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jeleníti meg, az sikerre van ítélve, ugyanis ahogy 
a Wii is a The Legend of Zelda új, aktuális részével 
startolt, úgy a Nintendo Switch is a Breath of the 
Wild-dal együtt jelent meg. További érdekes ösz-
szefüggés a Wii és a Switch között, hogy a Breath 
of the Wild ugyanúgy megjelent Wii U-ra, ahogy a 
Twilight Princess is a Wii-t megelőző konzolra. A 
Switch-re megjelent Zelda játékról is azt lehet el-
mondani, hogy a játék alapvetően ugyanaz (tehát 
a Wii U tulajok is a maga teljességében vásárol-
hatják meg a játékot) a különbség a felbontásban 
volt. A Wii U-s Breath of the Wild 720p volt, míg 
a Switch változat 900p-s. Habár a Nintendo Swit-
ch-nél alapvető volt a natív Full HD megjelenítés, 
nem támogatta feltétlen mindegyik játék.

igyekezett leszögezni, hogy nem a Nintendo 3DS-
t hivatott leváltatni a Nintendo Switch, ami alap-
vetően szép, de nehezen hihető annak fényében, 
hogy a 3DS már 6 éves volt a Switch megjelené-
sekor, ami általában az adott konzol életidejének 
nagyjából a végét jelenti, már ami a kereskedel-
met illeti. Valójában már a Switch megjelenésekor 
megtörtént a váltás a Nintendo rajongóknál, ami 
nemcsak abban volt tetten érhető, hogy gyorsan 
szaporodtak a Switch-csel szabadban játszó Nin-
tendósok, hanem jelentősen lecsökkent a Ninten-
do 3DS-en a StreetPass-ok száma. (A StreetPass-
ról a Nintendo DS-korszak című cikkben olvasható 
részletesebb leírás.) Tehát gyorsan megtörtént a 
váltás.
 Igényelték is a rajongók az újdonságot, volt 
is rá lehetőség bőven. Úgy néz ki, sorsszerű, hogy 
ha a Nintendo a konzolját Zelda játékkal együtt 

zol, hiszen a fő komponensek a táblagép-szerű 
konzolban vannak. A csomagba mellékeltek egy 
dokkolót is, ahhoz csatlakoztatjuk a vezetékeket, 
melyek közvetítik a képet a TV-be, ettől lesz a Nin-
tendo Switch asztali konzol is egyben.
 Úgy is hirdette a Nintendo a konzolt, hogy 
„Játék bárhol, bármikor”, ami teljes mértékig igaz, 
hiszen játszhatunk TV-n, de ha útra kelünk, akkor 
kézikonzol formájában ott folytathatjuk a játékot, 
ahol abbahagytuk. A fogadtatás pedig minden 
várakozást felülmúlt. Óriási siker volt a konzol, az 
első heti eladások a Wii eladásaihoz voltak mér-
hetők. Nagyon bejött a Nintendo közösségnek 
a konzol hibrid mivolta, és hogy tényleg bárhol 
játszhattuk a játékot. Azáltal, hogy a Switch egy-
szerre asztali- és kézikonzol, adott egy olyan ér-
zetet, mintha egyszerre két konzolt vennénk, hi-
szen kétféle funkciót is betölt. Persze a Nintendo 

 Ahogy a Nintendo GameCube sikertelensé-
ge, úgy a Wii U-nak szinte teljes bukása is komoly 
változtatásra késztette a Nintendót. Bukásról meg 
sajnos nem túlzás beszélni, hiszen még a GameCu-
be-nál is rosszabbul teljesített, és bár a Nintendo 
3DS valamennyire életben tartotta a céget, még-
sem volt túlzás kijelenteni, hogy ha a következő 
generációs konzol sem tud áttörést hozni, akkor a 
Nintendo könnyen a Sega sorsára juthat. A siker 
ismert, de lássuk a siker mivoltát a Nintendo élet-
útját bemutató cikksorozat utolsó részében.

