
 

 

 
 

Lovak 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Ynev kontinensén hatalmas 
távolságokat kell leküzdeniük az 
utazóknak, s bár számtalan helyre 
juthatnak el mágia segítségével, előbb-
utóbb mindőjüknek dolga akad lovakkal. 
Aki nem kifejezetten lóra termett alkat, 
vagy pusztán csak szereti a kényelmet, 
hintón, szekéren utazik, akinek a 
gyorsaság a fontos, nyeregbe ül. Igen 
ám, de miféle ló nyergébe? 

Egy laikus számára az egyes 
állatok között talán a legfeltűnőbb 
különbség a szín. Meglehet, a köznép 
szerint a legtöbb ló „barna”, ez azonban 
hibás nézet: barna ló nincs. Ezt a 
bizonyos árnyalatot pejnek nevezik, s 
különböző tónusai léteznek (pl. sötétpej, 
vöröspej). Ismeretes még sárga, szürke, 
fekete, illetve albínó fehér, egyes 
területeken tarka, foltos ló. A sokféle 
árnyalat némileg megnehezíti a 
tájékozódást, ám a pej lovat elkülöníti a 
sárgától fekete sörénye, farka és 
lábvége, a valódi feketét a sötépejtől 
pedig feketén pigmentált bőre és 
palaszürke patája. Persze, fekete ló sem 
csupán egyféle van, megkülönböztetnek 
hollófeketét, nyári feketét, stb. 

A szürke ló születésekor még 
pejszínű, szőre csak később nyeri el 
végső színét. Ha csak szürkés foltok 
tarkítják a szőrzetét, akkor tűzött vagy 
deres (almásderes, vörösderes). 
Mindezeken felül még számos változat 
létezik, a fakótól a borderesig, a 
vöröspejtől az aranysárgáig, a 
zsemleszínűtől az acélszürkéig. 
 

A valódi fehér ló igen ritka, ez 
ugyanis az albínó. Bőre halovány 
rózsaszín, szeme vöröses, a paták 
szaruja is inkább rózsaszínes, s teljes 
szőrzete hófehér. Meglehet, szép és 
különleges, mégsem ajánljuk senkinek, 
hiszen az albínók többnyire jóval 
rövidebb életűek, fáradékonyabbak, 
érzékenyebbek. Mégse keseredjen el 
az, aki „fehér” lovat szeretne: bőven 
akad a szürkék között olyan, amely 
megfelel igényeinek. Szőrük színe 
alapján joggal nevezi ezeket a 
köznyelv fehérnek, ám nem 
hiányoznak belőlük a pigmentsejtek, s 
mentesek minden albínó-hátránytól. 

Az igazán gazdagok és az 
uralkodó osztály kedvéért 
kitenyésztették a fehér szőrű, kék 
szemű fél-albínókat, amelyek már 
biztosan örökítik tulajdonságaikat, és 
jobban tűrik a viszontagságokat, mint 
vörösszemű társaik. Ám ezek sem 
olyan teherbíróak még, mint bármely 
más fajta ló, ezért általában csak 
parádékon és díszmenetekben 
használják őket. Ritkaságuk miatt 
természetesen értékük így is jókora, 
egy-egy szebb példányért a 
közönséges színű hátasok árának két-
háromszorosát is elkérheti a kupec. 

A fentieken kívül még rengeteg 
szempont alapján vizsgálják a lovakat. 
A fogsorukat megnézve lehet 
következtetni korukra és egészségi 
állapotukra, sőt, egyes rossz 
szokásaikra is. 
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Külön névvel illetik a fejalakulást (egyenes, 
félkos, kos, juh, csuka), a fejen lévő fehér foltot 
(tűzött virág, virág, csillag, orrcsík, hóka, tejfeles 
száj, szárcsa), a láb fehér színeit (harisnyás, csüdben 
kesely, pártában kesely), s mindezek igen fontosak 
egy-egy hátas szépségének megítélésében. A nyak, a 
hát és a far izomzata, felépítése befolyásolja a ló 
teherbírását, futásképességét. A szügy és a mar 
alakja, az ízületek állapota, a paták alakulása és a 
lábállás sok mindent elmond a hozzáértőnek a ló 
járásáról, képességeiről. 

