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kontroller bemutató
Biztos vagyok benne, hogy mindenki hallott
már a Jakuzáról (AniMagazin 57.). Japán misztikus és legendás bűnöző klánjairól. Filmek, regények, mangák és animék szinte állandó szereplői,
a tetovált, jól öltözött, erőszakos, de mégis tradíciókat követő gengszterei. Japánban ők az alvilág
urai, kábítószer, szerencsejáték, prostitúció, emberkereskedelem és hasonlókban utaznak. A hatóság bár rendre megpróbálja felszámolni a szervezeteket, de olyan szinten beleivódtak nemcsak
a társadalomba, de a politikába is, hogy ez mára
szinte lehetetlen. A SEGA játékfejlesztői pedig úgy
gondolták, hogy ez egy remek téma a videojátékok számára is, majd 2005-ben útjára indult a mai
napig sikeres Ryo ga Gotoku, avagy ahogy nyugaton ismerjük, a Yakuza játéksorozat.

ték 1999-ben jelent meg és technikai oldalról nézve bámulatos volt. Szabadon bejárható modern
japán városrészek, valós idejű harcok, dinamikus
napszakváltozás, időjárás, rengeteg küldetés és
olyan alapossággal lemodellezett világ, aminek
még évekig nem akadt párja. A kritikusok imádták, de a közönségnek már megoszlott a véleménye… főleg annak kapcsán, hogy egy olyan konzolra, a Dreamcastre jelent meg, ami jóformán
már megjelenése után 2 évvel a végét járta. 1,2
milliós eladással megbukott a Shenmue, vele
együtt Suzuki és a SEGA is… Ronda történet, bár
még megjelent a folytatása a Shenmue 2, de az
már csak az utolsó szög volt a Dreamcast koporsójába. A SEGA kilépett a konzol bizniszből és csak
a játékfejlesztésre koncentrálnak azóta is.

Természetesen egy picit korábbra kell vis�szaugranunk az időben, ha a sorozat megalkotásának körülményeit szeretnénk megismerni…
egészen a 1990-es évek végére. Suzuki Yu, a SEGA
egyik fejlesztő sztárja, aki olyan alapműveket tett
le az asztalra, mint az Out Run, Daytona, Virtua
Racing, After Burner és Virtua Fighter, elhatározta, hogy megalkotja minden idők leggrandiózusabb játékát, ami nem más volt, mint a Shenmue.
A SEGA 70 millió dollárt tolt bele ebbe a projektbe, ami akkoriban elképesztően gigantikus összeg
volt (mostani áron olyan 200 millió körül lehet).
Nem akarom nagyon részletesen taglalni, hiszen
ez mára már a játéktörténelem része, méghozzá a
nem kimondottan vidám történetek egyike. A já-

Ám nem volt minden hiábavaló a Shenmue
esetében. Egyrészt kijelölt egy irányt a jövő játékainak, és azóta is számos híres fejlesztő merített
ihletet belőle, gondoljuk csak a Grand Theft Auto
és hasonló címekre. Ami nekünk még inkább lényeges most, hogy volt a Shenmue csapatában
egy vezető dizájner, aki szinte a kezdetektől fogva
Suzukival dolgozott együtt, Nagoshi Toshihiro. Valamikor a 2000-es évek elején a Shenmue alapjaira építve, de Suzuki megalomániája nélkül, jóval
kisebb, olyan 21 milliós költségvetésből elkezdett
összerakni egy igazi gengszter drámát. A SEGA
fejlesztői alaposan tanulmányozni kezdték Kabukicho és Roppongi éjszakai életét, a piroslámpás
negyedeket, kaszinókat, bárokat, az utcákat. Az
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volt a céljuk, hogy realisztikusan mutassák be ezt
a világot, a színes, ragyogó külsőt és a mögötte meghúzódó alvilág rejtélyes, de többnyire
nagyon veszélyes alakjait. Mindezt a klasszikus
jakuza filmek stílusában, kicsit felnagyítva, eltúlozva, romantizálva. 2005. december 8-án aztán
Japánban megjelent Playstation 2-re és hatalmasat robbant!

