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grafika és zene teljesen levett mindenkit a lábá-
ról, mai napig felfoghatatlan hogyan is sikerült 
azt a rengeteg pályát, ellenfelet és minden mást 
belesűríteni egy ilyen kis helyre. Mint említettem, 
a játék korai hack’n slash rpg, vagyis a pályákon 
felülnézetből követed a hősödet, miközben az A 
gomb végtelen püfölésével küldöd a túlvilágra a 
mindenféle megvadult sárga nyulakat meg ara-
nyos íjász macikat (nem, nem vicc). Lehetett fej-
leszteni a mágikus képességeket, a fegyvereket, 
amikből rengeteg volt, szóval egy percig sem le-
hetett unatkozni. 

 Tisztán emlékszem arra a régi őszi napra, 
valamikor talán 1995-ben (fiatalon és boldogan) 
lementem a helyi „nintendo kölcsönzőbe”, hogy 
átvegyem a Bécsből - csak nekem - hozott csoma-
got. A tulajjal nagy haverságban voltam és ígért 
valami jó kis „mangás” játékot Super Nindendóra. 
A kezembe nyomott egy szokatlanul nagy dobozt, 
amire a Secret of Mana felirat volt rápingálva, meg 
egy csomó német szöveg, ami nekem akkor telje-
sen kínai volt (azóta is), majd hozzátette, hogy „ez 
valami menő bunyós játék, próbáld ki!” Akkor még 
nem is sejtettem, hogy ezzel a játékkal veszi kez-
detét a rajongásom a japán rpg-k iránt…

 A Secret of Mana semmihez sem volt ha-
sonlítható, mint amit akkoriban játszottunk, gya-
korlatilag a mai hack’n slash rpg-k előfutára volt. 
Volt benne egy kis Zelda, egy pici mászkálós vere-
kedés, mint pl. a King of Dragons vagy a Double 
Dragons, és közben meg, mint egy rendes sze-

repjátékban, gyűjthetted a tapasztalati pontokat, 
voltak erő meg mágia értékek, stb. Imádtuk, bár 
a történetből egy kukkot sem értettünk, a játé-
kélményből mit sem vont le, és vicces volt vala-
mi sztorit kitalálni hozzá… ami így utólag, nem is 
sokban tért el az eredetitől. Minden titkát felde-
rítettük, mindent maximumra fejlesztettünk, a kis 
kazetta kézről kézre járt a haveri körben és bizony 
még ma is megvan. Aztán eltelt bő 5 év és már fel-
nőttként futottam bele ismét a címbe, amikor is 
már az internetről okosodva megtudtam, hogy a 
Secret of Manát nem más híres stúdió készítette, 
mint az akkor éppen a Final Fantasy-val világhódí-
tó útját járó Squaresoft. És ami a legjobb: ez csak 
egy része egy sorozatnak, méghozzá a második ré-
sze. Az első része Japánban Seiken Densetsu né-
ven jelent meg, a Nintendo Gameboy-ra, melyet 
nyugaton Final Fantasy Adventure néven forgal-
maztak, hogy meglovagolják az ismert címet. Már 
a Gameboy verzió is a kezdeti akció rpg-k nagyon 

szűkös táborát erősítette, de a sorozat a második 
résszel, a Secret of Manával startolt el igazán. Leg-
alábbis Japánban… mert mint kiderült, valahogy 
nyugaton nem igazán kapták fel annyira, mint azt 
megérdemelte volna (idehaza is inkább Diablóz-
tak a népek). Pedig a SoM korszakalkotó volt, és 
fájdalmas belegondolni, hogy milyen is lehetett 
volna valójában, ha az eredeti tervek szerint a Su-
per Nindendo akkoriban tervezett CD lejátszójára 
készült volna el (de ez hosszú történet, aminek az 
a vége, hogy nem lett SNES CD, de lett helyette 
PlayStation, a többi meg ugye 
történelem...). 
 A mindösszesen 2 
megabyte-os (!!) kártyára va-
lami eszméletlen mennyiségű 
tartalmat sikerült belepréselni 
a Square-es srácoknak. Az akkori 
mércével nézve hihetetle-
nül szép 
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ennyire szeretne remastereket gyártani, akkor re-
mélem, hogy kapunk hamarosan Xenogears vagy 
Chrono Trigger remastert is (álmodik a nyomor), 
ha már képtelenek egy épkézláb új játékot össze-
dobni.

