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A	Nintendo	úgy	akart	 innovatív	 lenni,	hogy	mást	
látunk	a	felső	és	alsó	kijelzőn,	és	többek	között	az	
alsó	 kijelző	 érintésével	 is	 irányíthatjuk	 a	 játékot.	
Ez	kétségtelenül	új	játékoknak	adott	teret,	készül-
tek	is	olyan	játékok,	mint	a	Yoshi: Touch & Go vagy	
a WarioWare: Touched!,	 ahol	 a	 játék	eseményeit	
az	alsó	kijelzőn	a	konzol	mellé	járó	Stylus-szal	irá-
nyíthatjuk.
	 Ezzel	 párhuzamosan	 futott	 még	 a	 Game	
Boy	Advance,	olyannyira,	hogy	2005-ben	kijött	a	
GBA	harmadik	változata	Game	Boy	Micro	néven.	
Emellett	 néhány	 játék	 mindkét	 konzolra	 megje-
lent,	 amik	 ugyan	 Game	 Boy	 Advance-en	 is	 kivá-
lóan	játszhatók	voltak,	de	ekkor	már	érzékelhető	
volt	az	átállás.	

 Ahogy a Nintendo a Game Boyjal forra-
dalmasította a kézikonzolokat (AniMagazin 56.), 
ugyanúgy a Nintendo DS-sel új korszakot nyitott a 
történetükben. Megtették az első lépést az online 
játék felé, a két kijelzőnek köszönhetően pedig új 
lehetőségek, új típusú játékok kaptak helyet. És 
hogy miért volt hatalmas népszerűsége? Ennek já-
runk utána a Nintendo konzolokat bemutató cikk-
sorozat második részében.

Előtörténet

	 A	 Sega	 a	 DreamCast	 bukásával	 végleg	 ki-
szállt	a	konzolpiacról,	és	kifejezetten	a	 játékokra	
fókuszált.	Sokáig	a	Sega	volt	a	Nintendo	egyetlen	
riválisa,	mellyel	emlékezetes	harcot	vívott	a	16-bi-
tes	korszakban	az	elsőségért.	Ez	volt	a	Super	Nin-
tendo	-	Sega	MegaDrive	konzolháború,	melyet	a	
Super	Nintendo	nyert	meg,	és	aztán	már	nem	is	
tudta	 a	 Sega	még	megközelíteni	 sem	 a	 Ninten-
dót,	nemhogy	felülkerekedni	rajta.	De	mint	isme-
retes, a Nintendo nem sokáig trónolt az élen, hi-
szen	1994	végén	(nálunk	1995-ben)	megérkezett	
a	Sony	a	PlayStationnel,	és	annak	rendje	és	mód-
ja	szerint	 lesöpört	mindent,	ami	az	útjába	állt.	A	
különbség	annyi,	 hogy	a	Nintendo	valamennyire	
tudta	tartani	a	frontot,	köszönhetően	a	kiváló	mi-
nőségű	saját	fejlesztésű	játékainak.	A	Sega	ezzel	
szemben	nem	tudott	a	Sonicon	kívül	maradandó	
játéksorozatot	alkotni,	így	a	játékok	kínálata	is	ok	
volt	arra,	hogy	a	Sega	végül	elbukott,	a	Nintendo	
meg	úgy-ahogy,	de	talpon	tudott	maradni.

Az	ezredforduló	után	nem	sokkal	 jött	egy	másik	
figyelemre	méltó	vetélytárs,	mely	bár	nem	tudott	
teljes	mértékig	lépést	tartani	a	Sonyval,	mégis	szo-
rongatta	a	Nintendót.	A	Microsoft	az	XBOX	széri-
ával	leginkább	a	360-as	konzollal	aratott	nagy	si-
kert,	azóta	is	a	Sony	és	a	Microsoft	van	a	fronton,	a	
Nintendo	pedig	járja	a	maga	útját,	olykor	akkorát	
robbantva	az	eladásaival,	hogy	az	ellentábor	épp	
csak	pislogni	 tud	 rajta,	máskor	meg	a	háttérben	
maradva	próbálja	menteni	a	menthetőt.

	 A	Nintendo	ugyan	nem	mindig	volt	sikeres	
az	asztali	konzoljaival,	de	ahogy	az	előző	számban	
szó	volt	róla,	a	kézikonzol	piacon	soha	nem	talált	
kihívóra.	Hiába	a	Sega	Game	Gearje,	a	Sony	Play-
Station	Portable-je,	a	Nintendo	mindig	is	stabilan	
uralta	a	kézikonzol	piacot,	és	annak	köszönhetően	
tudott	 olyan	 szinten	 talpon	maradni,	 hogy	 soha	
nem	kellett	a	cégnek	csődöt	jelentenie.	Ennek	kö-
szönhető,	hogy	bár	a	Nintendo	GameCube	mindig	

is	veszteséges	volt	a	cégnek,	a	Game	Boy	Advance	
volt	annyira	nyereséges,	hogy	tudta	magát	tarta-
ni.
	 Általánosságban	igaz	az	a	mondás,	hogy	krí-
zishelyzetben	 mutatkozik	 meg	 az	 ember	 valódi	
személyisége,	képessége,	nincs	ez	másképp	a	cé-
gekre	levetítve	sem.	A	Nintendo	mindig	is	igyeke-
zett	a	kiváló	játékaival	életben	tartani	a	GameCu-
be-ot,	de	a	színfalak	mögött	már	a	jövőt	tervezte	
a	 cég,	mellyel	 kilábalni	 készültek	 a	 válságból.	 Is-
merve	a	Nintendo	és	 Iwata	Satori,	az	akkori	Nin-
tendo	 elnök	 innovatív	 megoldásait,	 tudhattuk,	
hogy	valami	jóra	számíthatunk.	Így	született	meg	
a	Nintendo	DS.

Nintendo DS

	 Aminek	 már	 a	 bejelentését	 is	
nagy	 döbbenet	 követte.	 Volt	 már	 a	
Nintendónak	a	Game	Boy	előtt	is	egy	
kézikonzolja,	 Game	 &	 Watch	 néven,	
melynek	két	kijelzője	volt.	A	Ninten-
do	DS	pedig	nemcsak	a	dupla	kijelző	
terén	 emlékeztetett	 az	 ősi	 kézikon-
zolra,	 hanem	megjelenésében	 is	 na-
gyon	 hasonlított	 rá.	 A	 Nintendo	 DS	
teljességgel	 retro	 külsőt	 kapott,	 az	
ellentábor	számára	pedig	valósággal	
gúny	tárgya	volt,	hiszen	mit	akarhat	a	
Nintendo	egy	ilyen	ósdi	géppel?	Any-
nyiból	mindenképpen	fejlődés,	hogy	
az	alsó	kijelzője	érintőképernyős	volt.	

„A Nintendo ugyan nem mindig 
volt sikeres az asztali konzoljai-
val, de ahogy az előző számban 

szó volt róla, a kézikonzol piacon 
soha nem talált kihívóra.”

https://animagazin.hu/magazin/56/
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géphez	csatlakoztatva),	az	természetesen	az	USB	
stick	nélkül	tudott	online	játszani.	Ennek	ellenére	
nagyon	népszerű	 volt	 a	Nintendo	 saját	gyártású	
kiegészítője.	De	a	cég	hamar	leállította	a	gyártá-
sát,	a	programjának	is	csak	Windows	Vistáig	volt	
frissítése,	Windows	7	alatt	már	nem	működött.

