
Írta: VenomEgy tökéletes remake!
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 Majdnem pontosan 2 évvel ezelőtt írtam 
meg a Secret of Mana Remake cikkemet, ahol már 
egy picit boncolgattam a Mana sorozatot, elmesél-
tem, hogy mennyire rajongok a játékokért, és mek-
kora hatással volt rám fiatalon stb-stb. Itt (AniMa-
gazin 42.) megtaláljátok, nem fogom magamat 
ismételgetni. Viszont már akkor is megemlítettem 
azt az egy játékot, ami talán az egész sorozat leg-
jobb része, és soha nem jelent meg Japánon kívül, 
legalábbis 2019-ig nem… ez volt a Seiken Den-
setsu 3, avagy most már hivatalosan is a Trials of 
Mana.

	 25	éve,	1995-ben	jelent	meg	Super	Ninten-
dóra a Seiken Densetsu 3, sokak szerint a konzol 
egyik legszebb játéka lett, amivel nehéz vitatkoz-
ni.	A	Squaresoft	 az	utolsó	biteket	 is	 kifacsarta	a	
kis	konzolból	 (bár	szerintem	a	Super	Mario	RPG-
vel még annál is többet), és olyan látványt alko-
tott,	 amit	 a	 következő	 generációs	 konzolok	 is	
megirigyelhettek. A játék mérete minden tekin-
tetben	 a	 többszöröse	 lett	 a	 Secret	 of	Manához	

képest:	 hosszabb	 sztori,	 több	 terület,	 hatalmas	
szörnyek, három helyett hat játszható karak-
ter,	elképesztő	volt.	Ámde	volt	egy	kis	bökkenő,	
egyrészt	nyugaton	már	akkor	erősen	Playstation	
lázban	 égett	 a	 világ,	 a	 Super	 Nintendo	 eladásai	
meredeken estek, és a Squaresoft sok éves sike-
res	 kapcsolata	 a	 Nintendóval	 is	 véget	 ért	 (erről	
picit	bővebben	a	Final	Fantasy	7	cikkben	mesélek	
(93. oldal). Ezek után a nyugati verzió, ami talán a 
Secret	of	Mana	2	néven	 jelent	volna	meg,	végül	
törlésre került, és a Mana sorozat is átköltözött 
inkább	a	Sony	gépére.	
 Az SD3 története viszont itt még nem ért 
véget,	ugyanis	pár	évvel	később,	ahogy	az	 inter-
net	egyre	inkább	elterjedt	a	világban,	lelkes	prog-
ramozók	 PC-n	 futtatható	 Super	 Nintendo	 emu-
látorokon dolgoztak unalmas óráikban, amikkel 
játszhatóvá váltak a konzolos játékok mindenki 
számára.	 2000-re	 pedig	 beindult	 a	 japán	 exk-
luzív	 címek	 nemhivatalos	 fordításai	 is	 (avagy	 a	
fan-translate).	A	Seiken	Densetsu	3	elsők	között	
kapott	angol	fordítást,	amivel	ha	nem	is	teljesen	

legálisan,	de	bárki	kipróbálhatta	ezt	a	kis	csodát,	
akinek	 volt	 internete	 és	 egy	 középkategóri-
ás	PC-je.	Közben	a	Squaresoft	 csődbe	ment,	
megalakult	 a	 Square-Enix,	 a	 Mana	 sorozat	
pedig	 egyre	 inkább	 feledésbe	merült,	 ha	
meg is jelent egy-egy újabb rész, az se kri-
tikai, se közönségsikert nem tudott nagyon 
elérni.	Ezért	is	volt	meglepő,	hogy	2018-ban	a	
Secret	of	Mana	kapott	egy	remake-et,	modern	
grafikával,	ami	bár	messze	nem	lett	tökéletes,	de	
egy	kellemes	játék	lett	azért.	A	meglepetések	itt	
nem értek véget, hamarosan bejelentették 
Nintendo	Switch-re	a	Collection of Mana-t, 
ami	az	első	3	Mana	 játékot	tartalmazza	és	
ebben benne van a Seiken Densetsu 3 is, 
ami	24	év	után	megkapta	a	hivatalos	angol	címét:	
Trials of Mana. Már ez is elég lett volna a Mana 
rajongóknak,	hogy	imába	foglalják	a	Square-Enix	
nevét,	de	aztán	jött	a	következő	nagy	bejelentés:	
a	 Trials	of	Mana	megkapja	 a	 Secret	of	Manához	
hasonló	 full	 3D-s	 remake-jét.	 BAMMM…	 erre	
tényleg senki nem volt felkészülve. 

