
 

 

 
 

Lovak Yneven 
(Avagy a ló nem motor...) 1. rész 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Mesélés közben gyakran 
találkozom azzal a jelenséggel, hogy a 
játékosok részletesen felkészülnek 
minden karakterüket érintő témából, a 
mitológiától kezdve a politikai 
áramlatokig, miközben a mindennapi 
élet területén megmaradnak az erősen 
általánosító, sokszor hibás közhelyeknél. 
Ez bizonyos fokig érthető, hiszen a 
kiegészítők írói ezen kérdéseket 
triviálisnak, a regények szerzői 
érdektelennek tartják. Ha viszont azt 
akarjuk, hogy a karakterek körül a világ 
ne csak elnagyolt színházi díszlet 
legyen, akkor nem árt odafigyelni az 
alapokra. Erre a jelenségre jó példa a 
lovaglás és a ló.  

...Hősünknek sietős a dolga. 
Nosza, hajnalban nyeregbe pattan, a 
lovagol napszálltáig, legfeljebb ebédelni 
áll meg. Este kiköti a hátast, hogy 
legeljen, míg ő tábort üt, de mivel 
támadástól tart, nem szerszámozza le. 
Ha szorult helyzetbe kerül, kihasználva 
a lovaglás Mf-ot (4. fokot) legázolja az 
ellent, eltiporja a vérebeket, átugrat a 
tábortűz felett, felrobog a hajópallón.  

Egészen addig, míg bele nem 
botlik egy olyan KM-be, aki ismeri a 
rideg valóságot... 

Jellemzőikről 

Íme néhány alapdolog, amely 
MINDEN lóra érvénes: 

Intelligencia: a lovak általában 
meglepően okosak. Természetesen, mint 
ahogy az emberek között előfordulnak 
gyenge felfogásúak, úgy lovak közt is 

lelhetünk lassú eszű egyedre, de a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a 
bambának tartott lovak nagy része 
egyszerűen csak nem veszi a 
fáradtságot, hogy megtanulja a dolgát. 
Amit azonban egyszer megtanultak, 
sosem felejtik el. Erővel is 
idomíthatók, de így az alapoknál nem 
lehet tovább lépni. A tanítás mindig 
hosszú hónapok, sokszor évek 
munkája.  

Ijedősség: A lovak gyakorlatilag 
mindentől megijednek, ami váratlanul 
éri őket, vagy gyanús. Szokatlan bűz, 
zaj, felvillanó fény, vér vagy 
vadállatok szaga, néha egészen 
képtelen apróságok is képesek 
megugrasztani a lovat. Ha pedig 
igazán megijed (pánikba esik), akkor a 
Mf. Lovaglás is csak annyit használ, 
hogy a lovas nem potyog le, és pár 
perc múlva talán már van esélye 
megállítani holtra rémült állatát. 
Amennyiben a lovas gyakorlatlan, 
megeshet, hogy a megrémült ló kárt 
tesz mindkettejükben. Mikor a 
hisztérikus állatnak nincs lehetősége 
futni, tör-zúz, rúg és toporzékol. Az 
ijedősség bizony számos ravasz fogás 
forrása lehet. Váratlan fénykitörés 
láttán még a legdrágább ló is arrébb 
szökken, egy jól utánzott bömbölés 
egész ménest megugraszthat, a híd 
alatti frissen nyúzott farkasbőr pedig 
teljes menetoszlopokat bírhat 
megtorpanásra.  

Ki nem állhatják továbbá a 
térkapukat (persze azoktól minden  



MAGUS                                                                      Lovak Yneven - Rúna 7.1                                                 Kalandozok.hu 

2 
 

állat ösztönösen irtózik, éppúgy, mint a tűztől), s 
egy-egy csökönyös példány bizony jó időre 
megbéníthatja az átkelést, ha egyáltalán sikerül 
átvonszolni.  

Bár a fent felsorolt dolgoktól minden ló fél, 
kemény munkával, kiemelkedő idomítással egy 
részük ezekhez hozzászoktatható. Példának okáért a 
harci lovak alkalmazkodnak a csatatér forgatagához, 
a mutatványos lova már nem fél a műsor fényeitől, 
és így tovább. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ha 
békésen abrakoló harci mén mellett valaki leejt egy 
vértet, akkor az nem fog egy ölest ugrani helyből, s 
tán még rúgni is. Itt megint felmerül a térkapu, és 
egyéb mágikus jelenségek problémája, ugyanis míg 
a zajhoz, dögszaghoz szoktatás nem túl 
eszközigényes feladat, addig keveseknek áll 
rendelkezésére teszemazt egy házi térkapu, 
lóidomítás végett.  

Bár csupán anekdotának tűnik, igaz: ha az 
istálló kigyullad, bizonyos esetekben – és bizonyos 
különösen ijedős lovaknál – hiába nyitjuk ki az ajtót, 
szegények annyira megrémülnek, hogy nem találják 
meg a kivezető utat. Akinek tehát fontos a lova, az 
ilyenkor kénytelen bemenni a lángok közé és 
kivezetni, kockáztatva, hogy saját megvadult hátasa 
tapossa halálra.  

A lovak érzékeléséről: 

• Alig néhány színt látnak, de a mozgást sokkal 
messzebbről észreveszik, mint egy ember. 
(Nagyjából olyasféleképp, mint egy félelf.) Egész 
jól boldogulnak félhomályban, sőt, bizonyos 
mértékig még sötétben is. Gyakori örökletes hiba 
viszont náluk a rövidlátás.  

• Szaglásuk jobb, mint némely kutyáé. A vizet már 
mérföldekről megérzik. (Ez sivatagban kincset érő 
tulajdonság lehet.) A mérgezett vizet is észreveszik 
– ha a méreg nem szagtalan -, és nem isznak 
belőle. A sivatagi fajták az egyéb lótípusnál 
körülbelül kétszer messzebbről megszimatolják a 
nedvességet. 

