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Kritika - Homoki história

A Delta Vision kiadó 2022-ben
elkészült első MAGUS kiadványa
Malcolm J. Hunt legújabb regénye, a
Homoki história. Ez a regény a kiadó
idei – eddig – egyetlen MAGUS
kiadványa, bár még csak május van. A
regény Malcolm J. Hunt, avagy Dr. Szép
Árpád, alias Dio műve, aki az utóbbi
időben szinte ontja magából a MAGUS
könyveket – nem is akármilyen
minőségben. A Homoki história is –
elöljáróban ennyit – méltó tagja a
sorozatnak. Legújabb kritikámban ezt a
könyvet, a vele kapcsolatos dolgokat és
a körülötte lévő eseményeket járom
körbe, így a szokásaimnak megfelelően
egy alapos olvasói és MAGUS technikai
elemzésre számíthat az, akit érdekel és
végigolvassa.
A regényt 2022.02.17.-n vehette
kézbe az az olvasó, aki előrendelte,
merthogy mára ez is szokássá vált, hogy
a szolgáltatások után már a termékekért
is előre kell – vagy lehet – fizetni.
Persze a kiadó a biztos megrendelésért
jelentős
kedvezményt
adott,
az
előrendelők több mint egy ezressel
olcsóbban
vehették
át
a
régi
szabálykönyvek árát súroló értékű
kiadványt. Már elsőre sem csalódik az,
aki kezébe veszi a szép, és vaskos
kötetet és én úgy gondolom, elolvasva
sem tartja majd kidobott pénzben a
majdnem „öt aranyba” kerülő regény.
A könyv megjelenését a kiadó
honlapján megjelenő hír mellett a lassan
szintén szokássá váló, a kiadó –
hivatalos? félhivatalos? rajongói? –

youtube és a facebookon is jelenlévő
csatornáján,
a
Találkozzunk
Torozonnál nevet viselő platformon is
megjelent nem egy reklám, előzetes,
nyereményjáték és a szerzővel készült
interjú is. Ezek érdekessége, hogy a
kiadó hivatalos honlapján csak egy hírt
kapott a könyv, no meg az előrendelés
lehetőségét, de a DV gyakorlatilag
semmit nem tett a marketing
érdekében, ezt a szerzőnek – és
társainak
–
maguknak
kellett
elvégezni. Jól látható a különbség pl.
az előző DV kiadványokhoz képest,
Dio érezhetően jobban odatette magát
a saját könyve reklámozása érdekében
– ami aligha róható fel neki, viszont a
kiadó tevékenységét, vélt feladatait és
lehetőségeit kívülről szemlélve valahol
szomorú, de legalább is fura. Nem
tudok elmenni amellett sem, hogy
összehasonlítsam a korábbi könyvek
interjúit, és a Homoki história
szerzőjével készültet, ami finoman
szólva sem tengett túl a hasznos vagy
érdemi információkban, tehát csak úgy
megvolt, pipa. Értem ezalatt azt, hogy
sok új információt nem tudhatott meg
belőle az érdeklődő és ha nem lettem
volna eleve besózva és várom
kíváncsian – és a tavalyi év kiadványdömpingje utána kiéhezve – a könyvet,
hát túl sok lelkesítést sem éreztem
közvetíteni a videóban. Persze, hogy
önkritikával is éljek, a közelmúltban
meg a marketingszöveget, a vitatható
és szenzációhajhász kijelentéseket és
elnevezéseket kritizáltam, na ebből a
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nem került fel, pedig sok rajongó várna ilyet a
kiadótól, ahogy – ha más nem – olyan rajongói
oldalakkal sem helyettesítették, ahol pedig évek
óta a MAGUS világ magas minőségű
bemutatása zajlik – ez még ma is túl nagy kegy,
sajnos a rajongók munkáit még mindig csak fű
alatt, vagy sehogy nem becsüli a kiadói kör –
erről szólok – mert lesz ami alapján szólnom
kell – még.
Igrain Reval ismét és még mindig
sorozatszerkesztő. Na, nem mintha ezen a
mondatocskán ne lehetne minden további
nélkül túllépni, de nekem továbbra is bántja a
szememet. Egyrészt, mivel jó ideje kb. minden
DV MAGUS kiadványt sorozatszerkeszt ez a
mitikus személy, ezért gyakorlatilag a MAGUS
logóval egyenértékű lassan, tehát teljesen
értelem nélküli a szerepeltetése, nincs olyan
jellemző, ami hozzá kapcsolódna és az, hogy
MAGUS kiadvány, ne takarná ugyanazt.
Másrészt, senkit nem ismerünk, akinek ez az
írói neve, nickneve vagy akármi lenne, és ha a
kötetek szerkesztőit megnézzük – akik nem
minden esetben ugyanazok – akkor őket, vagy
inkább közülük sem jelenthet valakit. Lóg tehát
a levegőben, mindenféle információtöbblet
vagy koncepció nélkül. Ennyi erővel a nemrég
távozott és magasztalt MAGUS író, András is
szerepelhetne ott soroztszerkesztőként – valós
személyként legalább valóban tisztelhető lenne
– és neki úgyis nagy gyakorlata volt már a
tiszteletbeli szerkesztőségben. Igrain Reval
neve viszont nem csak a fentiek miatt érdekes
és vitatható itt, hanem akkor is – vagy úgy
különösen – ha esetleg valamiféle ynevi
hangulatot akarnának vele már a bevezető
oldalakra csempészni. A regény címe ugyanis
sajátos, egy valóban Yneven is létező művet
jelent, amihez viszont semmi köze nem volt az
egyébként is másik ynevi művet jegyző Kradszerzetesnek, tehát ezen logika alapján itt
Roxund kellene, hogy szerepeljen. Eh, át is
léphetnék ezen a semmiségen, de hát ez minden
kritikámban jelent plusz egy bekezdést.

szempontból nézve viszont teljesen korrekt
volt Árpád nyilatkozata. Most döntse el az ember,
hogy mi kell a rajongóknak…
A kiadvány külsejében a szokásos DV
minőséget mutatja, annak előnyeivel és hátrányaival
– lassan copy-paste módszerrel kéne ezt a mondatot
kezelnem – ami jót jelent. A kartonált borítón
Pozsgay Gyula festménye látható, ami szép, a
kötethez illik – ha nem egyenesen hozzá készült,
talán a 2022-es évszámból is erre lehet
következtetni. A kép egyébként tart a gerincen és
hátodalon is. Az egyértelműen amund szobor alatt
áthaladó tevekaraván a sivatagos környezetben,
természetesen a kék hold fényénél, a képben és
hangulatában is teljes mértékben azonosítható a
regénnyel. Csak kicsit kár, hogy pont erre a részre
nem ismertem rá a regényben, ami semmi
élményvesztést nem okoz, de talán szebb lett volna,
ha pont egy ilyen kapu alatt mennek át a főhősök –
de ez már a szőrszálhasogatás netovábbja. Ahogy az
is, hogy az amund szobor szeme kéken világít, holott
nem egy hús-vér amund, és nem is szobordémon,
tehát nemigen indokolná semmi – ugye ha
szerepelne a regényben így, akkor nem lenne kérdés
– de ezt tudjuk be hangulati elemnek. Ahogy az is
csak az elvetemültek számára lehet valós kritikai
értékkel bíró megjegyzés, hogy a karaván
személyeinek száma talán megegyezhetne a regény
főszereplőinek számával, noha az azért elég
dinamikusan változott a történet során. Sajnos a
borítón még mindig nem az eredeti, hanem a hozzá
nagyon hasonló MAGUS logó díszeleg – régi
MAGUS rajongóként csak nem bírom ki, hogy ezt
ne kifogásoljam.
A hátlap szövege valóban a regényről szól – ez
sem mindig volt ám így. Csak megjegyzem, korunk
eseményeit is figyelve, hogy a feltüntetett ár
meglehetősen kedvező euro váltással számol… És
arról már ugye szóltam, hogy ebből a szempontból
megérte bizalmat szavazni előrendeléssel ennek a
regénynek is.
A könyvet kinyitva a már ismerős
kiadványlista következik, amin nem csak azért
látszik, hogy frissítették is, mert rákerült a legutóbbi
MAGUS kiadvány, hanem azért is, mert végre –
kicsit büszkén remélem, hogy olvassa is valaki a
kritikáimat – lekerült az évek óta nem működő
honlapcím, mint a javasolt hely ahol a MAGUS
regények világáról olvashat az érdeklődő. Sajnos új

El is érkeztem a regény címéhez. Homoki
história. Szép, témához illő, kifejező cím.
Malcolm J. Huntra jellemzőek egyébként a
kölcsönzött és Ynevhez kötött címek,
emlékezzünk csak a Kígyószívre, ami annak
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sem akar előre mondjuk bizonyos szereplőkről vagy
eseményekről, az talán jobban teszi, ha a
kritikámban itt megáll, és majd – ha érdekli még – a
regény elolvasása után kerít rá sort. Ha kihagyja, is
megéri, az igazi élményt a regény fogja adni, ez itt
csak az én grafomán okoskodásom a témában.

idején Peter McSky – A Tizedik –
regényében jelent meg, mint előkészületben
lévő mű, de a Bosszúangyal is egy már a
MAGUS világban létező kifejezés volt. A
Homoki históriát is kitalálták már,
méghozzá már Gáspár András A halál
havában címet viselő regényében megjelent,
és egyébként egy ynevi szerző, Roxund
művének álmodták meg. Természetesen a
szerző a köszönetnyilvánításban megemlíti
Andrást, de – valószínűleg csak véletlenül –
nem olyan konkrétan, mint ahogy pl. a
Szörnyek családjához kölcsönkapott, vagy
inkább átadott karaktert kiemelte akkor.
Szerintem egy címadó ötlet, és nem
mellesleg a karakter is, ugyanazt érdemelte
volna. Ahogy megkapta a konkrét említést
és köszönetet Renier summariumbeli
félmondata, ami ugyanúgy fontos a regény
építése szempontjából. Egyébként maga az
ötlet, egy MAGUS világbeli kifejezés vagy
mű használata a címben, mindenképpen
üdvözlendő ötlet, és a regény elemzése
bizonyítja majd, hogy a szerző ezúttal nem
is hagyott ki olyan ziccereket, mint annak
idején az Orwella árnyéka – amihez semmi
köze MJH-nak –, tehát ő megfelelően tudta
és használta a címből fakadó lehetőségeket.

