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A Kyr Birodalom bukását követő évezred 
népvándorlásokat hozott. A legkülönösebb 
népcsoport a Szigetvilágról érkezett. A mágikus 
háborúk, majd az utána következő kaotikus időszak 
őrült varázslói által felelőtlenül nyitott térkapuk 
megbontották az anyagi világ egyensúlyát. A 
Sinemos-tenger északi partvidékén, Grim-Tuil 
lapályán egyetlen hatalmas kapu nyílt. A 
hagyományok úgy tartják, a kapu közel másfél 
évszázadon keresztül összekötötte Ynevet a 
Szigetvilág központjával. A P.e. harmadik században 
érkezett a tér ezen furcsa hasítékán keresztül egy 
nép, mely különös szokásokat, és még különösebb 
kultúrát hozott. Kevesen voltak csupán, de erősek és 
jól szervezettek, így nem okozott különösebb gondot 
nekik, hogy az ott élő - barbárságba és 
civilizálatlanságba visszasüllyedt - elszórt, apró 
nemzetségeket legyőzzék. A nép, melynek neve és 
nyelve is feledésbe merült már azóta, elkeveredett az 
őslakókkal, s kétszáz évvel érkezése után, már 
egységes Tiadlan királyságról beszélhetünk. A 
magával hozott hármas hatalmi rendszer azonban 
máig él. A tiadlani kultúra sok külső elemet ötvöz 
magába, melynek egyes részei dekadenciára utalnak, 
ám a Toron Birodalommal és Gro-Ugonnal vívott 
folytonos háborúk kemény harcos nemzetet 
kovácsoltak belőlük.  

A Niare császárság létrejötte és elzárkózása 
közt eltelt időszakban igen szoros kapcsolat alakult 
ki a két állam közt. Niaréből harcos-papok és 
szerzetesek jöttek, akik a selyem titkán kívül a 
harcművészet tudományát is magukkal hozták. 
Tiadlanban négy társadalmi kasztot ismernek. A 
Harcosok kasztjába tartoznak a Dorcha alattvalói - 
mindazok akik harc- vagy kardművészettel 
foglalkoznak -, valamint a harcosok és lovagok, akik 
pedig a király (korun) hűbéresei. A Tudók kasztját a 
Duin uralta mágusok és papok, paplovagok alkotják. 
A Kereskedők kasztját az öt legnagyobb 
kereskedőház felügyeli, míg a negyedik és talán 
legnagyobb kasztnak - a Kéz- és földművesek 
kasztjának - ugyancsak egyedül a király parancsol. 
Az ő hatalmának oszlopai a kenseiek, tiadlan nemesi 
lovagjai. 

(Részlet az Első Törvénykönyv Tiadlan 
leírásából) 

 
Kensei nem lesz senkiből, kenseinek születni 

kell, tartja a tiadlani mondás. 

Való igaz, Tiadlanban nem dívik az 
Északi Szövetségben honos lovaggá ütés. Vagy 
lovagnak születik valaki, vagy sosem válik 
azzá. A (szövetséges) külhoniak lovagi címeit 
udvariasan megmosolyogva bár, de elismerik. 
Ha ősi családból származik az illető, még akár 
kensei számba is veszik. De egy frissen lovaggá 
ütött vitéz, bizony örüljön ha a legalacsonyabb 
rangú kenseiek között helyet kap, bármi volt is, 
amivel lovagi címét kiérdemelte. Ez persze sok 
súrlódást okoz a „nyugati” utazók és a 
helybéliek között, de hát ahány vidék, annyi 
szokás. 

 
Tiadlanban három kultúra találkozott és 

keveredett el, érdekes elegyet alkotva. Az ősi 
Szigetvilágbeli társadalmi, vallási és mágikus 
hagyományok keveredtek el a nyugati erv 
hittérítők és a keleti, niarrei utazók tanításaival. 
Ennek elegye a mai tiadlani kultúra. Itt minden 
van ami az Északi Szövetségben létezik, és 
mégis minden másmilyen.  

Az Északi Szövetség kemény nehézvértes 
gyalogosokat, számszeríjászokat és 
könnyűlovasokat képez, Tiadlan komor 
tekintetű, szűkszavú és udvarias 
kardmestereket.  