• Hallásuk szintén kiváló. Megjegyzés: rúgásnál a ló 
hallás után is céloz – és 90%ban talál. 

• Bőrük nagyon érzékeny, egy légy érintésétől 
összerándulnak. Emiatt viszont felettébb 
csiklandósak. Ebből következően egy ló hasa alatt 
átbújni igencsak veszélyes vállalkozás. Ezen okok 
miatt a szabadban alvók gyakran bízzák lovaikra 

az őrködést. (Persze ha komoly támadástól 
lehet tartani, jobb, ha egy ember is figyel...) 

• Különleges képességeikről: ha a lónak van 
állandó lakhelye, oda biztosan hazatalál. 
Számtalan eltévedt lovast mentett meg, hogy 
hátasa nyakába dobta a kantárt, s a paci 
szépen hazasétált vele.  (Bár a térkapuk 
megkeverhetik szerencsétlen állatot.) A 
sokszor gazdát cserélt hátasnál, postakocsi 
lónál is elhalványul ez a képesség. Egyes 
források szerint a csapatban élő lovaknál 
kialakulhat bizonyos telepátia is a ménes 
tagjai közt. Némely komoly lótartók 
esküsznek rá, hogy kedvenceik hatodik 
érzékkel rendelkeznek. Ez így nem 
bizonyított, de a természeti katasztrófákat 
egészen biztosan jó előre megérzik.  

Amennyiben pánikba esik a ló, netán 
rosszul ugrik, vagy egy nagyobb gödörben 
megbicsaklik a lába, könnyen súlyosabb 
húzódást, ficamot, netán törést szerezhet be. Ez 
utóbbi a legrosszabb, ebben az esetben ugyanis 
rögtön végezni kell szerencsétlen állattal, mart 
a ló a lábtörésbe (középkori viszonyok között) 
mindig beledöglik. Különben egyéb 
lábsérülései is csak igen nehézkesen 
gyógyulnak. A problémára nem megoldás, 
hogy „semmi ban, megáldatom az atyával, és ő 
majd meggyógyítja!” Egy magára, de főleg 
istenére valamit is adó pap nemigen gyógyítgat 
lovakat.  

Ha a ló bukik, lovasa nagyon kellemetlen 
helyzetbe kerül. Kengyelben lévő lábbal, 
támasz nélkül még azok is bajban vannak, akik 
egyébként gyakorlottak az ugrásban, esésben. 
Tehát csak óvatosan azokkal a fékevesztett 
vágtákkal árkon-bokron át! (Annál is inkább, 
mivel a ló vágta közben csak saját magasságát 
veszi számításba, és könnyen berobog olyan 
csincsésbe, ahol a lovas esetleg fennakad...) 

Csoportosításukról 

Csoportosítani nagyon sokféleképp lehet 
őket. A legalapvetőbbek természetesen a nemek 
szerinti eltérések.  

A kanca kisebb, finomabb felépítésű, 
mint a mén, szelídebb, kezesebb is. Hátránya: 
gyengébb, sérülékenyebb. Amikor 
fogamzóképes, szeszélyessé válhat. Ilyenkor a 
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csődörrel való találkozás kínos jeleneteket 
szülhet. Utazó lónak jó, könnyű harcinak 
csak akkor, ha erre fajtájából következően 
alkalmas.  

A mén nagyobb, erőteljesebb, sokkal 
jobban terhelhető. Bátrabb, 
temperamentumosabb, kezdőknek nem 
való. Természetes agresszivitását 
idomítással gyakran még fokozzák is. 
Hátránya, hogy két mén nincs meg harc 
nélkül: addig verekednek (igen brutálisan), 
amíg egyikük el nem menekül. Ha erre a 
vesztesnek nincs lehetősége (netán ki van 
kötve), a másik folyamatosan gyötri, 
könnyen meg is ölheti. A mének harci lónak 
ideálisan, de csak akkor, ha nagy 
gyakorlattal bíró lovas (Mf./4. fok) üli meg 
őket! 

A herélt, vagy más néven paripa a 
mindennapi használatban leginkább 
elterjedt változat. Felépítése a ménekhez, 
természete a kancákhoz hasonló, azzal a 
különbséggel, hogy korántsem olyan 
szeszélyes.  

Az ynevi szakértők három, olykor 
négy fajtacsoportot neveznek meg. Az 
északiak (az ilanoriak kivételével) csak a 
pónit, a könnyű és a nehéz lovakat különítik 
el, a nomád lovakat vagy nem említik, vagy 
korcs könnyű lovakként írják le őket. Délen 
viszont jobban ismerik ezeknek a lovaknak 
az erényeit, így ott őket különálló, negyedik 
csoportnak tekintik.  

A pónik jellemzői dióhéjban: vastag 
bőr, dús szőr, kivételes igénytelenség és 
teherbírás, valamint nem lehetnek 
magasabbak egy átlagos embernél (az 
északi hagyományokat alapul véve, mely a 
ló magasságát a szemétől számítja). Törpe 
csilléslovak, hegyi emberek, északi 
halászok málhás állatai. Erényei mellett 
meg kell említeni, hogy a póni a leglassúbb 
hátasok egyike, nem bírja jól a meleget, és a 
mének kivételesen undok természetűek 
tudnak lenni.  

A nomád lovak magassága egy-két 
marokkal több, mint a póniké. Nem 
tartoznak a lóvilág szépségei közé: kócos, 
durva szőrű lovacskák szögletes kosfejjel, 
méla arckifejezésével. Nemes ember 

nemigen ül ilyen hátasra, hacsak a szükség rá nem 
viszi. A pónikhoz hasonlóan igénytelenek, és jól 
bírják a zord időjárást. Ugyan a rövid hajrákban nem 
a legjobbak, a hosszú meneteket nekik találták ki. 
Aki több napos utakra készül, az a nomád lóval jár a 
legjobban, bár a teherbírása nem különb egy 
póniénál. 

