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A Grandia szinte minden részével hatalmas él-
mény játszani, már az 1997-ben Saturnra és Play-
Stationre megjelent legelső epizód is nagyon 
népszerű lett. A történet egyszerre volt epikus és 
mégis könnyed, a szereplők szerethetőek. Plusz, 
szinte ez volt az egyike az első 3D-s jrpg-knek, ahol 
a kamerát szabadon forgathattuk és Lunarokhoz 
hasonlóan igényes szinkront is kapott, ami a Final 
Fantasy-k után nagyon kellemes újításnak számí-
tott (erre az FF-ek esetében több évet kellett vár-
ni még). 

 A japán szerepjátékok fénykora talán vala-
hol az 1992 és 2010 közötti időszakra tehető. A 
közel 20 év alatt szinte megszámlálhatatlan jrpg 
került ki a piacra, melyek között voltak bőven jók, 
rosszak, legendásak és méltatlanul elfeledettek is. 
Az olyanokat, mint a Final Fantasy, Pokemon, Per-
sona, Dragon Quest vagy Tales sorozat, talán nem 
is kell bemutatni, hiszen jóformán mindenki ismeri 
őket, de volt egy időszak, amikor ennél sokkal több 
cím volt a köztudatban. Sokkal-sokkal több. De 
hol vannak ezek a régi nagy rpg sorozatok? Nos, 
az a szomorú hírem, hogy szinte az összes kihalt 
mára. Persze a rajongók mai napig várják a nagy 
feltámadásokat, de sajnos a legtöbb esetben csak 
egy olcsó remasterben reménykedhetnek. Emlé-
kezzünk meg a 90-es évek legjobbjairól most, és 
aki csak teheti próbáljon ki közülük minél többet, 
mert nem véletlenül lettek legendásak a maguk 
idejében. A listán igyekeztem olyanokat összevá-
logatni, amiket tényleg sorozatként lehet kezelni, 
ezért az olyanok, mint a Legend of Dragoon vagy a 
Chrono Trigger/Cross (AM 44. szám) kimaradnak.

10. Phantasy Star - 1987-2009
(Phantasy Star I-IV, Online, Online 2, 

Universe, Portable 1-2, Zero)

 Nah, kezdésnek szokásosan csalok egy pi-
cit, mert a Phantasy Star még nem halt ki teljesen, 
sőt Japánban a SEGA próbálja életben tartani, de 
nyugaton már sajnos közel 10 éve nem jelent meg 
egyetlen rész sem. A PS is 1987-ben indult a Final 

Fantasy-val és többiekkel egyidőben, de kivétele-
sen nem a Nintendo akkori 8 bites masináján, ha-
nem a SEGA kevésbé ismertebb Master Systemén. 
A másik fontos jellemzője, ami megkülönböztette 
a konkurenciától, az az erős science fiction köríté-
se. Természetesen sorban érkeztek a folytatások, 
majd a 4. rész után a SEGA egy merész lépésre 
szánta el magát, a Dreamcastra megjelenő epizód 
címében nem véletlenül szerepel az online szócs-
ka. A Phantasy Star Online volt az egyik első akció 
mmorpg, bár elég kezdetleges volt, de sok éven 

át mégis nagyon sokan szerették (én is beletol-
tam sok száz órát). Természetesen a SEGA sorban 
hozta a folytatásokat konzolokra, még PSP-re is 
megjelent két epizód. Bár a Phantasy Star Univer-
se után a népszerűsége erősen hanyatlásnak in-
dult, hiszen nem nagyon tudott már versenyezni 
a sokkal komolyabb online rpg-kkel. Végül a SEGA 
úgy döntött, hogy a sorozat nagy visszatérésé-
ből a nyugat kimarad és a 2014-es Phantasy Star 
Online 2 már csak Ázsiában fog megjelenni. Amit 
természetesen a megmaradt amerikai és európai 
rajongótábor nem fogadott túl jól. Mivel a SEGA 
azóta sem hajlandó nyilatkozni, így a sorozatot lé-
nyegében halottnak tekinthetjük. 