Az első játékok

	 Ahogy	 fentebb	 szó	 volt	 róla,	 az	 érintőké-
pernyő	új	játékoknak	adott	lehetőséget,	de	ezek	
mellett	 is	 jelentek	meg	úgymond	„hagyományo-
san”,	 gombokkal	 irányítható	 játékok.	 Ott,	 ahol	
nem	 tudták	megoldani,	 ott	 az	 alsó	 képernyő	 in-
kább	térképként	funkcionált.	Így	is	kiváló	volt	pél-
dául	a	Mario Kart DS	vagy	a	New Super Mario Bros. 
De	olyan	játékok	is	jelentek	meg,	melyeket	ugyan	
az	érintőképernyővel	kellett	irányítani,	de	ezek	in-
kább	szerencsétlen	döntések	voltak.	Erre	nagyon	
jó	példa	a	Super Mario 64 DS, mely konkrétan nyi-
tócím	volt.	

Egyre	többeknek	volt	Nintendo	DS-ük,	míg	a	GBA	
otthon	maradt.	A	DS-nek	ugyanis	volt	egy	komoly	
erőssége	a	Game	Boy	Advance-szel	szemben.	
Ez	volt	az	első	olyan	kézikonzol,	mellyel	vezeték	
nélkül	 játszhattunk	többen.	A	csatlakozás	 is	egy-
szerű	 volt,	 a	 jel	 pedig	mindig	erős,	 nagyon	 ritka	
volt,	 hogy	 hiba	 miatt	 lekapcsolódott	 valamelyik	
a	játékról.	Bár	abban	továbbra	sem	volt	változás,	
hogy	ha	csak	egyvalakinek	volt	meg	a	játék,	a	töb-
biek	csökkentett	lehetőséggel	játszhattak.	
Ahogy	az	előző	számban	szó	volt	róla,	a	Game	Boy	
Advance	 egyik	 hamis	 üzenete	 az	 volt,	 hogy	 im-
már	 lehet	úgy	 is	akár	négyen	 játszani,	hogy	csak	
az	egyiknek	van	meg	a	játék.	Ez	önmagában	igaz,	
csak	 azt	 a	 részt	 hallgatták	 el,	 hogy	 ez	 esetben	
sokkal	 kisebb	 lehetőségekkel	 lehetett	 játszani.	
Ez	pedig	nagyon	visszavetette	a	GBA	többjátékos	
élményét.	A	Nintendo	DS-en	ugyan	hasonlókép-
pen	 kevesebb	 lehetőségekkel	 lehetett	 játszani,	
de	egyrészt	több	volt	a	választása	annak,	akinek	
nincs	meg	a	játék,	másrészt	arra	is	volt	lehetőség,	
hogy	akinek	megvan,	az	szintén	a	maga	teljessé-
gében	játssza	a	játékot.

Nintendo Wi-Fi Connection

	 A	 Nintendo	 nemcsak	 a	 DS	 retro	 külseje	
miatt	 volt	 gúny	 tárgya,	 hanem	 mert	 sok	 tech-
nológiát	 relatíve	 későn	 kezdtek	 el	 alkalmazni.	 A	
Nintendo	innovációban	a	versenytársai	előtt	járt,	
viszont	technológiában	a	Sony	mindig	is	előrébb	
járt	a	PlayStationnel.	A	PlayStation	2	volt	az	első	

olyan	konzol,	amellyel	 interneten	keresztül	lehe-
tett	játszani.	A	Nintendo	esetében	a	DS	volt	úttö-
rő	az	online	játékok	terén.	A	Nintendo	elé	viszont	
nemcsak	azért	helyezett	szívesen	görbe	türköt	az	
ellentábor,	mert	későn	vett	át	új	technológiát,	ha-
nem,	mert	ahogy	azt	átvette.	Az	online	 játéknál	
az	volt	a	probléma,	hogy	nem	felhasználóhoz	vol-
tak	kötve	az	adatok,	hanem	játékhoz,	azon	belül	
is	a	konzolhoz.	Minden	olyan	Nintendo	DS	(és	ké-
sőbb	Wii)	 játéknak,	mely	támogatta	az	online	 já-
tékot,	volt	egy	úgynevezett	„Friend	Code”-ja,	egy	
12	 jegyből	 álló	 számsor,	 azt	 kellett	 egymásnak	
megadni,	 és	 utána	 lehetett	 egymás	ellen	online	
játszani.	Annak	pedig,	hogy	az	adatok	a	konzolhoz	
voltak	kötve,	volt	egy	komoly	hátulütője:	Ha	egy	
másik	 Nintendo	 DS-be	 került	 a	 játék,	 megválto-
zott	annak	Friend	Code-ja,	így	ha	ismét	szerettünk	
volna	 játszani	 a	 barátunkkal,	 akkor	 az	 új	 Friend	
Code-ot	kellett	megadni.	Ez	a	Wii	esetében	azért	
nem	volt	probléma,	mert	ott	a	játék	mentése	nem	
a	kazettához	volt	kötve	(tekintve,	hogy	a	Wii-nek	

lemezen	voltak	a	játékai),	hanem	a	konzolhoz.	Így	
evidens	volt,	hogy	ha	a	lemez	egy	másik	konzolba	
kerül,	akkor	ott	más	lesz	a	Friend	Code,	hiszen	ott	
nincs	mentése	a	 játéknak.	Ennek	ellenére	már	a	
maga	 idejében	 is	 idejétmúlt	 technológiának	 tar-
tották sokan a Friend Code rendszert.

	 Az	viszont	kétségtelen,	hogy	ezzel	 lehető-
ség	nyílt	Nintendón	is	online	 játszani.	Sőt,	már	a	
kezdetektől	nemcsak	barátok	játszhattak	egymás	
ellen,	hanem	világszerte	összecsaphattak	játéko-
sok.	Az	első	 időkben	viszont	még	nem	volt	álta-
lánosan	elterjedt	dolog	a	Wi-Fi,	mint	manapság,	
ezért	a	Nintendo	kiadott	egy	„Nintendo	Wi-Fi	USB	
Connector”	nevezetű	kis	USB	sticket,	mely	Wi-Fi	
kapcsolatot	 létesített	a	számítógép	és	a	Ninten-
do	DS	(később	a	Wii)	között.	Ennek	segítségével	
lehetett	online	játszani.	A	kis	Pen	Drive-ra	hason-
lító	szerkezet	használata	természetesen	nem	volt	
kötelező,	 hiszen	 akinek	 már	 volt	 ekkor	 is	 Wi-Fi	
kapcsolata	 (nemcsak	 UTP-kábel	 volt	 a	 számító-
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kézikonzollal.	 A	 Nintendóval	 ellentétben	 a	 Sony	
teljességgel	a	modernitásra	és	a	trendekre	töre-
kedett.	Ez	megnyilvánult	abban	is,	hogy	minden-
féle	kiegészítőkkel	 lett	ellátva	a	kézikonzol.	Volt	
benne	 internetböngésző,	képes	volt	 zenét	mp3-
ban	 és	 videót	mp4-ben	 lejátszani.	 Rendelkezett	
GPS-szel,	 valamint	 PlayStation	 3	 kontrollerként	
is	 funkcionált.	Emellett	a	 játékok	messze	 jobban	
néztek	ki,	mint	a	Nintendo	DS-es	játékok,	talán	a	
PlayStation	2	szintjét	is	elérte,	a	legmenőbb	játé-
kok	PSP-re	is	megjelentek.	Meglepetésre	viszont	
alulmaradt	 a	Nintendo	DS-sel	 szemben,	 pedig	 a	
Sony	is	próbálkozott	egyedi	játékokkal.	Ilyen	volt	
például	 a	 LocoRoco,	 ami	 egy	 logikai	 platformer	
volt,	valamint	később	a	LittleBigPlanet,	mely	szin-
tén	a	Sony	sajátja	volt.	Talán	SackBoy	az	első	olyan	
nem	Nintendo	karakter,	mely	jellegzetesen	video-
játékos	karakter,	mint	Super	Mario.	