A könnyű lovakat úgy jellemzik, mint a 
lovasnál magasabb, ötszáz kilogrammnál általában 
kisebb tömegű lovakat. Ismérvük emellett az élénk 
vérmérséklet, a finom, nyúlánk felépítés, vékony, 
érzékeny bőr és gyors mozgás. Közülük kerülnek ki 
a rövid vágta bajnokai, valamint a legszebb hátasok. 
Tény viszont, hogy ezek az állatok a 
legfinnyásabbak a tartás körülményeire, s ha nem 
megfelelő ellátásban van részük, könnyen 
lebetegednek. 

Nehéz lónak számít minden ló, aminek háta 
egy átlag ember szemvonala felett van, és súlyosabb 
ötszáz kilogrammnál. A legnagyobb példányok 
magassága eléri a három ynevi ölt (három méter), 
súlya akár az ezer kilogrammot is. A pónikhoz 
hasonló vastag bőr és dús szőr jellemzi őket; igazán 
pompás látványt nyújtanak hosszúra hagyott 
sörénnyel, farokkal és bokaszőrökkel. Megfelelő 
kezekben kimondottan békés, jó természetű állatok, 
de ha tudatosan elvadítják őket, életveszélyessé 
válhatnak. Ellátmányuk általában a másfélszerese 
egy átlag lóénak. 

Alkalmazás szerint megkülönböztetünk 
munka-, hátas- és harci lovakat. 

A legkülönfélébb területeken fogják munkára 
őket: csilléket húznak a bányákban, gazdag polgárok 
áruit szállítják a városban, nomádok ingóságait 
cipelik a sztyeppéken... Meglepő módon éppen 
igáslónak nem túl gyakran alkalmazzák őket, csak 
igazán gazdag vidékeken. A ló ugyanis jóval 
kényesebb, s ennek következtében drágább, mint a 
többi igásállat (ökör, bivaly). Meg lehet enni, de 
kevesebb húst, tejet ad. Így ahol lehet, a paraszt 
ökörrel szánt, szamárháton utazik. Valójában nem 
igazán létezik olyan külön fajta, hogy igásló. 

A hátas, vagy utazó ló már drága mulatságnak 
számít. Akinek nem sürgős, s nem ad annyit a 
látszatra – mint például a közpapok jó része -, az 
inkább utazik szamáron, vagy öszvéren. Annál is 
inkább, mivel ezek sokkal igénytelenebbek és 
biztosabb járásúak, mint a ló, így a hegyek között 
sok helyen csak velük lehet átkelni. Az utazó lónál 
elvárás, hogy szelíd, békés legyen, szokatva 
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mindenféle irányítási módhoz, bármilyen nyereghez 
és gazdához. A városi forgatagtól ne féljen, 
kényelmes ülés essen rajta (igényeseknek poroszka 
ló dukál). Sajnos a minden igényt kielégítő, szelíd, 
engedelmes egyedről viszont könnyen kiderülhet, 
hogy nem is ló, hanem egy négylábú virsli, aki már 
rég elfeledte az igazi vágtát, és ugyanilyen 
készségesen áll az első lótolvaj rendelkezésére is.  

A könnyű harci ló kifejezés elég tág, mert 
harcinak minősítenek minden fajtát, amit tenyésztőik 
gyakran használnak háborús célokra. Így tehát a 
predoci telivértől a nomádok kócos lovacskájáig 
idevehetnénk az összes hátast. Gyakorlatilag 
bármely fajta megteszi, amely elég mozgékony, 
temperamentumos, és jól bírja a vágtát. Persze 
tulajdonosaik között már gyakrabban látunk urakat, 
így ebben a csoportban több a híres, drága fajta. 
Jelenleg Ynev területén a lovakat elsősorban 
hadászati célokra tartják, ebbe a csoportba tartozik a 
lóállomány nagy része.  

A nehéz harci ló már nemesi játékszer, a jó 
vérű példányok több falu árát érik. Kimondottan 
kényelmes a járásuk, és méreteikhez képest 
meglepően fürgék.. Terhelés (vért) nélkül 
gyakorlatilag ugyanolyan fordulékonyak és 
ugyanúgy ugranak, mint a könnyű lovak, de a vágta 
nem az erősségük. Idomításuk sajnos sok helyen 
megmaradt a kezdetleges szinten. Jó szó helyett 
erővel, kemény zablával és araszos sarkantyúval 
„nevelik” a hátast, ami ennek következtében nagyon 
elvadul. Persze a lovagi elvek szerint ez kimondott 
előny: a nehéz harci mén a fékezhetetlen erő 
szimbóluma, aminek semmi élő nem állhat útjába a 
csatatéren. Az, hogy emiatt hosszú távon szinte 
lehetetlen vele pontos harci alakzatban maradni, 
részletkérdés, hiszen a lovagi hadviselés úgyis az 
egyéni érdemeken alapul... 

Itt térnék ki a kezdő szerepjátékosok egyik 
leggyakoribb téveszméjére, mely úgy szól, hogy „...a 
lovagot gyerekjáték elintézni, csak ki kell alóla ütni 
a lovat, annak meg úgyis kicsi a védője...”. Hogy 
ennek mennyi a valóságalapja, azt semmi sem 
bizonyítja jobban, minthogy sokan már akkor 
meggondolják magukat, ha a valóságban obaáll 
melléjük egy igazi „súlyos egyéniség” a lovak közül.  

A nehézlovasság együttes rohamát csak egy 
sánc, árok vagy karós védvonal törheti meg. Persze 
ők sem vakok, így ennek eleve nem rontanak neki, 
ha nincs mágiával, vagy más módon álcázva. 
Egyébként lehet még próbálkozni íjászokkal, 

megerősített harci szekerekkel, speciálisan 
kiképzett szálfegyveres elitegységekkel, 
valamint a könnyűlovasság szétzilálós elfutós 
taktikájával. Mindezekhez azonban egyrészt 
egy kiváló hadvezér, másrészt pedig – s ez a 
nehezebb ügy – jól felszerelt, fegyelmezett 
sereg szükségeltetik.  

