
 

 

 
 

Hamis papok III. 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Három szintre kell bontanom a 
dolgot. 

Első szint: 
 Én, SaGa, itt a billentyűzet 

mögött, mint IRL ember, nem igazan 
hiszek a minket teremtő Egyistenben. 
Illetve nem annak a kereszténységben 
körülírt eszméjében és 
megvalósulásában. Ez magánügy, de 
valószínűleg a továbbiak ebből adódnak. 

Második szint. 
Még mindig én SaGa, itt a gép 

mögött, mint játékos, mint KM, mint 
olvasó:  

Tudom, hogy Yneven vannak 
istenek, ahogy tudom, hogy vannak 
aquirok, ginsourok, emberek, dzsadok, 
egyebek. Ezek Ynev 
természetének/valóságának részei, mint 
ahogy része a mágia és a rosszul 
megfogott, de itt érvényes 
`kalandozókép`. Ez utóbbi valószínűleg 
más mindenkinél, az előbbiek viszont 
ennek a világnak szorosan kötődő 
részei. Ahogy a Known Universe 
világának részei a Kzin-ek, vagy a 
WOD világainak részei a vámpírok. 
 

Harmadik szint: a JK, Vagy 
NJK, aki Yneven el. 
Ha NJK (és nem feltétlenül 

olyan, akivel a JK valaha is találkozik, 
ugyanis az én felfogásomban Ynevet 
NJK-k milliói töltik be, ők alkotják 
Ynev világának többé-kevésbé 
értelmes lényeit, rajtuk vonulnak át a 
háborúk, ők alkotják a kultúrákat, 
stb…), akkor sokféle lehet: valami 
eldugott vidék jobbagya, aki meg csak 
nem is hallott pl aquirokról, fogalma 
nincs róla, ki-mi az a Krán, valóban 
csak a hite van arról, hogy léteznek 
istenek. Számára valószínűleg sosem 
fogja kézzel fogható valóságként 
megnyilatkoztatni önmagát egyik isten 
sem, hisz ki tud odafigyelni minden 
kis porban csúszó féreg életére, meg 
minek is? De olyan hatások sem 
fogjak érni, amely ellentmond az 
istenek létének. (Nem is érheti, hisz itt 
valóban vannak istenek.) Ezek vannak 
a legtöbben. A nagyobb események 
közelében élők már több 
`bizonyítékkal` rendelkeznek az 
istenek létéről, sokan akár közvetlenül 
is érezhették valamelyik 
beavatkozásának következményeit. Ők 
természetesen jóval kevesebben 
vannak, de ők már nem hiszik, hanem 
tudják: vannak istenek és 
`szórakoznak` a halandókkal. Nem 
természetfeletti lények, bár elég 
hihetetlen dolgokra képesek.  
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Megtehetjük, hogy úgy csinálunk, mintha ránk nem 
hatnának, de azért ott vannak. 

A papság egy másik kérdés: minden isten 
odafigyel saját papjaira. Oda kell figyelnie, hisz 
tőlük is függ a hívek hitének mélysége, valósága. 
Mivel a papok sincsenek túl kevesen, itt sem 
valószínű, hogy mindegyik minden lépését nyomon 
követi a saját istene, de ha bármelyik pap csak 
színlelné a hitét, igen gyorsan kiderülne róla. A 
kiemelkedőket pedig igenis `pátyolgatja` istene, 
rendszeresen megsegíti, hisz ez saját jól felfogott 
érdeke is. Az ember alapvetően hitetlennek születik, 
csak a kultúrája, és esetleg későbbi meggyőződése 
teszi valamely isten hívőjévé. Kicsit furcsa 
számomra, hogy `hitről` kell írnom, Yneven. Inkább 
a `meggyőződés` az a fogalom, ami az itteni 
`híveket` és papokat eltölti. Arról vannak 
meggyőződve (most mindegy, hogy kézzel fogható 
bizonyítékok, vagy csak a `hit` miatt, hogy annak az 
istennek természete, akit követnek, jobban megfelel 
saját céljaiknak, mint egy másiké. De egyetlen 
pillanatig sem kételkednek abban, hogy a másik 
isten is létező, beavatkozásra képes. Csak bízik 
abban, hogy a sajátja hatalmasabb, majd megvédi, 
ha túlzottan magára vonja egy másik isten haragját. 
(nem emlékszem, le van-e írva valahova, de az egész 
ynevi istenképben ugyanaz a szellem köszön vissza, 
ami az AD&D sajátja: az istenek hatalma, befolyása, 
híveik számától függ. A harc nem arról szol, hogy 
bebizonyosodjon: a másik nem isten, csak arról, 
gyengébb legyen, mint az enyém. Durva esetben: 
száműzött. Veszítse el a befolyását az élőkre. Ja: 
meg mindig NJK-król írok. 

