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THE LEGEND OF ZELDA
avagy Link 35 éves kalandja
Írta: Venom

kontroller bemutató
A cikk apropója az unokahúgom, Zelda 1
éves szülinapja, remélhetőleg pár év múlva már
ő is nézegetni fogja a magazint! :3 (Úgy legyen! szerk.)
Valamikor az 1960-as években, Kiotótól
nem messze, a Sonobe városa melletti kis erdőben egy fiatal fiú felfedezett egy apró barlangot.
Egyszerre volt számára rémisztő, mégis izgalmas.
Egy összebarkácsolt lámpással a kezében, minden bátorságát összeszedve bemászott az erdei
barlangba, és ez az élmény egészen felnőttkoráig
elkísérte. A 80-as években az egykori kisfiú már
a Nintendónál dolgozott, ahol végre megvalósíthatta az álmait, a gyerekkori emlékeiből pedig
megszületett minden idők talán legismertebb kalandjátéka… a fiú pedig nem más volt, mint a ma
élő talán legnagyobb videójáték legenda: Miyamoto Shigeru.

Az első Zelda játék 1986-ban jelent meg,
a nyugaton szinte ismeretlen Famicom Disk Systemre, ami lényegében a klasszikus Nintendo 8 bites masinája egy floppy drive-val kiegészítve. Bár
abban az időben már voltak kezdetleges szerepjátékok, de Miyamoto valami egészen új ötlettel állt
elő. A játék nemcsak a folyamatos harcra épült,
hanem a felfedezésre, egy (akkori mércével mérten) szabadon bejárható világgal, ahol nem csupán szörnyek és kincsek várják a játékost, hanem
bizony megoldandó logikai feladatok is. Ha azt
vesszük, a Zelda-formula 35 éve szinte változatlan, csak csiszolták az évek alatt. Bár Miyamotónak voltak elképzelései a történetről és a világról,
de a játék végleges formáját Tezuka Takeshinek
köszönhetjük. Tezuka nagyon szerette a nyugati
fantasy regényeket, különösen A Gyűrűk Urát és
az Artúr-mondakört, így a fő inspirációt ezekből
merítette. Tündérek, manók, koboldok és egy fia-

tal fiú, aki egy mágikus karddal száll szembe a gonosszal, és menti meg rabságából a címszereplőt,
a szépséges hercegnőt, Zeldát. Kis érdekesség,
hogy a hercegnő a nevét az amerikai írónő és festő, Zelda Fitzgerald után kapta, míg a főszereplőt,
Linket teljesen egyértelműen Peter Panről, avagy
magyarul Pán Péterről mintázták. Japánban akkoriban teljesen megszokott volt, hogy szinte egy az
egyben másolgatták klasszikus regények vagy filmek alakjait és történeteit a videójátékokba, ma
már azért próbálnak eredetibb ötletekkel előállni,
több-kevesebb sikerrel.
A fejlesztése párhuzamosan haladt egy másik ikonikus játékkal, a Super Mario Bros.-zal, és
a stáb próbálta minél inkább szétválasztani a két
projektet. A Mario egy oldalnézetes, lineárisan
haladó platformer, míg a Zelda egy felülnézetes
akciójáték, ahol a játékos maga dönti el, hogy

