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Szerintem nincs olyan civilizált ember a világon, aki ne ismerné Mariót. A piros overálos vízvezeték szerelőt, aki napi szinten menti meg a gomba
királyságot vagy az elrabolt hercegnőt a gonosz,
hatalmas sárkányteknős Bowser-től… vagy attól,
aki épp valami rosszban sántikál. És természetesen ott van a kicsit félénk tesója Luigi és még vagy
egy tucat, az elmúlt 30 évben kismillió játékot inspiráló egyéb szereplő.
Mario első hivatalos megjelenése 1981. július 9-én történt (és ezzel bő egy hónappal fiatalabb, mint én), amikor is az akkor fiatal és kezdő
Miyamoto Shigeru megalkotta a Donkey Kong
című arcade játékot. Innen már csak egy pár év
kellett, hogy a Nintendo új hősét megismerje a
világ és azóta megszámlálhatatlan játék szereplője legyen (nem vicc, valahol 100 környékén feladtam a számolást). De melyek is voltak az igazán

nagy dobások, amiket nem szabad kihagyni senkinek? Most mondhatnám, hogy egy igazi gamernek ezek már mind szép emlékek, de talán vannak
még olyanok, akiknek kimaradtak a Mario játékok
az életükből, nos, nekik állítottam össze a top 10es listámat, hogy miket kell pótolni.

10.

Super Mario Bros. - 1985
Famicom/Nintendo
Entertainment System
Általános tévedés, hogy ez volt az első „Mario játék”, hiszen előtte már volt néhány, de minden kétséget kizárólag a legismertebb és leghíresebb játék, talán az egész világon. Hideo Kojima
egyszer azt nyilatkozta, hogy a hatása a játékiparra a nagy durranás (nem a film, a világ keletkezése) szintjén volt. Pedig a koncepciója mai szemmel

már nagyon egyszerű, de ez mit sem von le az értékéből. Marionak folyamatosan balról jobbra kell
haladnia különféle pályákon, az ellenfelekre ráugrálva miközben érméket és varázsgombákat gyűjtöget. Persze ez idővel egyre nehezebb, így hiába
tart a teljes végigjátszás 20 percig, ha hetekig is
eltart, mire betanulja az ember a játékot. Akkoriban iszonyatosan menő volt, ha valaki egy nekifutásra képes volt végigvinni, mindig hatalmas taps
volt a jutalma… Bár, nem sok ilyen alkalom volt.
Igazi ősklasszikus, ami szinte minden Nintendo
masinára elérhető valamilyen formában, szóval,
mai napig bátran ajánlható mindenkinek, bár
igazából a legjobb választás a Super Nintendóra
megjelent All-Star remake-je, ami kategóriákkal
szebb és jobb, miközben mégis ugyanaz. Jah, és
a zenéjét meg sem említettem, de talán nem is
kell, hiszen szerintem mindenki fülében ott van a
dallam.

9.

Super Mario Land 2:
6 Golden Coins 1992 Gameboy
Kissé kevésbé ismert, de annál fontosabb
állomása volt a Mario sorozatnak a Gameboyra
megjelent 6 Golden Coins. 1992-ben már az első
16 bit-es Mario is megjelent (erről majd később),
így a kis fekete-fehér masina nem kapott akkora
figyelmet, pedig megérdemelte volna. Érdekessége, hogy ez egyike azon Mario játékoknak, amely-
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hez Miyamotónak nem sok köze volt, hanem az
azóta elhunyt Yokoi Gunpeinek köszönhettünk.
Szintén érdekesség, hogy itt debütált Mario sárga overálos gonosz mása, Wario is. Bár a korábbi Super Mario Land is egészen szórakoztató volt
Gameboyra, de a második része nagyjából mindent a négyzetre emelt és talán az egyik legszebb
játék a kis kézikonzolra.
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ra, hogy a játék kártyájába egy extra processzor
chipet kellett beépíteni, ami azt a rengeteg grafikai adatot képes volt feldolgozni. Sajnos minden
szépsége és profizmusa ellenére nagyon rossz
időben jelent meg, ugyanis 1996-ban már javában nyomultak a next-gen masinák és frissen jelent meg a Nintendo 64 is, de a fentebb említett
Nintendo-Squaresoft összebalhézás sem segített
neki. Szerencsére azért az emulátoroknak és későbbi újrakiadásoknak köszönhetően megkapta
a neki járó elismerést, azóta is minden idők egyik
legjobb rpg-jeként tartják számon, és teljesen
megérdemelten.

