
 

 

 
 

A Cenvanth alkaszt 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

A 'Khvat Mn'gep Rend 
fennállásának több száz eddigi 
esztendeje alatt mindig is erősen 
központosított szervezet volt. Girdanezi 
elvei szerint a leghatékonyabb az 
egyszemélyi döntés. Ezért szinte soha 
nem jelölnek ki egy feladat 
végrehajtására a szükségesnél több 
embert. Ez a felfogás nagyon jó 
erőforrás kihasználást eredményezett, 
már ami a Rend egyik legkisebb, de 
nagy hasznot hozó csoportját, a 
magisztereket illeti. A Rend viszont 
kifejezetten érzékeny így egy-egy 
jelentősebb tagjának elvesztésére, mivel 
annak munkáját mások csak nagy 
nehézségek árán és hosszú idő alatt 
tudjak átvenni. Egy szervezet fontosabb 
vezetői egyébként is védelemre 
szorulnak, függetlenül a szervezet 
helyétől és profiljától. Kránban, egy 
varázslok irányította klánra ez persze 
fokozott mértékben igaz. Ez az igény 
hívta életre a Cenvathok Rendjét. 

Talán a véletlennek köszönhető, 
hogy az első tanítványok között egy nő 
is akadt, Ulith Horrwha, kit a Fénynek 
Megtestesülései női ágából 
alkalmatlanság miatt elbocsátottak. 
Ulith alkalmatlansága abban nyilvánult 
meg, hogy a mágikus tudományokkal 
meglehetősen nehezen birkózott meg, 
viszont ügyesen bánt a fegyverekkel és 
művelt mindenféle egyebet, amire a 
Fény Megtestesüléseinek semmi 
szükségük nincs. Ulith állítólag 
szeretőjének, a Rend egyik magas 
pozíciójú magiszterének köszönhette, 

hogy belekerült a kísérleti csoportba, 
de később ennek már semmi 
jelentősége nem volt, ugyanis a 
kitűzött cél elérésére esztendőnyi 
munka után egyedül Ulith látszott 
képesnek. A többiek nem tudtak a 
kísérlet két követelményét magukban 
egyensúlyba hozni: vagy a mágikus 
képességeik vagy a fegyveres harcban 
való használhatóságuk múlta alul a 
kívánt szintet. Ulith azonban 
mindkettőben jó volt, bár nem a 
mozaikmágiát használta, mint férfi 
társai, hanem boszorkánymágiát. 

Az első esztendő leteltével a 
kísérlet vezetői levonták a 
tanulságokat, a férfi résztvevőket más 
iskolákba irányították át és a csoportot 
nőkkel töltötték fel. Így a Cenvanthok 
Rendje közös gyermeke a Fénynek 
Megtestesülései női ágának és a 
Kardnak Markolata kua-venet 
részlegének. Az első cenvanthok 
feladata a rend vezetőinek őrzése, 
védelme, szükség esetén mágikus 
támogatása volt. A cenvanthok 
képzése máig ugyanazon elvek szerint 
folyik, s bár nem mindegyik marad 
meg a Rend szolgálatában (vigyázat, 
nem a rendtagságuk szűnik meg, az 
nem szűnhet meg soha, csak éppen 
nem közvetlenül a Rend irányítása 
alatt élnek), továbbra is jellemző rájuk, 
hogy ritkán csinálnak bármit is 
egyedül, általában hozzákötik 
valakihez az életüket. 
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A Cenvanthok Rendjében minden második 
évben indítanak új csoportot, nagyjából negyven 
fővel. Ezeknek körülbelül fele fejezi be a képzést, 
ami a csoport adottságaitól és a lemorzsolódástól 
függően nagyjából 7 és fél év. A végzettek közül a 
legjobb ötnek ajánlják fel a Rend támogatását. A 
többiek szabad tagok, akiknek a Rend fizet, ha 
alkalmazza őket. A Rend közvetlen szolgálatának 
lehetősége igen nagy megtiszteltetésnek számít, nem 
volt rá példa, hogy visszautasították volna. A Rend 
keretében maradó cenvanthokat khiesseri-knek, 
védelmezőknek is nevezik. Általában az eredeti 
feladatukat látják el, tehát a rend vezetőit kísérgetik. 
Rajtuk kívül csak az egyik szomszédos tartomány 
consularjáról rebesgetik, hogy két khiesseri is 
védelmezi a testőrségén kívül. A Rend néha bérbe is 
adja a khiesseriket, bár ezt nagyon kevesen 
engedhetik meg maguknak anyagilag, meg 
kevesebbet talál a Rend erre érdemesnek. Egy 
khiesseri felbérlése nagyjából 5-6-szor annyiba 
kerül, mint egy magiszteré! A khiesserikre 
ugyanakkor nagyon kényes is a Rend, hiszen jókora 
értéket képviselnek. Ha fogságba esne valamelyikük, 
a Rend súlyos anyagi áldozatokra is hajlandó és ha a 
tárgyalások nem vezetnek sikerre, akkor fegyveres 
erőt is bevetnek.  

