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hogy amennyiben valaki esküjével 
ellentétes dologra akarja kényszeríteni 
előbb ki kell oltani Közömbösséggel 
az eskü hatását. Erősség az eskütevő 
Mágiaellenállása. Asztrálszemmel az 
ilyen eskü érzékelhető. 

3. Szertartás alatt tett eskü. 

Ennek lényege, hogy egy pap 
által levezetett szertartáson teszi le az 
esküt. A papnak egy szertartás 
varázslatot kell celebrálnia a varázslat 
erőssége a pap szintjenek ötszöröse, ez 
ellen tehet mágiaellenállást az 
eskütevő. Amennyiben az esküt 
templomban teszik le, az erősség a pap 
szintjének tízszerese lesz, ha pedig 
valamilyen szent tárgyra esküszik 
(függetlenül attól, hogy templomban 
vagy sem) az erősség végtelen. 
Eskütételre természetesen senki nem 
kötelezhető, és ha valaki más istent 
tisztel, az eskü erőssége csak a fele 
lesz. 

Ez már jelent védelmet is az 
eskütevőnek, ha valaki mágiával az 
esküjével ellentétes dologra akarja 
kényszeríteni, a varázslat erősségének 
meg kell haladnia az eskü erősségét. 
Az ilyen eskü auraérzékeléssel is 
látható. 

Fogadalomtétel esetén 
amennyiben fogadalmához szorosan 
kötődő dolgot tesz, a 3. esetben 
számíthat isteni segítségre (KM 
döntése) Ez harc esetén változatos 
időtartamú Áldás varázslattal egyezhet  

Salve! 
Sics ötlete alapján, felhasználva 

Dia és Thaur hozzászólását (Thaur, a 
nomád eskü nagyon jó) megpróbálok én 
is hozzátenni valamit az eskü témájához. 

I. Mágikus eskü 
Kezdjük talán az egyszerűbbel, a 

mágiával megtámogatott esküvel. Ez az, 
ami legtöbbször működik. Az eskü - 
vagy fogadalom - letevője megesküszik 
valamilyen, a vallása által szentnek 
tartott tárgyra, esetleg istenének nevére. 
(Itt szigorúan vallásos emberről van szó) 

1. Ha ez csupán szóban történik,  

az egyenértékű a nem mágikus 
esküvel, ld. később. 

2. Ha a tárgy 

 (szent könyv, kép, valamilyen 
ereklye (pl. Szt. Theodosius bal hátsó 
zápfoga) jelen van, létrejön mágikus 
hatás. Ez nem az adott isten, szellemek 
miatt van, hanem az eskütevő hite váltja 
ki. Ennek a hatásnak az erősségére nem 
tudok számszerű értéket adni, függ az 
eskütevő hitének erejétől, illetve az eskü 
fontosságától. Általánosságban azt 
mondhatjuk, hogy nem tehet az 
eskütevő ellene mágiaellenállást - 
általában nem is igen akar. Viszont nem 
jelent igazi védelmet számára mágikus 
befolyásolás ellen, csak annyit,  
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meg, más esetben a véletlent lehet befolyásolni. 
Fontos azonban, hogy ez a pozitívum csak komoly 
fogadalom esetén jelentkezik. 

Amennyiben valaki hamisan esküszik, 
számíthat negatívumokra (amennyiben nem tett 
sikeres mágiaellenállást.) 

Fogadalom esetén, ha azzal ellentétesen 
cselekszik, harc közben negatív módosítók 
sújthatják (-5?), illetve egyéb cselekedeteknél 
balszerencsés lehet (a Szemmelverés sámánvarázslat 
ha jól emlékszem, jó példa erre) 

Eskütételnél (tehát ha valaki egy múltbeli 
dologra esküszik) pedig az istentől és az eskü 
komolyságától függenek a dolgok (betegség, 
balszerencse általában az élete végéig) Villámcsapás 
és egyéb látványos dolgok csak a 3. esetben 
fordulnak elő, igen komoly hamis eskü eseten. 

 
Az isten kiléte minden esküt komolyan 

befolyásol. Tharrnál pl. az eskü nem számít komoly 
dolognak, nem jár következménnyel a megszegése, 
illetve pozitívummal a betartása. Orwellánál is csak 
akkor számít, ha a nevére esküsznek, viszont ebben 
az esetben mindig a 3. pontra vonatkozó 
következmények élnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Nem mágikus eskük 
Itt nem jön létre mágikus hatás, a 

jelentkező pozitívumok és negatívumok 
kizárólag az eskütevőtől függnek. Ezek a 
szertartás és szent dolgok nélkül letett eskük (a 
Próféta szakállára, anyám sírjára, 
Quetzhlexathus nevére) 

Amennyiben az illető nem hisz az adott 
dologban, nem ér semmit. Erős hitű embereknél 
azonban jelentkezhet hatása. Azon túl, hogy 
szent tárgyakra, istenek nevére tett eskünél 
némely esetben  (20%? Orwella ugye kivétel) 
létrejöhet az I/2. hatás (a hit fókuszálja a mágiát 
a szent tárgy helyett), az eskütevő Asztrál-
próbát tehet, ha esküjével ellentétes dologra 
kívánják rábírni (mágia eseten is). Az ilyen 
eskü erős érzelemkent érzékelhető 
Asztrálszemmel. 

 
Nos, kb. ennyi. Remélem, azért akad 

hozzáfűznivalótok, jó téma, érdemes alaposan 
kivesézni. 
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