Ryo ga Gotoku,
a Sárkány alvilági útja
Némi túlzással azt lehetne rá mondani,
hogy „Jakuza szimulátor”, a játékos teljesen bejárhatja a 3D-ben lemodellezett, fikcionális Kamurocho városnegyedet (amit a fentebb említett
Kabukicho és Roppongi összegyúrásából alkottak
meg), felfedezve az üzleteket, klubokat, játéktermeket (valóban játszható automatákkal) és szórakozóhelyeket.
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durva brutalitásba tudnak fordulni, elvégre senki
sem köszöni meg azt, ha egy 100 kilós jakuza egy
vasrúddal próbálja ki a legújabb golf technikát, a
páciens fejét használva labdának. Ha jakuzának
állsz, akkor készülj fel a verésre és a súlyos kórházi
számlákra.
A harcok után természetesen tapasztalati
pontok járnak, amikből lehet mindenféle képességeket fejleszteni. A Yakuza első része olyan
profin alkotta meg az alapokat (amik szinte le sem
tagadhatóan a Shenmue-ból származnak), hogy
lényegében közel 15 évig alig változtattak rajta.
Már azzal, hogy csak „élünk” ebben a városkában,
simán 20-30 órát eltölthetünk, annyi mindent
kipróbálhatunk, megnézhetünk, hogy ember legyen a talpán, aki maximálisan akar mindent teljesíteni. Akár pachinkózhatunk is órákig, ha erre van
kedvünk.
A sikátorokban gyanús alakok néha küldetéseket
adnak, máskor meg hősünkre támadnak, akár a
nyílt utcán is - ilyenkor a japán szerepjátékokra jellemzően kapunk egy lezárt harci teret, általában a
járókelők körbeállják és buzdítják a verekedőket;
majd egy valós idejű, klasszikus beat-em up játékokat idéző stílusban kell rommá püfölni a delikvenseket. Itt nemcsak öklünket lehet használni,
hanem mindenféle fegyvereket, vagy amit épp
találunk: táblákat, bicikliket, ami épp a kezünk
ügyébe kerül, a lényeg, hogy nagyot lehessen vele
ütni. Ezek az összezördülések bizony néha nagyon
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A Ryo ga Gotoku jött, látott és győzött,
szinte azonnal elment belőle negyed millió példány megjelenésekor, ami a SEGA-t meggyőzte,
hogy érdemes lesz ezt folytatni.
Ám volt egy kis bökkenő… a nyugati megjelenés. A játék ugyanis annyira alapjaiban „japán”,
hogy egy ideig az sem volt biztos, hogy lehetséges az angol változat. Félve a lehetséges bukástól, a nyugati lokalizáció azt a döntést hozta, hogy
dobják a japán hangsávot, elkészítik amerikai színészekkel a szinkront, és ahol lehet, megpróbálják „fogyaszthatóvá” tenni a „nem japán” közön-

ségnek is. Mint utólag kiderült, ez teljes kudarc
lett, bár nagyon sok időt és energiát öltek bele,
olyan színészekkel, mint   Michael Madsen vagy
Mark Hamill, egyszerűen nem jött át a „Jakuza élmény”, ami bizony érződött a fogadtatáson és az
eladásokon is. Ám a SEGA tanult az esetből, belátták, hogy a 2000-es évekre már a nyugati közönség hozzászokott az animékhez, mangákhoz és a
japán kultúrához, így soha többé nem erőltették
az angol szinkront… bár ugyanez a cenzúráról
nem mondható el.

Dojima Sárkánya: Kiryu
Toshiróék nem aprózták el a történetet
sem. Felkérték Hase Seishút, a híres japán regényírót, hogy segítsen megalkotni egy igazi jakuza
sztorit, amin aztán 2 éven át dolgoztak, a végeredmény pedig elképesztő lett. Több órányi, szinte
teljesen moziszerű átvezető jelenetet készítettek
a játékhoz, profi seiyuukkel, rendezéssel és a Playstation 2 erejét közel maximálisan kihasználó látványvilággal. Azóta is ez a sorozat egyik védjegye,
hogy minden epizódba lényegében egy több órás
mozit csomagolnak nekünk.
Ezek a történetek bár nagyon izgalmasak és
csavarosak, de ugyanakkor végtelenül romantizáltak is. Bár lényegében a történet végig bűnözőkről szól, de szinte sosem mennek bele mélyen a
bűnözés részleteibe.
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mint egy izgalmas Tarantino vagy Scorsese mű,
ahol a szereplők kapcsolatain és kalandjain van a
hangsúly, és nem akarja a szereplőit kimosdatni,
hanem próbálják a japán bűnözők világát szórakoztatóan bemutatni.
Ennyi felvezető után térjünk végre a lényegre, avagy a történetre. Megpróbálom a lehető legjobban spoiler mentesen végigvenni a sorozatot, de egy dolgot mindjárt az elején fixáljunk
le: a főhős SOHA nem hal meg. Pont. Ennyi. A 7.
résznél tart a sorozat, szóval ha azon izgulsz, hogy
az első rész végén meghal… akkor elárulom, felesleges. Minden mást igyekszem azért kihagyni,
ami nagy csavar a sztoriban, és érdemes átélni
ennyi év után is.
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SAWAMURA

