
 

 

 
  

Miért pont MAGUS? 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Sokan azt mondják, a regények, 
a világ határozzák meg a játékot. 
Csakhogy van egy kis gond: a 
meghatározó írók nem túl 
termelékenyek, sok rosszabb könyv is 
megjelenik, és bizony az egységes 
világkép is hiányzik így nehéz a 
regények világán játszani. Más a 
világképe a Renegát szerzőjének, és 
más az azonos területen író másik 
nevesebb alkotónak. 

De még, ha ezt el is fogadnánk, 
azt is kellene mondani, hogy a nagyok 
által írt legtöbb regény hősnek 
nincsenek gyengéi, nincsenek igazi 
kihívások amiket leküzdenek, nincs 
jellemfejlődés, nincs csattanó. Van 
egy-két esemény bennük ami egy 
közepes kaland bonyolultságát éppen 
csak eléri, meg vannak a többnyire 
nem különösebben érdekes karakterek 
(Gorduin, Chei, stb). Nincs belső 
konfliktus, feszültség. Semmi. Nincs 
mondanivalója a történetnek. Könnyű 
azt mondani, hogy ilyen tucat fantasy 
művek sorra születnek bármely 
játékhoz, és mégsem jelentenek nagy 
értéket. Sőt, lehet találni ezeknél a 
munkáknál jobb fantasy regényt, még 
a szerepjátékhoz tartozó szórakoztató 
irodalom berkein belül is. Aki tehát ez 
alapján nem tartja különlegesnek és 
jónak a M.A.G.U.S.-t annak igaza 
van.  

És bármennyire evidenciának 
tűnik, hogy a regények hozzátesznek a 
világhoz, közel sem ilyen egyszerű a 
kép. 

Bármely rendszerről írok egy 
rossz szót, hamar kapom a választ: A 
M.A.G.U.S. sem jobb. Ilyenkor 
elmondom, nem a M.A.G.U.S. a 
kedvencem, de értem miért ez a 
legnépszerűbb itthon. Ezért éri meg vele 
jobban foglalkozni. De sok nagy 
játéknál a M.A.G.U.S. jobb, vagy jobb 
volt. Vagy, ha valaki nagyon szidni 
akarja, akkor nyugodtan mondhatja úgy, 
hogy kevésbé rossz. Megannyi 
alkalommal mondtam, majd annak is 
eljön az ideje, hogy leírjam miért 
gondolom így, de ezzel az írással 
mindeddig adósotok voltam. Részben 
taktikai okokból. Mert biztos voltam 
benne, ha ezt megírom, abból vita lehet. 
Vitatkozni pedig akkor érdemes, ha 
éppen az oldal egy aktívabb időszakát 
éljük, mert így lehet a kérdést a lehető 
legtöbb nézőpontból megvitatni. 
Márpedig a nézőpontok között lesz 
olyan is aki a M.A.G.U.S.-t a lehető 
legrosszabb játékok közé fogja sorolni, 
és lesz olyan aki a lehető legjobbak 
közé. És tulajdonképpen a saját 
szempontjából mindkét vélemény 
tulajdonosának igaza lesz. 

Egy játékot alapvetően három 
dolog határoz meg. Az ötlet, 
a megvalósítás, és a közösség. Ha a 
M.A.G.U.S. ötletét annyiban 
határoznánk meg, hogy sokan akartak 
egy magyar AD&Dt de inkább egy 
kevésbé kidolgozott hasonmás lett 
belőle, sokkal kevesebb kiegészítővel, 
sokkal több közösségen belül háborúval, 
akkor bizonyára a legrosszabb játékok 
között lenne a helye.  
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Még akkor sem, ha van olyan regény ami 
tényleg meghatározó, amiért az írók tiszteletet 
érdemelnek. Mert a másik oldalról legalább ennyire 
fontosnak tartom azt is, amit a mostani alkotók 
elfelejtenek: A regények legalább ennyit 
köszönhetnek a játéknak, vagy legalábbis a játék 
megjelenésével kapcsolatos ígéreteknek. Mert a 
M.A.G.U.S. ettől is lett az egyes írókon túlmutató 
brand, ez hozta el a sikereket. Ha nem akart volna 
ehhez senki játékot készíteni, nincs ott a logó, akkor 
bizony a legtöbb M.A.G.U.S. regény feledhető 
volna. Részben azért, mert gyanúsan sokszor fordul 
elő olyan, hogy egy novellára elég történetet kapunk 
regény terjedelemben egyéb értékek nélkül, ami 
ötlettelenséget jelez. Részben pedig azért, mert 
ahhoz, hogy ezt megkapjuk némi izomszag 
kíséretében olykor éveket kell várni.  