A regényt egy összefüggő prológus és epilógus
foglalja keretbe, de nem csak úgy üresen, hanem
nagyon is szervesen kötődve a címhez – sőt, inkább
ez teremti meg igazán azt, és még záró poént, igazi
mögöttes mondanivalót, ynevi titkot is tartalmaz, a
szerző zsenialitásának tartom, hogy még erre is
futotta neki a regény végén.
A történet maga talán nevezhető egyszerűnek.
A manifesztációs háborúban – ezzel nem árulok el
titkot – játszódik, Psz. 3692 végén, és inkább Psz.
3693-ban – a szerző is ezt az évszámot határozza
meg – ha már egyet kell – a saját műve idejének a
könyv végén szereplő kronológiában. Az események
több szálon indulnak, majd amikor a főszereplők
összeterelődnek, akkor már csak két szálon fut,
felvezetve a két ellentétes erő konfliktusát, ami a
regény végén teljesedik ki. Azt gondolom, hogy ez
klasszikus, de azért nem megy mindenkinek. A
szerző itt teljesen jól végigköveti ezt a szerkezetet.
Természetesen közben felsejlik a múlt is, fontos
elemeket kapunk a történet megalapozása
szempontjából.
A legfontosabb mégis a szereplők, főszereplők
személye. Az események kevésbé fontosak, vagy
mondjuk úgy, hogy a szereplőkhöz kötődnek,
nélkülük nem sok értelmük van, így a regény igazi
karakterközpontú történetnek tekinthető. Még azzal
sem árulok el talán nagy titkot, ha leírom, hogy az
egyik oldal a vegyes, egymás mellé sodródott
pyarroni, dzsad és kráni erőkből áll össze, ők
indulnak el, és mennek a céljuk felé, hogy
véghezvigyék
a
küldetésüket,
miközben
szándékoltan vagy csak sodródva, de az AmheRamun elleni oldalon találják magukat. A másik
oldal természetesen az amundoké – bár erősen
vitatható
módon
eddig
a
manifesztációs
történetekben ők alig kaptak szerepet… a jég csak a
Kőerdő, szellőkör történettel tört meg valamelyest,
de a hiány megmaradt, ezt jól betölti most a regény.
A karakterek vegyesek, így több motivációjú,
jellegű, kultúrájú, viselkedésű személyt figyelhetünk
meg bennük. Mindegyiküket hitelesnek, jól
kidolgozottnak és felépítettnek tartom, egyik

A könyv – mint mondtam, vaskos –
szerencsére nem csak magát a történetet
tartalmazza. A mintegy 460 oldalas
történetet jókora függelék egészíti ki,
amiben az amundok bemutatása, egy jókora
szószedet, egy regény-időrend egy érdekes
köszönetnyilvánítás és egy térkép is helyet
kapott
–
mindegyikkel
foglalkozni
szeretnék a maga helyén. Tartalomjegyzék
nincs a műben, de ez nem egy novelláskötet
és ugyebár egy regénybe, csak a függelékek
okán nemigen szoktak tenni, tehát ez aligha
róható fel neki.
Elérkeztünk magához a történethez,
amit – regény lévén – nem tudok, és nem is
akarok kikerülni, de azért szokásomhoz
híven megpróbálok anélkül elemezni, hogy
lelőném a poénokat, remélem, sikerülni fog.
Mindazonáltal azt javaslom, hogy aki
érzékeny az ilyesmire és még csak hallani
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Külön
bekezdést
érdemelnek
az
amundok. Fentebb említettem, hogy a
manifesztációs téma Renegát óta hiányolt
eleme az ellenség, az amundok bemutatása, sőt,
egyáltalán szerepeltetése is. Nos, Dio most
betölti ezt az űrt. A regény egyik
érdekcsoportja az amundok, a fejezetek felét ők
kapják. Soha nem látott részletességű és
újdonságtartalmú bemutatásra kerülnek, egy fő,
és több mellékszereplőn keresztül is. Szerintem
borzasztóan nehéz feladat – én nem is
vállalkoznék rá – a számunkra szinte
elképzelhetetlen érzelemközpontú viselkedés
bemutatása, alkalmazása egy történetben. Ezzel
is érezhetően dolgozik az író, hiszen szerintem
a feladat megoldhatatlan, mégis egészen jól,
talán egy elfogadható, és a történetek skáláját
szemlélve az eddigi legjobb és legrészletesebb
megoldásokkal áll elő. Az annak idején a
Második törvénykönyvben megjelent amundok
„…a gyakorlatiasság, a politikai érzék, az
intrikus hajlam teljességgel hiányzik belőlük.”
(2TK) Mondatát szükségszerűen figyelmen
kívül hagyja – ezért ne kárhoztassuk,
életképtelenek is volnának így, és már maga a
Renegát, az amundokat először szerepeltető,
azóta is a MAGUS irodalom meghatározó
regénye sem tartotta be – emlékezzünk csak
vissza, már ott egy hatalmas amund
összeesküvés jelenik meg. Ugyanakkor
szerintem
nagyon
szépen,
példaértékű
elemekkel telerakva valósítja meg az amundok
„Logikájukban elfogadott tényező az érzelem, a
szeretet, harag, gyűlölet számukra egyenértékű
a legkikezdhetetlenebb érvekkel” (2TK)
jellemzőjét. Nemcsak rövid és hosszú távú
terveket, pillanatnyi reakciókat, cselekedetek,
egymás megítélését követhetjük nyomon ezen
elv, vagy mondjuk úgy amund jellemző
szemszögéből, de alaptéziseket, olyan, akár
idézhető gondolatokat is megfogalmaz nekünk
az író, mint például „A kifinomult ízlés a
múlandóság torzójában is képes felfedezni a
szépet.” vagy „A szépség mindig magában
hordozza az igazolását. Azért igaz, mert szép.”
Ezek nem csak jól hangzanak, de
összességükben eddig soha meg nem jelenített
példát
adnak
majdani
játékosok
és
kalandmesterek számára is, hogyan is kellene