Egy átlagos ló 30-35 évet él. 2 éves koráig 
tekintik csikónak; azután kifejlett állat. Egy 
megerőltető feladatot végző ló úgy 12-14 éves korig 
bírja a mindennapos munkát, de ha gondosan, jól 
bánnak vele, akár 20 éves koráig is jó hasznát 
vehetik. 

A lovakat általában a lócsiszárok - akik 
tulajdonképpen az idomítás képzettség egy speciális 
ágát képviselik - tanítják be. A csiszármesterség is 
éppolyan mesterség, akár a többi, azaz szakmaként 
tanulható (Af 2 Kp; Mf 15 Kp; időigényes 
tanulmány!). Egy-egy állat kiképzése korántsem 
egyszerű és gyors feladat, hanem hónapokon, egyes 
esetekben éveken át tartó folyamat. Emberhez, 
esetleg istállóhoz szoktatás után a nyereghez, 
hámhoz, majd a teherviseléshez illetve vontatáshoz 
kell hozzászoktatni a csikót. Itt az igás- és málhásló 
idomítása többnyire véget is ér. Az utazólovaknak 
eztán a különböző segítségeket tanítják meg. 
Segítségnek hívják összefoglaló néven a ló 
irányítását szolgáló mozdulatokat, parancsokat - 
ilyen például a szár mozgatása, a comb szorítása, a 
sarkantyú, a pálca használata, illetve vezényszavak, 
jelek. Egy egyszerű hátast ezekhez bárki 
hozzászoktathat, aki alapfokon jártas akár a csiszár 
szakmában, akár az idomítás képzettségben. A harci 
lovak, különleges kalandozó-lovak betanításához 
azonban valódi szakértelem, komoly tapasztalat kell, 
tehát csak mesterfokon képzett csiszárok, idomárok 
képesek rá, s nekik is hosszú idejükbe telik. 

A piacokon jobbára már kitanított igás- illetve 
hátaslovak kaphatóak, ám jól vigyázzon az, aki 
idegentől vásárol! Ha maga nem ért igazán a 
lovakhoz, jobban teszi, ha szakember segítségét kéri. 
Tapasztalt, ravasz kupecek az ócska gebét is képesek 
- rövid időre - jó áron eladhatóvá „fényesíteni”, ám a 
vásárlónak igen hamar csalatkoznia kell. 
Előfordulhat, hogy az állatnak viszonylag alaposabb 
megfigyeléssel sem lehet komoly hibájára bukkanni, 

mégis kellemetlen helyzetbe hozhatja új 
gazdáját. Az úgynevezett "rossz szokások", 
melyekről az alábbi táblázat tájékoztat, 
többnyire apróbb jelekkel járnak, s ezeket igazi 
szakember felismerheti. Ha egy képzett 
vásárlónak elegendő ideje van az állat 
tanulmányozására, nagy pontossággal képes 
megállapítani a korát, erőnlétét, egészségi 
állapotát, kiképzettségét, vérmérsékletét, 
esetleges rejtett hibáit, netán különleges 
adottságait. Mivel az éremnek jelen esetünkben 
is két oldala van, ha valaki szerencsés, 
vásárolhat átlagon felüli képességekkel és 
képzettségekkel rendelkező hátast is. A táblázat 
segítségével a KM meghatározhatja a vásárolt - 
talált, kapott, ne adj' isten lopott - lovak 
minőségét, szokásait, viselkedését. (1. táblázat.) 

A különböző képességeket persze erősen 
befolyásolja a ló fajtája. Erről ad tájékoztatást a 
2.táblázat. A sebesség kilométer/órában, a súly 
kilogrammban, a napi táv kilométerben értendő. 

