
 

 

 
 

Ynevi játékok 
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Lithas! 
Dmne Ta'tyo kérdésére: 
 
„Ki tud arról, hogy voltak e 

valamilyen sportjátékok a középkorban, 
Ha mar a görögöknél volt. De en nem 
hallottam soha róla. Mármint arról, 
hogy a középkorban nagy 
sportrendezvények lettek volna.” 

 
Voltak sportjátékok (hangsúly a 

JÁTÉKon..!), de én nem tudok nagy 
rendezvényekről - a harci mulatságoktól 
eltekintve. 

Azaz nem volt versenysport. 
(Hála az isteneknek.)  (Szerény 

véleményem szerint a versenysport az 
Ördög találmánya, és pl. a foci nevű 
förtelem kifejezetten orkjáték, a szó 
tolkieni értelmében.) 

 
„Erről szól a kérdésem, milyen 

sportok vannak Yneven?” 
 
A harci 'sportokat' nem számítva 

ugye pl. Darton-squash, gondolom meg 
métáznak (~baseball)/ rongylabdáznak 
is sok faluban/ varosban a  gyerekek; a 
hideg részeken hódíthat a korcsolya/ 
sí(futó)-verseny; a vizes részeken a 
legjobb hajós/ evező/ úszó táncolhat a 
legtöbb lánnyal a termékenységi 
ünnepen; szerintem rettentő sok rituális 
versengés is létezik, melynek során 
kvázi tria (penta-/ hepta-/stb.) tlonoznak 
a résztvevők (lásd Rapa Nui c. film); 
valamint szinte mindenütt igen népszerű 
az „üsd a harmadikat” nevű játék 

(egyes helyeken ezt 'üsd az 
idegent'-nek ismerik..)... 

 
Hmmm... lehet, hogy ezt 

érdemes lenne komolyabban 
átfésülni... 

Úgymint az ynevi játékok fajtái: 
• Gyermek - (egyértelmű) 
• Rituális/ vallási - („Ha eléred 

Ghor-Ramti követ, úgy te 
kínálhatod fel Urunknak az Őt 
megillető áldozatot. Ám ha 
kudarcot vallasz, te lesz az 
áldozat!”) 

• Harci - (egyértelmű) 
• Testnevelő - (pl. harcművész/ 

szerzetesnövendékek versengése 
kolostoron belül - nyilván harci 
beütés vagyon) 

• Intellektuális - [gúlasakk, Menzini-
sakk, stb. - utóbbinál szintén + 
harci jelleg...] 

• Szerencse - (egyértelmű) 
• Fitness - (A kifejezés szigorúan 

biológiai-ökológiai értelmében 
véve! Ilyen pl. a falvak 'alfa-hím' 
kiválasztó ügyességi játéka („falu 
bikája választás orrbetöréses 
alapon”)) 

• Egyéb - (pl. a fentiek közti 
átmenetek - mondjuk „..Szóval 
bemész a sírkamrába. Nem árt, ha 
a megfelelő istenekhez 
fohászkodsz előtte. Készítsd elő a 
kardod - ha szerencséd van, és fele 
olyan jól forgatod, mint ahogy 
mondtad, eljuthatsz a Második 
Kapuig.  
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Persze csak akkor, ha képes vagy a toronyba 
felmászni.. Igen, a falon... Igen, az árok után. ..Na, a 
Kapunál már a fegyveredben nem, csakis az 
eszedben bízhatsz. És onnantól nem tudjuk, mi van 
tovább... Egy biztos: ha kijössz, a klán várni fog rád. 
Hogy miért pont téged választottunk? Megmondom 
őszintén: te tűntél a  legszívósabbnak az egész 
bandából... És mert a Nagy Koriss éppen 
unatkozik..”) 
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