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Szimpátia felfedezése

Ha varázslóiskoláról van szó
Északon, mindenki azonnal Doranra,
esetleg még Toronra gondol. Pedig
Erigow szintúgy neves varázslóiskolával
bír, Sigranomó hírneve nem sokkal
marad el az előbbiek mögött. Ugyanúgy
ősi, kyr hagyományokon alapszik, mint
a toroni iskolák, Dorannal pedig még
idősebb is. Való, hogy tanárai kevésbé
nagy tudásúak, hogy a tanítványok
száma jóval kisebb, és hogy az iskola az
elmélet helyett inkább a gyakorlatot
helyezi előtérbe... ugyanakkor az
erigow-i varázslóiskola sosem törekedett
külön hatalomra, mindenkor Erigow és a
Szövetség
rendíthetetlen
támasza
maradt.
P.sz. 3547-ben érkezett Erigowba,
és kapott katedrát egy Pyarronban tanult
varázsló, akit csak a Nagy Caldy-nak
neveztek. A mester szinte minden
területen
tanártársai
fölé
nőtt,
szakterülete azonban egy sokak által
elhanyagolt téma, a Szimpatikus Mágia
volt. Tanítványai közreműködésével az
iskolát
a
Szimpatikus
Mágia
fellegvárává tette, e téren még Dorant is
elhomályosítva.
P.sz.
3612-ben
bekövetkezett
távozása
egyes
vélemények szerint annyira előre jutott a
Tudás keresésében, hogy ezáltal a
mágusok közé emelkedett - tanítványai,
ahogy az lenni szokott, képtelenek
voltak mesterük pótlására. Az azóta
eltelt időben szinte semmi újat nem
tudtak hozzátenni az itt tartózkodása
alatt fellelt tudáshoz, és az iskola újfent
visszaszürkült Doran mögé.

De mindmáig azok, akiket a
Szimpatikus Mágia érdekel, tanuljanak
bár Doranban, Lar-dorban vagy bárhol
másutt, feltétlenül Erigowban töltenek
egynéhány szemesztert...
Az alábbi idézetek a mester
fő művéből, a Magica Simpatheticaból származnak:
„...Minden
szimpatikus
viszony közül a legerősebb a
vérszimpátia. Könnyű ezt belátni,
hiszen amíg egy tárgy több tárggyal és
személlyel állhat egyszerre szimpatikus
viszonyban, vérszimpatikus viszony
mindenkoron csupán egy van. A
kötelék erős és egyetlen - ezért is olyan
könnyű a varázslatnak a kötelék
mentén végighaladnia...
...Egy igazi varázsló sosem
használ fel olyan vert, amelynek
eredetéről nem bír kétségtelen
bizonyossággal. Csupán a Sötét Utak
egyikére tévedettek tesznek úgy, hogy a
művészethez méltatlan gonoszságból
vagy lustaságból mágiát alkalmaznak
egy kellően - vagy egyáltalán nem ismert
vérszimpatikus
kötelék
segítségével, s ezáltal ők sem tudjak,
kire is hatnak valójában...”
Az alábbi mozaik a legerősebb
és
legegyértelműbb
szimpatikus
viszonynak, a Vérszimpátiának a
felfedezésére szolgál. Ezt a mozaik
mindenkinek megtanítják, választott
szakterületétől függetlenül, aki az
erigowi varázslóiskolában végez.
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Lar-dor-ból, Doranból, vagy Ynev más részéről
-, hogy elmélyedjen a Szimpatikus Mágia
titkaiban, a mozaikok elsajátítására Kp-t kell
áldoznia. Az, hogy mennyi Kp-t szükséges az
adott mozaik megtanulására fordítani, a
leírásban mindig szerepel.

Vérszimpátia felfedezése
Mana pont: 10 (+1Mp/E)
Erősség: 1 (erősíthető)
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: 1 kör
Mágiaellenállás: asztrál és mentál

„...Talán a leggyakrabban felhasznált
szimpatikus viszony a Társszimpátia. A kötelék
ugyan gyengébb és bizonytalanabb annál,
amelyet a vér hordoz, mindazonáltal
lényegesen könnyebb a megfelelő tárgy
birtokába jutni, mint friss vért szerezni a mágia
leendő célpontjától...
...A szimpatikus viszony nyomon
követése és vizsgálata felesleges Manapazarlásnak tűnhet. De nem az! A mágia
használójának
erkölcsi
kötelessége
az
ártatlanok védelmezése. És ennek nem
ellentmond, ha vaktában szórja mágiait
mindenfele gyanús hajszálakra? Arról nem is
beszelve, amit egy tárgy vagy személy
többirányú kötődése jelent. Mi a biztosíték,
hogy célpontja és áldozata ugyanaz lesz?
A Szimpatikus Mágia különös előnnyel
bír más mágiaformák felett: az idő előnyével.
Más esetekben fennáll a veszély, hogy a leendő
célpont távozik onnét, ahová mágiánkkal hatni
képesek vagyunk. De amíg a megfelelő tárgy
vagy személy a birtokukban van, nem számít,
hogy a célpont milyen messze van tőlünk - a
szimpatikus kötelék könnyedén ível át
mérhetetlen távolságokat. És mit számít az időés energiaráfordítás enyhe növekedése, ha
összevetjük a kockázat és bizonytalanság teljes
megszűnésével? Újra csak hangsúlyozom, a
Sötét Útra téved az, aki vaktában szórja
mágiáját, és az ilyen méltatlan a tudásra és
névre, amelyet hordoz...”