A karakterek persze legtöbbször csak 
néhány lovaggal akaszkodnak össze – ha van 
eszük -, de nekik a fent leírt módszerek sem 
állnak a rendelkezésükre. A mágia nyilván 
tartogat lehetőségeket de erre most nem térnék 
ki. A legtöbb karakter nem hurcol magával 
állandóan szálfegyvereket, s ha igen, azok 
ritkán érik el az ilyen esetben javallott formát 
(minimum két és fél méter hossz, horgas fej), 
amivel a lovagot le lehet akasztani a nyeregből. 
A súlyos kétkezes fegyverek lassúak, a kicsi és 
könnyű fegyverekkel veszélyesen közel kell 
menni, és még akkor sem biztos, hogy 
áthatolnak a páncélon. Ha JK mégis úgy érzi, 
hogy kiáll egy nehézlovassal szemben, akkor 
nem árt egy kicsit megnézni az asztrálját. 
Ugyanis egyébként lehet, hogy gyakorlott 
harcos, de egész más dolog a városban kard-
kard ellen megvívni a hasonszőrűekkel, és 
megint más csaknem egy tonna állig 
páncélozott, ilyesmire kondicionált, veszett hírű 
halállal szembenézni. Ilyenkor bizony gyakran 
előfordul az, ami való világunkban „tankpánik” 
néven vált ismertté. Ha viszont hősünk mégis 
megállna a talpán, akkor jön még csak a 
neheze. Először ugye nem árt kitérni a kopja 
elől, mivel nem valószínű, hogy a saját 
fegyvere lenne a hosszabb. Utána hova üt? A 
harci lónak csak a lába nem páncélozott, de azt 
egyrészt gyorsan kapkodja, másrészt hajlamos 
vele felrúgni a túl közel óvakodókat. (Önállóan. 
A „parancsra rúg” opció teljesen felesleges, 
ugyanis maguktól jobbak.) A fejére szintén 
vigyáz, ráadásul azon sebet ejteni nem könnyű. 
A többi részre pedig a lovag ügyel. A 
karakternek jobbak az esélyei, ha maga is lovon 
van, de akkor sem szabad elbíznia magát. Ha 
könnyebb a lova, abból még nem következik, 
hogy ki tudja fárasztani a csatamént, mivel az 
valószínűleg helyben toporogva fogja bevárni, 
míg ellenfele gyanútlanul megközelíti. Akkor 
pedig egyszerűen elkapja és legázolja a nálánál 
gyengébb lovat.  
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Összeségében elmondhatjuk, hogy a 
nehéz harci ló nem véletlenül, és nem csak 
teherbírása jogán lett a legdrágább hátasok 
egyike.  

Tartásukról, gondozásukról 

Persze nem ez az egyetlen tévhit a 
lovakkal kapcsolatban. Sokan gondolják 
úgy, hogy a karakter dolga a lóval csupán 
annyi: felszerszámoz, nyeregbe pattan, 
egész nap vágtat, aztán leszerszámoz, kiköt 
legelni.  

A gyakorlat ezzel szemben: reggel 
etetés, itatás, utána egy óra emésztés-
szünet, gyors reggeli csutakolás. Maga a 
felszerszámozás a legrövidebb, körülbelül 
öt perc. Délelőtt kényelmes séta, olykor egy 
kis ügetés. Vágta legfeljebb összesen 
negyven-ötven perc. Amennyiben ezt 
egyben akarja valaki lefuttatni, akkor be 
kell érnie nagyjából húsz perccel, s utána 
akár meg is állhat pihenni. Délben etetés, 
egy-két óra pihenő. Délután hasonló tempó, 
mint délelőtt.  

Ha csak egynapos útra megyünk, s 
kényelmesen akarunk utazni, kényelmesen 
akarunk utazni, átlagos lóval jó út- és 
időjárási viszonyok között hozzávetőleg 40 
ynevi mérföld (negyven kilométer) az 
ajánlott táv. Kiváló minőségű lóval, több év 
folyamatos gyakorlással ez a táv akár 150-
160 mérföldig is növelhető, de 
hangsúlyozom, ez a lehetséges maximum, 
amit még az állat károsítása nélkül el lehet 
érni. A lovas tehetsége annyiban számít, 
hogy ezt az eredményt már eleve csak a 
mesteri szintű lovas tudja kihozni a lehető 
legjobb lóból is – és a mestert a zsenitől 
csak az választja el, hogy tíz vagy húsz 
mérföldet tesz meg egy óra alatt átlagosan.  

Ha hosszabb távval kell számolnunk, 
akkor már csak 20-30 mérföldnyi napi út 
javasolható. Természetesen ha a terep, vagy 
az időjárás romlik, ez a szám drámai módon 
csökken. Szélsőséges esetben – hófúvásos 
hegyi úton – az ember sikerként könyvelhet 
el 3-4 mérföldet is... Aki kényszerből vagy 
nemtörődömségből nem tartja be ezeket a 
korlátokat, az gyorsan megtapasztalhatja a 

következményeket: amennyiben csak egyszeri az 
eset, és nem hajtja túlságosan meg szegény párát, 
(50-55 mérföld egy nap) akkor valószínűleg másnap 
„csupán” egy igen rosszkedvű és gyenge lóval kell 
szembenéznie. Ha azonban ezt huzamosabb ideig 
folytatja, akkor a hátas kondíciója leromlik, s már az 
átlagos teljesítmény is komoly erőfeszítésébe fog 
kerülni. Ilyenkor jönnek elő a rejtett járáshibák; a ló 
többet botlik, fárasztóbb lesz rajta a lovaglás. Aki 
komolyabban meg akarja hajtani a hátasát, az több 
kellemetlenségre számíthat. A ló is csak érző lény: 
ha elege van, lassítani fog. Ostorral tovább lehet 
hajtani, de ha nem szokta az efféle bánást, a lovas 
könnyen a rekettyésben találhatja magát. Ha mégis 
tovább tudja űzni, a ló – akárcsak a fáradt ember – 
könnyebben hibázik. A legtöbb – nagy sebesség 
miatt gyakran végzetes – bukás ilyenkor fordul elő. 
Kevés ember képes úgy meghajszolni egy lovat, 
hogy az holtan forduljon ki alóla, de egy-egy 
kegyetlen vágta során a szerencsétlen pára általában 
összeszed valami olyan kórságot, amibe aztán 
napokon belül beledöglik. 