merre is haladjon tovább. Miyamotóék ekkor még
nem is sejtették, hogy lényegében megalkotják a
videójátékok jövőjét, ami jóformán napjainkig is
érezteti hatását.
1985-ben megjelent a Mario, és viharos sikert aratott, berobbantva a világon a Mario-lázat,
majd egy évre rá a boltokba került a The Legend
of Zelda is, ami után a Nintendo neve egyet jelentett magával a videójátékokkal. Japánban csak az
első nap eladtak 1 millió példányt, majd 1990-ig
világszinten 6,5 millióig jutottak, ami ugyan eltörpül a közel 40 milliós Super Mario mellett, de még
így is sorra döntötték meg az eladási rekordokat.
A Nintendo NES konzolja pedig a világ legkeresettebb elektronikai terméke lett ebben az időben.
A kritikusok is imádták az aranyos, de stílusos
grafikát, Kondo Koji fülbemászó zenéit és a profi
játékmenetet, na és persze a történetet, amiről
érdemes pár szót ejteni.
Hyrule egy kis királyság, amit a gonosz Ganon és csatlósai terror alatt tartanak. Ganon, akit
a sötétség hercegének is neveznek, ellopja a mágikus ereklye, a Triforce egyik darabját, amitől az
ereje hatalmasra nő. A Triforce másik darabja, ami
a bölcsességet adja, Zelda hercegnő tulajdonában
van, aki - megérezve a közelgő veszélyt - a varázstárgyat nyolcfelé töri, és elrejti a királyság földalatti barlangjaiban. Hűséges szolgáját, Impát arra
kéri, hogy keressen egy bátor és nemes harcost,
aki megmenti a világot, majd megjelenik Ganon,
és „viszi a nőt!” (khm, sorry, nem hagyhattam ki).
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Impa elindul a keresésre, de persze hamarosan őt
is megtalálják Ganon szörnyei, ám megjelenik egy
fiatal harcos, Link, aki megmenti az életét. Impa
gyorsan elmagyarázza a srácnak, hogy nagy a baj,
a hercegnőt elrabolták, a királyság végveszélyben,
és megkéri, hogy ha éppen nincs más dolga, akkor
ugyan segitsen már nekik. Link, aki természetesen
bátor és nemes, elindul, hogy megtalálja a nyolcfelé tört Triforce darabot, legyőzze Ganont, és ha
már ott van, akkor megmentse Zeldát is. És itt indul el a játék…
Mint azt észrevehettétek, a történet finoman sincs túlbonyolítva, sőt mai szemmel nézve
bájosan egyszerű és humorosan butuska, de akkoriban ez még bőven elég volt, hogy sok millió
játékos éjszakákba nyúlóan kalandozzon Hyrule
birodalmában.
Ez a kis egyszerű történetecske azóta sem
sokat változott, lényegében 30 év alatt minden
egyes epizódnak ez az alapja, csak épp egy picit
csiszolgatják itt-ott, hogy ne legyen teljesen egy-
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forma minden játék. De az alapok változatlanok
szinte mindig: Zeldát elrabolják, a világ veszélyben, csak a Triforce tudja megállítani a gonoszt,
és természetesen Link, akit a játékos személyesít
meg. Egyszerű, de nagyszerű.
Megjelenés után már bele is vágtak a folytatás elkészítésébe, mert ekkora siker után szinte
bármit megtehettek a cégnél. Bár a Zelda kicsit
hátrébb szorult a Mario mindent elsöprő sikere
miatt - olyannyira, hogy a rendezést át is pas�szolták egy kezdő játékfejlesztőnek: Sugiyama
Tadashinak, aki előtt bizony nagyon komoly elvárások voltak. A történetet továbbra is Tezuka
írta, lényegében direkt folytatása az első résznek,
ahol az idősebb Linknek Impa ezúttal azt a feladatot adja, hogy keresse meg a Triforce harmadik
darabját, majd azok egyesített erejével ébressze
fel a Csipkerózsika módjára örök álomban szun�nyadó Zeldát… nem, ez nem AZ a Zelda, hanem a
mostani hercegnő őse, akit történetesen szintén
Zeldának hívnak.
Bár a történet csak picit változott, de a játékmenet szinte alapjaiban lett átgyúrva. A felülnézetes játékmenetet leváltotta a Marióhoz hasonló oldalnézetes megoldás, Link pedig most
már képes lett tapasztalati pontokat gyűjteni,
szinteket lépni, és nagyobb hangsúlyt kaptak a
platform elemek is. Picit a korai Castlevania játékra hasonlított, ami miatt azóta is ez a sorozat
amolyan „fekete báránya”.
1987-ben jelent meg Zelda II: The Adventure of Link címen, és bár a közönség és a kriti-

kusok is egyaránt kedvelték, de az általános vélemény az a mai napig, hogy „az első jobb volt”. Így is
elment belőle több mint 4 millió példány, viszont
Miyamotóék ezután négy évet szántak arra, hogy
Link következő visszatérése tényleg világrengető
legyen…

