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Nindendo DS-re jelent meg és talán egyike azon 
játékoknak, amelyek tényleg a végsőkig elvitték a 
kis konzol elég gyér teljesítményét. Ami nekünk 
extrán érdekes lehet, hogy a nyitó dalt, az a Kokia 
énekelte fel, aki pár éve idehaza is koncertezett. 
A ToI (több másik Tales epizódhoz hasonlóan) egy 
kettős felépítésű világgal rendelkezik. Létezik a 
mennyei és a földi sík. A mennyei síkon egykor 
hatalmas háború dúlt, és az elesett hősök a föl-
di síkon emberi testben reinkarnálódtak. Az egyik 
ilyen legendás tábornok, Asura egy „átlagos” em-
ber srác testébe vándorol, Lucáéba, aki egyik nap 
találkozik egy hozzá hasonló reinkarnálódott hős-
sel, aki egy elég harcis kiscsaj képében született 
újjá. 

 A Bandai Namco Entertainment híres sze-
repjáték sorozata idén lett 25 éves. Ez alatt ren-
geteg Tales of játék került forgalomba és a nép-
szerűségük lassan a Final Fantasy-éval vetekszik. 
Legalábbis Japánban, mert sajna hozzánk nem 
mindegyik cím jutott el. Ennyi játéknál rendre fel-
merül, hogy melyikkel is érdemes kezdeni? Melyik 
is a legjobb? Nos, én most összeszedtem nektek a 
szerintem 10 legjobbat, amit érdemes kipróbálni, 
vagy ha mást nem, akkor az anime adaptációjába 
belenézni. 

10. 
Tales of Phantasia | 1995

 Bár ma már nagyon régiesnek tűnhet sokak-
nak ez a játék, de mégsem mehetünk el mellette, 
tekintve, hogy az egész sorozat innen indult. A 
ToP hihetetlenül ambiciózus vállalkozás volt akko-
ri mércével, és mai napig az egyik legmonumentá-
lisabb 16 bit-es szerepjátéknak tartják. Bár látszó-
lag egy szokásos fantasy játék, de számos 
dologban köröket vert az addigi társaira. 
A SNES erőforrásainak utolsó cseppjeit is ki-

használva brutálisan szép volt, a harcok valós idő-
ben zajlottak, a városok és pályák grafikáját pedig 
sok Playstation játék is megirigyelhette volna. 
Nem is volt elég hozzá az akkoriban maximális 4 
megabyte-os korlát, ugyanis ToP teljes 6 megán 
terpeszkedett. Szükség is volt az extra tárhelyre, 
mert nem csak rengeteg hang került bele, hanem 
egy teljes nyitó dal is. A karakterekért az a Fujishi-
ma Kousuke felelt, akinek az Oh My Goddess so-
rozatot is köszönhetjük, a zenéjét pedig Sakuraba 
Motoi szerezte. 
 A történet kezdetén 4 hős épp legyőzi Dha-

ost, az emberiséget fe-
nyegető gonosz má-
gust, és bezárják egy 

koporsóba. Sok év-
vel később két fiatal 

srác, Cless 
és Chester 

v a d á s z a t-
ról haza-
térve azt 

látja, hogy 
a falujukat le-

rombolták és szüleiket megölték a katonák. El is 
indulnak, hogy bosszút álljanak, de hamarosan 
kiderül, hogy a szálak sokkal messzebbre visznek, 
nemcsak térben, de időben is. Természetesen a 
háttérben Dhaos áll, aki időutazás révén szeretné 
visszanyerni a hatalmát. Cless és csapata pedig 
azon van, hogy megállítsa őt, de ehhez vissza kell 
utazniuk a múltba, majd később a jövőbe, hogy 
Dhaost véglegesen legyőzzék.
 A ToP fantasztikus játék volt, amit később 
több platformra is portoltak, de nyugatra csak a 
végtelenül lebutított és ronda Gameboy Advan-
ce változat jutott el (illetve egy minősíthetetlen 
IOS port), így aki játszani szeretne vele, annak azt 
javaslom, hogy a neten keressen rá a PlayStation 
verzióra, aminek van rajongói fordítása. Klasszikus 
2D-s szerepjátékok rajongóinak szerintem köte-
lező darab. 2004-ben készült belőle egy 4 részes 
anime is, ami nagyon lazán dolgozza fel a történe-
tet, inkább amolyan kiegészítése a játéknak.

