
 

 

 
 

Kastélyok, várak 
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A kastélyok, várak fontos szerepet 
töltenek be a fantasy szerepjátékokban, 
éppen ezért nem árt kissé tüzetesebben 
is megismerkedni velük. Az efféle 
erődítmények megépítésének első és 
legfontosabb követelménye a megfelelő 
helyszín megtalálása volt. A hely 
megválasztásában számtalan tényező 
döntött: általában nehezen 
megközelíthető magaslatra, víz 
közelében építkeztek. Ugyanakkor 
figyelembe kellett venni az építőanyag 
odahordásának lehetőségeit is, s ez 
gyakran megnehezítette a tervezést. A 
várak körül puszta, jól belátható 
területet hagytak, olykor több száz 
méteres körzetben kivágták a környező 
erdő fáit hogy egy esetleges támadó 
sereg ne közelíthessen észrevétlenül. Az 
építkezéshez követ és fát használtak, de 
tudnunk kell, hogy nem a ma ia használt 
maltert alkalmazták kötőanyagként, 
hanem mészkőporral kevert homokot, 
ami az esőzések hatására 
sziklakeménységűvé kötött. A külső fal 
vastagsága esetenként a hét-tizenhárom 
métert is elérte, de két méternél sosem 
volt vékonyabb. Az alapokat, ha csak 
lehetett, sziklába vájták, s erre először a 
legalsó katakomba szintet építették rá. A 
katakombák-amelyek leggyakrabban a 
pince, raktár és várbörtön szerepét 
töltötték be- mindig keskeny folyosók és 
apró helyiségek szövevényéből állt, 
nagy termeket a vár legalsó szintjén nem 
találunk. 

Általában kutat is lelhetünk a 
katakombákban, ám ezt csak ostrom 
esetén használták. Ennek elsődleges 
oka, hogy a katakombák tetőzetét 
kőgerendákkal borították, s a 
mozgatható sziklatáblák mérete 
határozta meg a járatok és szobák 
nagyságát. Az alapozás és a pinceszint 
elkészülte után a külső, fő védelmi 
falat húzták fel. Az ún. várfal két 
sziklafalból tevődött össze, melyek 
közé kőtörmeléket, homokot vagy 
földet és mészkőport szórtak, végül 
pedig hónapokon keresztül locsolták 
és döngölték ezt a tölteléket. A falak 
által határolt területre emelték a lakó- 
és őrtornyokat, valamint a kiegészítő 
épületeket. A vár legfontosabb része a 
központi lakótorony volt, ezt úgy 
tervezték, hogy a falak eleste után, 
még önmagában is hosszú ideig 
védhető legyen. A lakótorony mellett-a 
várúr szobájának átellenes oldalon 
találjuk a konyhát, a kovácsműhelyt, 
az istállókat és az egyéb karámokat, 
ezeket fából építették. A vár 
személyzete-a nemeseken kívül, akik 
vagy a fő lakótoronyban, vagy 
(nagyobb vár esetén) külön 
lakótoronyban kaptak szállást-az 
őrtornyokban és az 
erődítményrendszer apró szobáiban 
voltak elszállásolva. A szolganép 
leginkább a munkájához közeli helyen 
aludt: a lovászok az istállóban, a 
kovács a műhelyében, a szakácsok és 
kukták a konyhában, stb.  
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Egy vár teljes felépítése öt-tíz év alatt zajlott le, s 
igencsak igénybe vette a földesúr pénzes ládáját: 
nemritkán birtokainak egy részétől is meg kellett 
válnia, ha egyéb forrásokból nem tudta fedezni az 
építkezés költségeit. Hozzávetőlegesen - ez 
persze más játékokban nagyban függ a világtól és 
egyéb áraktól - a M.A.G.U.S. pénzrendszerében 
5000- 12000 aranyat, míg az AD&D 
pénzrendszerében 30000-70000 aranyat kell 
számolnunk egy vár felépítésére. A vár lakóinak 
és védőinek száma gyakran meglepően kevésnek 
tûnik. A kisebb erődítéseket 20-25 fő védte, de az 

igazán nagy várakban sem tanyázott 300- 
400-nál több védő. Ezt a nehéz élelmezési 
helyzet magyarázza, no meg a 
viszonylagosan kis hely. Az alábbi táblázat 
arról tudósít, hogy egy várfal 
lerombolásához hány lövést kell leadni 
katapulttal. Természetesen a kőkoloncoknak 
nagyjából azonos helyen kell becsapódniuk, 
s a lövések számát nagyban befolyásolja a 
várat építő mesterek hozzáértése is. Az 
átlagos várak falainak mérete 2-es, 3-as.  

 
 /lövések száma/ Könnyű katapult Nehéz katapult Óriás katapult 

Falméret Vastagság 5kg 20kg 250kg kőlövedék 
1 2m 21-40 11-20 1-4 
2 5m 42-60 21-40 2-12 
3 7m 62-80 41-60 3-18 
4 10m 82-100 61-80 4-24 
5 13m 102-140 81-100 5-30 
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Szerző: ismeretlen 
Forrás: ismeretlen 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

 
 
 

  

 
 

 