KIRYU

A Yakuza sorozat főhőse Kiryu Kazuma,
akinek mimikáját és mély hangját a mára legendás seiyuu, Kuroda Takaya szolgáltatja, kezdetben
egy átlagos klán tagja a Tojo családnak. Amikor
épp nem pénzbehajtással és adósok laposra verésével foglalkozik, akkor két gyerekkori barátjával,
a szintén jakuza Nishikiyama Akirával és a gyönyörű Sawamura Yumival tölti az idejét egy bárban.
Yumi iránt mind a két férfi romantikus érzelmeket
táplál, így mikor egy tragikus nap a saját főnökük
megpróbálja megerőszakolni a lányt, Akira agya
és vele együtt egy pisztoly eldurran, az erőszakos
gengszter vezér, Dojima Sohei pedig holtan esik
össze. Kazuma azonnal magára vállalja a gyilkosságot, hogy Akira és Yumi megússzák a büntetést,
aminek a vége, hogy hősünk 10 évre börtönbe

kerül. Mint minden büszke jakuza, Kiryu is méltósággal viseli a börtönéveket, annak ellenére, hogy
a Tojo klán kitagadta. Szabadulása után megpróbálja felkeresni régi barátait, ám 10 év sok idő, és
bizony minden megváltozott.
Yumi eltűnt, és senki sem tudja, hol lehet,
Akirából bandavezér lett, saját jakuza hadsereggel, és kiderül, hogy valaki ellopott 10 milliárd jent

HARUKA

Persze, ott van végig az ember szeme előtt, hogy
itt mindenki börtöntöltelék, gyilkos és nem ritkán
teljesen pszichopata, de az írók igyekeztek tompítani az élét mindennek, a központi történetszál
ugyan szinte végig komoly és sötét, de a rengeteg
melléktörténet és küldetés szinte teljesen parodisztikus… már-már Csupasz Pisztoly szinten. Sőt,
a főhős, bár legendás jakuza vezér, de szinte csak
a jó oldalát látjuk, segít az elesetteknek, bosszút
áll a rosszakon, megmenti az elveszett kiscicákat
(azt hiszitek viccelek, de nem). Persze félreértés
ne essék, ez nem egy gyerekmese, hanem inkább

KAZUMA

a Tojo klántól, ami nagyon felbőszített mindenkit,
így teljes maffia háború van kilátásban. Valamiért Kazumát gyanusítják a lopással, így a férfinak
menekülnie kell, mert mindenki rá vadászik az alvilágban. Nem várt segítséget kap, Date Makoto
rendőrnyomozó képében, aki a meggyilkolt jakuza vezérek esetein dolgozik évek óta. Párosuk a
kalandjaik során találnak egy fiatal lányt, Harukát
(seiyuu: Kugimiya Rie), akiről hamarosan kiderül,
hogy nemcsak a lopott pénzhez, de az eltűnt Yumihoz is köze van… történetesen ugyanis a lánya.
Innentől indulnak csak be igazán az események,
harcok, nyomozás, árulás árulás hátán, előkerül
Yumi is, és bizony kiderül, hogy Akira is a pénzre
hajt. Az egész egy véres és dráma fináléban végződik, ahol Kazuma végre tisztára moshatja a nevét, a Tojo klán visszafogadja soraiba, sőt, ő lehetne az új vezetője a családnak, de hősünk inkább a
civil életet választja, hátat fordít a bűn világának,
a gyilkosságoknak és szenvedésnek, Harukát pedig örökbe fogadva új életet kezdenek. És boldogan éltek, amíg el nem jött a Yakuza 2…

