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Ritmusjáték kezdőknek
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fonra írt játékok (pl. Idolish7 vagy Band Yarouze!) 
viszont teljesen új és önálló művek, nem előzte 
meg őket se anime, se manga, inkább ezekből ké-
szülhetnek később adaptációk, ha elég népszerű-
vé válnak.
 Ez az elkülönítés a történetek szempontjá-
ból fontos, ugyanis nincs ritmusjáték valamilyen 
kezdő sztori nélkül. Az előzményekkel rendelke-
ző játékok esetében már ismerjük az eredeti mű 
alapsztoriját és a szereplőket, így ennek kidolgo-
zására a készítőknek nem kell plusz energiát fordí-
taniuk. Itt a történet inkább csak egy kis extraként 
jelenik meg, például a szereplők mindennapjaiból 
kiragadnak egy vicces részletet, vagy valamelyik 
fiú/ship/banda kerül előtérbe. 

 Mióta az Uta no Prince-sama berobbant a 
köztudatba, a sikerük miatt Japán (kis túlzással) 
ontja magából a 2D-s fiú idolcsapatokat. Viszont 
honnan jöhetnek ezek a srácok, vagy mi lesz a sor-
suk, ha az animéjük elég népszerű lett hazájuk-
ban? A válasz mindkét esetben ugyanez: ritmusjá-
ték.

Milyen is egy ritmusjáték?

 Valószínűleg ezt egyszerűbb lenne megmu-
tatni, mint elmagyarázni, de aki esetleg ismeri a 
Guitar Hero vagy a Dance Dance Revolution nevű 
játékokat, akkor már képben is van, hogy nézhet-
nek ki a mobilos verziók (csak itt nyilván nem egy 
konzolt vagy a lábunkat, hanem az ujjainkat hasz-
náljuk játék közben). Ahogy a nevében is benne 
van, az ilyen játékokban az általunk választott dal 
ritmusára kell a képernyőn megjelenő formákat 
(legtöbbször köröket) lenyomni. A formák elhe-
lyezkedése és mennyisége játékonként változó, 
hol csak egy darab van, hol akár kilenc is, egyes 
helyeken a képernyő alján vannak ezek a formák, 
míg máshol a képernyő közepén. Szintén variálha-
tó, hogy pl. nem csak lenyomni kell ritmusra ér-
kező formákat, hanem kitartani vagy csúsztatni 
őket.

 Ami a dalokat illeti, mind eredeti, kifeje-
zetten a játékhoz írt számok, amiket az idolfiúink 
(pontosabban szólva a seiyuuik) adnak elő. Álta-
lában négy szinten tudunk velük játszani: könnyű, 

normál, nehéz és expert, ami körülbelül amolyan 
mesteri fokozatot jelöl és még a nehéznél is nehe-
zebb. Persze nem lehet a végtelenségig játszani, 
mert mindig van egy bizonyos számú életpont (rö-
viden LP), amivel gazdálkodnunk kell. A különböző 
nehézségű dalok LP-t igényelnek (egy könnyű pl. 
csak 5-öt, míg a normál mondjuk 10-et) és ha az el-
fogyott, várnunk kell, amíg magától újratöltődik. 
Szerencsére ahogy magasabb szintre jutunk, úgy 
nő az LP-nk mennyisége is. Azonban, hogy idáig 
eljussunk, még sok dolgunk lesz. Vegyük őket sor-
ba.

A történetek 
(mert kell az alapozás)

 
 A ritmusjátékokat önkényes módon két 
fajtára osztanám: az egyik típus a kifejezetten 
telefonra írt játék, míg a másik inkább adaptáció 
jellegű. Utóbbi csoportba az olyan játékok tartoz-
nak, amik köré már kialakult egy franchise és egy 
fandom (pl. az Uta no Prince-sama vagy a Tsukiu-
ta univerzum) és a mobilos verzió csak egy újabb 
lehetőség, hogy kedveskedjenek a rajongóknak – 
na, meg persze, kifosszák a pénztárcájukat. A tele-

„...az ilyen játékokban az álta-
lunk választott dal ritmusára 
kell a képernyőn megjelenő 
formákat (legtöbbször körö-

ket) lenyomni.”
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játékosok a könnyebb szinteken elevickéljenek 
velük, de ha igazán magasra akarunk törni, akkor 
ennél erősebb csapattagok kellenek. Szintén álta-
lános, közel minden játékban fellelhető típus az 
SR (super rare), ami a középerős kártyákat jelöli, 
míg sok esetben a legerősebb típusnak az SSR (su-
per-star rare) vagy az UR (ultra rare) számít.
 Ha esetleg ez még mindig nem elég a készí-
tőknek, akkor innentől kezdve a variációk határa a 
csillagos ég, pl. az I-Chu legerősebb kártyáinak az 
LE/GR (legend és god rare), míg a Band Yarouze!-
ban az EXR (valószínűleg extra rare-t jelent) kár-
tyák számítanak. Ha esetleg nincsenek ilyen be-
sorolások, akkor legtöbbször csillagokkal jelölik 
a ritkaságot (pl. Tsukino Paradise) vagy keverik 
a kettőt. Ilyenkor minél több a csillag, annál erő-
sebb a kártya. 

