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• elkötelezettség kifejezése és 
bizonyítása 

A Fogadalom-mágia nevéhez 
illően fogadalmakhoz, esküvésekhez 
tapad. Leginkább céljában tér el az 
Eskü-mágiától: a fogadalomtévő 
valamely jövőbeli cselekedetet állítja a 
mágia fókuszába, s azért cserébe, hogy 
ez a jövőbeli cselekedete sikerüljön, 
bizonyos kötelezettségeket, 
korlátozásokat vállal. 

Megszegett eskük és 
fogadalmak: mindenkepp 
következménnyel járnak. Egy kisebb 
fogadalom megszegése (többé nem 
iszom bort, nem dohányzom, minden 
vasárnap templomba megyek, stb.) 
általában a fogadalom által biztosított 
előnyök elvesztését illetve a balsors 
különféle egyéb területen is 
megnyilvánuló csapásait vonja maga 
után. Egyes fogadalom jellegű eskük 
megszegése súlyos-halálos 
következményekkel járhat (tipikusan 
kellemetlenek a boszorkánymesteri 
eskük: rohadjak el, száradjon el/le a ... 
ha...) kellemetlenek - ám a 
papi/egyházi (isteni hatalom színe előtt 
tett) eskük megszegése jár talán a 
legsúlyosabb következményekkel. 

Igaz-esküvések: ekkor valaki azt 
bizonyítja az esküvéssel, hogy igazat 
szó. Általában az esküformulából 
valami látványos hatás következik az 
eskü hamis volta esetén. 

Üdv! 
Ez a téma már rég motoszkál 

bennem, és most úgy érzem itt az ideje, 
hogy felvessem. Miről is van szó? Az 
Eskü, a Fogadalom hatalmáról. Igen, 
mágikus hatalmáról. ADND-ben létezett 
ilyesmi, a Z.Ö.L.D.S.É.G.-ből asszem 
kimaradt, és mintha sajnos a CODEX-
GRIMOAR-ban sem a kellő súllyal 
szerepelne. Miért fontosak az Eskü-
mágiak ? 

Úgy is kérdezhetnem, miért 
fontosak egy mágikus világban. Nos, 
több okból is - a legfontosabb talán az, 
hogy a társadalom biztonságának fontos 
pillérét jelentik. 

(Ott, ahol létezik Befolyásoló 
Mágia, szükség van rá.) 

 
Másrészt az Eskü nagyon jó 

eszköz mindenfele világi ügyekben is - a 
földi történelemben is használták az 
esküt, egy olyan világban, amit áthat a 
mágia és felsőbb (isteni) jelenlét, ez még 
inkább így lesz. 

Az Eskü-mágia tipikus 
felhasználásai:  
• bizalmi válsággal kapcsolatos 

helyzetekben az igazság bizonyítása. 
Tipikus Eskü-formula: „Esküszöm 

... színe előtt, hogy ...” - és szokott lenni 
egy kimondott, ám néha kimondatlanul 
maradó rész is: „S ha ezt nem tenném, 
ha megtagadnám Eskümet, akkor ... 
történjék velem, sújtson le rám az ÉG 
vagy a villám, ... , szakadjon rám ... 
nyeljen  el ... 

AZ A DURVA, HOGY EZ MEG 
IS FOG TÖRTÉNNI ! 
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Pl. szövetséget kötő törzsfők megesküsznek rá, 
hogy segítik egymást a harcban, a zsákmányon 
igazságosan osztoznak - és isznak rá. Nos, a bor 
valamiért megsavanyodott a serlegekben - lehet 
találgatni miért...  

Fejlettebb társadalmak általában köz- és 
magánjogi események során is használják az Eskü 
hatalmát, gyakran szakrális formában. 

Egy kis játéktechnika: 

CODEX 

• Az Eskü aurába épülő hatás. 
• Az Eskü vagy Fogadalom létrejötte jellemzően  

mana-igényes folyamat 
• Eskü-szertartások: olyan cselekmények, amelyek 

„elkövetése” (a rítusnak, a hagyományoknak 
pontról pontra történő megismétlése) 
gyakorlatilag megteremti a mágiához szükséges 
összhangokat és együttállásokat, és biztosítja a 
szükséges mana-mennyiséget - akar minden 
egyéb mana-forrás (varázstudó részvétele híján) 
is. Ez persze időigényes szertartás... és csak 
nagyon  determinált embereknek sikerülhet. 