Hiába a 4 színű grafika, a játékmenet és a design
mindenért kárpótol és garantáltan még ma is bárki képes belefeledkezni, még akkor is, ha néha
gyötrelmesen nehéz is tud lenni. Sajnos kicsit nehezen hozzáférhető, de akinek van 3DS-e, az digitálisan letöltheti, a többieknek sajnos maximum
az emuláció marad.

8.

Super Mario RPG:
Legend of the Seven Stars - 1996
Super Nintendo
Mario nemcsak platformjátékokban szerepelt, hanem a 90-es években szinte minden létező játékstílust kipróbáltak a Nintendo fejlesztői
(ha azt hiszitek nem volt FPS, akkor tévedtek), így
előbb vagy utóbb, de a szerepjátékok sem kerülhették el a sorsukat, hogy Mario betegye a lábát
a körökre osztott világukba. A Nintendo nem is
kisebb céghez fordult segítségért, mint az akkor épp a Final Fantasy-kkel és Chrono Triggerrel
aranykorát élő Squaresofthoz (irónia, hogy még a
megjelenés évében a két cég viharos módon szakít és 10 évig nem is látják viszont egymást). Bár
a Square-es srácok ekkor már lázasan dolgoztak
egy másik játékon (Final Fantasy VII), de azért bevállalták ezt a projektet is. A Final Fantasy hatása
viszont nagyon is érződött rajta, Mario és csapata
ezúttal hét csillag után nyomoz, a kétdimenziós
pályákat pedig felváltotta az izometrikus „madárnézetes ál3D”-s nézet, az ellenfeleket pedig nem
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töttem el barátokkal, egymás ellen versenyezve
vagy arénaharcokban egymás lufijait durrogtatva
(igen, bután hangzik, de elképesztően szórakoztató). Ami nem romlott el, azt ne javítsuk meg elvet követve a Nintendo minden újabb konzoljára
kiadott egy újabb, felújított verziót, ahol szebb
grafika és újabb pályák várták mindig a játékosokat.

7.

Mario Kart 8 - 2014/2017
Wii U / Switch

ráugrással kell elintézni, hanem a klasszikus jrpg-k
mintájára körökre osztott csatákban.
Természetesen a harcok után érméket és
tapasztalati pontot kapunk, a szereplők pedig
szintlépésekkel lesznek erősebbek. Mindehhez
elképesztően gyönyörű zenék és hangok párosultak. A Mario RPG a Super Nintendo egyik olyan
címe, ami nemcsak maximálisan kihasználta a
hardware-t, hanem még túl is ment rajta, annyi-

Szintén még a 90-es évek elején, Super Nintendón indult útjára a Mario Kart
sorozat, ahol Mario és barátai/ellenségei
a címből is kitalálható módon, gokartversenyben mérik össze tudásukat. Nem is
akármilyen verseny ez, ugyanis mindenki használhat különféle fegyvereket (teknőspáncéltól kezdve
a banánhéjig), amivel a
másikat pár másodpercre kiütheti. Igazi
partyjáték, amivel
fiatal koromban én
is hétvégéket töl-
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Aztán az internet betörésével a Nintendo is haladt
a korral, a Mario Kart újabb részeit már online is
játszhatjuk. Mivel szinte minden egyes része egyegy mestermű, így a top10-be én a legújabb, 8-as
részt ajánlom, ugyanis minden Switch tulaj számára elérhető a Delux verzió, és egyértelműen a legszebb és leginkább kiforrottabb Kart játék eddig.

