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magas ára miatt ugyan nem lett nagyon elterjedt, 
de	elképesztő	a	sikere	mai	napig	a	rá	megjelent	já-
tékoknak,	főleg	a	retro	rajongók	körében.	Az	AES	
valójában	nem	volt	más,	mint	egy	játéktermi	gép	
kisebb verziója, amit otthoni felhasználásra szán-
tak.	 Ennek	 megfelelően	 a	 korához	 képest	 iszo-
nyat	erős	hardware-rel	rendelkezett,	ami	messze	
túlszárnyalta minden riválisát, de meg is kérték 
az	árát.	Míg	az	akkori	otthoni	konzolok	1-4	mega-
byte-os kártyákat használtak a játékokhoz, az AES 
akár	40	megabyte-ig	 is	nyújtózhatott,	 sőt	 idővel	
ezt	dublázták	is.	Később	jött	egy	CD-s	változata	is	
Neo-Geo	CD	címen,	és	egészen	2004-ig	 jelentek	
meg Neo-Geo játékok hivatalosan, ami azért nem 
kis	teljesítmény.	Természeten	ebből	is	készült	ta-
valy	egy	 „mini”	 verzió,	 amit	 így	már	bárki	besze-
rezhet emberi áron. Mivel a Neo-Geo története 
hatalmas,	 ezért	 egy	 későbbi	 cikkben	még	 lehet,	
visszatérünk	rá…

 Amióta feltalálták az első videojátékokat, 
a japánok szinte azonnal ráugrottak a témára és 
vitathatatlanul az egész világot behálózták já-
tékgépekkel, otthoni konzoljaikkal és hordozható 
kis masinákkal. Természetesen több ezer játékot 
is biztosítottak hozzá, melyeknek ugyan csak egy 
kis része hagyta el a szigetországot, de így is telje-
sen ledominálták közel 20 évig a piacot. A mostani 
toplistámban a japán konzolgenerációk legfonto-
sabb gépeit szedtem össze, az alapján, hogy mek-
kora hatásuk volt a világra, vagy mennyire voltak 
fontosak, illetve népszerűek.

10. TURBOGRAFX-16 / PC ENGINE
1987	-	1994

Teljes eladás: 5,8	millió
Fontosabb játéksorozatok: Bonk,	Ys,	Splatter-

house,	Castlevania,	játéktermi	átiratok	
és shooterek

	 NEC	 Home	 Electronics	 korai	 konzolja,	 bár	
nyugaton	elég	kevés	figyelmet	kapott,	de	Japán-
ban hatalmas rajongótábort szedett össze az évek 
alatt.	A	16	bites	gép	bár	nem	volt	egy	kimondott	
erőmű,	de	nagyon	korrektül	volt	képes	kezelni	a	
2D-s	 lövöldözős	 és	 platform	 játékokat,	 ezért	 fő-
leg	 az	 akkoriban	 kisebb	 játékfejlesztő	 cégeknek	
volt	szímpatikus	(plusz	kevesebb	jogi	hercehurca	
a	Nintendóval).	Amerikában	TurboGrafx-16	néven	
jelent meg, és a fogadtatása elég visszafogott 
volt,	 főleg,	 hogy	 szinte	 egyidőben	 jelent	meg	 a	
jóval nagyobb reklámmal megtámogatott SEGA 

konzollal, ami szintén nem tett jót a terjesztésnek. 
Nyugaton a játékfelhozatal is elég gyérre sikerült, 
rengeteg	japán	fejlesztő	nem	is	foglalkozott	a	kül-
földi	megjelenésekkel,	így	a	konzolt	szinte	magára	
hagyták.	Japánban	viszont	sokkal	jobb	volt	a	hely-
zet,	tömegével	jelentek	meg	rá	játékok	(sok	akkor	
népszerű	 játéktermi	 átirat	 is),	 és	 kezdetben	 úgy	
tűnt,	hogy	még	a	Nintendót	is	megszorongatják,	
1987-ben	még	a	Famicomot	is	sikerült	lenyomni-

uk	eladásokban.	Megjelent	hozzá	egy	CD	kiegészí-
tő	is,	bár	a	technológia	erősen	gyerekcipőben	járt	
akkoriban.	Jelenleg	főleg	a	gyűjtők	körében	nép-
szerű,	sokan	a	2000-es	években	fedezték	fel	újra	
a konzolt, és tavaly jelentették be, hogy még idén 
megjelenik	a	‘TurboGrafx-16	Mini’,	amit	a	retro	ra-
jongóknak szántak. 

