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DEÁK PÉTER 

FANTÁZIA VILÁGOK - FANTÁZIALÉNYEK 

Állatfajták, mágikus kreatúrák, tündérek, élőholtak 

Megnéztük a telket. Most ismerkedjünk össze a szomszédokkal! 
H a így kezdem ezt a cikket, talán pontosan érzékeltetem, miről 
is lesz benne szó. Ismételten összekapargattam a tudásom és az 
emlékeim fontosabb részleteit a témával kapcsolatban, és köz
ben alkalmam volt végigpásztáznom a saját fantáziavilágom la
kóit. A z utóbbi időben viszonylag sok újdonsággal találkoztam 
össze a világokkal kapcsolatban, legyenek azok vadonatújak, 
vagy csupán általam eddig nem ismertek, és ezzel esélyem volt 
arra is, hogy összehasonlítsam őket, és következtethessek, vajon 
mely képekből állíthatták össze azokat. Kivételt képez termé
szetesen az ember, akit jól ismerünk mindannyian. Eléggé ah
hoz, hogy bízzunk az ottani emberekben, vagy túl jól ahhoz, 
hogy inkább más fajba tartozó karakterekhez forduljunk, k i ho
gyan gondolja. 

Hogy miféle lények népesítik be a fantáziavilágot, az - vé
leményem szerint - többnyire a fantasy stílusától függ, amelybe 
minden beleágyazódik. Bár azt is meg lehet tenni, hogy átírjuk 
az adott fantázialény hátterét, ha másfajta világkörnyezetbe 
tesszük. Legjobb példaként a h igh fantasy sárkányát említhet
jük, a mágikus lények vitathatatlan uralkodóját, akinek a má
gia átitatja egész lényét. Á m egy low vagy egy hard környezet
ben, ahol ritkaság a mágiahasználat az emberek között, átala
kíthatjuk, mondjuk, az ördögök egy fajtájává. Vagy ha m i n 
denképpen a mágikus lény elméleténél akarunk maradni, akkor 
meghatározhatjuk úgy, hogy olyan torz lény, amely akkor szüle
tik, amikor a varázstudók tiltott mágiát használnak. Monda
n o m sem kel l , hogy a fantázialények, és fajok legnagyobb tár
háza a high fantasy világokban „személyesül" meg. A kreatív 
emberi elme ott teremti a legtöbb újdonságot, ahol a fantázia a 
leginkább szabadon van eresztve. Tény és való, hogy Michae l 
Ende kétségkívül rengeteg újfajta kreatúrával gazdagította Fan
tázia birodalmát a Végtelen Történet című kötetében. Talán 
kissé túl sokkal is, hogy mindről beszélni lehessen. Ám m i n 
denképpen figyelemreméltó volt az, hogy - ha csupán kis rész
letekben is - k i tudott térni ezeknek a lényeknek a történetére, 
jellemzésére. M i n d e n alkalommal elcsodálkoztam, amikor vilá
gának sokféle lakójáról beszélt. Sőt, nekem is kedvem támadt 
egy jó pár, az övéihez hasonló lényt kitalálni, holott tudtam, 
hogy a saját világkörnyezetemben a sok fura teremtmény rövid 
életű lenne, ugyanis a vad barbárok könyörtelenül levágnak 
minden olyan lényt, amely az ő nézetük szerint nem tartozik a 
természetes állatok vagy más vadak csoportjainak valamelyiké
be. A high fantasy ötvözi a mitikus lények, illetőleg a kitaláló 
személyes képzeletének szüleményeit. Nagyon színes a skála, az 
unikornistól kezdve a manókon át egészen a vámpírokig. H i g h 
fantasyba akármit, akárhonnan lehet ömleszteni, gyakorlatilag 
a minél több, annál jobb szempontot hivatott képviselni e té
ren. 