Lépésben a ló megülése nem okoz 
különösebb gondot, még képzetlen személynek 
sem. Ügetésben a sebesség a kétszeresére nő, 
de ezt az állat legfeljebb négy órán át képes 
tartani. (Itt kezdődnek a problémák azok 
számára, akik nem tanultak meg lovagolni.) A 
könnyű vágtát három, a vágtát egy órán át bírja 
a ló. Ha valaki varázslattal teszi fáradhatatlanná 
hátasát, akkor az a fenti értékek ötszörösét 
képes megtenni naponta. A vihető teher a 
lovason kívül elvihető súly, amivel a ló még 
vágtázni képes - bár csak fél órán át. A max. 
teher azt a maximális mennyiségű súlyt jelenti, 
amivel a ló legalább lépésben képes elindulni. 
Ekkora terhelés mellet a lépést is csak négy 
órán át bírja, utána pihennie kell, különben 
összecsuklik, illetve elpusztul. Ezek a súlyok 
mind málhára vonatkoznak - a ló által húzott 
szekér súlya (jó úton) ennek akár ötszöröse is 
lehet. 

Érdekes összehasonlítani a különböző 
lovas kultúrákat felhasznált lószerszámaik 
alapján. Ynev vidékein változatos formáit 
fedezhetjük fel a szerszámzatoknak, ám 
minőségük, díszítettségük majd' mindenütt utal 
a lovas rangjára, származására, szerkezete 
pedig a harcmodorra. A legmarkánsabb 
jellegzetességekkel alighanem a nyereg 
rendelkezik. Szőrén csak a keleti barbárok és 
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időnként az ilanoriak ülik meg a lovat. A 
nyereg váza többnyire fából készül, de 
használnak hozzá szarvasagancsot, bőrt is, 
bélésként pedig leginkább lószőrt, esetleg 
nyírfakérget - természetesen mindenütt 
területi sajátosságokkal. A nyereg 
kiképzését, külső megjelenését elsődlegesen 
funkciója szabja meg, de befolyásolja a 
származási helye is - a kettő persze 
gyakorta fedi egymást. 

Az egyik legkönnyebben felismerhető 
forma a lovagi nyereg, amely tán 
Shadonban a legelterjedtebb, de megtaláljuk 
Kránban éppúgy, mint az északi 
államokban. Legfontosabb jellemzője a 
szilárdság, gyakran építik fémvázzal. 
Nehéz, széles hátú harci lovakhoz készítik, 
súlyos, terjedelmes alkotmány. Hátsó 
kápája magas, félkaréjos, ez a 
kopjadöfésnél remek támaszt nyújt a 
lovagnak. Az első kápa szintén magas - 
védi a lovas ágyékát -, de gyakran lefelé is 
megnyújtják, ily módon térdvédőt képezve 
belőle. Leginkább a lovas kényelmét 
szolgálja, a lónak előnytelenebb, mivel nem 
túl jó a felfekvése és súlyelosztása. 

A könnyűlovasok legtöbbje yllinori 
nyerget használ - elsősorban persze 
Yllinorban és Ilanorban találkozunk ezzel a 
típussal. Ez csaknem mindenben a lovagi 
nyereg ellentéte: könnyű, alacsony kápás, jó 
súlyelosztású. A lónak a lehető 
legkellemesebb, a lovas könnyedén mozog 
benne, páncélozott embert azonban nem bír 
el, így a nehézlovasok számára teljesen 
hasznavehetetlen. Jóllehet, ez a típus 
yllinori nyeregként vonult be a köztudatba, 
eredetije a nomád lovasok paripáin látható. 
Kevéssé finom munkák ugyan, s civilizált 
lovas számára tán kissé egyszerűnek 
tűnnek, ám semmivel sem rosszabbak, mint 
elterjedtebb társaik. 