9. NEO-GEO AES
1990 - 2004

Teljes eladás:	~1	millió
Fontosabb játéksorozatok: King of Fighter, 

Fatal Fury, Samurai Shodown, Metal Slug

 Ha valaki életében egyszer is járt egy játék-
teremben	 (főleg	 a	 90-es	 években),	 akkor	 100%,	
hogy belefutott valamelyik Neo-Geo játékba. Em-
lékszem,	hogy	még	nálunk	is	vidéken	a	helyi	kocs-
mában állt egy Fatal Fury és egy Samurai Shodown 
kabinet	(bár	már	akkoriban	is	inkább	a	Street	Figh-
terért	voltunk	oda).	A	Capcom	és	a	Sega	mellett	
a	harmadik	legnagyobb	arcade	játékfejlesztő	cég	
volt,	és	mai	napig	is	szorgalmasan	portolgatja	min-
denfelé	a	klasszikusait	SNK	néven.	Az	AES	(Advan-
ced	 Entertainment	 System)	 konzoljuk	 a	 nagyon	



kontroller
088szubjektív

TartalomjegyzékAniMagazin △

igazi	 „konzol	 háború”.	 SEGA	 a	 Nintendo	 ellen,	
mindenki	részese	volt,	aki	csak	birtokolta	valame-
lyik	konzolt,	és	így	sok	év	távlatából	olyan	gyere-
kesnek	tűnik,	aztán	benézünk	most	egy	konzolos	
csoportba	az	 interneten	és	az	Xbox-osok	gyaláz-
zák	a	Playstation	tulajokat…
 Ma már köztudott, hogy a SEGA végül el-
vesztette	a	harcot,	de	ezen	csak	
a	játékosok	nyertek.	És	akkor	ne	
felejtsük	megemlíteni,	 hogy	 ka-
pott	a	Mega	Drive	kiegészítőket	
is,	 első	 körben	 egy	 CD	 olvasót	
Mega	CD	néven,	amit	hozzá	lehe-
tett	csatolni	a	géphez,	és	bár	nem	
lett akkora siker, mint azt a SEGA 
várta,	 de	 előrevetítette	 a	 követ-
kező	generációját	a	konzoloknak.	

8. NINTENDO 64
1996 - 2002

Teljes eladás: 32,9 millió
Fontosabb játéksorozatok: Mario, 

Legend of Zelda, Turok, Banjo-Kazooi

	 A	 90-es	 évek	 elején	 még	 úgy	 tűnt,	 hogy	
semmi	sem	tudja	a	Nintendo	hatalmát	megrendí-
teni,	hiszen	a	cég	neve	 jóformán	egyet	 jelentett	
a	videojátékokkal.	Ám	megjelent	a	Sony,	és	min-
denki	meglepetésére	szépen	átrendezte	a	világot	
a PlayStationnel. A Nintendo úgy döntött, hogy 
nem	fog	a	többi	konzolgyártó	útjára	 lépni,	nem-
csak	 a	CD	 formátumot	 ignorálja,	 hanem	átugor-
ja	a	32	bites	generációt	és	egyből	a	64	bitre	vált.	
Ezek	akkoriban	nagyon	súlyos	döntések	voltak	(és	
részletesebben	olvashattok	erről	a	Final	Fantasy	
VII	Remake	cikkben	(93. oldal),	amik	így	több	mint	
25	év	távlatából	már	egyértelműen	hibásnak	bizo-
nyultak.	A	kezdetben	Ultra	64	néven	futó	projekt	
a	videók	és	CD	zenék	helyett	a	fókuszt	a	gyors	és	
látványos	3D-s	grafikára	helyezte,	olyan	számítási	
kapacitással,	 amit	 az	 akkori	 szuperszámítógépek	
is megirigyelhettek. Mivel a legtöbb játékfejlesz-
tő	elpártolt	a	Nintendótól	ebben	az	időben	a	CD	