6.

Paper Mario:
The Thousand-Year Door - 2004
GameCube
A Mario RPG sikere után a Nintendo szerette volna folytatni a sorozatot újabb részekkel,
de a Squaresofttal történt összezördülésük után
nem igazán volt kedvük jogi csatározásba kezdeni, hogy kié is a játék, így inkább másik utat választottak: átnevezik és messzire elkerülik az „rpg”
szót. A gond csak az volt, hogy kezdetben nem
igazán tudták, hogy miként is folytassák, mígnem
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a vezető grafikus tesztként alkotott egy koncepciós rajzot, ahol Mario és társai amolyan kivágott
papírlap figuraként jelentek meg a 3D-s háttéren.
Ez nagyon megtetszett a vezetőségnek és zöld
utat adtak a Paper Marionak, ami elsőnek Nintendo 64-re jelent meg. Természetesen a kritikusok imádták, így egyértelmű volt, hogy a sorozat
megérdemli a folytatást, a következő konzolra, a
GameCube-ra. A The Thousand-Year Door minden
szempontból hatalmas előrelépés volt az N64-es
elődjéhez képest, sőt, azóta is a legjobb Paper
Mario, ami valaha megjelent.

A játékmenet enyhén a Mario RPG-re alapoz, de mégis szinte teljesen más. A harcok leegyszerűsödtek, sokkal több a logikai és ügyességi
rész is, a grafika és a játékmenet pedig nagyban
alapoz „papír” elemekre. Mario néha képes magát összehajtogatni papírrepülővé, vagy átcsúszni
vékony réseken. A kissé bugyuta, de annál humorosabb történet nagyon szórakoztató és szinte
letehetetlen emiatt a játék. Sajnos sosem készült
belőle remaster, így mai napig csak GameCube-on
vagy Wii-n lehet vele csak játszani (vagy emulálni
PC-n), de ha megtehetitek, akkor ne hagyjátok ki!

5.

Super Mario Bros. 3 - 1988/1990
Famicom/Nintendo
Entertainment System
Az első Super Mario Bros. volt az a játék,
ami lényegében újraélesztette a játékipart a 80as években történt nagy összeomlás után, de az

igazi hatalmas Mario lázt mégis a 3. rész indította
el. Megjelenésekor ez volt a NES cím, amiről mindenki hallott, még a Guiness rekordok könyvébe
is bekerült, mint az (akkoriban) legtöbbet eladott
játék. Készült belőle később TV sorozat, sőt még
egy hollywoodi film is bemutatta, ami magyarul a
Varázsló címet kapta.
A sikere nemcsak a szerencsés PR-ban rejlett, maga a játék maximálisan kihasználta a 8bites konzol képességeit, sőt még azon is túlment,
olyan grafikával rendelkezett, amit akkoriban
nem nagyon láthatott a közönség.
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A játékmenetet pedig szintén a NES lehetőségeihez mérten tökélyre fejlesztették. Sokkal több
pálya, ellenfél, felvehető tárgy és rejtett bónusz,
amivel hónapokra adott elfoglaltságot a játékosoknak. Itt jött be az azóta tradíciónak számító
világtérkép, ahol választhattunk, hogy melyik pályával is szeretnénk megpróbálkozni, vagy akár a
korábbiakat újrapróbálni.
Ha valaki szeretné kipróbálni, akkor én a Super Nintendóra megjelent feljavított változatot
ajánlanám, ami az All-Star gyűjteményben jelent
meg, de a GameBoy Advance-os verzió is tökéletesen játszható a mai napig.

„Az N64 analóg karja lehetővé
tette, hogy Mario olyan szabadon rohangáljon körbe
a pályákon...”
AniMagazin

4.