9. 
Tales of Innocence | 2007

 A kézikonzolok sem maradtak ki a Tales játé-
kok áradatából, de ezek közük csak nagyon kevés 
jutott el nyugatra. Sajnos a legtöbbjét Japánon kí-
vül senki sem akarta forgalmazni, így a rajongók-
ra maradt, hogy nem éppen legális úton-módon 
készítsék el a fordításokat. A ToI is ilyen, szinte 
teljesen érthetetlen, hogy miért nem készült be-
lőle hivatalos angol kiadás, de most már mindegy. 
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7.
Tales of Graces | 2009

 Érdekes, hogy a Nintendo Wii-re milyen sok 
rpg-t fejlesztettek, de ezek nagyrésze valahogy 
nagyon nehézkesen vagy éppen sehogy sem je-
lent meg nyugaton. Valamiért a Nintendo elzárkó-
zott attól a gondolattól, hogy Japánon kívül bár-
kit is érdekelhetnének a jrpg-k. Persze azóta más a 
helyzet, de a ToG esetén 3 évet kellett várni, hogy 
angolul is megjelenjen és ezt is a Sony-nak köszön-
hetjük, mert addigra készült el a PlayStation 3-as 
változat. Szebb, jobb és kibővített lett, amiért na-
gyon hálásak lehetünk, mert a Graces szerintem 
az egyik kihagyhatatlan része a sorozatnak. 
 
 Bár látszólag az addigra megjelent Tales já-
tékokhoz képest erősen egyszerűsödött a játék-
menet és a történet is, de szerintem pont emiatt 
az egyik legjobb „kapudrog” a jrpg-k világához. 
Szimplán csak játszatja magát, és sosem kell azon 
görcsölni, hogy „jaj, hova kell menni”. 

Természetesen gyorsan összebarátkoznak, és kö-
zösen elindulnak egy küldetésre, aminek szintén 
természetesen a két világ megmentése lesz a vé-
gére. 
 Bár korántsem a legismertebb vagy a leg-
jobbja a sorozatnak, de azt el kell neki ismerni, 
hogy az egyik legjobb kézikonzolos Tales játék. A 
grafika meglepően igényes 3D, a harcok is akció-
dúsak és akár multiplayerben is játszhatóak. A tör-
ténet kicsit bukdácsoló, de a maga módján kifeje-
zetten aranyos. A legnagyobb hibája, hogy szinte 
elérhetetlen, jelenleg csak emulátorral játszható, 
legalábbis annak, aki nem tud Japánul. 2012-ben 
készült egy PS Vita változat is… de szintén csak 
japánul elérhető.
 

8. 
Tales of Legendia | 2005

 A PlayStation 2-re megjelent ToL eléggé 
megosztotta nemcsak a Tales sorozat rajongóit, 
de a kritikusokat is, mert nagyon eltért az addig 
megszokottaktól. Én imádtam, az egyik első játé-
kom volt Ps2-re, de elismerem, nem biztos, hogy 
mindenkinek ajánlható. Kezdve a grafikával, ami 
az addigra megszokott anime stílust lecserélte a 
kicsit nyugatiasabb CG stílusra. Persze megtart-
va a japános karaktereket, de valahogy az egész 
plasztikusabbnak hatott. A harcok egysze-
rűsödtek, nagyon hasonlóak, mint a Tales of 
Phantasiában, de a 3D-s effektek miatt néha 
elég kaotikusak. A karaktereket ezúttal Naka-
zawa Kazuto (Samurai Champloo) tervezte és 
az első játék a sorozatban, ahol nem Sakuraba, 
hanem Shiina Go szerezte a zenét. Nem is akármi-
lyen zenéket, mert talán az összes Tales játékból 
ennek lettek a legfülbemászóbb és legepikusabb 
melódiái. 

