
 

 

 
 

Térkapuk 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Szögezzük le, a „térkapu” egy 
összefoglaló név számos, elvében, 
működésében és hatékonyságában 
jelentősen eltérő módszerre, amelyek 
szinte egyetlen közös eleme az azonos 
cél: közvetlenül összekötni az anyagi sík 
két térben távoli pontját! 

Ennek Ynev történelme folyamán 
szinte valamennyi mágiahasználó faj, 
nép kitanulta a titkát, de egy percre se 
higgyük, hogy ugyanarra az eredményre 
jutottak. Más elv alapján működik egy 
aquir mágiával nyitott térkapu, mint egy 
crantai, kyr, godoni vagy pyarroni (a 
szakrális mágia segítségével nyitott 
kapukról nem is beszélve), ahogy 
magának a mágiának az elmélete, egész 
megközelítése is teljesen más volt az 
említett népek esetében. 

Hogy a különbségek mértékét 
megértsük, alkalmazzunk analógiát! Ha 
a térkapu fegyver, akkor az aquir 
térkapu buzogány, a kyr kapu kard, a 
godoni mágiával létrehozott pedig 
nyílvessző. Mindhárom fegyver, és 
mindháromnak az elsődleges célja az, 
hogy sebet okozzon, de gyakorlatilag 
sem működésükben, sem formájukban, 
sem elkészítésük módjában nem 
találunk közös elemet. 

Nem csak a készítéshez használt 
mágia eredete szerint tehetünk azonban 
különbséget a térkapuk között, hanem a 
felhasználás időtartama szerint is, 
ugyanis jellegükből adódóan eltérő 
szabályok vonatkoznak az állandó és az 
ideiglenes térkapukra. 

Valamennyi térkapu a manahálóból 
nyeri a működéséhez szükséges erőt, 
nem mindegy azonban, hogy milyen 
mértékben és módon teszi ezt. 

Ideiglenes térkapu szinte bárhol 
létrehozható, azonban a mágikus 
energia olyan mértékű pazarlásával jár 
együtt, ami számos hátrányt rejt 
magában. Egyrészt, bármilyen hosszú 
időtartamra is tervezi létrehozni egy 
nagyhatalmú varázsló a térkaput, maga 
a varázslat előbb utóbb feléli a 
környezetében található manát, majd 
annak hiányában megszűnik létezni. A 
másik hátránya az ideiglenes 
térkapunak nem ennyire egyértelmű: a 
mana áramlására érzékeny személyek 
(varázslók, Adron papjai, számos ősi 
lény, stb.) azonnal megérzik, ha a 
közelükben a mana ilyen mértékű 
igénybevétele történik. Harmadik 
hátránya az ideiglenes térkapunak, 
hogy elég kiszolgáltatott bizonyos 
térmágiát gátoló védekező mágiákkal 
szemben, megnyitását általában már 
egy közönséges rúnatorony is 
megakadályozza. Mindezen hátrányok 
ellenére kétségbevonhatatlan előnye 
azonban az efféle módnak, hogy 
viszonylag gyorsan létrehozható és 
azonnali utazást tesz lehetővé, amely 
tulajdonságokkal az állandó térkapuk 
nem feltétlenül rendelkeznek. 

Az állandó térkapuk ugyan nem 
forgatják fel az ideiglenesekhez 
hasonló mértékben a manahálót, 
működésük sokkal kevesebb mágikus 
erőt igényel, viszont elkészítésük 
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sokkal időigényesebb, ráadásul a „egyszerű” 
varázshasználóét jóval meghaladó tudást feltételez, 
amellyel csupán a térmágia rejtelmeiben rendkívül 
jártas mágusok rendelkeznek. 

Állandó térkapu ugyanis nem hozható létre 
mindenütt, a leendő kapu helyét geomantikus 
módszerekkel, a földmélyi áramokhoz igazodva kell 
meghatározni. E földmélyi áramok óriási 
erőfeszítésekkel fölerősíthetők, és így egy adott 
helyet utólag is térkapu létesítésére alkalmassá lehet 
tenni (ezt tették a crantaiak kőköreikkel és 
sziklasoraikkal, és ez a magyarázata a hetedkori 
állandó térkapuk tekintélyt parancsoló boltíveinek 
is), de az alkalmasság csak erősíthető, meg nem 
teremthető. Bármilyen hatalmas térmágus legyen is 
valaki, arra teljesen alkalmatlan helyen nem fog 
tudni állandó térkaput létesíteni. (Legfeljebb akkor, 
ha több országrésznyi területre kiható építkezésekkel 
megfelelő geomantikus mintákat hoz létre, amelyek 
a megfelelő irányba fókuszálják a földmélyi 
áramokat. Bizonyos romok és egyes kyr 
feljegyzések szerint a crantaiak néhány esetben 
megpróbálkoztak ezzel is.) Egy állandó térkapu 
létesítése több évig, vagy akár évtizedekig tartó 
munkát igényel mindkét oldalon, ami jelentős 
költségvonzattal jár, viszont a mindkét oldalon 
elvégzett térmágikus és geomantikus tevékenység 
eredményeképpen a kapuk működése abból a 
szempontból megbízhatóvá válik, hogy nem lesz 
kiszolgáltatott a különféle, térmágiát akadályozó 
praktikáknak. 

