Mágiaelmélet a
Nasuverse világában
Ez a cikk egy rövid összefoglalást
kíván nyújtani a Type-Moon visual
novel játékokban és a belőlük készült
animékben használt mágia elméleti
hátteréről. Ezek a játékok és anime
feldolgozásaik mind egy világban
játszódnak, amit a világ megálmodója (Kinoko Nasu) után Nasuversenek neveznek a rajongók. Az ebben
a világban játszódó visual novelek a
megjelenés sorrendjében: Shingetsutan Tsukihime, Fate/stay Night,
Fate/hollow Ataraxia, Mahoutsukai
no Yoru. Továbbá még light novelek is játszódnak ebben a világban,
ezek közül az ismertebbek, amikből
anime feldolgozás is készült a Kara
no Kyo-ukai és a Fate/Zero. A legtöbben megjelennek varázslók és más
természetfeletti lények, akik varázsolnak valamint különféle szuperképességekkel rendelkeznek, bár ezeknek
a működéséről kaphatunk magyarázatot a játékokban és a könyvekben,
az animékben értelemszerűen nem
vesződnek hosszasabb prezentációkkal az elméleti kérdésekkel kapcsolatban. Ezért gondoltam, hogy saját
játékélményeimre, fórumokra, illetve
wikipédiás rendszerű adatbázisokra
hagyatkozva (http://typemoon.wikia.
com) írok egy rövid összefoglalót,
ami csak a varázslás mechanizmusára
összpontosít. Tehát nem lesz szó
behatóbban vámpírokról, hősökről,
szellemekről,
teremtéstörténetről
stb., csak a varázslókról, és az ő
időtöltéseikről.

AniMagazin/Japán mániásoknak

Elöljáróban pár szó a fordításról. Sok esetben rendelkezésemre állt
az eredeti, japán kifejezés is leírva, és
kezdetleges japán tudásom meg szótár segítségével próbáltam magyarosítani. Más esetekben az angol fordítást is használtam mankóként. Viszont
ritkán törekedtem a tükörfordításra,
inkább olyan magyar kifejezést kerestem, ami jobban visszaadja a szó
értelmét. A cikk végén a fordítói jegyzetekben próbálom jobban elmagyarázni és indokolni a döntéseimet.
Fordításoknál a szó eredeti vagy angol
nyelvű változatát zárójelben közlöm.
Mindenekelőtt egy fogalmi
különbséget kell tisztáznunk. A Nasuverse világában megkülönböztetünk
mágiát (魔法 - mahou) és varázslást
(魔術 - majutsu). Már a szavak eredetéből – a japánra gondolok – érződik, hogy a varázslók az utóbbit
használják hétköznapi szinten, és a
varázslás egy tanulható képzettség.
A mágia ezzel szemben csodával határos jelenség, amit lehetetlen tökéletesen reprodukálni bármennyi idő és
forrás áll rendelkezésünkre. A Varázslók Szövetsége (魔術協会 - majutsu
kyoukai) hivatalosan öt mágia, vagy
igazi varázslat létezését ismeri el.
Az első mágiáról nem sokat tudunk, csak azt, hogy köze van a teremtéshez, vagyis valaminek a semmiből
való létrehozásához.
A második mágiáról már sokkal
többet tudunk. A használója Kischur
Zelretch Schweinorg, és a párhuzamos világokkal való manipulációt teszi
lehetővé.
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// Morwen
A híres varázsló így képes
utazni a párhuzamos
világok között, vagy
csak tárgyakat,
üzeneteket átküldeni. Ezt a hatást
próbálja utánozni
a Fate/stay Night
Assassin osztályú Szolgája, akinek a harcművészeti technikája (Tsubame
Gaeshi) lehetővé teszi, hogy
a kardja az idő egy pontján
egyszerre három helyen legyen.
A harmadik mágia a lélek
materializációját teszi lehetővé.
Ezen alapul a Szent Grál rendszer,
amit az Einzbern család dolgozott
ki két másik varázslódinasztia segítségével. Használói az Einzbern
család homonkuluszai, de ők sem
képesek a tökéletes kivitelezésre, ezért a Szent Grál sem lehet
az, aminek eredetileg szánták.
A negyedik mágiáról tudunk a legkevesebbet, igazából
csak feltételezik, hogy létezik.
Az ötödik mágia, amit
Kék Mágiának is hívnak
Aozaki Aoko nevéhez kötődik.
Pontos hatása nem ismert, de
azt tudjuk, hogy köze van az
időutazáshoz.
A mágia lényegében a varázslás egy olyan szintje,
ami meghaladja a világ
törvényeit, és lényegében minden varázsló célja,
hogy elérje ezt a szintet.
F
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Térjünk rá végre a varázslásra.
Mint említettem, ez egy tanulható
képzettség, tudománynak is vehetjük,
amennyiben kutatást és gyakorlatot
is igényel. Mégsem lehet bárkiből
varázsló, sőt, valójában elég kevesen
is vannak. Ahhoz, hogy valaki képes
legyen varázsolni, a megfelelő tudáson kívül szüksége van úgynevezett
mágikus áramkörökre (魔術回路, majutsu kairo) is.