 A sztori egy olyan világban játszódik, ahol 
egy végtelen nagy óceánon sodródik egy kisebb 
kontinens méretű ősi hajó, a Legacy. Itt két nép 
éldegél, az emberek, „Orerines”-ek és a picit elfek-
re hasonlító Ferinesek. Erre a bárkára érkezik meg 
hajótöröttként a harcos Senel és a mágikus ké-
pességekkel rendelkező Shirley, akit szinte azon-
nal el is rabolnak a banditák, a kissé idióta Moses 
vezetésével. Senel persze elindul a lány kiszabadí-

tására, amiből szokás sze-
rint egy hatalmas kaland 

keveredik, amely során 
természetesen 
bejárják a Leg-

acyt kívül-belül, és 
rengeteg ősi titokra is 
fény derül.

 Sajnos ez a Tales sem ke-
rülhette el a sorsát, a nyugati 

verziót nagyon keményen meg-
nyírbálták. A sztori második feléből kiszedték 
a szinkront, a nyitó dal is eltűnt és a fordítás 
sem lett tökéletes, így az egész olyan sutá-
nak és félkésznek hatott. Nem is portolták 

más gépekre, így csak a PS2-es verzió érhető 
el, de akinek van rá lehetősége, az keresse meg 
inkább a rajongók által helyre kalapált „nem hiva-
talos” verziót, sokkal jobb.

 Mivel nem igazán lett sikeres, így anime 
verzió sem készült belőle, de ettől függetlenül 
én mégis ajánlom azoknak, akik egy kicsit „erede-
tibb” JRPG-t szeretnének.
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Az Eternia hatalmas siker lett Japánban, olyany-
nyira, hogy azonnal kapott is 
egy 13 részes anime soroza-
tot, ami a történet közepén 
játszódik, konkrétan ott, ahol 
a csapat készül átugrani a másik 
bolygóra. Az anime amolyan 
extra fejezet, ami tökéletesen 
ékelődik a sztoriba. A játék el-
érhető PS1-re és PSP-re, én az 
utóbbit javaslom, tekint-
ve, hogy ma már egy 
közepes telefonon 
is könnyedén lehet 
emulálni, így akár 
zsebben is vihetjük 
magunkkal.

A harcok nagyon gyorsak és sosem irritálóan ne-
hezek, a karakterek szerethetőek, a történet pe-
dig kellően csavaros, drámai, de mégis könnyed, 
és a humorban sincs hiánya.

 A cselekmény három gyerekkel indul, As-
bel, Hubert és Cheria, akik egy nap egy furcsa 
lányt találnak egy virágos mezőn. A neve Sophie 
és semmire sem emlékszik. Persze beveszik a 
bandába, együtt kalandoznak és játszanak, ám 
az egyik ilyen kaland nagyon rosszul sül el, Sophie 
az életét adja a gyerekekért egy démoni szörny 

ellen. A tragédiát elég nehezen dolgozzák fel, a 
csapat szétoszlik, és sok év után veszi fel a játékos 
a fonalat, amikor már idősebbek. Asbelből lovag 
lesz, aki elég messzire sodródott régi barátaitól, 
Sophie elvesztése pedig feldolgozhatatlan trau-
ma maradt számára. Ám egy nap ismét előkerül 

„Sophie”, vagy legalábbis egy lány, 
aki teljesen rá hasonlít, Asbel pedig 

elindul, hogy összeszedje a régi 
csapatot és megoldják a rejtélyt, 

amiről persze kiderül, hogy messze 
nagyobb kaland lesz, mint azt vala-
ha is gondolták volna.
 Imádom a ToG-t, talán a tör-

ténet szempontjából az egyik 
legnagyobb kedvencem, mert 

olyan „személyes” és mentes a 
nagy kliséktől. Megkockáztatom, 

hogy ilyen téren talán 
az egész sorozat leg-

jobbja, és csak azért nincs 
magasabb helyen, mert 

ugyanakkor a játékmenet már 
nem annyira felhőtlen. Néha 
túl egyszerű, a pályák kao-
tikusak, a harcok is bár kez-

detben könnyűek, a végére na-
gyon unalmassá válnak. Ennek 

ellenére akinek van PS3-asa, 
az szerezze be és próbálja 

ki, mert nagyon meg-
éri.