esetében sem éreztem, hogy valami nem stimmelne.
Nehéz egyet választani, akit főszereplőnek tituláljak,
inkább úgy mondanám, több ilyen is van, már ha
csak azt veszem, hogy ki éli túl a végső eseményeket
is. Úgy gondolom, hogy a szerepeltetett karakterek
kifejezetten erősek, van mögöttük koncepció,
kidolgozottak, nem sablonosak, mindegyiknek
megvannak a saját gondolatai, motivációja, ismerete.
Saját múlttal, a csapatba kerülés egyedi módjával
rendelkeznek.
Több
karakter
esetében
is
megfigyelhető
az
alakulásuk,
egyfajta
jellemfejlődés, amikor ismereteket gyűjtenek,
megismerhetik az addigi ellenséget, felismerhetik
benne az értéket, és átértékelhetik őket. Tanulnak is,
az egymásnak átadott ismertek az olvasók épülésére
is szolgálnak. Nekem tetszett maga a csapat
összeállítása is, olyan értelemben, hogy a kráni és
pyarroni erők mintegy véletlenül találnak egymásra,
és végül együtt mennek, segítik egymást,
összedolgoznak a közös cél érdekében, valahogy
úgy, ahogy azt annak idején a Renegátban láthattuk,
és ahogy mindig is elképzeltük. Ezt a vonalat, a szép
lassan összeszedett szövetségesekkel
együtt
alaposan, lépésről- lépésre építi fel a szerző, hogy
aztán ráengedje az ellenségre, az amundokra, ahol
ugyan sikerül elpusztítani valami fontosat, mégsem
ebben a hagyományos értelemben győz a jó, avagy
érik el sikerüket a karakterek. Ilyen szempontból is
gondolom azt, hogy ez a történet az első igazi
folytatása a Renegátnak, mind hangulatában, mind
alaposságában
és
kidolgozottságában,
élvezhetőségében
és
annak
a
háborús,
kényszerszövetséges jellegében is.
Csak egy kicsit éreztem, hogy a szerző
kínlódik azzal, hogy miért is beszélgetnének a
titkaikról a karakterek. Ennek első megnyilvánulása,
amikor az őrzött személy eltűnik egy ajtó mögött,
ezért hát a figyelés és őrködés helyett, nosza
beszélgessünk. De azért ezt a problémát is zömében
jól kezeli az író, nyilván ahogy a karakterek lassan
megszokják egymást, kiépül egyfajta bizalom, egyre
kerülnek elő a témák – noha azért nem tudtam
szabadulni kicsit a Renegátok esetében annak idején
sokat kritizált „közdzsadok beszélgetnek mintegy
mellesleg a kráni magaspolitikáról és a harmadkori
fajháborúkról” érzéstől. De persze azt is vegyük
figyelembe, hogy ez másképpen nem megy, fele
ilyen érdekes és informatív sem lenne a történet, ha
mondjuk a fegyelmezett kráni karakterek meg sem
szólalnának az egész történet alatt.
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csak az élvezhető történet után következik, de hát az
már megvolt. Szerintem egy MAGUS regény nem
igazi MAGUS regény ezek nélkül, hiszen ezek
segítenek megismerni, megérteni azt a játékvilágot,
amiben a történet játszódik, amitől egyedi lesz, ami
megkülönbözteti más fantasy történetektől. Nos, a
Homoki história – egyébként, mondhatom, hogy az
író szokásához híven – kifejezetten erős ebben. Dió
a tőle már megszokott határozottsággal és
alapossággal nyúl a koncepciókhoz. Noha
alapvetően semmi újat nem kell kitalálnia, hiszen a
MAGUS kezdete óta létező alap problémát, a sokáig
a MAGUS jelenének tekintett manifesztációs
háborút dolgozza fel, mégis olyan dolgok végére
tesz pontot, olyan problémákat tisztáz le ebben a
regényben, amit már régen ki kellett volna találni,
vagy megjeleníteni. Végre irodalmi alapot, hangot,
kijelentést kap Amhe-Ramun és a többi amund isten
viszonya – eddig csak a híveik elnyomásáról volt
szó, itt konkrétumot kap, hogy el is emésztette őket
–, de végre a kétértelmű célozgatások, a szóbeszédek
helyett pontos irodalmi megjelenítést kap a kráni
amundok kihalása, vagy az eddig sokakban
felháborodást keltő, sokszor érthetetlen és
ellentmondásnak
tetsző
amund
nemváltás
ideológiája is megfelelő árnyalást, (ti. nem abszolút),
és magyarázatot kap. Ugyanígy új koncepciónak
tekinthető az Amhe-démonok egyediségének,
neveinek létezésének megjelenése is. Teszi mindezt
az író úgy, hogy azért nem megy túl messzire, nem
is mondd el, old meg mindent. Ugyanakkor sok
mindenre utal is történetében, hiszen a
manifesztációs háború olyan értelemben máig a
MAGUS jelenének számít, hogy még mindig nem
regélték el, hogyan is volt, nem zárták le, nem
magyarázták meg. Eleve nem tudjuk, mi a fenét is
akar Amhe-Ramun, ezt Malcolm J. Hunt sem
mondja ki kerek perec, de a Komisz mesékben
megjelenő új, emberi hívők és áttérítés itt már külön
szertartást, hatást is kap. Az amundok magyarázzák
saját tetteiket, képelemeket kaphatunk arról, mit,
miért tettek – persze a kép még nem teljes. De ez a
regény akkor is akkorát lépett előre, hogy a benne
megjelenő munka és fantázia elborzasztó kontrasztot
alkot a MAGUS eddigi 20+ évével.

megjeleníteni egy amundot. Ilyen eddig
nem volt, és nagyon jó, hogy most már van.
Az amundok kultúrája is számos
elemmel kiegészül ebben a regényben.
Olyanokkal, amiket eddig szintén nem
igazán jelenített meg senki. Számtalan
apróság, amund szokások, szertartások,
tárgyak, fegyverek, épületelemek jelennek
meg, és általában nem csak üres neveket,
hanem mögöttes tartalmat is kapunk
ezekhez, a még emészthető és nem unalmas
mértékben. Megjelenik az amundok
gondolkodása is, hogyan viszonyulnak
egymáshoz, más fajokhoz, az istenükhöz.
Hatalmas munka lehet emögött, de legalább
is nagyon jó ráérzés. Csupán az a kínos – no
persze nem ennek a regénynek – hogy
önmagában többet tett le az amundok
kultúrájából az asztalra, mint az eddigi
történetek összesen, ami nem is csoda,
hiszen abban alig, és csak futólag
szerepeltek – a Kőerdő… kivétel, ugye, de
az szerintem nem sikerült ilyen jól, nem is
ekkora műről van szó. Az is érdekes és a
vélhető háttérmunkát tekintve talán
elkeserítő is egy kicsit, hogy a regény
zsúfolásig van olyan elemekkel, ami eddig
minden bizonnyal nem állt rendelkezésre,
hiszen például két manifesztációs háborúval
foglalkozó – bár azt alig-alig megjelenítő –
kötet ezeket nem ismerte, nem alkalmazta,
nem magyarázta.
Ugyanakkor nem csak az amundokat
mutatja be a kötet. Igazi Taba el-Ibarában
játszódó történetként a dzsennek is
megjelennek benne, ők adják a keretet a
történetnek, és a dzsenn logikába, az
évezredes, körmönfont dzsenn tervekbe is
bepillantást nyerhetünk, ami ugyancsak
zseniális. Szintén kiváló a dzsenn, a dzsad,
a kráni és a pyarroni gondolatok
összehasonlítása. Kicsit beleláthatunk, hogy
melyik hogyan áll a másikhoz, melyik miért
is áll be végül az Amhe-Ramun elleni
kényszerszövetségbe. Szerintem ebben is
erős a könyv.
A regénynek ugyancsak erőssége a
koncepció, vagy inkább koncepciók, többes
számban. Persze ez egy mellékes szempont
lehet sokak szemében, és nyilvánvalóan

Ugyancsak erőssége a műnek – és számomra
ez is igazi MAGUS regénnyé teszi – hogy számtalan
apró és nagyobb módon illeszkedik a MAGUS
világához, arra épül, szerves részeként létezik. Volt
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szövetséget kovácsolnak és legyőznek egy
Amhe-démont, és ráadásul az amundok
amundságát
szándékoltan-véletlenül
kihasználva elkezdik megbontani az AmheRamun fényében kovácsolódott amund
egységet – szerintem ez a rész, megoldás,
lezárás is zseniális. Mindezt pedig egy jól
megalapozott dzsenn stratégia mentén. Nem
elemzem tovább, na, el kell olvasni.

már ugye olyan regényünk, nem is egy, ahol ez csak
nyomokban jellemző… Felsorolni sem tudom
mindet, nem is akarom, de azért megemlítenék
néhányat. Arról beszéltem, hogy az alaptéma, de
még a cím is eleve MAGUS-os dolog. Már a kezdő
jelenet, karakter is a Summarium információira épül.
A regény során több esemény, klán-rend, ország,
MAGUS-os kifejezések, tárgyak, szertartások
fordulnak elő, szinte oldalanként szembe jön valami
MAGUS a hozzá értők és azt felismerők számára.
Több manifesztációs témájú regény, sőt, Rúnás
kalandmodul elemei jelennek meg, de a MAGUS-sal
együtt lélegzők még egy sok éve megtörtént
manifesztációs témájú verseny kalandmoduljának
meghatározó ereklyéjét is viszont láthatják a műben
– bizony, Dio kalandmodul írásban is benne volt –
ami bár nekem tetszett, hiszen a mesélése jó
emlékként él bennem, de a leghatározottabban
állítom, hogy sokat nyertünk vele, hogy a szerző
regények megírásába is fogott. Természetesen nem
csak a már elhangzott dolgok ismételgetése zajlik a
regény lapjain, de újdonságot is kapunk, bőven. A
valaha
csak
megemlített
rendek
egyedi
jellegzetességeket kapnak, számtalan új apróságot
ismerhetünk meg, a történet jellegéből adódóan a
kráni, a dzsad és az amund kultúrkörből is, de még a
pyarroni is kap némi részletezést. Kis túlzással
állítom, hogy ahová Dio nyúlt, az abbittá vált, vagy
legalább is fényesedett egy kicsit. Ekkora munkába a
tévedések
is
beleférnek,
talán
nem
is
csodálkozhatunk rajta – később kifejtem ezeket.