hiánya	miatt,	így	saját	erőből	(illetve	a	RARE	stú-
dióval	közösen)	tolták	ki	a	 játékokat	az	N64-re…	
és	nem	is	akármiket.	Mario	64,	Zelda:	Ocarina	of	
Time,	Goldeneye	64,	Turok	és	megannyi	cím,	amit	
mai	 napig	 emlegetünk,	mint a legjobbakat. 
Bár a Sonyval szem-
ben végül alulma-
radtak, és az N64 
mai	 napig	 úgy	ma-
radt meg az emlé-
kekben, mint egy 
furcsa	 és	 elhibá-
zott konzol, de 
nélküle sokkal 
kevesebb lenne 
a játékvilág. 

7. SEGA MEGA DRIVE / GENESIS
1988	-	1997

Teljes eladás:	30,7	millió
Fontosabb játéksorozatok:	Sonic,	Phantasy	Star,	
Vectorman,	Golden	Axe,	Streets	of	Rage,	Shining	

Force,	Mortal	Kombat

	 „Genesis	 does	 what	 Nintendon’t”,	 szólt	 a	
reklámszlogen	a	90-es	évek	legelején.	SEGA	erő-
ből	ment	neki	a	Nintendónak,	minden	reklám	arra	
irányult,	 hogy	 az	 ő	 gépük	 mennyivel	 erősebb,	
mint	a	konkurenciáé.	Ennek	nevet	is	adtak	„Blast	
Processing”,	aminek	a	valóságban	semmi	jelentő-
sége	nem	volt,	de	 jól	hangzott.	Persze	nemcsak	
szájkaratéztak, a kis fekete konzolra sorra jelen-
tek	meg	a	 jobbnál	 jobb	címek,	köztük	természe-
tesen	a	máig	híres	Sonic	sorozat,	ami	lényegében	
önmagában	eladta	a	gépet.	Bár	a	valóság	az,	hogy	
a Mega Drive ugyan minden hangoztatás ellenére 
gyengébb	hardware	volt,	mint	a	konkurens	Super	
Nintendo, de ez akkoriban szinte senkit nem érde-
kelt, hiszen a megjelent adatok kevés embernek 
jelentettek	 bármit	 is.	 Japánban	 érdekes	módon	
nem aratott nagy sikert, viszont nyugaton hatal-
masat	robbantottak	vele,	és	megszületett	az	első	
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5. SONY PLAYSTATION
1994 - 2006

Teljes eladás: 102,3 millió
Fontosabb játéksorozatok:	Crash	Bandicoot,	
Spyro,	Final	Fantasy,	Castlevania,	Gran	Turismo,	

Ridge	Racer,	Tomb	Raider,	Resident	Evil

 Ha már ennyit emlegettem a Sonyt, akkor 
ideje rátérni a kis szürkére, ami a 90-es években 
újraértelmezte a videojáték fogalmát. Bár kez-
detben a Sony nem tervezett saját konzolt kiadni, 
hanem a Nintendóval együtt tervezett betörni a 
piacra	 egy	 Super	 Nintendóhoz	 csatlakoztatható	
CD	olvasóval,	de	erős	nézeteltérések	alakultak	ki	
a	 cégek	 között,	 és	 a	 végén	 a	 tervezett	
partnerkedésből	 semmi	 sem	 lett	
(egy	 prototípuson	 kívül).	 Viszont	
nem szerették volna a sok beleölt 
időt	 és	 energiát	 veszni	 hagyni,	
ezért úgy döntöttek, hogy PlayS-
tation néven saját 32 bites kon-
zolt jelentenek be. Ami ezután 
következett, arra szerintem nem so-
kan	számítottak.	

