
 

 

 
 

Tovdvar 
Lovagvár a bércek árnyékában 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Todvar a Gorvikot a Kereskedő 
Hercegségektől elválasztó Manta an 
Gorvik hegység északi nyúlványa, a 
Corrada legmagasabb csúcsánál fekszik, 
a Dargetta Fennsíkon. Közel s távol 
nincs egyetlen emberlakta település sem, 
egyetlen út vezet fel mindössze a 
fennsíkra, a hegység keleti lábánál fekvő 
falvakból. Az út nyáron is lovat és 
embert próbáló, két hetet vesz igénybe, 
míg télen a mély hótól teljességgel 
járhatatlan. 

A bércek tövében megbúvó vár 
minden szempontból önellátó, az ide 
költöző lovagoknak a világ dolgaitól 
való tökéletes elszakadást kínálja. 
Magányra és elmélkedésre ennél különb 
helyet keresve sem találni a heves 
érzelmek korbácsolta Gorvikban. 

Terda Radovik an Warvik 
A történetírók így ismerték meg, 

korábbi nevéről semmit nem tudni. Saját 
bevallása szerint warviki nemesi 
családból származott, de születésének 
pontos helyét és körülményeit homály 
fedi. Eleinte kalandor-lovagként hívta 
fel magára a figyelmet - máig 
tisztázatlan miként, de már fiatalon 
rendkívüli fegyverforgató vált belőle. 

A Terda Radovik an Warvik nevet 
hercegi rangra emelkedésekor vette fel, 
s ugyanezen néven koronáztatta magát a 
kardja erejével eggyé kovácsolt Gorvik 
királyává. Életútja és mágikus vonzerejű 
személyisége máig a lovagok példaképe 

szerte az öt tartományra szakadt 
országban. 

Uralkodása ötödik esztendejében 
éppoly titokzatosan tűnt el, ahogyan 
korábban a semmiből felbukkant. 
Gyakran hasonlítják a tarlótűzhöz, 
mely apró szikrából megnövekedvén, 
tomboló hevével hatalmas területeket 
perzsel fel... majd hirtelen kihuny. 

Radovikánus Lovagrend 
A Radovikánus Lovagrend 

Gorvik összes tartományában, de 
elsődlegesen Warvikban számos 
rendházzal rendelkezik. Bármelyik 
tisztavérű, született gorviki 
nemesember tagjává lehet, 
amennyiben kellő tisztelettel viseltet a 
Névadó Nagymester, Radovik iránt. 
Egyébiránt a Radovikánus Ynev tán 
legnyitottabb lovagi szervezete; 
rendházaiban a legváltozatosabb 
eszméket és nézeteket vallják - olykor 
egymással szöges ellentétben állókat 
is. A Lovagrend tagságának túlnyomó 
részét az ország területén szétszórtan, 
váraikban és kastélyaikban élő 
nemesurak alkotják, kik ifjúkorukban 
néhány esztendeig valamelyik 
Radovikánus rendházban nevelkedtek. 
Ők lakhelyük vagy elvi közösségük 
alapján úgynevezett „nyitott” 
Radovikánus rendekbe tömörülnek; 
maguk közül választanak hadurakat és 
főhadurat, s csak alkalmanként 
gyűlnek össze. Némelyikük ellenben 
örökre hű marad a rendházhoz, ahol  
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ifjúkori tanulmányait végezte, s azon Radovikánus 
Rend „külső” tagjaként él. 
A Radovikánus Lovagrend elitjét kétségtelenül a 
rendházak jelentik. Ezek legtöbbje nemesifjak 
nevelésével is foglalkozik, a végleges 
elkötelezettséget vállaló lovagoknak pedig otthont és 
életcélt nyújt. A rendházak széles palettáját kínálják 
a lovagi életmódnak: akadnak közöttük különféle 
harci és paplovagi rendek - az egyik legkülönösebb 
közülük a Todvari Rendház. 

Todvari Rendház 
A todvari rendház a Névadó Nagymester, 

Terda Radovik an Warvik emlékének őrzését tartja 
elsődleges feladatának. Todvar falai közt a lovagok 
Radovik szokásai és tanításai szerint élnek: az Ő 
kedvteléseinek hódolnak, az Ő harcmodorát 
igyekeznek elsajátítani, s az Ő mentalitását kísérlik 
meg magukévá tenni. Azon túl, hogy ekként mindent 
megtesznek az azonosulás érdekében, a rendház 
papjainak segítségével rendszeres, liturgikus 
tartalmú szertartásokat és meditációkat is végeznek, 
melyek felkészítik testüket és szellemüket Radovik 
lelkének befogadására. Mondják ugyanis, hogy 
Radovik lelke, ha a haza érdeke megkívánja, olykor 
megszállja a feladatra legalkalmasabb todvari lovag 
testét, hogy általa segítse Gorvikot. A legenda 
igazáról mit sem tudni, ám tény, hogy a Todvari 
Rendház lovagjai alkalmanként emberfeletti tettekre 
képesek. 