A Sárkány visszatér…
újra… és újra…
2006-ban érkezett is a folytatás, Yakuza 2
címen, szintén Playstation 2-re. Kiryu Kazuma és
Sawamura Haruka rövid ideig boldogan élik civil
életüket, ám egy nap megjelenik a Tojo klán vezére, Terada Yukio, aki a férfi segítségét kéri, mert
komoly problémák vannak jakuza fronton.
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jött is Playstation 3-ra a folytatás. Innentől a történetet csak nagyon röviden fogom említeni, mert
lényegében mindig ugyanaz a formula: Kazuma
és Haruka békében akarnak élni, de jön a Jakuza,
mennek nyomozni és verekedni, a végén pedig
drámai összecsapás után mennek ismét pihenni a
következő epizódig. A Yakuza 3 lényegében semmi újítást nem hozott a sokkal szebb látványon

SAEJIMA TAIGA

Természetesen ismét árulás árulás hátán,
hullanak a szereplők és ismét egy epikus végső
leszámolás kell ahhoz, hogy Kiryu visszatérhessen
Harukához és a nyugodt életéhez.

A Yakuza 2 lényegében a duplája az első
résznek, kétszer annyi küldetés, kétszer olyan
hosszú történet, egy helyett két várost is bejárhatunk, ugyanis hőseink eljutnak Oszakába és
az ottani szórakazó negyedekbe. A játék szinte
mindent kipréselt a PS2 erejéből, mai szemmel is
bámulatos az a grafika, amit a SEGA alkotói ös�szeraktak. A siker pedig nem maradt el, 2009-ben

SHINADA TATSUO

A beszélgetésüket egy pisztolylövés szakítja félbe, Terada holtan esik össze, Kazumát pedig ismeretlen verőlegények támadják meg. Miután
félholtra verte az összeset, elbúcsúzik Harukától
és visszatér Kamurochóba, hogy kiderítse, mi történt a Tojo klánnal, s kik kavarják megint az indulatokat. Természetesen nyakig elmerül ismét
egy szinte átláthatatlan, szövevényes ügyben,
ahol ismét felbukkannak a régi ismerősök, hol ellenségként, hol szövetségesként, mint például a
híres Majima Goro, akit leginkább „Shimano őrült
kutyájaként” ismernek - nem véletlenül kapta ezt
a nevet. Miután a félőrült és erőszakos Gorót legyőzte Kazuma egy véres aréna harcban, szövetségesek lesznek. Goro a Yakuza sorozat másik
leghíresebb szereplője, szinte minden részben
felbukkan, általában mint barát, de mivel teljesen
kiszámíthatatlan és nincs ki mind a négy kereke,
így Kazuma sosem tudhatja, hogy mikor ugrik a
torkának pusztán szórakozásból. Előkerül Date is
és egy fiatal rendőrhölgy is, akik Kazumát segítve próbálják megfejteni a gyilkosságot, s az egyre
gyanúsabb jakuza akciókat. Majd eljön az a pont,
hogy hőseink kénytelenek szembenézni a háttérben munkálkodó koreai maffiával, akik egyáltalán
nem követik a jakuzák lovagias modorát… kegyetlen gyilkosok, senkit és semmit nem tisztelnek.

kívül, de ez bőven elég volt. Hőseink elköltöztek
a festői, trópusi Okinavára, hogy ott kezdjenek új
életet; egy árvaházat felkarolva Kazuma lényegében pótapukája lesz sok gyereknek. Ahogy említettem, természetesen a múltja itt is megtalálja,
Kazuma pedig felkapja a fehér öltönyét ismét, és
meg kell küzdenie a nyugodt életükért. Ismét vis�szatérnek a jakuzák, megint nagy a tét, de ezt már
megszokhattuk. A SEGA is érezhette, hogy ebben
ennyi volt, nem lehet negyedszerre is ugyanazt a
történetet eladni, így a folytatásra új alapokra helyeztek pár dolgot.