A	másik	híres,	vagyis	 inkább	hírhedt	kiegészítő	a	
32X	névre	hallgató	egység,	ami	azt	a	célt	szolgálta	
volna,	hogy	felturbózza	az	alapgép	képességeit…	
sajnos	gyorsan	feledésbe	merült	és	csak	egy	ma-
roknyi játék jelent meg rá. A SEGA ezután leszálló 
ágba	került,	a	későbbi	Sega	Saturn	nem	tudta	fel-
venni a küzdelmet a PlayStation és a Nintendo 64 
sikerével,	majd	a	Dreamcast	bukásával	2000	ele-
jén	végleg	kiléptek	a	konzol	piacról	és	mára	legin-
kább	játékkiadóként	működnek.

6. NINTENDO WII
2006	-	2017

Teljes eladás: 101,6 millió
Fontosabb játéksorozatok: 

Legends	of	Zelda,	Mario,	Wii	sports,	

 A Sony eljövetelével a Nintendo egye-
duralma	 lényegében	megszűnt,	 és	 se	 az	N64	 se	
a	GameCube	nem	igazán	tudta	megszorongatni	a	
konkurenciát	(hogy	a	villámgyorsan	elhalt	Virtual	
Boy	balesetről	ne	is	beszéljünk).	2005	környékére	
a	világ	inkább	a	MicroSoft	és	Sony	párharcára	kon-
centrált	a	frissen	érkező	PlayStation	3	és	Xbox	360	
konzolok	kapcsán,	melyek	elsőként	célozták	meg	
a	modern	 HD	 technológiát.	 A	 Nintendo	 is	 beje-
lentett közben egy konzolt, méghozzá Wii néven, 
és nem is titkolták, hogy lényegében a 2001-ben 
megjelent	 GameCube	 kicsit	 feltuningolt	 újraki-
adása lesz. Természetesen a játékvilág úgy reagált 
erre,	ahogy	az	várható	volt…	hangos	röhögéssel	
és gúnyos mémekkel, ahol a Nintendo ássa a saját 

sírját.	A	névválasztás	sem	volt	szerencsés	(az	an-
goloknál elég komikusan hangzik), de amikor ezt 
megfejelték	azzal,	hogy	a	konzol	nuncsakura	ha-
sonlító	mozgásérzékelős	 irányítást	 kap,	hát	min-
denki	elmorzsolt	egy	könnycseppet	a	megbolon-
dult	japánokért.	Aztán	amire	senki	nem	számított:	
a	Wii	jött,	látott	és	győzött.	Eladásokban	akkorát	
vert a két egymással kakaskodó ellenfelére, hogy 
öröm	volt	nézni.	Nem	kellett	HD	grafika,	se	Bluray,	
se	semmi	hasonló	modern	fityfene,	a	Wii	iszonya-
tosan	jó	játékélményt	nyújtott,	az	emberek	pedig	
egymást	taposva	rabolták	 le	a	készleteket	a	bol-
tokból.	 Erre	 jött	 rá	 a	 parádés	 felhozatal,	 a	 Nin-
tendo	nem	spórolt	ezúttal	semmin	és	két	kézzel	
szórta a jobbnál jobb játékokat. Mariók, Zeldák, 

Metroidok,	JRPG-k,	
sportjátékok	 tonna-

számra,	 sőt	 arról	 sem	 feledkeztek	 meg,	 hogy	 a	
Gamecube-bal	 visszafelé	 kompatibilis	 legyen,	 és	
már volt online boltja is, ahonnan régebbi konzo-
lok	legendás	címeit	tölthették	le	a	népek.	Sony	és	
MS szégyenkezve elkezdték a saját mozgásérzé-
kelős	projektjeiket	(Move	és	Kinect),	de	mire	elju-
tottak volna oda, hogy érdemben fejlesszenek is 
rá,	a	Wii	lendülete	is	elfogyott,	az	emberek	pedig	
valami újat akartak. A Wii utódja a Wii U lett, ami 
sajnos gyorsan elhalt, de hamvaiból ismét megal-
kottak	egy	új	sikertörténetet,	amit	Switchnek	ne-
veznek,	de	erről	majd	máskor…
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	 De	akkor	miért	is	nem	a	NES	áll	az	első	he-
lyen?	Nos,	mert	van	még	3	másik	konzol,	amik	ha	
kisebb mértékben is, de szintén megreformálták 
a játékvilágot...  

