
 

 

 
 

MAGUS cikkgyűjtés  
és forrásvizsgálat 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A kezdetek 
A MAGUS-sal való 

foglalatoskodásom elejétől kezdve 
igen sok cikket gyűjtöttem össze, 
kezdetben csupán papír formában, ám 
a fénymásolatok ideje az Internet 
általánossá válásával hamarosan véget 
ért. Különböző oldalak jöttek létre és a 
vállalkozó szelleműek, később már a 
MAGUS hivatalos fejlesztői is több 
anyagot tettek fel, amelyek az 
Interneten mindenki számára 
hozzáférhetőek lettek. Később egyes 
oldalak megszűntek, mások 
átalakultak, némelyik pedig a mai 
napig érdektelenség vagy hajlandóság 
hiányában több éve frissítés nélküli.  

Az internet mellett a rajongók 
között kézen-közön is terjedtek az 
anyagok, tömörített, letölthető 
anyagok, CD-k jutottak el egyik 
MAGUS-ozótól a másokhoz. Az 
oldalak egymás anyagait vették át, 
legtöbbször bármiféle forrás 
megjelölése nélkül. Az eltűnt oldalak 
anyagai mára sokak számára 
hozzáférhetetlenné váltak.  

 
A MAGUS kiegészítők írásakor 

nagyon fontosnak tartottam az egyes 
témában már megírt, hivatalos helyen 
megjelent anyagok áttanulmányozását 
és felhasználását, később ez már a 
házilag készült, jobbára Interneten 
publikált anyagokra is vonatkozott. 

Eredetileg ezért kezdtem el 
összegyűjteni az összes lehetséges 
MAGUS anyagot. A munka közben 
szembesültem vele, mennyire nehéz 
egyes esetekben eldönteni a forrást, az 
eredeti készítőt, és amikor sorra 
találkoztam mások szerzeményeinek 
források nélküli megjelentetésével, 
elkezdtem a forrásoknak, az eredeti 
szerzőknek is részletesen utánajárni. 
Ez nem volt könnyű, sokan még 
egészen nagy terjedelmű, igényes cikk 
esetében sem tartották fontosnak 
feltüntetni a nevüket - vagy később az 
után közlő nem tette ezt meg. Még 
nehezebb volt a helyzet és nagyobb a 
zűrzavar a készítések dátumai kapcsán.  

Cikkgyűjtemény 
Az anyagok döntő részének 

összegyűjtése után a Kalandozók.hu 
csapatának támogatásával úgy 
döntöttem, hogy valamennyit 
összegyűjtöm és rendezett formában 
megjelentetem az oldalon, különösen 
ügyelve a forrásokra és az eredeti 
készítőkre, ezt nem csak a szellemi 
tulajdon védelme, de az eredeti szerzők 
előtt való tisztelgés is indokolja. A 
„project” célja, hogy minden, az 
Interneten vagy nyomtatott formában 
megjelent, a MAGUS-hoz készített 
anyagot egybe gyűjtve, kategóriákba 
sorolva a MAGUS-t játszó, olvasó 
és/vagy fejlesztő társadalom 
rendelkezésére bocsájtson.  
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Formázás 
A cikkek tetemes része minden féle formázás 

nélkül, gyakran csupán egyszerű szövegfile-okban 
állt rendelkezésemre. Hasonlóan leközölhetetlen 
formájú az egykori, nem letölthető, csupán 
megjeleníthető anyagok majdnem mindenféle 
formázást nélkülöző csoportja. Úgy döntöttem, hogy 
az anyagokat igényes, szerkesztett formában teszem 
közzé, ezért szép, egységes formázást kaptak. Ennek 
célja az átláthatóság és az egységes szerkesztés, 
amelyik cikk eredetileg is emészthető formában 
került hozzám, azok megtarthatták - és a mai napi 
megtartják - eredeti, a készítő által nekik szánt 
formázásukat. 