Super Mario 64 - 1996
Nintendo 64
A 90-es évek második felére a Nintendo is
belépett a 3D korszakba, az N64 konzolukat már
szinte csak erre az új játékformára tervezték. Nyitócímnek nem is volt kérdéses, hogy egy Mario
játékot fognak választani, ahol is az olasz hősünk
végre 3D-ben mutatja meg magát.
De nemcsak ez volt a nagy újdonság, itt volt
az első alkalom, mikor is megszólalt, méghozzá az
azóta ikonikussá vált Charles Martinet hangján. A
legnagyobb újítást nem is a harmadik dimenzió
hozta, mert akkoriban már voltak kezdetleges 3D-s
platformerek, hanem az irányítás. Az N64 analóg
karja lehetővé tette, hogy Mario olyan szabadon
rohangáljon körbe a pályákon, amire azelőtt nem
volt példa. Az ebből származó játékmenet pedig
azóta is iskolapéldája a játékfejlesztésnek.

A Mario 64-ben ismét az elrabolt Peach hercegnőt kell megmenteni, ám ezúttal nem a világot bejárva, hanem egy hatalmas kastélyt, ahol a
festményekbe beleugorva juthatunk át különféle
pályákra. Minden pályán csillagokat kell begyűjteni, amikkel újabb szobákat nyithatunk meg, újabb
festményekkel. Bár a grafika ma már komikusan
egyszerű, de a játékmenet pontosan annyira szórakoztató, mint 20 éve volt.
Nintendo DS-re készült egy remake is belőle, ami szintén nagyon szórakoztató és nagyon
sok extrával bővítette ki az amúgy is terjedelmes
alapjátékot.

3.

Super Mario World - 1990
Super Nintendo
Eljutottunk a top 3-hoz, ahol azért is vagyok
bajban, mert ez a három játék szinte holtversenyben lehetne az első helyen.

A Mario World közvetlenül jelent meg a Mario 3 után, de ezúttal már egy új, sokkal erősebb
konzolon, amit bár még nem tudtak maximálisan
kihasználni (erre még visszatérünk), de olyan magasra tették a lécet, hogy így közel 30 év után is
kifogástalan az eredmény. De nemcsak a grafika volt, ami fejlődött, hanem itt jött be az azóta
szintén állandó szereplő, Yoshi, a kis zöld dinoszaurusz, akivel - a hátára Mario ráülve - párosban
menthetik meg a hercegnőt (sokadik alkalommal).
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Összesen 9 „világban”, közel 100 pályán át
tart a kaland, amit 100%-ra felfedezni hetekbe is
eltarthat, csak legyen elég türelmünk hozzá, mert
van pár ritka szemét húzás a készítők részéről. A
grafika ugyan messze nem használta ki a gép lehetőségeit, ami nem is csoda, hiszen ez volt az
első játék a konzolra, de az audió oldala viszont
kifogástalan.
A zenék és hangok olyan emlékezetesek,
hogy garantáltan senki sem felejti el őket, ha egyszer hallotta.
Természetesen ennek is készült egy feljavított verziója GameBoy Advance-re, de én inkább
mégis a klasszikus SNES verziót ajánlanám, mert a
teljes élményt csak azzal kapjuk meg.

2.

Super Mario Galaxy - 2007
Wii

profin használta ki a Wii mozgásérzékelőjét, úgy,
hogy szinte fel sem tűnt, hogy nem hagyományos
kontrollert markolászunk játék közben. Ahogy a
címből is sejthető, Mario ezúttal a csillagokat célozza meg… Minden értelemben. Apró bolygókon
ugrálva keresgéljük a szokásos csillagokat, miközben az egész világ forog körülöttünk. Leírva alig

elképzelhető, de amit a Nintendo programozói
kihoztak az elég gyengécske Wii-ből, az mai napig
példaértékű, sok akkoriban megjelent PS3-as és
Xbox 360-as játékot messze megelőzte a grafika
minősége és nemcsak a poligonszám miatt. A látványhoz természetesen ismét fantasztikus zenék
is párosulnak, és még a történet is kicsit egyedibb
próbál lenni.
Wii-n és Wii U-n is elérhető, sőt pár évvel
később folytatást is kapott Super Mario Galaxy 2
címen, ami szintén nagyon élvezetes, de az első
részt én mégis picit jobbnak tartom.