Ennek	a	 játéknak	 az	érintőképernyője	 felülnéze-
tes	 térképként	 funkcionált,	 közepén	 a	 karakter-
rel,	akit	 irányítottunk.	Hősünk	mindig	arra	ment,	
amerre	 a	 Nintendo	 saját	 ceruzájával	 (Stylusszal)	
irányítottuk.	 Ennek	 nemcsak	 az	 volt	 a	 hátránya,	
hogy	 a	 kezünktől	 alig	 láttuk	 az	 alsó	 kijelzőt,	 ha-
nem	hogy	rendkívül	érzékeny	volt.	Ha	csak	egy	ki-
csit	is	oldalra	vittük	a	Stylust,	már	nem	egyenesen	
ment	a	karakterünk,	ez	pedig	szűk	utakon	komoly	
problémát	jelentett.	Az	sem	segített	a	helyzeten,	
hogy	ugyan	lehetett	a	Control	Paddel	irányítani	a	
karaktert,	de	alapesetben	rendkívül	lassan	ment,	
így	mindig	nyomni	kellett	az	Y-gombot,	ha	normál	
sebességben	akartunk	menni.	Így	hiába	volt	kivá-
ló	játék	a	Super	Mario	64	DS,	a	Nintendo	történe-
tének	egyik	legrosszabbul	irányítható	játéka	lett.	

Nem	sokkal	jobb	a	helyzet	a	The Legend of Zelda: 
Phantom Hourglass esetében, ahol oldalnézet-
ben	irányítjuk	Linket,	méghozzá	úgy,	hogy	Navit,	
a	tündért	kellett	navigálni	az	érintőképernyőn,	és	
Link	arra	ment.	Ez	azért	rossz,	mert	minden	ese-
mény	az	alsó	képernyőn	történt,	és	ott	a	kezünk-
től	tényleg	nem	lehet	rendesen	látni	a	játékot.	De	
vannak	játékok,	ahol	jól	kihasználták	az	érintőké-
pernyő	adta	lehetőségeket,	például	a	WarioWare	
Touchedban,	a	Mario	Party	DS-ben,	illetve	a	Mario 
& Sonic at the Olympic Games	játékokban.

	 Továbbá	 az	 érintőképernyőnek	 köszönhe-
tően	újfajta	logikai	 játékok	jelentek	meg	Ninten-
do	DS-re,	amelyekkel	a	Nintendo	új	réteget	von-
zott	be	 a	 videojátékosok	 táborába.	Megjelentek	
a	különböző	agytorna	játékok	(pl.:	Brain	Training),	
ahol	 például	 egyszerű	 matematikai	 műveletek	
eredményeit	kellett	a	lehető	leggyorsabban	érin-
tőképernyőre	 írni.	 A	Dr. Kawashima’s Brain Trai-
ning	 játék	leírásában	bizony	külön	hosszú	fejeze-
tet	szántak	arra,	hogyan	kell	a	számokat,	betűket	
beírni,	 hogy	 a	 játék	 biztosan	 jól	 érzékelje.	 Ami	
hasznos	is,	mert	nem	egyszer	fordult	elő,	hogy	ha	

úgy	írtam	az	1-est,	ahogy	általában	szoktuk,	akkor	
azt	sokszor	7-esnek	érzékelte.	Az	is	klasszikus	hiba	
volt	a	játékban,	hogy	a	G	betűt	6-osnak	érzékelte,	
ahol	betűt	és	számot	is	lehetett	írni.	Ilyen	kis	bosz-
szúságok	miatt	persze	 sokkal	 rosszabb	végered-
mény	jött	ki,	és	mivel	a	játék	alcíme:	„How Old is 
your Brain?”	Bizony	gyakran	előfordult,	hogy	sok-
kal	idősebbnek	titulált	minket	a	valódi	korunkhoz	
képest.	Ennek	ellenére	nagyon	népszerűek	voltak	
az	 ilyen	 logikai	 játékok,	 a	 Sudoku	 is	 közkedvelt	
volt	a	kézikonzolra.

A Sony kézikonzolja

	 A	 Sony	 elég	 sokáig	 váratott	 azzal,	 hogy	
a	 kézikonzolok	 piacán	 is	 megkísérelje	 elvenni	 a	
Nintendótól	 a	 dominanciát.	 Erre	 2005-ben	 tett	
először	 kísérletet	 a	 PlayStation	 Portable	 (PSP)	

„...az érintőképernyőnek köszönhe-
tően újfajta logikai játékok jelen-

tek meg Nintendo DS-re, amelyek-
kel a Nintendo új réteget vonzott 
be a videojátékosok táborába.” 
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amennyire	lehet,	fejleszti	a	konzoljait.	2009-re	új	
variánst	kapott	a	Nintendo	DS,	mely	viszont	tech-
nikailag	 fejlődött.	 Az	 egyik	 legszembetűnőbb	
változás,	 hogy	 megújították	 a	 Nintendo	 DS	 fir-
mware-ét,	 valamint	 különböző	 alkalmazásokkal	
látták	 el	 a	 kézikonzolt.	 Kapott	 kamerát	 is,	 ám	 a	
fényképkészítés	a	konzollal	inkább	csak	extra	szó-
rakozás,	hiszen	csak	640×480-as	felbontású	képet	
lehetett fotózni, ami már ekkor is rettenetesen 
kevés	volt,	ráadásul	elképesztően	fakó	színnel.	Ez	
volt	az	első	olyan	konzol,	amely	SD-kártya	beme-
nettel rendelkezett. 

