
 

 

 

 
 

  

 
 

 

Lindigass 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A kyr vallásfilozófia fontos része 
a lélekvándorlás. A Néma hívei hiszik, 
hogy haláluk után lelkük Tharr 
jóvoltából úgy születik újra, amiképpen 
érdemei engedik, ekképpen szolgálva az 
Örök Változás Törvényét. A toroni 
filozófia egyik fontos alapköve ez a 
nézet, mivel elmélyíti a tradíciókat, de 
nem vet gátat a megújító változásnak 
sem. Ezen felül anélkül ad reményt az 
alsóbb kasztba tartozóknak, hogy 
lázadásra, forrongásra adna okot. 

A Lindigass egyébiránt nem a 
legborzalmasabb helyek közé tartozik, 
legalábbis nem azok számára, akik 
emelt fővel, tiszta lelkiismerettel 
kerülnek a Háromfejű birodalmába. A 
vértengerek birodalma hatalmat, 
fensőbbséget és erőt áraszt, ezért is van 
az, hogy Tharr papjai évente 
megmerítkeznek a Lindiggas 
eszenciájában, hogy hitükben és 
hatalmukban megerősödve 
szolgálhassák tovább rettenetes urukat. 

A nép egyszerű sarjának persze 
csak elnagyolt elképzelései vannak a 
vértengerek világáról. Neki az a 
legfontosabb, hogy maga a Néma fogja 
ott elbírálni a tetteit halála után, és 
méltán retteghet, akinek van félnivalója 
az istenség perzselő tekintete előtt. 

 
Akkor meg mi gátolja meg őket 

abban, hogy egy másik istent 
imádjanak? 

 
Nos, a toroni szamara Tharr 

imádata éppúgy hozzátartozik az  

életéhez, mint teszem azt egy 
középkori falu lakóinak a keresztény 
vallás. Fel se merül bennük annak az 
igénye, hogy mást kellene imádniuk. 
Ehhez szükség van valami felbujtóra, 
márpedig köztudottan mostoha sorsa 
van Toronban az „igaztalan” hit 
terjesztőinek. 

Fontos, hogy Tharr hitét, és 
egész Toront úgy kell elképzelni mint 
egy működő, és hatalmas társadalmi 
rendszert. Ami meg nem passzol bele a 
rendszerbe, azt úgy kell tekinteni, mint 
az Északi Szövetség alaptalan 
propagandáját. 

Szerencsére az utóbbi időkben 
sokat finomodott a Toron kép, hála a 
regényeknek. Ez persze pont fordítva 
igaz Kránra, amit a regények (és a 
Summarium) tett tönkre. 

(jut eszembe, a legutóbbi K* 
borzalmat, a kráni ghat übermensch 
történetét még nem is méltatta senki a 
listán. (igaz, nem is nagyon érdemes) 
Valahogy nem látom az eredményét 
annak, hogy Csanád annak idején 
megígérte, visszakanyarodnak a Ny-
Krán felé, és elhagyják a soviniszta-
truttyogó-megahalál kránt.) 
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A cikk megjelent a MAGUS-Site 
G-portal oldalon is. 