A Földön, a sok isten hívő kultúrákban 
hasonló a felfogás, annyi kiegészítéssel: a görög 
istencsaládon belül voltak viszályok, afféle családi 
perpatvarok, amelyek az emberek életét keserítették, 
de nem akarták egymást elpusztítani, mert tudták: 
csak együtt maradhatnak hatalmon. Ugyanez a 
helyzet a germán mitológiában, vagy az indiaiban is. 
Ugyan mindegyikben van(nak) olyan(ok), akik a 
többiek ellen fordul(nak), de az ilye(neke)t mindig 
viszonylag hamar megfékezték. `Csak` párezer 
halandó életébe került a dolog. Az egyistenben hívő 
vallások megjelenésével törtek ki a vallásháborúk. 
Addig ilyenek nem nagyon voltak, hisz mindenki azt 
tartotta: a te istened is isten, legföljebb kisebb 
hatalmú, mint az enyém. Még be is építették 
egyiket-másikat a saját pantheon-jukba, ha 
megtetszett. Vagy kényszerből, mert a földön 

elszenvedett vereséget a másik isten nagyobb 
hatalmának tulajdonították (a győztesek 
rákényszerítették a legyőzöttekre). Egyes 
istenek előtérbe kerültek, mások háttérbe 
szorultak, mozgalmas volt az életük. 

Az egyistenhitek belépésével más 
`minőségűvé` vált a dolog. Az egyistenhívő 
számára csak az az EGY létezik. A mások által 
istennek tartott lény: tévhit, démon, ördög, 
mindenképp javítandó, vagy elpusztítandó 
nézet. Ráadásul az Egyetlen Igaz Istennek nincs 
szüksége kimutatni hatalmát, a hívőnek azt el 
kell hinnie: létezik az Isten és olyan 
`természetű`, ahogy az a szent könyv(ek)ben le 
van írva. Ezért hit amit követ, és nem 
meggyőződés. Ezért van az, hogy az ilyen 
vallásúak semmiféle alkura nem képesek hit 
kérdésében. Minden, ami ellentmond a 
hitüknek, és Istenük vallott természetének, az 
hazugság, árulás, bűn, a bére: halál. Nem 
véletlen, hogy a hívők igen kis része képes 
elfogadni pl. a szerepjátékokban megjelenő 
gondolatokat. Akik képesek rá, azok (hmmm. 
nehéz úgy megfogalmazni, hogy ne sértsek 
senkit) inkább kételkedőek, mint a többiek. 
Nem vakon követik hitük előírásait. Biztosan 
hiszik amit hinni kell, de van bennük egy kis 
egészséges kételkedés, vagy bizonytalanság. 

Régebben volt egy vita valamelyik listán 
arról, hogy lehet-e valakinek többféle vallásban 
is vallásgyakorlata. Itt utalnék rá vissza: ha 
sokistenhívő környezetben él, lehet. Élete során 
meggyőződött arról hogy az sem tragédia, ha 
esetleg két istennek is áldoz, kettőnek is `segít`, 
talán azok is segítnek neki. Persze csak akkor 
megy a dolog, ha a két isten természete nem 
zárja ki egymást. Így is nehéz, de elképzelhető. 
Vagy úgy, hogy kilep az egyik kötelékéből és 
belép a másikéba. De nem veti el a korábbi 
tiszteletet sem. Még pap esetében is 
elképzelhető. Ld: Pontifex Maximus Rómában. 
Bár ez nem pont erről szól, de neki minden 
romai isten liturgiájában járatosnak kellett 
lennie. Egyistenhit esetében ez kizárt. Ezzel ne 
szállj vitába, mert az ilyen hit kérdésében nem 
lehet vitázni! Ez dogma. Materialista felfogású 
ember ebbe nem képes magát beleélni, mert 
hívővé kell válnia ahhoz a lelki állapothoz. 
Attól kezdve pedig ismét nincs vita! Vagy az 
egyik istenkép igaz, vagy a másik, egyik a 
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másikat kizárja. Ha a katolikus liturgia az 
igazi, akkor a református nem lehet az, az 
iszlám meg pláne. Ha valaki egyikből a 
másikba átlép, akkor minden erejével azon 
van: a korábbi önmagát megtagadja. El kell 
felejtenie a hamis tanítást!! Miden áron! És 
ez belső kényszer! Ha nem lenne az, akkor 
nem váltott volna hitet! Ja: és ez a Föld. 
Ahol a mágia ismeretlen, az Isten(ek) 
beavatkozásáról nincs semmilyen 
`bizonyítékunk`, `csak` a több ezer (de 
legalább több száz) éves írások és 
tanúságtételek. 