A regényt én igazi profi műnek tartom.
Ez tényleg regény, van története, vannak
szereplői, van a történetnek íve, csúcspontja,
kiteljesedése - mindazon pozitívumok mellett,
amiket fentebb leírtam. Engem magával
ragadott, csak életrajzi okokból nem tudtam egy
szuszra elolvasni, pedig lett volna hozzá
kedvem. Végig húz magával, mozgalmas, nem
ül le, nincsenek benne unalmas részek. Ez már
nem az első alkalom, hogy újabban ilyeneket
írok a MAGUS kiadványok vonatkozásában.
Ha összehasonlítjuk a Shadoni krónika, vagy a
Beriqueles kötetek oldalakon keresztüli
unalmas
leírásaival,
követhetetlen
mágialeírásaival,
gondolataival
–
de
említhetnék még példákat, csak most ezeket
emeltem ki, bácsánat, senki ne vegye magára –
akkor a fejlődés jól látható, és ez minden
bizonnyal nem csak egyetlen szerző kiváló
képességeit mutatja. Persze nem akarom
elvenni a dicsőséget Malcolm. J. Hunttól, vagy
éppen Boomentől, vagy Sherwoodtól, hogy
csak a legutóbbi kiváló művek szerzőit
említsem, de azért megérdemel egy felvetést,
hogy minden bizonnyal most már jól láthatóan
van abban valami, amit Raon a DV jövőbeni
minőségre törekvéséről mondott.
A kötet szerkesztésével is elégedettek
lehetünk, minden bizonnyal nagy munka van
ebben is – és minden bizonnyal összefügg
azzal, hogy Kornya Zsolt a könyv szerkesztője.
Egy-két nyilvánvaló szerkesztési hibába
belebotolhatunk, de hát egy ekkora műben talán
lenyelhető ez – a történet értékéből pedig
semmit nem vesz el. Minden bizonnyal – és a
köszönetnyilvánítás tanulsága szerint is – író és
szerkesztő sokat dolgoztak közösen a könyvön,
minden bizonnyal ennek is köszönhető a
minden síkon kiváló minőség, sőt, egyes
helyeken egyenesen renieri megfogalmazások,

Szólnom kell még, bár utaltam már rá, hogy a
regény végre úgy szerepelteti az Amhe-Ramun
elleni kráni-pyarroni, és most már dzsad összefogást
is, ahogyan azt „kell”. Persze nem állítom, hogy ne
lehetnének az említett országok, hatalmak között
diplomáciai, hivatalos lépések, de mégis gagyin
hatott a Kos és a kobra… diplomáciai tárgyalása. Itt
viszont pontosan az történik, amit a Renegátban
Nyulászi Zsolt lefektetett, ahogyan évtizedeken
keresztül meséltük és játszottuk ezt a témát: a
kalandozók összefognak, aztán odacsapnak a
megébredt sivatagi istennek. Kell ennél több?
Számomra ez ugyanazt a hangulatot, sőt,
nosztalgikus érzéseket ébresztgetve azt a történetet
hozta, amit a Renegát elkezdett és bemutatott.
Ráadásul
kicsit
fantáziadúsabbnak,
kicsit
eredetibbnek, kicsit MAGUS-osabbnak tartom a
regény megoldását, azt, ahogy végül is a kalandozók
6

MAGUS

Kritika – Homoki história

Kalandozok.hu

foglalt terület, de persze miért ne juthatna másnak is
eszébe. De akkor legalább a szószedetbe kerüljön be,
hogy eztán a fayumák tetováltak… de ott már ez
elfelejtődött. A mellékszereplő dervist is Galradzsa
követőjének írja le a szerző, valaki fel is ismeri a
jellegzetességeiről, viszont a dervisek univerzálisak,
nincsenek „szakosodva” egy-egy dzsad istenhez sem
– legalábbis a Papok és paplovagok tanulsága
szerint. Nekem nem tetszett, bár ez nem ellenkezik
egyetlen forrással sem – hacsak Novák Csanád –
tudjátok, van némi köze a MAGUS-hoz – I/9-es
Rúnban megjelent megjegyzését nem vesszük ide,
ami a fantasy és a technika túlzott keveredését
Ynevtelennek bélyegzi – a Shibarán úszkáló forgó
keréklapátos hajók. Rendben van, nem gőz, meg
nem mississippi – bár az én hangulatomat már ekkor
elrontotta –, hanem forgás varázsjel, persze én
játékosként/KM-ként sem szívesen veszem, amikor
az IRL modern dolgokat akarják átemelni csak
éppen fantasyasítva – lásd a sokat boncolgatott ynevi
atombomba esetét. Én az áthallásokat sem szeretem,
ezért az „óvakodj a kránitól, ha ajándékot hoz is”
mondás nem tetszett Yneven, a szerző magától is
talált ki nagyon jókat – vagy csak azokat nem
ismertem fel – nem tudom, miért kell a hangulatot
ilyennel rombolni. Arról a logikátlanságról nem is
szólok, hogy Trójában megelőzte ezt a mondást egy
olyan esemény, ami alapján született, Yneven a
krániak nem csináltak hasonlót. De mondjuk én
érzékeny vagyok az ilyesmire. A hibáknál említem,
hogy a kötet térképével is vannak problémáim – de
erről majd a megfelelő helyen.

képek jön szembe az olvasóval. Azt
gondolom, ez nem baj, az egymásra való
hatást alapvetően pozitívnak gondolom ez
esetben.
Természetesen kifogásolható részek is
akadnak a kötetben, bár ezek aránya
elhanyagolható, mégsem lennék hű
önmagamhoz, ha nem kapnának kellő
hangsúlyt az egyébként meglehetősen
pozitív hangvételű kritikában – eskü nem
kapok érte semmit. Engem továbbra is
zavar a trágárság, akkor is, ha egy karakter
ilyen. Ezt a regényt sem sikerült megírni a
„fing, szar, kurva anyád” hármas nélkül…
aminek a kritizálása talán vitatható lenne,
ha korábban nem lettek volna hasonló
kifejezéseket nélkülöző, de azért ugyanazt
kifejező művek. Persze a világ változik,
ahogy mi is benne, és a beszédünk is, de ez
akkor is egy leírt szöveg, nem élő szó a
kocsmában, hanem egy könyv, ahol örökre
megmarad és nem szép az ilyen.
Mint említettem már, a regény soksok elemet használ a MAGUS korábbi
irodalmából. Ez eddig rendben van, de én
nem szívesen látom, és nem is tudom hová
tenni
az
ezekkel
kapcsolatos
pontatlanságokat. Az, hogy a szerzőnek sem
tűnt fel az eredeti fayuma (törzs tag) és
fayumi (törzs) kifejezések helyes írásmódja
közötti különbség, még talán nem akkora
baj, de több furcsa elírás, eltájolás is
szerepel a könyvben. A Quirrta Khinn
helytelenül, két t-vel és egy r-rel szerepel,
de azt sem értem, hogy a mahrahadi, a
Summáriumban már nevesített és onnan –
nagyon helyesen – átvett Yar ul'Hafiz
ominózus akciójára a könyvben Psz. 1163ban kerül sor, holott az eredeti forrásban
1263 szerepel – én nem tudtam értelmet
találni
ennek
a
(talán
véletlen?)
változtatásnak. A világ részeiben is akadnak
furcsa elképzelések, vagy tévedések. Az
elején, a szerzői narratíva tényként kezeli,
hogy akinek arctetoválása van, az bizony
fayuma – vagy ha már lovagoltam rajta,
Fayumi törzsbeli – holott erről soha
korábban nem volt még szó. Persze lehet
újítani, bár az arc összetetoválása már egy

A legnagyobb dörgedelem viszont egy maga
előtt görgetett hibáért illeti a szerzőt. Ez Dreina
aranykeze. A történet még az – általam egyébként
kedvelt – Szörnyek családja című regényhez nyúlik
vissza, azóta létezik. Ott kapott az egyik főszereplő,
egy nagyon jól kitalált és sajátos helyzetben ábrázolt
Dreina-pap aranykéz szimbólumot, és ebben a
regényben nevezte a szerző Aranykezű úrnőnek
Dreinát – minden bizonnyal egyszerű tévedésből.
Hogy ez mekkora hiba, arról lehet vitázni, ám tény,
hogy Dreinának amúgy is létezik vagy féltucat
megnevezése,
és
három-négy
különböző
szimbóluma. Szeretjük, ha a fantasy, egy játék,
egyszerű, de természetesen a színezésnek mindig
van helye, amennyiben az okkal és érték adással
történik. Az, ha valaminek, aminek van neve,
másképpen neveztetik, az inkább hiba, mint
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legismertebb Dreina-rendet választotta szerző,
pedig lett volna még, akkor is, ha nem akar újat
létrehozni. Ha már a manifesztásiós
időszakban, témánál tartunk, éppen a
manifesztációs kötetek hozták be, teremtették
meg a Vastenyerek rendet, ami ugyanúgy
Dreina-lovagrend, csak éppen sehol korábban
nem hallottunk róla, tehát evidens lehetett
volna, kevésbé érezném Ynev utólagos
szabdalásának,
ha
például
az
ő
szimbólumuknak titulálta volna az aranykezet.
Nem lenne másabb a helyzet, ugyanis a aszisz
pap továbbra sem tagja ennek a délvidéki
rendnek – legalább is a regény méretű mű
egyszer sem érezte szükségét annak, hogy
megemlítse. Vagy ha a Homoki história főhősét
éreznénk esetleg kevesebbnek ebben a
felütésben azért, mert ő a hivatalos leírások
szerinti Dreina szimbólumok valamelyikét
használta volna, hát ez sem igaz, ugyanis a
karakter
szempontjából
ennek
semmi
jelentősége, a főhős megállt volna bármelyik
Dreina-szimbólum variánssal a nyakában.
A másik érdekesség, vagy inkább egy
másik szempontot az elemzésbe hozó tény
viszont az, amivel egyébként külön is akartam
foglalkozni, hogy éppen Viadomo az egyetlen
olyan Dreina-elem, amiről külön kiegészítő is
létezik – persze nem hivatalos. Ez itt a
kulcsszó… próbálom pozitívan látni a kérdést,
és emiatt semmi szándékosságot nem
feltételezni ebben, vagyis, hogy ez a hibaelsimítási kísérlet egyben éppen az egyik
rajongói anyagnak dob kesztyűt, hiszen ha
elfogadjuk az aranykezet, egyben elveszünk a
Viadomo értékéből is, hiszen lám, az meg sem
említi… igaz, hogy időben korábbi. De erre a
módszerre én nagyon érzékeny vagyok, hiszen
pont egy nagyon tisztelt, azóta eltávozott író
alkalmazta előszeretettel ezt az utólagos elemek
hivatalosként feltüntetett beleerőltetését a
világba azért, hogy lehúzhasson más, egyébként
korábban létező írásokat. Maradjunk annyiban,
hogy finoman megfogalmazva sem szép dolog.
Akkor pedig elfogadhatatlan, ha azt az álmot
kergetjük, ahol a MAGUS-t szerető írók és
rajongók – akik, azért említsük meg, mára
sokszor régebb óta tapossák a MAGUS
ösvényét és nem ritkán a mai íróknál több,
megítélés
szerint,
de
akár