Olyan az érzésünk, hogy a sorozatoknak nem 
csak a beígért folytatása nincs benne az íróban eleve, 
de még az ötletek is hiányoznak. És ezzel újra 
visszatérünk az ötlettelenséghez. És bizony átnézve 
megannyi regényt, nem sok újdonságot látunk 
benne. Sajnos sok olyan történet van amire azt 
mondanánk: "ebből 12 egy tucat". Aki ez alapján 
lehúzza a M.A.G.U.S.-t annak azt kell, hogy 
mondjam igaza van. Csakhogy ekkor a szerepjáték 
történetének egy igen érdekes korszakát éljük. A 
teljesség igénye nélkül pár apróságot felsorolnék: 

• 1974: A D&D megjelenése 
• 1977-79: Az AD&D megjelenése 
• 1981-ben megjelenik a Call of Cthulhu, 

ami alapvetően szakít a D&D stílusú 
kalandokkal. Nem csak a horror, az 
esélytelenség, vagy a nyomozás miatt... 
Hanem az egymásra épülő kalandok 
során lassan kibontakozó történet okán 
is. Az új történetvezetés kicsit nagyobb 
mélységet ad a játéknak. 

• 1983, 1984: A TSR lép. Előbb a 
Ravenloft kalanddal nyitnak horror 
irányba, majd a Dragonlance sorozat 
egy történetre, jellemfejlődésre, 
morális kérdésekre (stb) nagyobb 
hangsúlyt fektető, story alapú játék 
irányába. A szerelem, árulás és 
megannyi más dolog előkerül. 

• 1987: Megjelenik az Ars Magica. 
Fontos a nyelv, de fontos a teljes csapat 
által formált story ötlete is. És a mágia 

működéséről is többet mond el a 
mágiarendszer. 

• 1988: Sokan versengnek a 
Cyberpunk műfaj 
megvalósításáért... 

• 1989: A Shadowrun megjelenése 
ekkora csúszik, megalkotva a 
modern kor és a fantasy egy 
komolyan vehető elegyét, 
elindítva egy műfajt. A világon 
belül számos új összefüggést 
meghatároz, ezzel a komplexebb, 
összetettebb világok felé mozdul 
el a szerepjátékok fejlődése. 

• 1991: Megjelenik a Vampire: The 
Masquerade. A személyes horror 
kapcsán előtértbe kerül a 
jellemfejlődés, ezzel a karakter 
életútja folyamatosabbá válik. 

• 1991: Megjelenik a Harc és 
Varázslat. Az első magyar 
szerepjáték. 

• 1993: A M.A.G.U.S. megjelenése 
• 1994: A Középfölde szerepjáték 

hazai megjelenése 
Ha egy kicsit belegondolunk, megérthető 

miért is volt szükség a 93as karácsonyi 
vásárlási szezonra megjelenni. Nem volt sok 
lehetőség +1 évet várni, mert addigra új 
versenytársak is megjelenhettek volna a piacon, 
amik mellett szintén voltak regények, szintén 
volt újság, szintén volt pénz. A M.A.G.U.S. az 
utolsó jó pillanatban jelent meg. A rengeteg 
komoly sajtóhiba is a kapkodásról árulkodott. 
Hogy milyen lett volna a teljesen kidolgozott, 
átnézett, tesztelt rendszer? Nem lehet tudni. 
Leginkább azért nem, mert sosem lett ez kész, 
és mert viszonylag sok érdek, elgondolás 
ütközött. Ezek között van értékesebb is, s akad 
olyan ami majdnem teljesen értéktelen. 

De legalább tény, és ez az alkotók 
becsületére legyen mondva, valamilyen 
elképzelésük volt arról, hogy milyen világot 
akarnak. És teljesen mindegy, hogy ez azt 
elképzelést racionális érvek mozgatták, mint a 
megélhetés, vagy álmok arról, hogy milyen 
szerepjátékot akarnak. A lényeg, hogy volt 
elképzelésük. Ami még ennél is fontosabb tény 
az az, hogy nem egyforma, és véletlenül sem 
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egyforma szempontok alapján született meg 
az elképzelésük. Időt, munkát, pénzt 
fektettek bele ami alapján úgy érezték ők is 
sokat tettek hozzá az egészhez, és ezért 
jogaik vannak. És erre minden alapjuk 
megvolt. 