Épületek, helyiségek: 
• Öregtorony 
• Rendház 
• Apátság 
• Tornaudvar 
• Barbakán 
• Itatóudvar 

Öregtorony 

A földszint egyetlen hatalmas, egybenyitott 
tér: ez a lovagterem. Az első emeleten két további 
nagyterem kapott helyet, a Vadászterem és a 
Fogadóterem. A következőn a Kancellár, a 
Szertartásmester és a Fegyvermester lakosztálya, 
valamint egy vendéglakosztály; ez utóbbiba költözik 
le alkalmanként a Főhadúr, amikor nála magasabb 
rangú vendég érkezik a várba. (Ilyen lehet a 
Radovikánus Rend nagymestere, vagy bármelyik 

tartomány hercege avagy bíborosa - és 
természetesen a Király, amikor az ország 
egységes.) Ilyen alkalmakkor a gorviki etikett 
előírásai szerint átengedi a teljes legfelső 
szintet a legmagasabb rangú vendégnek. A 
padlás körül kiugró kerengő vezet körbe a 
torony külső falán, ahonnan állandó őrség tartja 
szemmel a lovagvárat és környékét. 
Az Öregtorony sarkaihoz tapasztott kisebb 
fiatornyokat nem utólag toldották a központi 
toronyhoz - ahogyan az számtalan gorviki 
várban megfigyelhető -, hanem azzal egyidőben 
építették. Egy szinttel alacsonyabbak, hogy ne 
zárják el a kilátást a legfelső szint ablakai elől. 
Itt futnak zárt házukban a csigalépcsők, minden 
szinten zárható ajtajuk nyílik mind az Öreg- 
mind a fiatoronyba. A fiatornyok földszintjén 
és emeletén összesen nyolc kisebb terem 
található, ezekben lovagi társaságok 
különülhetnek el, vagy alkalmanként 
vendéglakosztályként is felhasználhatók. A 
legfelső emelet minden fiatoronyban a rendház 
egy-egy hadurának birodalma. 

Lovagterem 

A padlót színpompás rozetták borítják - 
megannyi kőintarziával készített lovagi címer. 
Hogy címerét itt láthassa viszont, ez minden 
Todvarban megforduló lovag álma, ám az óriási 
megtiszteltetés csak a hadurak tanácsa által 
kitüntetett keveseknek jut osztályrészéül. A 
terem falaira ellenben minden lovag 
címerpajzsa felkerül, aki éppen Todvar falai 
között időz - körbepillantva rögtön 
megállapítható, ki érkezett meg illetve hagyta el 
a várat. Az északi fal főhelyét a legendás 
sárkányfej-trófea foglalja el, tőle jobbra függ a 
todvari, balra a főhadúri címerpajzs, alattuk 
pedig a négy hadúr jelvényei sorakoznak. A 
címerek alatt vastag subák, alább pedig kardok, 
buzogányok és egyéb lovagi fegyverek ékítik a 
nyerskő falakat. 

A fiatornyokat a falukba vágott széles 
boltívek csatolják a lovagteremhez, míg az 
emeletet elfoglaló kisebb termeket a keleti és a 
nyugati falak mentén ácsolt galéria köti össze, 
megközelítőleg kétszeres embermagasságban. 
Ezek alatt széles, kétszárnyú ajtó vezet a keleti 
falon az udvarra, a nyugatin pedig az 
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Imaterembe. Az északi főfalon két magas és 
keskeny ablak nyílik a várfalon kívülre, a 
déli, a konyha felőli oldalon pedig két tág 
tűzterű kandalló gondoskodik a fűtésről. 
A lovagterem legjellegzetesebb berendezési 
tárgya a hosszú, T-alakú asztal és a hozzá 
tartozó magas támlájú székek. A T szárának 
két oldalán ülnek a lovagok és a vár más, 
kiváltságos lakói, míg a főhely és a 
nagyobb, trónszerű karszékek 
természetesen a főhadúré, s oldalán a 
haduraké. 