 Jah, és akiknek nincs konzolja, azoknak egy 
mellékes megjegyzés, de a Secret of Mana elérhe-
tő mobiltelefonra is… méghozzá az eredeti válto-
zatban.

Elképesztő volt, hogy később még egy sárkányt 
is lehetett szerezni, amivel 3D-ben utazhattunk a 
világban. De itt nem állt meg a dolog, ugyanis a já-
ték támogatta nem csak a két játékos, de a megfe-
lelő adapter megvétele után a három játékos mó-
dot is. Így egyben tekinthetjük a multiplayer rpg 
ősatyjának is. A sztori a szokásos, jön a gonosz, a 
főhős a kiválasztott, kap egy mágikus kardot meg 
két társat maga mellé, és a világot bejárva min-
den rosszarcot felszecskáznak, majd megmentik a 
világot. Vagyis semmi újdonság, a Square igazából 

30 éve ezt a sztorit haszno-
sítja újra és újra.

 A Secret of Maná-
nak hamaro-

san, szin-

tén Super Nintendóra lett is folytatása, a Seiken 
Densetsu 3, de ez sajnos bizonyos okokból sosem 
jelent meg nyugaton, pedig valami elképesztően 
jó játék (majd egyszer mesélek arról is). A PlaySta-
tionre megjelent Legend of Mana viszont már 
elég szép sikert ért el nálunk is, bár én szerintem 
valahol ott kezdett a sorozat félrecsúszni. Azóta 
is jelentek meg Mana címek szinte minden plat-
formra, de valahogy sosem tudtak igazán sikere-
sek lenni, pedig a fejlesztők mindent megtettek 
ennek érdekében. 

 Eljutottunk a jelenhez, 25 évvel a Secret of 
Mana megjelenése után a Square Enix kiadta mo-
dern konzolokra (PlayStation 4 és Vita) és PC-re 
a teljesen remasterelt verziót. Mint azt az előző 
Final Fantasy XIV cikkemben (x. oldal) hosszasan 
boncolgattam, hogy a Square ma már szinte telje-
sen a 90-es évek sikereiből akar megélni, felülve a 
hihetetlen nosztalgiahullámra, így nem is volt any-
nyira meglepő húzás.

 Milyen is lett a remaster? Nehéz ezt ki-
mondani, de borzasztóan felemás (deja vu, ajjaj). 
Számomra tapsikolós öröm látni full 3D-ben és 
HD-ban a régi kis pixelgrafikát, a régi zenékkel, 
hangulattal, mindennel. Azonnal beszippantott 
és akkorát nosztalgiáztam, hogy szinte újra 14 
évesnek éreztem magam… arra a pár percre, 
amíg meg nem láttam az első átvezető videót. 
Merthogy most már olyanok is vannak, és végre 
(?) a szereplőknek hangjuk is lett… csak éppen a 
szájuk nem mozog. Nagyon furcsa döntés volt ez a 
rendező részéről. Ez volt az alapja a rengeteg kri-
tikának, amit kapott, na meg a harcrendszer. És itt 
van a feketeleves, ugyanis a nagy retró őrületben 
a harcokat is meghagyták a 25 éves mivoltukban. 
Ami bizony mai szemmel nézve közel játszhatat-
lan. Az idő mindent megszépít, szokták mondani, 
és ez alól a Secret of Mana sem kivétel. Ami két 
évtizeddel ezelőtt is lassú és körülményes volt, az 
ma már szinte vállalhatatlan. Nem nekem. Én jót 
szórakozok rajta, de akik nem ismerték az erede-
tit, azoknak bizony szembesülniük kell vele, hogy 
ez nem olyan játék, amit az elmúlt 10 évben meg-
szokhattak. 

 Ettől függetlenül a hangulata még mindig 
hihetetlen, minden bugyutaságával, komolytalan-
ságával együtt. A grafika aranyos, a zenék még 
mindig világklasszisok (tessék az options menü-
ben bekapcsolni a régi OST-t és nem a remaste-
relt szutykot hallgatni!), a sztori aranyos, hiszen ez 
még mindig a Secret of Mana. Ha a Square Enix 
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