
 

 

 
  

Erős férfiak, gyenge nők 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

úgy derék tájt. Mindkét típusból 
elkeserítő mennyiségben fellelhetők 
példányok a Palatinus strandon nyár 
tájékán. 

És ahogy ezt írogatom néhány 
képsor bevillant elem, ami 
meglehetősen mosolyt csalt az 
arcomra. Nézzük csak:  

- sumo típusú `izmos` emberünk 
ellen kiáll Jasmina ki, abszolúte nő`, 
fiatal, vékony, hát igen, az ereje sem 
túl nagy, nem tud fél okrot a feje fölé 
emelni, ámde hajlékony, gyors és 
ügyes. Én eltudom képzelni, hogy 
hányszor fog elhajolni, kifordulni, és 
átbújni a karjai alatt erős 
emberünknek. 

Nézzünk meg egy példát: 
- Fekete László típusú deli, szép 

szál erős, izmos vitéz, ki testvérek 
között is nyom vágósúlyban, legalább 
120 kg-ot. kontra az 50 kg-s lány. 

Apropó, hogy ne lehessen rám 
sütni az igazságtalanság vádját, persze 
vannak izmos legények hisz dívik a 
testépítés. Ezen legények kik igen 
izmosak, bicepszük mint a derekam, 
újatlan trikókban járkálnak talán még 
dérlepte ősszel is közszemlére téve 
izomzatuk, had ájuljon a női nem. 
Velük az a gondom, hogy őket 
meglátva az utcán mindig egy 
Ferihegyen álldogáló TU 104-es jut az 
eszembe. Azokat a karokat a törzs 
mellé csukni??!!?? 
 

A M* lista egyik levele 

Üdvözlet mindenkinek! 
Az elmúlt néhány napnak 

ömlesztve jöttek meg a levelei, s ahogy 
végigolvastam, eléggé zsongott tőle a 
fejem, de úgy érzem egy kevés 
hozzátenni valóm volna. 

 
Hát legyen, egy nőnek tápoljuk le 

az erejét -2 -vel és -1 –el állóképességét. 
 
Ez egy igen, igen hím soviniszta 

megközelítés!! És rohadtul általánosítás! 
Játszanak veletek nőnemű lények is? Ha 
igen, akkor mit, mert igen csodálkozom, 
hogy nem csináltak belőled még 
parajpürét! Ugyanis nem kell hozzá 
díjbirkózónak lenni. 

*De egyet azért ajánlanék 
fiatalember, kerülje a nagy köpenyes, 
vörös hajú lányokat, pláne ha kard is 
van a kezükben.* 

Továbbá, eléggé alantas dolog 
Fekete László nevű jó embert felhozni 
példaként, mert belőle is csak 1 van, 
tehát nem szaladgál tucatszám az utcán 
olyan pasi, aki fél kézzel emelget ezt-
azt. viszont, olyan fiúk/férfiak/pasikból 
(mindenki kiválasztja a neki tetszőt) 
bőven van felhozatal, akik  

1. kétszer jönnek be az ajtón, hogy 
legalább egyszer észrevegyék őket, és a 
tüdőröntgenen is csak hümmögnek a 
felvételek láttán  

2. súlyra ugyan megvannak, de 
valahogy fentről lecsúszott a mennyiség, 
és derekas úszóövet képez az „izomzat”  
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Szóval vissza a hősünk és ifjú hölgyünk 
küzdelméhez, ahogy mondjuk a tetőn üldözi a 
pimasz kis tolvajt az elszánt fejvadász. A lány 
egyértelműen látja, hogy alul marad a kontakt fizikai 
küzdelemben, ezért sarkon fordul és kicsit araszolva 
a tetőn tovább, az üveggel fedett télikert fölé megy 
és buzgón keresi a menekülési útvonalat. Nos az ő 
súlyát a szerkezet elbírja, kúszni, mászni tud, s ha 
kell a villám hárítón is és a ház falat beborító 
repkényen is könnyedén közlekedik. Viszont hősünk 
az első bátortalan lépések után, mint meteorit fog 
becsapódni az üvegtetőn, be mondjuk a 30 centis 
aranyhalas medencébe. 

Ja, le sajnos nem lőheti a lányt, bárhogy is 
szeretne, mert épen-egészségesen kell gazdája elé 
citálni a teremtest.  

 
-1 állóképesség? Szültél Te már gyereket 10+ 

órán keresztül? Viszonylag gyakori. Visszatérve a 
kiinduláshoz, + pontok ide, – pontok oda. Nem értem 
ám. 