Váltott lovakkal futárok napi távja 200-220 
ynevi mérföld, amit nagyjából tíz napig képesek 
egyfolytában teljesíteni. A valaha feljegyzett 
legjobbak sem tudtak (váltott futárlovakkal!) 310 
mérföldnél jobb átlagot teljesíteni a tíznapos távon. 

Egészen rövid távot (egy mérföld) egy az 
yllinori királyi ménesből származó ló csaknem egy 
perc alatt képes lefutni, míg az átlagos lónak ez 
legalább másfél percébe kerül.  

A nap végén alapos csutakolás szükséges: 
előbb durva kefével, aztán finommal, végül 
patatisztítás, patkóellenőrzés. Ha az állat megázott, 
meg kell szárítani. Utána kiadós vacsora dukál neki. 
Napi adagja: legelészve negyed nap, mire jóllakik, 
mert 30-50 kilogramm füvet eszik. Száraz zabból, 
abrakból „beéri” 5-10 kilogrammal is. Inni fajtájától 
és igénybevételétől függően 25-45 litert iszik. Az 
istállót mindenki finom, meleg helyként írja le, ahol 
romantikusan lehet aludni a szalmában. Az igazi 
istálló ezzel ellentétben kimondottan hűvös hely egy 
ember számára, mert a lovaknak nem tesz jót a 
túlzott meleg. Nagyjából olyan ott éjszakázni, mint 
egy pincében.  

A napi rutinos felül nem árt időről időre 
átnézni a szerszámot sem: az elhanyagolt felszerelés 
csúf helyzeteket szülhet. Hat-nyolc hetente újra kell 
patkoltatni – csakis jó kováccsal, különben a drága 
pénzen vett hátas rondán lesántul. Amennyiben 
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igazán lelkiismeretesen akarja valaki csináltatni, 
Akkor ez valójában kétszeri alkalmat jelent, mivel 
először csak a patát formázzák, s a patkó csak akkor 
kerül fel, ha a formázás bevált. Egy patkolás 
időtartama körülbelül egy óra, nyugodt ló esetén. A 
pónikat nem kell patkolni, egyes nomád lovakat sem 
szoktak, de azok emiatt sokkal kisebb teljesítményre 
képesek és gyorsabban leromlanak. Hegyi utakon, 
városban dolgozó lovakra télen szöges patkót 
tesznek. Az egyedi patkóknak és az egyedi járásnak 
köszönhetően viszont minden lónak egyértelműen 
azonosítható nyoma van, ami ugyanúgy jellemző 
rájuk, mint az elfszabásúakra az ujjlenyomat. (Már 
azok szemében, akik értenek a nyomolvasáshoz.) 

A gyakorlatlan lovas még sok 
kellemetlenséggel találkozhat. Aki nem szokott a 
nyereghez, vagy hosszabb időt kihagyott, az már 
egy-két órácska után számíthat rá, hogy másnap 
vonyítani fog az izomláztól. Így lesz ez akkor is, ha 
egyebekben igen jó erőben van, mivel nem 
valószínű, hogy a far- és belső combizmait is 
rendszeresen edzette volna. (Hacsak nem alapító 
tagja egy Ellana-szentélynek.) Azokat leszámítva, 
akik szinte nyeregben nőttek fel, vagy a munkájuk 
miatt megszokták (nomádok, futárok), az átlag lovas 
kevesebbet bír, mint a hátas alatta. Nagyon durva 
átlagban napi 4-6 óra az általános, de ezt oly sok 
tényező befolyásolja – egyéni kondíció, környezeti 
feltételek, a ló járása, a nyereg, miegyéb – hogy 
inkább csak támpontnak tekinthető.  

A lószerszámról 

A lóhoz persze szerszám is dukál. A nyereg 
lelke egy sima faváz, aminek ülő részét igyekeznek 
minél kényelmesebben kipárnázni. Az utazónyergek 
mindkét kápája igen magas (egy arasz körüli), s a 
hátsó ívesen körülöleli a csípőt. Sima terepen jó 
támasztékot ad, de kaptatós részen, ugratásnál 
kényelmetlenné válik. Akik gyakorlatilag a lóval 
élnek, azoknál egy sereg apró kiegészítő kerül még a 
nyeregre: bőrborítás a kengyelre, hogy ne legyen 
olyan hideg, szarv vagy fül a kápára, amihez hozzá 
lehet kötni különböző dolgokat, és így tovább. Ezek 
a darabok természetesebben sokkal igényesebben 
készülnek, s így drágábbak, mint a hétköznapi 
használatra szántak. Az utazónyereg másik 
különleges változata az asszony- vagy dámanyereg. 
Speciális kiképzése révén lehetővé teszi, hogy a 
hölgy kecsesen, alsószoknyái mutogatása nélkül 

szálljon lóra. Bár nagyon ízléses dolog ilyen 
nyeregben ülni, hosszú útra nem javallott. Ezt a 
luxust azonban úgyis csak a vagyonosabb 
nemesasszonyok engedhetik meg maguknak. A 
többiek vagy kocsira szállnak, vagy vállalva a 
kényelmetlenséget és a lepottyanás veszélyét, 
hagyományos nyeregben utaznak női módra.  