Vadászterem 

A Todvar környéki hegyek óriási 
érintetlen erdőségekben és számtalan fajta 
vadban gazdagok. A vár tucatnyi 
szakképzett vadászt és erdőkerülőt 
foglalkoztat, konyhája általuk szerzi be napi 
több szekéralj hússzükségletét. Ugyanakkor 
- a Radovik-példát követendő -, a 
lovagoknak is kedvelt szórakozása a 
vadászat, amit (Gorvikban egyedülálló 
módon) a régi shadoni lovagi vadászat 
szabályai szerint űznek. A vadászatot lefújó 
kürtszóig minden résztvevő csak egyetlen 
vadat ejthet, s a mustrán dől el, ki 
zsákmányolta a legnemesebb trófeát. A 
Vadászteremben őrzik a nyertes trófeákat, 
megemlítve a vadászat időpontját és a 
koszorút elnyerő lovag nevét. A legrégebbi 
mementók közel ezer esztendősek, akad 
közöttük olyan teremtmény kitömött 
maradványa is, mely már rég kipusztult a 
todvari hegyekből, s akár egész Ynevről is. 
A gyűjtemény felbecsülhetetlen értékű; 
páratlan ritkaságokkal büszkélkedhet, 
melyek jelentős hányada sokkal inkább 
nevezhető szörnyetegnek, semmint vadnak. 

A Vadászterem az Öregtorony 
harmadik szintjének felét foglalja el, 
padlóját - több rétegben - lenyúzott irhák 
borítják. A trófeák a falakon sorakoznak 
körben, egészen a mennyezetig betöltve a 
helyet. A gyúlékony holmikkal teli terem 
világításáról hidegtüzű mágikus fények 
gondoskodnak, fáklyával, gyertyával tilos 
belépni ide. 

Fogadóterem 

A vár legnagyobb és legelőkelőbben 
berendezett fogadóterme. A nagyobb létszámú 
avagy előkelőbb küldöttségeket fogadják itt - ez 
adott helyt a 3682-es egyesítést célzó 
tanácskozásnak is - más esetben a fiatornyok 
kistermei is megteszik. 

A Fogadóterem padlóját, falait és mennyezetét 
intarziás farozetták borítják, a falakat 
csatajeleneteket ábrázoló, óriási festmények ékítik. 
Körben bíborszín bársonnyal függönyözött, tágas 
ablakok nyílnak, elsősorban a vár északi oldalán 
ásító szakadékra, a Dögveremre (gorviki nyelven 
Culudar). A termet a hatalmas, kerek, fényesre 
csiszolt ébenfa asztal uralja; körötte egyforma 
karszékek sorakoznak - számuk a huszonötöt is 
elérheti. 

Rendház 

A Rendház a várban élő lovagok és nemesfiak 
lakhelye. Az apródként ide kerülő gyermekek két 
beavatási szertartáson esnek át. Tizennegyedik 
életévük környékén fegyverhordozóvá avatják őket; 
ettől kezdve nem csak lovagi erkölcsöket, etikettet, 
vallási és világi műveltséget sajátíthatnak el, hanem 
a fegyverforgatást is. Valamelyik lovag személyes 
tanítványává, azaz fegyverhordozójává lesznek, s 
nyitva áll előttük az út a lovaggá ütés áhított 
szertartásáig. A nagy esemény tizennyolcadik évük 
elérkeztével következik be - amennyiben a Todvari 
Rendház tagjává kívánnak válni. Azon ifjak, akik 
ehhez nem éreznek magukban elegendő 
elkötelezettséget, avagy világi, netán családi ügyek 
időnek előtte elszólítják őket, egy év 
fegyverhordozói neveltetés után jogosultakká 
válnak, hogy tizennyolc esztendős koruktól fogva 
bármelyik „külső” Radovikánus lovagrend lovagjává 
üttessenek - természetesen a Todvarral történő 
futárváltás után. 

Kerengő 

Terda Radovik an Warvikról az a legenda 
járja, hogy ülve egyetlen épkézláb gondolata sem 
született soha, ellenben állva meghódította az 
országot. Mondják, fel s alá járkált, valahányszor 
gondolkodott vagy tanácskozott. Ezen szokásának 
állít emléket a vár kerengője, ahol a lovagok séta 
közben vitathatják meg mélyebb gondolataikat. 
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A Kerengőre három bejárat nyílik. A 
Lovagterem felőli tágas, kétszárnyú kapu rendszerint 
tárva-nyitva áll, hasonlóan, miként a 
Dormitóriumhoz vezető. A harmadik, jóval kisebb 
ajtót ellenben csukva tartják, ezen keresztül rövid 
folyosóra, majd az Itatóudvarra juthat ki az erre 
barangoló. A Kerengő közepén kapott helyet a vár 
egyetlen belső udvara - füvére csak a vár lovagjai és 
a kertészek tehetik lábukat. A díszbokrokkal 
beültetett füves terület mélyére kövezett utacska 
vezet. Odabent szökőkút csobog: a padon pihenő, 
kőből faragott Radovik kupája tartalmát a földre - 
apró medencébe - üríti. 

