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illusztrációinak továbbéléseként még 
jobban kapcsolódik a Ladyros kyr-
toroni vonalhoz. Végre színesben is 
láthatunk egy ilyet. Az összhatást 
rontja a mára megszokott, és egyre 
kevesebbeknek szemet szúró, 
hagyománytipró „hamis MAGUS” 
logó, és az is érdekes, hogy ez a 
hátoldalra száműzte az újra elővett 
Legendák és enigmák logót, ami 
sokkal inkább jellemezte a MAGUS 
novellás köteteit - de hát az új Ynev 
mellett megférnek az új hagyományok 
is. Mindent összevetve azonban a kötet 
külseje szép, ahogy maga a szerző is 
írta, jó ránézni.  

 
A kötetben négy novellát 

találunk, melyek közül három a 2007-
ben megjelent Kyr históriákból való, 
míg az utolsó a Toroni krónikák című 
novellásban jelent meg ugyanebben az 
évben. Ezúttal kimaradt a megjelenési 
rekordot tartó Éjre vált a nap… de a 
rosszmájúságot félretéve, sikerült egy 
értelmes válogatást összeállítani, ami 
már valóban Ladyr köré szerveződik. 
Sajnos azonban ez a kötet kiválóan 
igazolja azt a régi olvasói sérelmet, 
amiért még a Tuan okolható, miszerint 
a Kyr históriák és a Toroni krónikák 
novellás-páros bizony-bizony egy 
kötetre való (pontosan erre a kötetre 
itt) új Boomen novellát duzzasztott fel 
újra (és újra) kiadásokkal kettővé. Az 
csak a sorok között is olvasók számára 
elgondolkodtató, hogy akkor is 
Boomen úr volt a főszereplő. Persze  

A Ladyr árnyai a Delta Vision 
kiadó idei első MAGUS kiadványa, ami 
több szempontból is kiválóan fémjelzi 
tevékenységét. Jan van den Boomen 
„új” novelláskötete ugyanis a régi, 
főként Tuanos novellák újra 
megjelentetésének hagyományát követi. 
A novellákat persze újra szerkesztették - 
szól a magyarázat a Delta Vision háza 
táján nem először felbukkanó 
önmagukat ismétlő kiadások 
indoklásaként. A fülszöveg is csak 
óvatosan figyelmeztet arra, hogy a 
gyanútlan vásárló ismét csak Boomen 
egy n+1-edik újrakiadását tartja a 
kezében. Ahogy valószínűleg azon sem 
gondolkodik el egy felületes olvasó-
vásárló, hogy mennyire szerencsés, 
amikor ez a novellás végre „biztos 
kézzel teremt kellő alapot” egy 1998-
ben és egy 2000-ben megjelent 
könyvhöz. Joggal vetődik fel a kérdés, 
hogy most akkor egy újraszerkesztett 
Morgena könnyeit és Sogron Lángjait is 
várhatunk? Hogy mennyire „érte meg” 
ez az újrakiadás is, az még a jövő 
zenéje, a kérdésre én csak akkor felelnék 
igennel, amikor már kezemben tartom a 
réges-régen várt Sogron lángjai 2.-t.   

A kötet külseje a szép, igényes, 
önmagában súlyos ellentmondások 
terhét hordozó, szokásos DV minőséget 
hozza. A borítón Meszlényi Péter és 
Horváth Zoltán festménye látható, ami 
amellett, hogy tetszetős, és a kyr 
dombormű borostyánokkal körülfuttatva 
témájában is illik a kötet címéhez, a 
Toron kötet gyakori díszítő  
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dicséretes a novellákkal való munka, az 
egységesítés, az alapozás, sőt, azok is joggal 
örülhetnek, akiknek még nincs meg a novellákat 
tartalmazó korábbi - egyébként még bőven kapható - 
két kiadvány, csak az teszi kritikák céltáblájává a 
dolgot, hogy közben érdemi munka és eredmény 
nélkül váratja a kiadó a rajongókat. Ha legalább a 
beígért új kötetek között jelenne meg egy-két 
újraszerkesztett kiadás, az valószínűleg csak emelné 
a megítélést, nem rontaná. 

De nézzük a novellákat, hiszen ez a kötet róluk 
szól. Mind a négyről elmondható, hogy a jobb írások 
közé sorolhatók. Talán még mindig (újraolvasva is) 
érdekesek, olvasható és élvezetes novellák, kyrekről, 
boszorkányokról, Ladyrról, és Morgenáról. A kötet 
végre megadja a novelláknak a korábban 
elszalasztott egységet, így egyben egy kerek történet 
bontakozik ki belőlük, amit úgy gondolom, 
szerencsés volt ilyen módon megírni, hiszen hosszú 
időt ölelnek át. A történet tehát egy, és a novellák 
bár önállóak, mégis több szállal kötődnek 
egymáshoz - a magam részéről, megfelelően 
szerkesztve, válogatva - kiválónak tartom egy-egy 
ynevi téma ilyen módon való bemutatását. Az is 
vitathatatlan, hogy egyben olvasva, és nem 
felhígítva mindenféle egyéb kyres novellákkal, már 
sokkal stabilabb alapot adnak a Morgena vonalat 
képviselő Morgena könnyeihez és Sogron lángjaihoz 
- őszintén remélem, hogy kitart a lelkesedés a 
második kötetig.  