A harci nyereg kétféle lehet. Az egyik az 
utazó nyereg továbbfejlesztett változata hogy a 
lovas minél biztosabban üljön a ló hátán, 
véletlenül se billenthessék ki. Ez jellemző 
többek között a nehézlovassági felszerelésekre. 
A másiknál a cél, hogy kényelmesen lehessen 
benne vágtázni, ugratni, szükség szerint a ló 
nyakára dőlni. Ez a nyereg könnyű, és egészen 
kis kápákkal készül. Leginkább a gyors 
felderítőegységek használják, de például 
vadászatokon is elterjedt. 

A nyereg alá vastag nemezlap vagy 
báránybőr kerül – az úgynevezett izzasztó -, 
hogy a faváz ne sértse fel az állat hátát.  

Kantár és zabla annyiféle akad, ahány ló 
Yneven. Legtöbbjük azonban csak jelentéktelen 
apróságokban különbözik egymástól. A 
legelterjedtebb a csikókantár, mivel ennek a 
használata a legegyszerűbb. Az ilanori kantár 
az előbbihez nagyon hasonló eszköz, csak annál 
feszítőzablát használnak. Ezzel komoly hatást 
lehet gyakorolni, de éppen ezért kezdőknek 
nem ajánlott, mert túl durva bánásmódtól a ló 
megvadul. A harmadik a nagy, vagy predoci 
kantár, amely a pompás lovasfestményekről, 
szobrokról ismerős. Ezen a legfeltűnőbb, hogy 
egy szár helyett kettő van a kantáron de 
tulajdonképpen az egész sokkal összetettebb. 
Használata igen bonyolult, ám egyedülállóan 
kifinomult kapcsolatot eredményez ló és lovas 
között, ha mindketten beletanulnak.  

Mindezen felül nem árt még, ha akad egy 
lópokróc amit a lenyergelt állat hátára lehet 
teríteni, ha hűvösre fordul az idő, vagy nagyon 
kimelegedett. Mindennap szükség van továbbá 
kötőfékre, kefére, vakaróra, patakésre, 
valamilyen eszközre, amivel a kilazult patkót 
vissza lehet ütni, nem árt egy zabos tarisznya, 
patazsír, esetleg béklyó.  
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Beszerzésükről 

Amennyiben valami oknál fogva a JK 
elveszítette hátasát, s új után kell néznie, az 
sem olyan egyszerű, mint egy másik 
csizmát húzni. Természetesen vidéke 
válogatja, de az átlagos faluban vagy 
egyáltalán nincs ló (ez gyakori), vagy csak 
egy-kettő akad (ez a gazdagabb vidékekre 
jellemző). Még ha történetesen találni is 
lovat, attól általában nem szívesen válnak 
meg, ezért jól felverik az árát – s még így is 
örülhet a vevő, ha egy közepes vagy gyenge 
minőségű, de legalább egészséges állat 
gazdája lesz. 

A városokban, forgalmasabb 
kereskedelmi utak környékén valamivel 
jobb a helyzet: itt jó eséllyel már hivatásos 
lócsiszárba is lehet botlani. Épp ezért 
azonban annak is megnő a lehetősége, hogy 
a JK-t magas szinten csapják be. Még a 
komoly tapasztalatokkal rendelkező vásárló 
is legalább fél óra tüzetes, szabadtéri 
szemlélődéssel tudja csak elkerülni, hogy 
pórul ne járjon. A lovaknak gyakran adnak 
nyugtatót vagy élénkítőt, befestik őket, 
átpakolják, hogy ne tűnjön fel a járáshiba, s 
még hosszan sorolhatnánk.  

Lovat nem csak venni lehet, hiszen 
háziasításával egyidős a lótolvajok 
szakmája. Természetesen ennek is, mint 
minden „mesterségnek”, megvannak maga 
buktatói. Szabad térségeken tartott ménest 
nehéz észrevétlenül megközelíteni (bár a 
lónak nem kell feltétlenül asztalsimaságú 
terep). Amennyiben ez mégis sikerülne, 
mivel a lovak nincsenek hozzászokva az 
idegenekhez mozgolódni kezdenek, s ha a 
csikósok nem pálinkáztak aznap túl sokat, 
máris lefülelik a tettest, mielőtt elinalhatna. 
Ha mindezek ellenére mégis sikerül a 
dolog, szőrén megülni egy lovat nem kis 
feladat, főleg, ha az nem szokott a lábbal 
irányításhoz. Persze az is lehet, hogy olyat 
sikerült kiválasztani, amelyik nincs is 
betörve – de ezt a lehetőséget inkább nem 
részletezem... 

 Városokban egyrészt a sok lehetséges 
szemtanú, másrészt a helyi alvilág rontja az 
esélyeket. Ilyen helyen nem si igen hagynak 

lovat őrizetlen. A fogadók, bordélyok, kocsmák, 
egyéb vendéglátó műintézmények mindig 
gondoskodnak a hatások őrzéséről, még ha rendes 
istállójuk nincs is. 

Ha netán mégis sikerült elmenteni egy lovat, 
jobb gyorsan elcserélni, mert ha felismerik, már 
lehet is végrendelkezni. Márpedig felismerik, s nem 
lehet arra hivatkozni, hogy „ez egy másik fekete ló, 
csak hasonlít a tiedre!”. A legtöbb lovon billog van, 
s ezen felül számon tartják a természetes azonosító 
jeleket is. Szakavatott lótolvajok átsütik ugyan a 
billogot (ha lehet), lefestik az orr és a bokajegyeket, 
de a szőrforgókkal már nem tudnak mit kezdeni. 
Márpedig, ha a vádló fejből felsorolja, hogy a ló 
szőre hol merre áll, a védelemnek nehéz dolga lesz... 
A lólopás büntetése a legtöbb kultúrkörben halál, 
mégpedig valamilyen szégyenleges formában. 

Dióhéjban ennyit az általánosságokról.  