3. GAME BOY (COLOR)
1989	-	2003

Teljes eladás:	118,6	millió
Fontosabb játéksorozatok: Tetris, Mario, 

Legend of Zelda, Final Fantasy Legend, 
Donkey Kong, Pokemon

	 30	évvel	ezelőtt,	mikor	még	nem	 léteztek	
mobiltelefonok	 (bizony,	ma	már	el	 se	 tudjuk	ezt	
képzelni),	akkor	nem	volt	egyszerű	azoknak,	akik	
utazás közben vagy a szabadban szerettek volna 
játszani	 a	 kedvenc	 videojátékaikkal.	Bár	 léteztek	
már	akkor	is	amolyan	„kvarcjátékok”,	de	azok	még	
messze voltak a valódi kézikonzoloktól. A Ninten-
do	viszont	 itt	 is	újítani	akart,	és	1989-ben	piacra	
dobta a Game Boy-t, ami lényegében egy nagyon 
lebutított	NES	volt,	hordozható	változatban.	A	ki-
jelzője	összesen	4	színt	tudott	(2	szürke	és	2	zöld),	
de ez akkoriban senkit sem zavart, mert termé-
szetesen	tucatjával	érkeztek	rá	a	játékok.	
 
	 Érdekesség,	 hogy	 az	 a	 játék,	 ami	 minden	
Game	 Boy-hoz	 járt,	 ezúttal	 nem	 egy	 Mario	 cím	
lett,	 hanem	az	1984-es	Tetris	 feldolgozása.	 Ez	 a	
lépés	zseniálisnak	bizonyult,	úgy	vitték	a	kis	masi-
nát,	mint	a	cukrot,	mert	a	Tetris	kortól	és	nemtől	
függetlenül mindenkit lekötött akár órákra is. 

Emlékszem, olyan 1994 környékén, mikor az akko-
ri	576	Kbyte	magazinban	olvastuk,	hogy	mire	ké-
szül	a	Sony,	csak	a	fejünket	csóváltuk,	elvégre,	ha	
konzol,	akkor	az	vagy	SEGA	vagy	Nintendo,	nincs	
más!	Két	évre	rá	a	PlayStation	szinte	letarolta	a	pi-
acot,	olyan	látványt	nyújtott,	amit	akkoriban	csak	
a	megfizethetetlenül	drága	PC-k	vagy	a	játékter-
mi	gépek.	Aztán	jöttek	sorban	az	olyan	legendás	
címek,	mint	a	Metal	Gear	Solid,	Final	Fantasy	VII/
VIII/IX,	Tomb	Raider	1-4,	Resident	Evil	1-2,	a	Crash	
Trilógia,	a	Spyro	sorozat,	és	még	sorolhatnám	ol-
dalakon	át.	Teljesen	mindegy,	milyen	stílust	 sze-
rettél, a PS-en megtaláltad, és ezzel nagyon ne-
hezen	tudta	felvenni	a	versenyt	bárki	is.	A	CD	írók	
terjedésével és a kalózkodás fellendülésével a PS 
népszerűbb	 lett,	mint	valaha,	2000-re	pedig	úgy	
tűnt,	hogy	a	Sonynak	egyetlen	egy	konkurenciája	
lehet	csak,	és	az	saját	maga	(aztán	jött	a	Wii	és	az	
Xbox,	a	többit	meg	már	tudjátok).