6. 
Tales of Eternia | 2000

 A Tales of Destiny II címen is ismert játék 
a sorozat 3. része és egyben az első Playstation 
gerenáció egyik utolsó példánya. Gyönyörű 2D-s 
sprite alapú rpg, ami mai szemmel nézve is egész 
mutatós. Bár játékmenetben még a 90-es éve-
ket idézi, de már sokkal modernebb köntösben. 
Őszintén szólva erről a legnehezebb nekem írni, 
mert minden tekintetben az egyik legtökélete-
sebb példája a nagybetűs „japán szerepjátéknak”. 
Az összes létező klisét megtaláljuk benne, amit 
csak az elmúlt 30 évben kitaláltak, de ez koránt-
sem probléma, sőt! A Tales of Graces-hez hason-
lóan ez a rész is tökéletes beugró a sorozatba, hi-
szen egyszerű, átlátható, mutatós és aranyos. 
 Reid, a fiatal vadász és Farah, a tenyeres-tal-
pas parasztlány a legjobb barátok, és békében 
élnek egy kis faluban. Egy nap viszont meteor 
csapódik be a közelben, és a kráterében egy fia-
tal, nagyon furcsa lányt találnak, aki nem beszéli a 
nyelvüket. Hogy rájöjjenek, ki is a lány, és mit akar 
mindenáron elmondani, Reid és Farah elindulnak 
a nagyvárosba, hogy megkeressék régi barátju-
kat, aki amolyan tudóspalánta, így a segítségével 
megfejthetik a lány mondanivalóját. A lányról, 
Meredyről, kiderül, hogy másik bolygóról szárma-
zik, ami hamarosan bele fog csapódni Reidék vilá-
gába, ha nem tesznek ellene valamit. Természete-
sen a négyes felkerekedik, hogy nemcsak egy, de 
mindjárt két világot is megmentsen.
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is valahol még az előző generációhoz tartozik, mi-
vel eredetileg Playstation 3-ra tervezték (és jelent 
meg Japánban), de nyugaton már a minimálisan 
feljavított PS4-es verziót kaptuk meg. Viszont 
szerencsére már minden cenzúrától és kivágott 
részektől mentesen. Szintén fontos tudni, hogy 
a Berseria az egy évvel korábban megjelent Tales 
of Zestiriának az előzménye. Szóval aki a Berseriát 
végigjátszotta, az utána azonnal kezdhet is bele a 
Zestiriába… bááár, ha őszinte akarok lenni, akkor 
ezt annyira nem is ajánlom, mert utóbbi játék sze-
rintem ezer sebből vérzik, és azon részek egyike, 
amit képtelen voltam végigjátszani, annyira gyen-
ge volt. Inkább ajánlom az Ufotable általi adaptá-
ciót, amit Tales of Zestiria the X néven keressetek, 
nem is olyan régi, 26 epizód (melyből 2 a Berse-
riához köthető), és szerintem jobban jártok vele, 
mint a játékkal szerencsétlenkedni. 

 5. 
Tales of Xillia | 2011

 Az első 2010-es Tales játék, vagyis ami már 
számunkra modernnek számít. A Xillia két nagy új-
donságot hozott a sorozatba, az egyik, hogy vég-
re tényleges 3D-be került a játék, ami azt jelenti, 
hogy a kamerát a játékos szabadon forgathatja.  
Bár ez nem mindenkinek tetszett elsőre, mert 
volt, akik szerint ezzel elvesztette a sorozat jelleg-
zetes stílusát, de szerintem meg egy szükséges 
előrelépés volt. A másik érdekesség, hogy a törté-
net elején választhatunk két szereplő között, aki 
szemszögéből átélhetjük a történetet. Ez azonnal 
hozza magával azt is, hogy a teljes sztorit kétszer 
kell végigtolni, hogy a teljes képet megkapjuk. 
Kár, hogy ez a fajta megközelítése a történetme-
sélésnek elég ritka jrpg-ben.

