
 

 

 
 

Térkapuk 
1. rész: Nagy térkapu-háló 
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Térkapuk kezdetektől fogva 
léteztek Yneven: a krónikák már a Kyr 
Birodalom idején is említést tesznek 
róluk. Napjainkban számtalan térkapu 
köti össze a világ távoli tájait; némelyik 
nyilvános, de a legtöbb csak valamely 
szervezet, rend, klán tagjai számára 
elérhető. Akadnak mindamellett titkos 
vagy éppen elfeledett kapuk is. 

Az Ynev legfontosabb városait 
összefűző rendszert Nagy Térkapu-
hálónak nevezzük. Ezek a kapuk - az 
egy shadonitól eltekintve - nyilvánosak, 
azaz, bárki igénybe veheti őket, 
származásától, hovatartozásától 
függetlenül. 

Északon Doranból származott az 
idea, hogy keltsék életre az egykori kyr 
térkapu-rendszert. Mivel a nagy északi 
városok sorra az egykori kyr települések 
romjain épültek, az út járhatónak 
látszott. Néhány éves kutatómunka után 
az Enraweli Tudástárban rábukkantak a 
szükséges mágikus formulákra, s újabb 
néhány esztendő múltán Vinidius 
Artamora késői tanítványai 
megnyitották az első feltámasztott 
térkaput Doran és Erigow között. Sokáig 
homály fedte az indokot, vajon mi 
érdeke fűződött a tudvalevőleg ritkán 
jótékonykodó varázslóvárosnak a 
töméntelen energiát és aranyat 
felemésztő műveletre, de napjainkra már 
világossá vált, hogy számító politikai 
szándék vezette. A térkapu-háló 
rövidesen Észak-Ynev politikai és 
gazdasági vérkeringésévé vált, egyetlen 
valamirevaló állam sem engedhette meg 
magának, hogy elszigetelődjön. 

Doran mágusai pedig - akik időközben 
a térmágia ezen formájában felnőttek 
kyr elődeikhez, s többé nem szorultak 
rá az ősi romokra, hanem ott nyitottak 
kaput, ahol kívántak - az árat nem 
aranyban, hanem politikai befolyásban 
kérték. Mivel Északon egyedül Toron 
volt képes saját erejéből csatlakozni a 
hálóhoz, a varázslóváros rövidesen a 
legmeghatározóbb politikai tényezővé 
vált a térségben. Mint Riel Talera 
toroni herceg keserűen írja: „Észak 
politikai szövevénye akár a pókháló, s 
közepén a jóllakott, elégedett pók... 
Doran”. 

Délen a Pyarroni államközösség 
a kezdetektől fogva élt a kapuk 
előnyeivel. Egészen más módon, s más 
idea szerint építette ki a maga 
hálózatát (de ezt a cikk 2. részében, a 
RÚNA következő számában 
tárgyaljuk). Mikor feltámadt az igény 
az északi és a déli rendszer 
egyesítésére, a két kiváló politikusokat 
tömörítő varázslóiskola tárgyalásokba 
kezdett. A kezdeti viszályok és a 
kapcsolatteremtés története nem 
tartozik ide, elegendő annyit tudni, 
hogy az egyezményben mindkét fél 
elérte célját. A kiterjedt északi háló 
használata mellett döntöttek, amit 
Pyarron délre nyíló kapukkal egészített 
ki. Új központul a földrajzilag is 
középen fekvő Eriont határozták meg. 
Az egyesség értelmében a térkapuk 
rendelkezési jogát átadták azon 
országoknak, melyek területén állnak; 
azok kedvük szerint megnyithatják 
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vagy lezárhatják az átjárást, s meghatározhatják a 
kapuk használatának feltételeit. Így érte el a Nagy 
Térkapu-háló a mai formáját. 

A Háló kapui általában két-három emelet 
magas ikerboltívek; szélességük általában szekerek 
átjárását is lehetővé teszi. Az egyik boltíven 
távoznak, a másikon érkeznek az utazók. A kapuknál 
megerősített őrség áll, felügyeli a közlekedő 
tömeget, beszedi a kapupénzt, alkalomadtán 
átvizsgálja a málhát és a szekereket, átkíséri a 
kereskedőket a közeli vámházba. Egyes városokban 
kifejezetten tiltják a kapukon keresztül folytatott 
kereskedelmet, máshol csak tetemes kapupénzzel 
sújtják. Jó példa Erigow, ahol a kapu a belsővárosba 
nyílik; ott a kereskedők málhásállatait, rozoga 
szekereit nem szívesen látják. Nemesi 
származásúaknak természetesen engedélyezik, hogy 
áthajtsanak hintóikkal. 

A kapuk külseje, díszítése, a hozzájuk 
kapcsolódó épületek mindenütt mások; az adott 
tájegység kívánalmait, ízlését követik. Akadnak 
elrendezésből adódó különbségek is. Doranban, ahol 
három kapu áll, minden boltívpárt külön-külön 
helyeztek el, azaz három kapun érkeznek és hármon  

távoznak az utazók. Erionban az induló 
boltívek egymás mellett sorakoznak 
félkaréjban, s bárhonnan érkezik is az utazó, 
ugyanazon az egyetlen kapun át lép be a 
városba. Shadonban, ahol a kapu használata 
Domwick egyházának engedélyéhez kötött, a 
térkaput valóságos erőd övezi. 

A térkapukat vigyázó igazi őrök a kapu 
működését felügyelő varázslók. Sok helyen 
külön klánt alkotnak; tisztelettel vegyes félelem 
övezi őket, titkaikat féltékenyen őrzik, apáról 
fiúra adják. Annak a néhány varázslónak a 
leszármazottai, akiket annakidején Doran és 
Pyarron mágusmesterei kitanítottak a kapuk 
kezelésére. Egymással laza kapcsolatot tartanak 
fenn, a két varázslóvárost végtelenül tisztelik, 
de elsősorban országuk uralkodójának 
engedelmeskednek. Helyzetük kiváltságos, 
gyakorlatilag a törvények felett állnak és 
sérthetetlenséget élveznek, hiszen nehezen 
pótolhatók. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Indulás  Érkezés 
gyalogos lovas málha szekér ORSZÁG gyalogos lovas málha szekér 

1a 1a 2a 4a TIADLAN 1a 1a 1a 2a 
- - 1a 2a DORAN - - 1a 2a 

25a 25a 25a TILOS ERIGOW 20a 20a TILOS TILOS 
2a 4a 5a 8a TORON 3a 5a 5a 8a 
- - 1a 5a ERION - 1a 2a 5a 

1a 1a 1a 2a ABASZISZ - - 1a 3a 
-  TILOS TILOS DWYLL UNIÓ - - TILOS TILOS 

1a - 2a 5a EREN 1a - 2a 10a 
- - 2a 15a KHARE - 1a 1a 1a 
- - 1a 5a ERION - 1a 2a 5a 

5a 5a 5a 5a PYARRON - - 1a 2a 
1a 1a 1a 2a AL ABADANA - - - - 
- - - - KERESK. HER. - - - - 
- - - 2a YLLINOR - - - - 

EGYHÁZI ENGEDÉLLYEL SHADON EGYHÁZI ENGEDÉLLYEL 
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