Ezek a varázsló lelkében vannak, tehát nem biológiai szervek,
és képesek termelni és vezetni a
varázserőt, amit ebben a világban
pránának neveznek. A pránának két
formája van: az egyik a mana, ez a világban mindenütt jelenlevő energia,
ami áthatja a dolgokat, a másik az od,
ami az élőlények testében termelődik.
Az utóbbit ki lehet meríteni, de a
mágikus áramkörök újratermelik, míg
a előbbi szinte korlátlanul áll rendelkezésre. Ez a két forma, a mana
és az od a prána nyers formái, a varázsláshoz túl nyersek, ezért át kell
alakítani őket tiszta pránává, amit a
mágikus áramkörökkel lehet elérni. Az
odot könnyebb átalakítani, hozzáférni és kezelni is, ezért általában ezt
használják először a varázslók, s a
kisebb, gyorsabb lefolyású varázslatokhoz ideálisak. Ezzel szemben a
hosszabb ideig tartó, nagyobb területre ható varázslatokhoz már kevés
az od, ezért manát kell átalakítani,
ám ehhez több idő kell, és nagyobb
megterhelést is ró a mágikus áramkörökre. Ezt hivatottak szabályozni
a mágikus rituálék a rajzolatokkal,
anyagi komponensekkel, esetleg több
varázsló segítségével.

Fontos még tudni a pránáról, hogy
tiszta energia, tehát nem rendelkezik
semmilyen elemi attribútummal
(ezekről majd később bővebben). A
varázsló viszont rendelkezhet ilyen
attribútummal, ezért miközben átalakítja a manát vagy odot pránává,
akkor hozzáteheti azt.
Egy varázsló hatalmának mércéje a tudásán kívül a mágikus áramkörei szoktak lenni, pontosabban ezek
száma és minősége, vagyis hogy
mennyi pránát képesek átalakítani
– ezt nyugodtan nevezhetjük kapacitásnak is. Az átlagos varázslónak 20
áramköre van, ennyivel rendelkezik
Aozaki Touko is, míg Araya Sourenek
30, Tohsaka Rinnek pedig 40 van, de
ezek az áramkörök képesek egyenként 30, vagyis összesen majdnem
1000 egység pránát kibocsátani.
Tehát, mikor olyasmiket hallunk a
Fate/stay Nightban, hogy Rin tehetséges varázsló, akkor erre utalnak.
A mágikus áramkörök száma és
minősége genetikai úton öröklődik,
ezért a varázslódinasztiák nagyon
ügyelnek a vérük tisztaságára, és
igyekeznek nem bevenni a családba
hétköznapi halandókat. Már születés
előtt eldől tehát, hogy egy varázslónak mennyi áramköre lesz, és ezen
már nem változtathat élete során,
csak elég kockázatos módokon, pl.
az áramkörök átültetésével, de ez
ritkán sikerül.

A mágikus áramkörök normális esetben inaktívak, csak varázsláskor aktiválják őket egy mentális paranccsal,
ami minden varázslónál más (Emiya
Shirou esetében pl. egy pisztoly elsütésének a mentális képe).
Most, hogy tisztáztuk a
varázserő kérdését, térjünk rá a varázslás gyakorlására. A varázslás a
Nasuverse világában annyit jelent,
hogy a varázsló prána segítségével
alakítja át a világot. Hogy ezt hogyan
teszi, azt mindig valamilyen szabályrendszer határozza meg. Ezeket a
szabályrendszereket nevezzük mágikus tradícióknak, melyek minden
egyes varázslatot tartalmaznak, amit
elsajátíthatnak és kikísérletezhetnek a
varázslók. Népszerű mágikus tradíciók
a kabbala, az alkímia, a számmisztika,
stb. Ezek mind olyan szabályrendszerek, amelyek meghatározzák, hogy
milyen ideák és szimbólumok segítségével formálják meg a varázslataikat
a varázslók. Tartalmaznak mágikus
rajzolatokat, varázsigéket, szertartásokat, stb. De miért is van ezekre
szükség? Miért nem üthet a hasára
minden varázsló, és találhat ki pusztán fantáziából varázslatokat? A válasz
erre az ellenerő létezése.