Ennek	ellenére	maga	a	sorozat	nem	aratott	átütő	
sikert,	2014	után	csak	most,	2020	végére	jelenik	
meg	új	játék,	mely	várhatóan	a	PlayStation	5	nyi-
tócíme	 lesz.	 Hogy	 a	 Sony	 komolyan	 tervezett	 a	
kézikonzollal,	jelzi	az	is,	hogy	a	PSP	játékok	formá-
tumát,	az	UMD-t	(Universal	Media	Disc)	zenék	és	
videók	tárolására	is	használták.	
	 Több	 film,	 sorozat	 is	 megjelent	 UMD-n,	
valamint	zenei	kiadványok	 is	 lejátszhatók	voltak.	
Népszerűségük	híján	pedig	nem	terjedtek	el	szé-
les	körben,	főleg,	hogy	csak	PSP-n	voltak	játszha-
tók.	Maga	a	konzol	ugyan	nem	volt	akkora	bukás,	
mint	a	Sega	Game	Gear,	de	az	eladásai	mindig	is	
a	Nintendo	DS	mögött	voltak.	Inkább	a	Nintendo	
kézikonzolja	életidejének	végén	emelkedett	meg	
jelentősen,	amelynek	köszönhetően	végül	80	mil-
liót	adtak	el	a	PSP-ből.

Nintendo DS Lite

	 Annak	ellenére,	hogy	a	Nintendo	DS	rendkí-
vül	sikeres	volt,	a	cég	hamarosan,	egészen	ponto-
san	2006-ban	jelentkezett	a	második	kiadással,	a	
Nintendo	DS	Lite-tal.	Ez	a	konzol	már	egyszerűbb,	
letisztultabb,	és	sokkal	modernebb	külsőt	kapott.	
A	 gombok	 elhelyezkedésén	 is	 változtattak,	 ké-
nyelmesebb	 lett	általa	a	 játék,	valamint	a	 fénye-
reje	is	sokkal	erősebb	lett.	Mindezeknek,	valamint	
az	 újabb	 játékoknak	 köszönhetően	 az	 eladások	
soha	nem	látott	számokat	produkáltak.	Karácso-
nyi	időszakban	volt	olyan	hét,	amikor	csak	Japán-
ban	 1	milliónál	 többet	 adtak	 el	 a	 kézikonzolból.	

Semelyik	 rivális	 konzol	 még	 csak	 megközelíteni	
sem	tudta	ezeket	a	számokat.	Ez	persze	nem	tet-
szett	 az	 ellentábornak,	 és	mivel	 a	 külsőségekbe	
már	nem	tudtak	belekötni,	ezért	maradt	a	konzol	
technikai	 elmaradottsága.	 És	 ha	 szembenézünk	
a	tényekkel,	azt	lehet	mondani,	hogy	igazuk	volt,	
és	ezt	mindenki	tudta.	Mi,	Nintendósok	is	tudtuk,	
hiszen	sokszor	mondtuk,	hogy	nem	számít	a	tech-
nikai	fejlettség,	a	játékélmény	a	lényeg.	Ez	önma-
gában	bizony	szép	gondolat,	igazi	videojátékos	lé-
lekre	utal,	csak	közben	meg	abból	a	szempontból	
igazuk	 volt	 a	 rivális	 konzol	 támogatóinak,	 hogy	
egy	 nagyon	 olcsó	 költségvetésű	 konzolt	 adtak	
nem	sokkal	olcsóbban,	mint	a	PSP-t.	Erről	pedig	
mi	 magunk	 is	 meggyőződhettünk,	 ugyanis	 ké-

sőbb,	amikor	Wii	U-ra	egyéb	retro	Nintendo	kon-
zolok	mellett	 a	Game	Boy	Advance	és	Nintendo	
DS	játékait	 is	újra	kiadták	digitális	formában,	 lát-
hattuk,	hogy	sok	DS	játék	nemcsak,	hogy	alig	volt	
nagyobb	méretben,	mint	egy	Game	Boy	Advance	
játék,	de	voltak	olyanok,	amik	kifejezetten	kisebb	
mérettel	 rendelkeztek.	Emellett	amíg	egy	Game	
Boy	Advance	 játék	még	elfogadhatóan	nézett	ki	
nagyképernyős	TV-n,	addig	egy	Nintendo	DS	játék	
rettenetesen	ronda	volt.	Pixeles,	kifejezetten	kel-
lemetlen	látvány	volt,	bizonyos	grafikai	elemeket	
alig	lehetett	felismerni.	Ez	pedig	bizonyítja,	hogy	
igazuk	van	azoknak,	akik	kritizálták	a	Nintendót	a	
technikai	elmaradottsága	miatt.	És	érdemes	abba	
is	belegondolni,	hogy	ugyan	a	 játékélmény	tény-
leg	 mindenek	 felett,	 de	 ha	 valamiért	 elkérik	 az	
árát,	akkor	joggal	várhatjuk	el,	hogy	technikailag	
is	nyújtson	valamit.
	 Ettől	még	kiváló	játékok	jelentek	meg	Nin-
tendo	DS-re,	melyek	tényleg	kárpótoltak	a	techni-
kai	elmaradottságért.	Meg	azt	fontos	tudni,	hogy	
csak	úgy	egy	konzolt	nem	lehet	teljesen	átalakíta-
ni,	hiszen	az	nemcsak	az	addig	megjelent	játékok	
inkompatibilitásával	 járhat,	az	sokkal	 inkább	már	
„utódkonzol”	lehetne.	Viszont	a	Nintendo	DS	Lite	
korszerű	 külseje	 és	 erősebb	 fényereje	okán	mo-
dernebbnek,	korszerűbbnek	tűnnek	a	játékok.

Nintendo DSi

 Persze a Nintendo azért reagál a maga 
módján	 a	 különböző	 technikai	 fejlődésekre,	 és	
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Nintendo 3DS

	 Már	a	Nintendo	DSi	XL	is	lényegében	utód-
jának	„árnyékában”	töltötte	életidejét,	hiszen	már	
2010-ben	lehetett	tudni,	hogy	jön	az	utódkonzol.	
Már	a	2010-es	E3-on	bemutatták	az	új	kézikonzolt,	
és	2011	márciusában	a	boltok	polcaira	is	került.	
	 A	 Nintendo	 3DS	 mindenben	 megőrizte	 a	
Nintendo	DS	alapjait,	de	itt	a	felbontás	nagyobb	
lett,	és	 természetesen	a	3-as	szám	sem	véletlen	
van	a	konzol	nevében.	Ugyanis	nemcsak	nagyobb	
volt	a	Nintendo	3DS	felső	kijelzője,	de	3D-s	képet	
is	tudott,	méghozzá	szemüveg	nélkül.	Ez	úgy	va-

lósulhatott	meg,	hogy	 „bemélyült”	 a	
kép,	 így	 olyan	 érzetet	 adott	 a	 játék,	
mintha	 ablakon	 néznénk	 ki,	 ugyanis	
tényleg	távolodtak	a	grafikai	elemek	
a	 játékban.	 Ez	 lényegében	 úgy	 tör-
tént	meg,	hogy	minden	egyes	képből	
két	kép	készül,	és	ha	aktiváljuk	a	3D-t,	
akkor	a	képek	kissé	szétcsúsznak,	ez-
által	lesz	3D-s	a	kép.	

