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chák helyett a hatalmas sárkányokon van a hang-
súly. Ezúttal egy fantasy világban kell mindenféle 
sárkányokat fejlesztgetni, és a történet haladtával 
csatákat megnyerni. Szinte maximálisan kihasznál-
ta a Super Nintendo szűkös erőforrásait, így fan-
tasztikus pixelgrafikát kapott, ami mai napig na-
gyon mutatós. Bár hivatalosan sosem jelent meg 
angolul, de természetesen (akárcsak a korábban 
említett címeket is) a rajongók lefordították, és 
némi netes keresés után bárki ki is próbálhatja.

képességeket szerezhetünk. Bár a grafikája mai 
szemmel nézve nem igazán öregedett jól, de a já-
tékmenet és történet mindenért kárpótol. Sajnos 
a Front Mission sorozat mára halottnak tekinthe-
tő, de a 3. részt mindenképpen érdemes egyszer 
kipróbálni.  

9. 
Bahamut Lagoon 

(1996 - Super Nintendo)

 Maradjunk még picit a taktika szerepjá-
tékoknál. A Bahamut Lagoon akárcsak a Treasu-
re Hunter G és a Treasure ot the Rudras, a SNES 
életciklusának végén jelent meg, így bármennyire 
is igényes játékok voltak, a Square nem akart baj-
lódni a nyugati változatokkal. Így estünk el három 
olyan címtől is, melyek közül nehezen tudtam vá-
lasztani, hogy melyik is kerüljön be a toplistára. A 
Bahamut Lagoon a Front Mission-höz hasonlóan 
körökre osztott, táblás stratégiai játék, ahol me-

érdemes ennyi év után is leporolni és pótolni, ha 
még nem játszottatok velük. Fontos, hogy a listára 
csak olyan címek kerülhettek be, amiket a Square 
készített (vagyis nem csak kiadott) és nem a Final 
Fantasy sorozat tagjai.  

10. 
Front Mission 3 (1999 - Playstation)

 A Front Mission sorozat bár Japánban elég 
szép rajongói bázist tudott kiépíteni, de nyugaton 
csak a 3. résszel ismerkedhettünk meg először. 
Egy igazi taktikai szerepjáték, ahol a hatalmas 
mechákat, avagy Wanzereket irányíthattunk. Min-
den pályán adott egy négyzethálós terület, ahol 
3-5 Wanzert lerakva, körökre osztott csatákat kell 
megvívni az ellenséges egységek ellen. Mindeköz-
ben kapunk egy izgalmas katonai történetet, de 
ami a legszórakoztatóbb, hogy a Wanzereket ked-
vünk szerint építgethetjük és fejleszhetjük, a piló-
ták pedig minden legyőzött ellenfél után tapasz-
talati pontokat kapnak, amikből mindenféle harci 

 Réges régen, még a múlt században, léte-
zett egy japán játékfejlesztő cég, amit Square-nek 
hívtak. Kis garázscégből pillanatok alatt váltak 
hatalmas sztárokká, miután kiadták a 80-as évek 
egyik legmeghatározóbb játékát, legalábbis Ja-
pánban, a Final Fantasy-t. (AniMagazin 40., 42., 
50., 55.) Ezek után nem volt megállás, 15 év alatt 
több tucatnyi jobbnál jobb játékot dobtak piacra, 
de az igazi világszintű áttörést az 1997-es Final 
Fantasy VII hozta el számukra. Ekkor úgy tűnt, 
hogy nem tudnak tévedni, ők voltak a játékipar 
Beatles-e vagy Queen-je, akik bármit is adnak ki a 
kezükből, az biztos siker. Természetesen ahogy az 
lenni szokott, a Square, vagy ahogy nyugaton is-
mertük, Squaresoft a görög drámákból már ismert 
Ikarusz sorsára jutott. 2000 környékén be akarták 
venni Hollywoodot is egy egészestés, teljesen CGI 
mozifilmmel, amibe minden pénzüket beletolták, 
ez lett a Final Fantasy: The Spirits Within, és a töb-
bit már gondolom a többség tudja, a film hihetet-
len bukás lett, a kudarc után a tehetséges alkotók 
elszállíngóztak a vállalattól, majd a teljes csődtől 
csak az mentette meg, hogy egyesült a konkurenci-
ával, az Enix-szel. Így született meg a Square Enix, 
ami sajnos csak halovány árnyéka a 90-es évekbeli 
önmagának, és jóformán az elmúlt 10 évben csak 
régi hírnevükből próbálnak pénzt keresni. 