Dormitórium 

A Dormitórium épületének földszintjén a 
Todvari Radovikánus Rend felavatott lovagjai 
laknak. A lehetőségekhez képest tágas szobák falát 
évente újra meszelik, s a padló lakkal áteresztett 
deszkáit is rendszeresen csiszolják. Minden 
lovagnak saját, külön szoba áll rendelkezésére, 
melyet saját igényeinek és ízlésének megfelelően 
rendezhet be. Mivel Terda Radovik kedvelte a 
pompát, a Rend lovagjai sem vetik meg a dús 
szőnyegeket, a kényelmes bútorokat és a drága 
dísztárgyakat. Ezen szokásuk jelentősen különbözik 
a más lovagrendeknél bevettől, ahol általában a 
puritánság dívik. 
A puritánság ehelyütt a Dormitórium nyugati 
oldalára épített emelet alvótermeit jellemzi; ezek 
mennyezete jóval alacsonyabb, a falak és ablakok 
keskenyebbek. A négy kisebb teremben a 
fegyverhordozók laknak, a három nagyobban pedig 
az apródok. 

Vívóterem és fegyverterem 

Terda Radovik an Warvik félelmetes harcos 
hírében állt. Vívótudományát több, íródeákok által 
lejegyzett fóliánsban hagyta az utókorra; 
legszívesebben a lovagkard, a tõrkard és a 
tornakopja használatának fortélyait taglalta. A Rend 
lovagjai az előbbi kettő forgatását tanulhatják a 
Vívóteremben, a Névadó Nagymester tanításai 
alapján. A téli hónapokban idejük java részét itt 
töltik, hetente gyalogos tornákat rendezve maguk 
között. 

A Vívótermet boltívek sora határolja el a 
Dormitórium folyosójától, falai mentén körben 

pados ülőfülkék sorakoznak. A terem padlóját 
különlegesen hosszú, simára csiszolt és lakkal 
áteresztett fenyődeszkák borítják, meszelt falain 
a vár történetének eddigi fegyver- és 
vívómesterei helyezhették el címerpajzsukat. A 
Vívó- és Fegyverterem teljhatalmú ura a 
mindenkori Fegyvermester; személye ehelyütt 
nagyobb tekintély még a Főhadúrnál és a 
haduraknál is. 

A Fegyverterem kovácsoltvas ajtaját 
rendszeresen zárva tartják, a két kulcs egyike a 
Kancellár, másika a Fegyvermester nyakában 
lóg. Az elnyújtott arányú helyiségben egyetlen 
ablak sem akad, a falakon és azok mentén 
fegyverállványokon különféle lovagi és egyéb 
zsákmányolt fegyvereket, vérteket őriznek. 
Beszélik, nem ritka közöttük az abbit és a 
mithrill, némelyikük pedig még mágikus 
hatalommal is rendelkezik. 

Rúnatorony 

Ynev-szerte minden jelentős várat 
védenek mágikus rúnák, elsősorban a 
Térmágia, de gyakorta a mágia más formái 
ellen is. Ezen mágikus védműveket mindig a 
vár valamely jól védhető pontján helyezik el, 
általában az egyik torony pincéjében. A todvari 
védőrúnák közös jellemzője, hogy 
folyamatosan kifejtik hatásukat: a vár területén 
semmilyen Térmágia nem jön létre, és a 
kandallótűznél nagyobb lángok szempillantás 
alatt kialszanak. Hasonló hatás vet gátat a 
telente odakint tomboló fagynak, a hideg a 
falakon belül csak jóval enyhébb mértékben 
érezhető. 

A Todvari Rúnatorony feltételezhetően a 
vár legkorábban épült tornya volt, a legelső 
öregtorony. Erre utal elhelyezése is: 
látnivalólag köré épült fel a Rend lovagjainak 
szállásául szolgáló Dormitórium és a nyugati 
várfal is. Az első todvari vár mára elbontott 
keleti fala minden bizonnyal a mai Öregtorony 
lábánál és az Itatóudvaron keresztül húzódott. 

A Rúnatorony föld feletti három szintjén 
ma a Rend könyvtára kap helyet; a 
könyvtárszolgálatot az Apátság két papja látja 
el. Az öreg fóliánsok, szúette, faragott polcok 
és nyikorgó létrák birodalma ez. A várat védő 
mágikus rúnák odalent, a torony pincéjében 



 MAGUS                                                           Todvar - Rúna 1.9                                                                Kalandozok.hu 

5 
 

rejtőznek, mágiától védett, jól zárható 
üregben. Az erőszakkal gyakorlatilag 
nyithatatlan ajtó kulcsát a Főhadúr őrzi, míg 
magát az ajtót a nap minden órájában a 
Rend két állig felfegyverzett lovagja. 