Legjobb epizód: Phantasy Star 4 (MegaDrive) és 
Phantasy Star Online (Dreamcast, PC)
Esély a feltámadásra: csak a SEGA tudja… 

9. Grandia - 1997-2012
(Grandia I-III, Parallel Trippers, Digital 

Museum, Xtreme, Online)

 A GameArts Grandiája valójában egy koráb-
bi rpg sorozat, a Lunar szellemi örököse. Ha van, 
ami kiemelte az rpg-k tengeréből az a nagyon di-
namikus harcrendszere, a kellemes animés stílu-
sa, humora és a hatalmas labirintusai. 

„...ami kiemelte az rpg-k ten-
geréből az a nagyon dinamikus 

harcrendszere...”

https://animagazin.hu/magazin/44/
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ben Ryunak hívnak, szinte minden részben képes 
sárkánnyá alakulni a harcok alatt. A női főhős, aki 
szintén minden részben azonos néven szerepel 
(Nina), pedig mindig valamilyen szárnyakkal ren-
delkező fajhoz tartozik. 
 Aztán a PlayStation 2-re megjelenő 5. rész 
valahogy nagyon kisiklott. Nem volt rossz, sőt, 
akár még a maga módján nagyon is profinak is 
nevezhetjük, de annyira eltért a megszokott sé-
máktól, hogy a közönség alig tudott vele valamit 
kezdeni. 

A Grandia 2 és 3 alig változtatott a bevált formu-
lán, leginkább a grafikán csiszoltak, majd 2009-
ben szintén megpróbáltak betörni az online pi-
acra, de sajnos nem sok eredménnyel. A Grandia 
Online 2012-ben leállt és azóta sajnos semmi hír 
a folytatásról. Némi reményre adhat okot, hogy 
bejelentették, hogy az első két részt újra kiadják 
Switchre és PC-re, szóval akár még reménykedhe-
tünk is, egyszer, talán valaki feltámasztja a soro-
zatot.

Legjobb epizód: Grandia (Playstation)
Esély a feltámadásra: nagyon kevés.

8. Parasite Eve - 1998-2010
(Parasite Eve 1-2, 3rd)

 A Squaresoft a 90-es évek királya volt, ha 
rpg-kről volt szó. Bátran mertek kísérletezni, és 
szinte minden évre jutott 2-3 emlékezetes alko-
tásuk. A Parasite Eve is az egyik ilyen furcsa, de 
mégis nagyon sikeres próbálkozásuk, ahol meg-
próbálták ötvözni a Resident Evil horrorját a Final 
Fantasy-k stílusával. A történet alapját egy japán 
regény adta (melyből film is készült), amihez a já-
tékok csak nagyon laza szálakkal kapcsolódnak. 
Bár összesen csak három részt élt meg a sorozat, 
de abból kettő mai napig emlékezetes maradt. 
Apró érdekesség, hogy szinte mind a három já-
ték amolyan techdemóként is szolgált a cégnek, 
bemutatva, mire is képesek. Az első résznél tesz-
telték azt a grafikus motort, amely később a Final 

Fantasy VIII és IX-et is mozgatta, a második résznél 
jóformán kimaxolták a Playstation videolejátszó-
jának határait és olyan szép 2D-s renderelt hátte-
reket alkottak, melyek a mai napig megállják a he-
lyüket. A harmadik részről már sok jót nem lehet 
elmondani azon kívül, hogy maximálisan kihasz-
nálták a PSP erőforrásait, de sajnos a történet és a 
játékmenet nem igazán volt nyerő. Nem is készült 
belőle negyedik rész sajnos és bár volt utalgatás 
arra, hogy esetleg még lesz valami folytatása, de 
nem igazán látok reményt rá.

Legjobb epizód: Parasite Eve (Playstation)
Esély a feltámadásra: közel semmi.