A 90-es évek sikerei
A 8 bites korszakot elhagyva, a 16 bites konzolok elkezdték hódító útjukat a világban. A SEGA
hatalmas sikereket ért a Mega Drive-val, és erősen próbálták a Nintendót letaszítani a trónjáról,
aminek a máig híres-hírhedt első nagyobb konzolháborút köszönhetjük, ahol Sonic csapott össze
Marióval, a közönség legnagyobb örömére. Persze a Nintendo a többi sorozatát sem hagyta porosodni, minden fronton igyekeztek meggyőzni a
vásárlókat, hogy az ő konzoljuk a nyerő, és az idő
őket igazolta. 1991-ben, szinte a Super Nintendo
megjelenése után közvetlenül már érkezett is az
új Zelda játék, amire tényleg megérte négy évet
várni.
A The Legend of Zelda: A Link to the Past
gyakorlatilag az első rész teljes újrafeldolgozása,
a grafika és a zene olyan szép lett, hogy jóformán
a mai napig teljesen élvezhető. A játékmenet vis�szatért a kezdeti felülnézeti stílusba, de sokkal
gördülékenyebb és élvezhetőbb lett. A történet
ismét az elrabolt Zelda hercegnő és a Triforce
körül forog, de egy új csavar került bele, ezúttal

nem csak Hyrule-t járhatjuk be, pontosabban nem
csak egy Hyrule-t, hanem kettőt, ugyanis Link képessé válik rá, hogy átteleportáljon egy alternatív
dimenzióba. Felváltva kell kalandozni a Fény és a
Sötétség világában, és ez bizony több esetben kihat a megoldandó feladatokra is.
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A rendezést Tezuka vállalta ismét magára, de a
történet megírását átadta Tanabe Kensukénak,
ami nagyon jó döntésnek bizonyult, mert bár a
cselekmény továbbra sem lett túlbonyolítva, de
kellően hangulatos és izgalmas maradt. A játék
technikai oldala is nagyon profira sikerült, a generációváltást tökéletesen prezentálta, és mai
mércével nézve szinte hihetetlen, hogy 1 megabyte-ot foglal összesen, amibe benyomorgattak
két világot, számtalan labirintust, fülbemászó
zenéket (továbbra is Koji-san remekelt) és megannyi mást. A kritikusok imádták, sőt mai napig a
generációja egyik legjobb játékának tartják, az eladások pedig, bár továbbra sem érték el a Mario
szintjét, de remekeltek. Mindenki joggal várhatta,
hogy egy-két év és jön is a folytatás, de ismét várni kellett… hét teljes évet.

Bár a hét év kihagyás soknak tűnhet, de
Linkről azért nem feledkeztek meg Tezukáék.
Amíg a Nintendo boszorkánykonyhájában már
készült a következő nagy dobás, addig összedobtak a kis fekete-fehér Game Boy-ra egy nagyon
aranyos kis mellékszálat, a The Legend of Zelda:
Link’s Awakening-et. Link itt hajótörést szenved
egy álomszerű szigeten, ahonnan csak úgy juthat
haza, ha körbekalandozza a környéket, és felébreszti a legendás Szél Halat.
Ugyan jóval egyszerűbbre sikerült minden
téren, mint a Link to the Past, de azért a kis gép
adottságait sikerült közel maximálisan kihasználni. A játékmenet pedig annyira szórakoztató volt,
hogy 5 évvel később újra kiadták, immáron színesben Game Boy Colorra, majd 2019-ben kapott egy
teljes remake-et Switch-re, modern grafikával. Ez