 Minden más viszont teljesen sablonos Tales 
cucc, csak most már minden teljesen 3D. A grafika 
bár nem igazán használta ki a Playstation 3 képes-
ségeit, de azért kimondottan szépnek mondható.
Mint említettem, két főszereplőt is kapunk, akik 
között választhatunk, az egyik Milla Maxwell, egy 
gyönyörű hölgy, aki állítása szerint egyenesen egy 
istenség, Maxwell földi avatárja, és Jude, egy fia-
tal orvostanhallgató srác, aki akaratán kívül kerül 
Milla útjába, mikor az éppen készül betörni egy 
katonai kutató bázisra. Hogy miért is teszi ezt, azt 
nem köti a srác orrára, de elég eltökélten szeret-
ne bejutni a komplexum legmélyére, és gyorsan 

kiderül, hogy ehhez meg is van minden hatalma. 
Jude ha már megállítani nem tudja a lányt, inkább 
vele tart, és egy elég komoly felfedezést tesznek. 
Egy fegyvert találnak, ami képes magába szívni a 
lelkeket és abból energiát nyerni, ami elég ahhoz, 
hogy akár birodalmakat buktassanak meg. Milla 
és Jude összefognak, hogy megállítsák azokat, 
akik ezt a fegyvert építették, és természetesen 
megmentsék a világot… vagy talán világokat…
 Ami ebben a játékban fantasztikusan mű-
ködik, az a Milla és Jude közötti kémia. Az ember 
tényleg át tudja élni, ahogy a könyvmoly, de tel-

jesen tapasztalatlan srác és az isteni erőkkel ren-
delkező, de a világról szinte semmit se tudó lány 
között kialakul egy szoros barátság. Milla hatalma 
persze a történet alatt megkérdőjeleződik, és lesz 
benne pár igen komoly csavar. A világa a játéknak 
pedig annyira jól összerakott, hogy egy év múlva 
már érkezett is a Tales of Xillia 2, szintén Playsta-
tion 3-ra, hogy tovább vigye az amúgy is monu-
mentális sztorit. A Milláékhoz csapódó többi ka-
rakter is maximálisan kidolgozott és szerethető, 
talán ez az egyik olyan epizód, ahol egyikőjük sem 
érződik „felesleges töltelék” szereplőnek. A grafi-
ka, mint említettem, nagyon szép, a zenék is ki-
válóak, a játékmenet pedig kellően szórakoztató. 
PS3 tulajoknak kötelező.

4. 
Tales of Berseria | 2016

 A Tales sorozat jelenleg legutolsó darabja, 
mert valahogy a készítők a Playstation 4 generáci-
ót nem igazán tudták jól kezelni. A Berseria ugyan-
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mentális mágiák mellé (tűz, víz, föld stb.) bejön a 
hang, amivel nemcsak harcolni lehet, de egyesek 
„látják” vele a jövőt. Ez pedig az Abyss világában 
nagyon komoly hatalomnak számít.
 
 A főszereplő Luke, aki látszólag egy mihasz-
na, hisztis és arrogáns nemes 
fiatal. Gazdag szülők gye-
rekeként a kis palotájában 
unja az életét és csak az 
dobja fel a napjait, amikor 
meglátogatja Van, a legen-
dás harcos, aki néha a lova-
gi harcra tanítgatja a srá-
cot. Az egyik ilyen edzés 
során megjelenik egy 
különös lány, Tear, aki 
rátámad Vanra, de 
mikor Luka a segít-
ségére siet, átte-
leportálódnak 
a birodalom 
másik felére. 

Persze ez ízlés dolga. De vissza a Berseriához! A já-
tékmenet és a grafika nagyrészt a Tales of Xillián 
alapul, de természetesen csiszolgatták azért jócs-
kán, szerencsére elhagyták a Zestiriában található 
céltalan nagy „kamu nyitott világot”, és jóval ki-
sebb, de annál tartalmasabb helyszíneket kapunk. 
A látvány - a meglehetősen sötét és depressziós 
történet ellenére - nagyon színes és látványos, a 
harcok pedig könnyen átláthatóak ismét, de azért 
a vége fele egyeseknek fejvakarást fog okozni, az 
tuti. 
 Velvet Crowe egy átlagos falusi kislány, aki 
boldogan éldegél imádott kisöccsével, Laphicet-
tel és állapotos nővérével Celicával. Egy nap azon-
ban eljön a „skarlát éj”, és démonok támadják meg 
a falujukat. Bár Celica vőlegénye, Artorius sikere-
sen megmenti Velvetet és Laphicetet, de a nővé-
rüket lemészárolják a szörnyek. Hét év telik el, és 
a falu lassan elfelejti a tragédiát, ám ismét közele-
dik a démonok éjszakája. Ezúttal sokkal nagyobb 
csapás éri a falu lakóit, egy betegség pusztít végig 
rajtuk, amitől mindenki szörnyeteggé válik, Velvet 