4. NINTENDO ENTERTAINMENT 
SYSTEM / FAMICOM

1983	-	1995/2003
Teljes eladás: 61,9 millió

Fontosabb játéksorozatok: Mario, 
Legend	of	Zelda,	Contra,	Metroid,	Metal	Gear,	

Final	Fantasy,	Dragon	Quest,	Castlevania

	 Ha	 nagyon	 őszinte	 akarnék	 lenni,	 akkor	
NES-nek kellene az 1. helyen lennie ebben a listá-
ban,	hiszen	a	80-as	években	akkora	hatása	volt	az	
egész	világra,	amire	azóta	sincs	túl	sok	példa.	Bár	
nem	ez	volt	az	első	konzol	és	messze	nem	is	a	leg-
erősebb	hardware,	mégis	 elhozta	 a	 családoknak	
a	videojáték	fogalmát.	A	Nintendo	ezzel	a	géppel	
lett a világ legismertebb konzol gyártója, és ugye 
mondanom sem kell, hogy az olyan karakterek, 
mint	Mario,	Zelda,	Samus	itt	jelentek	meg	először,	
lényegében	 instant	történelmet	 írva.	Olyan	sike-
res lett a konzol, hogy a játékokból többet adtak 
el,	mint	az	összes	többi	platformból	(beleértve	a	

személyi	 számítógépeket	 is)	 összesen.	 Egyetlen	
év alatt több NES konzol fogyott el, mint az akkor 
fénykorát	élő	Commodore	64-ből	5	év	alatt	(sem).	
Hivatalosan 1995-ben jelent meg rá az utolsó já-
ték, de a gyártását 2003-ig folytatták, amikor 
is végleg leálltak a támogatásával. Bár maga a 
konzol	 nem	volt	 erős,	 sőt	 a	 SEGA	akkori	 konzol-
ja	a	Master	System	sok	szempontból	messze	jobb	
volt,	de	a	hatalmas	méretű	felvásárlása	miatt	min-
den	cégnek	a	NES	volt	az	elsődleges	platformja.	
NES-en	született	meg	a	Final	Fantasy,	a	Castleva-
nia,	a	Dragon	Quest	és	még	sok-sok	ma	is	futó	so-
rozat.	Érdemes	neten	rákeresni,	hogy	milyen	kie-
gészítőket	kapott	a	gép,	találtok	majd	sok	vicces	
furcsaságot,	a	robottól,	a	kesztyűbe	épített	irányí-
tón	át	a	legbizarrabb	és	használhatatlan	műanyag	
vackokig,	amiknek	az	volt	az	egyetlen	célja,	hogy	
a	szülők	zsebéből	kihúzza	a	pénzt	a	karácsonyi	be-
vásárlás alkalmával.
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még a korábbi PS1-es játékokat is kezelte, szóval 
nem volt esélye ellene senkinek. Ekkor döbbent 
rá	a	Microsoft	is,	hogy	a	jövő	az	bizony	a	konzol,	
és	 a	 Dreamcast	 bukása	 után	 megjelentették	 az	
Xboxot,	de	ez	már	másik	történet.	A	PS2-t	téve-
sen	szokták	úgy	megbélyegezni,	hogy	a	generáci-
ójának	 leggyengébb	konzolja	volt,	pedig	ez	nem	
igaz.	A	kis	fekete	ördög	igazi	erőmű	volt,	a	szívét	
alkotó	 Emotion-Engine-nek	 elkeresztelt	 CPU	pe-
dig	jóval	megelőzte	a	korát.	Hozzáértő	kezekben	
igazi	csodákra	volt	képes,	így	születhettek	meg	az	
olyan fantasztikus játékok, mint a God of War 1-2, 
Metal	Gear	Solid	3,	Final	Fantasy	12,	a	Jak	&	Dext-
er	sorozat	és	a	többi	mai	napig	népszerű	játék.	

A	konzol	4	ceruzaelemmel	működött,	amivel	akár	
10-15	órát	 is	 kibírt	 jobb	esetben.	Persze	a	SEGA	
és	az	akkoriban	fénykorát	élő	Atari	is	megtette	a	
maga	 lépéseit,	 hogy	betörjön	 a	 kézikonzolok	pi-
acára,	de	sem	a	Game	Gear,	sem	a	Lynx	nem	volt	
képes	még	 csak	megszorongatni	 sem	 a	 Ninten-
do	masináját.	 Játékok	 tekintetében	 pedig	 aztán	
végkép	nem	lehetett	panasza	senkinek,	gyakorla-
tilag a Zeldától a Final Fantasy-ig minden megje-
lent	rá,	sőt	még	a	Donkey	Kong	Country	trilógia	
is	megkapta	 a	maga	portjait,	 hogy	 a	 sok	Mortal	
Kombat	 és	 hasonló	 verekedős	 játékokról	 ne	 is	
beszéljünk. De az igazi nagy áttörést mégis egy 
ma	 is	 jól	 ismert	 cím	hozta	meg,	és	ez	nem	más,	
mint a Pokémon, melynek egyes részei újabb és 
újabb eladási rekordokat döntöttek. Közel 10 év-
vel	a	megjelenése	után,	1998-ban	a	konzol	kapott	