utóbbit a Switch tulajoknak nagyon is érdemes
beszerezni.
A 90-es évek második felében beköszöntött
a 3D korszak, a Nintendo pedig a Mario 64-gyel
kijelölte a 3D-s platformjátékok új irányát. Ekkor
már rebesgették egy leendő 3D-s Zelda játék eljövetelét. A Nintendo 12 millió dollárt (mai árfolyamon olyan 22 millió, vagyis közel 7 milliárd forint)
és egy 200 fős csapatot biztosított az addigra ötfősre duzzadt rendezői gárdának Aonuma Eiji vezetésével, aki a következő tíz évben maradt is ebben a pozícióban. Elég nagy nyomás nehezedett a
csapatra, mert sorban jöttek ki az olyan ikonikus
játékok, mint a Tomb Raider, Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Resident Evil 2 vagy a Quake, amik
a maguk módján szépen megreformálták a játékvilágot. A Nintendónak hatalmas dobással kellett

előrukkolnia, és mint azt sejthetitek, ez bizony sikerült is nekik. Nem is akárhogy. 1998, november
vége, megjelenik Nintendo 64 konzolra a The Legend of Zelda: Ocarina of Time, és ezzel megszületik a videójátékok új királya. Azt hiszitek, túlzok?
Nem, kicsit sem. Az OoT lényegében feltalálta azt
a 3D-s játékmenetet, amit a mai napig használnak
a fejlesztők. 2012-ben a Rockstar alelnöke, Dan
Houser nyilatkozta, hogy „akik 3D-s játékot fejlesztenek és azt állítják, hogy semmit sem másoltak a Mario 64 vagy az Ocarina of Time-ból… azok
hazudnak!”. És ezzel a kijelentéssel nehéz vitába
szállni. Csak pár példa azon játékokból, amiket
az OoT ihletett: Grand Theft Auto 3, Okami, Soul
Reaver, Uncharted, Ico, Shadow of the Colossus,
God of War vagy akár a The Witcher 3. Igen, ekkora hatása volt a világra.

Nem hivatalos Zelda epizódok
1993-ban a Zelda-sorozat sorsa elég bizarr fordulatot vett. Mint azt már több korábbi cikkben
is olvashattátok, a Nintendo a 90-es évek elején nagyon szeretett volna egy CD kiegészítőt a SNEShez, ami kapcsán előbb a Sonyval fogtak össze, de ennek csúnya vége lett. A Nintendo ezután a
Philipshez fordult, és meg is egyeztek egy CD meghajtó gyártásában, de közben a konkurens SEGA
Mega-CD platformja hatalmasat bukott, így a vezetőség megpróbált ebből az egyezségből is kihátrálni. Ennek viszont ára volt, a Philips megalkotta a saját konzolját, a CD-i-t, amire a korábbi szerződés szerint készíthettek saját Mario és Zelda játékokat. Így született meg egymás után három olyan
Zelda epizód, amit azóta is próbál mindenki letagadni. A Link: The Faces of Evil, a Zelda: The Wand