Semmivel sem volt kisebb alapja 
annak aki megélhetést akart, hiszen munkát 
fektetett ebbe a projektbe, és most végre 
bevételt hoz. Még akkor is, ha kicsit 
egysíkú karakterekkel, átlagos történeteket 
írnak. Az elvárásuk, hogy egy átlagos, 
számukra jól kezelhető fantasy világot 
kapjanak, ahol akár kalandok alapján, akár 
létező sablonok alapján megírhatják a 
műveiket teljesen jogos. Ugyanis 
bármennyire is negatívnak tűnik a kép amit 
festek róluk, ezek azok a könyvek amiket a 
vonaton, buszon, stb. bárhol olvashatunk. 
Könnyen emészthetőek, és amint az egyiket 
letesszük, már nyúlunk is a következőért 
mert szeretünk sok ilyet olvasni. Ez az irány 
pedig a mennyiségről szól. 

A mennyiségnek pedig az összetett 
világ, a számos összefüggés és az egységes 
világkép egyaránt kérlelhetetlen ellensége. 
Egyszerűen azért, mert így megannyi 
gondolathoz kell igazodni, azokat végig kell 
gondolni, meg kell emészteni. Azaz nem 
lesz gyorsan kész a mű, mert kutatómunka 
is kell hozzá. Annyi író, béríró, stb. pedig 
nincs. Ne figyeljünk következményekre. 
Legyen a világ egyszerű, ahol a kurva az 
kurva, és nem egy nő aki önmagát védheti 
egy ostrom alatt. Nem egy nő, akiből éppen 
olyan eséllyel válhat hős mint a másikból. 
Mert ha már következmények vannak akkor 
oda a kiszámítható egyszerűség és közel 
sem olyan egyszerű kiadni a következő 
könyvet. 

Akad más is, aki azt mondja: Ő 
finanszírozta az egészet, fontos elmondani 
azt, hogy az övé, az ő kedvenceire épül a 
világ, és elsősorban a határidők tartását, az 
üzlet fennmaradását igénylik. És persze 
figyelnek: Most a Vampire miatt az 5 
fokozat a trend, a D&D stílus Fantasyból 
lehetne egy kicsit horror... És vannak a 
csapatban máris horror iránt érdeklődő 
műfordítók, írók is akiknek ez fekszik. 

Egészen addig amíg az új hangsúlyok, a nagy 
szörnyekkel, sötét dolgokkal terhelt horror 
világképet el nem utasítják a játékosok. 

És van legalább egy alkotó aki jelentős 
részben önmagának akart megfelelni, aki élvezi az 
alkotás folyamatát, de kevésé érdekli ami utána jön. 
És aki érdeklődő emberként egy kicsit összetettebb 
alapokat fektet le. Nem csupán a mozaikmágiára 
gondolok, hanem pl. Dél-Ynev társadalmai kapcsán 
látunk számos érdekes kérdést és választ. Akadt 
alkotó aki szerint Krán nem gonosz, hanem idegen. 
Olyannyira nem gonosz, hogy a kráni erkölcs 
alapjait is sok helyen boncolgatta. Aminek van köze 
a játékelmélethez, ami a matematika egyik legszebb 
területe. Lehet látni melyik társadalom hogyan és 
miért hat egymásra. Még akkor is, ha kevés jön le a 
leírásokból, sok a fehér folt, és sok az "írói csapat" 
által is odapakolt placeholder text. Csak itt lorem 
ipsum dot color helyett rizsa van, némi tucatfantasy 
maszlaggal leöntve. 

A szokatlan társadalom, a szokatlan jellemek 
elvezethetnek oda, hogy a hősök már nem 
sablonosak és nem egyformán hentelik végig a 
világot. Talán ezért is lett népszerű a fejvadász a 
különös erkölcseivel. Játék furcsa elvekkel, furcsa 
karakterekkel, akadnak furcsa konfliktusok. Adja 
magát megannyi jó történet. Vajon mit érez a 
Domvik pap aki szentül hitte, hogy Domvik az 
egyetlen isten, amikor bebizonyosodik, hogy nem 
úgy van, ő pedig igazságtalanul küldött valakit 
mágiára? Vajon mit érez akkor, amikor megtudja, 
hogy amikor lelkeket ajánlanak "Domvik 
kegyelmébe" az lélekáldozat és a legsötétebb 
feketemágia? Mennyire változtatják meg az 
embereket a tapasztalatok? 