https://animagazin.hu/magazin/42/
https://animagazin.hu/magazin/42/


kontroller
103bemutató

TartalomjegyzékAniMagazin △

Kevin,	a	szörnyek	királyságának	hercege,	bár	egy	
kicsit	állatias,	de	alapvetően	egy	kedves	és	lelkes	
srác.	 Legjobb	 barátja	 egy	 farkas,	 Karl,	 egy	 nap	
minden	ok	nélkül	Kevinre	támad,	akinek	nincs	más	
választása,	mint	 harcolnia	 ellene.	 Karl	 elpusztul,	
Kevin	 gyászában	 apjához,	 a	 királyhoz	 fordul,	 aki	
viszont	szintén	megváltozott.	Új	tanácsosa,	a	fur-
csa	 bohóc-démon	 Goremand	 tanácsára	 háborút	
hirdet	az	emberek	ellen,	Kevin	megpróbálja	meg-
állítani	az	őrületet,	de	száműzik	a	királyságból.

Charlotte,	 egy	 árva	 kislány,	 aki	 papnőnek	 tanul.	
Egy	nap	megjelenik	a	templomban	Goremand	és	
elrabolja	Heath-t,	egy	fiatal	papot,	aki	addig	Char-
lotte-ra	vigyázott	és	tanította.	A	lány	természete-
sen	felkapja	láncos	buzogányát,	és	elindul	megke-
resni	a	srácot	és	Goremandot.	

	 És	most	itt	vagyunk	2020-ban,	a	Super	Nin-
tendo	 verzió	megkapta	 a	hivatalos	 lokalizációját	
és	álomszépen	fut	Switch-en	(ha	valaki	kicsit	fel-
csap	kalóznak,	akkor	könnyen	találhat	a	neten	PC	
verziót	 is,	de	ezt	nem	tőlem	hallottátok!),	 illetve	
megérkezett	Playstation	4-re,	PC-re	és	Switch-re	
a	Remake	is.	Öröm	és	boldogság!

 „Egy 25 éves csoda…”

 
	 A	kissé	hosszúra	nyúlt	felvezető	után	most	
már ideje beszélni konkrétan magáról a játékról, 
vagyis most már játékokról. Mivel a remake na-
gyon	hűségesen	követi	az	eredetit,	ezért	elsőként	
lássuk az általános dolgokat, aztán kitérek a mo-
dern verzióra is külön. 
	 A	Trials	of	Mana	egy	klasszikus	 jrpg,	adott	
egy	klasszikus	meseszerű	fantasy	világ,	ahol	a	vi-
lág	közepe	és	szíve-lelke	egy	hatalmas	fa,	a	Mana	
Fa. A gyökerébe beleszúrva nyugszik a legendás 
Mana	Kard,	amit	csak	egy	kiválasztott	húzhat	ki,	

és	mentheti	meg	vele	a	világot	a	pusztulástól.	A	
Mana Fa viszont haldoklik, ezért elküldi a tündé-
reit, hogy keressék meg a kiválasztottat, aki a kar-
dot	megszerezve	visszaállítja	a	világ	egyensúlyát.	
Persze nem mindenkinek érdeke a Fa megmenté-
se,	ugyanis	ha	elpusztul,	akkor	hatalmas	démonok	
térnek vissza a világba, hogy átvegyék az uralmat. 
A	tündérkék	közül	viszont	csak	egy	érkezik	meg	az	
emberek	világába…
	 És	 ez	 az	 a	 pont,	 ahol	 a	 játékos	megkapja	
az	első	döntést,	avagy	ki	 is	 legyen	a	kiválasztott.	
Hat karakter közül lehet választani, mindegyiknek 
eltérő	 története	 van,	 de	 természetesen	 vannak	
azért	átfedések.	A	hősök:

Duran,	a	zsoldoskatona,	aki	egy	végzetes	napon	
őrködik	 a	 városfalon,	 mikor	 meglát	 egy	 Vörös	
Mágust,	aki	pár	pillanat	múlva	lángokba	borítja	a	
kastélyt, melynek védelmére felesküdött. Miután 
felépült	 a	 közel	 halálos	 sebeiből,	 megesküszik,	
hogy	megtalálja	a	Vörös	Mágust	és	megbosszulja	
a társait.

Angela,	 a	 fiatal,	 kissé	 tsundere	 máguslány	 és	
egyben	Altena	birodalom	hercegnője.	Anyja,	a	ki-
rálynő	teljesen	a	Vörös	Mágus	hatalma	alá	kerül,	
fokozatosan	 veszti	 el	 az	 eszét.	 Egy	 nap	 Angela	
menekülni kényszerül a kastélyból, de megfo-
gadja,	hogy	visszatér,	és	 legyőzi	 a	Mágust,	ezzel	
megszabadítja	anyját	az	őrülettől,	ami	háborúba	
vezeti	a	népét.

Hawkeye, a sivatagi tolvajok egyik tagja, akik amo-
lyan	Robin	Hoodként	fosztogatják	a	gazdagokat.	
Egyik	nap	a	vezetőjük	furcsán	megváltozik,	mikor	
feltűnik	 egy	misztikus	 boszorkány,	 Isabella	 a	 kö-
reikben. Hawkeye legjobb barátját meggyilkolják 
és	őt	akarják	beállítani	gyilkosának,	így	kénytelen	
lesz menekülni.

Reisz,	a	hegyi	szél	királyság	amazonjainak	herceg-
nője,	akinek	egy	nap	a	kisöccsét,	Elliotot	a	sivatagi	
tolvajok	két	tagja	rászed,	hogy	kapcsolja	ki	a	biro-
dalmat	védelmező	szélvihart.	A	kis	herceg	meg	is	
teszi, a kastélyt viszont azonnal lerohanják az Isa-
bella	által	irányított	harcosok,	és	megölik	a	királyt.	
Reisz	felesküszik,	hogy	visszafoglalja	a	birodalmu-
kat és leszámol Isabellával.  
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 „...és egy fantasztikus remake”

	 Nagyon	 érdekes,	 hogy	 a	 Square-Enix	 egy	
hónapban	 jelentette	 meg	 két	 klasszikus	 90-es	
évekbeli	 játékuknak	a	 remake-jét,	bár	amíg	 ilyen	
minőségben	 teszik	ezt	 (és	nem	úgy,	mint	a	gya-
lázatos	 Final	 Fantasy	 VIII	 esetén	 tették...),	 addig	
szerintem	senkinek	nincs	oka	panaszra,	maximum	
a	pénztárcánknak.

	 Nagyon	érződik,	hogy	a	Secret	of	Mana	re-
make	kapcsán	megjelent	kritikákat	a	Square-Enix	
nemcsak	elolvasta,	de	meg	 is	 fogadta	az	ott	fel-
merült	panaszok	javítását.	A	Trials	of	Mana	esetén	
már	sokkal	profibb	lett	az	összhatás,	de	menjünk	
is sorban.
 A látvány, bár nem vetekedhet a mostani 
AAA-s	címekkel,	sőt	nagyrészt	még	az	előző	gene-
rációk	 játékaival	sem	veheti	fel	a	versenyt,	főleg	
mivel	a	célplatform	a	Switch	lehetett,	ami	erősen	
bekorlátozta	 a	 fejlesztők	 lehetőségeit.	 De	 min-
den	egyszerűsége	ellenére	piszok	látványos	lett.	