Egyrészt	az	SD-kártyára	kerülhettek	a	fényképek,	
amik	aztán	számítógépre	is,	de	akár	zenéket	is	te-
hettünk	a	kártyára,	mivel	zenelejátszó	alkalmazás	
is	 volt	 a	 Nintendo	DSi-n.	 De	 ez	 is	 szegényesnek	
volt	mondható,	 hiszen	 csak	AAC	 formátumú	 ze-
nét	 lehetett	 lejátszani,	ami	ugye	nem	a	 legelter-
jedtebb	veszteséges	zenei	fájlformátum.	
És	 hát	 ha	 jó	minőségben	 akartuk	 hallgatni	 a	 ze-
néinket,	 akkor	 FLAC-ból	 érdemes	 átkonvertálni,	
mert	ha	veszteséges	 formátumot	 (például	MP3-
at)	 konvertálunk	 át	 AAC-re,	 akkor	 az	 konkrétan	
duplán	veszteséges	lesz,	így	extra	adatok	hiányoz-
tak	zenei	fájlokból,	ami	akár	már	füllel	is	hallható.	
Szintén	fontos,	hogy	a	Nintendo	DSi	Wi-Fi-je	WPA	
és	WPA2	titkosítást	 is	támogatott.	Az	előző	Nin-
tendo	 DS-ek	 kizárólag	 WEP-es	 titkosítású	 Wi-Fi-
kre	tudtak	csatlakozni,	ami	már	a	maga	idejében	
is	könnyen	feltörhető	volt,	hát	még	most.	

	 Emellett	a	Nintendo	DSi	volt	az	első	olyan	
konzol,	melynek	saját	webáruháza	volt	Nintendo	
DSi	 Shop	 néven.	 Ígéret	 volt	 eredetileg,	 hogy	 le-
tölthetők	lesznek	Game	Boy,	Game	Boy	Color	és	
Game	Boy	Advance	játékok	is,	de	ez	végül	nem	va-
lósult	meg.	Kizárólag	digitális	formában	készült	já-
tékokat	lehetett	letölteni	a	konzolra,	ám	nemcsak	
a	kedvezőbb	áruk	jelezte,	hogy	nem	teljes	értékű-
ek,	hanem	tényleg	nagyon	kezdetlegesek	voltak.	
Emlékeztettek	 a	 mobilokra	 WAP-ról	 letölthető	
játékokra,	még	az	okostelefonok	előtti	időkből.	A	
felbontás	ugyan	maradt	az	eredeti,	de	sokan	vár-
ták,	hogy	 jönnek	az	új,	 kizárólag	Nintendo	DSi-n	

játszható,	 technikailag	 fejlettebb	 játékok.	 Csak	
nagyon	 kevés	 ilyen	 játék	 érkezett,	 mely	 kihasz-
nálta	az	új	konzol	extráit.	Ezek	is	kivétel	nélkül	a	
casual	 réteget	 szólították	meg.	 Így	az	új	 játékok	
nem	váltak	be.	Viszont	sikeresnek	volt	mondható	
a	konzol,	hiszen	közel	29	millió	példányt	adtak	el	
belőle.

Nintendo DSi XL

	 Teljesen	 hihetetlennek	 tűnt	 már	 akkor	 is,	
hogy	 2010-re	 jön	 egy	 megnagyobbodott	 Nin-
tendo	DSi.	 És	 tényleg.	A	Nintendo	DSi	XL	 a	 leg-
nagyobb	 Nintendo	 kézikonzol	 volt.	 Technikailag	
mindenben	 megegyezett	 az	 elődjével,	 csupán	
a	két	kijelző	lett	 jóval	nagyobb.	Ezzel	szemben	a	
felbontás	persze	nem	változott,	de	az	volt	az	ér-

dekes,	hogy	ugyan	látszott,	hogy	pixelesek	a	játé-
kok,	mégis	csak	pont	annyival	volt	nagyobb	a	kijel-
ző,	hogy	nem	voltak	bántóan	kockásak	az	elemek.	
Ez	pedig	telitalálat	volt,	és	annak	ellenére,	hogy	
sokan	 ugyan	 „nagyi-konzol”-nak	 csúfolták	 a	 gé-
pet,	mégis	közkedvelt	lett,	hiszen	a	Nintendo	DS	
korszakának	végén	13	milliót	értékesítettek	belő-
le,	és	ezzel	az	egész	Nintendo	DS	családból	154	
millió	példányt	adtak	el!	Ez	magasan	meghaladta	
a	Game	Boy	család	118	milliós	összeladását,	pe-
dig	az	a	konzol	is	hatalmas	kultusznak	örvendett	a	
maga	idejében.

„...itt a felbontás na-
gyobb lett, és természe-
tesen a 3-as szám sem 
véletlen van a konzol 
nevében. (...) 3D-s ké-

pet is tudott, méghozzá 
szemüveg nélkül.” 
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gény	 volt,	 másrészt	 a	 konzol	 indulóára	 nagyon	
magas	lett.	Ezek	következtében	pedig	jóval	keve-
sebb	Nintendo	3DS	kelt	el	az	első	hónapokban.
	 A	konzol	árát	pár	hónappal	később	lejjebb	
vitték,	 de	 nem	 akarták,	 hogy	 azok,	 akik	még	 az	
elején	drágán	vették	meg	a	Nintendo	3DS-t,	be-
csapva	 érezzék	magukat,	 ezért	 számukra	 elindí-
tották	 a	 Nintendo	 3DS	 Ambassador	 programot,	
melynek	keretében	10	db	NES	és	10	db	GBA	játé-
kot	tölthettek	le	ingyen.	Csak	ők	juthattak	hozzá	
Game	Boy	Advance	játékokhoz	Nintendo	3DS-en.	

Így	a	400×240-es	felbontásban	(mely	a	Nintendo	
3DS	felső	kijelzőjének	natív	felbontása)	valójában	
800×240-es	képek	készülnek	(ebben	vannak	prog-
ramozva	a	 játékok	 is),	de	ha	kikapcsoljuk	a	3D-t,	
akkor	csak	egy	képet	látunk.

	 A	grafika	lényegesen	szebb,	és	kidolgozot-
tabb	volt,	a	Nintendo	3DS	megjelenésekor	meg-
adta	 a	 „korszerű	 konzol”	 érzetét.	 Játékok	 terén	
mindenképp,	 de	 néhány	 alkalmazás	 is	 fejlődött.	
Például	 a	 Nintendo	 3DS	 Sound	 alkalmazás	 már	
MP3-ban	 is	 le	 tudott	 játszani	 zenét,	 és	 mivel	 a	
konzolon	két	kamera	volt,	ezért	3D-s	képet	is	tu-
dott	csinálni.	

	 Hasonló	 elven,	 mint	 amilyenek	 a	 3DS	 já-
tékok,	 tehát	mélyült	 a	 kép.	Ugyanakkor	 a	 képek	
ugyanúgy	 640×480-as	 pixelben	 készültek,	 és	
ugyanolyan	 borzalmas	 volt	 a	 minőségük,	 mint	
Nintendo	DSi-n.	A	képeket	3D-ben	persze	csak	a	
konzolon	 tudtuk	megnézni,	de	mivel	SD	kártyán	
tárolta	a	képeket,	ezért	ugyan	megnézhettük	azo-
kat	PC-n	 is,	de	csak	2D-ben.	A	kép	3D-s	mivoltát	
egy	 .hni	 kiterjesztésű	 fájl	 tárolta,	 melyet	 csak	 a	
Nintendo	3DS	tudott	értelmezni.	

