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ugyanúgy	 néznek	 ki,	 de	 a	 pályaelemek	 szebbek	
lettek. Ez annak a következménye, hogy Japán-
ban Famicom Disc System-en jelent meg a játék, 
lemezen pedig nagyobb volt a memória tárhely, 
mint	kazettán.	De	persze	Super	Nintendón	ez	a	já-
ték is sokkal szebb, mint az eredeti.

 A gyűjteményjátékok főleg az ezredfordu-
ló utáni években váltak elterjedtté. Kiadó cégek 
retro játékaikból állítanak össze egy gyűjteményt, 
és némi extrákkal újra piacra dobják őket. Ezeket 
főleg a veterán videojátékosok szeretik nagyon, 
akik már évtizedek óta játszanak. Számukra az új-
kori játékok már nem nyújtanak sok újdonságot. 
Ők szolgáltattak egyfajta piaci réssel, amit a retro 
játékokkal töltöttek be a cégek. Van egy játékso-
rozat, melyből már a ‘90-es évek elején is összeállt 
egy gyűjtemény. Így vehettük a kezünkbe 1993 de-
cemberében a Super Mario All-Stars-t.

	 Ha	 valaki	 megkérdezi	 tőlem,	 hogy	 melyik	
játékot tartom a világ legjobbjának, gondolkodás 
nélkül a Super	Mario	All-Stars-t mondanám. Négy 
klasszikus	Mario	játékot	tartalmaz,	melyek	alapjai-
ban rengették meg a videojátékos piacot, és olyan 
szépen	felújították	grafikailag,	hogy	ma	is	szemet	
gyönyörködtető.	A	zenét	is	kiválóan	átdolgozták,	
mindezek mellett technikailag is nagyon sokat 
fejlődött	a	játék.	Sok	hibát	és	bugot	javítottak	ki	
az eredeti verzióból. De ez el is várható, hiszen a 
Super	Nintendo	sokkal	erősebb	konzol	volt,	mint	
az	elődje.	Kicsit	vegyük	nagyító	alá,	hogy	mely	já-
tékok	játszhatók	ebben	a	gyűjteményben.

Super Mario Bros.

	 A	 legnagyobb	 grafikai	 ráncfelvarráson	 az	
első	Super	Mario	Bros.	esett át. Nem annyira el-
terjedt tény, hogy a Nintendo Entertainment 

System volt az a konzol, melynek életideje alatt a 
legtöbbet	fejlődtek	a	játékok.	Elég	csak	megnéz-
ni	a	Super	Mario	Bros.-t	és	a	8	évre	rá	megjelent	
Kirby’s	 Adventure-t. Habár mindkét játék a NES 
kínálatát	erősíti,	a	Kirby’s	Adventure	olyan	szép	a	
NES játékok között, hogy egy kis ráncfelvarrással 
SNES	játékok	között	is	szépen	mutatna.	Ehhez	ké-
pest	a	Super	Mario	Bros.-t	szinte	teljesen	újragon-

dolták	grafikailag.	Képesek	voltak	úgy	felújítani	a	
játékot,	hogy	 teljesen	új	értelmet	adott	a	Super	
Mario	Bros.	 életérzés,	 és	 nem	veszett	 el	 az	 ere-
deti	hangulatvilág.	Mert	a	Super	Mario	Bros.-szal	
játszani	tényleg	életérzés.	Akárhányszor	 játsszuk	
újra,	nem	 lehet	megunni.	Mindezt	megkapni	Su-
per	Nintendón,	 grafikailag,	 zeneileg	 felújítva,	 és	
az eredeti játék több hibáját kijavítva, csak még 
többet	ad	a	játék	hangulatához.

Super Mario Bros.: 
The Lost Levels

	 Az	emblematikus	játék,	mely	Japánban	Su-
per	Mario	Bros.	2 néven jelent meg. De az ameri-
kaiak annyira nehéznek tartották a játékot, hogy 
végül	 nem	 jelent	meg	 Japánon	 kívül.	 Első	 ízben	
a	Super	Mario	All-Stars-ban	játszhattuk	a	játékot.	
Super	 Nintendón	már	 általános	 volt	 a	 játékállás	
mentése,	ezzel	tudtak	könnyíteni	a	játékon.	A	Su-
per	Mario	Bros.:	The	Lost	Levels az egyetlen olyan 
játék az All-Stars-ban, ahol pályánként lehet men-
teni.	 Ez	 is	 jól	 mutatja,	 hogy	mennyire	 nehéz	 já-
tékról van szó. Megjelent a mérges gomba, mely 
sebezte	Mariót,	 de	 több	 ellenséget	 is	 erősebbé	
tettek.	Először	az	eredeti	változatot	Wii-n	is	játsz-
hatjuk,	digitálisan	letölthető	formában.	Az	erede-
tihez hasonlóan 3 élettel rendelkezünk, és ha egy 
adott	pályán	meghalunk,	az	adott	világot	újra	kell	
kezdeni. Ez a játék vége felé már sok fejfájást oko-
zott.	Grafikailag	bár	az	eredeti	Super	Mario	Bros.	
alapjain	 nyugszik	 és	Mario	meg	 az	 ellenségek	 is	
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képzelték	el.	Super	Nintendón	néz	ki	tökéletesen	
úgy, ahogy eredetileg eltervezték. Egy biztos: fel-
teszi	a	koronát	a	gyűjteményjátékra.