Az Északi Szövetség országaiban 
kifejlesztettek egy úgynevezett átmeneti 
nyerget is, ami a nehéz és a könnyű típus 
előnyeit próbálja meg egyesíteni - több-
kevesebb sikerrel. 

Ugyancsak jellegzetes nyeregfajta a 
dzsad nyereg, amelynek mindkét kápája 
kicsi, és különös jellemzője, hogy igen-igen 

ritkán alkalmaznak benne merevítést. Hasonló érzést 
nyújt, mintha a lovas szőrén ülné meg a lovat, ami 
idegeneknek zavaró lehet, de ha valaki egyszer 
megszokja, „gyorsabban repül lován, mint száll a 
szél a dűnék felett”, Bedir al Habid, neves dzsad 
dalnok szavaival élve. 

Nem csupán a nyereg, a zabla is sokféle lehet. 
Ezúttal csak egyet említünk közülük, nevezetesen a 
feszítőzablát. Nehézkesebb csatalovakra általában 
ilyet tesznek, főképpen harc közben előnyös. Jóval 
szorosabb a közönséges zablánál, emelőszerűen 
működik, így a szár húzáserejét fokozza, 
"érzékenyebbé" teszi az állatot - nagyobb testű lovak 
is gyorsabban reagálnak és fordulékonyabbak 
lesznek alkalmazásakor. Könnyűlovasok ritkán 
használják. A harci lovakra békeidőben nem ritkán 
szájkosarat húznak, nehogy gondozójukban vagy a 
többi lóban kárt tegyenek. 

A kengyel szintúgy eltérő vonásokat mutat az 
egyes vidékeken, illetve a különböző harci lovaknál. 
A nehézlovasok kengyele például aszimmetrikus, 
segítve a jobb megtámaszkodást és a kopja biztosabb 
tartását. Egyes helyeken viszont egyáltalán nem 
terjedt el a kengyelhasználat - így a dzsadok sem 
mindig alkalmazzák. Ilyen körülmények között egy 
kengyelhez szokott lovasnak komoly problémái 
támadhatnak. 

„Megnézem a patkót - ismerem a kovácsot”, 
mondják Ilanorban. Való igaz, a patkó legalább 
olyan fontos felszerelése a lónak, mint bármi más; 
meg lehet kockáztatni a kijelentést, hogy tán a 
legfontosabb. Ha nincs, köves, nehéz talajon 
könnyen sérül a ló patája. Ha van, nem mindegy 
hogyan, s mi kerül fel az állat lábára! Egy rossz 
patkolókovács tökéletesen tönkre tudja tenni a 
legremekebb lovat is, míg egy ügyes, képzett mester 
pusztán a helyesen megválasztott patkóval képes 
meggyógyítani egyes sántaságokat, járáshibákat. 
Patkót a jó kovács mindig az adott állat egyéni 
adottságainak, mozgás stílusának, 
munkavégzésének, igénybevételének, a pata és a 
régi patkó állapotának megfelelően készít. 
Mindezeket figyelembe véve, bizony számtalan féle 
patkó létezik, felesleges lenne őket ehelyütt 
felsorolni. Egy jó tanácsot azonban hadd adjunk a 
kalandozóknak: akinek kedves avagy fontos a lova, 
nézze meg jól a patkolókovácsot! 

Szólnunk kell még a sarkantyúról is, mely 
amellett, hogy alkalmas a hátas ösztökélésére, 
cifraságával, anyagával rangot, vagyont is jelent. 
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Tájegységenként különbözik formája és viselete, 
általánosságban annyit érdemes tudni, hogy a 

könnyűlovas sarkantyúk rövidebbek, mint 
nehézlovas társaik. 

