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vil May Cry játékokhoz hasonlóan akció-orientált 
irányba terelődött a játékmenet. Mikami viszont 
ragaszkodott az elképzeléseihez, aminek a vége 
egy totálisan megújult Resident Evil lett, ami vé-
gül 2005 januárjában boltokba is került.
 Mikami valóban nem viccelt, amikor egy tel-
jes megújulásról beszélt, szinte mindent alapjai-
ban változtatott meg. A rögzített kameranézete-
ket felváltotta a korábban említett „tps” kamera, 
ahol Leon háta mögül követhetjük az eseménye-
ket, majd célzásnál a válla fölé zoomol a játék. A 
környezet immáron 100%-ban 3D-be váltott, és 
maximálisan kihasználta a GameCube erejét, olyan 
látványt produkálva, amiről azelőtt sok játékos ál-
modni se tudott. Mindehhez jöttek a hihetetlenül 
változatos helyszínek, kezdésnek egy erdőből ki-
jutva eljutunk egy koszos spanyol falucskába, majd 
a templom alatti alagutakba, onnan a temetőbe, 
egy romos farmra és természetesen a korábban 
már említett hatalmas kastélyba, amit aztán tény-
leg kívül-belül bejárhatunk, gigantikus méretű. Azt 
hihetnénk, hogy ennyi már több is mint elég, pe-
dig ez csak a játék fele jóformán, ugyanis még vár 
ránk egy katonai sziget, romos várral, barlangok-
kal, a kötelező földalatti laboratóriummal és még 
sok-sok más helyszínnel. Eszméletlen mennyiségű 
tartalom került bele, ami máig etalonnak számít. 
 Ellenfelek tekintetében is teljes az átalaku-
lás, a csoszogó zombik helyett feldühödött, ősi 
parazitákkal fertőzött, kapával, kaszával és láncfű-
résszel támadó parasztok hada lesz Leon legfőbb 
problémája. 

zet a hősünk válla mögül mutatta a helyszíneket, 
ami már jóval közelebb állt a végleges változathoz. 
 Közben a történetet is csiszolgatták, vissza-
tértek a Spencer kastélyhoz, ismét egy rejtélyes 
vírus és egy különös lány lett volna a középpont-
ban, ám végül Mikami úgy döntött, hogy jóformán 
mindent kukába dob (szerencsére azért nem, így 
több elemet sikerült későbbi epizódokra átmen-
teni), és lényegében teljesen új alapokra helyezi 
az egész 4. részt. 
 A stáb ezt nem igazán fogadta nagy öröm-
mel, különösen azt nem, hogy az Onimusha és De-

 Az előző számban bemutattam nektek a Re-
sident Evil sorozat kezdeteit, egészen a 2000-es 
évek elejéig (AniMagazin 66.). Ha esetleg kimaradt 
volna, akkor pótold, mielőtt belevágsz eme cikkbe, 
ugyanis csak úgy lesz teljes a történet. Legutóbb 
azzal zártam, hogy a Resident Evil játékok ugyan 
közel töretlen sikert arattak a kezdetek óta, de 
érezhető volt egy bizonyos elfáradás a régi formu-
lában, ezért Mikami Shinji személyesen szerette 
volna megalkotni a sorozat amolyan újjászületé-
sét. Ismét beleült a rendezői székbe és Kobayashi 
Hiroyukival együtt belevágtak az addigi legna-
gyobb projektjükbe.

Resident Evil 4 
| A teljes átalakulás

 2001-ben kezdődött meg a fejlesztés, de 
a bejelentésre 2002-ig kellett várni. Az első „tea-
ser” videó, ami megjelent, még a játék nagyon 
korai „köd” változata volt, ahol megtudhattuk, 
hogy Leon S. Kennedy történetét fogják folytatni, 
aki egy misztikus Umbrella kastélyban próbál túl-
élni, és nem a Playstation 2-re, hanem Nintendo 
GameCube-ra tervezik. Itt újra előszedték a belső 
nézetes terveket, illetve továbbra is zombik lettek 
volna a főbb ellenfelek. 
 2003-ra viszont jelentősen átalakult a pro-
jekt, az európai kastély megmaradt, de a zombik 
helyett inkább szellemeket és hasonló túlvilági 
retteneteket képzeltek el, köztük egy „Kampós 
Embert”, aki üldözi Leont. Itt viszont a kamerané-
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Resident Evil 5 | Távol Afrikában