Ezzel szemben a telefonra készült játékokra – mi-
vel nem rendelkeznek előzményekkel – kénytele-
nek saját történetet kreálni a készítők, amik így 
sokkal kidolgozottabbak és mélyrehatóbbak. Ez 
elengedhetetlen annak érdekében, hogy megis-
merjük a csapatokat és a szereplőket és megked-
veljük őket eléggé ahhoz, hogy biztos hosszú ide-
ig játsszunk még a játékkal.

 Legyen akármilyen a történet, a ritmusjá-
tékok elengedhetetlen kelléke, hisz nem kapjuk 
meg az összes játszható dalt rögtön a legelején. 
Olvasnunk kell a történeteket, hogy így új dalok 
váljanak elérhetővé, amikkel ha játsszunk, maga-
sabb szintre jutunk és ettől új történetek nyílnak 
meg, amik új dalokat adnak. Ez egyfajta végtelen 
körforgás.

A bandák és mi

 Akár vadonatúj történettel legyen dolgunk, 
akár egy létező franchise univerzumába készülünk 
becsatlakozni, úgyis két dolog körül fog minden 
forogni: körülöttünk és a bandák körül.
 Szinte minden esetben részt veszünk mi ma-
gunk is a történetben, hisz vagy menedzsert vagy 
valami egyéb kisegítőként dolgozó hölgyeményt 
alakítunk. Amellett, hogy a karakterünket gyakran 
beleírják a sztoriba, lehetőségünk van megadni a 
saját nevünket (hogy még jobban beleélhessük 
magunkat a történetbe), és még a banda tagjai is 
kommunikálni fognak velünk, ami kimerül néhány 

bejáratott szöveg ismételésében. Sok ritmusjáték 
erősen rájátszik az otoge jellegre is, azaz a játék 
és a történetek mellett kiemelten fontos az ud-
varlás és a romantikázás a fiúkkal, de van, ahol ez 
teljesen kimarad a repertoárból. A lényeg, hogy 
gyakorlatilag igazi menedzserekké válhatunk, hisz 
foglalkoznunk kell a bandatagokkal, mi fejlesztjük 
és osztjuk be csapatokba őket, erősíthetjük a kap-
csolatunkat velük stb.

 Fiúkból pedig nincs hiány! Még ha nem is 
nagyiparban nyomjuk a ritmusjátékokat és csak 
eggyel szeretnénk játszani, akkor is biztos, hogy 
első nekifutásra minimum tíz fiút a nyakunkba 
kapunk (és a számuk idővel még így is nőhet). Te-

hát majdnem lehetetlenség nem találni legalább 
egy kedvencet magunknak, de ha a játék sikere-
sen elvarázsol bennünket, úgyis mindenkit imádni 
fogunk, így pedig a kártyagyűjtés is könnyebben 
és nagyobb lelkesedéssel zajlik. Kártyák? Igen, a 
ritmusjátékok egyik legfontosabb eleme az idol-
csapatok tagjait ábrázoló kártyák gyűjtögetése. 
Ezeket a kártyákat tudjuk később 5-6 (vagy több) 
fős csapatokba tenni ízlésünk szerint, tehát lénye-
gében saját bandákat alkothatunk, és így tudunk 
a ritmusjáték résszel játszani. Ez eddig könnyűnek 
tűnik, de sajnos ez még csak a jéghegy csúcsa.

Mindennek a lelke: 
a kártyák

 Ha a játék során igazán sikeresek akarunk 
lenni, akkor szükségünk lesz minél erő-
sebb és minél különbözőbb kártyára.