	 A	 konzol	 a	 kameráival	 kiterjesztett	 való-
ságra	 (Augmented	 Reality)	 is	 képes	 volt,	 vagyis	
néhány	játék	meg	tudta	azt	csinálni,	hogy	a	játék	
eseményei	 lényegében	 a	 mi	 környezetünkben	
történtek	meg,	 ahol	 épp	 játszottunk.	 És	 ha	már	
szó	volt	a	SD-kártyáról,	normál	méretű	SD-kártya	

helyezhető	a	kézikonzolba,	 továbbá	32	GB-ig	 tá-
mogatta	azokat,	lévén,	hogy	addig	SDHC	a	kártya.	
64	GB-tól	már	SDXC	a	memóriakártya,	ezekkel	a	
Nintendo	3DS	már	nem	tudott	kommunikálni.

	 Ugyanúgy	a	Nintendo	3DS	sajátjai	voltak	a	
StreetPass	és	a	SpotPass	funkciók.	A	StreetPass	lé-
nyege,	hogy	ha	az	utcán	vagy	bárhol	találkoztunk	
egy	Nintendo	3DS	tulajdonossal,	az	a	két	konzol	
úgymond	adatot	 „cserélt”	 egymással.	 Láthattuk,	
hogy	 ki	melyik	 játékkal	 játszik,	 illetve	 azon	 játé-
koknál,	melyeknél	 van	 StreetPass	 támogatás,	 és	
mindkét	játékosnak	megvan,	ott	a	játékos	játékál-
lása	elmentődött,	és	akár	össze	is	mérhettük	vele	
a	 tudásunkat.	A	SpotPass	pedig	a	WiiConnect24	
utódja	volt.	A	Nintendo	3DS	ennek	segítségével	
fogadott	online	adatokat,	mint	például	firmware	

frissítés	vagy	üzenetek	is	SpotPasson	keresztül	ér-
keztek.
	 Természetesen	 online	 boltja	 is	 volt	 a	 Nin-
tendo	 3DS-nek,	 Nintendo	 eShop	 néven.	 Itt	 már	
megjelentek	a	Game	Boy,	Game	Boy	Color	játékok	
(az	Advance-ek	kimaradtak),	de	volt	NES,	később	
Super	Nintendo	játékok	is	 jöttek.	Emellett	szám-
talan,	kizárólag	digitális	formában	elérhető	játék	
jelent	meg	csak	Nintendo	3DS-re.	Valamint	2012-
től	 a	 New	 Super	 Mario	 Bros.	 2	 megjelenésétől	
már	maguk	a	Nintendo	3DS	 játékok	 is	elérhetők	
lettek	digitális	formában.	De	ez	a	kezdeti	időkben	
nem	terjedt	el	annyira,	mert	irgalmatlanul	drágák	
voltak.	Konkrétan	drágábbak,	mint	a	játékok	fizi-
kai	 változatai,	 ami	 sokakban	 keltett	 ellenérzést,	
hiszen	 a	 játékok	digitális	 változatainak	 nincs	 bo-
rítója,	tokot	sem	kell	gyártani,	ráadásul	a	konzol-
boltoknak	sem	kell	a	 tárolásért	fizetni,	és	ne	 fe-
ledkezzünk	el	a	plusz	árrésről.	A	digitális	 játékok	
árain	később	engedtek,	 valamint	akkor	 lett	nép-
szerűbb,	amikor	megérezték	a	játékosok,	hogy	ké-
nyelmesebb	a	konzolon	tárolni	a	 játékokat,	mint	
cserélgetni	a	kazettákat.	Ráadásul,	akinek	volt	32	
GB	memóriakártyája,	az	sok	játékot	tudott	a	kon-
zolján	tartani.

Kezdeti nehézségek

	 A	Nintendo	DS	elképesztő	sikere	után	szin-
te	evidens	volt,	hogy	a	Nintendo	3DS	 is	 robban-
tani fog eladások terén, de ez nagyon elmaradt. 
Egyrészt	a	kezdeti	 játékkínálat	rettenetesen	sze-
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Ez	 a	 lehetőség	 csak	 azoknak	 adatott	 meg,	 akik	
regisztrálva	voltak	a	Nintendo	weboldalára,	és	az	
árcsökkentésig	beregisztrálták	a	konzoljukat	a	fel-
használói	profiljukba.	Ezáltal	azonosítva	voltak,	és	
így	letölthették	a	20	retro	játékot.
	 Habár	 a	 Nintendo	 már	 bevezette	 az	 ac-
count-redszert,	 a	 Friend	 Code-rendszert	 nem	
dobta	 végleg.	 Még	 mindig	 Friend	 Code-ot	 kell	
megosztani	 egymással,	 de	 a	 játékok	 Friend	 Co-
de-rendszere	 megszűnt,	 ugyanis	 nemcsak	 azt	
láthattuk,	hogy	épp	melyik	barátunk	van	online,	
hanem	azt	 is,	hogy	épp	mivel	 játszik.	És	ha	vala-
ki	többjátékos	játékkal	 játszik,	abba	mi	 is	becsat-
lakozhatunk,	 így	 spontán	 játszhatunk	 bármelyik	
barátunkkal	online.	Míg	a	Sony-nál	a	PlayStation	
3-nak	köszönhetően	ez	2006	óta	alapvető,	a	Nin-
tendónál	 csak	 2011-ben	 terjedt	 el,	 utalásképp	
arra,	hogy	a	cég	bizonyos	technológiákat	csak	ké-
sőbb	vett	át.	De	egyértelműen	kijárat	 volt	a	Fri-
end	Code-rendszerből,	és	Wii	U-ra	ez	már	teljesen	
megszűnt.

Későbbi sikerek

	 Már	 az	 árcsökkentés	 is	 beindította	 a	 Nin-
tendo	eladásait,	de	az	első	komoly	sikerek	akkor	
jöttek,	amikor	2011	végén	megjelent	a	Super	Ma-
rio	3D	Land,	és	a	Mario	Kart	7.	Ezek	már	nagyon	
komoly	sikerek	voltak.	És	bár	soha	nem	ugrottak	
meg	annyira	az	eladások,	mint	a	Nintendo	DS	ese-
tében,	de	mindig	tartotta	magát,	így	végül	76	mil-
lió	példányt	adtak	el	a	konzolcsaládból	világszer-

te.	Talán	az	okostelefonok	elterjedése	miatt	sem	
adtak	el	annyit,	mint	az	elődből,	de	jó	eséllyel	az	
is	közrejátszott,	hogy	Nintendo	3DS-re	már	 jóval	
kevesebb	 logikai	 játék	 jelent	meg,	nem	kívánták	
annyira	megszólítani	a	casual-réteget.