színesítés. Akkor válik jogos színesítéssé, amikor
valami értéktöbbletet hordoz például az alternatív
név,
egyfajta
magyarázatként,
és
egyben
igazolásként is szolgál arra, hogy itt nem tévedésről,
hanem tudatosan alkalmazott színesítésről van szó.
Legegyszerűbb példa, amikor valamit másképpen
hívnak például egy másik nyelvben, egy ősi
kultúrában, vagy éppen másik társadalmi rétegben,
lásd a közkeletű elnevezések. A lassan túlbeszélt
problémát az okozta, hogy a Szörnyek családjában
ilyen magyarázat nem történt, egyszerűen csak a
mindenki által ismert ezüst tenyér, mint Dreina
szimbólum veszett el, és helyette aranykéz szerepelt.
Szóvá is tettem ezt a regényre vonatkozó
kritikámban. Nem szeretek más szájával szólni, meg
bizalmas információkat kitálalni, de annyit talán
felvethetek, hogy a szerzővel folytatott párbeszéd
során is egyetértettünk a fentiekben, és tervbe is
vette, hogy tisztázza ezt a problémát – teszem ezt,
mivel a könyvben látható jelei is vannak ennek.
Ugyanakkor érzésem szerint az ellentmondás
feloldása nem sikerült valami jól, kis túlzással
mondhatni, hogy „nem erről volt szó.”
A regényben ugyanis az egyik főszereplő egy
viadomói Dreina-paplovag. Nos, neki ugyancsak
aranykéz lóg a nyakában szimbólumként, és
természetesen Dreina továbbra is Aranykezű úrnő
ebben a regényben – ha elég sokat skandálnak
valamit a népeknek, csak megszokják. Ennek a
ténynek a felvezetése, MAGUS-ban való
meggyökereztetése viszont meglehetősen gyenge,
szegényes és nem igazán következetes. Nehéz is az
ilyen utólagos magyarázatok ténynek látszó
beépítése a világba, ezt nem tagadom. Az egykori
aszisz Dreina-pap emlékeim szerint még véletlenül
sem származott Viadomóból, nem is tipikus
viadomói karakter. Ennek ellenére a szimbólumellentmondás feloldására Dió azt állítja a Homoki
história szövegében, hogy az aranykéz bizony „A”
tipikus viadomói Dreina szimbólum – Nem
tudtátok? Ez feloldásnak meglehetősen gyenge,
ugyanis az eredeti hibának, karakternek nem sok
köze volt ehhez a délvidéki Dreina-központhoz. A
Viadomóról eddig szóló hivatalos leírások még csak
nem is utaltak rá, hogy a mindenhol leírt Dreinaszimbólumok
között
Viadomóban
aranykéz
szerepelne. Meglehetősen nagyképű is ez a
választás, hiszen persze, hogy erre az újításra –
nevezhetnénk így, ha nem eleve egy hiba utólagos
magyarázata lenne – az egyik legnépszerűbb,
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– a mű már helyesen ezüsttenyeret alkalmaz? Miért
nem hibázhat egy író? Vagy mondom úgy, miért
kell, miért jogosult ő egy elírása okán bármit
megváltoztatni egy közös világban, bármibe
belegázolni csak azért, hogy ingatag lábakon álló, de
mutogatható magyarázata legyen, hogy – de én
akkor is jól mondtam! Megéri?

minőségibb/hasznosabb
anyagokat
is
leraktak már az asztalra – együtt, egymást
kiegészítve, erősítve, nem ellentmondásokat
gyártva és nem egymás ellen építik ezt az
azóta is kedvelt, nagyszerű szerepjáték
világot, amit röviden MAGUS-ként
nevezhetünk.
Persze
még
egyszer
kiemelem, a szándékosság vádja mellett a
szerzőt is megilleti az ártatlanság vélelme,
de azért a teljes képhez hozzá tartoznak
olyan elemek, mint például a kiadó közeli
Talákozzunk
Torozonnál
csatorna
állásfoglalása, ami, például a házi
kiegészítők kapcsán, és éppen a Viadomo
kapcsán is, véletlenül sem mulasztja el
megemlíteni, hogy ezek bizony nem
hivatalosak, és bizony nem az van bennük,
ami kellene. Ez olyan, mintha én a
kritikámat úgy írnám, hogy kiemelem a
hivatalosnak tekintett anyagok hibáit, ami
éppen ezt a státuszukat – pontosabban az
ezen státuszukból következő feltételezett
értéküket – kérdőjelezi meg. Ja, várjunk
csak… Tudom, tudom, ez már nem a
regényhez tartozik, és olyan jó lenne, ha
ezekről megfeledkezve, szemellenzősen
semmi mást észre nem véve, csak a könyv
és kizárólag csak a könyv dolgait
elemezném, de egyrészt ez annak a része,
másrészt én már csak így szoktam. Ki is
fogom még emelni, és nem tudom
függetleníteni ettől a problémától sem, hogy
a regény mennyire furcsa módon kezeli a
rajongói anyagokat, amikre néha pedig
támaszkodik is – és akkor most nagyonnagyon
óvatosan
és
kulturáltan
fogalmaztam.
Még mindig az aranykézen lovagolva,
az utólagos beleerőltetés olyannyira nem
sikerült jóra és elfogadhatóra, hogy például
a regény végi szószedetben szereplő Dreina
paplovagrend, az Oroszlánszív Lovagrend –
ti. ők a viadomóiak – leírása meg sem
említi, pedig rájuk bizony ez a jellemző –
nem tudtátok? Szóval ez nem sikerült
valami jól, még dolgozni kell rajta. Vagy
elfelejteni…
a
fentiek
fényében
megkérdezem, nem lett volna jobb, ha
simán marad a feledésé ez az egész
aranykéz dolog, és a következő – éppen ez

Ha már a negatívságoknál tartok, akkor
mindenképpen meg kell említenem egy általam
nagyon érzékenyen kezelt és ezért sokat emlegetett
dolgot, mégpedig a rajongói anyagokhoz való
hozzáállást és azok kezelését. Ilyen téren – a
legutóbbi kiadványokat szemlélve – nem igazán
mutatkozik változás a DV legújabb könyveiben az
eddigiekhez képest, természetesen az egyedi, hogy
egyáltalán melyik könyv kapcsolódhat, vagy témája
alapján kapcsolódhatna egyes rajongói anyagokhoz.
Persze egy jóérzésű író azonnal felhördül, hogy de
hát miért is jelentene számára bármit egy-egy
rajongói anyag, hiszen őt ne korlátozza semmi –
nagyjából ez a régi narratíva, tisztelet a kivételnek.
Csakhogy a képlet nem ilyen egyszerű. Egyrészt, a
MAGUS kezdeti idejétől fogva, annak eredeti
alkotói – és nem a kései örökösök – bíztatják a
játékosokat, rajongókat arra, hogy ők is építsék
Ynev világát. Persze ez nem jelent automatikus
elfogadást, ám még a Guru Rúna idejében
elkezdődött az a folyamat, ami során a kiadóval
megosztott, és nyilván alkalmasnak talált anyagokat
felhasználták – lásd a rajongói írásokból született
cikkek – illetve a hivatalos történetvonalba
illesztették – lásd a Kalendárium sorozat. Még
egyszer hangsúlyozom, hogy nem az olyan
nyilvánvalóan elszállt és játékidegen – vagy hogy
barátságosak legyünk, extrém fantáziát igénylő –
írásokra, ötletekre gondolok, mint ami az összes
görög mitológiai lényt megpróbálja Ynevre
illeszteni, vagy egyenesen vasútvonalakkal zsúfolt
várost képzel el Ynev közepére. Akadnak azonban
minőségi, de még inkább, a hivatalos kiadványokra
támaszkodó, azt mindenben követő anyagok. Ezeket
régebben beküldték, mára az Internet elmosta a
határokat, és néhány kivételtől eltekintve minden
érintett ismerheti, zömében ismeri is ezeket az
anyagokat. Nem öntömjénezésképpen, de akad mára
közismert platform is, ahol ezeket nemcsak
összegyűjtötték és rendszerezték, de összefoglaló
anyagokkal megtámogatva könnyen áttekinthetővé,
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úgy szerepel a házi kiegészítőben, mint a
könyvekben, az ellentmondás, és az én elveim
szerint ez igaz is. Mindamellett az Amundok
könyve nem csak ilyeneket tartalmaz, az
amundok
átfogó
bemutatásával
és
értelmezésével
mégiscsak
egyedi
és
korszakalkotó. Nem mondom, hogy a
regényben is mindent szerepeltetni kellett volna
belőle, de hogy semmit sem… az
mindenképpen mutat egy alap hozzáállást.
Aztán vegyük sorra a másik, kihangsúlyozottan
nem hivatalos – persze, ezt jelenti a rajongói…
– kiegészítőt, a Viadomót. Egy másik
szerepjátékos másik álma valósult meg vele.
Nosza, hugyozzuk szembe ezt is, nehogy már
azt érezze, bárki is figyelembe veszi. Akkor
sem, ha alig-alig szerepel benne olyan extrém
újdonság, amitől le kellene dobni a láncot.
Megint nem arról beszélek, hogy oldalakat
kellett volna idézni belőle, de hogy a fent
említett
hibajavítási
manővert
Dreina
szimbólumával pont úgy kellett megcsinálni,
hogy egy rész-ellentmondás megteremtésével
még abba is belerúgnak egyet, na az megint
nem szép. Persze ezt is lehetett volna egy
köszönettel, esetleg egy másik elem
szerepeltetésével
enyhíteni,
jóvátenni,
kompromisszum-szerűen megoldani, de nem.
Terorist… akarom mondani rajongókkal nem
tárgyalunk.
Végére hagytam a listának a saját
anyagomat – és ezt is fel fogom vezetni, hogy
mindenki érthesse. És ezt – sem – valamiféle
sértődöttségből
teszem,
bár
valami
szomorúságfélét érzek, mert az új mindig
reményeket hordoz, és én komolyan
reménykedtem benne, hogy az új generációs
írók, legyenek bármily zseniálisak is,
mégiscsak egyfajta új szemlélettel állnak hozzá
azokhoz, akik nemcsak megveszik és
elolvassák, de velük együtt építik kedvenc
világunkat, de hát mégse – hanem az osztott
világ építésének következetessége okán. Tehát
készítettem annak idején egy nagy naptárat
Ynevre. Biztosan nem tökéletes, azt is el tudom
fogadni, ha valakinek nem tetszik, de
korszakalkotó, és abból a valós játékosi
igényből született, hogy lehetséges legyen
átváltani egymásba a különböző kultúrkörök
naptárainak napjait és eseményeit. Hiszen,