A hard és a low fantasy egy kissé különbözik. V o l t már szó 
arról, hogy a hard sokszor folyamodik a különleges lények és 
események eredetének és lényének ésszerű megmagyarázásához. 
Ezen a téren ri tka a meselény. H a a bestiákat akarjuk megke
resni, akkor hard esetében leginkább állatok óriásira növelt, 
agresszívabb másaira bukkanhatunk, vagy különböző dinoszau

ruszokra. Róbert E . Howard hyboriájának, ahol C o n a n legen
dás kalandjai zajlottak, a „természetfeletti" lények mint olya
nok, általánosságban nem abból a világból valóak. A z alvilág
ból, az óceán mélyéről, a csillagok közül vagy más dimenziók
ból jöhettek. Ám nincsenek olyan nagy számban, hogy minden 
napra jusson belőlük egy. Jelenlétük félelmet és bizonytalansá
got kelt az egyszerű szívben és az elmében, már csupán abból a 
szempontból is, hogy tudják: az a lény nem abból a világról 
származik. O lyan világokban, ahol a heroikus beállítottság 
meglehetősen gyenge, a főszereplőnek annak is tudatában ke l l 
lennie, hogy a felbőszült közemberek, parasztok tömege is 
könnyedén felkoncolhatja, sok esélye nincsen kiverekednie 
magát onnan. Démonokkal, ördögökkel szemben hát még in 
kább óvatosnak ke l l lennie. Még ennél is vadabb elemek az 
igazi, barbarikusabb környezetű hard fantasyban az ősi kultúrák 
fennmaradt tagjai. Ök sincsenek sokan, ám van ok tartani tő
lük. Régi, sötét isteneket imádhatnak, és nem biztos, hogy kül
sejükben emberiek. Említésre méltó, hogy ezek a kultúrák va
lamilyen szinten mind degenerálódnak, egyedeik visszafejlőd
nek majommá, előemberré a népüket sújtó katasztrófa miatt, 
vagy isteneik átkozták el őket. A C o n a n történetekben sok 
ilyenről esik szó. 

A civilizálatlanabb környezetű világot magunk mögött 
hagyva a low fantasyban gyakori lehet egy jól ismert meglátás a 
fantáziaszüleményekkel kapcsolatban. Feltéve, hogy a világ 
tervezője úgy dönt: a lények valósak, vagy éppen mint babona 
működhetnek. Esetükben van egy teljességgel elfogadható v i 
lágmagyarázat is: „Az embereket és az állatokat Isten teremtet
te, minden más az ördög gonosz elméjéből született, hogy ellen
sége legyen Isten teremtményeinek". Szólhat így példának oká
ért egy, a viktoriánus korra hasonlító low fantasy történetben 
egy pap prédikálása. Lehet, hogy. mind igaz, amit mond. 
Ugyanakkor a világ tervezője írhatja a teremtményeit a termé
szet kegyetlenebb oldalának a számlájára is. így például a far
kasember nem az éjjel farkassá változó holttest, hanem egy 
olyan ember, aki fura betegségben szenved. A z elméje egy idő 
után megadhatja magát a betegségnek, és ekkor gondolatai he
lyett az ösztöneit követi. Hajlott háttal vagy éppen négykézláb 
közlekedik, a beszéd elvesztése miatt csupán morogni képes, és 
a legkisebb fenyegető jelre is támad, mintha csak egy farkas 
lenne. 

A low és a hard berkeiből könnyedén át tudunk jutni a 
dark fantasyhoz, vagy éppen a horror fantasyhoz, hogyha az tet
szik. A z utóbbi, a lények szempontjából furcsa ötvözet, meg ke l l 
mondanom. A horror a borzongásra alapoz. Bár részben a 
lowból ered, nincsen szükség erős racionalitásra. Itt is felvehet
jük fegyverként azt, amit Howard Philips Lovercraft is használt 
a C thu lhu Mítosz megalkotásánál. Vagyis éppen az a lényeg, 
hogy a szörnyre senki sem talál ésszerű, tudományos magyaráza
tot. Rémítőségének az az alapja, hogy létezését az emberi elme 
nem érheti fel ésszel. Ö is származhat más világokból. Felfogása 
és szokásai emberi szemmel lehetnek betegesen eltérőek az álta
lunk megszokottaktól. A horror mindemellett magához gyűjti a 
kísértethistóriák és a rémmesék negatív alakjait is: vámpírokat, 
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kísérteteket, boszorkányokat és farkasembereket, különböző ár
tó szándékú szellemeket. Felhasználja mindazt, amitől az ember 
retteg, így horror szerepjáték esetén a játékos könnyedebben át 
tudja élni, hogy mit érezhet a karaktere például egy csontvázzal 
szemben állva. Ebben a környezetben központi szerepet kapnak 
az élőhalottak, mint legfőbb rémisztő elemek. Példa erre az a 
tucatnyi zombifilm, amelyeket az utóbbi időkben alkottak, bár 
többségük megmarad a B-horror szintjén. A másik, nagyon 
kedvelt horrorlény a vámpír. A k i az eredeti szláv mitológia sze
rint nem több egy átlagos élőhalottnál. De Bram Stocker és a 
nyomában A n n e Rice alaposan kibővítették a vámpírok tudo
mánytárát. A z élőhalott lények királyaivá váltak, és nem feltét
lenül rendelkeznek ördögi gonoszsággal. A vámpírtörténetek
ben a horror a romantikával ötvöződött. A vámpír, csábító 
erővel bír.. . A z t akarnák ezzel az írók kifejezni, hogy az ember 
vágyik a félelemre? M i n t ahogy a megbabonázott lány a vámpír 
keresésére indul? Könnyen lehet. A horror-beállítottságú vilá
gok közül talán az egykori Ravenloft a legjobb. A W h i t e W o l f 
kiadó által kiadott horror szerepjáték sorozatban, a játékosok 
effajta lényeket személyesíthetnek meg, ám véleményem sze
rint ezek már erősen elütnek attól a horrortól, amitől igazán 
félhet az ember. H a vér folyik mindenütt, az inkább gusztusta
lan, a félelmet egy bizonyos atmoszféra adja. 