 A Resi 4 hatalmas sikere kötelezően elhozta 
a folytatást is, melynek fejlesztése 2005-ben el is 
kezdődött. Mikami a 4. résszel lezártnak tekintet-
te a sorozatot, ezért új rendezőt és producert kel-
lett találni. Így Takeuchi Jun kapta meg a projek-
tet, aki bár a 4. rész alapjait meghagyta, de már a 
következő generációs konzolokban gondolkodott 
és egy teljesen más kontinensben. Közel 4 éven 
át dolgoztak rajta, bár felmerült, hogy Wii lesz a 
célplatform, mert üzletileg az lett volna a leglo-
gikusabb, de Jun inkább az X360 és PS3-as konzo-
lokat szerette volna, hogy igazán nagyot tudjon 
lépni előre a játék a grafika területén. Ehhez meg-
kapták a Capcom legújabb játékmotorját, az MT 
Framework-öt, ami már a Devil May Cry 4-ben is 
bizonyította, hogy mennyire erős.

Wesker is, hogy rátegyék a kezüket a felbecsülhe-
tetlen értékű biofegyverre. 
 Bár nem túl összetett, de mégis fordulatos, 
izgalmas és látványos lett a történet, amit pará-
désan keretez a mesterien összerakott játékme-
net és az atmoszféra. A kritikusok nem győzték 
halmozni a dícsérő jelzőket. még a hírhedten szi-
gorú Edge magazin is megadta rá a 10/10-es érté-
kelést, ami nagy szó. Azóta is a világ legjobb játékai 
között tartják számon, Mikami pedig megmutatta 
ismét, hogy miként is kell új életet lehelni egy so-
rozatba. Eladásokban is szárnyalt, sőt szárnyal, hi-
szen mai napig kapható, jelenleg olyan 11,5 millió 
példány talált gazdára, amivel bekerült 2012-ben 
a rekordok könyvébe is.

 Portok és újrakiadások: ha van a Doom 
mellett olyan játék, amit szinte minden létező 
platformra kiadtak, akkor az a Resident Evil 4. 
Még 2005-ben dobták ki a Playstation 2 változa-
tot, ahol bár a grafikában vissza kellett picit venni, 
de cserébe kapott egy külön Ada történetet és új 
helyszíneket. Ezt követte a Wii, ahol az irányítást 
ültették át mozgásérzékelősre, majd innentől 
szinte minden létező platformra megjelentették, 
kezdve a mobiltelefonoktól az összes playstation 
és xbox konzolra, Switchre, na és persze PC-re… 
többször is. Azóta készült egy VR változat is, és 
egy teljes remake-et is rebesgetnek. 
 Az androidos változatot leszámítva minde-
gyik fantasztikus, szóval ha még nem játszottad 
végig, akkor itt a lehetőség.

A történet ezúttal Európában, egészen pontosan 
Spanyolországban játszódik, ahová az időközben 
kormányügynökké előléptetett Leon S Kennedy 
érkezik, hogy egyszemélyes hadseregként meg-
találja és hazavigye az amerikai elnök lányát, Ash-
ley-t. A nyomok egy régi, poros falucskába ve-
zetnek, ahol a morcos helyiek nem igazán látják 
szívesen az amerikai ügynököt, olyannyira, hogy 
szinte azonnal egy baltát próbálnak a srác fejébe 
állítani. Innentől Leon lényegében folyamatos har-
cok közepette halad a lány nyomában. A falusiak 
egy furcsa szekta, a Los Iluminados szolgálatában 
állnak, akik az elrablásért felelősek. Leon megtud-
ja, hogy környéken szinte mindenki fertőzött egy 
ősi, gyilkos parazitával, a Las Plagas-szal, amivel a 
szekta vezére, Saddler és az elmebeteg, beltenyé-
szes szektája irányítja a tudatukat. Hogy a helyzet 
bonyolódjon, feltűnik Ada Wong és persze Albert 