MAJIMA GORO
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A Yakuza 4 egy hatalmas újítást hozott: az eddigi
egy játszható karakter helyett ezúttal kaptunk négyet. Kazuma mellé három új főhős csatlakozott,
Akiyama Shun, a jóképű és borzasztóan gazdag
hostess klub tulajdonos, aki bár nagyon sármos
és nagydumás, de végtelenül lusta is egyben.
Neki szinte hobbija, hogy nagyobb összegeket
kölcsönöz rászorulóknak… feltéve, ha azok teljesítenek néha nagyon bizarr és megalázó feladatokat. Shun szintén kiváló harcos, bár nem túl erős,
cserébe viszont nagyon gyors és techinkás. Ezzel
szemben Saejima Taiga egy emberbe öltött gorilla, 18 gyilkosságért ítélték el 25 évre, majd a
játék kezdetén szabadul, és bizony visszatér Kamurochóba, hogy befejezze azt, amit annak ide-

< Tartalomjegyzék

jén elkezdett. Hatalmas, mogorva, kicsit naiv, és jaj
annak, aki az útjába áll. Tanimura Masayoshi bár
rendőr, de közismerten korrupt, és szereti a szerencsejátékokat, így nem túl népszerű a kollégák
szemében, viszont azt kevesen tudják róla, hogy a
feketén szerzett pénzeket árva gyerekek megsegítésére fordítja. Bár látszólag semmi közük egymáshoz, a sors mégis összehozza őket Kazumával,
így közösen kell megoldaniuk egy komoly rejtélyt,
ami újabb véres leszámoláshoz vezet. Miután kiderítették, ki mozgatja a szálakat már 25 éve és
mindenki mindenkivel megküzdött, hőseink vis�szatérhettek a nyugodt élethez, Kazuma ismét eltűnt a jakuza szeme elől, Taiga vissza a börtönbe,
Akiyama és Masayoshi pedig tisztára moshatták a

nevüket. Persze ismét csak addig, amíg meg nem
érkezett a folytatás 2012-ben, szintén Playstation
3-ra…
A Yakuza 5 a sorozat igazi „magnum
opus”-a, egyike azon kevés játékoknak, amiket
a japán Famitsu magazin a maximális 40 ponttal
értékelt. Megjelenésekor egy másik magazinba
már írtam róla egy hivatalos kritikát, és a mai napig nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez az epizód
maga a csoda. Gyakorlatilag 5 játék egyben, 5 főhőssel, 5 várossal, 5-ször annyi tartalommal, 5-ször
annyi… minden. Valami elképesztő mennyiségű
cucc van benne, amin ha csak át akarsz rohanni,
akkor sem úszod meg 60 óra alatt, de ha mindent
maxolni szeretnél, akkor készülj egy 200 óra feletti elképesztő kalandra! Sokat elmond, hogy már a
lokalizáció is a megszokott 1 év helyett 3-at vett
igénybe, de nagyon megérte várni rá. Kiryu, Akiyama és Taiga ezúttal is visszatérnek, mint játszható
karakterek, kiegészülve a volt profi baseball játékossal, Shinada Tatsuóval, akit állítólagos csalás
miatt eltiltottak a sportolástól; és végre a tinédzser Haruka bőrébe is belebújhatunk, aki az idol
karrierjén dolgozik, amiről gyorsan kiderül, hogy
a habos-babos-színes-szagos külső mögött ott áskálódnak a jakuzák.
Mind az 5 szereplő totálisan más és más játékmenet, Harukával nem kell verekedni, hanem
utcai tánc-csatákat kell megnyerni, TV-ben szerepelni, ritmus játékokkal pontokat szerezni. Kazuma egyszerű taxisként próbál új életet kezdeni, de
balszerencséjére belekeverik az illegális autóver-

senyzésbe. Taiga pedig a börtönből megszökve
Hokkaido havas hegyei között bujkál, szarvasokra
és medvékre vadászva. Természetesen ismét gyilkosság történik, nem is egy, így hőseink kénytelenek megint felvenni a harcot, a történet végére
egyesítve erőiket egy mindent eldöntő végső ös�szecsapás keretein belül, ami annyira grandiózus,
hogy órákig tudnék mesélni róla, de inkább mindenki élje át maga. A Yakuza 5 egy kihagyhatatlan
remekmű!
2016-ban már Playstation 4-re és Xbox Onera jelent meg a Yakuza 6: The Song of Life, ami
lényegében Kiryu Kazuma történetének lezárása,
vagy akár epilógusa. Az 5-ös részhez képest jóval
szerényebb méretekkel rendelkezik a játék, lényegében visszatért az alapokhoz, egyedül Kazumát
irányíthatjuk és csak két városnegyedet járhatunk
be. Hősünk itt már idős, 50 év körül jár, az előző
rész történései után 3 évet ismét börtönben töltött, majd szabadulása után boldogan tér vissza
Okinavára a gyerekekhez, ám megtudja, hogy Haruka eltűnt.
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Ennyi lett volna a Yakuza sorozat teljes történelme és… na jó, viccelek, valójában ez nagyjából
csak a fele azoknak a játékoknak, amik a Yakuza világában játszódnak. A következőkben ezekről lesz
szó, remélem, még bírjátok szusszal.