 
A novellák átszerkesztésével kapcsolatban már 

sokkal vegyesebbek az érzéseim. Kezdjük mindjárt 
ott, hogy az eredetieket is jónak és olvashatónak 
tartottam. Tehát ha akkor kérdeznek, fölöslegesnek 
mondtam volna, hogy újra szerkesszék őket. Ha 
teszem azt, egy író, mint most is, hosszú kihagyás 
után átnézi a témát, hogy ötletet, erőt és ismeretet 
gyűjtsön a folytatáshoz, akkor sem érzem 
indokoltnak egy már kiadott mű átszerkesztését. 
Ilyen alapon minden eddig megjelent könyvet 
kiadhatnának újra, átszerkesztve. Egyszerűen nem 
tudom nem a dolog mögé látni - a szokásos 
problémákat felvető új kötet helyetti újrakiadások 
problémája mellett - a kiadók közötti 
veszekedéseket, nyilván nem akartak felvállalni egy 
betűre egyező írásokat tartalmazó újrakiadást. Akkor 
sem, ha ez a Tuan idején még nem volt gond.  

A novellákban valóban tetten érhető az 
átdolgozás, bár én inkább szerkesztésnek hívnám, 

nem több ugyanis annál - még akkor sem, ha 
Boomen saját írásain végezte azt. Kicsit 
eszembe juttatta a főiskolás időket, amikor 
megkíséreltem ugyanazt a dolgozatot 
másodjára is beadni - a fejezetek elejét és végét 
mindenképpen és nagyon át kell fogalmazni, 
közöttük meg… voltak fejezetek a kötetben, 
ahol egy-két névelő cserén kívül semmi nem 
történt - nyilván tökéletesek voltak.  

Ugyanakkor az átszerkesztett részek 
zöme érzésem szerint még jobbá teszi a 
novellákat, olvashatóbbá, jobban érthetővé. 
Valószínűleg igen kevesen lesznek annyira 
fanatikusok, hogy összehasonlítsák az írást a 
régi megjelenéssel, így senkit nem zavar majd 
az egy-két plusz mondat, vagy kicserélt szó. 
Ugyanakkor Toronosítás is zajlott, az „öreget” 
több helyen hívják kacifántos kyr nevén, 
Orwellát szinte mindenhol Avida Dolorra 
cserélték, egyszóval a Toronban kibontakozó, 
és talán azóta tovább is ért kyr-toroni 
koncepciót még jobban belecsempészték a 
novellákba - igaz, azok már eredetileg is akkor 
íródtak, amikor a Toron már készült.  

Sajnos az átszerkesztésnek vannak sötét 
és elhibázott pontjai is. Mindjárt az elején 
sikerül elrontani az eredeti novellák időbeni 
tájolását, a MAGUS-ban hagyományos 
Pyarroni időszámításban való megjelölés 
helyett kyr-toroni időre - csöndben jegyzem 
meg, anélkül, hogy a MAGUS-ban nem profi 
olvasónak bármi esélye lenne megtudni, hogy 
ez az időszámítás mit is jelent - abból is kettőre, 
amelyikből az egyiket eddig sehol nem 
használták, pedig eddig is volt kettő. Persze a 
téma indokolhatja, hogy az Ötszázéves háború 
elejéhez viszonyítsunk, de érzésem szerint 
másképpen szerencsésebb lett volna - arról nem 
is beszélve, hogy sikerült az átváltások 
káoszában rosszul elvégezni azt, legalább is az 
eddig ismert évszámok fényében. 

Hasonlóan negatívnak tartom az új 
Gáspári Ynev beerőltetését, noha ez már 
kötelező része lesz a DV MAGUS 
kiadványainak - ez a mozgalom különösen a 
szószedetben teljesedik ki - noha erről 
valószínűleg nem az önmagát szerkesztőségre 
kárhoztató író tehet.  

A három elöl lévő novella, a Ködös 
völgyeken át, a Vizeket álmodni és a Kyr 
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krónika eredeti (a Kyr históriák című 
kötetben követett) - sorrendjüket megtartva 
követik egymást. A történet a Toroni 
krónikával zárul, (ami a Toroni krónikák 
kötetből került ide) egésszé varázsolva a 
Ladyr köré szerveződő történetet.   

A kötetet a novellákon túl még 
függelék egészíti ki, ami szószedetet és 
térképet tartalmaz.  

A szószedet alapvetően a kyr 
históriák szószedetének adoptálásával 
születhetett, igaz, kivettek belőle 
szócikkeket, amelyek láthatóan az innen is 
kihagyott novellához kapcsolódtak - igaz, a 
szűrés nem sikerült hibamentesen. Több 
szócikkben is történt apró változtatás, a 
legtöbbjük esetében pusztán átfogalmazás, 
esetleg néhány apró plusz információ került 
bele. Egy-két kifejezés a Toronból, és a 
korábbi anyagok Toronos részéből került 
bele, ami a téma szószedetének egészebbé 
tételét szolgálja.  