 
Beszélnek egy külső tartománybeli gróf által 

bérelt khiesseriről, aki nem csak testőre, hanem 
ágyasa is volt felbérlőjének. Sőt, gyermeket várt tőle 
éppen és már igen előrehaladott állapotban volt, 
mikor grófot megölte unokaöccse, hogy megszerezze 
a címet. A khiesseri, ura haláláról tudomást szerezve 
elmenekült. A gyilkos rokon egyik vazallusa azonban 
elfogta és ki akarta szolgáltatni az új úrnak, akinek 
mind a születendő gyerek, mind a khiesseri útjában 
volt. A Rend két napon keresztül folytatta a 
tárgyalásokat, a végén már az állapotos nővel 
egyező súlyú drágakövet kínáltak érte, de nem értek 
célt. Viszont az új gróf megijedt és egy fejvadász 
klánra bízta a nő őrizetét, hiába persze, mert az 
éjszaka megérkező rendbéli sequadionok 
felkoncolták az őröket, majd a gróf testőrségét. A 
grófot hálóruhájában hurcolták a khiesseri elé, aki a 
születendő gyermek nevében vérét vette a 
gyilkosnak. 

 
A fenti kis történet rámutat egy érdekes 

momentumra, ami a khiesserik jellemzője. 
Nevelésüknek hála, megingathatatlanul hűségesek 

ahhoz az emberhez, akit őriznek. Együtt vannak 
vele éveken, évtizedeken keresztül, 
megosztanak vele jó- és balsorsot. Ugyanakkor 
a védett személy is közel érzi magához a 
khiesserit, aki amellett, hogy az életét is kész 
feláldozni érte, egy vonzó, okos nő. Nem 
meglepő ezek után, hogy a védett személy és a 
khiesseri között legtöbbször igen bensőséges 
kapcsolat alakul ki, ami akár a házasságig is 
fejlődhet (bár erre leginkább a Renden belül 
kerül sor, a külső védettek lévén általában 
magas társadalmi rangúak, legtöbbször nem 
vállalják a kapcsolatukat nyilvánosan). Ezzel 
nyilván együtt jár az is, hogy a khiesserik 
többsége egész életében egy személyt véd. 

A Renden kívül élő cenvanthokra 
ugyancsak jellemző a hűség. Bár itt azért 
sokkal ritkábban jönnek elő erősebb érzelmek. 
Beszélik, hogy néhány évtizede férfiakat is 
képeznek újra, a cenvanthokéhoz hasonló 
feladatok ellátására. Ez lehetséges, hiszen a 
bizonyos esetekben a férfiak sokkal 
alkalmasabban használhatóak, mint a nők, 
akármilyen jól is készítették fel őket. Azonban 
biztosnak látszik, hogy ezek a férfiak csak a 
Rend keretein belül élhetnek. 

Lássuk mit jelent mindez a játékban. 
Először is le kell szögeznünk, hogy játékos 
karakter csak a Rendet elhagyó cenvanthból 
lehet. A legjobbak maradnak a Rendnél, nekik 
az értékeik is eltérőek bizonyos mertekben. 
Ugyanakkor a karakter tagja marad a Rendnek, 
ha előtte a Rend egy magisztere felfedi magát, 
akkor annak általában engedelmeskedik, meg 
akkor is, ha egy-két tapasztalati szinttel 
magasabb nála. 