A mágia a varázsló Zónájában lévő, megfelelő
állapotú (azaz friss, nem alvadt) vérben rejtőző
szimpatikus viszonyt követi nyomon (ugyanakkor
sok varázsló hajlamos megfeledkezni róla, hogy az
alvad vér még mindig Tárgyszimpatikus viszonyban
áll azzal, akiből származik). A megfelelő szavak
kiejtése, ill. jelek levegőbe írása, majd rövid
koncentráció után a varázsló ismereteket nyer arról a
személyről vagy lényről, akiből a vér származik.
Ha bármelyik Mágiaellenállás sikeres, a
varázsló csupán az illető faját ismeri meg (ami
egyébként megfelelő szakirányú tudással (Élettan,
Alkímia) más módon is kideríthető). Ha viszont
mindkét Mágiaellenállás sikertelen, a varázsló
tisztában lesz az illető nemével, korával, kilétével is!
Amennyiben a vér, amelyre a mágia hat,
valójában több személy vagy lény vére, a varázsló
mindenképpen tudomására jut annak, hányféle vért
is vizsgál valójában, valamint a vér eredeti
tulajdonosainak fajtáját. Ezek után választania kell
egyet közülük, és a mágia ezek után csupán azt az
egy szimpatikus köteléket követi nyomon. Ha egy
másikra is kíváncsi, újra kell alkalmaznia a
varázslónak e mozaikot.
Extrém esetben előfordulhat, hogy a vér más
személyekkel, tárgyakkal is szimpátiás viszonyban
van - bár ennek az esélye szinte elhanyagolható -, e
varázslat azonban csupán a vérszimpátiás köteléket
képes
nyomon
követni,
másfélének
még
felfedezésére sem képes.
A mozaik alaperősítése 1, minden további 1
Mp újabb 1 E-t jelent. Megjegyzendő, hogy a
Szimpatikus Mágiától Védő Varázskorok e mozaik
ellen is védelmet nyújtanak.

Tárgyszimpátia érzékelése
Típus: szimpatikus mágia
Mana pont: 20
Erősség: 1
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: azonnali
Mágiaellenállás: -

A következő varázslatokat háromféleképpen
lehet elsajátítani. Ha valaki Sigranomóban tanul, és a
Szimpatikus Mágiára specializálódik, akkor ezeket a
mozaikokat megtanítják neki.
Ha azonban más mágiatípusra szakosodott, és
csak bele kíván kontárkodni a Szimpatikus Mágiába,
vagy pedig már felavatott varázslókent érkezik -

A varázsló egy, Zónájában található
tárgyra alkalmazhatja e mozaikot. Ekkor
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mágiaellenállásat. Ellenkező esetben a vizsgálat
hiábavaló volt.
A mozaik alaperősítése 1, minden további 1
Mp újabb 1 E-t jelent. Megjegyzendő, hogy a
Szimpatikus Mágiától Védő Varázskorok e mozaik
ellen is védelmet nyújtanak.
Ha valaki külön meg kívánja tanulni ezt a
mozaikot, annak 6 Kp-t kell áldoznia elsajátítására.

tudomására jut, hogy az adott tárgy (tágan
értelmezve, hiszen egy varázslat is TárgySzemély szimpátiában áll megidézőjével,
ezért
hát
tárgynak
számít)
áll-e
Tárgyszimpatikus viszonyban, és ha igen,
mennyiben. Ezek felderítésére a mozaik
önmagában
nem
alkalmas,
ahogy
Társszimpátia
észlelésére
sem
(de
Vérszimpátia észlelésére igen!).
Ha valaki külön meg kívánja tanulni
ezt a mozaikot, annak 2 Kp-t kell áldoznia
elsajátítására.

„...A társszimpátia nehezen követhető és
használható kapcsolatot jelent csupán, ezért
meglehetősen ritkán alkalmazzak. Holott mágia
nélkül is könnyen beazonosítható. Azonkívül sokan,
akik a legnagyobb gondossággal égetik el minden
egyes
kihullott
hajszálukat
vagy
levágott
körömdarabkájukat, visszariadnak attól, hogy
rokonaikkal végezzenek, vagy óvatlanul közel
engednek magukhoz másokat. Sajnos, ellenségeink
legnagyobbjai erre is figyelnek...”

