
 

 

 
 

A shadoni gondolkodás 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A Kránról szóló rövid kis írásom 
után a következő téma, szinte magától 
értetődően Shadon, hiszen ezt az 
országot többnyire Krán szöges 
ellentétének tartják. Nos ebben nem is 
tévednek túl sokat, ám itt is van számos 
olyan dolog, amit érdemes egy kicsit 
más szemszögből megnézni. 

Az inkvizíció 

A shadoni erkölcs szerint teljesen 
helyén való, hogy a hit védelmében az 
ember öljön. Az inkvizíció által megölt 
emberek lelkét pedig Domvik egy 
arcának kegyelmébe ajánlják. A lélek 
mágikus úton számára idegen istenhez 
terelésének neve is van, e varázslatot 
lélekáldozatnak hívják. Ez pedig 
feketemágia, és vét a legalapvetőbb 
isteni törvények ellen. Krán törvényei 
ezt halállal büntetik. 

A shadoni egyház tételei szerint, 
aki nem ezen elvek szerint élő pap az 
semmilyen mágiát nem űzhet, ellenkező 
esetben az előbb ismertetett sorsra 
érdemes. Hasonló sors vár azoka a 
másvallásúakra, akik nem élvezik egy 
politikai okokból szövetséges ország 
védelmét. A fejlődést segítő másképp 
gondolkodók büntetése ugyanez. Ki 
mondaná azt, hogy ez az egyház 
kevésbé gonosz, mint Ranagol kráni 
egyháza? 
 

Jog és igazság 

A shadoni jog a nemesi 
származásúakat előnyben részesíti a 
nemtelenekkel szemben. És számos 
más hasonló megkülönböztetéstől 
terhes. Érdekes, hogy akárcsak a 
lélekáldozat kapcsán, itt is Krán jelenti 
a pozitív ellenpéldát, hiszen ott az 
embereket valós érdemeik, tetteik 
alapján egyenlő feltételek szerint ítélik 
meg.  

Becsület 

A becsületes shadoni életformára 
mi sem jellemzőbb, hogy a hölgyek 
erkölcseit óvó nemesuraknál egy bárd 
sem lehet sokkal  veszélyesebb, ha egy 
szép leány, vagy asszony 
meghódításáról van szó. Az 
álszentség, a becsület látszatáért 
folytatott hazudozás Shadonban 
életforma.  

Nem nevezhető véletlennek az 
sem, ha a titokban gyakorolt nézetek 
felszínre törésével megjelenik néhány 
furcsa tanokat hirdető csoport. Ennek 
köszönhető mind Gorvik, mind pedig a 
híres feketerend megszületése. A 
shadoni kultúra és vallás remek 
táptalaja a hasonló rendeknek, 
csoportoknak. 
 



MAGUS                                                                         A shadoni gondolkodás                                                   Kalandozok.hu 

2 
 

Zárszó 

Ahogy a kráni kultúrkör nem nevezhető 
egyértelműen gonosznak, ugyanúgy nem nevezhető 
a shadoni kultúrkör jónak. Ismét csak azzal lehet 
befejezni e gondolatot, hogy számtalan példát 
lehetne még sorolni, de azt hiszem fölösleges. Ynev 
pont azért érdekes, mert sok országon belül megvan 
az kettősség, amiről itt beszéltünk, és ez a lényeg, és 
ezt a különös hangulatot megéri beleszőni egy-két 
kalandba, és néhány karakter jellemébe, 
előtörténetébe. 
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