A science fantasy vagy a sci-fi is a más bolygókról származó 
lényekkel népesíthető be a legjobban, ám itt már el ke l l hagy
nunk a mitológiai vagy meseelemeket. N e m fontos, hogy a 
marslakók is kis, zöld emberek legyenek. A sci-fiben a tudomá
nyos és technikai fejlettség már nem teszi az idegen lényeket 
ijesztővé pusztán azért, mert ismeretlenek. Talán olyan műsze
rük is van, amellyel k i tudják deríteni az emberek, hogy milyen 
bolygóról is jöhettek. Talán egyedül a sokkal nagyobb techni
kai háttér és elsőbbség teheti őket félelmetesebbé, vagy éppen 
egyedi képességeik, amelyeket nem lehet más módon helyette
síteni. Ugyanúgy ennek a világképnek a szereplői a kiborgok és 
különböző robotok is. A steam-punk világokban ezeket a gép
lényeket gőzgép vagy óramű működtetheti. Ezekkel a különle
ges lényekkel toldhatják meg az ipari fellendülés korában járó 
világot. Hogyha tudományos szempontból közelítjük meg 
létezésüke, néhány fantázialény áthozatalára itt is van lehető
ség. Zombit nem feltétlenül csak fekete praktikák segítségével 
lehet létrehozni. Elvégre Frankenstein doktor az elektromos
sággal kísérletezett szörnye megteremtéséhez. 

Szót ejtettünk eddig a különböző lényekről. Állatfajták, 
mágikus kreatúrák, tündérek, élőholtak. Sokszor ellenfelek, 
máskor az ő szemszögükből lehet végignézni az eseményeket. 
Szövetségesek, barátok vagy éppenséggel a láthatatlan cselszö
vők képében találkozhatunk össze velük. Ám vessünk most p i l 
lantást azokta, akik gyakrabban jelennek meg a fő szerepekben, 
legtöbbször a h igh fantasy területén. Legtöbbjük mai megfor
málása szintén T o l k i e n művességéhez sorolható. A fantasy v i 
lágokban és a hozzájuk tartozó szerepjátékokban a következő 
főbb fajok találhatóak meg az emberi kultúrák mellett: elfek, 
vagy éppen tündék, félelfek, törpék, félszrezetek, gnómok, i l 
letve az orkok. 

A z elfeket vagy tündéket (saját világomban tündér a nevük, 
ám fontos megjegyeznem, hogy helytelen dolog az elfet és a 
tündért egy kalap alá venni, a kettő sok mindenben különbö
zik.) nagyon sokan kedvelik. Halhatatlan, örökké gyönyörű, 
kecses népség, akik a legtehetségesebbek költészetben, harc
ban, de főleg a mágiában. F inom lelkű, és ugyanakkor tehet