of Gamelon és a Zelda’s Adventure egyaránt pocsék, összefércelt és kínosan buta játék lett, a rövid
életű CD-i pedig gyorsan feledésbe is merült, a Nintendo pedig ezen szégyen után 10 évig hallani
sem akart CD-s játékokról.
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A kritikusok természetesen ódákat zengtek róla,
szinte minden létező Év Játéka címet odaadtak
neki, a játékosok pedig vették, mint a cukrot, ös�szesen 7,6 millió példányban kelt el.
A sztori természetesen most is Zelda hercegnő Ganon általi elrablásával kezdődik, Linket
pedig Impa ismét megbízza, hogy újra vegye fel
a zöld sipkát a fejére, és induljon megmenteni a
leányzót. Az igazi csavar ezúttal, ahogy azt a címéből sejteni lehet, az idő kérdése. Link ugyanis kap
egy okarinát (gyengébbeknek mondom, hogy ez
egy fúvós hangszer), amivel képes lesz uralni az
időt és a teret. Teleportálhat vele a világban és az
időben is, ugyanis ezúttal két idősíkban játszódik
a történet, így a játékos bármikor válthat Link gyerek és felnőtt változata között. Mindehhez jött
egy szabadon bejárható háromdimenziós nyílt világ, számtalan rejtett kinccsel, megoldandó
feladatokkal, izgalmas labirintusokkal és
rengeteg legyőzendő szörnnyel.
A Zelda-sorozat ismét
beírta magát a videójátékok történelmébe, és
ezúttal a folytatásra sem
kellett sokat várni.
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A 2000-es évek hullámvölgyei
Pontosan két év múlva, még mindig Nintendo 64-re, kiadták az OoT második részét, a The
Legend of Zelda: Majora’s Mask-ot. Ezúttal a
fejlesztők harmadannyi időt, mindössze egyetlen
évet kaptak, hogy összehozzák a játékot, mivel
akkorra már a Nintendo a következő generációs
játékokra akart fókuszálni. A határidő rövidsége
miatt, amit csak tudtak, újrahasználtak az Ocarina of Time-ból. A grafikai elemeket, karaktereket,
harcrendszert stb., így a Majora’s Mask mai szakzsargonnal inkább nevezhető egy teljesárú kiegészítőnek. Persze ez nem sokat von le az értékeiből,
főleg hogy most Zelda ki is maradt a kalandokból,
ugyanis Linknek egy bajkeverő manóval, Skull Kiddel gyűlik meg a baja, aki ellopja a lovát, Eponát és
az okarináját. Link persze üldözőbe veszi a tolvajt,
aki viszont egy mágikus maszk segítségével átváltoztatja hősünket egy apró növényszerű lénnyé.
Link ezután kénytelen visszavonulót fújni, majd a