 
- új Tp rendszeren töröd a fejed 
- kevés az 1 év alatt 5-6. szint 
- mikor lesz jaj-jaj 10. szintű a karakter 
Mikor szoktál a játékra figyelni? Mondom az 

*igazi* játékra? Beleélni magad a karakter 
helyzetébe, eggyé válni a karakterrel, szóval 
játszani. 

Igazan, önfeledten szórakozni, élni egy olyan 
világban, ami teljesen más mint a miénk. 

És ha nem az az első, ami az eszedbe jut 3-4 
óra után, mikor elhangzik a „hu` mára fejezzük be” 
mondat után, hogy a Józsi és a Béla több pontot 
kapott vagy, hogy mi az, hogy ma nincs Tp osztás? 
Akkor játszottál és talán jól érezted magad és volt 
értelme az egésznek. Tudod én sem játszom régóta, 
talán még 1 éve sincs, A testverem cirka 3 éve 
játszik, de a szabálykönyv épen és egészségesen 
köszöni jól van. Mert úgy gondolom nem az a 
lényeg, hogy minden egyes kiskaput megtalálva, az 
abszolúte legyőzhetetlen karaktert megalkossuk. 
Hidd el a KM mindig fog eléd állítani nálad sokkal 
jobb ellent. 

Bocs, egy kicsit hosszúra sikeredett. 
Üdv 
 

Cherry  
 

 

Zeon válasza 

Szervusz Cherry ! 
Előszóban annyit, hogy nem vagyok a női 

emancipáció ellen (pl. van egy szerepjáték 
rendszerem, amit kb. 5-6 éve csinálok, és abban 
is csak opcionális a „nők megkülönböztetése”. 
DE. Itt jönnek az élet nagy pofonjai: 

Ami érveket a cikkében (levélben?) 
felhoztál, sajnos a mai, és erre a világra 
vonatkozik. Egy fantasy világban a nők 
számára értelmetlen dolog kondizni, egyáltalán 
erősnek lenni (i.e. már egy kislányt sem arra 
nevelnek, hogy döngesse el a fiúkat, a fiúk 
pedig egymással verekednek (vagy varázslók 
lesznek). 

A férfiak sem TU-104-es proteines 
kondis disznók voltak, hanem HASZNÁLAT 
KÖZBEN fejlődött ki az izomzatuk (i.e. nem 
volt annyira kötött). 

A férfiak/fiúk csináltak a földi munka 
NEHEZÉT, ez volt a dolguk. A nők otthoni 
munkát csináltak, főztek, állatokat láttak el 
(amit fájdalmas belátni: ez legalább olyan 
nehéz meló csak az izomzatot nem fejleszti 
annyira). 

A másik ezzel kapcsolatos megjegyzésem 
az állatvilág példája: az esetek (fajok) 
többségében a hím nagyobb, (sajnos lássuk be) 
erősseb (és a kettő összefügg, nem mondok 
semmit, nézz korul az emberek közt). 

Harmadrészt a cikkedben felhozott példák 
egyike sem bizonyítja hogy miért ne kellene erő 
levonást adni a nőknek (nem értek vele egyet, 
de most a te cikkedről van szó). Folyamatosan a 
női ügyesség/karcsúság előnyét hangsúlyozod 
ki. Szerintem ez nagyon helyes, ezért vannak 
női kalandozók. Erő levonást szerintem 
maximum kultúránként lehetne meghatározni (a 
M*S-sal fél évig játszottam, 1 évig meséltem, 
de már rég, nem tudom most mik vannak 
benne, de azt hiszem az alapvető hangsúly nem 
is a rendszeren volt). Szóval nem mindegy, 
hogy egy magas származású no (akit 
előszeretettel indítanak, mert sok a cucca, vagy 
pl. egy barbár törzs férfival egyenértékű harcos 
asszonyáról beszélünk. (Remélem ez belátható 
meg a hím sovinisztáknak is). 

A lényeg, hogy az akkori /ottani 
lehetőségek teljesen mások. Roppant ritka, 
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hogy egy fantasy-ban élő nő pl. testedz, 
hogy nagy korában kalandozhasson. HA 
ilyenkor erőt akar valaki levonni a karitól, 
hat akkor mondja meg szépen, hogy a 
leányka mit csinált addig amíg a fiuk kint 
martak egymást? Növelte az 
intelligenciáját? (Társadalmi ismeretek?) 
Képzettségeket vett fel? Szóval ez is 
érdekes dolog. 

üdv: Zeon 
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A cikk eredetileg a MAGUS Listáról 
származik. 

 
 

  

 
 

 