7. Breath of Fire - 1993-2016
(Breath of Fire I-IV)

 A Capcom a 90-es években szinte minden 
játékstílusban kipróbálta magát, így az rpg sem 
maradhatott ki. A Breath of Fire 1993-as Super 
Nintendóra megjelenő első része nem sok újítást 
hozott a piacra, de arra pont eleget adtak el be-
lőle, hogy megszülessen a folytatás a Breath of 
Fire 2, ami viszont szinte azonnal kultikus státusz-
ba emelte a címet. Bár sok extrával nem rendel-
kezett, sőt kifejezetten átlagos körökre osztott 
klasszikus jrpg volt, de a (Super Nintendo szinten) 
látványos grafika és a sárkányos történet mégis 
népszerűvé tette. A következő két rész már Play-
Stationra jelent meg, mind a kettő elég szép si-
kerrel szerepelve. A negyedik rész talán egyben 
az egyik legszebb játéka is volt a konzolnak, na-
gyon profin ötvözve a részletes 2D-s pixelgrafikát 
a 3D-s hátterekkel. A sorozat egyéniségét a sár-
kányok adták, ugyanis a főhős, akit minden rész-

„A Parasite Eve (...) nagyon 
sikeres próbálkozásuk, ahol 

megpróbálták ötvözni a Resi-
dent Evil horrorját a Final Fan-

tasy-k stílusával.”
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megjelenő Final Fantasy Tactics tökéletesített. A 
történet sokkal komolyabb és sötétebb volt, mint 
az akkor megszokott rpg-k, és az első három rész 
szorosan össze is kapcsolódott egy egésszé. Wild 
Arms-hoz hasonlóan a 90-es évek végén szintén 
kapott egy anime feldolgozást (szintén leadtak 
hazánkban), ami nagyjából a 2. rész történetét 
mutatta be. Sajnos a PlayStation 2-re megjelenő 
két epizód, bár nem lettek rosszak a maguk mód-
ján, de nem igazán lettek sikeresek, talán ezért is 
kaszálták el a sorozatot. Bár 2018 végén kapott 
ugyan egy mobiltelefonos kitérőt, de ez szokáso-
san nem hagyta el Japánt, így az Arc the Lad ma-
radt a sírjában. 

Legjobb epizód: Arc the Lad 2 (Playstation)
Esély a feltámadásra: kevés.

Majd több mint 14 év telt el, mire 2016-ban egy 
pillanatra felcsillant a remény, hogy eljön a régen 
várt 6. epizód... de minden álom szertefoszlott, 
mikor kiderült, hogy csak japánban fog megjelen-
ni és csak mobiltelefonokra. Nagyot is bukott, ez-
zel megpecsételve a Breath of Fire sorsát. 

Legjobb epizód: Breath of Fire IV (Playstation)
Esély a feltámadásra: reménytelen.

6. Wild ARMs - 1996-2008
(Wild ARMs I-V, Alter Code F, XF)

 Amikor a PlayStation konzol megjelent a 
Sony minden erejével azon volt, hogy az akkor 
épp a csúcson lévő Nintendónak igazi kihívója le-
gyen. Mivel a Super Nintendo egyik legnagyobb 
húzócímei szinte mind jrpg-k voltak, így adott volt 
a feladat, hogy a Sony is belépjen erre a piacra. 
Kapásból három játékot rendeltek be: az Arc the 
Lad-ot, a PoPoLoCRoIS-t és a Wild Arms-t. Ez utób-