Miután	ebből	a	hat	hősből	kiválasztottuk	a	kivá-
lasztottat,	adnunk	kell	mellé	a	maradék	ötből	két	
társat	is.	Az	így	összeállt	háromtagú	csapat	lesz	a	
történet	főszereplője.	És	ez	a	Trials	of	Mana	egyik	
nagy zsenialitása, hogy rengetegszer újrakezd-
hetjük a játékot, mert a történet bár nagyrészt 
három	 központi	 szálon	 halad,	 de	 a	 csapattagok	
összeállításából	adódóan	mindig	egy	kicsit	más	és	
más	 lesz.	Magyarán,	 aki	minden	 létező	 verzióját	
szeretné látni a történetnek, annak bizony több 
mint	 200-szor	 kell	 végigjátszani	 a	 játékot…	 ami	
természetesen abszurd, de jól hangzik. 
A	játékmenet	nagyon	hasonlít	a	Secret	of	Maná-

hoz,	vagy	oldal-felülnézetből	

látjuk	a	pályákat,	vagy	egy	adott	városban	beszél-
getünk és vásárálgatunk, vagy kint a vadonban 
csapkodjuk	 a	 szörnyeket.	 A	 harcok	 valós	 időben	
zajlanak,	csak	akkor	áll	meg	egy	pillanatra	az	ak-
ció,	ha	valamelyik	csapattag	varázsol.	Ha	rendel-
kezünk	két	 irányítóval	és	egy	baráttal,	akkor	ket-
ten	is	lehet	játszani,	két	külön	karaktert	irányítva.	
Próbáltam és fantasztikus móka.
	 Természetesen	 a	 legyőzött	 szörnyekért	
tapasztalati	pontokat	kapunk,	amikkel	szintet	 lé-
pünk	stb-stb.	Ami	viszont	még	egy	hatalmas	do-
bása	a	játéknak,	az	a	„class	change”	rendszere.	Ez	
azt	jelenti,	hogy	a	18.	és	36.	szintet	elérve	a	karak-
tereinket	 szakosíthatjuk,	 pl.	 az	 amazont	 tovább-
fejlesztjük	valkűrnek	vagy	épp	valami	sámánnak.	
A	harcosból	pedig	lehet	lovag	vagy	gladiátor.	Ám	
ezek	a	választások	véglegesek	(legalábbis	az	ere-
deti	 verzióban),	 így	 aki	minden	 szereplőnek	 sze-
retné	kipróbálni	az	összes	változatát,	az	úgy	2-3	
évig	vígan	eljátszadozhat	ezzel.	
	 Cserébe	a	 játék	nem	túl	hosszú,	25-35	óra	
alatt simán végigjátszható, legalábbis egy törté-

net, de a sok újrakezdés miatt ez akár könnyedén 
200 óra fölé is emelkedhet.

	 A	gyönyörű	grafikáról	már	meséltem,	de	ér-
demes	még	megemlíteni	Kikuta	Hiroki	csodálatos	
zenéit,	 amik	 pontosan	 olyan	 emlékezetesek	 és	
fülbemászóak,	mint	anno	a	Secret	of	Manánál.
Szóval,	 ha	 imádod	 a	 retró	 2D-s	 szerepjátékokat	
és	 van	 Switched	 (vagy	 emulátorod),	 akkor	most	
azonnal ess neki, garantáltan nem tudod majd le-
tenni. Ha viszont érdekel, hogy milyen lett a Trials 
of Mana modern köntösben, akkor olvass tovább!
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A grafika régen és most.

Főleg,	mert	 végtelen	 alázattal	 újították	 fel	 a	 25	
éves	grafikát,	minden	 terület,	 város,	 karakter	és	
szörny	pontosan	úgy	néz	ki,	 ahogy	annak	 lennie	
kell. Nem is lehet ebbe a részbe belekötni. A zenék 
és	hangok	is	tökéletesen	lettek	felújítva,	minden	
dallam	a	helyén	van,	nincsenek	furcsán	moderni-
zált	számok,	mint	a	Secret	of	Mana	esetén.	Min-
den	 szereplő	 szinkronhangot	 kapott,	 angolt	 és	
japánt	is,	amik	között	bármikor	válthatunk.	Profi!