 Egy kártya első és legfontosabb tu-
lajdonsága, hogy milyen a ritkasága. Mi-
nél nehezebben tehetünk szert egy-egy 
kártyára, értelemszerűen annál erősebb-
nek számít. A ritkasági besorolások bi-
zonyos fokig megegyeznek a különböző 
játékoknál, de mégis mindegyiknek meg-
van a maga önálló rendszere. Az például 
bevett szokás, hogy az N (azaz normal/
normális) vagy az R (rare/ritka) kártyák 
számítanak a leggyengébb daraboknak. 
Csak arra jók, hogy a tapasztalatlanabb 
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Nem garantált, hogy a fent említett kártyatípusok 
minden játékban megfordulnak (az UtaPri és a Yu-
meiro Cast például nem rendelkezik SSR kártyák-
kal), illetve létezhetnek olyan ritkaságok, amiket 
én itt nem említettem, de egész biztos, hogy ezek 
közül sokkal találkozni fogunk.
 A kártyák másik fontos tulajdonsága, hogy 
milyen attribútumúak. Ezeket mindig színekkel je-
lölik (vagy a kártya szegélyének vagy a rajtuk lévő 
szimbólumnak a színét kell figyelni), általánosan 
a piros, kék és zöld kombinációt választják, vagy 
valamelyiket a sárgával felcserélik. 
 A bonyolítás kedvéért az attribútumoknak 
még neveik is vannak (pl. beat, melody, cute, groo-
ve), amik játékonként eltérhetnek, vagy ha azono-
sak, akkor se biztos, hogy ugyanahhoz a színhez 
ugyanaz az elnevezés tartozik (pl. egyik játéknál 

a kék kártyákat melody-nak hívják, máshol cool-
nak). Erre azért van szükség, mert minden játszha-
tó dalnál megszabják, milyen attribútumú kártyát 
kell használni ahhoz, hogy minél jobb pontokat 
érjünk el. Nyilván ránk van hagyva, hogy tényle-
gesen milyen kártyákkal játszunk, a kezünk nincs 
megkötve, de pl. ha egy dalhoz kifejezetten piros 
kártyák kellenek, de mi más színűeket választunk, 
akkor valószínűleg gyengén fogunk szerepelni.
 A kártyák ritkasága és az attribútumuk egy 
okból szorosan összefonódik: a fejlesztés szem-
pontjából. Ha megszereztünk egy kártyát, még 
rengeteg dolgunk lesz vele. Először is, a legtöbb 
játékban a kártyák képesek ritkaságot váltani és 
eggyel magasabb szintre lépni. Ezt szokták leg-
többször „idolizálásnak” hívni, de más kifejezé-
seket is használnak (pl. awakening/(fel)ébresz-

tés vagy break/törés). 
Ilyenkor minden esetben 
megváltozik a kártya ki-
nézete, általában szebbé 
és csicsásabbá (no meg 
erősebbé) válik, mint előt-
te volt és csak ekkor éri 
el a végső alakját. Hogy 
ezt miként érhetjük el? 
Elég változatos módokon. 
Egyes játékoknál elég, ha 
ugyanabból a kártyából 
két egyformát összeol-
vasztunk, pl. az Idolish7 és 
az I-Chu ilyen, bár az már 

megint más, milyen kártyákat kapunk (az I7-ben 
két R kártya tesz ki egy SR-t, két SR meg egy SSR-t, 
míg az I-Chuban két R kártyából RR lesz, két SR-ből 
meg UR). Máshol bizonyos dolgokat, legfőképpen 
különböző formájú és/vagy nagyságú köveket kell 
gyűjtenünk, és csak a megfelelő mennyiség eléré-
sekor tudjuk idolizálni a kártyáinkat. Itt jön megint 
képbe az attribútum, ugyanis a gyűjtendő kövek 
ugyanolyan színűek, mint a kártyák attribútumai, 
így nyilván pl. egy zöld kártyát csak zöld kövekkel 
lehet idolizálni. Hogy tovább bonyolítsuk a dolgo-
kat van, hogy egy kártya nem is vált ritkaságot, 
csak a kinézete változik meg (az UtaPri tipikusan 
ilyen, míg a BanYaro-ban a kártya kap egy + jelet 
és így lesznek SR+, SSR+ stb. kártyák). Fontos te-
hát az általunk kiválasztott játék esetében utána-
néznünk, mik a követelmények a fejlesztéshez. 