Akik nemcsak agyatlanul támadnak, de képesek 
elhajolni az ütések/lövések elől is. De lett itt az-
tán minden más is, fanatikus szektások, mutáns 
kutyák, gigantikus vízi szörnyeteg, torz óriások, 
katonák, hatalmas rovarok és sok más undorító 
szörnyeteg.
 Ilyen szörny hordához megfelelő fegyver-
zet is dukál, Leon egész komoly fegyvertárat kap, 
amikkel halomra irthatja a fertőzötteket. A pus-
kákat még fejleszteni, vásárolni és eladni is lehet, 
ugyanis itt pénzt és kincseket is lehet gyűjteni.
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Resident Evil 6 
| Hollywood Bum Bum

 A Capcom egy percet sem várt, ahogy meg-
jelent az 5. rész máris kiadták a csapatnak, hogy 
kezdjenek bele a hatosba. Jun jelezte, hogy talán 
ideje lenne újra átalakítani a játékmenetet, de 
a vezetőség határozottan elutasította, elvégre 
megvan a tökéletes Resident Evil formula, csak 
cserélgetni kell a szörnyeket meg a háttereket, és 
hozza a milliókat… dollárban. Ismét egy új csapat 
vette át a fejlesztést, akiknek elsődleges feladata 
volt, hogy legyen nagyobb, hangosabb, rémisz-
tőbb és akciódúsabb. Nos ez utóbbit sikerült is 
megvalósítani, Michael Bay és Roland Emmerich 
munkássága lehetett az irányvonal, ugyanis sike-
rült lerakniuk egy olyan Resident Evilt, ahol a sok 
robbanás és agyatlan akció között valahogy elve-
szett maga a lényeg.

 A történet ezúttal kapásból 4 szálon fut, 
amik közül a főmenüben választhatunk, hogy me-
lyikkel szeretnénk kezdeni. A lényeg, hogy az ösz-
szes eddigi történetszál itt fut össze, bár túl nagy 
katarzisra ne számítson senki. Hogy legyen egy kis 
csavar, mindegyik szál picit eltérő játékmenetet 
próbál felmutatni, de ez csupán az egyiknél vehe-
tő észre komolyabban.
 Leon S. Kennedy az első visszatérő, aki ez-
úttal nem tudja megvédeni az elnököt egy halálos 
merénylettől, és még a nyakába hullik egy kiadós 
zombi invázió is. 

 A kritikusok és a játékosok is alapvetően 
szerették, bár a történet kissé vitatottra sikerült, 
főleg a fentebb említett hiszti miatt. Ha nem is ka-
pott olyan szép pontszámokat, mint elődje, azért 
nem volt oka panaszkodni a készítőknek, a végső 
eladások napjainkra átlépték a 12 milliót, ezzel 
beelőzve picivel a 4. részt is.  

 Portok és újrakiadások: itt nincs semmi 
meglepetés, a Playstation 3 és Xbox 360 után ki-
adták PC-re, majd PS4 és Xbox One-ra is, a listát 
pedig a Nintendo Switch zárja. Eltérések legin-
kább csak a felbontásban találhatóak, szóval bár-
melyik verziót is veszitek meg, az élmény nagyjá-
ból ugyanaz minden platformon.

