
 

 

 
 

Térkapuk 
2. rész - A Pyarroni Térkapu Háló 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A Pyarroni Térkapu Háló csak és 
kizárólag a Pyarroni Államközösség 
államait köti össze. Működésében és 
felépítésében is gyökeresen különbözik 
a Nagy Térkapu Hálótól (RÚNA 2). 
Alapvetően centrális elrendezésű, azaz 
minden térkapu Pyarronba vezet, egyik 
államból sem lehet közvetlenül eljutni a 
másikba. Használata ingyenes, ám az 
utazó jobb, ha számol vele, hogy 
átkeléskor Pyarron varázslói felületesen 
megvizsgálják: asztrálisan és mentálisan 
„átvilágítják"”. Az államellenes terveket 
forralók, a rosszban sántikáló vagy 
titkolózó kalandozók válasszák inkább 
az utazás hagyományos, bár fárasztóbb 
módját. 

A Pyarroni Térkapu Háló egyidős 
az Államközösséggel, egyik sem 
létezhetne a másik nélkül. A Háló 
biztosítja az összeköttetést a Délvidéken 
szétszórtan elhelyezkedő államok 
között, hiszen a veszedelmektől terhes, 
lakatlan vidéken még az utak is ritkák. 
Amint egy ország felvétetett az 
Államközösségbe, a Fehér Páholy 
nyomban megajándékozta egy Pyarronra 
nyíló térkapuval - így jött létre a 
Pyarroni Térkapu Háló. A déli és északi 
kapuhálózat egyesítésekor Pyarron 
inkább vállalta majd' féltucat új, a dorani 
elven működő térkapu elkészítését, 
semhogy saját rendszere önállóságát 
elveszítse. Így a mai napig megtartotta 
rendelkezési jogát a teljes Pyarroni Háló 
felett. 

A Pyarroni Háló kapui masszív, 
kyr diadalívre emlékeztető épületek.  

Egyetlen boltívük alatt több szekér is 
kényelmesen elhaladhat egymás 
mellett. A dorani jellegű kapukkal 
ellentétben nincs külön érkezési és 
indulási oldaluk, mindkét irányból 
átjárhatók; attól eltekintve, hogy két 
oldaluk több ezer mérföldre is eshet 
egymástól, egészen közönséges 
kapunak látszanak. Kereskedelmi 
forgalmat bonyolítani rajtuk keresztül 
egyáltalán nem tilos, sőt, a 
kereskedőket - míg csak tiltott áruk 
forgalmazásával hitelüket nem vesztik 
- kiemelt szívélyességgel fogadják. A 
kapuk használatának szabályait csak 
háborúk esetén, vagy egyéb 
vészhelyzetben szigorítják; olykor a 
Hálót le is zárják. 

Titkos szentélyek 

Ynev legszerteágazóbb 
térkapurendszerével kétségtelenül a 
Pyarroni Egyház rendelkezik. 
Valójában nem is állandó térkapukról, 
hanem esetenként aktivált térkapu- és 
teleport-pentagrammákról van szó. 
Legtöbbjük csak gyalogosan 
használható, de némelyik átmérője 
elegendő lovasok befogadására is. 
Pyarroni templomok kazamatáiból 
vezetnek eldugott, ősi, apró 
szentélyekbe. Efféle szentélyek a világ 
minden táján rejtőznek, az idők során 
számuk több ezerre gyarapodott. 
Létükről titkos lajstromot vezettek, ám 
Ó-Pyarron pusztulásával számtalan 
feledésbe merült közülük. 
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A pentagrammák aktiválásának módját csak a 
papok ismerik, s mivel a szentélyek holléte titok, 
ritkán nyitják meg azokat kívülállók előtt. Főként az 
Egyház és a pyarroni titkosszolgálat használja őket, 
többnyire sürgős üzenetek Pyarronba juttatására; 
olykor papok, ügynökök vagy más bennfentesek 
járnak át rajtuk. Rendkívüli kapcsolatokkal kell 
bírnia annak a kalandozónak - netán kalandozó 
csapatnak - kinek rendelkezésére bocsátják az utazás 
eme módját. 

A távoli kapuszentélyek általában nem 
nagyobbak egy kerti pavilonnál - melyre gyakran 
hasonlítanak is. Elhagyatott tájon épültek, 
lakatlanok, gyakran romosak - de sosem annyira, 
hogy lényegük, a pentagramma használhatatlanná 
váljék. Aki efféle épületbe botlik, soha nem tudhatja 
biztosan, vajon valóban térkapuszentély-e; és ha sejti 
is, nem ismeri a módját, miként keltse életre. 