Tárgyszimpátia felfedezése
Típus: szimpatikus mágia
Mana pont: 20 (+1Mp/E)
Erősség: 1 (erősíthető)
Varázslás ideje: 3 kör
Időtartam: 1 kör
Mágiaellenállás: asztrál és mentál

Társszimpátia érzékelése

A varázsló egy, Zónájában található
tárgyra (tágan értelmezve, így varázslatra
is) alkalmazhatja e mozaikot. Ekkor egy
szimpatikus viszony követhető nyomon,
azaz megtudható, az illető tárgy kivel vagy
mivel áll Tárgyszimpatikus viszonyban.
Ha az adott tárgy csak egyetlen
Tárgyszimpatikus viszonyban áll, a mágia e
viszonyt deríti fel. Ha egyszerre több
Tárgyszimpatikus viszony áll fent, a mágia
véletlenszerűen követ nyomon egyet.
Megjegyzendő, hogy a Vérszimpátiás
viszony elsőbbséget élvez, bár vérre sokkal
érdemesebb a Vérszimpátia Felfedezése
mozaikot alkalmazni.
Ha a varázsló ezt a mozaikot együtt
használja a Tárgyszimpátia Érzékelése
mozaikkal, akkor már szabadon választhat,
hogy a Tárgyszimpatikus kapcsolatok közül
melyiket követi nyomon. Ha többre is
kíváncsi,
minden
egyes
viszony
felderítéséhez
újabb
mozaikot
kell
felhasználnia.
Ha tárgy-tárgy kapcsolatot követ
nyomon, a varázsló tisztában lesz a tárgy
mibenlétével (hollétével azonban nem). Ha
tárgy-személy kapcsolatot vizsgál, az illető
személy vagy lény kilétével jöhet tisztába ha az elveti mind Asztrális, mind Mentális

Típus: szimpatikus mágia
Mana pont: 15
Erősség: 1
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: azonnali
Mágiaellenállás: A varázsló egy, Zónájában található személyre
vagy élőlényre alkalmazhatja e mozaikot. Ekkor
tudomására jut, hogy az adott lény áll-e, és ha igen,
hány Társszimpatikus viszonyban. Ezek felderítésére
a mozaik önmagában nem alkalmas, ahogy Tárgyés Vérszimpátia felfedezésére sem.
Ha valaki külön meg kívánja tanulni ezt a
mozaikot, annak 3 Kp-t kell áldoznia elsajátítására.

Társszimpátia felfedezése
Típus: szimpatikus mágia
Mana pont: 30 (+1Mp/E)
Erősség: 1 (erősíthető)
Varázslás ideje: 1 kör
Időtartam: 1 kör
Mágiaellenállás: asztrál és mentál
A varázsló egy, Zónájában található élőlényre
értelmezve, alkalmazhatja e mozaikot. Ekkor egy
Társszimpatikus viszony követhető nyomon, azaz
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különlegesebb mozaikokat is ismernek:
képesek megállapítani a szimpatikus viszonyt
végigkövetve a távoli tárgy vagy lény hollétét
is, képesek követni a másik irányból az
egyirányú kapcsolatokat is (mint amilyen a
tárgy-személy kapcsolat a lény vagy személy
irányából, vagy a Szimpatikus Béklyó), sőt,
saját Szimpatikus Béklyójuk megbontására is
képesek. A Mesterről magáról pedig azt tartják,
hogy számára kétirányú kapcsolat volt a
Szimpatikus Béklyó vagy a tárgy-személy
viszony, vagy hogy képes volt bárki
Szimpatikus Béklyójának megbontására...

megtudható, az illető kivel áll Társszimpatikus
viszonyban.
Ha
az
adott
lény
csak
egyetlen
Társszimpatikus viszonyban áll, a mágia e viszonyt
deríti fel. Ha egyszerre több Társszimpatikus
viszony áll fent, a mágia véletlenszerűen követ
nyomon egyet.
Ha a varázsló ezt a mozaikot együtt használja
a Társszimpátia Érzékelése mozaikkal, akkor már
szabadon választhat, hogy a Társszimpatikus
kapcsolatok közül melyiket követi nyomon. Ha
többre is kíváncsi, minden egyes viszony
felderítéséhez újabb mozaikot kell felhasználnia.
Ha a vizsgált lény vagy személy (mármint nem
az, akire a mágia hat, hanem akivel ő
Társszimpatikus viszonyban áll) elvéti mind
Asztrális, mind Mentális mágiaellenállását, a
varázsló tisztában lesz fajával, nemével, korával,
kilétével. Ellenkező esetben a vizsgálat hiábavaló
volt.
A mozaik alaperősítése 1, minden további 1
Mp újabb 1 E-t jelent. Megjegyzendő, hogy a
Szimpatikus Mágiától Védő Varázskorok e mozaik
ellen is védelmet nyújtanak.
Ha valaki külön meg kívanja tanulni ezt a
mozaikot, annak 8 Kp-t kell áldoznia elsajátítására.
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A cikk felhasználásra került a Varázslói
varázslatok (ismeretlen szerző, Csaba MAGUS
oldala) című cikkhez, szerző vagy forrás
megjelölése nélkül.

Suttogjak, Nagy Caldy tanítványai, követői, a
Szimpatikus
Mágia
tanárai
még
sokkal
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