2009-ben játszódik a történet, 5 évvel a Resident 
Evil 4 eseményei után, a főszerepben ezúttal is-
mét Chris Redfield, aki - miután 30 kiló izmot fel-
szedett magára - Nyugat-Afrikába utazik, hogy 
felszámolja az ottani bio terroristák központját. 
Ebben segítségére lesz a helyi Sheva Alomar, aki-
vel közösen kezdik meg a nyomozást. A múlt per-
sze itt is utoléri hőseinket, hiszen ki más állhatna a 
háttérben, mint Albert Wesker. A helyi lakosok és 
katonák között a Las Plagas parazita terjed, szóval 
nem lesz egyszerű a helyzet. 
 A Resident Evil 5 lényegében teljesen a 4. 
rész alapjaira épít, csak a helyszín került át a tá-
voli Afrikába, ami tényleg nagyon egyedivé tette 
az egészet. Persze már akkor is megvádolták a ké-
szítőket, hogy rasszista indíttatású a játék, hiszen 
nagyrészt fekete lakosokat kell halomra lőni (ér-
dekes módon a fehér lakosok kapcsán soha nem 
volt panasz), de szerencsére ennek nem lett sem-
mi komolyabb következménye. 
 Amiben igazán előrelépés történt, az a lát-
vány, ami ugyan a 4-ben is szemkápráztatóra sike-
rült, de a modern konzolokon az MT Framework 
valami kisebb csodára volt képes. Ha picit huny-
orogtunk akkoriban, akkor már-már fotórealiszti-
kusnak tűnt helyenként. 
 A másik pedig a Co-op mód behozatala, 
amit szinte biztosan a Resident Evil Zero ihletett. 
Chris és Sheva közösen haladnak előre, köztük le-
het váltogatni, de ha egy barátunk szeretne csat-
lakozni, akkor ketten is lehetett kalandozni. Érde-
kes koncepció volt, de helyenként kissé nehézkes.
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(melyekről még lesz szó a későbbiekben), de ezek 
már nem igazán tudtak kiemelkedő eredménye-
ket felmutatni. Nakanashi Koshi kapta azt a fel-
adatot, hogy a 7. részre gondolja át alapjaitól az 
egész koncepciót, aki pedig lényegében minden 
eddig megszokott elemet kukába dobott és visz-
szatért a gyökerekhez. Olyannyira, hogy előszed-
ték azt a tervet, amit az első és a negyedik rész 
esetén is próbálgattak, ez pedig a belső nézet, 
vagyis az FPS. Leon, Chris és a többiek ezúttal ki-
maradtak a történetből, és egy teljesen új hőst 
alkottak meg, Ethan Winterst. Az akció-orgia is 
dobva lett, helyette visszahozták a zsigeri horrort 
és borzongást. Az új RE engine-t is ezzel a játékkal 
avatták fel, ami a nevével ellentétben nem a Re-
sident Evilre utal, hanem a „Reach for the Moon 
Engine” rövidítése. Az új motor nemcsak szebb 
grafikára lett képes, hanem az akkoriban erősen 
terjedő VR eszközökkel is kompatibilis lett… leg-
alábbis Playstation 4 esetén. És bizony a VR itt 
nagyon megdobta a hangulatot, olyan félelmetes 
lett tőle a játék, hogy aki kiakarja így próbálni, az 
jobb, ha tiszta fehérneműt készít be mellé.

 A visszatérés a horrorhoz nem csak rek-
lám duma lett, a 7-es rész legfőbb inspirálója ta-
lán a Texasi Láncfűrészes Mészárlás volt - aki lát-
ta a klasszikus filmet, az már tudja is, hogy mire  
számíthat. Mielőtt 2017-ben megjelent volna a 
játék, a Capcom hatalmas marketing kampányt  
indított, hogy visszaszerezze a 6. rész után elfor-
dult rajongókat. 

lett, de ez leginkább az eltúlzott, agyatlan holly-
woodi átvezetőknek köszönhető. A kritika nem is 
fogadta túl jól, lényegében ez lett az első „bukott” 
epizódja a számozott Resident Evileknek. Bár az 
eladások terén nem szerepelt annyira rosszul - 
2012 és 2020 között közel 10 millió példányban 
sikerült értékesíteni -, de a Capcomnál rájöttek 
arra, hogy bizony ismét alapjaiban át kell gondolni 
a betonbiztosnak hitt Resident Evil formulát.

Portok és újrakiadások: gyakorlatilag ugyanaz, 
mint a Resi 5 esetén: minden modern platform-
ra elérhető, és igazán nagy eltérések nincsenek 
köztük.