némi	 ráncfelvarrást	 a	Game	Boy	Color	 képében,	
ami	már	színes	kijelzővel	és	egy	picit	modernebb	
hardware-rel rendelkezett. 2003-ban megjelent 
a	Game	Boy	Advance	is,	ami	végleg	leváltotta	az	
akkor	már	ősöreg	szürke	téglát,	a	Nintendo	pedig	
azóta is a hordozható konzolok koronázatlan kirá-
lya.

2. SONY PLAYSTATION 2
2000 - 2013

Teljes eladás: 155 millió felett
Fontosabb játéksorozatok: Final Fantasy, 

Ratchet,	Jak,	God	of	War,	Devil	May	Cry,	Gran	
Turismo, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid

	 A	Sony	a	90-es	évek	második	felében	alapo-
san	szétcsapott	az	akkori	konzol	piacon.	Az	egye-
duralkodó Nintendót, ha nem is teljesen, de ala-

posan	megszorongatta	annyira,	hogy	10	évig	nem	
tértek	magukhoz	jóformán.	Viszont	a	PlayStation	
konzol	 erősen	 kezdett	 már	 öregedni	 a	 2000-es	
évekhez	közeledve,	így	adott	volt,	hogy	ideje	vál-
tani	valami	erősebb	masinára.	A	Sonynak	kapóra	
jött	egy	új	adathordozó	formátum	megjelenése:	
a	DVD,	amit	a	CD	utódjának	szántak.	Akkoriban	a	
DVD	 lejátszók	 nagyon	 luxuscikknek	 számítottak,	
ezért	 hatalmas	 ütőkártya	 volt,	 hogy	 a	 2000-ben	
megjelent	 PlayStation	 2	 nemcsak	 játékokra	 volt	
alkalmas,	 de	 bizony	 a	 DVD	 filmeket	 is	 lejátszot-
ta.	 Kettőt	 egy	 áron,	 a	 hatás	 pedig	 nem	maradt	
el.	A	PS2-őt	úgy	vitték,	mint	a	cukrot,	tömegesen	
hordták	 el	 a	 boltokból,	 ezzel	 megpecsételve	 a	
sorsát	a	SEGA	akkori	Dreamcast	konzoljának.	Ter-
mészetesen	a	játékfelhozatal	is	parádés	volt,	sőt,	

„Az egyeduralkodó Nintendót, ha 
nem is teljesen, de alaposan meg-
szorongatta annyira, hogy 10 évig 
nem tértek magukhoz jóformán.” 
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1. SUPER NINTENDO ENTERTAIN-
MENT SYSTEM / SUPER FAMICOM

1990 - 2003
Teljes eladás: 49,1 millió felett

Fontosabb játéksorozatok: Mario, Metroid, 
Final	Fantasy,	Contra,	Star	Wars,	Donkey	Kong	

Country,	Castlevania,	Dragon	Quest,	
Street Fighter 2, Mortal Kombat

	 Valamikor	a	90-es	évek	 legelején,	talán	10	
éves lehettem, mikor hazafelé a suliból meglát-
tam	 néhány	 ismerős	 srácot	 az	 egyik	 bútorbolt	
előtt.	 Valamit	 nagyon	 néztek	 bent,	 amit	 nem	 is	
értettem	elsőre.	Aztán	odamentem	közéjük	és...	
szerelem	volt	első	látásra.	Egy	nagy	TV-n,	valami	
flancos	állványon	ott	ékeskedett	egy	Super	Nin-
tendo,	és	demózta	a	Super	Mario	World	 játékot.	
Bementünk és óvatosan megkérdeztük, hogy 
„csókolom,	 kipróbálhatjuk?”.	 A	 bizonytalan	 igen-
lő	 válasz	 után	 odaléptünk	 a	 szürke	 csodához	 és	
megbabonázva kezdtünk el játszani. Az a hang, 
az	a	grafika,	az	az	élmény…	természetesen	más-