Az Északi Szövetség bajvívóiról és 
lovagjairól híres, Tiadlan a titokzatos Slan harc- 
és kardművészekről híresült el. 

Az Északi Szövetségben a Pyarroni 
Pantheon tagjait tisztelik, ugyanúgy mint 
Pyarronban,   Tiadlanban három Szigetvilági 
isten (Ville, Nastar és Velar) él tovább Arel, 
Krad és Kyel képében. 

Az Északi Szövetség lovageszméje 
keveredett el itt a Szigetvilágról hozott 
társadalmi tagozódással és a niarrei 
harcművészettel, valamint annak 
elvrendszerével, filozófiájával. 

Ennek eredménye lett a Kensei kaszt. 
 
A Kensei a földbirtokos, a király (Korun) 

hűbérese. A birtokot a királytól kapta, ennek 
fejében adóval és (háború esetén) fegyveres 
szolgálattal tartozik. A nyugati nemesek 
némelyikétől eltérően a kenseiek maguk is 
hadba vonulnak, saját csapataik élén. A 
kenseiek közötti hierarchia alapja a 
földbirtokuk nagysága. A földbirtokán a kensei 
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élet-halál ura, nem parancsol neki senki. A 
király is csak bizonyos szertartásos és 
tradicionális formaságok betartásával 
közölheti vele kérését, parancsát. 

A Kensei és a Kenshin (mely a 
Kenseiek becsületkódexe, leírását lásd 
később) jelképe a kento. Ez nem más, mint 
a nyugati másfélkezes kard találkozása a 
niarrei eredetű, Tiadlanban meghonosodott 
fegyverkovácsolási technikákkal. 

 
A kensei életét meghatározó, 

cselekedeteinek erkölcsi alapot adó eszme 
és filozófia a kenshin: 
• Hűség, a király (Korun) és Tiadlan 
felé. 
• Kötelesség az alá és 
fölérendeltekkel, valamint önmagával 
szemben. Tudnia kell hol a helye, mit és 
mikor kell megtennie. A hibákat be kell 
ismerni, a szükséges következtetéseket le 
kell vonni. Akkor is, ha szatudatori a vége. 
•  

Szatudatori (eno) 
A rituális öngyilkosság elnevezése, 

azonos néven vették át Tiadlan 
fegyverforgatói is. A szatudatori a 
becsületét veszített harcos utolsó 
lehetősége, hogy saját és családja becsületét 
megmentse. A rituális hasfelmetszés 
minden lépését szigorú tradíciók határozzák 
meg. Fontos résztvevők a segéd (szain) és a 
tanúk (niszain). A szatudatorin részt venni 
megtiszteltetésnek és kötelességnek is 
számít, senki nem utasíthatja vissza illően a 
segítséget egy harcos becsületének ilyen 
formán történő visszaállításában. 
(Enoszuke,252/21) 

 
• Bátorság. Egy kensei nem félheti a 
halált, készen kell rá állnia a nap bármely 
percében. 
• Műveltség. Egy nyugati lovaghoz 
képest egy kensei igen szerteágazó 
ismeretekkel bír. 
• Szerteágazó fegyverforgatási 
ismeretek éppen olyan természetesek 
számára, mint az írás-olvasás, irodalom, 

történelem, fegyverismeret, éneklés/zenélés vagy 
a nyelvismeretek. 

• Igazmondás és őszinteség. „Egy kensei 
szavához nem kell írás.” tartja a tiadlani mondás. 
E nélkül az erény nélkül az udvariasság csak 
színjáték. A kensei szava olyan mértékben 
hitelesíti egy állítás valósságát, hogy írásbeli 
megerősítésre nincs is szükség. A kenshin 
szellemében az igazság követése az egyetlen 
bátor, becsületes cselekedet. Az udvariasságból 
elferdített igazság azonban nem bűn, hanem üres 
formalitás, melyet valószínűleg senki nem vesz 
komolyan. 