Faj 

Ember, mégpedig nő. Lehetőleg a játékos 
is legyen nő. A férfi cenvanth (egyébként 
sheurir a neve) szigorúan NJK. Természetesen 
a khiesseri is NJK, viszont az ő értékei 
olvashatóak alább, ahol eltérés van, csak hogy 
tudja a kalandozó, hogy mit veszített. 

Jellem 

A cenvanthok legfőbb jellemzője a hűség, 
mégpedig nem a rendhez, hanem az őrzött 
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személyhez. Jellemük első eleme csaknem 
mindig a Rend. Ez állhat egyedül, de 
kerülhet utána Halál is. 

Képességek 

A cenvanth tulajdonkeppen egy 
boszorkány, némi fejvadász beütéssel, ezért 
képességeire jellemző, hogy semmiben sem 
igazán rossz, viszont igazán kiemelkedő 
tulajdonságai sincsenek, mivel a szigorú 
képzés (és nevelés) inkább arra helyezi a 
hangsúlyt, hogy a hibák esélyét csökkentse. 
A képességek többsége jó átlagos. 

 
Erő 3K6 (2x) 
Állóképesség 2K6+6 
Gyorsaság K10+8 
Ügyesség K10+8 
Egészség 2K6+8 
Szépség K10+8 
Intelligencia 2K6+6* 
Akaraterő 2K6+6** 
Asztrál K10+8*** 
 
* Khiresserinél K10+8 
** Khiresserinél K10+8 
*** Khiresserinél K6+12 

Életerő 

A cenvanth Ép alapja 4, ehhez járul 
még az egészségének 10 feletti része. Fp 
alapja 4, (a khiesseriké 5), amihez az 
állóképességének és az akaraterejének 10 
feletti része, valamint szintenként (már első 
szinten is) K6+3 Fp adódik. 

Harcértékek és mágikus képesség 

A cenvanth alap harcértékei 
meglehetősen jónak számítanak. Ké-alapjuk 
8, Té-alapjuk 17, Vé-alapjuk 72, Cé alapjuk 
0. (A khiesserik esetén ezek az értékek 10, 
20, 75 és 5). Ehhez jönnek még a 
képességekből fakadó módosítók. Első 
szinten 8 harcérték módosítót is kap, 
amelyből 2-2-t a Té-re és a Vé-re kell 
tennie, a többit szabadon oszthatja el. A 
cenvanth első szinten 8 manapontot kap. 

Magasabb szinteken sok minden függ attól, 
hogy a cenvanth a mágiára vagy a fegyveres harcra 
helyezi a nagyobb hangsúlyt. Ezt mindig szintlépés 
után kell eldöntenie (és természetesen közölni a 
KM-mel), és utána a következő szintlépésig annak 
megfelelően viselkedni.  

Például valaki az első szint elején bejelenti, 
hogy ő először inkább a mágiával foglalkozik. Aztán 
játék közben igyekszik arra támaszkodni a 
megoldások keresése során. A karakter szabad 
elfoglaltságait is ennek megfelelően rendezi a 
játékos. Ekkor a szintlépés alkalmával kevesebb 
HM-et kap, viszont több manapontot. Ha inkább a 
harc mellett kötelezi el magát a játékos, akkor éppen 
fordítva, harci értékei jobban nőnek szintlépéskor, 
viszont mágikus képességei (manapontja) kevésbe. 

Tehát ha a cenvanth a szint elején a harci 
képességei fokozása mellett dönt, akkor 
szintlépéskor 4 manapontot es 9 Hm-et kap, 
amelyből 2-2-t a Té-re es a Vé-re kell tennie, a 
többit szabadon oszthatja el. Fordított esetben a 8 
manapontot es 5 Hm-et kap, amelyből 1-1-t a Té-re 
es a Vé-re kell tennie, a többit szabadon oszthatja el. 
(Khiesserik eseten a Hm 9(2)+1 Ké, illetve 7(2), 
valamint 6 illetve 8 Mp.) 