Apátság 

A legendás király, Terda Radovik an 
Warvik lelkének megidézésével sok pap és 
varázsló megpróbálkozott már. Mindhiába, 
mert a Todvari Radovikánus Rend papjai 
rendszeres emberáldozatokkal biztosítják 
Ranagol jóindulatát a Névadó Nagymester 
irányában, kit így senki nem képes akaratán 
kívül visszarángatni az Anyagi Síkra. 
Másrészt liturgikus célzatú feketemágiával 
lehetővé teszik, hogy Radovik lelke, amikor 
szükségét érzi, megnyilvánulhasson a Rend 
általa kiválasztott lovagjának testében. 

Ezen kettős célzatú szertartások 
gerincét az önként halálba induló 
szűzleányok feláldozása teszi ki, mivel az 
emberáldozat ezen válfaja különösen 
kedves Ranagol szemében. A Todvari 
Rendház papjai áldozatos munkával 
karonülő korú, árva leánygyermekeket 
nevelnek fel, gondosan ügyelve 
ártatlanságukra és feltétlen odaadásukra a 
Kosfejű iránt. A leányok életük tizenhét 
esztendejében általában több 
gondoskodásban és örömben részesülnek, 
mint amennyi másként egész életükben 
osztályrészükül jutna. Az idő elérkeztével - 
neveltetésüknek hála - fanatikus gyönyörrel 
fekszenek az áldozótõr alá. 

Imaterem 

A templomhajó méretű 
oszlopcsarnokba a Lovagterem keleti falán 
nyíló kétszárnyú ajtón át lehet eljutni. Az 
ajtót a nap túlnyomó részében csukva 
tartják, csak a közös imádságok idején 
tárják szélesre. Napi három istentiszteletet 
tartanak, ezek valamelyikén minden 
lovagnak kötelessége részt venni, s a 
szolgák, katonák is bebocsátást nyernek. Az 
áldozati szertartásokon ellenben kizárólag a 
Rend lovagjai lehetnek jelen. 

Az Imaterem padlóját a Ranagol 
templomoknál megszokott fekete-fehér, démonokat 
és más túlvilági teremtményeket ábrázoló kőintarzia 
borítja. A terem hátsó harmadának közepén áll a 
fekete obszidián oltár, rajta a Kosfejű szobrával, míg 
a falak mentén körben a legbefolyásosabb Sötét 
Angyalok kőmásai sorakoznak. Az Imateremben 
nappal is félhomály uralkodik, fény csak a déli fal 
magasan elhelyezett, sötét kristállyal beüvegezett 
ablakain át jut be. 

Az Imateremből az Apát és a papok szállására, 
valamint a sekrestyébe nyílik ajtó. Az emeleti 
Szűzrend-házba csak a sekrestyén, majd azon túl az 
eunuch őrség szállásán át lehet feljutni.  

Szűzrend 

A Sekrestye kulccsal zárható, apró ajtaján csak 
papok, s az odabent lakók léphetnek be. A Szűzrend 
hat eunuch őre ritkán hagyja el szállását, legalább 
hárman mindig őrhelyükön maradnak; aki 
illetéktelenül lép tágas szobájukba, hamar 
megismerkedik kardjuk acéljával. Férfiember 
(hacsak nem felszentelt pap) nem teheti lábát az 
innen felvezető lépcsőre. 

Az apátság északi szárnyának emeletén, a 
sekrestye és az eunuchok szállása felett kaptak 
helyet a szűzrendiek szobái. A vár északi falába vájt 
rácsozott ablakok a Dögveremre néznek, mely 
nevével ellentétben festői látványosság. A 
gyermekkortól felnevelt lányok ritkán hagyják el az 
emeletet, olyankor is eunuchok és papok kísérik 
őket. Hetente egyszer, zárt ajtók mögött imádkoznak 
az Imateremben, nyaranta pedig hosszú sétákat 
tesznek a vár melletti fennsíkon. 

Épülő torony 

A tornyot az Apátság bővítésére építik, 
elkészültekor a Szűzrendnek ad majd otthont. 
Egyetlen bejáratát az Imaterem keleti végében zárva 
tartják, holott az épületben egyelőre semmi érték 
vagy érdekesség nem található. Falai már állnak, a 
tető is elkészült, jelenleg az emeleteket elválasztó 
födémeket ácsolják.  

Itatóudvar 

Az Itatóudvar a közepén álló vályúról, s a 
feneketlenül mély kútról kapta a nevét. A vályúnál a 
nap minden szakában, előírt sorrend szerint itatják 
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az állatokat: elsőként a lovagok harci lovait, majd az 
egyéb hátas és igás állatokat, végül pedig a jószágot. 
Ezen túl az Itatóudvar a várat kiszolgáló személyzet 
mindennapos életének színtere is. Mivel számos 
épület ajtaja nyílik ide, mindig látni itt dolguk után 
siető vagy azt végző szolgákat, pihenő katonákat. 
Lovagok az Itatóudvaron sosem időznek, legfeljebb 
átvágnak azon a számukra utat nyitó közrendűek 
között. 

