
 

 

 
 

Az ynevi térkapukról 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Mágiaelméleti fejtegetésekbe én 
engedelmetekkel nem bocsátkoznék, 
mivel a nemlétező természeti struktúrák 
részletekbe menő elemzése írói 
szempontból teljesen fölösleges és 
meddő vállalkozás. Csak egymásra 
épülő légvárakat kapunk eredményül, 
mindenféle cirkalmas képzeletbeli 
konstrukciókat, amik ránézésre igen 
elegánsan festenek ugyan, gyakorlatilag 
azonban az első böködésre szanaszét 
hullanak, mert valós alapok híján már a 
leírásukhoz használt nyelvi 
fogalomkészletben sincs 
közmegegyezés, és az egyes terminus 
technicusokat ki-ki másképpen 
értelmezi. 

Hangsúlyozom, hogy ez írói 
alapállás: a szerepjátékban másképpen 
van, ott a matematikailag definiált 
játéktechnikai elemekből működőképes 
konstrukciókat lehet összerakni. Az 
ilyesmit azonban egy az egyben átültetni 
az irodalom talajára totális csődöt 
hozna, a kockacsörgés zajos 
átszivárgását a novellákba és 
regényekbe. Én elvből elvetem ezt a 
metodikát: ahol a narratíva megkívánja, 
ott a mágikus folyamatok modellezésére 
különféle valós analógiákat használok, 
és írás közben ezekre fűzöm fel a 
gondolatmenetemet. Az alábbiakban 
szintén ebből a megközelítésből 
indultam ki. 

Egy térkapu megnyitása és 
működtetése nagy energiákat igénylő, 
fölöttébb komplex művelet.  

Következésképpen roppant 
könnyű kívülről belenyúlni és 
tönkretenni. Nem a teljes mágikus 
struktúrát kell ízzé-porrá zúzni – ahhoz 
legalább ugyanakkora erőráfordítás 
szükséges, mint a létrehozásához –, 
hanem elegendő kipöckölni belőle pár 
kulcsfontosságú elemet, máris 
összeomlik az egész. És ez még 
különösebb szakértelmet sem igényel, 
bármelyik tanulatlan sámán meg tudja 
csinálni. Analógia: nekem halvány 
fogalmam sincs a belső égésű motorok 
működéséről, de egy szimpla svájci 
bicskával tíz perc alatt gond nélkül 
hazavágok egyet. Elnyesni a 
huzalokat, kiszúrni a csöveket, 
szétcsavarni minden szétcsavarhatót – 
ehhez nem kell autószerelőnek lenni. 

(Oké, tegyük fel, hogy nem 
engednek a jármű közelébe, de nem 
svájci bicskám van, hanem egy 
nagyobb űrméretű pisztolyom – ami 
egy Landroverhez képest még mindig 
csekélység. Annyi eszem ebben az 
esetben is van, hogy a sofőrre meg a 
motorházra lőjek…)  

Az állandó térkapuk fenntartása 
azért emészt fel nagyságrendekkel 
több energiát, mert sűrűn körül vannak 
bástyázva mindenféle mágikus 
védművekkel, amelyek éppen az ilyen 
külső beavatkozások ellen védik őket. 
Ezeket tényleg vagy mindenestül ki 
kell robbantani a manahálóból – ami 
csak elképesztő erők mozgósításával 
megy –, vagy szép sorban, fineszesen 
feloldani rajtuk az összes védelmet és 
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biztosítékot – ami viszont rengeteg időbe kerül, és 
bajosan maradhat észrevétlen. 

(Na most hogy a szerepjátékban ez hogy 
működik, arról fogalmam sincs és őszintén szólva 
nem is túlzottan érdekel. Ynev világán ugyanis az 
íróké a prioritás, én pedig író vagyok, nem 
játékfejlesztő.) 

A térkapuk Yneven betöltött funkcióját a valós 
világban talán a légi közlekedéssel-szállítással a 
legcélszerűbb párhuzamba állítani. Kis távolságokra 
egyszerűen nincs értelme térkaput nyitni, mert a 
hagyományos módszerek jóval gazdaságosabbak. A 
nagy távolságok viszonylatában pedig, amikben 
Ynev ugyebár nem szűkölködik… 

Nos, én például sohasem utaztam repülőn, még 
– teszem azt – Isztambulba, Nápolyba vagy 
Barcelonába sem. Elvben megtehettem volna, mégis 
inkább a buszt, vasutat és hajót választottam, mert az 
út így tovább tartott ugyan, viszont lényegesen 
olcsóbb volt, s a két tényező közül számomra ez 
utóbbi a fontosabb. Ezt a relációt nyugodtan 
fölvehetjük az ynevi térkapuk vonatkozásában is. 

Ami a kereskedelmet illeti, itt az áru fajlagos 
értéke számít, mert a térkapus szállításra kirótt 
illetékek bizonyos határ alatt gazdaságtalanná teszik 
a tranzakciót. A valóságban rengeteg holmit 
szállítanak repülőgépen, de például kenyérgabonát, 
vágóállatot, faárut és ivóvizet nem igazán. 