közelben lévő Clock Townban keres menedéket. Itt találkozik azzal
az árussal, akitől Skull Kid ellopta a mágikus maszkot, és aki megkéri hősünket,
hogy szerezze vissza, lehetőleg három napon
belül. Ugyanis három nap múlva vége a világnak, mert a Hold rázuhan… ami mögött szintén
Skull Kid áll. Ezzel együtt jön be a játék nagy újítása: Link képes lesz visszaugrani az időben az első
nap elejére, hogy újra és újra nekifusson a maszk
visszaszerzésének és a világ megmentésének. Bizony mire ez összejön, a játékos számtalanszor
fogja elölről kezdeni a kalandot. A Majora’s Mask,
bár nagyon jól sikerült, de az utolsó napjait élő
konzol miatt már nem igazán lett sikeres. A kritikusok megjegyezték, hogy kicsit horrorisztikus
lett, és az időugrálás is inkább frusztráló egy idő
után, mint szórakoztató, de azért pozitív értékeléseket kapott, és eladtak 3,4 millió példányt is.
A Nintendónál ebben az időben egymás
mellett három Zelda-projekt is futott, melyek

közül az első mindjárt párban érkezett 2001-ben Game Boy Colorra: The Legend of Zelda: Oracle of
Seasons és Oracle of Ages. A két játék pár apróságban tért csak el egymástól,
de ha a játékos a legjobb befejezést szerette
volna, akkor mind a kettőt végig kellett játszania.
2002-ben szintén két Zelda-játék jelent meg, az
első a Four Sword, ami a Link to the Past Game
Boy Advance-es adaptációja, kiegészítve egy multiplayeres móddal. Ezzel a két (három) játékkal
debütált a fiatal Fujibayashi Hidemaro, akinek
ezután még fontos szerepe lesz a Zelda-sorozat
fejlődésében. Az igazi nagy dobás viszont csak ezután következett.
Már 2000-ben, mikor az új konzolját, a
GameCube-ot promózta a Nintendo, bemutatták
a gép képességeit kihasználó Zelda demót, ami az
Ocarina of Time stílusát idézte, csak modern grafikával. Mindenki azt hitte, hogy ez lesz a következő nagy Zelda, komoly, sötét fantasy köntösben.
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Aztán jött a nagy meglepetés, Tezukáék ugyanis
egy év múlva nyilatkoztak, hogy ráuntak a sötét
és bizarr Zeldákra, és valami teljesen más irányba
viszik a sorozatot. Ez lett a gyerekes rajzfilmeket
idéző, színes és aranyos The Legend of Zelda: The
Wind Waker. A teljesen átalakított látványhoz
egy hasonlóan megreformált játékmenet is járt.
Link ezúttal egy beszélő hajóval járja az óceánt, és
mágikus pálcájával irányítja a szelet. A klasszikus
fantasy környezetet felváltotta a kalózos hangulat, de természetesen ezúttal is nagy szerepe lesz
Zelda hercegnőnek és Ganonnak. A játék elsőre
zavarba hozta a közönséget, de gyorsan ráéreztek
az ízére, a kritikusok pedig megszórták nagyon
szép dicséretekkel és év játéka címekkel, de az eladások megint elmaradtak az elvárásoktól.
Miyamoto és Tezuka visszaparancsolta a
stábot a tervezőasztalhoz, hogy nem rossz ugyan
az új stílus, de talán a nyugati közönségnek egy
kicsit komolyabb látványvilág kellene. 2004-ben
ismét két Zelda cím jelent meg. Az egyik GameCube-ra: a co-op-ra alapuló The Legend of Zelda:

Four Swords Adventures, ami ugyan megint próbált újítani, de a közönségnek nem igazán jött be,
főleg hogy minden egyes játékosnak egy akkoriban elég borsos árú Game Boy Advance-ra is szüksége volt hozzá. Az összeladások az 1 milliót sem
érték el.
A The Legend of Zelda: The Minish Cap viszont sokkal népszerűbb lett. A Game Boy Advance-ra megjelent epizód, bár rövidre és viszonylag
egyszerűre sikerült, de talán az első olyan kézikonzolos Zelda-rész, ami szinte már felért a korábbi nagy címekhez. Nagyon igényes 2D-s grafikát
kapott, a the Wind Waker stílusában, de a játékmenet a klasszikus felülnézetes epizódokat vette
alapul. Link ezúttal nem az időben utazott, hanem
képessé vált párcentisre zsugorodni és a hangyák
világában kalandozni. Aranyos és hangulatos, a játékosok és a kritikusok is szerették.
2006-ra egyértelművé vált, hogy a GameCube nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így a Nintendo némi újratervezéssel
átalakította a konzolt, és megjelent a legendás