Az Itatóudvar teljes területe kövezett - telente 
szorgalmasan megtisztítják a hótól. A Tornaudvartól 
erős és magas fal választja el, ebben nyílik a zárható, 
kétszárnyú kapu. A fal tetején gyilokjáró fut, 
összekötve a külső várfalat az Öregtoronyba vágott 
apró ajtóval. 

Az Itatóudvar északnyugati sarkában áll a 
Dormitórium masszív kőépülete, méhében a 
Rúnatoronnyal, míg a Kerengőhöz vezető átjáró 
túloldalát a Konyha és a Refektórium kétszintes 
épülete foglalja el. A délnyugati sarokban a katonák 
lakóbástyája emelkedik, messze a várfal szintje fölé 
törve; a déli oldalt pedig teljes egészében elfoglalja a 
kőből és deszkákból eszkábált istálló. 

Refektórium és konyha 

A Refektóriumban étkezik a vár népének 
apraja-nagyja: katonák, szolgák, s elvétve egy-egy 
lovag. Utóbbiak szívesebben fogyasztják el 
reggelijüket és ebédjüket a saját szobáikban, míg 
vacsorára minden este egybegyűlnek a Lovagterem 
nagy asztala körül. 

A Refektórium tölgyből ácsolt, hosszú asztalai 
mellett egyszerre hatvan-hetven embernek jut hely. 
A terem majd' olyan magas, mint a szomszédos 
Lovagterem, ahová tágas ajtaja nyílik. Csak a 
lovagok érkeznek azonban ebből az irányból; a 
katonák és egyéb közrendűek az Itatóudvar felőli 
ajtón léphetnek be. 

A Refektórium csarnokához kapcsolódik a vár 
konyhája, mellette a konyhalányok szállása, az 
emeleten pedig a szakácsok szobái. A konyha és az 
Itatóudvar alatti pincék a raktár szerepét töltik be. 
A Tornaudvar felőli oldalon, a magas falhoz 
tapasztva alacsony házikó bújik meg, ez a 
konyhafőnök és az Istállómester lakhelye. 

 
 
 

Istálló 

Nyáron a lovagok csataménjeit, az egyéb 
hátas- és igáslovakat tartják az Itatóudvar tágas 
istállójában. Telente azonban, mikor több 
ember magasságú hó lepi be a Todvar melletti 
fennsíkot, a szabadon tartott jószágot: ökröket, 
kecskét, teheneket, disznókat is az istállóba 
terelik be. Bár ilyenkor jóval szűkösebben 
laknak odabent az állatok, a csataméneknek 
ekkor is különálló, elkerített karám jár. 
Az istálló nyugati sarkában található a 
kocsiszín. Hintóval fenn a hegyekben senki 
nem jár, ezért javarészt társzekerek, batárok, 
szánok, olykor egy-egy vendég utazókocsija áll 
idebenn. Itt tartják az igásállatok hámjait és a 
lószerszámokat is. Természetesen a csatamének 
szerszámzatát és páncéljait nem itt, hanem a 
Dormitórium fegyvertermében őrzik. 

Az istálló padlásán tartják a szénát, s itt 
alszanak az istállófiúk és egynémely más 
szolgák, olykor pedig a várba betérő nemesek 
közrendű kísérete. A várbeli szolgák szállásai 
közül kétségtelenül ez a hely biztosítja a 
legtöbb kényelmet. 

Lakóbástya 

A vár délnyugati sarkában emelkedő 
lakóbástya minden formai szépséget nélkülöző 
épület. Hatalmas belső terét egyetlen deszka 
födém választja két szintre, s mindkét szintjét 
körben a falak mentén ácsolt galéria osztja 
tovább. A padlón és a galérián a katonák 
szalmazsákokból rakott derékaljai sorakoznak, 
asztal, szék csak elvétve akad. A szintek között 
és a galériákra meredek létrák vezetnek; 
hasonló létrán lehet feljutni a bástya tetején a 
szabad ég alá. 

