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 A Squaresoft az 1990-es évek egyik leg-
sikeresebb és legjobban tisztelt játékfejlesztő 
stúdiója volt. A 97-ben megjelent Final Fantasy 
VII kitörölhetetlen nyomot hagyott nem csak a 
játéktörténelemben, de több millió játékos emlé-
keiben is. Pedig előtte már volt egy Final Fantasy 
VI és egy, azóta minden idők legjobb jrpg-jének 
kikiálltott Chrono Triggerük is (és még vagy tucat 
emlékezetes cím). A 90-es évek második felében 
a Squaresoft neve egyet jelentett a legmagasabb 
minőséggel, az elképesztő grafikával, a lebilincse-
lő történetekkel… Ki gondolná, hogy így 20 év 
után azt kell, hogy mondjam, mindez mára már a 
múlté.

 Pedig bármilyen hihetetlen is, a Squaresoft 
dicső menetelése alig pár évig tartott csupán, a 
hirtelen jött világméretű sikertől megrészegült 
stúdió ugyan még a 2000-es évek elején lerakott 
olyan hihetetlen ütős címeket, mint a Final Fan-

tasy IX és X, na meg a Kingdom Hearts, de a Fi-
nal Fantasy: Spirits Within CG animációs filmjük 
kolosszális, közel 100 millió dolláros bukását már 
nehezen heverték ki. Kénytelenek voltak fúzionál-
ni a nagy rivális stúdióval, az ENIX-szel, hogy meg-
alapítsák közös erőből a ma is ismeretes Square 
Enix-et. És talán abban mindenki egyetért, hogy 
azóta a cég finoman szólva sem az igazi. Ugyan a 
2006-os Final Fantasy XII (és a korábban kiadott 
Dragon Quest VIII) ha nem is aratott akkora sikert, 
mint a korábbi címek, de elvitathatatlanul legen-
dás játékok lettek, minden ami ezután jött az fi-
noman szólva is megosztotta mind a kritikusokat, 
mind a rajongókat. 

 2010-ben jött a nagy hír, a Square Enix el-
indítja a híres-hírhedt mmorpg-jének, a Final Fan-
tasy XI-nek a „folytatását”, a Final Fantasy XIV-et. 
Ám a történet nagyon hirtelen vált tragikomédi-
ává, a játék finoman szólva is katasztrofális lett, 
olyannyira, hogy közel egy évnyi kétségbeesett 
toldozás-foldozás után feladták a küzdelmet, 
hogy helyrehozzák a helyrehozhatatlant és úgy 
döntöttek, hogy ledobják a bombát, a játékot be-
szüntetik, a fejlesztő csapatot szélnek eresztik, 
majd alapjaiban átdolgozzák. 
Ebből lett közel 2 év után a Final Fantasy XIV: The 
Realm Reborn.

 Mint a legtöbb Final Fantasy rajongó, így én 
is szinte messiásként vártam erre a játékra, hiszen 
a Final Fantasy XIII bár nem volt rossz, de mint FF, 

nagyon elmaradt az elvárásoktól. Hiába a sok vi-
harfelhő, ami a stúdió felett keringett 
már akkoriban, én bizakodtam. Aztán 
mikor elindult kiderült, hogy a Square 
tényleg megtartotta az ígéretét és 
a The Realm Reborn már nem csak 
egy korrekt mmorpg lett, de kife-
jezetten szórakoztató is, mint Final 
Fantasy cím is. Azonnal írtam is belőle 
egy kifejezetten pozitív cikket a Mondo já-
tékrovatába (bár a kezdeti szervergondok mi-
att nem sokat tudtam vele játszani), viszont már 
akkor is megjegyeztem, hogy minden szép és jó, 
de abban a formájában 2013-ban erősen félkész-
nek tűnt még mindig. Persze ezzel a készítők is 
tisztában voltak, ígéretekkel meg tele volt a pad-
lás, amik aztán a hónapok, majd évek alatt alig 
vagy egyáltalán nem teljesültek. 
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Szóval, ha összegezni kellene, akkor a grafika 
szimplán közepes.
 A hangokról és a zenékről szintén ez mond-
ható el. Nem rosszak, de nem is kiemelkedőek, 
igazából csak akkor fogjuk felkapni a fejünket, 
amikor valamelyik korábbi FF-ból hallunk meg va-
lamelyik melódiát. Maga a játékmenet leginkább 
a korai World of Warcraftos időket másolja. Itt 
nincs semmi modern mmokra jellemző dolog. A 
harc még mindig ott tart, hogy kijelölöm a ször-
nyet és a hotbart végigzongorázva addig ütöm, 
amíg mozog, majd felmarkolom az Exp pontokat 
és megyek tovább. A fejlődés teljesen lineáris, 
szinte semmi beleszólásod nincs semmibe. Léped 
a szinteket, kapod az új képességeket, miközben 
felszerelést gyűjtesz. Szimpla, egyszerű, letisztult 
és borzasztóan régimódi. 
 És ezzel el is jutottunk valahol a lényeghez. 
A Final Fantasy XIV 100%-ban a nosztalgia faktor-
ra épít! 

Kijött ugyan egy kiegészítő, a Heavensward, ami 
sokkal inkább érződött az alapjáték lezárásának 
és pótlásának, mint egy teljes értékű kiegészítő-
nek. Bár szintén írtam róla egy 
pozitív cikket, de az még mindig 
a saját rajongói bizakodásomra 
alapozódott. Hinni és bíz-
ni akartam a Square Enix-
ben. De sajnos számom-
ra gyorsan eljött az a pillanat, 
amikor a játék, minden érdeme 
ellenére elkezdett frusztráló-
vá válni. Félkész rendszerek, 
érdektelen történetek és karak-
terek, lassú és unalmas harcrend-
szer, végtelenített grindelés a 
semmiért jóformán. Feladtam 

és más vizekre eveztem. Egé-
szen 2017 decemberéig, mi-

kor is karácsonyra megkaptam 
a 2. kiegészítőt a Stormbloodot, 

hozzá 2 hónap játékidőt. 
Időm volt éppen rá, be-

levágtam, tisztán a 
nulláról kezdve újra 

az egészet. Most itt 
vagyok, 2018-ban… és 

mi a véleményem a já-
tékról? Eeeeeehhhh…

felemás.