Jellemükről 

Ezen túl viszont minden ló egyéniség. Íme egy 
kis ízelítő a kirívó esetekből, a teljesség igénye 
nélkül (az itt leírtak nem jelentik az, hogy minden 
hatás teljes jellemrajzzal kell kidolgozni, viszont 
ötletet adhat a KM-nek, ha egy kis színesítés kell a 
kalandba): 

Álljon elsőként mindnyájunk kedvence, 
egyben a leggyakoribb bajkeverő, az agresszív ló. 

Enyhe eset: csak egyvalakit utál – azt viszont 
nagyon. Mivel, mint említettem, a ló intelligens 
állat, igen ravaszul kellemetlenkedik. Ártatlan 
képpel ballag „áldozatához”, kedveskedve odadugja 
az orrát, majd jól megharapja a delikvenst. Vagy 
csak a lábára lép és nem száll le róla. Rosszabb 
esetben csendesen vár a pillanatra, míg a gyűlölt 
személy figyelme lankad, s ha az illető hatótávon 
belül ér, irgalmatlanul felrúgja. Az már csak 
apróság, hogy utálata tárgyának természetesen 
semmiképp nem fogad szót. Avagy lásd: 
„engedetlen ló”, „lusta ló”. (Megjegyzés: A ló ritkán 
gyűlöl valakit ok nélkül. Viszont sosem felejt.) 

Súlyosabb eset: egy bizonyos csoportot utál. 
Ez lehet faj (például orkok, szamarak, ölebek), de 
lehet bármi más is (cserzővargák, vörös hajú 
emberek) – ideértve néhány kínos lehetőséget is, 
teszem azt ereni kékköpenyesek (a ló képes 
felismerni az egyenruhát). Amint meglát egy 
egyedet az adott csoportból, rögtön az enyhe esetnél 
leírt tüneteket produkálja.  
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Legsúlyosabb eset: az úgynevezett „egygazdás 
ló”. Senkit nem tűr meg a személyes auráján belül, 
csak a gazdáját. Minden ok nélkül is megharapja, 
megrúgja az óvatlanul közelébe merészkedőt. Csak 
tapasztalt lovas bír vele! Előnye ellenben, hogy 
asztrális mágia nélkül ellophatatlan.  

Ennek a típusnak a kapcsán térnék ki 
bővebben a lórúgás természetére. A ló híresen jó 
hallása alapján céloz – nos, híresen jól. A felső 
határt valószínűleg az a példány képviselte, mely 
képes volt eltalálni a lehulló vízcseppeket, az előző 
csepp zajából kiszámítva. De ha valakit nagyon nem 
szeret, az aláhulló lócitromot rúgta az arcába... 

(Zárójelben jegyezném meg, hogy a 
Bestiáriumban a lórúgás sebzéséről közölt adatok 
csak akkor elfogadhatóak, ha hozzáadjuk a tetemes 
erőbónuszt is – a ló méretétől függően +5 és +10 
között!). Az sem köztudott, ám szomorú tény, hogy 
a ló oldalra is képes rúgni.  

A következő bosszúságforrás az engedetlen ló, 
a képzetlen lovas életének megkeserítője. 
Gyakorlatilag egy lépést sem lehet vele megtenni, 
hiszen a paci lecövekel, süketnek tetteti magát és 
verésre csak megvadul. Ha pedig mégis elindul, arra 
megy, amerre akar, vagy odaszorítja emberét a 
falhoz, karámhoz. Tapasztalt lovasnak nem jelent 
problémát, gyorsan ráncba szedhető. 

A lusta ló mindenre képes, csak ne kelljen 
dolgozni. Ha istállóban áll, nem engedi maga mellé 
azt, akinél lószerszámot lát. Szabadon mindig csak 
annyival trappol arrébb, hogy a szerszámmal 
közelítő ne érhesse utol. S mivel a lovak sokáig 
bírják a fogócskát... Amennyiben mégis sikerül 
fülön csípni jó szorosan összezárja a száját, nehogy a 
zablát be lehessen tenni. Ha kezdő próbálkozik, meg 
is harapja. Mikor a nyerget csatolják fel rá, teleszívja 
magát levegővel, így indulás után negyed, fél órával 
már meg kell állni meglazítani a furcsamód laza 
nyerget. Természetesen sétánál gyorsabb tempóra 
csak folyamatos ösztökéléssel bírható. A ravaszabb 
példányok képesek betegnek, sántának tettetni 
magukat, hogy ne kelljen elindulniuk.  

A falánk ló nem ismer mértéket: addig eszik, 
amíg van előtte. Ennek persze hasfájás és lustaság 
lesz a vége. Ha a gazdája emiatt korlátozza 
abrakadagját, képes fölenni maga alól az almot. 
Zsúfolt piacon csak figyelemmel lehet vele 
közlekedni – elég egy pillanatnyi bámészkodás, és a 
ló már a standról csemegézik. Falánkságában 
olyasmit is megkóstolhat, ami nem tesz jót neki 

(kalap, kötél, takaró stb.). Ezekkel a lovakkal 
fordul elő leggyakrabban, hogy mérges növényt 
esznek. Feljegyeztek olyan esetet, amikor egy 
póni még ügetés és vágta közben is 
folyamatosan legelni próbált. A falánkság 
akkor a legidegőrlőbb, ha a 
„szabadulóművész”-tulajdonsággal párosul. 

Szabadulóművésszé általában intelligens 
lovak válnak. (Bár egyébként bambának tartott 
egyedek közt is akadt már őstehetség ezen a 
téren.) Általában valamely cél érdekében 
kísérleteznek a szökéssel (lásd még falánk, 
lusta, agresszív), de előfordul, hogy csak úgy, a 
játék kedvéért csinálják. A szokásos karám 
nagyjából egy ember magas. Jogos a kérdés, 
miért ilyen alacsony, mikor ennyit még egy 
átlagos ló is simán át tud ugrani. Nos, a lovak 
nem szeretnek ugrani. Maguktól meg sem 
próbálják! Önszántukból még az öles akadályt 
is csak hosszú tipródás után veszik, - Nem így a 
szabadulóművész! És mivel a karámokat az 
átlag lovakra szabják... Az istálló már 
bonyolultabb eset, főleg, ha szakszerűen van 
bekötve. Ilyenkor a ló nem tud kijönni az 
állásból, de az igazán elvetemült állat 
nekitámadhat lebontani. Egy éjszaka alatt elég 
komoly károkat tud okozni. Ha pedig a lovász 
egy cseppet is hanyag volt, lovunk fenekestől 
felforgatja az egész helyet. Az agresszív típus 
közben beleköt a többi lóba. Ha falánk, 
megkeresi az abrakosládát, és akkor a hős 
kalandozó lova helyett csak egy négy lábon álló 
hólyagot talál. Ezen tevékenysége közben 
persze mindenbe belelép, belebotlik, s könnyen 
sérül.  