Természetesen Kazuma a lánya nyomába
ered, visszatér Kamurochóba, ahol már a kínai
maffia uralkodik. Megtalálja Harukát, de a lány
félholtan kómában fekszik egy kórházban, mellette egy ismeretlen csecsemő… Kazumának több
sem kell, egy utolsó alkalommal visszatér Dojima
Sárkánya, és saját életét sem kímélve, mindenkin
átgázolva keresi azokat, akik ezt tették a lánnyal, a
kisgyerek apja pedig az egyetlen nyom, amin elindulhat. Bár az előző két résszel nem ér fel, de már
csak a történet miatt is érdemes végigjátszani,
főleg hogy az egyik főbb szerepben maga a híres
Kitano Takeshi játszik (ez amúgy minden Yakuza
epizódra jellemző, hogy számos híres színészt fel-
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kérnek kisebb-nagyobb szerepekre… na meg igazi pornószínésznőket a hostess bárokba).
2020-ban a sorozat amolyan „soft reboot”-ot kapott, vagyis Kazumát nyugdíjazták,
és a 15 éve jól bevált harcrendszert, klasszikus
körökre osztott szerepjátékos csatákra cserélték. Így született meg a Yakuza: Like a Dragon,
ami lényegében a 7. rész. Új hőst kaptunk, Kasuga Ichiban, akit egy árulás miatt 18 év börtönre
ítélnek, szabadulása után pedig kénytelen szembesülni azzal, hogy jakuza családja elfeledkezett
róla, majd természetesen ismét beleveti magát a
bűn világába. Mivel ez az epizód még nagyon friss,
ezért nem is megyek bele jobban a történetébe,
de az már fix, hogy a siker most sem maradt el, és
szinte biztos, hogy hamarosan jön a folytatás.

Mellékszálak, filmek
és újrakiadások
A „Yakuza univerzum” szinte egy pillanat
alatt hatalmas siker lett, persze itt nem azon a
szinten kell gondolkodni, mint egy Fortnite vagy
Minecraft, hanem főleg az idősebb közönség kapott rá nagyon erre a kicsit sötét, de mégis humoros, alpári, ugyanakkor lovagias és „nagyon japán”
világra. A SEGA pedig jó érzékkel szolgáltatta szinte minden évben az újabb adag Yakuzát a rajongóknak, a főjátékok mellett.
Még 2006-ban lényegében promóciós céllal a SEGA berendelt egy élőszereplős rövidfilmet,
Like a Dragon: Prologue címmel, ami az első játék
előzményeit meséli el. Bár Amerikába nem jutott