 
1. táblázat 

A ló minősége 
2 Gebe, K6 napon belül elpusztul 
3 Sánta ló, rendes sebességének felével halad 
4 Gyenge ló, negyed óra vágta v. ügetés után megáll 
5 Zabolátlan ló, 3 rossz szokással 

6-7 Nyugtalan ló, 2 rossz szokással 
8-9 átlagos ló, 1 rossz szokással 

10-12 átlagos ló, 1 rossz szokással 
13-14 Átlagos ló, 1 különleges képességgel 
15-16 Kezes ló, 2 különleges képességgel 

17 Ragaszkodó ló, 3 különleges képességgel 
18 Különleges ló, hűségesen ragaszkodik gazdájához 
19 Különleges ló, 20%-al gyorsabb az átlagosnál 
20 Táltos, ereje, gyorsasága, intelligenciája átlagon felüli 

 
2. táblázat 

Állat lépés ügetés könnyű vágta vágta vihető teher max. teher napi táv 
Igás 4 10 20 30 120 230 35 
Utazó 7 20 40 60 80 160 90 
Nehéz harci 4 8 20 32 120 230 30 
Könnyű harci 6 18 36 54 75 150 80 
Póni 3 8 16 24 70 140 40 
Öszvér 3 10 18 26 110 220 40 
Yllinori királyi mén 7 25 50 80 70 140 120 
Yllinori félvér 7 21 42 64 75 150 100 
Predoci telivér 7 18 36 60 75 160 80 
Nomád ló Értékei megfelelnek az yllinori félvérnek 

 
3. táblázat 

Rossz szokás K10 Különleges képesség 
harap 1 harcol (csatában) 

rúg 2 hűséges 
nem vágtázik 3 jelzi a veszélyt 

csökönyös/hirtelen megáll 4 füttyel hívható 
kerítésnek dörgölőzik 5 hazatalál 

kényelmetlen/ügetésnél ráz 6 parancsra lefekszik 
nem ugrik 7 parancsra megáll 

veszélyben ledermed 8 parancsra csendben marad 
ijedős (zajtól, tűztől, stb.) 9 jól ugrik 

hirtelen ágaskodik 10 nyugodt, engedelmes 
 
 
 
 
 
4. táblázat 
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 Könnyű harci Nehéz harci Egyéb 
Előfordulás: gyakori gyakori gyakori 
Megjelenők száma: 1 1 1 
Termet: N N N 
Sebesség: 150 (SZ) 90 (SZ) 60-220(SZ) 
Támadás/kör: 3 3 4 
KÉ: 10 8 6 
TÉ: 25 35 5-10 
VÉ: 65 55 45-60 
CÉ: - - - 
Sebzés: 1k5/1k5/1k5 1k6/1k5/1k5 1k3-1k5 
Ép: 28 35 20-30 
Fp: 40 48 30-40 
Asztrál ME: - - - 
Mentál ME: - - - 
Méregellenállás: 3 4 2-3 
Pszi: - - - 
Intelligencia: állati állati állati 
Jellem: - - - 
Tapasztalati pont: 3 4 1 

 
Lássuk most a lovakat abból a 

szempontból, miként szolgálnak a 
kalandozások során, hogyan lehet hasznukat 
venni a harcban. 

Azt hiszem, aligha akad Yneven 
olyan kalandozó, aki ne tudna lóháton 
utazni, legalább könnyű vágtáig 
viszonylagos biztonsággal nyeregben 
maradni. Mi több, bizton állíthatom, hogy 
legtöbbjük igen kiváló lovas - ez azonban 
még nem jelenti azt, hogy hátasaikat harc 
közben is tökéletesen tudják irányítani, s 
előnyt tudnak kovácsolni abból a tényből, 
hogy lovon ülnek. Vannak ellenben 
bizonyos kasztok - így például a lovagok -, 
melyek képviselői akkor vannak igazán 
elemükben, ha lóháton forgathatják 
fegyverüket, sőt, egyes végsőkig 
specializált egységeik alig képesek 
gyalogosharcra. 