visszakereshetővé váltak. Akad is több író, aki él
vele.
Kérdés, hogy akar-e. De miért is ne akarna?
Ha elfogadjuk, hogy Ynevet közösen építjük, akkor
lehet és kell is egymás eredményeihez a megfelelő
tisztelettel hozzáállni. Nemcsak azon logika alapján,
hogy ez oda-vissza működik, tehát hogyan várja el
az, vagy teszi szóvá valaki később, hogy ezt vagy azt
a dolgot ő nem így dolgozta ki, és miért nem
követik, ha annak idején már ő maga is ilyen hibába
esett? A másik, amiről írtam már fentebb, az az,
hogy természetesen más – nem kéne, de mégiscsak
más – a vélemények megítélése egy olyan író esetén,
aki 30 éve ír és alkot, mint egy olyan esetében, aki
csak fél évtizede írja a könyveket – tetszik, vagy
nem. Na mindezt csak azért vetettem fel, mert bár jó
pár példa akad a fenti elvek pozitív megvalósulására
is, a Homoki história nem ilyen. Ha durván akarnék
fogalmazni, akkor azt mondanám, nyíltan
szembevizeli az összes érintett rajongói anyagot. És
nem csak úgy, hogy á, nem ismeri, hagyjuk… nem,
láthatóan ismeri, forgatja és használja is őket, mégis,
amikor oda kerül, hogy követni kellene valamit
belőlük – ami egyébként, hangsúlyozzuk ki, nem
okozna
neki
koncepciótörést,
tehát
sima
fájdalommentes gesztus volna, na akkor nem teszi.
Hogy miért… jó kérdés. Nehéz a véletlenült
feltételezni, amikor említettem fent a gyakran
elhangzó narratívát ezen anyagok jól látható
megkülönböztetésére, akkor is, ha egyébként semmi
ok nincs rá, mert mondjuk kiválóan követik a
hivatalos kiadványok iránymutatásait. Azt, hogy
követés elhagyása mellett egy foghegyről odavetett
köszönömre sem telik, azt már ne is említsük.
Nade miről is beszélek itt? Illene példákat
hoznom, és szoktam, fogok is. Az amund és
manifesztáció téma nemcsak az egykor megálmodott
MAGUS jelene, de többek között népszerű is. Hogy,
hogy nem, még egy külön kiegészítő is született
belőle, összefoglalva egy velük játszani szerető
szerepjátékos álmait. Nem kell, hogy mindenkinek
tetsszen, de akkor is van. Persze pont ennek a
rajongói kiegészítőnek a léte, helyzete nagyon
speciális, ugyanis minden bíztatás ellenére időben
később jelent meg, mint a kezdeti, homályos és
általános amund és manifesztációs háborús anyagok,
tehát az ötleteivel elkésett, akkor is, ha állítólag a
szerzőkkel folytatott beszélgetései folytán sok
eredeti ötlete bekerült, igaz, átgyúrva. Lehet
mondani tehát, hogy mit is akar, minden, ami nem
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jelentősége, mármint olyan értelemben, hogy
bármelyik másik is lehetett volna – talán csak a
tiltottak kivételével, mert onnan származni ugye más
– de a lényeg, hogy semmi egyéb információ nincs
erről a tartományról, csak a neve szerepel ott
megemlítve. Mondjam, hogy természetesen egy
eddig soha sehol nem szereplő tartománynév
született, vagy kitaláljátok? Hát persze, hogy nem a
már létező és publikált és ismert és mellesleg az
összes megjelentet – bizony, hivatalosat – is magába
foglaló Krán térképről választotta ki a szerző ezt –
még ennyit sem lehet a rajongók irányába tenni –
hanem hasra ütve talált ki egy n+1-ediket.
Egyébként nekem tetszik a név, kellően kránias
hangzású… de nem is ez a gondom vele. És aki
esetleg most felszívja magát, hogy de hát kránban
káosz van és a tartományok hétről-hétre változnak,
az olvassa el a Pokol című regényt, ahol Raoul
Renier hivatalosnak tekinthető koncepciót mutat be
a kráni tartományok évszázados háborúskodásáról –
bizony, ennyi ideig fennálltak, és még utána is. Na
mindegy, a lényeg, hogy még ennyit sem lehet
figyelembe venni azokból az anyagokból, amik nem
feltétlenül rosszabbak, mint mások, viszont nem a
kiadó körei készítették. Hát le velük. *beveszem a
gyógyszert*

például, átléptünk a térkapun Shulurba, na
itt most melyik hónap melyik napja van?
Sokak szerint bonyolult, mások szerint túl
egyszerű, megint sokak szerint fölösleges,
és ezzel megint nincs baj, hiszen nem az a
cél, hogy minden játék ezentúl órákig tartó
naptár tanulmányozással kezdődjön, hanem
az, hogy akinek éppen ilyen kell, az
mentesüljön a hetekig tartó munkától, már
ha következetes akar lenni a források –
amiből szép számmal akad – követésében.
Tehát aki nem használja, annak semmit nem
okoz, akinek viszont éppen kell, annak
segítség lehet – valami ilyesmi az
eredménye. Na és hogy hogyan jön ez a
Homoki históriához? Hát úgy, hogy a
szerzőnek éppen pont volt egy ilyen igénye.
A regényben egy megalapozott, alaposan
felépített poén épül a naptárak közötti
átjárhatóságra. Jól láthatóan hozzá is nyúlt
ehhez a rajongói anyaghoz, hiszen pontosan
követhető, melyik táblázatokat használta.
Először örültem neki, mert végre láthatóan
segített valakinek az anyag, de azután
természetesen ellenőriztem, hiszen Ranagol
a részletekben bújik meg Értetlenül
tapasztaltam, hogy valami mégsem
stimmel. Ugyanis a pyarroni, kráni és dzsad
naptár átváltása nem sikerült, legalább is
véletlenül sem a táblázat szerinti, azaz nem
követi a valaki által – általam – már megírt
rendszert. Vajon miért? Vajon mi az oka
annak, hogy a láthatóan használt
kiegészítőből véletlenül sem sikerült az
azonos sorokat kiolvasni, és minden
átváltás esetében néhány napos csúsztatást
kellett alkalmazni? Csak azért, hogy el
lehessen mondani, hogy ezt az anyagot nem
is használta, mert hát fujj házi kiegészítő?
De hát jól láthatóan nem egy másik
rendszerről van szó, semmi újdonságot nem
mutat, egyszerűen csak hibás. Nekem
rosszul esett, és értelmét se látom. Az
üzenetét sajnos érteni vélem, és az mégúgy
sem tetszik. A szószedet résznél is találtam
hasonlókat, de arról majd ott. Ugyanehhez a
témához sorolom a könyvben megemlített
kráni tartományt. Mármint, egy olyan kráni
tartományt, ahonnan származik valaki.
Ennek a névnek semmi de semmi

A regény érdemi része, története és az azokhoz
kapcsolódó dolgok után következzen a függelék.
Merthogy jókora függeléket kapunk a kötethez – 60
oldal –, ami jó, én szeretem, hiszen nem csak
olvasóként, de szerepjátékosként is forgatom és
használom, és használni is akarom a MAGUS
könyveket, márpedig a függelékek sok mindenben
szokták építeni a világot.
Az első függelék az amundokról szól. Nem túl
hosszú,
mindössze
kilenc
oldal.
Megkérdőjelezhetetlenül a témához kapcsolódik, jó
is, hogy itt van. A tálalása sajnos a szokásos sablon
megoldásoktól terhelt. Egy néven nevezett szervezet,
valami titkosszolgálati páholy – na persze, hogy
olyan, ami eddig még nem volt, pedig András annak
idején már untig boncolgatta ezt a témát – irattárából
való beszámoló, tehát tulajdonképpen egy ynevi,
Ynev világán létező dokumentum. Mellesleg a
regény egyik szereplője „írta”, tehát ad egyfajta
keretet és kapcsolódást is a műhöz. Mindamellett
nem értem, hogy miért gondolja még mindig azt
valaki, hogy ez bármivel hangulatosabb, és főleg
hasznosabb lenne, mint egyszerűen elbeszélni a
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ezeknél. Talán szándékosan… így is nagy a
kontraszt a Homoki história minőségének
javára.