• Becsület. A kenseiek gyermekkoruk óta azt 
tanulják, hogy „a becstelenség olyan, mint a fa 
kérgén lévő forradás, az idő ahelyett, hogy 
meggyógyítaná, egyre nagyobbra növeli”. A 
kensei legyőzhető, meggyőzhető, elfogható, de a 
becsületétől – arcától – büntetlenül meg nem 
fosztható. Amint alkalma nyílik rá bosszút áll és 
szatudatorit követ el, ha szükséges. Akadt rá 
példa, hogy megszégyenített és kivégzett kensei 
halála után bosszúálló élőholtként tért vissza. 
Miután befejezte bosszúját, lelke nyugalomra lelt 
és eltűnt. 

• Önuralom. A tiadlaniak ritkán mutatják ki 
őszintén érzéseiket. Főként igaz ez az 
indulatokra, melyekről azt tartják, hogy 
megzavarják a belső békét, a wa-t. Másrészt 
bánatuk vagy fájdalmuk kifejezésével nem 
akarják megzavarni a többi ember harmóniáját, 
vagyis az udvariasság és együttérzés miatt nem 
sírnak vagy dühöngnek hangosan. A kenshin 
szellemében még a legtermészetesebb érzéseket 
is elfojtják, nehogy megzavarják a gondolatok és 
cselekvés összerendezettségét. Az arcon 
tükröződő általános mosoly az elfojtott érzések 
leplezésére, ellensúlyozására szolgál. 

Az önkontroll tetőfokát a rituális 
öngyilkosságban szatudatoriban éri el, mely szintén 
a kensei kiváltsága. A szatudatori dicső halál, 
melynek elvégzésére már kiskorukban megtanították 
a kensei fiúkat és lányokat egyaránt.  

 
A halál elfogadása azonban nem jelenti, hogy 

siettetnék azt, vagy indokolatlanul követnének el 
szatudatorit. Azért sem tehették ezt, mert életük 
mindenkor hűbéruruk kezében volt, ha ő megtagadta 
az öngyilkosságot, akkor a kensei nem tehette meg. 
Kivétel ez alól, ha ura olyan utasítást adott, olyan 
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magatartást tanúsított, mely méltatlan hozzá. Ez 
esetben először udvariasan szóban figyelmezteti 
urát, majd ha az nem hajlandó eleget tenni 
kérésének, nem hallgat rá, szatudatorit követhet el a 
kensei az engedélye nélkül is, ezzel is 
nyomatékosítva az érveit. 

Karakteralkotás 
 

Erő K10+8 
Állóképesség K10+8 
Gyorsaság 2K6+6 
Ügyesség 2K6+6 
Egészség K10+8 
Szépség 2K6+6 
Intelligencia 2K6+6 
Akaraterő K10+8 
Asztrál 2K6+6 
Érzékelés K10+8 

 

Harcérték 

A kensei Ké alapja 5, TÉ alapja 20, Vé alapja 
75 és Cé-alapja 0. Harcérték Módosítója Szintenként 
12, amit tetszés szerint eloszthat Ké-je, Té-je, Vé-je 
között. Két szabályt kell mindössze követnie: Té-je 
és Vé-je növelésére minden Tsz-en 4-et-4-et 
áldoznia kell. 

Életerő és Fájdalomtűrés 

A kenseiek életerő és fájdalomtűrés 
tekintetében is a legjobbak közé számítanak. 
Neveltetésük során nemigen szenvednek hiányt 
semmiben, mindenből a legjobbat kapják. Így aztán 
életerejük kimagasló, és a fájdalmat, fog 
összeszorítva ugyan, de dacosan tűrik. A kensei 
karakter Ép alapja 7, Fp alapja pedig 6, amihez 
Tapasztalati Szintenként még K6+5 Fp járul, már 1. 
szinten is. 

Képzettségek 

A kensei neveltetés sok mindent magában 
foglal, amire a karakternek szüksége van ahhoz, 
hogy kensei legyen. Így a kenseiek meglehetősen 
sok Képzettséget kapnak meg anélkül, hogy ezért 
cserébe Képzettség Pontokat kellene áldozniuk. 

Ugyanakkor azonban alig marad idejük egyéb 
tudományok és ismeretek elsajátítására, s ezért 
kevés Kp-ban részesülnek. Kp alapjuk 4, és 
ehhez osztályonként még 5 adható. 