 Project NX néven jelentette be a Nintendo 
a következő konzolját valamikor 2016 elején. Csak 
lassan szivárogtatta a cég a konzollal kapcsolatos 
információkat, sokáig a koncepció sem volt ismert. 
A módszer jónak volt mondható, hiszen a lassan 
szivárogtatott információk beszédtémát, találga-
tásokat alapozott, ezáltal várakozással tekintet-
tünk az új konzol felé. Sokáig „Nintendo NX”-ként 
volt a köztudatban, a Switch név is elég későn de-
rült ki, ahogy a konzol hibrid mivolta is. Merthogy 
a Nintendo Switch volt az első olyan nemcsak Nin-
tendo, de egyáltalán konzol, mely asztali- és kézi-
konzol is volt egyben. Tulajdonképpen az alapjait 
már a Wii U-n lefektették, hiszen már ott is lehe-
tőség volt arra, hogy csak a GamePad kijelzőjén 
lássuk a játékot, a TV-n közben bármit lehetett 
nézni. De a Wii U sokkal inkább csak otthoni kézi-
konzolnak volt megfelelő, mivel a GamePad-nek 
a konzol hatótávolságán belül kellett maradni. 
A Nintendo Switch más, gyakorlatilag kézikon-
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kailag, mint a PlayStation 4, XBOX ONE, a Gaming 
PC-ket pedig már ne is említsem. Ez nyilvánvalóan 
azzal járt, hogy a PC és konkurens konzol trendjeit 
csak butítva lehet Nintendo Switch-en játszani. Ez 
nemcsak adott esetben a felbontás csökkentésé-
vel járhat, hanem az fps-ek számának csökkenté-
sével is. Hiszen amíg PC-n és a többi konzolon már 
alapvető volt a 60 fps, addig Nintendo Switch-en 
ezek a játékok csak 30 fps-en futottak. Emellett 
szinte a Nintendo 64-es időket idézi, hogy vannak 
grafikai elemek, melyek csak akkor jelentek meg, 
amikor elég közel kerültünk hozzájuk. 

teszi lehetővé, hogy akár több száz órára is elszó-
rakoztasson minket. Aztán itt van a 2018-as év 
legnagyobb durranása, a „Super Smash Bros. Ul-
timate”, mely nemcsak attól óriási, hogy az eddigi 
összes rész pályái és karakterei játszhatóak ben-
ne, hanem újak is helyet kaptak, így a játéksorozat 
nemcsak Nintendo rajongók körében arat hatal-
mas népszerűséget, hanem egyre inkább eSport 
versenyszámmá növi ki magát a nagyok mellett. 
Továbbá új Mario Party, Mario & Rabbids játékok 
is jöttek Switchre, ahogy a Wii U-ra nagy sikerrel 
debütált Splatoon folytatása, a Splatoon 2 is ha-
sonló sikereknek örvend. Sokak örömére folyta-
tást kapott a Metroid (AniMagazin 57.) sorozat is 
nemrégiben, Metroid Dread címen. És mivel egy-
re kevesebb hír van Wii U-s átiratokról, de egyre 
több új játékokról, ezért ez a lista a jövőben még 
hosszabb lesz.
 A sikert meglovagolva jobban megjelentek 
Nintendo Switch-en a külsős cégek játékai is. Nem-
csak az Electronic Arts éppen aktuális FIFA játéka-
it adták ki az új Nintendo konzolra, hanem olyan 
PC-s körökben sikert aratott játékokat is, mint a 
Wolfenstein és Doom legújabb részei, de olyan já-
tékok is esélyt kaptak Nintendo Switch-en, mint 
a Diablo, Dark Souls, illetve az eSport körökben 
nagy népszerűségnek örvendő Fortnite és Over-
watch játékok is játszhatók a Nintendo konzolján. 
Viszont ami miatt ezen játékok irányába nincs ak-
kora érdeklődés az az, hogy a Nintendo Switch 
(ahogy a Wii is, csak hogy folytassuk a párhuzamok 
felsorolását) lényegesen gyengébb konzol techni-

továbbra is élen jár az innovációban, ezért a játé-
kaik széles körben tartanak számot érdeklődésre, 
az extráknak köszönhetően pedig bátran kijelent-
hető, hogy az érdeklődés tovább nőtt a játékok 
iránt.

 De természetesen új játékokat is fejlesztett 
a Nintendo. A nagy Mario játék a „Super Mario 
Odyssey”, ahol Mario a mi világunkban is tisztele-
tét teszi. A játék minden eddigi Mario platformer-
nél hatalmasabb, és természetesen rengeteg sok 
teljesítendő küldetés és hatalmas bejárható terep 

Wii U reinkarnáció?