Tornaudvar 

A lovagi torna Todvar hagyományai 
között még a vadászatot is megelőzi. Terda 
Radovik an Warvik félelmetes tornabajnok 
hírében állt, történészek állítása szerint, az 
ismeretlenségből kibontakozva lovagi tornán 
nyerte el Warvik tartomány hercegi címét is - 
azokban a hősi időkben ilyesmi még 
megtörténhetett Gorvikban. 
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A Todvari Radovikánus Rend 
lovagjai nyaranta rendszeres lovas tornákon 
mérik össze kardforgató és kopjaszegező 
tudományukat. Idővel oly hírnévre tettek 
szert Gorvikban, hogy amint a hegyi utak 
járhatóvá válnak, kihívó bajnokok tűnnek 
fel Todvar kapuja előtt. Ezen viadalok 
helyszínéül szolgál a tágas, homokkal 
felszórt Tornaudvar. A minden évben 
megrendezésre kerülő Todvari Radovik 
Torna összecsapásait azonban - a 
résztvevők nagy számára való tekintettel - 
nem itt, hanem a vár alatti fennsíkon tartják. 
A tornára Gorvik minden tájáról és minden 
jelentősebb lovagrendjéből érkeznek 
bajnokok - érdekesség, hogy a 3690-es 
évben a győzelmet egy távolról idelátogató 
kráni herceg szerezte meg. 

A Tornaudvar keleti oldalán 
emelkedik a lelátó, padsoraiban kap helyet a 
viadalok idején a nemesi közönség. A 
legfelső sorban tágas páholyok várják az 
előkelőségeket, ezeket bársonnyal és puha 
párnákkal teszik még kényelmesebbé. A 
lelátó mögött és alatt alacsony, kétszintes 
épület simul a várfalhoz. Félig földbe vájt 
első szintjének szűkös vackaiban laknak és 
dolgoznak a kézműves mesterségekhez értő 
szolgák, míg az emelet tágas szobáiban a 
bajvívásra érkezett idegen lovagokat 

szállásolják el. Efelett már csak a várfal gyilokjárója 
húzódik. 

A déli oldalon a Barbakán erődje tornyosul, 
míg szemközt, az északin a főpap és papok 
szállásának rácsozott ablakai sorakoznak, mögöttük 
pedig, egy szinttel feljebb az Imaterem sötét 
kristályüvegei. A nyugati oldalon nyílik az 
Itatóudvarra vezető kapu. 

A Tornaudvaron gyakorta látni gyakorlatozó 
lovagokat és katonákat, s telente, amikor lehetetlen 
kilovagolni a várból, itt futtatják a lovakat. Ahogyan 
az Itatóudvar a szolgák társadalmának élettere, úgy 
ez inkább lovagi társaságoknak ad helyet. 

Barbakán 

Todvarban - mint sok más gorviki várban is - a 
Kapu önálló erődítmény. A várba csak két masszív 
bástyája között, s egy katlanszerűen zárt, apró 
udvaron (kapuudvar) keresztül juthat be az érkező. 
A külső és a belső kaput soha nem nyitják egyszerre, 
a bebocsátást kérőket - ha szükséges - a kettő közötti 
térségen vizsgálják át és fegyverzik le. A 
kapuudvaron csapdába csalt ellenségnek fedezék 
nélkül kell kiállnia a bástyák tetejéről és ablakaiból 
reázúduló nyílzáport, s más vendégmarasztaló 
adományokat. 

A Barbakán bástyáiban kéttucat fő ad állandó 
őrséget. A sötét helyiségekben nem lakik senki, az 
őrséget kivéve csak a Fegyvermester vagy a hadurak 
engedélyével léphet be ide bárki is. 

Todvar lakói: 
 

-Főhadúr     
 -Hadurak    
  -Lovagok   
   -fegyverhordozók  
   -apródok  
  -Fegyvermester   
   -katonák  
   -fegyverkovács  
   -páncélkovács  
  -Főballisztikus   
   -ballisztikusok  
 -Kancellár    
  -Szertartásmester   
    -szolgák 
  -Konyhafőnök   
   -szakácsok  
    -konyhalányok 
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  -Istállómester   
   -patkolókovácsok  
    -istállófiúk 
  -Íródeákok   
 -Apát    
  -Papok   
  -Szűzrendfőnök   
   -eunuchok  
   -szűzrendiek  

 
• Borgada Torra ab Todvar, Főhadúr 
• Hadurak: 
• Farro Gorra ab Todvar 
• Torni ab Acrado 
• Gandare ab Acrado 
• Capullo Feroza ab Todvar 
• 24 lovag 
• 24 fegyverhordozó (minden lovagnak 

egy) 
• 50 apród 
• Karana ab Artia, Fegyvermester 
• 100 katona 
• Páncélkovács 
• Fegyverkovács 
• Ordovik atya, az Apát 
• 10 pap 
• 10 íródeák 
• Naravik atya, Szűzrend-főnök 
• 10 szűzrendi leány 
• 6 eunuch őr 
• Cari Abrozo, Kancellár 
• Darnol Padana, Szertartásmester 
• 100 szolga 
• Capollan, Konyhafőnök 
• 3 szakács 
• 31 cseléd és konyhalány 
• Garrada, Istállómester 
• 2 patkolókovács 
• 12 istállófiú 

Főhadúr: Borgada Torra ab Todvar (48 
esztendős) 

Magas, vékony, szikár alkatú férfi. Orra 
gorviki módra horgas, szeme keskeny, haja 
őszesfekete és hullámos, mint a predoci telivér 
sörénye. Igazi úriember, ám merev méltóságán néha 
áttör a virtus. Rangjával járó kiváltásága, hogy 
címerpajzsán feltüntetheti Todvar sárkányfejét is. 