 A kártyák szintje is fontos, mert minél maga-
sabb szinten áll, annál erősebb és annál több pon-
tot tud nekünk szerezni. Értelemszerűen minden 
kártya az 1-es szinttől kezdi, majd egyre feljebb 
jut a játék során. Legtöbb esetben az 50/60/70-
es szint a legmagasabb, de van, ahol 100-ig fel 
lehet tornázni a kártyát. Ez teljesen játékfüggő, a 
szintezés viszont ugyanolyan módszerekkel zajlik. 
Az egyik módszer az, ha játszunk a dalokkal és a 
sikereinknek megfelelő mennyiségű tapasztalati 
pontot (EXP) kapnak a kártyák és így emelkedik 
a szintjük. A másik és egyben gyorsabb módszer, 
ha olyan kártyákat olvasztunk beléjük, amik kifeje-
zetten a szintjük megemelésére valók.
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hát nem nehéz őket gyűjteni, de ezek használata 
a legnagyobb lutri. Ha esetleg lusták vagyunk ját-
szani, vagy nagyon kétségbeesetten akarunk egy 
kártyát, akkor igazi pénzért vehetünk játékbeli 
fizetőeszközöket. Sőt, vannak gachák, ahol csak 
pénzzel vett kövekkel, medálokkal stb.-vel pró-
bálkozhatunk. Érdemes kétszer is meggondolni, 
hogy megéri-e nekünk pénzt költeni, mert elég 
borsos az áruk, a siker viszont így se biztosított 
minden esetben.
 Végül, ha egy játék elég régóta fut, idővel 
bevezetik a katalógust, ahol tényleg azt a kártyát 
tudjuk megvenni, ami a mi szívünk vágya. 

 Továbbá a kártyáknak képességeik is van-
nak. Ilyen lehet a pontok megsokszorozása, az 
elrontott ütéseink elfogadása, vagy ha van élet-
csík a játékban, akkor visszatölt nekünk valameny-
nyi életet. A képességek előhívását legtöbbször a 
kombókhoz kötik (tehát, hogy mennyi leütést tu-
dunk produkálni hiba nélkül).
 
 Végül, de nem utolsó sorban az is számít, 
kit ábrázol a kártya. Ez legtöbbször inkább a já-
tékos személyes preferenciája, sőt gyakran fon-
tosabb szempont, mint a fent felsorolt tulajdon-
ságok bármelyike (hisz elsősorban mindenki a 
kedvencéről akar kártyákat gyűjteni), de meglepő 
módon mégsem elhanyagolható tényező. Megéri 
minden szereplőről legalább egy erősebb kártyát 
a talonban tartani, mert sose tudhatjuk, hogy egy-
egy event alkalmával melyik karakter vagy csapat 
fog nekünk plusz pontokat hozni.

Hogy szerezzünk kártyát? 
– A Gacha rendszer

 Ha már ennyit beszéltünk a kártyákról, ak-
kor jogosan következhet a kérdés, hogy mégis ho-
gyan tehetünk szert rájuk? Elég sokféleképp.
Első nekifutásra a kezdetek kezdetén minden já-
ték lehetőséget ad nekünk választani egy közé-
perős kártyát (jobb esetben bárkit választhatunk 
a felhozatalból, rosszabb esetben vannak meg-
kötések) és kapunk mellé egy csomó gyengét is, 
hogy azért valahogy el tudjunk indulni. Ezután vi-
szont magunkra vagyunk utalva és félig az ügyes-
ségünk, félig a szerencsénk bevetésével tudunk új 
és erős kártyákat szerezni.

 Első utunk mindig a gachához vezet min-
ket. Az elnevezés a gashapon (vagy gachapon) 
automatáktól eredeztethető, amikhez hasonló-
kat világszerte bárhol találhatunk. A használatuk 
nagyon egyszerű, pénzt kell bedobni a gépbe, 
el kell forgatni egy kallantyút és kis játékot vagy 
figurát fogunk kapni kapszulában. A digitális, já-
tékbeli verziója hasonló, csak nem pénzt kell hasz-
nálnunk, hanem a játék során gyűjtött eszközöket 
tudjuk beváltani kártyákra. Ahogy a való életben, 
úgy a játékban is teljesen véletlenszerű, hogy kiről 
kapunk kártyát és, hogy az milyen ritkaságú/attri-
bútumú lesz, sok fejfájást okozva ezzel a játéko-
soknak. Kicsi az esélye, hogy igazán erős kártyára 
szert tehetünk, ezért sajnos sokszor kell próbál-
koznunk, amihez meg sokat kell játszanunk.

 Némiképp könnyítés, hogy gachából is 
többféle lehet, amiket a kártyák ritkaságai szerint 
osztanak fel. A legtöbb játékban vannak Friend 
Point-ok, amik a legkönnyebben megszerezető 
„fizetőeszközök”, ezért csak nagyon gyenge kár-
tyákat (pl. N vagy R ritkaságúakat) tudunk értük 
beváltani, míg ennek az ellentéte a Gacha Ticket, 
amiket viszont nagyon nehéz megszerezni, de 
cserébe erős kártyákat szerezhetünk velük (SSR-t, 
UR-t vagy erősebbeket). A legáltalánosabb fizető-
eszközökért cserébe (amik játékonként eltérnek, 
mert ezek lehetnek kövek, prizmák vagy lemezek) 
azonban szinte mindenféle kártya nyerhető, te-
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lékekre tervezett játékok, így letölteni se tudjuk 
őket. Gyakorlatilag viszont van egy QooApp nevű 
program, amit ha letöltöttünk, bármilyen androi-
dos japán, koreai vagy kínai játékot le tudunk vele 
szedni és figyelemmel tartani a frissítéseket.