pedig szemtanúja lesz, hogy Artorius valami misz-
tikus szertartás keretein belül feláldozza Laphice-
tet. A betegség Velvetet is elkapja, de valamiért 
csak az egyik karját tudja megfertőzni, így féldé-
monná válik. Artorius, aki addigra már híres lovag 
lett, könnyedén legyőzi a lányt és börtöne zárja, 
ahol Velvet 3 évig raboskodik. Aztán egy nap egy 
furcsa alak kiszabadítja a cellájából, Velvet pedig 
testileg-lelkileg megnyomorított, kitaszított fél-
démonként elindul, hogy bosszút álljon az öccsé-
ért és megölje Artoriust.
 Mint látjátok, a Berseria története nagyon 
nem a megszokott kedves és aranyos kis fantasy. 
Velvetet szinte csak a bosszú és a harag motiválja, 
a kezdetben vidám lánykából egy megkeseredett 
és állandóan mogorva nő lett, akinek természe-
tesen rá kell jönnie, hogy semmi sem történt ok 
nélkül. Ez az epizód talán a „legkomolyabb” és leg-
sötétebb az összes közül, pont emiatt lehet ideá-
lis azoknak, akik kicsit idősebbek. És végül, ami az 
egyik legszebb, hogy PC-re is elérhető, egy Stea-
mes leárazásnál érdemes lecsapni rá!

3. 
Tales of the Abyss | 2005

 2005 érdekes egy év volt, ugyanis szinte 
egymás után jelent meg Playstation 2-re két Tales 
játék is. A másik a Tales of Legendia volt, amiről 
fentebb már írtam, de a nagyobb sikert az Abyss 
aratta, ami Japánban olyan népszerű lett, hogy 
2008-ban kapott egy 26 epizódos anime adaptá-
ciót is. Bár a két játék ugyanazon a hardveren je-
lent meg, mégis szinte ég és föld a kettő között 
az eltérés. Bár szerintem a Legendia grafikája egy 
kategóriával szebb, vagy legalábbis stílusosabb 
lett, viszont az Abyss animésebb és harsányabb 
látványa sokkal nagyobb közönséget mozgatott 
meg. Főleg, hogy Fujishima olyan karaktereket 
alkotott, akik nagyon jól rezonáltak az akkoriban 
épp megreformálódó animés világgal. A játékme-
net bár nem hozott semmi nagyobb változatást, 
ami igazán egyedivé tette az egészet, az az Abyss 
világa, mely szerintem azóta is az egyik legkreatí-
vabb fantasy univerzum. Nehéz is lenne pár sor-
ban összefoglalni, a lényeg, hogy a szokásos ele-
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egy világkörüli útra, hogy járja végig a templo-
mokat és imádsággal, manával töltse fel azokat. 
Persze nem utazik egyedül, vele tart (bár nem tel-
jesen legálisan) két gyerekkori barátja, a harcos 
Lloyd és a félelf Genis, plusz a tanárnője, Raine és 
a hivatalos testőre, Kratos. Ám gyorsan kiderül, 
nem mindenki örül annak, hogy Colette szorgos-
kodik a világban. Előkerül egy nindzsa lány, Shee-
na, aki mindenáron próbálja megállítani a templo-
mokhoz való eljutást, és bizony még számos más 
ellenfél is előkerül. 

Tear és Luke magukra maradnak a vadonban, 
és kénytelenek összefogni, hogy visszajussanak 
a palotába. Utazásuk során Luke-nek azzal kell 
szembesülnie, hogy szinte semmit sem tud az át-
lagemberek életéről, és bizony a lekezelő, hisztis 
stílusával csak magának árt. Tearről viszont szé-
pen apránként kiderül, hogy miért is akarta meg-
támadni Vant, Luke pedig lassan alapjaiban kezd 
megváltozni az utazásuk alatt.