 Bár mai napig főleg a Final Fantasy-ról híre-
sek, de korai éveikben bizony bátran (és sikeresen) 
vágtak bele más projektekbe is. Ezekből válogat-
tam most össze a szerintem 10 legjobbat, amiket 
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6. 
Super Mario RPG 

(1996 - Super Nintendo)

 Mielőtt több évre összerúgták volna a port 
a Nintendóval, a Square kiadta az egyik legfur-
csább és mégis a mai napig meghatározó játékát, 
a Super Mario RPG-t. Igen, a Mario világát adap-
tálták szerepjátékba, ami fantasztikusan sikerült. 
Mondani sem kell, hogy nem csak a játékmenet és 
a történet lett nagyon profi és szórakoztató, de a 
látvány is, amihez egy speciálisan kifejlesztett ext-
ra processzort is mellékeltek a játék kártyájába, 
amivel képesek voltak a SNES képességeit 200%-
ra pörgetni. A főszereplő természetesen Mario, 
akinek nem csak az ismét elrabolt hercegnőt kell 
megmenteni, de egy sokkal nagyobb ellenféllel 
kell megküzdenie, mint korábban. 

vették. A főhősnőnek, a rendőrtiszt Aya Breának 
New Yorkban, karácsonykor kell felvennie a har-
cot egy biológiai horrorral, ami a világot veszé-
lyezteti. Bár a játékmenet nem volt túl komplikált, 
de az izgalmas helyszínek és hangulat, na meg a 
groteszk szörnyek igazi kult klasszikussá emelték 
a Parasite Eve-et. Később még két folytatást is 
kapott, amiből én inkább csak a 2. részt tudnám 
ajánlani. Bár voltak kósza hírek, hogy egyszer még 
kapunk új epizódot, de szerintem nagyon kevés rá 
az esély. Horror rajongóknak viszont kötelező ret-

ró játék a Parasite Eve!

7. 
Threads of Fate 

(1999 - Playstation)

 Horror után egy kis komédia, az első telje-
sen 3D-s akció szerepjátéka a Square-nek, 
amit Japánban Dewprism néven ismernek. 

Adott két hős, Rue és Mint, akik a Dewpr-
ism nevű ereklyét keresik. Rue, a fiatal srác, 

képes szörnyekké alakulni és úgy harcolni, a 
halott barátját szeretné feltámasztani, míg a 

mágiában jártas egykori hercegnő, Mint, nos, ő 
csak szimplán világuralomra tör. Persze mire idáig 
eljutnak sok, kissé debil kalandon kell átvergőd-

niük. A játék nagyszerűen ötvözte a mászkálós, 
ugrálós platformjátékok stílusát a hack’n slash 
szerepjátékokéval. Bár a grafikán erősen érző-
dik a kor és a minimális költségvetés, de a remek 
humor és játékmenet mindenért kárpótol. Bár 

8. 
Parasite Eve (1998 - Playstation)

 A 90-es években a Resident Evil hatalmas 
lavinát indított el a „survival horror” megalkotásá-
val, amit természetesen a Square szeretett volna 
meglovagolni. Gyorsan meg is vették egy akko-
riban nagyon népszerű horror regény jogait, és 
belevágtak a videójáték adaptációjába, ami végül 
inkább lett egy laza folytatása a történetnek. A 
Resident Evil grafikai stílusát megtartották, de a 
játékmenetet szerepjátékosabbra 
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folytatása sosem lett, de kis érdekesség, hogy 
szerettek volna egy manga adaptációt a híres Aka-
matsu Ken-nel (Love Hina), de miután lelőtték ezt 
a projektet is, több karakter dizájnját a mangaka 
átmentette a készülő új mangájába, a Negimába. 
Rövid, vicces, szórakoztató, csak ajánlani tudom.
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között, és mindenhol izgalmas kalandokat él át. 
Kapott két társat is, Donáld Kacsát és Goofy-t, a 
játékos pedig egy nagyon pörgős és látványos ak-
ció kalandjátékot, ahol remekül ötvözték a plat-
formos ugrálós, a Zeldás felfedezős és a 3D-s 
verekedős stílusokat. Mindezt elképesztően gyö-
nyörű zenei aláfestéssel, és a Disney természete-
sen mikrofon elé rángatta az összes még élő vagy 
elérhető eredeti szinkronszínészt, hogy ismét ők 
szólaltassák meg a híres figurákat Tarzantól, Alad-
dinon és Arielen át egészen a Micimackóig. Ez 
2002-ben egy igazi csodának számított és bár az-
óta számos folytatása jelent meg, az eredeti első 
rész varázsát egyiknek sem sikerült elérnie. Mivel 
jelenleg szinte minden létező konzolon elérhető, 
így csak azt tudom mondani, hogy kötelező min-
denkinek!