tudnivalókat. Én olvasóként és szerepjátékosként
tökéletesen megelégednék azzal, hogy ha az író és
ilyen tekintetben most világfejlesztő, nyíltan és
egyenesen elmondaná nekem, hogy mi a helyzet az
amundokkal, mit is kell, lehet tudni róluk. Ennek a
világba ültetett szöveg típusú információátadásnak
sok káros, értsd, az információ átadására negatív
hatású jellemzője van. Először is az elbeszélő nem
tudhat mindent, azon a síkon, ahogy egy író-fejlesztő
beszélhet. Kicsit fura is, hiteltelen, hogy még csak a
manifesztációs háború elején járunk, az amundok
most tűntek fel, volt néhány csata, de az anyagban
már pontos amund társadalmi és évezredekre
visszamenő történelmi képet kapunk, ami így
nehezen hihető, ha titkosszolgálati személy írta, ha
nem. A másik, hogy ő ugye meghal a regényben, és
így ez a függelék sem mehet tovább időben ennél,
nem is teszi, így viszont az amund téma
befejezetlen. Nem is beszélve az általam csak
Summarium-betegségként nevezett jelenségről, ami
szükségképpen jellemzi az összes ilyen anyagot.
Nevezetesen, hogy később hiába használnák,
hivatkoznánk rá, azt lehet mondani bármelyik
részére, hogy mégsem úgy van, mert az író nem
tudta, szándékosan mellébeszélt, stb. Nem szép és
erkölcsös dolog ez, de éppen a nagy írók kezdték el,
aligha csodálkozhatunk azon, hogy mások is
felhatalmazva érzik magukat a minta követésére.
Ez a rövidke függelék így is sokat ad az
amund témához, persze a kép nem teljes. Valahogy
mégsem éreztem egésznek, bár igaz, hogy
függelékként nem is feltétlenül kell, hogy önállóan
megálljon. Csak kiegészíti a regényt, az ottani
fontos, amundokra jellemző információknak inkább
csak egy keretet ad. Most azt érzem, szívesebben
olvasnám és venném elő később a teljes, mindenre
kiterjedő amund-anyagot, de lehet, hogy ha duplán
szerepelnének ezek az információk, akkor meg azt
kifogásolhatná valaki. Talán érdemes lett volna
egyfajta összefoglaló, tisztázó jellegű amundos írást
idetenni, igaz, az jóval hosszabb lett volna.
Ugyanakkor ez csak alapozás, hiszen éppen a
manifesztációs témába nem megy bele igazán,
hiszen annak az elején lezárul. Holott, már ismerjük
a háború kezdetének is a részleteit. Ezért jött létre az
a furcsa ellentmondás, hogy a Homoki história
koncepciójában nagyon erős, számos dolgot elmond
a háborúról, sokkal többet, mint a manifesztációs
novelláskötetek, ám a függeléke meg gyengébb

A második függelék a szószedet, avagy
az Ynevi szavak és kifejezések – a megszokott
címmel. A kedvencem. Ez már így is marad. A
kötet szószedete 53 oldal (!), nagy és alapos
munka. A szószedetben szereplő kifejezések
nagy része direkt a kötethez készült, vagy az
abban előforduló kifejezés, esetleg hozzá lett
frissítve – ez utóbbi ugyancsak szokatlan és
dicsérendő tény. Ugyanakkor ennek a
frissítésnek a színvonala változó, számomra
nem érthető okok miatt van olyan, például
település, aminek leírásában már szerepel, hogy
mi lett vele a manifesztációs háború alatt, de
van olyan is, aminél meg ez kimarad. Szinte a
legtöbb szócikk nem szó szerint átvett régi,
hanem legalább egy-két aprósággal kiegészített,
így ezek az információk a regény hozadékának,
a szerző Ynev-építő munkájának tekinthető.
Akad jó pár átszerkesztett, vagy a régi,
hagyományos alakjához képest egyszerűsített
szócikk is. Én szívesen látom az ilyen
belenyúlásokat, hozzáépítéseket, hiszen ezzel
valóban Ynevbe ágyazza a történetét, az egész
regényt világépítő eredményeit, és nem osztom
azon nézetet, miszerint csak újdonságot szabad
teremteni és az eddigiekhez már ne nyúljon egy
szerző. Az tény, hogy ezekkel vigyázni kell, és
amikor egy-egy már létező szócikk – ami ugye
a
világnak
egy,
még
ha
gyakran
elhanyagolhatóan kicsi elemét jelenti –
kiegészítésre
kerül,
nem
szabad
ellentmondásokat teremteni – mint például az
aranykéz – de szerencsére a Homoki história
szószedete egészen jó ebből a szempontból –
Dio mindig is jó volt az ilyen jellegű, már
létező koncepciókra alapozó Ynev-építésben.
Vegyes viszont a szószedet abból a
szempontból, hogy egy-egy új információ, amit
a regény ad, belekerült-e. Érthetővé teszem ezt
az állításomat: akad számos olyan dolog, amit
csak a regény mondd el, és a szövegből kell
kiollózni, de az adott téma szócikkében nem
szerepel, míg más újdonságok belekerültek a
vonatkozó szócikkekbe. Ezt a részt óvatosan
kritizálom, mert fenntartom az író jogát arra,
hogy megőrizze a regény mondanivalójában a
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szimbólumok váltak az Achilles-sarkává. Legalább a
többi rendben van.
A szószedet másik ellentmondás csoportját –
amiből egyébként a méretéhez képest elég kevés
van, ami megint csak elismerést érdemel – a
térképpel kapcsolatos dolgok alkotják, és ezek oka
valószínűleg maga a térkép, és a szerző azon jellegű
hanyagsága, hogy nem is nézett meg másikat, vagy
nem vizsgálta ki, melyik is az eredeti információ.
Ugyanis a kötet végén szereplő – egyébként fura –
térképről jönnek azok az információk, hogy például
El Mezira a Kie-Lyron-folyó partján fekszik, holott
a város eredeti megjelenési helyén nem, hanem egy
mellékfolyója partján – ahogy egyébként az eredeti
szócikkében is szerepel –, csak valamiért ez a térkép
tette rossz, egy jóval délebbi pontra. Persze a
közelében van, ez nem vitás. De ugyanígy érdekes
Al Haddab leírása is, ami itt távol esik a
kereskedelmi utaktól, míg a város első megjelenési
helyén a Rúna magazinban megjelent Sivatagi
história című kalandmodulban éppen hogy
kereskedelmi központként szerepel. Persze, lehet,
hogy úgy kereskedelmi központ, hogy egyébként
mesze van az utaktól, és akkor mindenkinek igaza
van – ne tessék már az élő fába is belekötni!

meglepetés erejét, és ne lője le a poénokat
azzal, hogy kivonatolva, szócikkekben
megjeleníti őket.
Érdekes
a
szószedet
rész
támaszkodása a rajongói anyagokra. Talán
itt könnyebb elrejteni, vagy csak
egyszerűen nem kimondani, mint másutt,
bizonyítani még inkább, de mégis az a
határozott érzésem, hogy a szószedet erősen
épít a már létező – sajnos itt megint
önreklámot kell csinálnom, mert általam
készített – nagy Ynev szószedetre. Ez
valahol természetes, hiszen aránytalan
munka volna attól függetlenül átolvasni
mindent, hiszen éppen ez az értelme és a
jelentősége az említett rajongói műnek.
Persze lehet azt mondani, hogy nem, nem, a
szerző attól teljesen függetlenül elolvasta a
Summariumot, és az egyéb, sokszor kéthárom másik könyvet, majd a lényeget
pontosan
ugyanolyan
pontokban,
ugyanazokkal a kifejezésekkel szedte ki
belőle – csak nehezen hihető. Egyenesen
van olyan információ is a regény
szószedetében, ami rajongói kitaláció,
eredmény, egyenesen tőlem származik, és
most mégis bekerült egy hivatalos kötetbe.
Ez örömet okozott, hiszen ezért is készült,
és a korrektség okán meg kell jegyeznem,
hogy ez kicsit árnyalja a pozitív irányban a
rajongói
anyagok
fent
kifogásolt
megkerülését – bár ha az arányokat nézzük,
akkor sajnos valószínűbb a véletlen, mint a
szándékolt gesztus. Már csak azért is, mert
egy fél mondatot, vagy legalább egy utalást
a köszönetnyilvánításban is megért volna,
ha már mindenki – lásd ott – is
bekerülhetett oda.
Persze a szószedet sem mentes a
tévedésektől – ami egyrészt elfogadható,
hiszen emberek vagyunk – másrészt
érthetetlen, mert például nem tudom,
hogyan jött az, hogy Adron szent
szimbóluma a két, egymást keresztező
fénykéve, ami már akkor is Dellához – és
nem Deilához – tartozott, amikor még a
Geofrámia előtt a MAGUS egyik
talányaként élt Adron szent szimbóluma.
De úgy tűnik, a szerzőnek ezek a szent