Resident Evil 7: Biohazard | A VR 
és a horror találkozása

 2012 után a Resident Evil cím nem igazán 
ragyogott nagyon fényesen, bár a Capcom min-
den fronton támadott: képregények, filmek, ani-
mációs filmek, mindenféle spin-offok és hasonlók 

Új társat kap maga mellé, Helena Harpert, akivel 
közösen próbálnak meg túlélni. Talán ez a része 
a játéknak, ami a legjobban sikerült, kellően félel-
metes, sötét (nagyon sötét, fel is kell húzni a TV-n 
a fényerőt, hogy lássunk valamit), és ismét zombik 
seregei özönlenek mindenhonnan. 
 Új szereplő Jake Muller, aki az előző rész-
ben végleg(?) megölt Albert Wesker fia, Edoniából 
próbál kimenekülni a 2. részből megismert Sherry 
Birkinnel, hogy segítségével megtalálják az új C-ví-
rusnak az ellenszerét… ami nem is olyan egysze-
rű, ha egy szinte megállíthatatlan behemót szörny 
üldözi őket vehemensen a menekülésük során.
 Visszatér természetesen Chris Redfield is, 
aki a fertőzött kínai Lanshiang városban próbál 
túlélni, majd végül az egész Ada Wonggal zá-
rul, aki igyekszik pontot tenni a kusza történet 
végére.

 Játékmenetben szinte semmi változás nincs 
az előző részhez képest, ami eddig működött, az 
most is, akárcsak a látvány, ami ugyan picit szebb 
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Johnston író szerződtetése volt, aki korábban a 
Dead Space történetéért is felelt. Bár a kezdeti 
promóciós anyagokon még váltig állították, hogy 
a Village olyan komplex játék lesz, hogy csak a leg-
újabb Playstation 5-ös konzol fog vele megbirkóz-
ni, de ahogy közeledett a megjelenés dátuma, a 
PS5 eladások nem igazán hozták az elvártat (jelen 
cikk írásakor sem kapható a boltokban), így meg-
jelentek a trailereken a PS4, Xbox One és a Steam 
logók is. 

 És ha már trailer, a játék talán a Capcom 
legnagyobb meglepetésére, hihetetlen felkapott 
lett az interneten, mindezt az előzetes videókban 
feltűnő, nagyon szexi és dús keblű, ámde közel 3 
méter magas „vámpír hölgynek”, Lady Dimitres-
cu-nak köszönhetően. Hihetetlen mennyiségű 
mém, cosplay, fanart és természetesen erotikus 
tartalom lepte el a közösségi oldalakat vele kap-
csolatban… és még meg sem jelent a végleges 
játék.  

a férfinak nem lesz egyszerű a túlélés. Természe-
tesen azért visszaköszönnek klasszikus Resident 
Evil fordulatok is, mint a mutációkat okozó bio-
fegyverek, laboratóriumok, elszórt feladványok 
és naplóbejegyzések. A cél, élve kijutni a házból, 
lehetőleg Miával együtt, akinek még ellenszert is 
kell szerezni, hogy újra emberré váljon.
 Nagyon jót tett a sorozatnak ez az éles vál-
tás, a kritika és a közönség nagyon jól fogadta, és 
ez az eladásokon is érezhető volt, tavaly átlépte a 
10 millió példányt. Bár a belső nézetes túlélő hor-
ror 2017-re már nem volt újdonság, de a VR támo-
gatás nagyon sokat dobott rajta.

Portok és újrakiadások: nagy meglepetés itt 
sincs, minden aktuális platformra elérhető, és 
nagy eltérések nincsenek, de aki igazán borzonga-
ni akar, annak a VR változatot javaslom.