2. 
Xenogears (1998 - Playstation)

 Volt régen egy történet, ami vagy igaz vagy 
sem: a Square fejlesztői egy kiadós iszogatós buli-
ban Neon Genesis Evangeliont néztek, majd valaki 
- gondolom kissé ittasan - benyögte, hogy: „Hát 
ilyet mi is tudunk csinálni!” 

megkeresni a misztikus szektavezért, Sydney-t, 
hogy elfogásával pontot tegyünk a küldetésünk 
végére, de gyorsan kiderül, hogy a Leá Mondéban 
semmi és senki sem az, aminek elsőre látszik, Ash-
ley-nek pedig nemcsak a szörnyekkel, de a saját 
múltjával is meg kell küzdenie. A Vagrant Story 
nemcsak a rendkívül komplex játékmenete miatt, 
de a Playstation képességeit maximálisan kihasz-
náló grafikája miatt is szinte azonnal hatalmas 
siker lett. Főleg az idősebb korosztálynak tudom 
javasolni, mert Ashley és Sydney macska-egér já-
téka a horrorisztikus körítéssel nem igazán gyere-
keknek való könnyed szórakozás. 

3. 
Kingdom Hearts (2002 - Playstation 2)

 A 90-es évek legvégén a Square és a Disney 
irodái azonos épületben voltak, így kerülhetett 
sor egy furcsa beszélgetésre a liftben Hashimoto 
Shinji és a Disney egyik fejese között, hogy milyen 
jópofa lenne, ha közösen összehoznának valami 
játékot. Az ötletből hamarosan megszületett a 
Kingdom Hearts, ahol egy Sora nevű srác a barát-
jait, Rikut és Kairit keresve utazik a Disney világok 

4. 
Vagrant Story (2000 - Playstation)

 A Square a 90-es években bátran mert kí-
sérletezni, és bizony ritkán nyúlt mellé. A Vagrant 
Story is egy ilyen cím, amihez foghatót azóta is 
csak elvétve találunk. Lényegében egy akció sze-
repjáték, ahol egy karaktert, Ashley Riot-ot irá-
nyítjuk, kinek feladata, hogy bejárja a kísértetjárta 
Leá Monde kastélyát, majd az alatta elterülő ka-
takombákat és egyéb rémisztő helyeket. Itt kell 

Küldetésé során természetesen társakra is talál: 
egy fura felhő fiú, Mallow, egy misztikus fabábú, 
Geno, maga Peach hercegnő és végül a nagy rivális 
Bowser is, hogy közösen megmentsék a világukat. 
 Nagyon látványos, humoros és könnyed já-
ték, amit nem csak a Mario rajongóknak ajánlok 
kötelezően.

5. 
Secret of Mana 

(1993 - Super Nintendo)

 Na itt bajban voltam, mert sokáig nem tud-
tam eldönteni, hogy a Secret vagy a Trials of Ma-
nát rakjam be a listára, de végül ennél maradtam. 
Mind a két játékról írtam bővebben korábban (ITT 
és ITT), szóval nem sok újat tudok elmondani. A 
Secret of Mana bár kezdetben még Final Fantasy 
címnek indult, az elég nehézkes fejlesztése során 
szépen lassan átalakult egy önálló sorozattá. Igazi 
akció szerepjáték, ahol egy fiatal fiú megtalálja a 
Mana Kardot, amivel természetesen nem kisebb 
küldetést kap a nyakába, mint hogy mentse meg 
a világot. Közben természetesen társakat talál és 
közösen haladnak céljuk felé. Nagyon szórakozta-
tó, színes és hangulatos játék, amit akár hárman 
is játszhatnak egyszerre. A Mana sorozat leghíre-
sebb és legjobb epizódja, ami azóta szinte minden 
létező modern konzolra kapott egy 3D-s újraki-
adást, de én inkább mégis a klasszikus kis pixel 
grafikás változatot javaslom, sokkal hangulato-
sabb és nosztalgikusabb.  
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tel. Ha valaki picit is szereti a szerepjátékokat, ak-
kor már úgyis végigjátszotta… legalább 10-szer, 
mert bizony sok-sok alternatív befejezése van.
Pár évre rá viszont megjelent a „folytatás”, a 
Chrono Cross, ami bizony történetét tekintve 
kissé megosztó lett, és a játékmenete is telje-
sen más, mégis fontos kiegészítője a Chrono 
Trigger világának. Sajnos sem rendes remake-je, 
sem valódi folytatása nem lett azóta sem, 
de talán ez is hozzáad a legendához, hogy a 
Chrono Trigger egyszeri és megismételhetet-
len csoda volt a videójátékok történelmében.