Nintendo Wii, ami elhozta a mozgásérzékelős forradalmat. Ekkorra már elkészült az új Zelda is, amit
a Nintendo pár nap eltéréssel egyszerre hozott ki
a GameCube-ra és az új Wii-re. A The Legend of
Zelda: Twilight Princess a régebbi konzolra hagyományos irányítással és játékmenettel jelent
meg, de az igazi újdonságot a Wii változat hozta:
16:9-es képarányt és mozgásérzékelős irányítást,
avagy a játékos a tévé előtt hadonászva küzdött
a szörnyekkel. A grafika visszatért a komor, szürkés és komoly látványhoz, akárcsak a történet,
ahol Link ezúttal farkassá tudott változni. A Nintendo végre ismét megkapta a várva várt mindent
elsöprő sikerét: a Twilight Princess lett az első a
sorozatban, ami eladásokban beelőzte az Ocarina
of Time-ot. A közönség végre megkapta azt a „komoly” Zeldát, amire 2000 óta várt.
A Game Boy Advance-et felváltotta a 3Dre képes Nintendo DS kézikonzol, és természetesen erről sem hiányozhatott a Zelda. 2006-ban és
2009-ben a The Wind Wakernek két folytatása jelent meg: The Legend of Zelda: Phantom Hourglass és a Spirit Tracks. Ezúttal az NDS érintőképernyőjét célozták be a fejlesztők, a két játékot
a stylus pálca bökdösésével lehetett irányítani. A
technológia végre eljutott oda, hogy már a kisebb
Zeldák is 3D grafikával büszkélgethettek, ugyanis a The Wind Waker (roppantmód) leegyszerűsített látványát használták. Nagyon kellemes kritikákat kaptak, és a játékosok is élvezték az apró
kalandokat.
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2010-től napjainkig
2011-ig kellett várniuk a rajongóknak a következő „nagy” Zeldára, amely ismét Wii-re érkezett, és továbbra is a mozgásvezérlésen alapult.
A The Legend of Zelda: Skyward Sword rendezését immáron Hidemaro vehette át, aki az eddigi kézikonzolos változatoknál már bizonyította
tehetségét. A játék, ahogy azt a címéből sejteni
lehet, ezúttal a felhők között lebegő szigeteken
játszódik, és bizony fontos szerepe lesz benne a
repülésnek. A látvány ismét finomodott, bár megőrizte a Twilight Princess felnőttesebb világát, de
a szürkés, barnás színeket felváltották az élénkebb és vidámabb paletták. Ekkorra a már öregedő Wii-ből közel 100 milliót adtak el, így a Skyward
Sword sikerre volt ítélve. Bár a mozgásérzékelés
már nem volt akkora nagy újdonság, de azért
Miyamotóéknak nem volt oka panaszra, a játék
nagyon szép kritikákat kapott, és bár az eladások
elmaradtak a korábbi epizódoktól, de azért most
sem panaszkodhattak. A Skyward Sword mégis in-
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kább azért lett híres, mert megalapozott valami
sokkal nagyobbnak… de erről majd hamarosan
még mesélek.
2013-ban ismét egy kézikonzolos siker következett, ezúttal a Nintendo 3DS-re: a The Legend of Zelda: A Link Between Worlds remekül
hozta a korábbi 2D-s részek játékmenetét, mindezt immáron „valódi” 3D-ben. Ugyanis a kis konzol
képes 3D-s megjelenítésre, így egyes jelenetek
és effektek szinte lemásztak a kijelzőről. A pozitív fogadtatás után gyorsan ki is hozták a folytatást 2015-ben, a The Legend of Zelda: Tri Force
Heroes-t, ami ismét a co-opra épült… sajnos ezúttal mérsékelt sikert érve el.
Ekkorra már érződött, hogy a Zelda játékok
- bár nagyon sikeresek voltak - egy egyre szűkülő
rétegnek készülnek. A rajongói bázis ugyan még
erős volt, de Eiji és Hidemaro érezték, hogy ideje
az ismételt megújulásnak, valami olyan kell, mint
az Ocarina of Time volt, ami definiálja a jelenlegi játékipart. Ehhez elsősorban egy másik sikeres

játékot kezdtek alapul venni: a The Elder Scrolls
V: Skyrim-et. A cél az volt, hogy Link egy olyan világban kalandozhasson, ami alig állít elé korlátokat. Tudjon úszni, mászni, repülni stb., a környezet
pedig reagáljon rá. Ha tüzet használ, akkor égjen
a fű, a kövek és tereptárgyak mozogjanak és guruljanak a fizika törvényeinek megfelelően, és sok
más hasonló ötletet kezdtek belezsúfolni a leendő játékba.
Konzolok terén nem igazán állt fényesen a
nagy N ebben az időben. A Wii lefutott, az utódja,
a Wii U pedig - az egész szép játékfelhozatal
ellenére - nem igazán találta meg a közönségét; a Playstation és Xbox mellett alig tudott
labdába rúgni, így nem csak a játékfejlesztők, de a mérnökök is lázasan dolgoztak
egy új konzol bevezetésén. Ez lett a ma
is hatalmas sikernek örvendő Nintendo
Switch.