	 A	történetbe	szerencsére	csak	minimálisan	
nyúltak,	 semmi	 felesleges	 hozzáírt	 hülyeséget	
nem	 erőltettek	 bele.	 Ami	 változás	 van,	 az	 tény-
leg	 a	 karakterek	 személyiségének	 csiszolása,	 és	
a	 csapattagok	 egymás	 közötti	 beszélgetéseinek	
bővítése.	Ezeken	kívül	kapott	a	játék	egy	3-4	órás	
epilógust,	ami	leginkább	csak	egy	érdekes	ráadás.	
Természetesen sok jelenetet most már rende-
sen	leanimáltak,	így	sokkal	„rajzfilmesebb”	lett	az	
egész. 

 Ami viszont nagyon sokat változott és 
egyértelműen	az	előnyére,	az	a	játékmenet.	A	har-
cok	 bombasztikusabbak,	 pörgősek,	 látványosak,	
de	még	pont	nem	mennek	át	Kingdom	Hearth-os	
abszurditásba.	Sajna	a	két	játékos	opció	ugrott,	de	
szerintem	nem	akkora	nagy	tragédia.	A	fejlődés-
rendszert	is	teljesen	átgyúrták,	a	szintlépésekért	
pontokat	 kapunk,	 amiket	 aztán	mindenféle	má-
giára	és	 képességekre	 költhetünk.	 Sőt,	bizonyos	
karakterek	 elszórva	 a	 világban	megtaníthatják	 a	
csapatot	mindenféle	speciális	dolgokra,	szóval	ér-

demes	mindenkivel	beszélni,	hátha	kapunk	valami	
izgalmas	új	képességet.	
	 A	pályákon	is	nézzünk	szét	alaposan,	mert	a	
készítők	rengeteg	rejtett	kincsesládát	dugtak	el,	
amik	ugyan	a	legtöbbször	csak	gyógyító	cumókat	
és	pénzt	 tartalmaznak,	 de	 ritka	 esetben	nagyon	
erős	 fegyvereket	 és	 páncélokat	 is	 rejthetnek.	 A	
Legend of Manában megismert Kis Kaktusz is fel-
tűnik,	 és	 minnél	 többször	 találjuk	 meg	 bujkálás	
közben,	annál	hasznosabb	új	funkciókkal	bővíti	az	
amúgy	is	bőséges	repertoárunkat.	

	 A	Trials	of	Mana	Remake	talán	a	legtökéle-
tesebb	példája	annak,	hogy	miként	is	kell	felújíta-
ni egy klasszikust. Persze nem minden tökéletes, 
az Unreal 4 motor továbbra is elég betegesen 
működik,	sok	a	textura	villogás,	kimaradás,	 indo-
kolatlan	belassulás,	ami	bár	megszokható,	de	így	
a	 grafikát	 leginkább	 csak	 közepesre	 lehetne	 ér-
tékelni. Aztán ott a játék linearitása, ami 25 éve 
még teljesen elfogadható volt, de most már egy 
kicsit	 zavaró,	 hogy	 lényegében	abból	 áll	 a	 játék,	
hogy	haladunk	A	pontból	B-be,	 sőt,	most	már	 a	
térképen	 is	 jelzi,	 hogy	 merre	 tartunk,	 szóval	 az	
eltévedésre	esélyünk	sincsen.	Szerencsére	a	 leg-
több	segítség	kikapcsolható	az	options	menüben,	
nagyon	erősen	 javaslom,	hogy	 így	 vágjatok	bele	
a kalandba, sokkal jobb érzés lesz magatoktól rá-
jönni,	hogy	mi	is	a	következő	feladat.	

	 Természetesen	 ezek	 a	 negatívumok	 eltör-
pülnek	a	rengeteg	pozitívum	mellett.	Főleg,	hogy	

a	 játék	nem	 is	 teljes	áron	került	 forgalomba,	 így	
mindenkinek,	aki	csak	picit	is	szereti	a	jrpg-ket,	an-
nak	kötelező	vétel.	Én	a	magam	részéről	nagyon	
várom,	hogy	mi	lesz	a	következő	Remake,	mert	ha	
ilyen	 szintűek	 jönnek,	 akkor	 nem	 lesz	 okunk	pa-
naszra.
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