Ideiglenes térkapuk 

Időlegesnek nevezzük a varázslók - vagy más 
mágiahasználók - által, varázslatokkal nyitott 
térkaput, teleportot. Technikailag időlegesnek 
minősül az Örökkévalóság mozaikkal nyitott térkapu 
is. 

Bárkiben felmerülhet a kérdés, mi szükség volt 
mágusok közreműködésére a déli és az északi 
térkapuhálók kialakításához, amikor térkaput nyitni 
már egy közönséges varázslónak sem jelent 
nehézséget. Nos, a kérdés jogos. A különbség nem is 
a működésben, hanem a biztonságosságban rejlik. 
Az időleges térkapuk nem hoznak létre 
megbonthatatlan falú alagutat a tér szerkezetében, 
azaz nagy tudású varázsló vagy mágus képes 
úgymond „rájuk csatlakozni” - ezáltal eltérítheti az 
átkelőket, akik így egészen máshová érkeznek, mint 
ahová eredetileg készültek. A mágusok készítette, 
gyakran kőkeretbe foglalt térkapukkal ellenben 
ilyesmi soha nem történhet meg. Ez a fő oka annak, 
hogy óvatos kalandozók csak vészhelyzetben 
közlekednek maguk nyitotta térkapun. 

Ideiglenes térkapu megnyitásához gyakorta a 
varázsló közvetlen jelenléte sem szükségeltetik, 
mivel Yneven se szeri, se száma a bárki által 
használható kapunyitó varázstárgyaknak.  

 
 
 

Kráni térkapuk 

Minden politikus, mágus és hadvezér 
egyetért abban, hogy Krán valószínűsíthetően 
több száz, a világ különféle tájaira nyíló 
térkapuval rendelkezik. Pontos helye azonban 
mindössze egy tucatnyinak ismert. Ezeket oly 
erős védőmágia óvja, hogy megszüntetésük 
nem éri meg a temérdek fáradságot 
(néhányukat pedig már évezredek óta nem 
használják). 

A Kráni Birodalom a határain túl főként 
ideiglenes térkapukat használ. Ezeket 
varázslók, vagy általuk készített mágikus 
hatalmú tárgyak nyitják meg. A legjellemzőbb 
efféle eszköz a füstkvarc, mely, ha megfelelő 
hatalommal ruházzák fel, bárki kezében 
alkalmas térkapu nyitására (mindössze az 
aktiváló varázsszót kell ismerni). Minden 
felhasználás előtt fel kell tölteni, s ekkor kerül 
meghatározásra az úti cél is. A szürkésbarna 
követ álcázásként előszeretettel ágyazzák 
ékszerekbe - kráni fejvadászoknál és kémeknél 
gyakran látni efféle drágaságot. 

Krán varázslói legszívesebben a Térkapu 
Pentagrammákat alkalmazzák, némi 
előrelátással kiegészítve. Az egymással 
szimpátia viszonyban álló iker-jel egyikét jó 
előre felrajzolják otthonukban, rendházukban, 
így a hazatéréshez elegendő csak a párját 
elkészíteniük.  

Godoni kapuk 

A térmágia a Godoni Birodalom 
elpusztítása során Krán egyik leggyakrabban 
alkalmazott eszköze volt. A Felföldet Kránnal 
összekötő kapukon eleinte orkok özönlöttek, 
később aquirok keltek át. A Keleti és a Nyugati 
Kapu irdatlan kőboltíve a mai napig áll, s az 
aquir varázsige ismeretében használható is. 

A rossz emlékű Déli Kaput szintén a 
„sötét népek” nyitották, egy Káosz és Halál 
fertőzte Külső Síkra. A kapu sosem látott 
asztrál- és mentáldémon-fajzatokat okádott 
magából, ennek kultikus és hétköznapi 
megnyilvánulásai a mai napig fellelhetők a 
Felföld népszokásaiban, de még Shadon 
kultúrájában is. Szerencsére a kapu holléte a 
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feledés homályába merült - bár egyesek 
állítják máig nem zárult be tökéletesen.  

A hegyekben megbúvó Északi Kapu 
Godon mágusainak munkája, ezen keresztül 
menekült el a birodalom népe az 
összeomláskor. Pontos helyét kevesen 
ismerik, a használatához szükséges 
varázsszót pedig alig egy tucatnyian. 
Különlegessége, hogy nincs túlsó oldala, 
bárhová eljuthat rajta keresztül az utazó, 
vagy bárhonnan visszatérhet a Felföldre. 
Nem csoda, ha az Északi Kapu titkát a 
beavatottak féltékenyen őrzik. 
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