ZELDA

kontroller bemutató

2017 elején végül mind a két konzolra, Wii U-ra és Switchre egyaránt megjelent a The Legend of Zelda: Breath of the
Wild. A Nintendo ismét megmutatta, hogy
sokadjára is képesek megújulni, Link akkora szabadságot kapott, amit korábban sosem:
nem lett megkötve, merre haladjon vagy milyen
sorrendben teljesítse a feladatokat. Egyetlen
célja van: legyőzni Ganont és ismét megmenteni a világot, de hogy odáig hogyan jut el,
az teljes mértékben a játékosra van bízva.
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kontroller bemutató
Hihetetlenül nagy és izgalmas játszótér lett
Hyrule földje, erdőkkel, hegyekkel, tavakkal és
barlangokkal, ahol szinte bármit megtehetünk. A
harcok során a valós fizikát is igénybe kell venni,
a fából készült fegyverekkel hadonászó ellenfelek ellen a tűz, míg a fémpáncélok ellen a villám
vagy a mágnes hatásos. Természetesen most is
kismillió rejtett bigyó várja, hogy megtaláljuk, és a
puzzle-kedvelőknek ott vannak a szentélyek, ahol
néha kimondottan komplex logikai feladatokat
lehet találni.
Mindehhez jön az elképesztően stílusos
látványvilág, ami a maximumot présélte ki a WiiU
hardveréből, de amit külön érdemes kiemelni, hogy harminc év után ez az első
hivatalos Zelda-játék, ahol a karakterek
valódi szinkront kaptak, és nem
csak gagyognak.
A BotW azonnal az év játéka
lett, és hatását a játékiparra
az Ocarina of Time-mal lehet
csak összemérni. A kritikusok a
mennybe emelték, a játékosok
pedig elkapkodták a boltokból.
A WiiU változat elég szerény,
1,7 milliós eladást tudott összehozni, de a Switch verzió ebben a pillanatban
olyan 25 milliónál tart, és még mindig folyamatosan veszik. Ha tehetitek, ne hagyjátok
ki, mert jóformán csak ezért az egy Zeldáért
megéri Switchet venni. Jah, és most már elviekben egy-két év, és jön a folytatása is…
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Zárásként, amik kimaradtak
Mint azt olvashattátok, a Zelda-sorozat harmincöt év alatt rengeteget formálódott és fejlődött úgy, hogy az alapjai szinte alig változtak.
Pontosan ezért szinte minden epizód a mai napig
élvezhető, de azért a Nintendo hamar felmérte,
hogy néha bizony egy kis ráncfelvarrás nem árt.
Így több cím is kapott remake-et vagy remastert
az évek alatt, amiket érdemes lehet beszerezni,
ha rendelkezel az aktuális konzollal. 3DS-re kiadták az Ocarina of Time-ot és a Majora’s Mask-ot is
teljesen felújítva, új grafikával, feljavított zenékkel és játékmenettel, míg WiiU-ra a The Wind Wakert és a Twilight Princesst porolták le. Switch-re
a korábban említett Link’s Awakening kapott egy
teljes felújítást, és nem is olyan régen a Skyward
Sword is. Érdemes bármelyiket beszerezni, garantáltan nem fogtok bennük csalódni.

a cikket, inkább kapjátok fel a zöld sapkát, elő a
Master Sworddal, keressétek meg a Triforce-ot,
kergessétek el a gonosz Ganont, és mentsétek
meg a hercegnőt… századik alkalommal is!

Persze Link és Zelda számtalan más játékban is feltűnt, szinte állandó szereplői a Smash
Bros verekedős sorozatnak és a Hyrule Warriors játékoknak. És természetesen egy ekkora
sikert nem kerülhetett el a kötelező mangaés rajzfilmadaptáció sem, utóbbi különösen
legendásan bugyuta, egy 1989-es amerikai,
főleg kisgyerekeknek készült sorozatról van szó.
A The Legend of Zelda egy fantasztikus sorozat, ami a Marióhoz hasonlóan újra és újra megreformálta a játékvilágot. Nem is húzom tovább
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