F
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Az ellenerő az a világban ható megregulázását kapták feladatul.
erő, ami ellenáll minden varázslatnak, Köztük van A Fehér Szörnyeteg
gyengíti és idővel meg is szünteti (白い獣), akinek az egyetlen feladata
azokat, tehát egyfajta entrópiája a az emberiség kiirtása lesz valamikor a
mágiának. Másrészt nem engedi, hogy távoli jövőben. A másik ellenerő soktúl erős varázslatok jöhessenek létre, kal lényegesebb a varázslók számára.
amik kárt tennének a világ szerkeze- Az Arayashiki célja az emberiség
tében, pl. a tér-idő kontinuumban, védelme, pontosabban életben maravagy a kauzalitásban. Az igazi mágiára dása. „Ügynökei” átlagos emberek,
persze nem hat ez az ellenerő, de a akiket mintha a sors irányítana nagy
varázslatokra igen. Az ellenerőnek tettek végrehajtására, így általában
két megnyilvánulási formája van: az hősök válnak belőlük. Miután meghalegyik a Föld szellemének Gaiának az nak, lelkük rögzítésre kerül az Arayaakarata, a másik az emberiség közös shikiben. Ilyen hősi lelkekből lesznek
tudatalattijának az Arayashikinek
egyébként a Szolgák a Fate soroza(阿頼耶識) az
tokban.
akarata. MindketTehát, ha
tő egyfajta noregy varázsló túl
malizáló erő, ami
nagy hatalomra
„kisimítja” az etesz szert, vagy
gyenetlenségeolyan erős varázsket a világ felülelattal próbálkozik,
tén, eltünteti az
ami veszélyezteti
ellentmondásos,
az emberiséget
paradox jelensévagy a Földet, akgeket. Bár akakor működésbe
ratként határozlépnek az ellenetam meg őket,
rők. Ennek először
inkább olyan tercsak apróbb jelei
mészeti erőkre
vannak: kisebb
Varázskörök a Fate/Stay Night-ban
hasonlítanak,
balesetek, balszemint pl. a gravitáció, de olyan fur- rencsék, nem jönnek rögtön vérszommányos módon tudnak hatni, hogy jas harcosok a varázsló halálát kövegyakran a sorsra vagy istenekre gyana- telve. Ezt úgy tudják a varázslók kikekodhatunk. A két ellenerő, bár hason- rülni, hogy megpróbálnak elrejtőzni
ló céllal, de eltérő módon működik. az ellenerők elől. Az emberiség közös
Gaia célja a Föld védelme. Nem akarja tudatalattija elől pedig úgy lehet a
az emberiség kipusztulását, de ha legjobban elrejtőzni, ha a benne lévő
az emberiség el akarja pusztítani a elemeket használjuk fel, vagyis olyan
Földet, akkor képes elpusztítani az szimbólumrendszere-ket, amik minél
emberiséget. Gaia „ügynökei”, akara- több ember számára ismertek, és
tának végrehajtó a Valódi Ősök (真祖
hisznek bennük. Bár a modern emshinso, True Ancestors), akik termé- ber nem hisz a varázslatban, a láthaszeti szellemek, a Karmazsin Hold te- tatlanság ismert koncepció előtte,
remtményei, akik a két égitest egyez- és hisz benne, hogy tudományosan
sége alapján az emberiség
lehetséges,

AniMagazin/Japán mániásoknak

ezért nem is lepődik meg annyira, ha
találkozik vele. Persze valami trükkre
gyanakszik inkább, de a lényeg, hogy
ha a varázsló nem tesz olyasmit, ami
nagyon hihetetlen, a valósággal összeegyeztethetetlen lenne, akkor kisebb
eséllyel figyel fel rá az Arayashiki. Ilyen
lehetetlenség pl. dolgok előállítása a
semmiből, vagy egy időben egyszerre több helyen lenni. Ez ellenkezik a
természet törvényeivel, és csakis Igazi Mágia útján lenne lehetséges,
máskülönben az ezzel kísérletező
varázslóra hatna az ellenerő.

Persze kiskapuk vannak, de ezeket kevesen ismerik, és nem minden halandó használhatja őket. Ezért követ minden varázsló valamilyen mágikus tradíciót. Mindnek megvannak az erősségei és gyengéi, illetve mind a mágia
más területeire koncentrál, ez akkor
lesz fontos, mikor két varázsló harcára
kerül sor.