Resident Evil Village | A 3 méter 
magas vámpírnő támadása

 Még meg se jelent a 7. rész, de a Capcom 
stúdiójában már a 8. epizódon agyaltak. Talán nem 
bíztak a 7-es sikerében, ezért biztos, ami biztos, 
egy akcióorientáltabb változatnak is nekiestek, 
ami ugyan továbbra is a belső nézetes játékme-
netet használja, de atmoszférájában és stílusában 
inkább az addigra klasszikussá vált 4. részre em-
lékeztet. Ismét új rendezőt kapott a játék, Sato 
Morimasát, de az igazán érdekes lépés Antony 

10 részes videósorozatot indított 2016-ban, hogy 
bemutassák a 7. rész újdonságait, majd egy játsz-
ható demót is publikáltak, ami után mindenki na-
gyon kíváncsi lett, hogy mi is lesz ebből.
 Ethan Winters a 3 éve eltűnt feleségétől egy 
rejtélyes üzenetet kap, majd elindul Louisianaba, 
hogy megkeresse. A nyomok egy lepusztult és el-
hagyatott házhoz vezetnek a mocsaras erdőben, 
ahol dögszag terjeng, és mintha minden rothadás 
és pusztulás ellenére, valakik laknának ott. A pin-
cében meg is találja Miát, a feleségét, ám mikor ki-
szabadítaná, a nő örjöngve rátámad, Ethan pedig 
kénytelen végezni vele. Ám a feleség nem marad 
holtan, újra felkel, és a férfire támad, akinek ezút-
tal is az életéért kell küzdenie. Megjelenik közben 
a ház ura, Jack Baker, aki elfogja Ethant. Egy bi-
zarr és gusztustalan vacsorán tér magához, ahol 
a torz és elfajzott Baker család bemutatkozik. Et-
hannak ugyan sikerül elmenekülnie a vacsoráról, 
de a házban üldözött vad lesz. Bakerék mindegyi-
ke emberfeletti képességekkel rendelkeznek, így 
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Resident Evil sorozat ez alatt a 26 év alatt, ha nem 
is mindig aratott osztatlan sikert, de kivétel nélkül 
hozta azt a magas színvonalat, amit a Capcomtól 
elvárhatunk. Ha csak két játékot kellene kiemel-
nem, hogy melyeket ajánlanám leginkább, akkor 
gondolkodás nélkül mondom a 2. és 4. epizódot, 
remek ugródeszkák a Resi sorozat világába. De 
akiknek ennyi játék nem elég, vagy inkább filme-
ket szeretnek nézni, a Capcom természetesen rá-
juk is gondolt. A következő számban bemutatom 
nektek a megannyi mellékszálat, filmeket és a töb-
bit, a vállalhatatlan hulladéktól a bűnös élvezetig.
 Júliusban folytatjuk!

Ethan és Mia békésen nevelik gyermeküket, 
Rosemary-t, valahol Európában, de egy nap 

berontanak hozzájuk katonák, Chris Redfield 
vezetésével. Miát megölik, a  férfit és a kislányt 
pedig elviszik magukkal, de természetesen most 
sem a terv szerint alakulnak a dolgok. Ethan más-
nap a felborult teherautóban ébred egyedül, egy 
kis, látszólag romániai falu közelében. Ismét csak 
természetesen, a falu nem lakatlan, a helyieket 

Lycanon, amolyan vérfarkasok terrorizálják, 
akik elrabolják Ethant (ezt a fazont többször 
rabolják el, mint Peach hercegnőt), és a kör-

nyéket uraló papnő, Miranda elé viszik. Innen már 
lehet sejteni a dolgokat: Ethan megmenekül, 
majd elindul megkeresni a lányát, de ehhez át 
kell verekednie magát Miranda négy szolgálján: 
Alcina Dimitrescu, Donna Beneviento, Salvato-
re Moreau és Karl Heisenberg.
 Nem is mesélem tovább, hiszen alig 1 éve 
jelent meg, így még sokaknak fog meglepe-
téseket okozni, mert bizony ezúttal lesznek 
fordulatok. A horror megmaradt, de Ethan itt 
egész sok fegyvert kap, hogy rendet vágjon a 
vérfarkasok, vámpírok és egyéb horrorfilmes 
szörnyek hada között.
 Bár a visszatérést az akcióhoz sokan száj-
húzással fogadták, de a környezet, a hangulat 
és a történet osztatlan sikert aratott, így ismét 
elvihette több díjátadón is az Év Játéka címet. 
 És ezzel elérkeztünk napjainkhoz, a 9. rész 

még nincs bejelentve, de biztosan dolgoz-
nak már rajta. Mint azt olvashattátok, a 
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