Képzettségek 

Képzettség Fok/% 
4 fegyverhasználat Af 
2 fegyverdobás Af 
Ökölharc Af 
Pszi Af 
Nyelvtudás (közös) Af 4 
Írás/olvasás Af 
Szexuális kultúra Af 
Emberismeret Af 
Sebgyógyítás Af 
Herbalizmus Af 
Futás Af 
Belharc Af 
Kínzás elviselése Af 
Mászás 20% 
Esés 20% 
Ugrás 20% 
Lopakodás 30% 
Rejtőzködés 20% 
Csapdafelfedezés 10% 
Éberség 10% 
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További szinteken: 
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Ökölharc Mf 

3. Kötelékből való szabadulás  
vagy álcázás Af 

3. Vakharc Af 
4. Nyomolvasás/eltüntetés Af 
4. Pszi* Mf 
5. Méregkeverés/semlegesítés Af 
5. Fegyverhasználat** Mf 
6. Hadvezetés (sequadion)*** Af 
6. Herbalizmus Mf 
9. Hadvezetés (sequadion)*** Mf 

9. Sebgyógyítás  
vagy méregkeverés/semlegesítés Mf 

 
* Illetve később, amikor a manapontjainak 

száma a 30-at meghaladja. 
** Illetve később, amikor fegyver nélküli 

támadóértéke a 40-et meghaladja. 
*** Ezt a képzettséget teljes értékűen csak a 

khiesserik kapják meg, hiszen a védett magisztert 
akkor is kísérik, amikor az éppen egy sequadiont 
irányít. A kalandozó cenvanthok esetében a 
képzettség 6-8, legfeljebb egy tucat 
könnyűfegyverzetű, gyors fegyveres kiképzésében, 
harc közbeni irányításában való jártasságot jelent, 
nélkülözve természetesen a sequadion háló előnyeit. 

 
Mivel ilyen sok képzettséget kap, valamint a 

mágikus tudományok elsajátítása is igen leköti az 
idejét, ezért képzettség pont alapja 0. 5 Kp-ot 
kapnak szintenként, már első szinten is. Szintenként 
25%-ot oszthat szét százalékos képzettségei között, 
de 10%-nal többet egyre sem tehet egyszerre. (A 
khiesseri 40%-ot kap szintenként, amelyből egy 
képzettségét legfeljebb 15%-kal növelheti.) 

Különleges képességek 

A cenvanthok a boszorkányok mágiáját 
használják, bizonyos módosításokkal. 
Varázserejüket a Hatalom Italának elfogyasztásából 
merítik. Az első ital elfogyasztása 3-mal, a 
következő 4-gyel, a harmadik pedig már 5-tel 
csökkenti egészségüket. Az elvesztett 
egészségpontok a MAGUS-ban meghatározott 
módon térnek csak vissza. A cenvanthok mágikus 
képességeik szerint boszorkányok, azonban 

boszorkánykört nem vezethetnek, tagjai viszont 
lehetnek, de legfeljebb a boszorkánykör fele 
lehet cenvanth. 

A cenvanthok első szinten 8 manapontot 
kapnak, utána szintenként 4-et illetve 8-at, 
választásuk szerint. (Khiesserik 6-ot és 8-at.)A 
cenvanthok képesek elkészíteni azokat a 
tapasztalati úton készülő varázstárgyakat, 
amelyeket a boszorkányok. Viszont 
alacsonyabb szinteken ez nem mindig sikerül. 
Első szinten 40% esélyük van a sikerre és ez 
szintenként 12 százalékkal növekszik.  

Ez a szabály a Hatalom Italára nem 
vonatkozik, azt mindig 100%-os biztonsággal 
készítik el. 

A cenvanthok képesek néhány olyan 
varázslatra is, amit egyetlen más 
varázshasználó sem tud utánozni. Ezek később 
kerülnek leírásra, de annyit már most 
elmondhatunk róluk, hogy nagy részük a védett 
személy biztonságát szolgálja, illetve a védett 
személy és a cenvanth különleges kapcsolatán 
alapul. Ezen varázslatok némelyikét a 
khiesserik sokkal hatékonyabban tudják 
alkalmazni, míg másokat csak ők képesek 
használni. A cenvanthok rendelkeznek 
ugyanakkor a manaátadás képességével. Ez azt 
jelenti, hogy képesek saját manájukat a védett 
személy rendelkezésére bocsátani, ha az képes 
varázsolni.  