Amint az eddig leírtakból is világosan 
kiderül, nem mindegy hát, hogy miféle 
lovat választ magának egy kalandozó. 
Szerencsére az ezredéveken át folyó 
tenyésztési munka következtében ma már 
szinte mindenféle célra találhat kedvére 
valót. Harci szempontból három nagy 
csoportra oszthatjuk a lovakat: könnyű és 
nehéz harci lovak, valamint azok, amelyek 

képzetlenek a harcban - ezeket tünteti föl a 
táblázatban az „egyéb” kategória. (3.táblázat.) 
Természetesen az egyes csoportok között (s az 
„egyéb” kategórián belül is) jelentős az eltérés, kis 
gyakorlattal még egy ork bányász is meg tud 
különböztetni egy nehéz csatamént mondjuk egy 
félvér utazólótól. Nem csupán méretük és tömegük 
különbözik, de testfelépítésük is más - a tenyésztés 
során idomult a feladathoz. 

Egy igazi, nehéz harci mén súlya eléri az 
utazólovak súlyának másfél-kétszeresét, ennek 
megfelelő mérettel és izomzattal. Ha erre még 
fölkerül saját nehézpáncélzata plusz a lovas 
nehézvértben (aki maga is megvan vagy másfél 
mázsa), el lehet képzelni, micsoda tömeget 
képviselnek. Ha ez a mozgó erőd egyszer nekilódul, 
nemigen akad, ami megállítsa. 

Ezzel szemben az utazóló, miként neve is jelzi, 
nagyobb távolságok gyorsabb és viszonylag 
kényelmesebb leküzdésére használható leginkább. 
Gyors és kitartó, járása könnyű, viszont nem képes 
nagyobb erőkifejtésekre, mint például egy szekér 
elhúzása, vagy akár nehézpáncélzat viselése, s 
csatában leginkább pánikot kap, nem szárnyakat. 
Kategóriájának további képviselői az igás- illetve 
málhásló, a póni és az öszvér. A kalandorok számára 
tán az igásló a legkevésbé érdekes, mert bár 
teherbíró és kitartó, de egyrészt nincs lovashoz 
szoktatva, másrészt pedig vágtában hamar kifullad. 
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Létezik azonban olyan képviselőjük is, mely nem 
csak erős, de viszonylag hosszabb távon képes 
gyorsabb iramot diktálni; ezeket módosabb emberek, 
kereskedők fogják komoly, hosszabb útra szolgáló 
kocsijaik elé. (Fizikai tulajdonságaikat tekintve 
lényegében erőteljesebb utazólónak felelnek meg, 
másként kiképezve persze.) Málhásló 
végeredményben bármilyen ló lehet, amely terhet 
eltűr a hátán, csupán arra kell ügyelni, hogy túl ne 
terheljük. Hosszabb útra induló kalandozók jó, ha 
számolnak vele. A pónikat leginkább a Tarin 
birodalom törpéi használják - méretben ez illik a 
legjobban hozzájuk. A „póni” természetesen nem 
egyetlen fajta, számos változata létezik. Tarin 
tárnáiban például erős, durva szőrű, kefesörényű, 
alacsony jószágok hordják az ércet, a Shanice 
magasan fekvő völgyeiben pedig kecses mozgású, 
zászlósfarkú, középmagas rokonaik kószálnak. Az 
öszvért - mindig egy ló és egy szamár 
keresztezéséből születik, két öszvér nem képes 
utódot nemzeni - főleg hegyekben vagy sziklás 
terepen használják, mert bár csökönyös és lassú, 
biztos a járása nyaktörő ösvényeken is. Hegyi népek, 
illetve azokkal üzletelő kereskedők kedvelt 
málhásállata. Hasonló megfontolásokból esetenként 
jól szolgálhat kalandozóknak is. 