bira szinte azonnal felfigyelt mindenki, hiszen va-
lami olyat hozott be a jrpg-k világába, amire addig 
nem nagyon volt példa: a vadnyugati környezet és 
stílus, mindezt steampunkkal és scifi-vel vegyítve. 
Igen, ha valakinek beugrana a Trigun anime, akkor 
jó úton jár, olyannyira, hogy Vash még egy apró 
cameót is kapott a 2. részben (egy poszter képé-
ben). Pisztolyok, cowboyok, szörnyek, mechák és 
szájharmonika. Azonnali siker lett, bár sajnos az 
uralkodása rövid életű volt, mivel nem sokkal utá-
na berobbant a Final Fantasy VII… a többit meg 
ugye tudjuk. Persze sorban érkeztek a folytatások 
is, szinte kivétel nélkül mind kiváló játék lett. A kö-
rökre osztott harcok mellett a másik kiemelkedő 
része a sorozatnak, a labirintusokban elhelyezett, 
néha már-már a Zeldákat megidéző puzzle részek, 
ahol az egyes karakterek képességeit és felszere-
léseit kellett felhasználni a megoldásukhoz. Még 
egy anime sorozatot is kapott, amit nálunk is leve-
títettek magyar felirattal, de sajnos egy idő után 
valahogy elhalt a franchise, nem is igazán lehet 

tudni, miért. Bár életjeleket mai napig mutat Ja-
pánban, mindenféle telefonos játék formájában, 
de ez sajnos kevés a reményhez. 

Legjobb epizód: Wild Arms V (Playstation 2)
Esély a feltámadásra: mobilos keselyűk köröznek 
a tetem felett.

5. Arc the Lad - 1995-2005
(Arc the Lad I-III, Arc Arena: Monster 
Tournament, Twillight of the Spirit, 

End of Darkness)

 Mint fentebb említettem, a Wild Arms mel-
lett a Sony másik nagy reménysége a jrpg piacon 
az Arc the Lad volt. Különlegessége, hogy a har-
cok a Nintendo Fire Emblem sorozatához hason-
lóan egy négyzethálós térképen zajlottak, ahol a 
karakterek és az ellenfelek adott számú lépése-
ket tehettek. Ez a harcrendszer sok taktikázásra 
adott lehetőséget, amit igazán a pár évvel később 

„A történet sokkal komolyabb 
és sötétebb volt, mint az akkor 

megszokott rpg-k...”
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levágtak önerőből. A végeredmény lett 1999-ben 
PlayStationre a Koudelka, mely egy horror ele-
mekkel átszőtt gótikus szerepjáték volt. Bár a kri-
tikusok annyira nem szerették, főleg a gyengécs-
ke harcrendszere miatt, de arra elég volt, hogy 
megalapozzanak egy nagyobb projektnek. Ez lett 
a Shadow Hearts PlayStation 2-re. Lovecrafti hor-
ror, harsány humor és a korai 1900-as évek eleji 
valós helyszínek, ez lett a sorozat trademarkja. Az 
első részt hamar követte a folytatás, ami minden 
szempontból hatalmas előrelépést hozott. 

4. Mana / Seiken Densetsu
1991-2018(?)

(Secret, Adventure, Sword, Dawn, 
Children, Rise, Circle, Heroes, Legend 

of Mana)

 Szintén egy olyan sorozat, amiről már egy 
korábbi cikkemben megemlékeztem és techni-
kailag tényleg halottnak számít-e, hiszen még 
tavaly is megjelent egy Secret of Mana remaster. 
A probléma, hogy erős 10 éve nem jelent meg 
olyan Mana epizód, ami méltó lett volna a 90-es 
években megjelent részekhez. A Secret of Mana 
(AniMagazin 42.) és a Seiken Densetsu 3 a 16 bi-
tes korszak talán legjobb hack’n slash rpg-i vol-
tak, majd a PlayStationre megjelent Legend of 
Mana is korszakalkotónak számított. Sajnos vala-
miért innentől elfogyott a lendület és a 2000-es 
években megjelent folytások egyre gyengébben 
szerepeltek, míg végül eljutottunk oda, hogy lé-
nyegében a játékosok azt is elfelejtették, hogy lé-
tezik a Mana sorozat. Jelenleg ott tartunk, hogy 

a rajongók egy hivatalos Seiken Densetsu 3 meg-
jelenésre várnak még mindig… 22 éve. Talán any-
nyira nem is reménytelen, hiszen a Star Fox 2 is 
megjelent ennyi idő után. Addig meg játszhatunk 
a sokadik remasterrel és mobilis mókákkal.