Ugyanakkor egészen érdekes az a 
fölösleges szócikk adag, amik minden 
bizonnyal csak az új, ki tudja hanyadik 
verziójú új Gáspári agymenésektől 
szenvedő Ynev küldöttei. Több korábbi, új 
MAGUS kiadványhoz hasonlóan pontosan 
követhetőek nyomon az akadémikuskodó, 
az érthetetlenség határát súroló, átírásokat 
tartalmazó bejegyzések. Sajnos úgy veszem 
észre, hogy manapság már egyik kötet sem 
mentes attól a jelenségtől, hogy 
beleerőltetnek valamit ebből a keresetlen 
újdonságból, ami így aztán más köteteket 
kihasználva önálló megjelenés híján is 
nyomtatott formában terjed, és nem éppen 
azon a vonalon építi tovább Ynevet, ami 
még a Kalandorok krónikáit jelentette, így, 
többes számban.  

A függelék másik része egy térkép, 
sajnos a kötet legmélyebb pontja. Már a 
címzése is érdekes, ugyanis az igényes 
Ynev térképektől megszokott évszámot sem 
találhatjuk rajta. Az „Ynev Quironeia” is 
érdekes cím, mivel sem Ynevet, sem a 
Quironeiát nem ábrázolja, ez utóbbinak is 
csak a felét sikerült rátenni erre a minden 
bizonnyal sebtében összetákolt 
förmedvényre, ami arra nem vette a 

fáradtságot, hogy a novellák minden helyszínét 
ábrázolja! Szerzőt ugyan nem találunk, de aki 
ismerős a DV fórumán, annak ismerős lehet az új 
Gáspár András által kiposztolt térképszelvények 
stílusa - bár nincs mit csodálkozni azon, hogy nem 
vállalta, lévén, hogy a kivágás olyan szinten 
igénytelenre sikeredett, hogy egyenesen feliratokat 
vág félbe. Az, hogy csak a Quironeia felét ábrázolja, 
nemcsak azért érthetetlen, mert ugye nem ezt várjuk, 
de azt is eredményezi, hogy a térkép - ami színes 
változatában is elmarad akár a legelső Ynev-
térképek információtartalmától - fekete-fehér 
változatában egy sötét, az ábrázolt rész kétharmadát 
betöltő foltot (víz) mutat annak, aki értelmezni 
próbálja. Talán már magától értetődik, hogy az 
ábrázolt terep alakja semelyik korábbihoz nem 
hasonlít, ahogy minden bizonnyal szándékos a nevek 
önkényes megváltoztatása és egyes helyszínek 
lehagyása is. Ezzel nem csak Ynevvel és a korábbi, 
sokkal részletesebb, bővebb információtartalmú 
térképekkel megy szembe az alkotó, de a kiadó 
számos helyén, közöttük kettő direkt világleíró 
kötettel sincs köszönő viszonyban az „alkotás”. 
Persze ezzel még egy (kettő), a MAGUS területén 
eredményeket elért alkotót sikerült kigolyózni. A 
majdnem semmit nem mutató térkép-szerűség 
egyetlen eredménye az, hogy a tenger partvidékét 
soha nem látott nevű partszakaszokra osztja, ami 
annyira fontos, hogy a leírásokban is ezeket a 
nehezen meghatározható területeket kell erőltetni. 
Megítélésem szerint kifejezetten előnyös lett volna 
kihagyni a kötetből, mert haszna nincs, és hiába 
próbál hivatalossá válni azzal, hogy a lassan senki 
által komolyan nem vett fórumos felhördülések 
mellett megjelenik nyomtatott kiadványokban is, 
olyan szintű visszalépés a MAGUS térképek 
jelenlegi színvonalához képest, ami aligha marad 
meg. Igazi hozadéka pedig, hogy a kiszivárogtatott 
elborzasztó szövegek mellett még elborzasztóbb 
grafikákkal enged következtetni a sokszor és 
sokféleképpen beígért világleírás várhatóan negatív 
csúcsokat döngető színvonalára.  

 
A kötet egésze - vegyük csak ki a térképet - 

egészen jó összhatást kelt. Kellemes olvasmány 
lehet a téma iránt érdeklődőknek, a jól gördülő és 
érdekes történetei mellett összefüggéseivel külön 
élményt adó novellák jó szórakozást nyújtanak 
akkor is, ha nem a MAGUS anyagokra várók 
kiéhezett rajongóinak adjuk. A kritikusan felvezetett 
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előzmények mellett írásokban - de legalább is 
Sogron lángjai 2-ben - gazdag jövőt vetít elénk, ami 
úgyszintén üdvözölhető üzenet. Ahogy az eredeti 
novellákat is, ezeket is ajánlom legalább egy 
olvasásra mindenkinek, aki még tudja, mit jelent 
Toron vagy a MAGUS, vagy van kedve újraolvasni 
Boomen jobb novelláit.  
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