És vannak az early adopterek, a névtelen 
tömeg akik sorban álltak a boltok ajtajánál, hogy 
megvehessék, hamar kalandmesterek lettek, hamar 
kezdtek el mesélni, és hamar játszhatóra formálták a 
félkész világképet. Mert bizony ezek a csoportok is 
sokat tettek hozzá a M.A.G.U.S.-hoz. E névtelen 
tömeg nélkül sokan mondták volna azt, hogy a 
M.A.G.U.S. egy olyan érdektelen AD&D Klón amit 
poénból osztunk "tápbajnokságon" mert a paraszt is 
táposabb, mint máshol a nagy hősök. És ez a csapat 
a maga játékait szeretné folytatni. Márpedig 
számukra talán 3 jó ok volt arra, hogy a 
M.A.G.U.S.-t válasszák: 
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• Elérhető volt sok helyen, magyar 
nyelven, ez sok potenciális játékost 
hozott 

• Ezt a rendszert, világot, stb. ismerték 
• És a furcsán összetett világ amit bizony 

Dél-Ynev kapcsán láthattunk 
Mert ez a furcsán összetett világ olyasmit tud 

nyújtani, amit "magyar AD&Dként" nem tudna, és 
amit a későbbi kiadások nem feltétlenül akarnak 
nyújtani. Egy olyan világot ami formálja a 
karaktereket, ami miatt egy életút egy 
fejlődésregényre hasonlít és nem sablonos 
találkozások végtelen sorára ami végén verhetjük a 
mellünket, hogy 16. szintű a barbárom / 
fejvadászom.  

Az ötlet nem teljesen új. A Vampire személyes 
horrora is a fejlődésregény alapjaihoz nyúl. Csak a 
Vampire esetében a White Wolf túl sokat hibázott. 
Hibázott amikor nem nézték meg, ahány vámpír 
szerintük logikusan lehet (maximum) az nem elég az 
általuk kitalált társadalomhoz. Nem nézték meg 
milyen ritka, hogy egyszerre, egy helyen sok fiatal 
vámpír legyen. Nem nézték meg, hogy milyen lenne 
egy vámpír számára a legvonzóbb választás, ha 
"gyermeket" akar. Nem nézték meg, hogy ha valaki 
ragaszkodik az életéhez akkor ahhoz a harc, a 
vezetés, vagy bármi hozzá tartozhat. Sorozatban 
hibáztak, és a fejlődésnek egy irányt adtak: Ahogy 
az emberből szörnyeteg lesz. 

És igen, a Vampire előtt is volt fejlődésregény 
jellegű helyzet. Valahogy a Dragonlance Chronicles 
alatt is felnőtt Lauralanthalasa valahogy. De Tanis is 
megváltozott. Raistlin is. Csakhogy hiába a remek 
példa, hiába az ötletes karakterek, ha lesz aki azt 
mondja "jajj, szerelemről is van szó, tiszta óvoda, én 
már nagykisfiú vagyok és hentelni akarok" a TSR 
pedig nem meri a fejlődésregény jellegű megoldást a 
középpontba tenni. Főleg azért nem, mert ha világ 
nem fekete és fehér, hanem sokféle oldal van, lehet 

gondolkodni rajta, akkor közel sem olyan menő 
megoldás az erőszak így a játék kritikákba 
futhatna bele sok szülői szervezettől, egyháztól. 

A M.A.G.U.S. szerencséje, hogy a 
"vadkeleten" született, egy olyan korban ahol a 
kommunista kontroll már nem formálta az 
elvárásokat, a modern korhatárok, cenzúra, stb. 
pedig még nem hatott rá. És a kor megannyi 
más játéka (pl. Shadowrun) is mert új módon 
tárgyalni kényes kérdéseket (rasszizmus, 
prostitúció, stb), azaz lehetett próbálkozni. És 
lehetett tanulni a többi rendszer hibáiból, meg 
lehetett próbálni kikerülni a korlátaikat, és ezzel 
egy pici újdonságot teremteni. Ehhez pedig pár 
eredeti kultúra, pár eredeti ötlet is elég volt 
alapnak, a többit a játékosok tették hozzá 
sokszor jó és hangulatos megoldásokkal 
helyettesítve a fehér foltokat, üres vagy félkész 
részeket. Ehhez az orgiák, a furcsa gorviki 
szerető, a shadoni egyistenhit visszássága, stb. 
éppen úgy hozzá tartoznak mint Krán különös 
erkölcsisége. 
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