Hibák, világhűség 
Az összegyűjtésnek határozottan nem célja 

bármilyen hiba kijavítása az anyagokban, legyen az 
fogalmazásbeli pontatlanság, magyartalanság, 
helyesírás vagy a MAGUS világát és/vagy 
játéktechnikáját érintő javítani való. Határozott 
szándékom a cikkek eredeti formában történő 
közreadása, ezért azokon csak a legnyilvánvalóbb, 
legszembetűnőbb, nyilvánvalóan elírásból származó 
helyesírási hibák és pontatlanságok kerültek 
kijavításra, valamint a komolytalan hangulatot 
kölcsönző beszúrt hangulatjeleket töröltem. 
Ugyanígy nem kerültek közlésre az egyes oldalak 
szerzőinek bevezetői, vagy a cikkeket írók - 
különösen a fórumokból, illetve a régi levél stílusú 
írások elejéről a cikkhez nem tartozó bevezetők, az 
adminisztratív megjegyzések illetve a leveleket és 
hozzászólásokat záró elmésebbnél elmésebb 
aláírások és megjegyzések. A cikkek érdemi 
részeiben azonban semmilyen változtatást nem állt 
szándékomban végreajtani. 

Hasznosság 
A gyűjtemény elsősorban a MAGUS világát 

megismerni vágyók, illetve a fejlesztők - legyen az 
hivatalos, vagy éppen önjelölt - céljainak 
támogatására szolgál, én magam is ezen 
tevékenységek során használom, alakítottam ki. Bár 
rá lehetne erőltetni, hogy a MAGUS-hoz 
kapcsolódik, mégsem került bele a gyűjteménybe a 
különböző MAGUS témájú levelezések, céltalan 
fórumhozzászólások, információt alig tartalmazó 
megjegyzések. Nem került összegyűjtésre a 

különböző poénok, aranyköpések, valamint a 
MAGUS témában írt rajongói versek és 
novellák - ezekre nekem sem érdeklődésem, 
sem kapacitásom nem volt. Hasonlóképpen 
nem került a gyűjteménybe a különböző 
helyeken megtalálható, játékos karakterek 
életét, kalandjait bemutató összefoglalók és 
leírások sem.  

Minőség 
Az anyagok mind időtartamban, mind a 

készítők személyében, Ynevi ismeretében, 
hozzáállásában is széles, a teljes lehetséges 
skáláról kerültek a gyűjteménybe. 
Szükségszerűen különböző minőségűek, 
egyesek a szerkesztést sem „érnék meg”, míg 
mások eredeti helyükön esetenként önállóan is 
megállták helyüket. A gyűjtemény célja 
valamennyi cikk összegyűjtése, semmilyen 
nemű minőségi válogatást, szűrést nem 
végeztem hát, hiszen így jó pár elveszett volna. 
Márpedig egyrészt a készítője, aki sokszor 
immár húsz év távlatában ült le a billentyűzet 
elé, hogy kedvenc faját, városát, 
kalandmodulját vagy házi szabályát begépelje, 
másrészt a sokszor bugyuta cikkek mélyén is 
esetleg megbújó, és valakinek esetleg ihletet, 
hangulatot adó értékes ötletszikra is megér 
annyit, hogy a MAGUS cikk szerepeljen a 
gyűjteményben - már ha a teljesség egyébként 
is ezt diktáló igényétől eltekintünk. Ezért 
minden írás szerepel a cikkgyűjteményben, ami 
a MAGUS-hoz készült, és hozzájutottam az 
évek során, és ez a jövendő cikkek esetében is 
így lesz.  

A válogatást az olvasókra hagyom, 
mindenki szabadon eldöntheti, melyik cikk 
tetszik neki, melyikbe fektetett munkát, 
elképzelést, ötletet jutalmazza elismerésével, 
melyiket akarja használni. Az oldal lehetőséget 
biztosít minden regisztrált tag számára a cikkek 
utáni vélemény megírására.  

Források 
A cikkgyűjtés nagyon fontos része a 

források kutatása, nyilvántartása és 
feldolgozása. Igyekeztem minden cikkhez 
megtalálni a készítő nevét, nickjét - ahogyan ő 
annak idején jónak látta írása publikálását - és 
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azt feltüntetni a cikk végén. Hasonlóképpen 
igyekeztem eljárni a cikk forrásával is. 
Amelyik cikk több helyen is szerepelt - jó 
pár ilyen van - azt az írások végén szintén 
feltüntettem, így lehet látni, ha egy írás akár 
három-négy helyen is megjelent. 
Igyekeztem a források esetében azt is 
feltüntetni, amikor valaki, bár saját nevén 
tűntette fel a cikket, az nyilvánvalóan 
mástól származik.  