 

Hadúr: Farro Gorra (41 éves) 
Alacsony, széles vállú, széles állkapcsú, 

hullámos hajú férfi. Tömzsi és félelmetes, mint 
a Todvar környéki cserjésben csörtető 
vaddisznók. 

Hadúr: Torni ab Acrado (48 éves) 
Magas, testes, hosszú orrú, lófejű alak; 

feje tetején apró copffal. Amikor elgondolkodik 
valamin, mely nem nyerte el a tetszését, vagy 
gyanakvón vizsgálódik, egyik szemöldökét 
felvonja - amúgy sem barátságos tekintete 
ilyenkor egyszerre vérforraló és dermesztően 
félelmetes. 

Hadúr: Gandare ab Acrado (40 éves) 
Magas, testes, hosszú orrú, lófejű férfi - 

mint már ebből is látszik, a másik hadúr öccse. 
Bár õ a fiatalabb, kopaszodik, s maradék haja 
őszül. 

Hadúr: Capullo Feroza (25 éves) 
Alacsony, vékony, inas és fürge, de 

mindenekelőtt szerfelett rokonszenves férfiú. 
Hosszú haja lágy hullámokban omlik a vállára, 
élénk szeme - melyből elfojtott vidámság süt - 
szüntelen vitalitással csillog. 

Kancellár: Cari Abrozo (32 éves) 
Alacsony, testes, kopaszodó ember. 

Jókora krumpliorr, közel ülő, fürgén mozgó 
szemek, melyek figyelmét látszólag semmi nem 
kerüli el. Modora simulékony, politikushoz, 
udvaronchoz illő; tenyere szüntelenül izzad. 

Apát: Ordowick atya (46 éves) 
Magas, igen kövér, hegyszerű ember - 

járása nehézkes, minden lépését fájdalmas 
fintor kíséri. Álla alatt tekintélyes tokák 
rengenek, hájas arcában táskás, kaméleon 
jellemet sejtető gülüszemek ülnek. Széles, 
kerek feje tetején több a verejtékcsepp, mint a 
hajszál. 

Fegyvermester: Karana ab Arta (19 
éves) 
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Magas, szikár, arisztokratikus arcú, 
tüskehajú fiatalember. Arcvonásaiból és 
arcjátékából ugyanaz a magabiztosság árad, 
ami fegyvert forgató karját is jellemzi. Ifjú 
kora ellenére a vár tán legkülönb bajvívója. 

Szertartásmester: Darnol Padana 
(57 éves) 

Átlagos magasságú, de széles vállú 
férfiú, keskeny arca feltűnően szép és 
előkelő. Mosolya megnyerő, haja jóságos 
hatást kölcsönzően ősz. Ha valaki sokáig 
figyeli, észreveheti a tettetett vidámságon 
át-áttörő bús megtörtséget. Ha Darnol 
Padana ilyenkor mosolyog, mosolya valami 
gonosz árnyékkal nehezül. 

Kalandötletek: 

• A kalandozók lovagi tornára 
érkeznek a várba. 

• Egy Szűzrendi leány családja 
megbízza a kalandozókat a lány 
elmenekítésével; a feladatot nehezíti, 
hogy a leány tiltakozik. 

• A kalandozók valamelyike a 
Fegyverterem kincsei közt véli 
megtalálni a keresett mágikus fegyvert. 

• Egy Gorviki nemesúr 
megbízásából a fejvadász hajlamú 
kalandozók valamely Rendbéli lovag 
életére törnek. 

• Egy gyűjtő óriási kincset ígér a 
Vadászterem valamelyik értékes 
trófeájáért. 

• A Rend rosszakarója a védőrúnák 
tönkretételével bízza meg a 
kalandozókat. 

• Bizonyos jelek arra utalnak, hogy a 
kalandozók által keresett ősi könyvet 
Todvarban őrzik. 

• Minden indokok legősebbike: 
bosszúvágy a vár egy lakójával 
szemben. 

• A kalandozók egy önmagát álcázó, a 
várban elrejtőzött fejvadászt keresnek, 
utolsó áldozata hozzátartozóinak 
megbízásából. 
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