 Habár jelentek meg olyan játékok, melyek 
a Nintendo Switch egyedi képességeit voltak hi-
vatottak kihasználni, mint például az „1 2 Switch” 
vagy a „Snipperclips”, folyamatosan jelentek meg 
azok a játékok, melyek eredetileg Wii U-ra tették 
tiszteletüket. Első példa erre a „Mario Kart 8 Del-
uxe”, mely a konzol megjelenése után majdnem 2 
hónappal kapható is volt az üzletekben. A Switch 
változat alapból tartalmazta a Wii U verzió DLC-
ként külön megvásárolható pályáit és karaktereit, 
sőt még azokat is kiegészítették. Emellett a játék 
már natív 1080p-ben volt játszható. A Wii U-s „Ma-
rio Kart 8” felbontása 720p volt, ezt skálázta fel a 
konzol. És azt kell mondjam, hogy van különbség 
a felskálázott és a natív 1080p között. A Switch 
változat grafikája szebb volt, részletgazdagabb, 
a színek is mintha élénkebbek lettek volna. Aztán 
a következő nagy dobás a „Donkey Kong Country 
Returns: Tropical Freeze” lett. Minden ilyen újraki-
adást bővítettek valamilyen extrával. Vagy extra 
pályákkal, karakterekkel, vagy az idén, 2021-ben 
megjelent „Super Mario 3D World”-öt új játékkal, 
a „Bowser’s Fury World”-del bővítették. Emellett 
több más Wii U játék jelent meg Nintendo Swit-
ch-re. Ez nemcsak a bővítés miatt nem nevezhe-
tő újabb lehúzásnak a Nintendo részéről, hanem 
azért sem, mert ha a Nintendo Switch ennyire 
sikeres konzol, akkor lényegében arról van szó, 
hogy a Wii U játékok a következő konzolra kapták 
meg a nekik járó ismertséget. És mivel a Nintendo 

https://animagazin.hu/magazin/57/
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kizálóag a Nintendo webshopjában kapható ter-
mékeinek kedvezményes vásárlására is. Retro já-
tékok esetében csak NES és Super Nintendo játé-
kok érhetők el, viszont 2021. október 26-án jött 
a Nintendo Switch online bővített változata, ahol 
Nintendo 64 és Sega MegaDrive játékok is játsz-
hatók felár fejében.

Későbbi kiadások

 A Nintendo 2019-ben jelentette meg a Nin-
tendo Switch Lite nevű konzolt, mely lényegében 
a Nintendo Switch, de csak kézikonzol formában. 

szani, mivel nagyon kicsi. Kisebb, mint bármelyik 
korábbi Nintendo controller, mégis külön Joy-Con 
párost annyiért lehet venni, mintha két különálló 
controllert vennénk egybecsomagolva. A Joy-Con 
két része külön is megvásárolható, természete-
sen „félárnál” magasabb áron. Szintén drága, de 
lényegesen jobb megoldás a Nintendo Switch Pro 
Controller, mely külsejében a klasszikus control-
lerekre emékeztet, és fogásra is sokkal kényel-
mesebb. Ezek mellett természetesen különböző 
egyéb kiegészítőket is lehet kapni, mint például 
Mario Kart-hoz kormányt, a Joy-Con markolatot 
töltővel, és persze a különböző védőtokokat, 
fóliákat.

Nintendo Switch online

 A Nintendo jelentősen átalakította a Nin-
tendo Switch-re az online szolgáltatásait. Itt is lé-
tezik az eShop, ahol megvásárolhatók a Nintendo 
Switch játékok digitális változatai, valamint külön-
böző DLC-k, illetve játékok, melyek csak digitális 
formában kaphatók. Retro játékok viszont már 
nem elérhetők. A Nintendo erre a konzolra vezet-
te be a fizetős online szolgáltatásait, ennek kere-
tében játszhatók a különböző retro játékok szaba-
don, amit elérhetővé tesznek. A Nintendo viszont 
nemcsak retro játékokat tesz elérhetővé fizetős 
formában, hanem a játékokkal online is már csak 
fizetősen lehet játszani, de lehetőséget biztosít 
a játékok mentéseinek online felhőtárhelyben 
történő tárolására is. Emellett lehetőségünk van 

hely-igénye elhanyagolható. Szintén kompenzál-
ja a 32 GB-os tárhelyet, hogy a játékok többsége 
alapvetően kis memóriájú, így akkor sem leszünk 
nagyon hamar memória szűkében, ha digitális 
formában vesszük meg a játékot, hiszen nem kis 
részüknek akkora tárhely-igénye van, hogy egy 
DVD-lemezre is simán ráférnének. Persze ehhez 
az is kell, hogy a külsős cégek játékai butítva jelen-
jenek meg, így lényegében csak néhány Nintendo 
által fejlesztett játéknak van nagy tárhelyigénye.