Minden valószínűség szerint az állandó kaput 
létrehozó mágiatípustól függ az utazás módja, tehát 
az, hogy az utazó azonnal megérkezik-e a túloldalra, 
vagy esetleg hosszabb-rövidebb sétát kell tennie a 
kapukat elválasztó köztes terekben, ahogy az is, 
hogy utóbbi esetben milyen köztes térről 
beszélhetünk. Egyes utazók egyenesen több hetes 
útról számoltak be a Pentád közismerten 
megbízhatatlan kapujának esetében! 

Az állandó térkapukkal kapcsolatos feladatok 
nem érnek véget a megnyitásukkal, az 
ideiglenesekkel ellentétben folyamatos felügyeletet 
igényelnek. (A „folyamatos” évszázados 
viszonylatot takar, nem pedig minden pillanatot.) A 
manaháló és a földmélyi áramok ugyanis állandóan 
változnak, alakulnak. (Maguk a managócok is 
„vándorolnak”. Például az ötödkorban Enrawell 
minden bizonnyal legalább olyan erős, vagy még 
erősebb mágikus gócpont volt, mint amilyen most 

Shulur. Valószínűsíthető – különösen az Égi 
Templom újbóli megjelenése után –, hogy 
idővel az ó-pyarroni managóc is északabbra, 
Új-Pyarronba fog tolódni, ahogy a godoni góc 
is Tela-Bierrába került.) E változás rendkívül 
lassú, így ez a probléma fel sem vetődik a csak 
rövid időre nyitott kapuk esetében, de komoly 
gondot okoz azoknál, amelyeknek akár korokon 
keresztül kellene működniük. 

Állandó kapuk esetében, ahogy a 
megnyitásuk, úgy a felügyeletük – és esetleges 
ideiglenes lezárásuk – is térmágusok 
közreműködését igényli, ezért nem véletlen, 
hogy csak a legnagyobb, legbefolyásosabb 
államok engedhetik meg maguknak azt, hogy 
efféle térkaput létesítsenek. (Nem is beszélve a 
politikai elkötelezettség szükséges fokáról 
egyes államok viszonylatában.) A szükséges 
felügyelet elmaradása esetében a kaput nem 
lehet az idővel szükségszerűen megváltozó 
körülményekhez igazítani, így a működése 
során „hibák” jelentkezhetnek. Ez tapasztalható 
a pentádbeli esetében éppúgy, mint sok más 
régi, ismeretlen működésű kapunál. E hiba 
jelentkezhet úgy, hogy az átutazókon rosszullét 
vesz erőt, esetleg megöregednek, vagy 
egyenesen elvesznek. (Az állatok megérzik az 
efféle megbízhatatlan kapukat, és általában 
csak erőszakkal lehet őket rávenni arra, hogy 
átmerészkedjenek rajtuk.) A rendesen felügyelt 
kapuk esetében azonban ilyesmitől nem kell 
tartani. Ha valaki nem érezik meg oda, ahová 
indult, abban sokkal inkább a térmágusok 
rosszallását kell feltételezni, mint a kapu 
megbízhatatlanságát. 

A térkapuk tehát számos ok miatt nem 
váltak, nem válhattak a kereskedelem és a 
hadászat kizárólagos szereplőivé. A 
megbízhatóan működő kapukon jelentős 
kereskedelem folyik – Erion óriási 
népességének élelemmel való ellátása például 
számottevő arányban így történik – , jókora 
bevételhez juttatva az áthaladó forgalmat 
megvámoló uralkodókat, akik hasznát azonban 
általában lefölözik a kapura felügyelő 
térmágusok. A kapukon keresztül zajló 
kereskedelem azonban nem lehet kizárólagos, 
hiszen bármilyen hatalmasak is legyenek a 
kapuként szolgáló boltívek, egyszerűen túl 
szűkek ahhoz, hogy minden rajtuk keresztül 
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történjen. Bizonyos helyek jellegüknél 
fogva sem alkalmasak arra, hogy éjt 
nappallá téve folyamatosan ökrösszekerek 
vonuljanak rajtuk keresztül. Képzeljük csak 
el, amint Tela Bierrán, vagy az erigowi 
Belsővároson áthajtanak egy gulyát! Vagy 
gondoljunk bele abba, milyen időigényes 
feladat csupán az átkelési díj beszedése 
mindenkitől, nem is beszélve az ilyenkor 
szokásos mágikus és hétköznapi 
ellenőrzésekről! Épp ezért tipikusan – 
kivételnek tekinthető a már említett Erion – 
nem a nagymennyiségű holmik 
kereskedelme zajlik a kapukon keresztül, 
hanem inkább a luxuscikkek (ékszer, 
drágakő, illatszer, selyem, bársony, fűszer, 
stb.) forgalma jellemző. 