séggel megáldott népség minden téren. Nagyon erős kötelék 
fűzi őket a fákhoz, legalábbis azokat, akiket erdőtündének ne
veznek. Ebben a tekintetben észre lehet venni az északi h i tv i 
lágra való utalást, a skandináv mitológiában ugyanis az elfek 
vagy álfok közül a világosakhoz tartozók a fákban és más növé
nyekben tanyázó szellemek, akik a hold fényében szoktak igéző 
táncokat járni. A z emberek érthetően vonzódnak az elfekhez, 
elvégre az ő nézeteik szerint tökéletes lények lehetnek. N o de 
vannak olyanok is, akik szerint igazából nincsen mire annyira 
felvágniuk, hiszen bárki utánuk csinál bármit, amit ők is tud
nak. Bizonyos világokban vannak külön alfajaik is, amelyek él
hetnek az óceánokban, lehetnek az elf nép nemesei, vagy ép
penséggel a föld alatt lakó fekete hajú vagy éppen bőrű sötét 
elfek, akik ellenben a többiekkel szemben legtöbbször gono
szak. Összességében vidám és barátságos nép, nem is csoda, 
hogy sokan nagyon kedvelik őket. Gyakran megtörténik, hogy 
ember és elf nászából gyermek születik, ők a fél-elfek, akik ren
delkeznek az emberi sokoldalúsággal, ugyanakkor az elf nép 
előnyeivel is. Szerepjátékban a fél-elf szintén nagyon kedvelt, 
elvégre két faj erejét hordozza magában. Bár a saját világomban 
a féltündérek meghasonlott, kiábrándult személyek, akiknek 
többsége megtébolyodott a hovatartozásuk feletti túlzott gon
dolkodásban. 

A törpék a másik hosszú éltű nép, amelyet T o l k i e n mester 
az északi mitológia szereplői közül vett alapul. Nagy szakállú, 
kis termetű, ám roppant kitartó nép. A z első számú mesterem
berek, legfőképpen a kovácsmesterségben jeleskednek, ahol is 
csodás szerszámok kerülnek le rongálhatatlan üllőikről. G o n 
doljunk csak az északi istenek történeteire! M i l y e n sokszor 
mennek el a föld alatt élő törpék közé az istenek, mikor vala
mire szükségük van. O d i n és Thor fegyverét is ők készítették. A 
fantasy világokban a törpék nagyon makacs, önfejű kis embe
rek, és szokásuk nagyon mogorvának, barátságtalannak is tűn
n i . Főleg ha éppen munka közben zavarják őket. Bár az északi 
mitológia szerint a föld alatt lakó sötét elfek közé tartoznak, 
ennél fogva gonoszak is, de a fantasyban ez az alfajuk már rit
kábban lelhető fel. Akadnak talán gonoszabb törpefajok bizo
nyos világokban, de többségükben kitartó, erélyes lények, akik 
barátsága, ha megszerzik azt, egészen biztosan egy egész életre 
szól. Ellentétben az elfekkel - akikkel gyakorta kerülnek afféle 
testvéries veszekedésekbe, ahol mindig okosabbak akarnak 
lenni a másiknál - , ők a hegyek barlangjaiban, szakadékoknál 
építik fel tornyos, vastag és masszív fallal körbekerített városai
kat. Ez is bizonyítja, hogy ők magával a földdel és a hegyekkel 
vannak erős szellemi kapcsolatban. Sajátos, erősségre és rendre 
épülő, valahol filozofikus, mély gondolkodásuk is erről tehet 
tanúbizonyságot. Nyugodtságból gyorsan át tudnak csapni dü
höngésbe, ez azt is mutatja, hogy a tűzzel is kapcsolatban lehet
nek, amelyet kohóikban meg is szelídítenek. 

A félszerzet valószínűleg T o l k i e n saját teremtménye lehet, 
amely a törpéhez és az emberhez is hasonlít. Nagyon kis terme
tű, az Elfeledett Birodalmak világában a legkisebb nép. Elég 
lustának tűnhetnek, és azt is hihetik, hogy önmagukon kívül 
nem sok mással törődnek. Ám nagyon szeretik a kalandokat, 
ha nem személyesen megélni, akkor csak hallgatni azokat, szép 
történetek formájában. Néhányan, ha éppen rájuk jön a vágy, 
hajlamosak otthagyni békés, meleg otthonukat és vándorbotot 
ragadni. Első osztályú vadonjárók, de a kis termetük azt is lehe
tővé teszi, hogy a legnagyszerűbb tolvajjá válhassanak. Elvégre 
nekik sokkal könnyebben megy belopózni egy házba a kisebb 
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járatokon keresztül. Különösen a jó ételt, a sört és a költészetet 
kedvelik. V a n némi hasonlóságuk ez által az ír mítoszban élő 
leprechaun nevű komisz manókkal. 