Árpolitika

 A Nintendo a Switch esetében is ugyanúgy 
magasan tartja a konzol árát, mint a Wii esetében. 
Hiába jelent meg már 4 éve a konzol, szinte sem-
mivel nem lett olcsóbb, mint megjelenésekor. Az 
igazsághoz az is hozzátartozik, hogy itt nemcsak 
arról van szó, hogy a Nintendo a „Minek csökkent-
sük az árát, ha ennyiért is veszik az emberek?” el-
ven nem csökkent árat, hanem a Nintendo Switch-
ből időközben kijött egy V2, frissített változat, 
melybe jobb akkumulátort szereltek. Ezt alapve-
tően még drágábban lehetett kapni megjelenése-
kor, mint az első kiadást, de lejjebb ment az ára 
idővel. Amiknek viszont tényleg nagyon magas az 
ára, azok a különböző kiegészítők. A konzolhoz 
mellékelt controller az úgynevezett Joy-Con cont-
roller, melynek különlegessége, hogy két részből 
áll, és sok játék esetében két controllerként is 
funkcionál. Bár személyes megítélésem szerint 
nagyon kényelmetlen egyetlen Joy-Con-nal ját-

Így ezek a játékok ugyan felkapottak lettek, tökre 
menő volt, hogy kaphatók voltak a Mario és a The 
Legend of Zelda, valamint egyéb Switch játékok 
mellett, de az érdeklődés irányukba hamar elmúlt.

De akkor mi a siker titka?

 A Nintendo Switch esetében is arról van szó, 
hogy technikailag ez egy jóval gyengébb konzol, 
ugyanakkor itt már nemigen állja meg a helyét, 
hogy maga a konzol olcsó költségvetésű lenne, 
elsősorban a dokkoló miatt. Emellett az is alap-
vetően a Nintendo Switch ellen szólhatna, hogy 
a konzol tárhelye csak 32 GB, míg egy ugyanolyan 
árú PlayStation 4-ben már akár 1 TB tárhely is 
volt. Ugyanakkor természetesen a Nintendo Swit-
ch memóriája is bővíthető USB-n keresztül, maxi-
mum 2 TB-ig, másrészt Nintendo Switch-re nem 
kell feltelepíteni a játékot (ha fizikai változatában 
vesszük meg azt), csak a frissítések telepítődnek a 
konzol tárhelyére, illetve a mentés, de annak tár-



kontroller bemutató

< Tartalomjegyzék AniMagazin / 089

Végső összegzés

 Az elmúlt részekből látható, hogy a Nin-
tendo minden szempontból egyedi utat járt be a 
konzoljaival, üzlet- és árpolotikájával. Ez sokakban 
megütközést váltott ki, és tényleg van miért kriti-
zálni a céget, de ha megnézzük a játékaikat, akkor 
érthető, miért van az, hogy külön utasként ugyan, 
de masszív rajongói tábora van a Nintendónak. 
Nem véletlen, hogy a különböző konzolboltok 
a mai napig megjelenítik Super Mariót a logóju-
kon vagy a Nintendót valamilyen formában, mert 
akármennyire is a trendek a PlayStation-ről és 
az XBOX-ról szólnak, csak a Nintendónak vannak 
olyan karakterei, játékainak olyan miliője, hogy 
bárki, aki rájuk néz, biztosan tudja, az egy videojá-
tékos üzlet. 
 Tehát a játékok innovatív mivolta mellett 
az egyedi hangulat az, ami elévülhetetlen érde-
me a Nintendónak, amit sehol máshol nem ka-
punk meg. A Nintendo a Super Mario Bros. óta 
egy életérzés, amihez hasonlót talán sikerült má-
soknak kitalálni, de konkrétan lemásolni bizto-
san nem. Ezért van az, hogy ma is sokan szeretik 
a Nintendót. 
 A történelme pedig tovább íródik, biztos, 
hogy indokolt lenne 10-15 év múlva folytatni ezt 
a sorozatot. A Nintendo mindent meg fog tenni 
azért, hogy játékai megőrizzék az egyedi hangu-
latukat, melynek köszönhetően biztosak lehetünk 
abban, hogy a Nintendo még sokáig a köztudat-
ban fog maradni.