Nintendo 3DS XL

	 A	 Nintendo	DSi	 után	 nem	meglepő,	 hogy	
a	 Nintendo	 3DS	 is	 kapott	 egy	 „nagyított”	 válto-
zatot.	Ennek	is	nagyobb	volt	a	kijelzője,	egészen	
pontosan	 90%-kal.	 Viszont	 személyes	 megítélé-
sem	szerint	itt	inkább	csúnyább	lett	a	kép,	mint	a	
Nintendo	DSi	XL	esetében.	A	Nintendo	3DS	játé-
kai	ugyan	kidolgozottabbak	voltak	grafika	terén,	
de	 mivel	 alapvetően	 kicsi	 a	 játékok	 felbontása,	

ezért	 szembetűnő	 a	 nagyítás,	 így	 én	 Nintendo	
3DS	esetében	a	kisebbik	változat	híve	vagyok.
	 Ez	 volt	 az	 első	 olyan	 kézikonzol,	 melyhez	
nem	csomagolták	a	töltőt.	Alapvetően	környezet-
tudatossági	 okok	 miatt,	 ugyanis	 még	 korábban	
egy statisztika kihozta, hogy a Nintendo az egyik 
legkörnyezet-szennyezőbb	cég.	Ebben	jó	eséllyel	
az	is	közrejátszott,	hogy	a	Sony	és	a	Microsoft	ko-
rábban	megtette	azt,	hogy	csak	egy	gyorsleírást	
mellékeltek	 a	 konzoljaikhoz,	 játékaikhoz,	 míg	 a	
Nintendo	 sokáig	 teljeskörű	 leírást	 csomagolt,	
és	minden	 egyes	 példányhoz	 külön	 kinyomtatni	
a	 konzolok	 esetében	 vastag	 füzeteket,	 iszonyú	
mennyiségű	papírt	vett	igénybe.	Így	azzal	akarta	a	
cég	a	rossz	hírének	elejét	venni,	hogy	nem	csoma-
golták	a	konzol	mellé	a	töltőt.	Abból	sem	kell	so-
kat	gyártani,	illetve	maga	a	csomagolás	is	kisebb	
lesz.	Ez	azért	volt	kivitelezhető	ötlet,	mert	a	cég	a	
Nintendo	DSi	óta	szabványosított	 töltőt	használ	
(tehát	mindegyiknek	ugyanaz	a	bemenete,	előt-
te	mindegyik	konzolnak	más	volt),	így	akinek	leg-
alább	egy	konzolja	van	a	Nintendo	DSi-ig	vissza-
menőleg,	annak	biztos,	hogy	megfelelő	töltője	
is.	Nem	mellesleg	a	cég	2011	vége	óta	szintén	
csak	gyorsleírást	mellékel	a	játékaihoz.

Nintendo 2DS

	 2013-ban,	 valamikor	 a	 nyár	 végén	 jelen-
tették	 be	 a	 harmadik	 Nintendo	 3DS	 harmadik	
változatát,	 amiről	 elnézve	 az	 első	 képet	 azt	 hit-
tem,	hogy	egy	igénytelen	rajongói	kreálmány,	de	
gyorsan	kiderült,	hogy	ez	bizony	hivatalos.	Eljött	a	
Nintendo	2DS,	ami	véleményem	szerint	a	legcsú-
nyább	Nintendo	kézikonzol.	Ez	egy	Nintendo	3DS	
3D-s	lehetőség	nélkül.	

„Ez volt az első olyan kézi-
konzol, melyhez nem csoma-
golták a töltőt. Alapvetően 
környezettudatossági okok 

miatt...”
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a	Super	Nintendo	kontrollerén,	és	mivel	nálam	a	
Super	Nintendo	az	abszolút	kedvenc	konzol,	több	
se	kellett,	hogy	New	Nintendo	3DS-t	vegyek	ma-
gamnak.	De	az	is	jól	járt,	aki	a	New	Nintendo	3DS	
XL	mellett	döntött,	mert	rendkívül	szép	kézikon-
zol	volt.

	 További	 újdonság	mindkét	 konzol	 tekinte-
tében	az	NFC	támogatás,	mellyel	az	úgynevezett	
Amiibókat	 olvashattuk	 be	 a	 New	 Nintendo	 3DS	
konzol	által	a	 játékokba.	Az	Amiibók	ugyanolyan	
figurák,	mint	 a	 Skylandersnél	 vagy	a	Disney	 Infi-
nitynél	voltak,	tehát	ha	beolvastuk	őket	a	játékba,	
akkor	különböző,	a	karakterhez	kötődő	extra	 je-
lent	meg,	ezzel	is	színesítve	a	játékélményt.	Ezek	
a	kis	figurák	elképesztően	népszerűek	voltak.	

A	 hivatalos	 közlemény	 szerint	 a	 Nintendo	 ezzel	
a	kisgyerekeket	akarta	megszólítani,	mivel	a	Nin-
tendo	3DS	(annak	3D-s	mivolta	miatt)	különösen	
veszélyes	lenne	a	szemüknek,	ezért	legyen	nekik	
is	egy	kézikonzol.	Ez	az	egyetlen	olyan	dupla	kijel-
zős	kézikonzol,	mely	nem	hajtható	össze,	így	egy-
fajta	fából	faragott	királyfi	érzetet	ad.	A	dizájnja	
is	 rettenetesen	 csúnya,	 és	 annak	 ellenére,	 hogy	
ez	a	konzol	eleve	olcsóbban	indult,	megjelenése-
kor	nem	volt	népszerű.	Sokaknak	nem	tetszett	a	
Nintendo	2DS	ötlete,	de	csak	akkor	indult	meg	az	
eladása,	amikor	£100	alá	ment	az	ára.

	 Alapvetően	 van	 létjogosultsága	 a	 konzol-
nak,	 és	 nemcsak	 a	 gyerekek	 körében.	 Ugyanis	
a	 felnőttek	egy	 részének	 is	 érzékenyen	 reagál	 a	
szeme	a	3D	látványára,	hosszabb	távon	is	ronthat-
ja	a	 látást.	Én	 is	nagyon	keveset	 játszok	3D-ben,	
mert	többször	észrevettem,	hogy	ha	a	játék	után	
kinézek	a	„nagyvilágba”,	akkor	homályosabban	lá-
tok	mindent.	De	a	dizájnja	miatt	meg	se	 fordult	
a	 fejemben,	 hogy	megvegyem	magamnak	 ezt	 a	
modellt.

New Nintendo 3DS és 
New Nintendo 3DS XL

	 A	technológia	töretlenül	fejlődik,	és	a	Nin-
tendo	még	tovább	akarta	éltetni	a	3DS	konzolcsa-
ládot,	 ezért	 2015	 tavaszára	megjelentettek	 egy	
új,	technikailag	fejlettebb	Nintendo	3DS	kézikon-
zolt.	 Gyakorlatilag	 ez	 lehetett	 volna	 a	 Nintendo	