Mindezt figyelembe véve 
leszögezhetjük, hogy a kapukon keresztül 
folyik kereskedelem, ám nagyságrendileg 
nem összevethető a kereskedelem 
hagyományos módjaival, amelyek már csak 
azért sem tűntek el, mert a kapukig is el kell 
juttatni valahogy az árut. Hiszen Ynev 
hatalmas, viszont aránylag kevés 
megbízhatóan működő állandó kapu létezik. 
Könnyen belátható, hogy például Abu 
Baldekből, vagy El Hamedből egyszerűbb 
és – még az ordani vámmal együtt is – 
olcsóbb közvetlenül hagyományos 
karavánúton szállítani az árukat (jellemzően 
gabonát és élőállatot) Erionba, mint 
majdnem ugyanekkora utat megtenni az 
ellenkező irányba, hogy a méregdrága 
abadanai kapun keresztül lehessen 
megérkezni a Városok Városába. (Vagy 
szintén jókora utat megtéve megérkezni a 
Hat Városba, onnan hajóval vagy 
térkapuval eljutni Pyarronba, ahonnan egy 
igencsak költséges újabb térkapuval 
megérkezni Erionba.) 

A hadászat területén némileg más a 
helyzet. Az állandó térkapuk helyüknél és 
közismert voltuknál fogva általában nem 
jelentős szereplői a mindenkori 
stratégiának. Sem a gyakran változó 
hadszíntereken küzdő csapatok ellátása, 
utánpótlása nem megoldható a 
segítségükkel, sem a csapatösszevonásra 
nem alkalmazható. (Pl. könnyű belátni, 

hogy ha a terv Tiadlan tengerparti városainak 
lerohanása, toroni oldalról ostobaság lenne Ifinbe 
összegyűjteni az aszisz segédcsapatokat, hogy aztán 
térkapuval Shulurba érkezve behajózzák őket, majd 
elvigyék a támadás színhelyére. Sokkal gyorsabb és 
egyszerűbb egyből odavezényelni a tiadlani 
partszakaszra az aszisz hajókat!) 

Ugyanakkor a térkapuk elfoglalásával óriási 
veszélybe lehet sodorni egy országot és a vele 
általában szövetségi viszonyban lévő „másik” 
államot, így nem véletlen, hogy háborúk esetében 
szinte azonnal lezárják az állandó kapukat. 

Az ideiglenes kapuk ugyanakkor komoly 
szerephez juthatnak, hiszen jelentős taktikai előnyre 
lehet a segítségükkel szert tenni. Bár hadseregek 
mozgatására (rövid időtartama és rendkívül kis 
áteresztőképessége miatt) alapvetően alkalmatlan, 
kisebb egységek gyors áthelyezésére kiváló eszköz. 
Ezek ellen a hagyományos harcászat a már említett 
rúnatornyokkal és különféle, térmágiát akadályozó 
praktikákkal védekezik. Szinte kizártnak tekinthető 
például, hogy egy palánkvár szintjét meghaladó 
erősségbe egy varázstudó kívülről képes legyen 
térkaput nyitni. 

Északon, ahol a Zászlóháborúk sora követte 
egymást, a változó méretű határsávban – ami 
gyakorlatilag a Dwyll Unió és Tiadlan csaknem 
egész területét, valamint a Pidera és a Vinverio 
hegységeket jelenti – már szinte képtelenség 
hatékonyan térmágiát alkalmazni az évezredek során 
mindkét oldalon bevetett védekező módszerek miatt. 
Elvégre, ami most dwoon terület, könnyen meglehet, 
hogy két-három háborúval ezelőtt toroni fennhatóság 
alatt állt, és akkor épp toroni mesterek gondoskodtak 
a megfelelő óvó jelekről, rajzolatokról, 
szertartásokról. 

Megjegyzésre érdemes, hogy a varázstudók 
általában ódzkodnak olyan helyre térkaput nyitni, 
amit nem ismernek. Számos ereklye, varázstárgy, 
szentély, vagy egyéb mágikus gócpont is 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a varázslás 
eredményét és könnyen elképzelhető, hogy nem, 
vagy nem ott nyílik meg a kapu, ahol a varázstudó 
tervezte. 

Ahogy korábban említettük, állandó térkaput 
kizárólag térmágusok képesek nyitni, ám ők is csak 
jelentős erőfeszítések és előkészületek árán, 
ugyanakkor ideiglenes térkapukat nem csak 
varázslók, hanem különféle tapasztalati 
hagyományok követői is tudnak létrehozni. Ilyen az 
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egyes boszorkányrendek által ismert és alkalmazott 
árnyékkapu, vagy bizonyos tűzvarázslók esetében 
feljegyzett tűzkapu. Ezekről és a hasonló 
módszerekről azt érdemes tudni, hogy működésük 
még a varázslói mágiával létrehozott ideiglenes 
térkapukénál is megbízhatatlanabb, 
kiszámíthatatlanabb. 
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