A kensei karakter 1. Tapasztalati Szinten 
a következő Képzettségekkel bír: 

 
Képzettség Fok/% 
5 fegyver használata* Af 
Nehézvértviselet Af 
Fegyverismeret Af 
Hadvezetés Af 
Etikett Af 
Lovaglás Af 
3 nyelv ismerete Af (4,3,3) 
Írás-olvasás Af 
Heraldika Af 
Pszi Af 
Történelemismeret Af 

 
* Kento, Keito, Naginata vagy Yari, 

Hosszú íj, választott fegyver 
Kettő az alábbiak közül: 
 

Képzettség Fok/% 
Irodalom Af 
Festészet/rajzolás Af 
Tánc Af 
Éneklés/zenélés Af 

 
A további szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
3. Heraldika Mf 
4. Fegyverhasználat (kento) Mf 
6. Nehézvértviselet Mf 
8. Pszi Mf 
10. Hadvezetés Mf 
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Tapasztalati Szint 
 

Tapasztalati pont Tapasztalati szint 
0-180 1 

181-370 2 
371-800 3 
801-1650 4 
1651-3200 5 
3201-6400 6 
6401-12000 7 
12001-25000 8 
25001-45000 9 
45001-65000 10 
65001-90000 11 
90001-110000 12 

További szint: 35000 
 

A kensei fegyvertára 

A kenseiek a Kento, a Keito, a 
Naginata (alabárd) vagy Yari (lándzsa), a 
Hosszú íj és egy szabadon választott 
fegyver forgatását sajátítják el. Pajzsot vagy 
másodfegyvert soha nem használnak. 

 
Vértezetük egy félvért-szerű, sok 

fémlemezből álló rákozott páncél. 
 

SFÉ MGT Súly Ár 
5 4 18 font 100 arany 

 
Igazán minőségi kardokat csak a 

legjobb kardművesek készítenek, hosszú 
hetek kitartó munkájával, számtalan 
rituáléval övezve. A kard készítésének 
tudománya apáról fiúra, mesterről 
tanítványra szállt.  

A kento gyakorlatilag nem más, mint 
egy Slan kard készítési technológiával Slan 
kard stílusban elkészített másfélkezes kard. 
A kardkészítő egy-egy kiváló munkája előtt 
és alatt is böjtöl, nem hál a feleségével, sőt, 
nő be sem tehette a lábát a műhelyébe. 
Amíg nem készül el a kard, addig csak az 
udvaron lévő tiszta vízben tisztálkodik a 
kovács, még télen is. A penge sokszori 
átlapolással, hajtogatással és folyamatos 
kalapálással készül. Kiindulási anyagként a 
tagahe nevű anyagot használják. Ez nem 

más, mint vastartalmú homokból kiolvasztott vas és 
szennyező anyagok elegye. Kovácsolás közben a 
kiindulási anyagmennyiség alig egyharmadára 
csökken az acél tömege, mire kard lesz belőle, a 
többit (főként szennyeződést) kikalapálja belőle a 
kovács. A kento, akár a Slan kard, alapvetően 
kéttestű. A kemény külső réteg felel a keménységért 
és a vágóélért, míg a belső réteg a tartásért és a 
rugalmasságért. Amikor már készen van az egész 
penge, akkor alakítja ki a penge edzésvonalát, 
amelynek számos neve van, az edzésvonal alakjától 
függően. Ezt a penge élének és többi részének 
különböző sebességű hűtésével éri el, így ugyanis 
különböző anyagszerkezet alakul ki, amelyeknek a 
színe és egyéb tulajdonságai is különböznek a 
többitől. Ha kovácsolás közben kiderül egy 
pengéről, hogy hibás, akkor legjobb esetben is csak 
évek múlva veszi elő azt a kardkészítő, hogy 
összetörje és újból felhasználja. 

 
A kard különböző részeit (penge, tok, 

markolat, markolatvédő) különböző mesterek 
készítik. A kensei rangját legszembetűnőbben a tok 
és a markolatvédő jelzi. A markolatvédő mérete, 
vastagsága és mintázata végtelen variációban 
létezik. 