A harmadik függelék egy mindössze
kétoldalnyi, de annál értékesebb rész, ami a
témában,
tehát
a
manifesztációs
háború
vonatkozásában megjelent irodalmi alkotásokat teszi
időrendi sorrendbe, mert ugye – ahogy a bevezetője
is mondja – ez véletlenül sem egyezik meg a
megjelenési sorrenddel. Annyira korszakalkotó
munkát azért nem jelentett, mert két regényt (ezt
nem számoltam bele) meg a két manifesztációs
novelláskötet írásait kellett csak összeszedni, és
ezekben mind szerepelt már évszám, igaz, hogy a
novellák sem voltak sorrendben eddig és ugye az
azonos évszámokból még nem következik az oda
tartozó novellák történetének időrendi sorrendje.
Ugyanakkor jó kérdés, hogy miért nem került bele a
gyűjtésbe – vagy miért nem számít irodalmi
alkotásnak (?) – Jan van den Boomentől a Rúnában
megjelent Ibarás Homokóra. Az talán növelhette
volna a gyűjtés értékét, ha mondjuk belekerültek
volna a manifesztációs kalandmodulok is, mert
például nemcsak a témába vág, de a szerző is
merített a már megemlített Sivatagi históriából is. És
egy-két rajongói mű is elfért volna a manifesztációs
témában, megint csak azért, mert azokból is merített
13

MAGUS

Kritika – Homoki história

Kalandozok.hu

azt a klasszikusok sorában kiadott A halál
havában térképmellékeltén történt. Persze
ehhez ki kellett volna egészíteni a térképet
olyan helyekkel, amik a forrás, azonos nevű,
korábban megjelent térképen még nem
szerepeltek, de hát ez már a radírozásnál
nagyobb munka lett volna. Pedig megint csak
köthető lett volna a térkép a regényhez, ugyanis
pont azok az új helyek nem jelennek meg rajta,
tehát nem találhatja meg az érdeklődő, amikről
ebben a regényben olvasott először. És akkor
lehetett volna akár a rossz helyen szereplő El
Mezirát is javítani. Egyébként a radírozás sem
sikerült jól, hiszen például rajta maradt a Bar
Horabot jelző csillag, de a felirata nélkül, ezért
a térképet értelmezni próbáló kevésbé fanatikus
olvasónak fogalma nem lehet róla, hogy az
micsoda. És egyébként meg miért kellett,
kellene levenni onnan? A regény idejében az az
amund erődváros már ott van, már
megfeneklett, már legyőzték, említi is a könyv,
tehát elfért volna, már csak azért is, hogy azt az
erődvárost is szerepeltetni lehessen a térképen,
ami benne van a regényben – persze, mozog,
mondhatnánk, de csak addig, amíg ő is Bar
Horab sorsára nem jut. Márpedig ha azt a
pusztulása után ábrázolták, ezt is lehetett volna,
legalább az olvasó egy új helyszínről kapott
volna térképi információt. Persze ehhez a
radírozásnál nagyobb munkát kellett volna
belefektetni. Azt tartom a legvalószínűbbnek
térképeket magam is készítőként, hogy ez a
térkép az előzőekben megjelent térkép alapja,
ha úgy tetszik, egy korai változata, amit elő
lehetett szedni, érdemi munka belefektetése
nélkül is. Ekképpen csak alig, vagy inkább
egyáltalán nem támogatja a regényt magát, mert
bár a Taba el-Ibara területét ábrázolja, de
nincsenek rajta azok a helyszínek, amiket a
regény teremt meg, az hoz be a MAGUS-ba.
Ezt viszont szerencsétlennek tartom.

a szerző, említsük mindjárt azt a modult, aminek írói
között ő is benne volt és az abban főszereplő dzsenn
varázstárgy megjelenik a regényben is. Mindezekkel
a kritikai észrevételekkel és felvetésekkel együtt
értékes rendszerező részt kap az az olvasó, aki
szeretné áttekinteni a manifesztáció témáját. Én az
ilyet is szeretem és becsülöm.
A
regény
sorrendiségében
a
köszönetnyilvánítás jött, de engedjétek meg, hogy
előre vegyem a térképet, ami a kötet végén kapott
helyet. Finoman szólva is érdekes alkotás, és nem a
legpozitívabb értelemben mondom ezt. Maga a
térképszelvény a „Taba el-Ibara a manifesztációs
háború első szakaszában” címet viseli, és Beelze és
Domoly alkotása – elvileg. Majdnem pont ugyanaz a
rajz, mint ami a Vihar Ibara felett című antológiában
jelent meg 2009-ben. A készítés évszáma is ez. Jó
régi, nem csodálkozhatunk rajta, hogy az azóta
megjelent információk nem szerepelnek rajta.
Szerintem valami szükségmegoldás, kényszer lesz
ez. Az a tény örömteli számomra, hogy szerepel egy
térkép a kötetben, hiszen a világépítéshez fontos – és
ezt én értéknek tekintem egy valamire való MAGUS
könyv esetében – gyorsan közbevetem a sértődések
megelőzésére, hogy igen, van olyan kötet, aminek a
végére inkább nem kell, és úgy is jó. Ugyanakkor a
térkép a lehetséges feladatai közül csak alig lát el
valamit, nem adja azt, ami adhatna. Az nyilvánvaló,
hogy nem ehhez a kötethez készült, hiszen egy jó
tizenöt évvel ezelőtti munkáról van szó. Illetve nem
pontosan ugyanaz, említettem is, hogy csak
majdnem azonos, mivel az azonos című, korábbi
megjelenésű térképről leszedegették az amundok
mozgását jelző nyilakat, és ennyi. Még akár azt a
vádat is megfogalmazhatnám, hogy ez annak a
térképnek egy amolyan utólag átszerkesztett
változata, amit nem is feltétlenül kellett a
szerzőknek elkövetni, hiszen a nyilak zömmel „fehér
részen”, jól leradírozható helyen vannak,
kiegészítéseket pedig nem kapott ám a térkép,
semmit – de azért ilyen súlyos dologgal ne
vádaskodjunk. Erre mondtam, hogy félkész. Hiszen
ha már levesszük róla az amund seregtestek
mozgását jelző nyilakat – amik egyébként a
manifesztációs háború részei, tehát hozzá tartoznak
– akkor ennek úgy lenne igazán értelme, ha tesznek
is a helyére valamit, például a főhősök útvonalát,
ami érdekes is lett volna és növelte volna a térkép
regényhez kötődő értékét, valahogy úgy, mint ahogy

A
regény
végén
jön
a
köszönetnyilvánítás, és ahogy az mára divatos,
ebben aztán minden és mindenki van. Ez nem
gond, sőt, szerintem egy nagyon jó és korrekt
szokás, hiszen aki segített, megérdemli.
Mindamellett ha már Katy Perry is belekerült,
akkor talán, de csak talán, meg lehetett volna
említeni olyan, a témával foglalkozó alkotókat,
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kiadványainak dobogója körül. Mindenkinek
javaslom, aki szereti Malcolm J. Huntot, vagy a
Taba el-Ibara és a manifesztációs témát, vagy az
amundokat, vagy csak egy újabb jó MAGUS regényt
szeretne olvasni. Kevésbé újításokkal teli, mint
inkább a hagyományos, MAGUS-t jelentő módon,
ám minőségi kidolgozásban. Az, amiket hibaként
felsoroltam, mind apróságok csupán az egész mű
viszonylatában, az pedig, ahogy a rajongói
anyagokhoz – szándékoltan vagy véletlenül – áll az
egész, tárgyilagos értékelésnél nem vesz el a történet
és az élvezhetőség szempontjaiból. És akkor a
hagyományossá vált K100-as értékelésemben adjunk
ennek a regénynek 96-ot. Aki pedig idáig jutott a
kritikában, annak egyrészt nem okoz majd gondot a
regény sem, másrészt jó olvasást kívánok neki.
És megint meg tudtam írni egy kiadvány
kritikát a légterelő szó angol változata nélkül. ;)

akik egész kiegészítőt tettek az asztalra és a
szerzőnek a témában illett volna olvasni, de
azt is meg lehetett volna említeni, akinek az
anyagaira – ha mégoly kicsit is –
támaszkodott az író. Igaz, egyikünknek
sincs olyan feneke, mint az említett
énekesnőnek.
Összefoglalva, azt gondolom, hogy a
Homoki história nemcsak egy nagyszerű, de
igazából régen várt mű. Nem az ő hibája,
hogy a történet, a sokáig a MAGUS jelenét
jelentő manifesztációs háború máig
lezáratlan, és ezt a szerző sem teszi meg
ebben a műben, de mégiscsak lép előre
egyet, egy hasznosat és egy nagyot. A
témában nemhogy kötelező műnek tartom
ezt az olvasmányos, érdekes, valóban
kalandozókat felvonultató, az amundokhoz
is sokat adó izgalmas regényt, de azt
gondolom, hogy végre ez a könyv a méltó
folytatása – ha nem is szó szerint és
történeti értelemben – a Renegátnak.
Bevallom, gondban voltam, hogy tegyem-e
a helyére a képzeletbeli dobogómon, de
talán nosztalgikus okokból is, mégsem
mondom ezt. Viszont véleményem szerint
ez a regény is ott toporog a MAGUS
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