Mikor csak úgy kikötjük valahol, 
gondolhatjuk, hogy elég egy erős csomó, a 
szerszámból úgysem jut ki. Aki már látott 
lószerszámot közelebbről, nehezen tudja 
elhinni, hogy a ló ebből önállóan, minden 
segítség nélkül kibújik. Egy tehetséges 
szabaduló nem egészen öt perc alatt 
lefintorogja e fejéről a kantárt. Persze, ha kocsi 
elé van fogva, nemigen tud a hámból is 
kimászni, de a fejét szabadon mozgathatja. 
(Ennyi a falánknak bőven elég...) A hatás a 
kantár levétele után mehet, amerre kedve tartja. 
(A kötőfékből is ki tudnak bújni, vagy 
elharapják.) 
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Kisszótár 

Aranyfakó, aranysárga, leányfakó – 
az aranypejhez hasonló ragyogó színű, de a 
sörénye, farka színe egészen világos, „akár 
az ereni szépleányok haja”. 

Aranypej – igen ritka változat, 
nagyon előkelőnek tartják. Valóban 
impozáns látvány, ugyanis az ilyen lónak a 
„frissen vert aranypénzre” hasonlít a színe. 

Csánk – a pata feletti második ízület 
az első lábon. 

Csillag – négyágú folt a homlokon. 
Szerencsehozónak tartják.  

Csüd  - a pata feletti első ízület.  
Deres – ahol a fehér és valamilyen 

más szín egyenletesen, fele-fele arányban 
keveredik. Nemesi körökben divatos 
változat, különösen az almásderes, amit 
fehér alapon szabályos kör alakú foltok 
díszítenek.  

Fakó – bármely szín világos változata 
(aranyfakó, egérfakó, mogyorófakó, 
sárgafakó, stb.). 

Fehér – a legritkább szín; valójában 
szürke (mert az állat bőre sötét árnyalatú). 
Ránézésre sok ló tűnik fehérnek, de 
amelynek a szeme nem kék, azt fakónak 
hívják. 

Fekete – tiszta fekete szőr, palaszürke 
pata.  

Hátszíj – a gerinc vonalán végigfutó 
sötét, legtöbbször fekete csík. A pónikra, s 
azok közül is a fakóra jellemző.  

Hóka – hosszú, széles csík az orron. 
Jegyek – jellegzetes fehér foltok a 

fejen és a lábon (pl. hóka, csillag, kesely, 
stb.). 

Kesely – a láb vége fehér. 
Lámpás – az egész orrot beborító 

fehér folt. 
Mar – a hát és a nyak találkozásánál 

található, lapocka feletti rész. Egyes 
kultúrák innen mérik a ló magasságát, 
mások a szemmagasságot veszik 
figyelembe, vagy a fejtetőt.  

Pej – a leggyakoribb lószín. Egy lovat 
akkor nevezünk pejnek, ha alapszíne barna, 

vagy barnás árnyalatú, farka, sörénye pedig az 
alapszínnél sötétebb. Fokozatai a legvilágosabb 
sárgás árnyalattól a sötét vörösig: aranypej, 
meggypej, középpej, gesztenyepej, sötétpej, 
nyárifekete (ez utóbbi nyáron feketének tűnik, csak 
téli szőrzete barnás).  

Poroszka – speciális járásmód, amikor a ló az 
azonos oldali lábaival egyszerre lép. Mivel ilyenkor 
nem rázza úgy lovasát, az ilyen utazólovak igen 
keresettek, de drágák is. A legtöbb lovat tanítni kell 
rá, de délen a shadoni és gorviki fajták nagy részénél 
természetesen alakul ki.  

Sárga – a sárga ló szőre a világossárgától a 
sötétbarnáig, sötétvörösig bármilyen elehet; hosszú 
szőreinek színe megegyezik az alapszínnel, esetleg 
pár árnyalattal világosabb annál, de semmiképpen 
sem fekete.  

Szügy – ha szemből tekintünk a lóra, a két váll 
és a nyak közé eső terület.  

Tarka – ha a nagy fehér foltok kisebb 
színesekkel váltakoznak. A pej után a leggyakoribb, 
bár a nemesség által kissé közönségesnek tartott 
szín. Az elfek ellenben sokra tartják, mert a pej 
mellett a legjobban álcázható lószín.  

Tűzött – a fekete, barna vagy sárga szőrön 
kicsiny fehér foltok vannak. 

Hám – a szerszám szügyre, vállizomra fekvő 
része, aminél fogva a ló húz. 

Istráng – a hámot a kocsival összekötő 
szerszámrész.  

Szár – a ló irányítására használt szíj. 
Csótár – tollas, szalagos dísz a ló feje tetején. 
Kocsi – a szekérnél igényesebb jármű. 

Jellegzetessége, hogy az első kerekei kisebbek, mint 
a hátsók, ami lehetővé teszi az igen kis íven 
fordulást. Mélyebb súlypontja miatt stabilabb és így 
gyorsabb is. A kocsitest felfüggesztett, ezért jóval 
kényelmesebb benne az utazás. 

Fék – vagy kötőfék; egy egyszerű kötél a ló 
nyakában, aminél fogva ki lehet kötni. 
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