„Apró bolygókon ugrálva keresgéljük a szokásos csillagokat, miközben az egész világ
forog körülöttünk.”

A Mario 64 hatalmas sikere után mindenki
azt hitte, hogy áradni fognak ránk a jobbnál jobb
Mario címek, de a 2000-es évek elején megjelent
Super Mario Sunshine, bár nagyon szórakoztató
és látványos volt, mégsem tudta hozni valahogy
azt a hangulatot és minőséget, amit elvártunk
volna. Egészen 2007-ig kellett várni, több mint 11
évet, hogy Mario ismét berobbanjon az év játéka
címének győztesei közé. A Mario Galaxy zseniális továbbgondolása volt annak a koncepciónak,
amit anno a Mario 64 elkezdett: avagy minden az
irányíthatóságon múlik. A Galaxy pedig nagyon
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1.

Ha őszinte akarnék lenni, a Mario Worldnek
kellett volna az első helyen lennie, de mivel ez egy
szubjektív lista, így a dobogó tetejére a saját kis
kedvencemet helyeztem, de szerintem kevesen
vitatkoznának a döntéssel.

tőkönyvet imitál, a hátterek zsírkrétával rajzoltak,
az ellenfelek meg borzasztóan cukik. Mégsem szabad lebecsülni, mert maga a játékmenet valami kiakasztóan zseniális. Mivel ezúttal nagyrészt Yoshit irányítjuk (Mariot csak pár alkalommal egyes
pályákon), így alapdolog az ellenfelek lenyelése,
majd tojás formájában való… öh… feldolgozása.
A tojásokkal dobálózni is lehet, amit gyakran kell
használni, mert számos puzzle sikere csak a pontos célzáson fog múlni.

A Yoshi’s Island a Mario sztoriban (ha lehet ilyenről beszélni) a legelső fejezet, amikor
még Mario és Luigi kisbabák voltak és egy gólya,
a csőrében hordozva őket repült a leendő szüleik
felé… Ám a gonosz Kamek boszorkány miatt Mario egy szigetre kerül, ahol a Yoshik élnek. A kis
dinók pedig elhatározzák, hogy hazaviszik, az elhagyott kisbabát. Igen, nagyon debil a történet,
de borzasztóan aranyos. Az egész játék egy kifes-

Akárcsak a Mario World, a Yoshi’s Island is
Super Nintendóra jelent meg, de mégis egy teljes
generáció eltérés van a kettő között. A játékhoz
mellékelték a Super FX2 chippet, amivel a grafikát sikerült úgy felturbózni, hogy még most, 25
év után is hihetetlenül látványos legyen. Mindent
kipréseltek a 2D-s játékmenetből, amit csak lehetett, és szerintem azóta sem készült ennél jobb
platformer, maximum csak hasonlóan jó.

Super Mario World 2:
Yoshi’s Island - 1995
Super Nintendo
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Ennek is készült egy remake-e GameBoy
Advance-re, de a plusz pályákat kicsit lehúzza
a gyengébb grafika, szóval én inkább az eredeti
SNES verziót javasolnám. Folytatások is jöttek sorozatban, bár egyik sem éri el az első rész minőségét, de csak ajánlani tudom azokat is, főleg, mert
szinte minden Nintendo konzolra elérhetőek.

Ez lett volna az én top 10-es Mario listám,
és belegondolva simán lehetett volna top 20 is, hiszen a Mario Party-król sem esett szó vagy az újabb
Mario and Luigi rpg-kről, de talán majd egy másik
alkalommal. Ha van bármilyen Nintendo konzolod, akkor a Mario játékokat véletlenül se hagyd
ki, mert amilyen egyszerűek, olyan nagyszerűek!
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