3DSi,	 csak	 ez	 a	modell	 „New”	előtagot	 kapott	 a	
nevében.	 Fejlettebb	 processzora	 volt,	 ezáltal	 a	
firmware	 és	 a	 játékok	 gyorsabban	 betöltődtek,	
valamint	a	Nintendo	eShopon	vásárolt	 játékok	is	
gyorsabban	töltődtek	le.	
	 További	vívmány,	hogy	van	egy	extra	kame-
ra	a	New	Nintendo	3DS-ben,	mely	követi	a	szem	
mozgását,	 ezzel	 a	 konzol	 magának	 állítja	 be	 a	
3D-t.	Az	előző	modellekben	az	volt	a	rossz,	hogy	
aki	3D-ben	akart	játszani,	annak	kis	túlzással	élve	
mozdulatlannak	 kellett	 maradni,	 mert	 elmosó-
dott	a	3D-s	kép.	Illetve	kettőslátás	érzetet	adott,	
hiszen,	ahogy	szó	volt	róla	korábban,	úgy	képző-
dik	a	3D,	hogy	egy	kép	helyett	kettőt	 látunk,	és	
ezek	egymásba	vannak	ágyazva,	így	mélyül	a	kép.	
Viszont	 az	 első	 modellek	 esetében,	 ha	 nagyon	

elfordultunk,	 akkor	 kettőt	 láttunk	mindenből.	 A	
New	Nintendo	3DS	és	a	New	Nintendo	3DS	XL	(a	
két	modell	egyébként	egyszerre	jelent	meg	2015	
tavaszán)	ezt	a	hibát	küszöbölte	ki	a	szemkövető	
kamerával.	További	újdonság	a	New	Nintendo	3DS	
esetében,	hogy	az	előlapi	és	a	hátlapi	borító	cse-
rélhető	lett,	így	ezeket	különböző	dizájnban	lehe-
tett	kapni.	Készült	Super	Mariós,	Zeldás,	Pokémo-
nos,	de	egyedi	mintás	is,	így	bőven	volt	választék	
és	lehetőség	megtalálni	a	számunkra	megfelelőt.	
Valamint	 személy	 szerint	 nemcsak	 azért	 tettem	
le	a	voksomat	a	New	Nintendo	3DS	mellett,	mert	
kisebb	mivolta	miatt	 kevésbé	 pixelesek	 a	 képek	
(hiszen	 a	 felbontáson	nem	 változtattak),	 hanem	
mert	 az	 akciógombok	 színesek	 voltak.	 Méghoz-
zá	pontosan	azokat	a	színeket	kapták	meg,	mint	
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Hatalmas	mennyiségű	Amiibo	jelent	meg,	külön-
böző	játékokhoz	különböző	szériájú,	 így	aki	gyűj-
tő	 volt,	 és	 megszerezte	 magának	 az	 összeset,	
annak	minimum	egy	polcon	csak	Amiibók	voltak,	
de	 inkább	 kettőn.	 Egyébként	 maga	 az	 Amiibo	
nem	újkeletű	ötlet,	hiszen,	akinek	megvan	 (vagy	
megvolt)	a	Super	Smash	Bros.	Melee	vagy	Super	
Smash	Bros.	Brawl	az	egyik	 játékmódban,	az	vir-
tuálisan	is	gyűjthette	a	figurákat,	amik	majdnem	
ugyanúgy	néztek	ki,	mint	az	Amiibók,	így	jó	esély-
lyel maga az ötlet is onnan származik.
	 A	New	Nintendo	3DS	már	csak	microSD	kár-
tyát	tudott	fogadni,	és	ami	még	furcsább,	hogy	a	
konzol	hátulját	kellett	kicsavarozni,	hogy	be	tud-
juk	helyezni.	Persze,	nem	kellett	állandóan	ki-be	
csavarozni,	ha	a	PC-be	szeretnénk	csatlakoztatni	
a	kártyát,	ugyanis	a	New	Nintendo	3DS	a	helyi	há-
lózat	segítségével	vezeték	nélkül	tudott	a	PC-hez	
csatlakozni,	így	onnan	közvetlen	elérhettük	a	mic-
roSD-ben	lévő	fájlokat.	Abban	továbbra	sincs	vál-
tozás,	hogy	a	New	Nintendo	3DS	is	csak	32	GB-ig	
támogatja	a	memóriakártyákat.

New Nintendo 2DS XL

	 A	Nintendo	2DS	is	kapott	egy	új	változatot,	
mely	már	nagyméretű	lett.	Ezáltal	összecsukható	
és	dizájnosabb	is,	így	ez	a	konzol	ideális	választás	
annak,	aki	szeretne	egy	új	Nintendo	3DS-t,	de	tud-
ja,	hogy	soha	nem	fogja	a	3D-t	használni.	Egyéb-
ként	semmi	technikai	extrát	nem	tartalmaz	az	elő-
zőekhez	képest.

Összegzés

	 Igazán	 kalandosra	 sikerült	 a	 Nintendo	 DS	
korszaka.	 Egyedi	 ötlet	 az	 volt	 bőven,	 a	 sok-sok	
innovatív	és	 szerethető	 játékának	köszönhetően	
pedig	a	mai	napig	sok	rajongója	van	mind	a	Nin-
tendo	 DS-nek,	mind	 a	 Nintendo	 3DS-nek.	 Azon-
ban	a	Nintendo	hivatalosan	is	bejelentette,	hogy	
nem	 gyárt	 több	Nintendo	 3DS-t,	 a	 boltokban	 is	
már	csak	elvétve	lehet	a	New	Nintendo	2DS	XL-t	
kapni,	és	 játék	 is	már	csak	elenyésző	mennyiség-
ben	van	jelen.

	 Azt	gondolom,	hogy	 jó	ötlet	 volt	ezzel	 le-
zárni	a	kézikonzol	korszakot.	Bár	ott	van	a	Ninten-
do	Switch	a	maga	hibrid-mivoltával,	de	észszerű	
ötlet	 volt	 nem	 folytatni	 a	 „csak”	 kézikonzol	 kor-
szakot,	hiszen	nemcsak	hogy	az	okostelefonok	a	
mindennapjaink	 részévé	 váltak,	 hanem	már	 ren-
geteg	 játék	 is	 játszható	 rajtuk,	 többségük	pedig	
technikailag	messze	meghaladja	a	Nintendo	3DS	
tudását.	 Így	 valószínűleg	 egy	 egyenes	 ágú	 Nin-
tendo	3DS	utód	már	bukás	lenne.	De	azért	sokan	
hordják	maguknál	még	a	Nintendo	3DS-t,	és	azt	
kell	 mondjam,	 hogy	 fantasztikus	 és	 élményte-

li	 bő	 három	 évtized	 volt	 a	 Nin-
tendo	 kézikonzoljaival,	 melynek	
kapcsán	 biztosra	 vehetjük,	 hogy	
generációk	múlva	 is	 élénken	 fo-
gunk	 emlékezni	 rá.	 A	 következő	
számban	 pedig	 rátérünk	 az	 asz-
tali	 konzolokra,	 a	NES-szel	 és	 az	
SNES-szel	folytatjuk.

„...észszerű ötlet volt 
nem folytatni a „csak” 
kézikonzol korszakot, 
hiszen nemcsak hogy

az okostelefonok a min-
dennapjaink részévé 

váltak, hanem már ren-
geteg játék is játszható 

rajtuk...”

Nintendo cikksorozat 
az AniMagazin hasábjain!

Ha érdekel a Nintendo és többet szeretnél 
megtudni	róla,	akkor	töltsd	le	az	AniMagazin	
számait	és	olvasd	el	cikksorozatunk		korábbi	

részeit is. 
Csak kattints az adott cikk címére és máris 

töltheted az adott számot.

Game	Boy	korszak
A	Nintendo	helyzete	Magyarországon

A cikksorozat pedig folytatódni fog az 
AniMagazinban.

 Figyeld a facebook oldalunkat, hogy mielőbb 
értesülj az új számról!

https://animagazin.hu/magazin/56/
https://animagazin.hu/magazin/50/

