
 

 

 
  

A fejlődés és hiánya a fantasy-ben 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Kicsit olyan számomra a legtöbb 
világ történelméről olvasni mint egy 
gigantikus fényképet nézni: hatalmas, 
gyönyörű, de mozdulatlan, éppen ezért 
nem illik a, a könyvekben olyan 
plasztikusan bemutatott, pezsgő 
világokhoz. Ez a tény azért is érdekes 
számomra mert ha a földi történelmet 
nézzük a fentiekhez mérhető 
hosszúságú történelemmel rendelkező 
népek (kínai, japán, indiai, egyiptomi, 
zsidó stb.) kultúrája, technikai szintje 
jelentősen megváltozott az idő 
múlásával. Ezek a népek nemcsak 
hogy komoly változásokon mentek át, 
de gyakran a vallásuk, kultúrájuk is 
megváltozott, átalakult (pl. 
egyiptomiak). Számomra meglepő 
hogy a társadalmi, gazdasági fejlődés 
mennyire érintetlenül hagyja a fantasy 
államalakulatokat. Más jellegű 
(vallási, haditechnikai stb.) változások 
már tetten érhetőek, de mértékük 
messze elmarad a „valós” fejlődés 
ütemétől. Bár tény hogy a keleti 
kultúrák sokkal lassabban változnak, 
változtak, mint a görög-római 
alapokról induló nyugati civilizáció, de 
több ezer év alatt mégis jelentős 
mértékben átalakultak. 

A fentiekben bemutatott statikus 
világ sokkal jobban illik egy, az 
erőforrásait 100%-ban az önvédelemre 
fordító, sci-fi világra (pl. Warhammer 
40.000) mint egy kb. középkori 
fantasy országra. 

Gondolom első hallásra 
mindenkinek a karakter fejlődés jut az 
eszébe. Pedig ez a cikk a fantasy 
szerepjátékok/regények háttérvilágairól 
és azok változásairól szól. Meglepő 
módon még a számomra minden szinten 
Mesternek tekintett J.R.R Tolkien sem 
vette figyelembe az időtényezőt. 
Gyakori mondhatnám általános dolog 
fantasy világokban a változatlan vagy 
minimális fejlődést felmutató több ezer 
éves nemritkán tízezer éves királyság, 
birodalom esetleg civilizáció. Szerény 
véleményem szerint egy világ nem attól 
jó, hogy szinte végtelen történelme van, 
hanem attól hogy részletesen ki van 
dolgozva a társadalma, a gazdasága és 
egyéb jellemzői (hadsereg, viselet, 
építészeti stílus, nyelv stb.). 

Amikor 12 éves koromban először 
olvastam a Gyűrűk Urát feltűnt hogy 
például 1974-ben Angmart legyőzik. 
Ráadásul ez a harmadkorban történt. 
Kicsit utána olvasva a dolgoknak nem 
messze a fenti évszámtól olvasható hogy 
„az annumiasi jogar már ötezer éves volt 
és valószínűleg a legrégebbi ember kéz 
készítette tárgy”. Sajnos a híres magyar 
szerepjáték háttérvilágában nem vagyok 
igazán otthon, de úgy rémlik hogy ott is 
több ezer éves történelemmel 
rendelkezik egy-két ország, más (Robert 
Jordan stb.) szerzők műveit nem is 
említve. 
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Aki játszott már Civilizationt, Master of 
Oriont vagy Alpha Centaurit az tudja, hogy bizonyos 
helyzetekben valóban nincs más megoldás, mint az 
összes erőforrás a termelésre történő koncentrálása. 
De ha a fejlesztést túl sokáig elhanyagolja az ember, 
könnyen összehozhat egy végzetes lemaradást. Egy 
virágzó országban nyilvánvalóan nem ez a helyzet. 

Ezért nem értem miért maradt ki a haladás az 
általános fantasy világból. Bár ezt a hiányt több 
helyen felismerték és számos különböző mértékben 
elfogadható megoldást találtak ki rá (világtörés, 
csapás stb.). Ha elfogadjuk Daeniken vagy Nemere 
István állításait a letűnt civilizációk technikai és 
társadalmi szintjéről (ciklikusság) lehet hogy a fenti 
magyarázatok mégsem annyira abszurdak. Az is 
lehet, hogy a megoldást az a megállapítás hordozza 
hogy egy ilyen idealizált világképbe (ide sorolom a 

dark fantasy-t is) nem fér bele a valós világ 
minden részlete. Ki tudja? 

Mindenesetre kíváncsi vagyok a 
véleményetekre. 
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