 Hu, annyira nehéz visszafogni magam, hogy 
ne mondjak többet a történetről, mert egyszerű-
en imádom. Annyira szépen felvezet egy komp-
lex világot, hogy azt tanítani lehetne. L u ke 
és Tear párosa pedig legalább annyira 
szórakoztató, mint később Milla és 
Jude, a kezdeti ellenségekből fo-
kozatosan lesznek szövetségesek, 
majd barátok, míg a végére egy kis 
románc is kialakul, amihez pará-
dés szereplőgárda asszisztál. 
Igazából simán rakhattam 
volna akár az 1. helyre is a 
Tales of the Abyss-t, de 
egyetlen okból maradt 
csak a 3., az pedig, hogy 
a látványa és a grafikája 
talán az összes eddi-
gi közül a legkevésbé 
öregedett szépen. Sőt, 
kifejezetten csúnyács-
ka tud lenni, amihez 

borzalmasan hosszú töltési idők is jártak, szóval 
finoman szólva sem volt egy technikai csúcs. Sze-
rencsére azért jelentősen ellensúlyozza ezeket a 
fantasztikus történetvezetés és hangulat. Kapott 
egy Nintendo 3DS verziót is, így akiknek nincs már 
PS2-je, azoknak ezt a verziót javasolom. Ronda, de 
finom még mindig.
 

2. 
Tales of Symphonia | 2003

 Ha a Tales sorozatnak van „legikonikusabb” 
része, akkor az kizárásos alapon a Symphonia. Ez 
az az epizód, amit a Tales-ek legjobbjának tarta-
nak, és sokak szerint nem is lehet felülmúlni. Per-
sze ebben benne van egy erős nosztalgia is, ami 

nemcsak a játéknak, hanem a korszaknak is 
szól.  
 A ToS ugyanis akkor jelent meg, amikor a jr-

pg-k az abszolút fénykorukat élték. Az első volt 
azon Tales játékok sorában, amit bátran oda le-

hetett állítani akár egy Final Fantasy VII mellé is. 
Az összképen egyetlen aprócska dolog rondít, 
méghozzá ismét a Nintendo, akik megvették 
a játék jogait és a Gamecube kiadás után sok 

évig nem voltak hajlandóak engedni, hogy bár-
mi másra megjelenjen nyugaton. Japán-
ban kapott ugyan egy PS2-es változatot, 

de nekünk bizony várni kellett addig, amíg a 
Nintendo feloldotta a korlátozást és onnan-
tól bizony azonnal megjelent Playstation 3-ra 
és PC-re is, szóval ezt is könnyedén bárki ki-

próbálhatja. Na de miért is volt akkora nagy siker? 
Elég volt csak ránézni, olyan kiakasztóan szép 
volt, hogy emlékszem 17 éve nem is akartam el-
hinni, hogy így néz ki, amikor megláttam egy ma-
gazinban. Az első játékok egyike volt, ami nagyon 
profin használta a Cel-shading technikát, amivel a 
3D-s karakterek nagyon rajzfilmes hatást kaptak 
(szerintem valahol ez hiányzott a Abyss-ból), és 
így ennyi idő után nagyon szép a látványa. A já-
tékmenete pedig talán az egyik legletisztultabb 
és leginkább szórakoztató az összes közül. Semmi 
felesleges sallang vagy érthetetlen játékmecha-
nikai rendszer, minden szépen átgondolt és közel 
tökéletes… talán egyedül azt leszámítva, hogy a 
sorozatra jellemző látványos, „idéző” mágiákat, 
iszonyatosan nehéz előcsalni.
 És akkor a történet… na igen, aki játszott 
már vele, az gyorsan felismerhette, hogy a sztori 
felütése kísértetiesen emlékeztet a Final Fantasy 
X-re. Adott egy fiatal lány, Colette, akiről kiderül, 
hogy ő a „kiválasztott”, aki majd elhozza a meg-
váltást a világba. Hogy ezt elérje, a papok elküldik 
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Lloydék hamarosan kénytelenek szembesülni az-
zal, hogy talán a küldetésük nem is annyira nemes 
és jóságos, mint azt a papok tanítják, és a Tales 
sorozat jó szokásához híven kiderül, hogy létezik 
egy másik világ is, ami a hőseink bolygójának a tel-
jes ellentéte…
 Gigantikusan hosszú a történet, talán a 
leghosszabb a sorozatból, és az utolsó pillana-
tokig tartogat meglepetéseket. Természetesen 
bejárhatjuk mind a két világot, ezernyi mellék-
küldetéssel, nem véletlenül szokták emlegetni a 
legmonumentálisabb szerepjátékok között. Az 
Ufotable szintén készített belőle anime adaptá-
ciót, bár ezúttal 11 epizódos OVA formában, ami 
erősen tömörítve adja vissza a történetet. Készült 
Wii-re egy folytatása is, de az talán maradjon fele-
désben (nem volt annyira rossz, de simán kihagy-
ható). Összességében simán lehetne ez is az első 
helyen, de bizony létezik egy Tales, ami még ennél 
is jobb, ez pedig nem más mint…