Ekkor a védett személy a cenvanth 
manajat és a sajátját együtt használhatja, s így 
olyan varázslatokat is létrehozhat, amire a maga 
erejéből nem volna képes. A manaátadás 
igényli a cenvanth aktív közreműködését, tehát 
nem történhet meg akarata ellenére (semmilyen 
módon nem kényszeríthető), csak olyan 
személynek adhatja át, aki mozaikmágiát 
használ és akihez a cenvanthot erős érzelmi 
kötelékek (hűség, szerelem) fűzik. Az átadás 3 
körös meditációt kíván, miközben a 
cenvanthnak meg kell fogni annak a 
személynek a kezét, akinek manát akar átadni. 
3 kör után létrejön a kapcsolat, amely 5 percig 
biztosan fennmaradhat, utána a cenvathnak 
percenkét kell állóképesség próbát dobnia, 
egyre erősebb negatív módosítóval. A hatodik 
percben -1-gyel, a hetedikben -2-vel és így 
tovább. A kapcsolat fennállása alatt, a védett 
varázsló rendelkezik a cenvanth manájával is. 
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Amikor a kapcsolat megszakad (bármilyen 
módon, önkent, vagy erőszak vagy mágia 
hatására) a cenvanth elveszti eszméletét (0 
Fp), agya tökéletesen kiürül (csak statikus 
pajzsok maradnak). Néhány perc múlva 
magához tér, de nagyon gyenge lesz (K6 
Fp), manája nincs, függetlenül attól hogy a 
védett elhasználta-e vagy sem, agya nem is 
képes manát befogadni egy-két napig, 
viszont a pszi pontjait vissza tudja nyerni. 
Egy óráig a Rosszullét, majd további 6 órán 
keresztül a Kábultság módosítói 
vonatkoznak rá, sebzésnél minden 
kockadobásból le kell vonni 2-t, de 
kockánként legalább egy Sp marad.  

Természetesen a meditációt is félbe 
lehet szakítani - ekkor egyikük sem veszít 
semmilyen értékéből. 

A manaátadás leginkább 
természetesen a Rend magiszterei és az őket 
védő khiesserik között fordul elő, egy 
Renden kívül élő cenvanth ritkán 
szolgáltatja ki magát ennyire bárki 
emberfiának. Khiesserik esetében 
egyébként a manaátadás nem jár ilyen 
súlyos következményekkel, a khiesseri 
minden átadott manapont után veszít egy 
Fp-t és többnyire eszméleten marad és így a 
pszi pontjait is megőrzi. Mágiát használni ő 
sem tud egy ideig és a harcértékei is 
csökkennek, ha nem is olyan nagy 
mértékben.  

A manaátadás egyik nagy veszélye, 
hogy ha valamelyik fél meghal a kapcsolat 
fennállása alatt, akkor a másik 60%-ban 
elveszti az eszét, pontosabban minden 
tudását és emlékét, visszaesik egy csecsemő 
szellemi színvonalára, akit etetni és 
gondozni kell, aki nem tud még járni sem. 

A maradék 40% is sokkot kap, amiből 2-3 hét alatt 
épül csak fel és emlékei a esetet megelőző 2K6 
napról tökéletesen elvesznek. 

A cenvanthok a Rend bizonyos más 
fegyverforgatóival ellentétben nem képesek a 
fegyvermeditáció gyakorlására. 

Fegyverzet 

Elsősorban a könnyen kezelhető, kisebb 
méretű fegyvereket kedvelik, például tőr, sequor, 
rövid kard, esetleg hosszú kard is, de ennél nehezebb 
fegyver ritkán. Általában megtanuljak egy 
célzófegyver használatát is. 

Láncingnél nehezebb vértet nem viselnek, 
nagyon megerőltető lenne, viszont kis pajzsot 
használhatnak harc közben, bár akkor néhány 
varázslatukat nem tudják használni. 

Tapasztalati szintek 

A cenvanthok a harcművészek táblázata 
szerint lépnek tapasztalati szintet. 
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