A gnómok némileg hasonlítanak a félszerzetekre és a tör
pékre is. Kis termetű, nagy orrú lények, akik szintén közel él
nek a természethez. A misztikában a gnóm emberszerű, hajlott 
hátú lény, a föld szelleme. Barátcsuhában jár, úgy mondják, és 
sokat olvas. Ez lehet a kiindulópontja annak a tulajdonságnak, 
hogy remek feltalálók. A gnómok sok fantáziavilágban tudó
sok, alkimisták és feltalálók. A mágiát is egy bizonyos tudo
mánynak tekintik, de emellett nem vetik meg a különböző 
ügyes tréfákat sem. Persze csupán akkor, ha az nem az ízetlen-
kedésen alapul. H a valaki eszes tréfával hozakodik elő, az ékes 
bizonyítéka lehet a kreatív elmének. A m i akár hozzájuk hason
ló tudóssá is teheti az embert. A vicceket szeretik, ám hogyha 
kísérleteikről van szó, azt nem igazán szeretik a laikusokkal 
megosztani. De akármi is legyen a tudományuk, soha nem 
hagyják figyelmen kívül a természetet, amelyhez legalább olyan 
közel állnak, mint az elfek. A természet tanulmányozása is fon
tos: herbalisztikát, zoológiát is elsajátíthatnak azáltal, hogy kö
zel kerülnek a dombok között lévő otthonaik vadonjához. Ilyen 
témákban visszahúzódóvá válnak, és ha valaki nem ért hozzá, 
akkor magyarázni sem szeretnek róla. N e m élnek olyan sokáig, 
min t az elfek vagy a törpék, ám eleget ahhoz, hogy kellően k i 
műveljék magukat. Sok gnóm működhet udvari tudósként is. 

Es most jöjjenek a rosszfiúk! A híres, hírhedt orkok. 
T o l k i e n világában az abszolút ellenség, Szauron vérszomjas te
remtményei. A tünde nyelv szerint a szó gonosz szellemet je

lent, ami pontosan jellemzi az orkok természetét. Általában 
csoportokban járnak, fosztogatják a nekik tetsző falvakat, tele
püléseket. A többi népnél általában civilizálatlanabb, törzsi kö
zösségekben élő lényekként írják le őket. Hatalmas termetű, 
izmos teremtmények, akiknek vadkanszerű agyarak ugranak elő 
a szájukból, előreugró homlokuk alól gonosz, vörös szemek bá
mulnak k i , áldozatra lesve. A z orkok eredete talán valóban a 
gonosz szellemekig nyúlik vissza, akiket az ősi időkben még er
dőkben és hegyek között félhettek. Tény, hogy az orkok harco
soknak születnek, és szüntelen hadakozással is töltik rövid éle
tüket, ám ők ebben igazán kiválóak. Ügy, mint a törpék a ko
vácsolásban, illetve az elfek a költészetben. Büszkék atra, amik, 
és mindig bátran, félelem nélkül néznek szembe az ellenféllel. 
A kalandozók hajlamosak őket butának, szervezetlennek gon
dolni , holott éppen az a tény, hogy az orkok harcos életet él
nek, profikká teszi őket. H a bárki tudná harci erényeiket, el 
sem hinné, hogy egy ork harcosban mennyi becsületesség és 
bajtársiasság lakozik. A magyar gyártmányú Ynev világban az 
orkok példának okáért a farkasokhoz hasonló társadalmi rend
del és szemlélet szerint élnek, a Farkas szellem gyermekeinek 
mondják magukat. 

Remélem, hogy sikerült részletesebben megvilágítanom azt, 
hogy a különböző fantáziavilágok miféle népességgel rendel
keznek. Lehet, hogy nincsen lehetőségünk fizikailag szemtől 
szembe találkozni velük, no de egy kis olvasás könnyen hozzá
segíthet ahhoz, hogy egy élvezetes tútákat tegyünk egy-egy v i 
lágban, és találkozhassunk a fent leírt kreatúrákkal. 
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