F
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Ilyenkor ugyanis az egyéni képességeken túl az lehet még
döntő, hogy az adott helyzetben melyik mágikus tradíció
használható jobban, melyikben van kevesebb hiba, és
ezeket hogyan tudják kihasználni vagy elfedni a varázslók.
A mágikus tradíció is öröklődik a varázslók között.
Ezzel el is érkeztünk egy újabb varázslók számára
fontos fogalomhoz, a mágikus címerhez (魔術刻印, Majutsu Kokuin). Mint eddig is láthattuk, a varázslók dinasztiákban és vérvonalakban gondolkoznak. Ez azért van így,
mert a mágia titkainak kifürkészéséhez, az Igazi Mágia
eléréséhez nem elég egy emberöltő. Ezért a varázsló
által összegyűjtött tudást át kell adni a következő generációnak. Ezt a mágikus címer segítségével teszik meg.
Ez általában egy rajzolat, amit a varázslók akkor kapnak
meg, mikor családjuk teljes jogú örököseivé válnak, bár
a címerek látszólag a testen helyezkednek el általában
láthatatlanul, valójában a varázsló lelkébe ivódnak be,
és tartalmazzák az eddigi generációk kutatásainak, tapasztalatainak eredményét. Ez leginkább valamilyen
mágikus hatás, egy különösen erős vagy bonyolult varázslat formájában nyilvánul meg, ami védjegye az adott
dinasztiának. Az örökölt mágikus címer és tradíció mellett
genetikailag dől el az is, hogy egy varázslónak milyen elemi affinitása van. Ez csak azzal jár, hogy az adott elemet
könnyebben képes manipulálni, és gyorsabban megérti a dinamikáját, működését. Persze az elemek minden
tradícióban mások, a keleti tradíciókban a fa és a fém is
elem, míg a nyugatiban a négy elem mellett az éter vagy
kvinteszencia jelenik meg ötödikként.

Végül az utolsó alapfogalom, amit még meg szeretnék említeni: az eredet (起源, Kigen). Ezzel a Kara no
Kyoukai light novelekben és filmekben találkozhattatok,
és ott egész jól ki is fejtik, de a teljesség kedvéért itt is
megemlítem, mert köze van a varázsláshoz is. Szó volt
a manáról, ami áthatja az egész világot, az odról, ami az
élőlényekben található energia, és persze a pránáról,
ami ezek tiszta formája. De mindez ered valahonnan,
ahogy maga a világ is, minden egyes élőlénnyel, tárggyal
és eseménnyel, magával a térrel és az idővel együtt is. A
modern tudomány szerint ez az Ősrobbanás, amivel minden elkezdődött, bár azt is találgatják, hogy mi lehetett
előtte. A varázslók egy metafizikai fogalmat tartanak az
eredetnek, amit Akashának (根源, Kongen) neveznek.
Innen származik mindaz, ami ma létezik, és az idő során
spirális formában áradt ki az eredetből. Ilyen spirális szerkezet pl. a reinkarnáció is, de az időt és a teret is spirális
szerkezetűnek tartják a varázslók, és a tudósokhoz hasonlóan próbálják visszakövetni ezt a spirált az eredet
pontjáig. Hogy miért? Mert amellett, hogy így univerzális
tudásra tehetnek szert, ez az Igazi Mágia használati módja is, hiszen az ellenerőnek is van eredete, és ha ezt megtalálják, felül tudnak emelkedni rajta. A Kara no Kyoukai
egyik varázslója, Araya Souren az emberi lélek eredetével
foglalkozott, és próbálta visszakövetni a reinkarnáció
lépcsőfokain. Így eljutott ahhoz az alapkoncepcióhoz, ami
meghatároz egy lelket minden reinkarnációs ciklusában.
Érdekességként néhány ismertebb szereplő eredete:
Araya Souren: Mozdulatlanság
Ryougi Shiki: Üresség
Emiya Shirou: Kard
Emiya Kiritsugu: Szakítás és Kötés
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A végére egy kiskaput hagytam,
ami a mágikus tradíciók mellett még
alkalmas az ellenerő rövidtávú kijátszására, és emellett lehetővé teszi
grandiózusabb varázslatok létrehozását is. Ezek a valóságszilánkok
(固有結界, koyuu kekkai, Reality Marble). Olyan erős varázslatok, amikre
csak kevés halandó képes, természeti
szellemek és hősök viszont gyakran
használják őket. A valóságszilánkok
leválasztanak egy kis területet a
valóság szövetéről a varázsló körül,
és saját kis univerzumként itt már
létrejöhetnek olyan hatások, amik
egyébként felkeltenék az ellenerők figyelmét és azonnali reakcióját. Vagyis
a valóságszilánkokon belül olyan erős
varázslatokat is létre lehet hozni, ami
már súrolja az Igazi Mágiák szintjét.
Persze ehhez nagyon sok varázserőre
van szükség, ezért csak korlátozott
ideig működhetnek, és semmilyen
maradandó hatást nem lehet elérni
velük, hiszen a kis univerzum az idő
lejártával szertefoszlik. A valóságszilánkok általában a varázsló belső
mentális világának kivetülései, tehát
általában személyesen rá, illetve a
mágikus tradíciójára jellemző dolgokkal találkozhatunk. Ismertebb valóságszilánkok:

AniMagazin/Japán mániásoknak

Ionioi Hetairoi – a Fate/Zero-ban
szereplő Rider használja, tartalmazza
az őt valaha szolgáló összes harcos
lelkét, akiket harcba szólíthat egy
sivatagi tájon.
Időmanipuláció – Emiya Kiritsugu valóságszilánkja, ami csak a
testére terjed ki. Segítségével képes
a testét kiszakítani az idő természetes folyásából, és felgyorsítani illetve
lelassítani a mozgását. Gazdaságos a
kis terület miatt, de fájdalmas, mikor
a teste visszatér a normális időbe, és
az ellenerő kompenzál.
Unlimited Blade Works – talán
a legismertebb valóságszilánk, a Fate/
stay Nightban Archer, illetve az azonos című filmben (valójában a játék
egyik routjának is a neve) Emiya Shirou
is használja. A használója által eddig
látott összes kardot tartalma
zó, poros, lemenő napfényben
fürdő táj. A varázsló a valóságszilánkon belül korlátlanul használhat
projekciós illetve megerősítő varázslatokat.

Fordítói jegyzet
Mahou-majutsu(魔法 - 魔術): A fordítás adta magát, mivel a majutsu tartalmazza a jutsu szót, ami művészetet,
technikát is jelent, és nyilván a hagyományos, alkotó iparművészetekre
utal, mint az asztalos szakma, az
agyagozás, szövés stb. Tehát benne
van, hogy tanulható, gyakorlással elsajátítható, ezért a varázslás szót választottam, ami tevékenységet jelöl, míg a
mahou a mágia lett, ami utal a természetfelettiségre, és ugyanakkor a statikusabb jellegre, valamint arra, hogy
ez valójában inkább kategóriát takar.
Majutsu kyoukai (魔術協会): A kyoukai lehet társaság, szervezet, szövetség, stb. Azért a szövetséget választottam,
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mert jobban sugallja a kényes egyensúlyt, és hogy valójában érdekszövetségről van szó, aminek a leginkább az a célja, hogy megakadályozza a nagyobb konfliktusokat. Szóval
nem testvériség.
Majutsu kairo (魔術回路): Ez tükörfordítás, a kairo áramkört jelent japánul,
és persze Egyiptom fővárosát :)
Prána: Nem fordítottam le, de a szanszkrit eredetű szó egyébként szelet
vagy energiát jelent, az ájurvéda és
a különböző jógák központi fogalma.
Arayashiki: Buddhista fogalom, az emberiség kollektív tudatalattiját jelenti,
amiben minden emlék, érzelem, stb.
tárolódik.
Shinso (真祖): Tükörfordítás.
Majutsu kokuin (魔術刻印): Tükörfordítás.
Kigen-kongen, akasha (起源-根源):
Nagyon hasonló jelentésű szavak.
Míg a kigen kezdetet, kiindulópontot jelent inkább, a kongen forrást,
gyökeret. Az akasha egy szanszkrit
kifejezés, mindennek az alapja és eszszenciája. A kigen helyett eredetet
használtam a koncepció jelölésére,
a kongen helyett akashát, vagy szintén eredetet, a metafizikai fogalom
jelölésére.
Koyuu kekkai (固有結界): Itt voltam
a legkreatívabb. Tükörfordításban
a kanjik sajátos, egyedi erőteret (a
kekkai-t általában erőtérnek szokták
fordítani) jelentenének. Ehelyett inkább a jelentést szerettem volna
lefordítani, és a valóságszilánk kifejezésben már benne van a lényege a varázslatnak, a szeparáció mozzanata.
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