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Thaur, kezdesz ráhibázni hogy 
miért vetettem fel ezt a témát... 
tudniillik: a Domwick-hittel se nagyon 
egyeztethető össze... de a Pyarroni 
istenekkel sem igazan. 

Na most: azért ezek elég sokfele 
dívnak. Különösen mondjuk Arel... 

Na most... egy, a szabadságot és a 
reneszánsz korszak ember-eszméját 
hirdető pap /pyarroni szentfazekak 
nagyjából ilyenek.../ 

 
No igen, igen, de... 
A földi kereszténység alapvetően 

rabszolgaság-ellenes... És végül is el is 
érte, hogy a kereszténységen belül nem 
legyen. Ha összesítésben vagy ezer év 
alatt (IV-XIII. sz.), akkor ezer év alatt... 
Nem erőszakkal, csak szép lassan... 
neveléssel, és a többi. (A XI. sz. Mo-on 
az Egyháznak is voltak 'rabszolgái'). 

Tehát en is azt mondom, hogy 
bizonyos vallások - szerintem ilyen a 
Domvik - és a Ranil-hit (bár ez csak 
tipp) - a földi keresztény Egyházhoz 
hasonlóan viszonyulnak a dologhoz. 

Pyarron... hááát... elég zavaros egy 
pantheon, szó se róla... :) Kyel, Dreina, 
Uwel, Arel, Krad - hát ezek hite szvsz. 
elég rabszolgaságellenes... de... erre 
megint csak azt mondom, hogy a 
központ nem szereti a rabszolgaságot. 
Ez azt jelenti, hogy 
 

a/ bizonyos, 'lawful' jellegű 
istenek - gondolok itt  Kradra, Kyelre, 
Dreinara - papjai és követői a 
felvilágosításban, ill. a békés 
rabkiváltásban látják a megoldást 
(gondoljunk csak az IRL rabkiváltó 
trinitariusokra - bár igaz, ami igaz, 
náluk az is számít, hogy keresztény 
rabokat vásárolták ki a  
muzulmánoktól). Ha egy Dreina-pap 
lát egy dzsadot, akkor - kiv., ha saját 
országa (lásd Gianag) törvényei nem 
szólnak máskor -, legfeljebb a fogát 
csikorgatja, de mert az illető joga 
szerint a rabszolgaság törvényes, nem 
tesz - mert nem tehet - ellene semmit. 

 b/ egyes forróbb fejű és 
szabadságszerető papok - elsősorban 
Arel barmaira gondolok - hajlamosak 
lehetnek a 'hirtelen felindulásból 
elkövetett erőszakos módon 
végrehajtott rabszolga felszabadításra', 
netán még 'a rabszolgatartó és kísérete 
sérelmére elkövetett többrendbeli testi 
bántalmazás', netalán 'fegyvernek 
látszó tárggyal elkövetett, halált okozó 
testi sertés' okozására is. 
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Magyarán egy rendes pyarroni hitű személy 
inkább a törvényi tiltásokban és az emberbaráti 
megoldásokban bízik, illetve erre törekszik, addig 
esetleg egy-két 'túlbuzgó'-tól nem állhatnak messze a 
John Brown-féle megoldások sem... 

Ugyanakkor a központtól távol eső, kevésbé 
'civilizált' országokban a pyarroni hit is idomul a 
mindenkori körülményekhez - akár számításból 
('majd szép lassan, hogy fel se tűnjön nekik, 
megváltoztatjuk őket'), akár mert csak így tud 
működni... és ha az adott államban a rabszolgaság 
törvényes, sőt, akár az állam egyik pillére, akkor a 
pyarroni (jellegű) papok vagy befogjak a szájukat, 
vagy megelégednek bizonyos könnyítések 
keresztülvitelével ('beszélő tárgyból'-ból 'ember', 
családok kötelező együtt tartása, rabszolga 

megölésének tilalma, stb.)... végul is, minden 
Egyház idomul a körülményekhez, ha fenn akar 
maradni... 
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