
 

 

 
 

Dél-Ynev kezdőknek:  
Mi is van akkor Shadonnal? 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Kezdjük az elején: Alapvetően 
kétféle véleményt hallani Shadonról, az 
egyik az Ynevi civilizáció bástyájának, 
jó és tisztességes országnak tekinti. Ha a 
másik oldal véleményét nézzük, igen 
komoly érveket hallunk amellett, hogy 
valójában Ynev leggonoszabb államáról 
van szó. Melyik lehet az igazság? Nem 
lehet komplett Ynev képekből kiindulni, 
hiszen mindenki azt mondaná, a neki 
nem tetsző eredményre vezető Ynev kép 
pont Shadon kapcsán bukik meg, 
induljunk ki hát Shadonból magából. 
Gyakorlatilag egyetlen más országra, 
kultúrára sem figyelve, maximum egy-
egy külső történelmi tényre hivatkozva. 

A kulcsfontosságú kérdés a hit: Ha 
Domvik hite igazságra épül, akkor 
Shadon jó, ha Domvik hite hazugság, 
akkor kezdhetünk aggódni, hiszen ez 
arra utalna, hogy Shadon 
gonosz. Létezhet-e olyan Isten Ynev 
világán ami azt vallja magáról, hogy ő 
az egyetlen isten? Ha igen, akkor a hite 
igazságra épül, vagy hazugságra? Jó 
vagy gonosz Domvik ebben a 
kérdésben? 
• Ha csak Domvik a létező isten, 

akkor Arel Orwella elleni 
küzdelmét, a többi isten esetében 
tapasztalt Nagy Arkánumot nem 
tudjuk indokolni. 

• Ha Domvik egyáltalán nem létezik, 
a hit egyértelműen hazugságra épül, 
de honnan a Nagy Arkánum? 

 

• Ha Domvik létezik és más istenek 
is léteznek akkor Domvik 
hite hazugságra épül és Domvik 
támogatja ezt a hazugságot. 

Egy olyan Isten ami hazugságra 
épít és más istenek hiveinek, mint 
eretnekeknek az üldözését támogatja 
semmiképp sem nevezhető jónak. 
Márpedig Domvik egyházának 
jelentős része tisztában van a 
történelemmel, maga is látja a többi 
egyház esetében elérhető Nagy 
Arkánumot, így maga is része a 
hazugságnak. Márpedig ennek a 
hazugságnak a nevében ölnek, 
kínoznak, ami semmiképpen sem teszi 
Domvik hitét jobbá, igazságosabbá. 

Az embereket segítő 
mágiaformák üldözése, a hatalomra 
való törekvés sem éppen szimpatikus 
vonása az egyháznak, márpedig ezt 
összekötve az inkvizícióval 
semmiképp sem nevezném a shadoni 
kultúrát jónak. Figyelembe véve, hogy 
a máshitűek, eretnekek lelkét egy az 
ilyen hatalomvágyat, hazugságokat 
támogató lény "kegyelmébe", ennek 
uralma alá kényszerítik, amely ebből 
hatalmat szerez további kétségeink 
vannak. Ez ugyanis klasszikus 
emberáldozat, a lélek feláldozása egy 
hatalomvágyó, cseppet sem őszinte 
lény oltárán, a legsötétebb 
feketemágiák és az Yneven 
elképzelhető legsötétebb bűnök 
egyike. 
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Ez alól egyetlen kivétel képzelhető el: Ha a 
Domvikként tisztelt isten éppen Ranagol lenne, aki 
csak elviselné az ilyen elmélettel való kísérletezést, 
de nem ezt tekinti hatalma forrásának, nem 
támogatja és a lelkeket saját törvénye szerint az örök 
körforgásba küldi, szó sincs semmiféle pokolról, 
vagy egyebekről. „A lehetséges, hogy egyedül 
maradok, a shadoniak kísérlete ebben az esetben 
értékes” irány elfogadása nem lenne idegen 
Ranagol hitétől, mint az inkvizítorok általi kínzás és 
az Exterminus koncepciója sem. De ez is csupán az 
ország mögött álló isten motivációját érinti, az 
országot magát kevésbé. 

 
Márpedig az is elmondható, hogy azon 

kevesek, akik valóban birtokosai a tudásnak, s nem 
csak áldozatai a megtévesztésnek, nem nevezhetőek 
akkor sem jó embernek, ha az ilyen rend (és saját 
hatalmuk) fenntartásánál az állam stabilitására, vagy 
bármely más dologra hivatkoznak. Ez alól a fent 
kivételként említett esetet sem nevezném egyértelmű 
kivételnek... Hozzáteszem: A papság körében 
nagyon nagy aránya van a megtévesztett 
áldozatoknak akik maguk jószándékúak lennének, a 
megtévesztésért felelősek száma kisebb.  

Így pedig Yneven kialakulhat egy olyan kép 
Shadonról ami szerint bizony Shadon jó, és az ynevi 
civilizáció bástyája. Csakhogy a gondot elsősorban 

az jelenti, hogy a valóság - hosszabb távon - 
más, s ha esetleg idegen kerül Shadonba akkor 
bizony hamar áldozata lehet az itteni 
rendszernek, márpedig egy ország ahol 
elsősorban egy hazugságra építve, lelkeket 
áldozva hatalmat szerző rendszer áldozatává 
válhatunk semmiképp sem nevezhető jónak. 

Márpedig ez olyan erős érvet jelent, ami 
alapján Shadon pozíciója egyfajta ördögi 
„rádmosolygok és hátbadöflek” filozófiát 
képező gonosz megtestesítőjeként nehezen 
megkérdőjelezhető. Hogy egy démon, más 
ördögi teremtmény, egy gonoszabb Ynevi isten 
áll Shadon mögött? Nem tudjuk. De Shadon 
pozícióját ismerjük annyira, hogy ha Dél 
Ynevet boncolgatjuk később ez jó támpont 
legyen. 
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