1. 
Tales of Vesperia | 2008

 A Namco Tales Studio berkein belül léte-
zett egy csapat, akik a Team Symphona bece-
nevet kapták. Ők tették le az asztalra a fentebb 
kivesézett Abysst és Symphoniát, majd végül fel-
oszlásuk előtt elkészítették a magnum opusukat, 
a Vesperiát. Ezt a három játékot a Tales rajongók 
mai napig amolyan „szentháromságnak” tartják, 
és lássuk be, minden alapjuk megvan rá. A ToV 

tökéletesen egyesíti az Abyss és a Symphonia 
minden pozitívumát és igyekeztek a játékosok 
visszajelzései alapján a hibákat alaposan kigyom-
lálni. Érdekesség, hogy kezdetben nem is tudták, 
hogy melyik konzolra fog elkészülni, és végül csak 
azért döntöttek az Xbox 360 mellett, mert az épp 
aktuálisnak tűnt a fejlesztés kezdetekor. A grafika 
szintén egyesítette a két korábbi játékot, az Abyss 
komolyabb stílusát a Symphonia Cel-shaded tech-
nikájával. A végeredmény: a mai napig legszebb 
Tales epizód. 

 A főszereplő Yuri Lowell, aki egykoron biro-
dalmi lovag volt (ez is egy visszatérő Tales trope), 
de kiábrándulva a politikából, inkább zsoldosnak 
állt. Kap is egy megbízást, hogy szerezzen vissza 
egy ellopott Blastiát, egy mágikus eszközt, amivel 
egész városokat lehet energiával ellátni. Yuri el is 
indul nyomozni, de némi félreértés miatt gyorsan 
börtönben találja magát. Szökés közben összefut 
a királyság hercegnőjével, aki szintén szeretne 
csendben eltűnni a palotából. Gyorsan alkut is köt-

nek, Yuri kijutattja, cserébe segít neki megtalálni 
a blastia tolvajt. Yurihoz csatlakozik még Repede, 
egy intelligens kutya is, és hárman nekivágnak a 
nyomozásnak, ami elég messzire vezet, a végén 
pedig természetesen a már jól megszokott világ-
megmentős móka vár rájuk…
 Ha valaki csak egyetlen Tales játékot szeret-
ne végigjátszani, akkor legyen ez. Nem csak azért, 
mert lényegében szinte minden platformon elér-
hető (PC, PS3, PS4, Switch, Xbox), de a legtökéle-
tesebb is egyben. Ha van igazi esszenciája a Tales 
sorozatnak, az a Tales of Vesperia. 2009-ben a mo-
zikban megjelent a Tales of Vesperia: First Strike 
anime film is, ami a játék előzményeit mutatja be, 
amikor még Yuri lovag volt. Megjelent blurayen 
is, szóval mielőtt belevágtok a kalandba, érdemes 
megnézni.

 Ez lett volna az én top 10 Tales játékom, re-
mélem, meghoztam hozzá a kedveteket, az első 
5-ből bármelyiket is választjátok, garantáltan nem 
fogtok csalódni.