A Pyarroni Istencsalád (bár én inkább 
tettestársaknak tartom őket, akik saját 
hatalmuk érdekében játszanak az ynevi 
lényekkel, próbálják rajtuk keresztül, vagy 
segítségükkel kiszorítani egymást a 
hatalomból) egyik tagja sem mindenható, 
úgy, ahogy a keresztény Isten az. Az ynevi 
istenek mindegyikének megvan a maga 
feladata, lehetőségei, képességei. Ráadásul 
nem természetfelettiek, hisz Ynev 
`természetének` részei. Nélkülük Ynev nem 
az, ami. Ember(lény)felettiek, hisz többre 
képesek, mint egy Ynevi halandó. A 
legnagyobb hatalmú aquir sem képes 
legyőzni egy istent, de pár kalandozó képes 
alaposan megkeseríteni egy-egy isten életét 
egy időre. Ynev (a M*) erről szól. 

 
És akkor jöjjenek a JK-k, a 

kalandozók. Yneven ők az abszolút. Más 
kérdés, hogy erről nekem, Neked, a Lista 
tagjainak mi a véleménye, Ynev világát 
ilyenre alkották. A kalandozók, bár csak 
halandó lények, közelebb állnak az 
istenekhez, mint a `normál` yneviek. Az 
életük során bekövetkező események 
tevőleges résztvevői, kiváltói. Nem 
megtörténnek velük a dolgok, hanem ők 
maguk alakítják a történéseket. Emiatt 
kisebb-nagyobb rendszerességgel 
összeütközésbe kerülnek az istenekkel. 
Kisebb nagyobb konfliktusa valamelyik 
`családtaggal` minden kalandozónak 
volt/lesz élete során. Valamilyen szinten 

valamelyik isten mindenkepp valamikor beavatkozik 
a sorsukba. A személyes találkozókban nem igazan 
hiszek, de közvetlen beavatkozást szinte mindegyik 
kalandozó érzett már sorsába. Akár az általa követett 
isten részéről segítőkent, akar valamely `ellenséges` 
részéről hátráltató akadályként. Tetszik, nem tetszik, 
Ynev ilyen. Az istenek tevőleges résztvevői a világ 
életének. 

Ha a Cx listán lennénk, ott mást kellene írnom. 
Ott is léteznek istenek, hitek, de az ottaniak nem 
avatkoznak ily közvetlenül az ottaniak életébe. Az 
ott élők hiszik, hogy vannak, tudjak, hogy melyik 
milyen természetű, de azok az istenek inkább 
természetfelettiek, mint az yneviek. Tiszteljük őket, 
talán nem bántanák, esetleg még segítenék is, de 
inkább transzcendens lények, mint valóság. 

Az Elfeledett Birodalmak világán újra csak 
olyan istenek `élnek`, akik be-beavatkoznak híveik 
életébe, segítik papjaikat, eltaszítják/pusztítják a 
hamis papokat, harcolnak egymással, de ki is 
egészítik egymást. Léteznek, nem természet csak 
emberfelettiek, többé-kevésbé mindenki `tud`, 
hallott, látott, olyan bizonyítékról, amely egy-egy 
isten léte, természete mellett szól. A mágikus káosz 
korában még meg is testesültek (Avatárok). 

Az átlagos fantasy világok ebből alakultak, így 
ott az istenek valóságos, létező entitások. Érdekes, 
hogy az `ősfantasy`-ban (Tolkien világa) csak 
utalások vannak egy nagyhatalmú alkotóra, de 
egyáltalán nincsenek istenek, vallások, papok. Az 
emberfeletti lények ismert, létező entitások, mind a 
jó, mind a rossz oldalon. Az átlag halandó nem 
találkozik velük lépten-nyomon, de tudja (meg ha 
néha nem is akarja elhinni igazan, annyira 
nyomasztó dolog), léteznek. De nem istenek, 
korlátlan hatalommal. 
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Ez a cikk már megjelent az LFG-n is, Hitvita, 
hamis papok és társaik címmel. 

 

 
 

 