 Tehát, ha bárki kedvet kapott egy jó kis 
ritmusjátékhoz, már semmi akadálya, hogy bele-
kezdjen valamelyikbe. Mint látható, én elsősor-
ban fiú idolos játékokról beszéltem, mert főként 
azokat ismerem, de bőven vannak lány idolos ver-
ziók is és a fent leírt szabályok ezekre is érvénye-
sek. Bárki megtalálhatja a kedvére való idolokat, 
a játékunknak pedig csak a készülékünk tárhelye 
szabhat határt.

Természetesen ez túl szép ahhoz, hogy könnyű 
legyen, tehát a katalógus használatához sokat 
kell güriznünk. Az Idolish7-ben például a gacha 
használatáért cserébe kapunk különleges pon-
tokat (röviden SP-t), amikből közel 1800-2000-et 
kell gyűjteni, hogy kártyát vehessünk. Az I-Chu és 
a TsukiPara is hasonló, de mégis kissé más rend-
szert használ.

Ha már uncsi a játék
 – Az event-ek

 Már tudjuk, miért fontosak a kártyák és ho-
gyan tehetünk szert rájuk. De hogyan szerezzük 
meg a gachákhoz kellő fizetőeszközöket? Nos, 
nemes egyszerűséggel játszanunk kell a dalokkal. 
Minél jobbak vagyunk, annál több ilyen eszközt 
kapunk, így többször próbálkozhatunk a gachá-
nál, és nő az esélyünk, hogy kifogunk egy erősebb 
kártyát, amikkel sikeresebbek lehetünk a játékban 
és így tovább. Szintén egy végtelen körforgás.
 Persze más módszerek is vannak a fizető-
eszközök gyűjtésére (pl. napi belépő bónuszok, 
szereplők szülinapjai, játék évfordulók, ünnepek), 
de idővel kénytelenek leszünk részt venni a bizo-
nyos időközönként megrendezett eseményeken 
(vagy angol nevén event-eken), ha akarunk még 
ilyen eszközöket, sőt vadiúj kártyákat szerezni. 
Ugyanis ha először kezdünk el a játékkal játszani, 
még az újdonság erejének hála elszórakozunk az 
„alap lehetőségekkel”, idővel viszont lesz egy cso-
mó erős kártyánk, elolvastunk minden történetet 

és kipucoltuk az összes dalt, megszerezve ezzel 
minden nyereményt. Mi marad? Ekkor jönnek az 
event-ek. Nehéz az event-ekről írni, mert ha vala-
mikre, akkor rájuk igaz, hogy ahány játék, annyifé-
le fajtájuk van. Mik a közös pontok? Minden event-
nek saját témája van (ez köthető ünnephez vagy 
bizonyos karakterekhez), kapunk hozzájuk extra 
történeteket és csak bizonyos ideig tudunk ját-
szani velük (legtöbbször 1-2 hét a lefutási idejük). 
Továbbá – ahogy fentebb is említettem – sok ér-
tékes holmit tudunk nyerni, köztük olyan kártyá-
kat is, amik kizárólag ilyen event-eken szerezhe-
tők meg, sehol máshol, még a gachán sem (ergo 
az event-ek újabb kártyaszerzési lehetőségek). 
Viszont az event szabályok olyan sokfélék, hogy 
jobb az ecsetelésükbe bele se kezdeni. A legálta-
lánosabb a high score event, azaz a játék során 
pontokat kapunk és minél többet gyűjtünk, annál 
több és ritkább nyereményeket szerzünk, de ez 
csupán egy típusú event, ezenkívül még renge-
teg van. Érdemes tehát úgy ügyeskedni, hogyha 
kiválasztottuk a nekünk legszimpatikusabb rit-
musjátékot, akkor olvassunk utána, milyen típusú 
event-eket tartanak, mert az a 3-4-féle fog benne 
rendszeresen visszatérni és így később is jobban 
tudunk rájuk készülni.

Akkor vágjunk bele!

 Mindezek után már csak egy sarkalatos kér-
dés marad: mégis hogyan játszhatunk ilyen játé-
kokkal? Elvileg sehogy se, mert ezek japán készü-
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