Záró gondolatok

	 Ha	 akarnám,	 se	 tudnám	 titkolni,	 hogy	 a	
személyes	 emlékek	 is	 nagyban	 hozzájárulnak	
ahhoz, hogy miért tartom a világ legjobb játéká-
nak	a	Super	Mario	All-Stars-t.	Dévényi	Tibor	mu-
tatta	 be	 a	 játékot	megjelenése	 után	 pár	 nappal	
az	 Elektor-Kalandor	 utolsó	 adásában,	 amikor	 az	
egész	játéksorozat	győztesei	próbálhatták	ki.	Ott	
kerített teljességgel a hatalmába, 
és volt rám olyan hatással, 
mint a korosztályomnak 
a	 Tini	 Nindzsa	 Teknő-
cök	 vagy	 a	 különböző	
Marvel	 szuperhősök.	
De a személyes 
é l m é n y e k e t 
leszámítva is 
azt gondo-
lom, hogy 
négy klasz-
szikus	 Ma-
rio játék lett nagyon 
szépen felújítva, 
amiről	talán	ki	lehet	je-
lenteni,	 hogy	 a	mai	fia-
talok is szívesen játsza-
nak vele.

Super Mario Bros. 2

	 A	 legendás	 játék,	 melyről	 ma	 már	 szinte	
nyílt titok, hogy a japán Doki	Doki	Panic	 játékból 
lett	átportolva.	A	Doki	Doki	Panic	nem	lett	népsze-
rű	 az	 ázsiai	 szigetországban,	 de	 hogy	megjelen-
hessen Japánon túl is, ezért Mario karakterekkel 
helyettesítették	az	eredetieket,	így	már	népszerű	
lett	nyugaton.	Japánban	is	megjelent	ez	a	változat	
1992-ben	 Super	Mario	USA	 címen.	Miután	 telje-
sen más játékot hoztak át Mariós köntösbe, ezért 
csak a név és a játszható karakterek emlékeztet-
nek	arra,	hogy	Mario	játékkal	játszunk,	amúgy	az	
egész	 játékmenet	 teljesen	más.	 Lassabb,	 több	a	
logikai	„feladvány”	a	játékban,	és	mivel	szinte	tel-
jes	 mértékben	 különbözik	 a	 klasszikus	Mario	 já-
téktól, ezért a mai napig megosztja a rajongókat. 
Valaki szereti az egyedisége miatt, mások szerint 
viszont	 túlzottan	 eltér	 a	megszokott,	 dinamikus	
játékmenettől	 és	 semmilyen	 szinten	 nem	 emlé-
keztet az eredeti Marióra. Ennek ellenére népsze-

rű	lett	a	játék,	és	az	All-Stars	verzióban	is	nagyon	
szépen	mutat,	a	zene	is	élőbb	azáltal,	hogy	jobb	a	
hangszerelése.

Super Mario Bros. 3

	 Azt	 szoktam	mondani,	 hogy	 amit	 a	 Super	
Mario	 Bros.	 elindított,	 az	 a	 Super	 Mario	 Bros.	
3-ban	 csúcsosodott	 ki.	 Ugyanis	 olyan	 szintű	 mi-
nőségi	ugrást	mutat	be	ez	a	játék,	mind	újítások,	
mind	tartalom,	mind	grafika	terén,	hogy	az	vala-
mi	elképesztő.	Igazából	nem	is	tudok	elfogultság	
nélkül beszélni a játékról, mert ez volt az, amelyik 
olyan szinten a hatalmába kerített, hogy közel 30 
év	 után	még	most	 is	 hatással	 van	 rám,	megala-
pozta a videojátékos életemet, és az egész Ma-
rio játékok iránti rajongásomat ennek a játéknak 
köszönhetem.	És	hogy	mennyit	fejlődött	a	játék-
fejlesztés	NES-re,	 jól	 jelzi,	hogy	az	a	Super	Mario	
Bros.	3,	mely	3	évvel	később	jelent	meg	a	Super	

Mario	Bros.	után,	nemcsak	sokkal	több	tartalom-
mal	 lett	 megtöltve,	 hanem	 grafikailag,	 zeneileg	
is sokkal fejlettebb. Nem egyszer akad a játék, 
amikor	 túl	 sok	ellenség	mozog	a	képernyőn.	Eb-
ből	 látszik,	hogy	teljeskörűen	kihasználták	a	NES	
technikai	képességeit.	A	Super	Mario	Bros.	3	ese-
tében	pont	emiatt	nincs	olyan	mértékű	fejlődés,	
mint	a	klasszikus	Mario	esetében,	ezért	inkább	azt	
az érzetet adja az All-Stars változat, hogy ezt így 