Természetesen a munka akár máig is 
tarthatna, illetve sok esetben nem volt 
kideríthető, így aki bármilyen forrás-
információval tudja segíteni bármelyik 
cikket, vagy netán ráismer saját, szerző 
nélküli írására, az kérem, vegye fel velem a 
kapcsolatot és igyekszek pótolni a 
hiányosságot vagy elírást.  

Készítés, publikálás ideje 
A forrásokhoz, készítőkhöz hasonlóan 

igyekeztem a cikkek készítésének - 
pontosabban a különböző oldalakon vagy 
kiadványokban történt megjelenésének az 
idejét is rögzíteni. Ez volt a legnehezebb, 
sokszor még az igényes formázású cikkek 
sem rendelkeznek a készítés idejének 
dátumával. Ehhez is szívesen veszek 
bárminemű kiegészítést.  

Teljesség 
Noha számos írás elérhető, a legtöbb 

kiadónál kiadott szabálykönyv és regény is 
elérhető az Interneten, azok különböznek a 
házi kiegészítőktől és cikkektől, nyilvános 
közzétételük szerzői jogokat sérthet, ezért 
ameddig nem rendeződik ezek közzétételi 
joga, legyen az bármilyen formájú, addig 
sajnos ezek nyilvános közzétételére nincs 
lehetőség - noha az adatbázisban és 
statisztikákban szerepelnek majd. 

Folyamatos frissülés 
A gyűjtemény távlati célja, hogy ha 

egyszer már kialakításra került egy közel 

mindent tartalmazó gyűjtemény, akkor az ne vesszen 
el, maradjon friss. Sokkal könnyebb az újonnan 
megjelenő írások folyamatos nyomon követése és 
közlése, mint tíz évek távlatából felkutatni, 
átformázni egyes írásokat. Ezért a cikkgyűjtemény 
folyamatosan frissül, szándékom szerint minden, a 
MAGUS-sal kapcsolatban megjelenő, a témához 
tartozó anyag szerepelni fog benne.  

Aki úgy érzi, hogy új anyagát, vagy esetleg 
korábban megírt, de hozzám el nem jutott, így a 
gyűjteményben nem szereplő, esetleg korábban soha 
meg nem jelent írását szívesen látná a 
gyűjteményben, amely minden bizonnyal a 
MAGUS-hoz valaha készült legteljesebb ilyen, úgy 
azt juttassa el nekem és be fog kerülni.  

Ugyanígy szívesen veszek bármilyen építő 
jellegű javaslatot, hozzászólást, észrevételt, 
kiegészítést a cikkekkel kapcsolatban. Minden 
MAGUS-ozó közös érdeke, hogy a létező 
háttéranyagok minőségi és használható formában 
össze legyenek gyűjtve egy hozzáférhető helyen.  

Figyelem! 
A kalandozok.hu oldal ingyenes hozzáférést 

biztosít anyagaihoz, így az itt összegyűjtött 
kiegészítőkhöz, írásokhoz is. Az anyagokat 
bármilyen anyagi jellegű haszonszerzésre 
felhasználni az eredeti szerzők engedélye nélkül 
nemcsak jogellenes, de határozottan ellenkezik a 
gyűjtemény készítőjének és karbantartójának 
szándékával!  

 
Az oldalon közölt anyagok szabadon 

letölthetők és terjeszthetők, MAGUS - vagy egyéb - 
tartalmú írások elkészítéséhez felhasználhatók - sőt, 
ennek segítése fontos célja a gyűjteménynek. 
Határozott igény és elvárás azonban, amelyet mind a 
szellemi tulajdon védelme, mind a tisztesség, mind a 
tudományos igény indokol, hogy a felhasznált 
anyagok forrását, eredeti készítőjét a felhasználó az 
írásában tüntesse fel!  

 
 

2014.01.05.  
Szerző: Magyar Gergely 

Hozzászólás, vélemény, észrevétel: 
magyargergely@kalandozok.hu

 
 
 


	Formázás
	Hibák, világhűség
	Hasznosság
	Minőség
	Források
	Készítés, publikálás ideje
	Teljesség
	Folyamatos frissülés
	Figyelem!