nap	és	azután	is	visszamentünk,	képzelhetitek	az	
eladók mennyire voltak boldogok, végül a szülök 
jöttek, hogy ugyan hagyjuk már el a boltot, nem 
illik órákig ott állni és játszani. Természetesen 
nem	 volt	 kérdés,	 hogy	 mit	 kérünk	 karácsonyra.	
Gyermekkorom legszebb emlékei közé tartozik az 
a	rengeteg	közös	nintendózás,	Mario	Kart,	Super	
Metroid,	Secret	of	Mana,	Super	Street	Fighter	2,	
Donkey	 Kong	 Country,	 Killer	 Instinct,	 Mario	 All-
Stars és sok-sok másik játék ragasztott oda min-
ket	a	TV	elé…	mondhatom,	hogy	évekre.	A	Super	
Nintendo	 nemcsak	 egy	 konzol	 volt,	 hanem	 egy	
életérzés,	a	nagybetűs	 játékélmény.	Olyan	 látvá-
nya és hangzása volt, amihez akkoriban semmi 
sem volt fogható, hiszen gondoljunk bele, hogy 
sokaknak	 akkor	még	 C64-ese	 és	 Hercules	moni-

toros	prüntyögő	PC-je	volt,	amin	talán	a	Frogger	
elindult. A SNES-en viszont 3D-s Mario Karttal 
kergettük egymást, vagy a közel fotorealisztikus 
Donkey	Konggal	gyűjtögettük	a	banánokat.	Nem	
is	véletlen,	hogy	ezt	a	konzolt	tekintik	mai	napig	
sokan	 az	 „igazi	 retro	 élménynek”,	 a	 Nintendo	 is	
folyamatosan kiadja a klasszikus játékokat újra és 
újra,	mert	halhatatlanok.	Ma	is	pontosan	olyan	él-
ményt	adnak,	mint	közel	30	éve.	És	ez	az	igazi	va-
rázslat,	főleg	ha	azt	is	figyelembe	vesszük,	a	SNES-
nek	 alig	pár	 éve	 volt,	 hiszen	mindössze	1991	és	
1996 között volt a fénykora, de a rövid 5 év alatt 
akkora	 legendát	épített,	amire	más	konzoloknak	
10 év is kevés volt. 

	 De	 itt	nincs	vége	a	történetnek,	ugyanis	a	
SNES ismét feltámadt a 2000-es években, az in-
ternettel együtt. Ekkor ismertük meg igazán, 
hogy mennyi játékot sosem láthattunk, mert nem 
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jelentek	meg	Japánon	kívül.	Eljött	a	rajongói	for-
dítások	ideje,	és	megszülettek	az	első	használha-
tó	emulátorok	 is.	Tales	of	Phantasy,	Star	Ocean,	
Final	 Fantasy	 V,	 Dragon	 Questek,	 Shin	 Megami	
Tensei	sorozat…	egy	új	világ	nyílt	ki	számunkra.	És	
ez	jelenleg	is	tart,	folyamatosan	fordítják	ezeket	a	
rejtett	kincseket	a	rajongók.

 Ha igazi retró élményt szeretnél, akkor 
csapj	 le	 egy	 SNES	 Classicra,	 mert	 ennél	 jobbat	
nem	fogsz	találni.	Minden	idők	legjobb	japán	kon-
zolja	vitán	felül	a	Super	Nintendo!

„...szerelem volt első látásra. Egy 
nagy TV-n, valami flancos állvá-
nyon ott ékeskedett egy Super 

Nintendo, és demózta a Super Ma-
rio World játékot. (...) odaléptünk 
a szürke csodához és megbabo-

názva kezdtünk el játszani.” 