Számos kalandozó választ magának hátast az 
úgynevezett utazólovak közül, hiszen ezek - jóllehet, 
harci képességekkel nem rendelkeznek - számos jó 
tulajdonsággal bírnak, s lehetnek remek állatok. 
Fontos kiemelni, hogy egy ló képességei és 
harcértékei (tehát lényegében az, hogy melyik 
csoportba tartozik a fent említett háromból) nem 
pusztán fajtájától függ. A legpompásabb yllinori 
félvér is a harmadik kategóriába sorolandó, ha csak 
utazásra szánták, s ennek megfelelő kiképzést 
kapott. Természetesen kiváló utazóló lesz, s így a 
megadott értékekből mindig a jobbat kapja, hiszen 
nemes fajta. 

Nem szabad ugyanakkor szem elől téveszteni 
azt sem, hogy a fajta gyakran mégis megszabja a 
hasznosíthatóságot - öszvérből sohasem lesz például 
nehéz harci mén, bármeddig is tanítják. Csak a 
megfelelő paraméterekkel bíró állatot lehet ilyesmire 
felkészíteni. S nézzük most a harcban járatos 
hátasok két csoportját, a könnyű és nehéz harci 
lovat. 

De mi is különbözteti meg egymástól a két 
típust? Mindenek előtt az állatok felépítése. Még aki 
járatlan a lovak megítélésében, de jó megfigyelő, az 

is könnyen különbséget tud tenni közöttük. A 
könnyű harci lovak kecsesek, inkább az 
utazólovakra hasonlítanak. Lábuk vékony, 
faruk gömbölyded, járásuk könnyed. Ezzel 
ellentétben a nehéz harci lovak vaskosak, faruk 
széles és lapos, hosszúszőreik általában jóval 
dúsabbak, súlyuk szemmel láthatóan nagyobb. 
Járásuk nehézkesebbnek és lomhábbnak tűnik. 
Felépítésük szerepüket is híven tükrözi. 

A könnyű- és nehézlovasok között 
elsősorban vértezet- és fegyverzetbeli 
különbség van. A könnyűlovasok ritkán öltenek 
fémpáncélt, és akkor is csak lánc- vagy 
sodronyinget. Fegyvereik közt megtaláljuk a 
szablyát, a könnyebb kardokat, az íjakat és a 
könnyűlovas kopját. Csatabárdot vagy 
zúzófegyvert ritkán forgatnak. Gyorsabb 
manőverekre, fürge rajtaütésekre alkalmasak, 
lovukkal együtt szinte „táncolnak” a csatában. 
A nehézlovasok - miként nevük is jelzi - 
nehézvértezetben harcolnak. Ez leginkább 
teljes, esetleg félvértezet, de szegényebb 
seregek lovagjain látható puszta mellvért, 
lemezvért vagy pikkelyvért is. Arzenáljukban 
súlyos zúzófegyverek, hosszabb, nehezebb 
vágófegyverek, nehéz nyílpuskák, valamint 
nehézlovas kopják találhatóak. Ez utóbbi jóval 
hosszabb könnyű társánál, a markolat felé 
általában vastagodik, a kezet pedig mindig 
védőtárcsa védi. Csapataik pusztító falként, 
robogó erődként rohamoznak, de egyenként 
sem lebecsülendő ellenfelek. 

A lovakon és lovasaikon kívül szólnunk 
kell még a lovas harcmodorról. Képzetlen 
utazók még lépésben is csak arra 
koncentrálnak, hogy le ne essenek és hátsójuk a 
lehető legkevésbé törjön fel - harcra ilyenkor 
gondolni sem lehet. Még viszonylag gyakorlott 
lovasok sem igen képesek arra, hogy küzdelem 
közben maradéktalanul kihasználják a lovuk 
biztosította lehetőségeket. Általában a 
mesterfokú lovasokon kívül mindenkinek csak 
hátrány, ha a ló harc közben össze-vissza táncol 
alatta. 

Az alapfokon képzett lovas már legalább 
annyi előnyt élvez, hogy magasabbról támadhat 
ellenfelére, persze csak akkor, ha az 
gyalogszerrel harcol. A lovas így sem kapja 
meg a „harc magasabbról” szabály minden 
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előnyét; célzóértéke -20-as 
harcértékmódosítót szenved. 