el, de Európában viszont egy időben elérhető volt
interneten keresztül. Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy egy évre rá, a híres japán filmrendező,
Miike Takashi, akit főleg ultra erőszakos és horror filmjei kapcsán ismerhettek, maga rendezte
meg az első Yakuza film változatát. A címe Ryo ga
Gotoku: The Movie, és bár hozzánk nem nagyon
jutott el, de Ázsiában egész szép sikert aratott.
2020-ban a SEGA bejelentette, hogy ismét készül
egy filmfeldolgozás a Yakuza sorozatból, de erről
még nem sokat lehet tudni. Készült TV sorozat,
rádiójáték, sőt színpadi feldolgozás is a történetekből, bár ezek mifelénk nem nagyon érhetőek
el.
Játékok terén viszont akadt pár nagyon érdekes mellékszál. 2008-ban megjelent a Ryu ga
Gotoku Kenzan!, ami a modern Japán helyett a
középkori Edo korszakban játszódik, az 1600-as
évek elején, Kiotóban. A Yakuza sorozat játékmenetét szinte egy az egyben emelték át, a szereplőkkel együtt, amolyan klasszikus szamuráj történetben.
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A legnagyobb gond, hogy sem ez, sem a későbbi folytatása, a Ryu ga Gotoku Ishin! sem jelent
meg soha Japánon kívül, ami szerintem hatalmas
veszteség számunkra. Bár időnként felröppennek
hírek, hogy talán valami formában kiadják, de a
SEGA-t ismerve, ez nem jelent semmit.
Viszont kaptunk helyettük 2012-ben egy
Yakuza: Dead Souls-t, ami lényegében a Yakuza 4-nek amolyan kiegészítése, ahol Kamurocho
negyedét megszállják a zombik, és hőseinknek
kell rendet csapni az élőholtak seregei között…
jah, komolytalan, de egy poénnak jó volt, mondjuk a kritika gyűlölte. 2015-ben viszont egy jóval
komolyabb epizód is megjelent: Ryu ga Gotoku
0: Chikai no Basho, avagy a Yakuza 0. A címből
gondolom azonnal kitalálható, hogy ez amolyan
előzmény történet, ami Kazuma korai éveit mutatja be, és lényegében akár vehetnénk egy teljes
értékű főjátéknak is.
A Kurohyō: Ryū ga Gotoku Shinshō és a
Kurohyō 2: Ryū ga Gotoku Ashura-hen a Sony
hordozható konzoljára, a PSP-re jelentek meg és
ismét csak Japánban, így nem sokat lehet tudni
a történetről, azon kívül, hogy egy új főhőst kell
bennük terelgetni.
A 2018-as Judge Eyes: Shinigami no Yuigon, avagy ahogy nyugaton elterjedt, a Judgment már megjelent nálunk is, és bizony egy nagyon kiváló spin-off, ami remekül ötvözi a már
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megszokott Yakuza játékelemeket a lassabb,
nyomozgatósabb és lopakodós mechanikákkal.
Ugyanis itt egy Yagami Takayuki nevő magánnyomozót alakítunk, aki egy sorozatgyilkost próbál elkapni Kamurocho sötét utcáin. Fantasztikus játék,
annak ellenére, hogy egy hatalmas balhé árnyalta
a megjelenését, ugyanis az egyik főszereplőt alakító színészt, Pierre Takit letartóztatták kokain
használat miatt, a SEGA pedig azonnal reagálva,
beszüntette a játék terjesztését Japánban, amíg
a színészt nem pótolják valaki mással. Bizony Japánban ilyen súlyosan büntetik a drogozást. Ti se

csináljátok, nem éri meg! Takit kiszedték a játékból, és mi már nyugaton ezt a verziót kaptuk meg
Playstation 4/5-re, illetve az új Xboxokra, és a napokban jelentették be, hogy még idén folytatást
is kap.
A SEGA nagyon figyelt arra, hogy a Yakuza
sorozat mindenki számára elérhető legyen: folyamatosan érkeztek az újrakiadások és remasterek konzolokra, majd kicsit később PC-re is, így
jelenleg 0-tól 7-ig bárki végigjátszhatja Kazuma
kalandjait PC-n is, feljavítva és modernizálva. Sőt,
az első két rész, a Yakuza 1 és 2 kapott egy teljes
remake-et Yakuza Kiwami 1 és Kiwami 2 címen,
ezek messze jobbak, mint az eredeti PS2-es változatok, így aki most kezd bele a sorozatba, annak
csak ezeket ajánlom.

Végszó
Remélem sikerült átadnom valamit a Yakuza sorozat hangulatából, és páran kedvet kaptok hozzá, hogy kipróbáljátok. Azt nem mondom,

hogy egyszerű menet lesz, mert könnyű elveszni
az egyes epizódokban és a történet is néha szappanoperák mintájára nyúlik és csavarodik, mármár arcpirítóan klisésen.
Mégis megvan a maga bája, ami hozzám
hasonlóan sokakat újra és újra bevonzott Kamurochóba, aminek egy idő után minden sarkát
fejből ismertem. Néha jó volt csak sétálni éjszaka
a neonfényes utcákon, nézni a város pezsgő életét,
időnként betérni egy bárba picit biliárdozni, karaokézni a hostess lányokkal vagy békésen horgászni
a folyóparton, majd a földön talált vascsövet felvéve elindulni egy sötét sikátorba, ahol már várnak az alkoholtól megmámorosodott bajkeverők,
akiknek fogalmuk sincs, kibe kötnek bele… Ilyen a
jakuza élete!
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