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Rabszolga: = Ura tulajdonában 
lévő, áruként adható-vehető, teljesen 
jogfosztott egyén. 

 
Valójában a harmadik rész az 

igazi. Gondoljunk a földhöz kötött 
jobbágyra, adható-vehető, mégsem 
rabszolga. 

A rabszolga lényege, hogy semmi 
jogképessége sincs. Egy paraszt köthet 
üzleteket a saját nevében, házasodhat 
(valahol ez is jogi cselekmény), 
végrendelkezhet, pert indíthat és perbe 
hívható. 

Egy rabszolga jogképtelen, a 
fentiek nem igazak rá. 

 
Ez persze a szigorú jog... a 

gyakorlatban ugye nagyjából a teljes 
kiszolgáltatottság állapotát nevezzük 
rabszolgaságnak... 

 
Persze, néha nehéz különbséget 

tenni... például egy röghöz kötött, a 
szabad költözés jogától megfosztott, 
tetteiért földesura vagy az úriszék előtt 
felelő jobbagy, netán zsellér... és a késői 
észak-amerikai rabszolgatartó 
rendszerben elő, legalább a vallás által 
már emberszámba vett néger 
gyapotmunkás helyzete között.   

 
No igen, a 'humanitas' felkentjei, a 

görögök, a maguk 'beszélő tárgyaival... 
A jobbagy, efféle nem rabszolga - 

ezért nem rabszolga a shadoni paraszt 
vagy a kráni kézműves, ahogy nem 
rabszolga a toroni obsor sem... csak 
majdnem. 

 
 

A kényszermunkás hadifogoly 
eléggé határeset... azt mondanám, 
nálunk csak rabok vannak, akik 
ledolgozzák az általuk okozott 
pusztítást, az ellenség viszont 
rabszolgaságra hatja fogságba esett 
társainkat! 

 
öt: a manapság divatozó 

leánykeresdelem során gyakorta 
gazdát cserélő, nem egészen a saját jó 
szántukból prostituálódó kelet-európai 
nők helyzete is bizonyos esetekben 
gyakorlatilag ide sorolható... 

 
Ha nem lenne törvénytelen, 

teljesen 'korrekt' rabszolgaság lenne. 
Így is az, csak törvény által tiltott. 

 
Hát... én is ilyesmire jutottam... 

hogy tudniillik Ynev legtöbb kultúrája 
ismeri és elfogadja a rabszolgaság 
intézményét. 

 
Ismeri - gyak. mind. Inkább a 

merték a kétes... mert azért Gianag?, 
ahol felszabadul minden rabszolga, 
már eléggé határeset... de azért 
szerintem sem Domvik, sem Pyarron 
hite nem támogatja a rabszolgaságot, s 
így ahol az Egyház a legerősebb - 
Pyarron, Szövetség, Shadon - aligha 
van szignifikáns rabszolgaság. Lehet, 
hogy egyenesen megvetett, lenézett, 
utált dolog. Illetve a rabszolgákból 
hamar (egy-két generáció) szolgák, 
jobbágyok lesznek... 
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Pyarroni hitű városállamok már egész más 
tészta...  

Ynev többi részén - ha valamiért a vallás nem 
túl humánus, vagy a fajnak nincsen magasan fejlett 
erkölcsisége és még nagyobb rasszizmusa  :) - akkor 
valószínűleg van valamiféle... 
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