(Nem-varázstudók is előfordul, hogy valamire 
fogadalmat tesznek. Az Eskü-mágia elvileg 
leginkább a Liturgia része lenne - de minden tradíció 
magába foglal valamiféle eskü-fogalmat - sőt mint 
mondtam olyanok is tehetnek mágikus hatású 
esküket és fogadalmakat, akik egyébként NEM 
tudnak varázsolni. Ilyenkor, általánosan elfogadott 
nézet szerint valamely felsőbb hatalom (igen, 
Istenek Síkja) avatkozik be, az Eskü ez esetben 
sikeres Liturgia-alkalmazásnak számít, amit valaki 
jártasság-helyettesítő használatával és valami 
szertartással hozott össze. 

• Mit ad az Eskü vagy a Fogadalom? 

  Jellemző hatások: 

• igazmondás bizonyítása (már a saját tudása 
alapján álló igazságra vonatkoztatva) pld. hamis, 
felülírt emlékek esetén az Eskümágia azt jelzi, 
hogy ő igazat mond, sőt akkor is, ha legjobb 
tudomása szerint úgy emlékszik... 

• fogadalmak: felsőbb hatalmak segítségét kéri 
valamihez. Ekkor valamilyen áldás jellegű hatás 
jön össze - azonban azzal a kitétellel, hogy a 
fogadalom megszegése esetén negatív 
következmények sújtják azt, aki ezt teszi. 

(Kivéve ha önhibáján kívül nem sikerül 
teljesítenie, ekkor érdekes helyzetek 
állhatnak elő. Általában a negatív 
következmény ekkor is megérkezik, de nem 
biztos hogy teljes erősséggel, és talán 
korlátozott időtartammal...) 

Az esküszegők jellemző büntetése:  

• főérték-csökkenés (pld. 
Önuralom, Karizma) 

• képzettség-csökkenés (a 
fogadalom jellegéhez 
kapcsolódó képzettségekre 
vonatkoztatva) 

• rá nézve hátrányos spontán-
mágikus hatások 

• azok akik látják az Auráját, látni 
fogják rajta, hogy megszegett 
egy Esküt, valószínűleg azt is, 
hogy mennyire súlyos az eset - 
sőt talán meg azt is, hogy mi volt 
az. 

• jellemtorzulás, önértékelés 
csökkenése 

• mindenfele Átkok, amik akar az 
Eskü szövegébe is bele lehettek 
foglalva (néha burkoltan) 

• Aktív Eskü az Aurában: talán 
felismerhető, jobb az esély, ha a 
felismeréssel próbálkozók 
mindketten letették az adott 
Esküt/Fogadalmat. (Pl.: két dun 
Inkvizítor felismeri egymás auráját) 

• komolytalan esküvések: általában 
nem járnak következménnyel 

• de néha furcsa dolgok esnek meg...  
• Eskü, amit nem akar a letévő 

betartani: általában nem megy, az 
Eskük esetében a szertartások elég 
erősek, kettős próba dobható, 
például a szertartás ereje+K10 vs a   
jelölt aurája+K10, azonban lehet 
hogy ez bonyolultabb... 
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M* 
Annyit mondanék, hogy az Eskük 

kegyetlenül erős mágiák - aki önkent teszi 
le, az nem dob mágiaellenállást, azonban ha 
valakit befolyásoló mágiával az 
Esküvel/Fogadalommal ellentétes dologra 
akarnak rábírni, akkor az kb. annyira lehet 
hatásos, mintha egy boszorkanyi csók 
(végtelen erősítés) hatása alatt állna.  

Ha valaki hamis esküvésre 
vetemedne, akkor jókora nehézségek ellen 
dobhat mágia-ellenállást... Különösen, ha 

felszentelt helyen törekszik efféle babérokra... 
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