Legjobb epizód: Seiken Densetsu 3 (Super Fami-
com)
Esély a feltámadásra: csak mobilokon.

3. Suikoden - 1995-2012
(Suikoden I-V, Tierkreis, Gaiden 1-2, 
Tactics, Tsumugareshi Hyakunen no 

Toki, Card Stories)

 Most jönnek az igazi tragédiák, kezdésnek 
mindjárt a Konami Suikoden sorozata. A végzet 
108 csillaga, annyira tökéletesen megalkotott vi-
lággal és koncepcióval rendelkezett, ami azóta is 
példátlan. 
 A fősztoriban játszódó 5 epizód minden 
egyes része egy egységes univerzum része volt, 
minden egyes felvonásban elképesztő mennyi-
ségű szereplővel. Nem viccelek, amikor azt mon-
dom, hogy elképesztő mennyiség, ugyanis epizó-
donként összesen 108 karaktert gyűjthettünk be 
a csapatunkba. Amit ha felszorzunk, akkor több 
mint félezer szereplőt kapunk, saját történettel 
és személyiséggel. Mindezt körítve hatalmas há-
borúkkal, politikai csatározásokkal, kastélyépítes-
sel és megannyi más aprósággal, a Suikoden azó-
ta is etalon ilyen tekintetben. Sajnos a 4. résztől 

kezdve a színvonal már csökkent és az 5. rész után 
a Konami lényegében leállította a projektet. Bár 
még jelentek meg kézikonzolokra melléktörténe-
tek, de ezek minősége messze elmaradt a koráb-
biaktól, majd a csapatot hivatalosan is feloszlat-
ták. 

Legjobb epizód: Suikoden II (PlayStation)
Esély a feltámadásra: ha a Konamin múlik, akkor 
semmi.

2. Shadow Hearts - 1999-2005
(Shadow Hearts, Covenant, From the 

new World, Koudelka)

 A Shadow Hearts története is a Squaresoft-
nál kezdődik, méghozzá egy játékfejlesztői álmo-
kat dédelgető zeneszerzővel, Kikuta Hirukival. Mi-
után hiába próbált támogatást szerezni a Square 
vezetőségétől a projektjére, néhány munkatársá-
val együtt megalapították a Sacnoth stúdiót és be-

https://animagazin.hu/magazin/42/
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rayát levették a projektről, a sorozat sorsa pedig 
ezzel megpecsételődött. Még egy utolsó részre 
kapott a csapat lehetőséget, amit végül Tetsuya 
megtámogatott, hogy méltó lezárást kapjon.Az 
Episode III végre méltó lett az elődeihez, a Play-
Station 2-es korszak egyik legszebb és legjobb 
jrpg-je lett, de sajnos a sorozatot ez sem men-
tette meg, a készítők és a rajongók is búcsút kel-
lett hogy vegyenek a Xenosaga világának. Persze 
az emléke mai napig él, az egyik főhősnőt, KOS-
MOS-t időről időre cameoztatják más játékokban 
és a csapat azóta új projekten dolgozik szorgalma-
san: a Xenoblade Chronicles-en. 
 A Xenosaga alig pár évig létezett, de olyan 
kult klasszikussá vált, aminek hatását -és a hiá-
nyát- mai napig érezzük.

Legjobb epizód: Xenosaga Episode I (PS 2)
Esély a feltámadásra: nulla, de egy remasterre 
talán van remény.

 Persze még számtalan címet lehetne felso-
rolni és ahogy a jelenlegi játékipar fejlődik, ez a 
lista még bővülni fog. Bár vannak kellemes meg-
lepetések, mint a hamarosan megjelenő Kingdom 
Hearts III, ami több mint 10 évnyi tetszhalott ál-
lapotból tért vissza, de csak reménykedni tudunk 
abban, hogy nem ez volt az utolsó ilyen eset. Ezek 
a sorozatok, bár lényegében halottak, de az emu-
látoroknak és remastereknek köszönhetően még 
nagyon sokáig játszhatunk velük. Mert ezek igazi 
legendák, amiket érdemes pótolni.