A méregdrága illetékek egyébként nem pár 
kapzsi varázsló bukszáját hizlalják, akik minimális 
ráfordítással betegre keresik magukat az üzleten. 
Egy állandó térkapu folyamatos karbantartása és 
üzemeltetése borzasztóan nagy ráfordítással jár, 
nyugodtan összevethető egy modern repülőtérével. 
Ez nem úgy megy, hogy van egy boltív a placcon, és 
átvonulnak rajta az emberek. Magán a térkapun 
kívül fenn kell tartani a biztonságát garantáló 
mágikus védműveket meg a kommersz 
infrastruktúrát is, a rendészettől a pénzbeszedő 
helyeken át az irattárakig. Ilyen költségek mellett 
teljesen természetes, hogy az utazás és teherszállítás 
összes szóba jöhető módozata közül a térkapu a 
legdrágább Yneven. 

(És ha a fentiek ellentmondanának valamelyik 
régi Rúna-cikkből előbogarászott díjlistának, azt 
minden további nélkül el lehet felejteni…) 

Az ideiglenes térkapuknak ezzel szemben nem 
annyira gazdasági, mint hadászati jelentőségük van. 
Ezek sokkal kevesebb energiaráfordítással 
létrehozhatók, viszont időtartamuk és áteresztő 

keresztmetszetük egyaránt jóval korlátozottabb. 
További posztulálható hátrányaik:  

• Helyben lévő infrastruktúra híján 
igazodniuk kell a mindenkori 
terepviszonyokhoz, ami alatt jelen esetben nem 
a földrajzi terep, hanem a manaháló értendő. 
Térkapukat egyszerűen nem lehet akárhová 
nyitni, és ami mágikus értelemben kedvező 
terepnek minősül, az földrajzilag könnyen lehet 
egy meredek, jégborította szirtfal vagy egy 
zajló folyó kellős közepe. 

• A kisebb energiaráfordítás azt jelenti, 
hogy kiépített védművek híján a térkapu 
mágikus szövedéke könnyen sebezhető, akár a 
célterületen elhelyezett védőrúnákkal, akár 
gyors helyszíni ellenséges reagálással. 

• Az energiával úgy a legkönnyebb 
takarékoskodni, ha mindenekelőtt a kényelmi 
szempontokon spórolunk, vagyis egy ideiglenes 
térkapun utazni nem tartozik a barátságos 
élmények közé. Fizikai rosszulléttel, 
érzékszervi dezorentációval, súlyos pszichikai 
nyomással egyaránt számolni kell. 

 
(Ugyanezek a tételek érvényesek a 

hosszabb ideje karbantartás nélkül maradt, 
fokozatosan leépülő állandó térkapukra is.) 

Mindebből következik, hogy az 
ideiglenes térkapuk alkalmazására a 
legkézenfekvőbb valós párhuzam a gyors 
reagálású, légi szállítású egységeké. (Akik 
lehetnek légideszantosok vagy helikopteres 
könnyűgyalogság vagy ilyesmi.) Más szóval, 
katonailag ez a manőver speciális kiképzést 
igényel. Egy átlagos regimentet semmi értelme 
keresztülhajszolni egy ideiglenes térkapun. A 
teljes szétzüllés állapotában érkeznének meg, és 
a szűk keresztmetszet miatt az átvonulásuk 
olyan sokáig tartana, hogy az ellenségnek 
bőven lenne ideje közben rájuk roskasztani az 
egész mindenséget. (Mert azt ugye nem 
feltételezzük egy évezredek óta hadszíntérként 
funkcionáló terepről, hogy a háborúzó felek 
nem térképezték föl rajta már rég az összes 
optimális térmágikus hídfőt, és a saját 
területükre esőket nem tartják állandó 
megfigyelés alatt?) Analógia: a légi szállítású 
hadműveleteknél mindig a leszállózóna 
védelme a legkritikusabb pont, ahová az 
erősítés és az utánpótlás érkezik. 
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Mindez nem azt jelenti, hogy 
térkapukon keresztül nem lehet stratégiai 
jelentőségű offenzívákat indítani. Lehet – 
de ezek a támadások olyan volumenű 
hadműveletek, mint a második 
világháborúban a Market Garden volt, 
ennek megfelelő tervezési és mozgósítási 
igénnyel. Továbbá: a térkapukon átdobott 
csapásmérő egységek alkalmasak ugyan 
rajtaütésszerű támadásra és az ellenség 
felpuhítására, ám önmagukban szart se 
érnek. Ha nem kapnak idejében támogatást 
hagyományos úton a helyszínre vezényelt 
alakulatoktól, az első meglepetéséből 
felocsúdó ellenség törvényszerűen 
szétforgácsolja, elszigeteli és 
összeroppantja őket. 

Ami a kalandozókat illeti, őket – 
következésképpen a szerepjátékot – a 

fentiek nem különösebben érintik: joggal 
feltételezhetjük róluk, hogy életmódjukból adódóan 
elég edzett a szervezetük a spontán térutazások 
problémátlan átvészelésére. 
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A cikk megjelent a Fantasycetrum oldalon is, 
Malcolm J. Hunt, Térkapuk című cikkével egyben. 

 
 

  

 
 

 