A kard élezése és polírozása mind a mai napig 
művészetnek és megbecsült szakmának számít, ami 
nagy szakértelmet és ügyességet kíván. Az elkészült 
kardokat próbáknak vetik alá, amely régebben nem 
ritkán emberéletekbe kerül. Többnyire bűnözőket 
végeztek ki, de nem ritka, hogy a kensei az első vele 
szembe jövő parasztot vágta le vele. (A keresztvágás 
nevű technika egyik értelmezése a szó szerinti 
keresztvágás, vízszintesen és függőlegesen, míg a 
másik a kard próbája az útkereszteződésben, ami 
szintén keresztet formáz.) Természetesen ehhez 
vágótudomány is kellett. A pyarroni eszmék 
térnyerését követően az elkészült pengéket már nem 
élő próbaanyagon próbálják ki, hanem áztatott és 
kötegelt gyékényen vagy rizsszalmán. 

A markolatot rájabőrrel vonják be a jobb, 
biztosabb fogás érdekében. A tokot és a 
markolatvédőt általában külön arra szakosodott 
mester készíti.  

A kensei a kardjától önszántából soha nem 
szabadul meg, és legfőképpen nem adja el, mert a 
lelke egy részét képezi. Természetesen a Személyes 
Aurájának is része. Soha nem ér ujjal a pengéhez, 
főleg nem egy másik kensei kardjához, mert 
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egyrészt ez súlyos sértés, másrészt mert rozsdásodni 
kezd tőle, és az ujjlenyomat nem szép dísz a csillogó 
pengén. Aki puszta kézzel hozzáér egy pengéhez, azt 
a kard gazdája rögtön megtorolhatja, akárcsak akkor, 
ha az átlép a kard felett. Alapvető illedelmesség, 
hogy nem lehelünk a pengére, nem fogjuk meg és 
nem lépünk át fölötte. A kensei mindig 
gondoskodott a kardjáról, tisztán tartja, ápolja, hogy 
a benne lakó lélek szeressen benne lakni, ne hagyja 
el azt. Akárcsak a kardművészek, ők is vallják, ha 
egy kardot kihúznak, ott meghal valaki. Ha 
engedélyt is ad a kard gazdája arra, hogy 
megcsodálja valaki a fegyverét, annak semmiképpen 
sem szabad a fegyvert kihúznia a hüvelyéből. Ha 
mégis megteszi, akkor ott valaki meg fog halni – 
rosszabb esetben ő maga. 

Mint látható, a kento hasonló körülmények 
között készül mint a slan kardok. Ugyanolyan 
megbecsülés és tisztelet övezi úgy a hordozóit, mint 
a készítőit és a fegyvereket. 

Azonban van néhány alapvető különbség: 
• Egy kardműves vagy kentot készít, vagy slan 

kardot, vagy egyiket sem. Mindkettőt soha. 
• Egy kardművész vagy Slan kardot visel, vagy 

semmit. kentot soha. 
• Egy kensei vagy kentot visel, vagy semmit. Slan 

kardot soha. 
• Egyetlen „közös pont” van, a tiadlani, vagy más 

néven Slan csatakard. Ezt készítheti bármelyik 
kardműves és használhatja kensei épp úgy, mint 
kardművész. 

• A kento nem kardkészlet, mint a slan kard és a 
slan tőr.  

• A szatudatorihoz keitót használnak. 
 

 T/k Ké Té Vé Sebzés Súly Ár 
Kanto 1 5 15 10 2K6 1,5 font 50 arany 

 
 

• Része a kensin Személyes Aurájának. 
• Ellentétben a Slan karddal, ez nem fog 

mágikusnak számítani adott tapasztalati 
szinttől. 

• Készülhet nemesebb fémekből, nem ritka az 
sem, hogy mágiával ruházzák fel. (Ez 
leggyakrabban a tiadlani gyökerű 
drágakőmágia.) 

• Párban vagy másodfegyverrel nem 
forgatják. 

 

Források 

• Első Törvénykönyv 
• Enoszuke kiegészítő 
• Harcosok, Gladiátorok, Barbárok kiegészítő 
• http://hu.wikipedia.org/wiki/Katana 
• A kép forrása: 

http://lfg.hu/art/data/media/103/szamuraj.jp
g 

 
 

 
 
 
 

 
2015.02.06.  

Szerző: Aquer Dryn Endaron 
Forrás: Kalandozok.hu 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 
 

 
 
 

  

 
 

 


	Harcérték
	Életerő és Fájdalomtűrés
	Képzettségek
	A kensei fegyvertára
	Források

