teknőcök vagy a
Transformers figurák. És ami a legszebb, mára bárki számára elérhetőek, hiszen annyi újrakiadást
kaptak az évek alatt, hogy bármilyen konzolod is
legyen, biztosan találsz rá számos Street Fighter
címet. Viszont ne feledjétek, az igazi élményt akkor kapjátok meg igazán, ha barátok ellen játszotok egy esős délután, közösen a TV előtt, hatalmas
móka. Persze a korai játékoknak mára szinte csak
nosztalgikus értékük van, de abban biztos vagyok,
hogy még nagyon sokáig fogunk Street Fighter játékokkal játszani.

BISON

Mindez iszonyatosan látványos rajzfilmes, vagyis
inkább festékes effektekkel. 2008-ban Japánban
debütált játéktermekben a Street Fighter IV, s
azonnal hatalmas siker lett. Kapott egy Év Játéka jelölést, meg még pár díjat a grafikáért és hasonlókért, a Capcom pedig nagyon elégedett volt
a végeredménnyel. 2009-ben az egész világon
megjelent Playstation 3-ra, Xbox 360-ra, PC-re és
IOS-re. Ezzel vette kezdetét az újabb Street Fighter láz, és sorban jöttek a folytatások.
Még abban az évben kiadtak egy 65 perces animét, a Street Fighter IV: The Ties That Bind-ot.
Ez azt a történetet vezeti fel, ami a Street Fighter
II eseményeinek folytatása. A következő évben
már jött is a „folytatás”, a Super Street Fighter
IV, ahol a karakterek számát jóformán megduplázták, 17-ról 35-re emelve. Szinte minden régi
szereplőt visszahoztak az eddigi játékokból, szóval egy igazi „All-Star” felhozatalt kaptak a játékosok. 2011-ben Nintendo 3DS-re is portolták Super
Street Fighter IV: 3D Edition néven, bár a grafika sokkal gyengébb, mint a nagygépes elődei, de
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