Kezdjük az alapoknál, 
a Final Fantasy XIV egy mmorpg, 

vagyis online játszunk vele, sok emberrel 
együtt szerte a világból. Vagyis csak papí-
ron, mert sok más mmoval ellentétben 

nincs globális szerver, hanem sok apróbb 

szerverekre van felosztva a játékosbázis, ami elég 
kiábrándító tud lenni, főleg, hogy ezek között csak 
pénzért és bizony nem is kevés pénzért lehet csak 
átjárni. Sebaj, ezt még el lehet fogadni. 
 Amivel a játékos elsőnek szembesül, az a 
grafika, valami elképesztően, fantasztikusan lát-
ványos… volt egykoron 2013-ban. Ma már újra 
megnézve sajnos nem igazán öregedett méltó-
sággal. 5 év alatt nemcsak egy új konzol generáció 
futott le, de amikor ma már lassan minden a 4K 
körül forog, az FF14 grafikája sajnos még mindig 
valahol egy nagyon igényes Playstation 3-as játék 
szintjén mozog. És sajnos ahogy látom ez nem is 
fog változni. Nem azt mondom, hogy csúnya, csak 
egyszerűen felemás. Egyik pillanatban kiakasztó-
an gyönyörű, hogy aztán a következőben meg pi-
xeles textúrákat és 2000-es éveket idéző baltával 
faragott tereptárgyakat dobjon az arcunkba. Cse-
rébe viszont tényleg nincs nagy gépigénye PC-n, 
akár egy régebbi masinán is vígan elfut. 
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A Stormbloodra eljutott oda, hogy már nem is 
erőlködnek újdonságokat kitalálni, egyszerűen 
importálják a régebbi címekből. Így lehet az, hogy 
akárhova megyünk a Eorzea világában, folyama-
tosan nosztalgikus érzésünk lesz. És pontosan 
ez a készítők szándéka. Szeretted valamelyik ko-
rábbi FF-et, tuti megtalálod benne. Zenéket, ka-
raktereket, pályákat emeltek át csak azért, hogy 
kiszolgálják a rajongókat. És működik. Ezt a játé-
kot nagyon nehéz - bár nem lehetetlen - úgy él-
vezni, hogy nem vagy Final Fantasy rajongó, de 
ha annak tartod magad, akkor imádni fogod, és 
minden hülyeségét megbocsátod majd neki, még 
azt is, hogy szégyentelenül pumpálják ki belőled 
a pénzt. Mert bizony itt mindenért fizetni fogsz. 
Fizetsz az alapjátékért, a kiegészítőkért, az extrá-
kért, a ruhákért, a hátasokért és ha még ez mind 
nem lenne elég, akkor bizony még havi díja is van, 
nem is kevés. És látom azt, hogy egyesek boldo-
gan fizetnek, mert cserébe részesülhetnek a Fi-

nal Fantasy élményben. Nem tagadom, működik. 
Mert bizony nagyon szórakoztató tud lenni, csak 
kapcsold ki az agyad, ne akard tudomásul venni, 
hogy mennyire eljárt felette az idő. Ez a Final Fan-
tasy jelene... a múltja. Nosztalgiázz, emlékezz visz-
sza, milyen jó is volt 10, 20 vagy 30 évvel ezelőtt! 
Lényegtelen, hogy maga a játék a megtestesült 
középszerűség, hiszen ez pontosan olyan, mint a 
Star Wars iránti rajongás. Az agyad hiába mondja, 
hogy az új filmek már nem az igaziak, de hát Star 
Wars, és ami Star Wars, az rossz nem lehet… vagy 
ha mégis, akkor emlékezz vissza milyen jó is volt 
régen… és újra szép lesz minden. A Final Fantasy 
XIV pedig pontosan ugyanezt adja neked. Ami 
ebben a szomorú, hogy a Final Fantasy sorozat-
nak nincs igazán jövője, hiába várunk 10 éve arra, 
hogy visszatérnek a boldog 90-es évek, a valóság 
az, hogy sosem fognak. A Square Enix pedig ab-
ból él, hogy hitegeti a rajongóit, lesz itt még Final 
Fantasy VII remaster, lesz itt még minden földi jó, 

a Final Fantasy cím megint szép lesz!
Az lesz...
..egy másik világban.
Csak fizesd meg az árát!
Havonta. Mert amíg fizeted, a Final Fantasy emlé-
ke a tied lehet. És ha megfizeted a gyűjtői kiadást, 
akkor még virtuális bónusz is jár hozzá.  

 Ui. Ha valaki ezek után mégis kedvet kapott 
a Final Fantasy XIV-hez, akkor jöjjön az Omega 
szerverre, ott vagyunk sokan…

„...bizony nagyon szórakozta-
tó tud lenni, csak kapcsold ki 

az agyad, ne akard tudomásul 
venni, hogy mennyire eljárt fe-
lette az idő. Ez a Final Fantasy 

jelene... a múltja.”

Cím: Final Fantasy XIV: Stormblood

Kiadó: Square Enix

Fejlesztő: Square Enix
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Értékelés: IGN: 9,2 Metacritic: 87

Szükség van a Final Fantay XIV
alapjátékra!
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