ről egyáltalán szó a Nintendo háza táján, hanem 
azért is, mert prognózisok szólnak arról, hogy a 
PlayStation 5, XBOX SERIES az utolsó olyan kon-
zol (vélhetően a Nintendo Switch mellett), amikor 
külön vesszük a konzolt. A következő generáció-
ra ugyanis azt jósolják, hogy a konzol már a TV-be 
lesz beépítve, így nem kell külön gépet vásárolni 
TV-s játékra. Ennek kivitelezése erősen kérdéses, 
hiszen valószínűleg itt már arra kell gondolni, 
hogy a konzolgyártóknak szerződést kell kötniük 
a TV-gyártó cégekkel, ez pedig azt is jelenti, hogy 
ha veszünk egy TV-t, azzal csak az adott konzolt 
vesszük meg, nincs lehetőség váltásra. Úgyhogy 
erősen kérdéses, hogy erre fogunk-e elmen-
ni, de az biztos, hogy akármerre is tartunk, az jó 
eséllyel már a következő Nintendo konzolra is 
hatással lesz.

ha nem folyik ki valakinek a szeme attól, hogy kis 
kijelzőt kell messzebbről néznie...), ugyanakkor 
Switch Lite-ot nem lehet controllerként használni 
az alapkonzolhoz.
 Új kiadásként idén nemrég jelent meg a 
Switch OLED változata, ahol az eredeti Nintendo 
Switch kapott egy sokkal jobb minőségű és sokkal 
szebb képet biztosítő OLED kijelzőt. Emellett a 
konzol belső tárhelye immár 64 GB, valamint kü-
lön LAN-port is került a dokkolóba. Ennek azért 
van sajnos jelentősége, mert a Nintendo Switch 
valamiért nagyon gyengén veszi a Wi-Fit, még 
a Wii U-nál is gyengébben. Általános a Ninten-
do Switch-nél, hogy megszakad az online játék, 
mert gyengül vagy megszakad a (más eszközökön 
egyébként stabil) Wi-Fi kapcsolat. Emellett a kon-
zolba épített hangszóró hangja is jobb minőségű.

A jövő?

 A Nintendo idén jelentette be, hogy a 
Switch az életidejének felénél jár, ami azt jelen-

ti, hogy a konzol nagyjából 2025-ig 
lesz kapható az üzletekben. Ez sok 
izgalmas játékot vetít előre, hiszen 
eddig is fantasztikus a konzol játék-
kínálata, és ha még egyszer ennyi 
várható, akkor érthető hogy miért 
ennyire sikeres a konzol, így az érdek-
lődés a későbbiekben sem fog apadni.
 És hogy mi várható a Switch után, az 
nemcsak azért rejtély, mert nincs er-

A Nintendo Switch Lite ugyanis nem csaltakoz-
tatható dokkolóhoz, így kizárólag kézikonzolként 
funkcionál. A Switch Lite kijelzőjének felbontása 
ugyanúgy 1280×720, mint a „normál” Nintendo 
Switch esetében, viszont a mérete kisebb, így a 
Switch Lite kijelzője kevésbé pixeles, mivel a pi-
xelsűrűség nagyobb. A Nintendo Switch Lite is si-
keresnek mondható, nemcsak azért, mert vannak, 
akik egyáltalán nem kötik a konzoljukat a TV-hez 
(pl. mivel nincs TV-jük), hanem sokan veszik má-
sodik konzolként, hogy ne kelljen a dokkolóból ál-
landóan kivenni az eredeti konzolt, ugyanis a túl 
sok dokkolóból „ki-be vétel” hosszútávon karcol-
hatja a kijelzőt. Emellett egy Nintendo profil több 
konzolhoz is köthető, így Nintendo Switch Lite-on 
ugyanúgy játszhatjuk a már megvásárolt játékot, 
mint az eredeti konzolon, és mivel a mentés a fel-
hőtárhelybe történik (ha van fizetős online szol-
gáltatásunk), ezért mindkét konzolon ugyanúgy 
játszhatjuk a játékot. Ráadásul Nintendo Swit-
ch Lite-ra is lehet kötni Joy-Cont, valamint Pro 
Controllert, és ott is lehet többen játszani (már 