Aki mestere a lovaglásnak, 
kihasználhatja a lovas harcmodor majd' 
minden előnyét. Küzdelem közben a lovát 
táncoltatja, ezzel részben ellenfelét zavarja, 
részben az állat testével önmagát védi - 
egyes harci lovak maguk is komoly 
támadóerőt jelentenek. Mindehhez 
természetesen olyan hátas szükséges, mely 
megfelelően képzett, s lovasával viszonylag 
összeszokott. A lovas harc hatékony és 
látványos, ám nem könnyű módja a 
küzdelemnek. Ha ló és lovasa rendelkezik a 
szükséges képességekkel, akkor a harcos a 
„harc magasabbról” előnyein túl még a 
„harc mozgó lóról” harcértékmódosítóit is 
megkapja.  

A haditudományokban jártas 
hadvezérek tudják, milyen hatékony lehet 
egy lovasroham. A M.A.G.U.S. szabályai 
szerint ekkor a lovasnak még a roham 
előnyeivel (és hátrányaival) is számolnia 
kell, az előbbieken kívül (összeadódnak). 
Egyetlen kivétel a CÉ levonás, itt a negatív 
módosítókat nem kell összegezni, a 
legrosszabb érték számít. (4.táblázat.) 

Fontos, hogy a harci ló ne csak az 
egyszerű segítségekhez legyen idomítva, de 
a csatához is - hiszen egy közönséges ló a 
harcban többnyire megriad és 
megbokrosodik. Az igazán jól idomított 
harci lovak nem csak hogy nem félnek, de 
segítenek is lovasuknak. Ilyenkor körönként 
háromszor támadnak, rúgással és egy 
harapással. Ez csak előttük álló ellenfélre 
irányulhat. A harcra külön nem idomított 
lovak is harcolhatnak, ám ezt csak akkor 
teszik, ha az életüket védik. Ilyenkor vagy 
harapnak, vagy hátsó lábaikkal rúgnak. 
Harcértékeik a táblázatban megadott 
határértékek között, fajtájuk szerint 
változnak. 

A lovas harcmodor avatatlan királyai 
egyrészt a nomád lovasok (kisebb testű, 
nem túlságosan szép, de roppant szívós, 
gyors és igénytelen, többnyire fakó színű 

lovakkal), másrészt az ilanori és yllinori 
könnyűlovasok, akik a nomádok nyomdokain 
haladva tökélyre fejlesztették a „civilizált” világ 
lovas íjászatát. Vágta közben is halálos 
pontossággal, egy ütemben lőnek, nyilaik valóban 
szinte elsötétítik az eget. Könnyű harci lovaikat 
egyszerre idomítják, és nevelésük során megtanítják 
őket bizonyos kürtjelekre. Így csata közben, ha a 
hadvezér kürtjébe fúj, az egész lovashad egyszerre 
reagál, fordul vagy rohamoz, anélkül, hogy a harcoló 
lovasnak erre külön figyelnie kellene. 

Mint látható, a lovak igen fontos szerepet 
töltenek be Ynev és lakói életében. Figyelj hát, 
kalandozó, milyen hátast választasz, ha útra vagy 
hadra kélsz, hiszen sok múlhat döntéseden! 
 

„Szél fúj a dombok felett, seregek vonulnak 
Lovak patája dobban; hazám immár a végtelen: 

A nyeregben ülve a múltra gondolok” 
(Arval d'Incarra) 

 
5. táblázat A lovas harcmodor összefoglaló 

táblázata 
Körülmény Ké Té Vé Cé 

Harc magasabbról* +2 +5 - -20 
Harc alacsonyabbról* -2 -10 - -5 
Harc mozgó lóról +5 +20 +10 -20 
Roham - +20 -25 -30 

* Csak gyalogos ellen; az ellenfél 
alacsonyabbról harcol; a CÉ a ló miatt rosszabb a 
megszokottnál. 
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