A grafika, történet és hangulat simán egy szinten 
volt a Final Fantasy-kkel, a harcrendszere pedig 
pörgős és nagyon látványos lett. Sajnos a harma-
dik (vagyis technikailag negyedik) részre mintha 
elfogyott volna a lendület, hiába lett egy érdekes 
és vicces játék a From the new World, a sorozat el-
adásai nem hozták az elvárásokat, a közben Nau-
tilus-ra átnevezett Sacnoth 2007-ben megszűnt, 
akárcsak az utolsó remény is a folytatásra. 

Legjobb epizód: Shadow Hearts: Covenant (PS2)
Esély a feltámadásra: csak ha az Ősi Istenek ke-
gyesek lesznek.

1. Xenosaga - 2002-2006
(Xenosaga Episode I-III, Pied Piper)

 Mindössze 4 évet tartott a Xenosaga törté-
nete, de az eredete mégis kicsit messzebbre nyú-
lik. Az 1998-ban megjelent Xenogears bár nem 
aratott akkora sikert, mint a Final Fantasy-s test-
vérei, de letette az alapját egy hihetetlenül komp-
lex és érdekes univerzumnak, amit nem titkoltan 
a Neon Genesis Evangelion inspirált. Sőt, kezdet-
ben még a Squaresoft teljes értékű Final Fantasy 
címen jelentette volna meg, de miután látták, 
hogy ez sokkal sötétebb, elvontabb és mélyebb 
történetet kapott, ezért inkább külön címként je-
lentették meg. A készítők, élükön Takahashi Tet-
suyával, hatalmas ambíciókat tápláltak a projekt 
kapcsán, kezdve azzal, hogy 6 részesre tervezték, 
melynek a Xenogears csak egy kis része lett volna. 

Sajnos ez nem igazán jött össze, a Squaresoft erő-
szakosan kiadta félkészen a játékot, amit a stáb 
nem igazán viselt jó. A kritika imádta, a játékosok 
ledöbbentek rajta, de az eladások nem igazán 
hozták az elvárásokat, így a projektet végleg le-
zárták. Vagy mégsem?
 A 2000-es évek elején a Squaresoftot (majd 
Square Enixet) lassan elhagyták a korábbi fejlesz-
tői és más cégekhez vándoroltak. Tetsuya pedig 
a Namconál újra esélyt kapott, hogy befejezze a 
nagy művét. Persze a jogokat nem tudta elhoz-
ni a cégtől, így új néven, mint Xenosaga futott a 
projekt. Hivatalosan persze nem volt köze a két 
játéknak egymáshoz, de ettől függetlenül min-
denki tudta, hogy mi a helyzet. A Xenosaga végül 
2002-ben megjelent PlayStation 2-re és akárcsak 
az elődje, hatalmas sikert aratott. Mindenhol Xen-
osaga volt, artbookok, zenei CD-k, anime sorozat, 
figurák és cosplayesek. Ez lehetett volna a japán 
Star Wars, egy igazi tudományos fantasztikus rpg 
sorozat. És most jön a szokásos fekete leves… 

mint minden sikeres dolog, ez is látványosan kisik-
lott. A stúdión belül erőteljes ellentétek alakultak 
ki, aminek az lett a vége, hogy Tetsuya távozott 
a projektből. A 2. epizódra írónak leszerződtették 
Tetsuya feleségét Saga Sorayát, hogy folytassa a 
férje munkáját, de a lavinát itt már nem lehetett 
megállítani. Az Episode II minden téren csalódást 
okozott, szinte minden elemében gyengébb lett, 
mint elődje, de ami a legrosszabb, hogy a történet 
elment egy olyan irányba, amit már a legnagyobb 
rajongók sem tudtak megállni kritika nélkül. So-