 Ez lett volt az én top 10-es listám, termé-
szetesen rengeteg játék kimaradt, amit nagyon 
bánok, de lesz még alkalom arra, hogy megem-
lékezzünk az olyanokról, mint a Live-A-Live, Ro-
mancing Saga trilógia, Brave Fencer Musashi vagy 
akár a Racing Lagoon. Legközelebb újabb toplista, 
addig is kitartást mindenkinek ebben a melegben!

akkor még idén bővebben is mesélek a Xeno játé-
kok kalandos sorsáról.

1. 
Chrono Trigger 

(1995 - Super Nintendo)

 Az első hely számomra sosem volt kétséges. 
A Chrono Triggert szerintem nem is kell nagyon 
bemutatnom, aki valaha is tovább jutott a gamer 
világban, mint a Minecraft, FIFA vagy Fortnite, az 
biztosan hallott erről a klasszikus időutazós sze-
repjátékról. Korábban írtam is róla bővebben (el-
érhető ITT), szóval nem is nagyon fogom most 
ecsetelni, mitől is olyan grandiózus, és miért jelen-
tős a mai napig. De azért pár mondatban: adott 
egy néma hős, Crono, aki a barátaival egy baleset 
folytán felfedezi az időutazást, és azt is, hogy a 
jövőben egy űrből érkező szörnyeteg, Lavos el-
pusztítja majd a világot. Így a céljuk egyértelmű, 
előre-hátra utazva az időben információkat gyűj-
tenek Lavosról, hogy legyőzzék, mielőtt pusztu-
lásba taszítja az egész bolygót. Mindez gyönyörű 
pixelgrafikus megoldással, fantasztikus zenei kö-
rítéssel és szórakoztató, letehetetlen játékmenet-

Xenogears… ami annyira ambiciózus vállalkozás 
lett, hogy végül nem is tudták befejezni. Főleg, 
mert a házaspár kapásból több részt tervezett, 
évezredeken átívelő történettel, amiből a végén 
sajnos csak jegyzetek maradtak, de a Xenogears 
így is mai napig az egyik legepikusabb játék. Adott 
egy amnéziás férfi, Fei, aki egy kis faluban tengeti 
békés mindennapjait, majd egy nap hatalmas me-
chák érkeznek, a falut felperzselik, a túlélők pedig 
Feit okolják a tragédiáért. Innen indul egy olyan 
kaland, ami vitán felül az egyik legjobb a mai na-
pig, Fei felfedezi a világot, belecsöppen egy hábo-
rúba, maga is egy Gear (a mechákat nevezik így) 
birtokosa lesz, és bizony a múltja is utoléri, ami 
miatt nem véletlenül mondja rá egy különös öreg, 
hogy ő az „Isten gyilkosa”.

 A Xenogears rettenetesen történet orien-
tált, olyannyira, hogy sokszor órákon át csak néz-

zük az eseményeket, de mindez olyan lebilincselő, 
hogy észre sem vesszük a hiányosságokat. És nem-
csak a történetbe gyúrtak bele mindent, amit csak 
találtak, a játékmenet is folyamatosan változik. 
Néha fákon ugrálunk, puszta kézzel csapkodunk 
farkasokat, majd 10 méteres mechába pattanva 
vívunk csatákat, labirintusokban mészkálunk, gyil-
kosságok után nyomozunk és még sorolhatnám. 
De ahogy említettem, túl nagyot markoltak, és a 
vége felé érezhetően elfogyott a fejlesztők ide-
je, a beígért folytatások sem készültek el soha… 
vagyis, mondjuk úgy, hogy nem abban a formá-
ban, ahogy azt eltervezték. Ha minden jól megy, 

Takahasi Tetsuya és felesége, Tanaka Kaori közö-
sen össze is dobtak egy vázlatot, amit úgy prezen-
táltak a vezetőségnek, hogy ez lesz a leendő Final 
Fantasy 7. Ám mivel tele volt a terv vallásos szim-
bólumokkal, Jung és Freud filozófiájával, harcmű-
vészettel, óriási mechákkal, sci-fi elemekkel, némi 
horrorral és drámával… jobbnak látták inkább, ha 
egy külön címként jelentetik meg. Így született 
meg a Square legmonumentálisabb projektje a 
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