
 

 

 
 

Pszionisták 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Shadon birodalmának „titkos 
fegyvere” a pszionisták zárt, szűk körű 
csoportja. Egész Yneven kizárólag itt 
van olyan kolostor, ahonnan pszionisták 
indulhatnak kalandozni. Csak az 
erkölcsi tisztaságról híres családok sarjai 
vagy az árván maradt, vagy talált 
gyerekekből lehet Domvik és az 
Inkvizíció lovagja (természetesen ez a 
lovag nem egyezik meg a Harcos 
főkasztba tartozó társával). Ami a 
kasztot a Varázshasználó főkasztba 
soroltatja annak ellenére, hogy igazi 
varázslásra nem képesek, az az, hogy a 
pszionisták elsősorban az elme erejére 
helyezik a hangsúlyt, és olyan magas 
szintre képezik azt, mint semmilyen más 
valaha volt pszi-mester Yneven. A 
tanítványokat egészen apró 
gyermekkoruktól az életre, annak 
tiszteletére, megbecsülésére, és a 
racionalitásra, ésszerű, logikus 
gondolkodásra nevelik 10-12. TSz-ű 
papok és egy-két különleges tanár 
(pszionista). Ennek függvényében a 
pszionisták jelleme szinte kivétel nélkül 
az Élet és a Rend valamilyen keveréke. 
Éppen ezen tulajdonságaik miatt 
találkozhatunk velük nagyon gyakran 
inkvizítori beosztásban, és ezért szinte 
kivétel nélkül a Ranagol- vagy Tharr-
papok és a feketemágiával foglalkozó 
varázshasználók esküdt ellenségei. A 
pszionista olyannyira elkötelezett - már-
már fanatikus -, hogy élete folyamán 
nem tanul más kasztot, sem semmilyen 
alvilági képzettséget. 

Elméjük mellett megtanulnak még 
harcolni néhány egyszerűbb 
fegyverrel, például bottal, esetleg 
parittyával és/vagy bolával. Egy 
pszionista igazi szabadságát csak 
akkor nyerheti el, ha már felavatták 
inkvizítornak. Ezt tapasztalt 
inkvizítorok egy csoportja teszi meg, 
megvizsgálva a tanítvány tanulmányi 
eredményeit, illetve próbára téve 
annak Domvikba vetett hitét, és 
bizalmát az inkvizícióban. 
Amennyiben a kiképzési idő végén 
ezen pontoknak nem felel meg, halál 
vár reá, nehogy rossz kezekbe kerüljön 
a titkos tudomány, mivel az csak a jó 
ügy érdekében vethető be. Ezen kívül 
még egy feladatot is teljesítenie kell, 
amivel ugyancsak a képességeit és 
jóságát bizonyítja (például egy 
boszorkány vagy boszorkánymester 
kézrekerítése, esetleg likvidálása). 
Amíg a küldetését nem teljesíti, addig 
egy általa nem érzékelhető mentál-
fonál köti össze a Kolostor (ahol 
kiképzik őket - valahol Shadonban) 
vezetőjével, tehát ezen misszió alól 
nem tud megszökni, habár ez eszébe 
sem jut... Miután felavatták 
megszabadul a mentális-kötéstől, és 
nyugodtan távozhat. Vándorlása során 
természetesen a jó ügyét és a Pyarroni 
Paktumot kell szolgálnia, és bizonyos 
időközönként köteles elszámolni 
feletteseinek, azaz néha vissza kell 
térnie a Kolostorba. 
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Erő 3K6 
Állóképesség 3K6 
Gyorsaság 2K6+6 
Ügyesség 3K6 (2x) 
Egészség 3K6 (2x) 
Szépség 3K6 
Intelligencia K6+12+Kf 
Akaraterő K6+14+Kf 
Asztrál K6+12 

 

Harcértékek  

A Varázshasználó főkaszt tagjaként nem túl 
magasak a harcértékei, ám társai közt az egyik 
legjobb, hiszen némi fegyveres képzést is kapnak. 
Ez a 7-es KÉ alapban, a 17-es TÉ alapban és a 72-es 
VÉ alapban mutatkozik meg. Természetesen az alap 
CÉ-je sem kiemelkedő, 0. Szintenként 7 HM-et kap, 
amelyből 2-2-t kénytelen TÉ-jére és VÉ-jére osztani. 
Kp alapja 1, szintenként további 4 Kp-t kap 
képzettségek tanulására (szigorúan nem alvilági).  

Életerő és fájdalomtűrés  

Fizikumukat tekintve a pszionisták nem 
emelkednek ki az átlagból, hiszen kiképzésük során, 
ha tanulnak is harcolni elméjük nélkül, akkor is 
inkább a technikákat sajátítják el - amolyan 
„végszükség esetére” címszóval. Számszerűen ez 
annyit tesz, hogy Ép alapjuk 4, amihez még 
Egészségük 10 feletti része járul. Fp alapjuk szintén 
4, amihez szintenként k6+2 járul, első szinten 
természetesen még Állóképességük és Akaraterejük 
tíz feletti része is.  

Képzettségek  

A pszionistákat - ahogyan fentiekből kiderül - 
a racionalitásra, műveltségre, a jóra és az elme 
felsőbbségére, illetve erejére nevelik. Ez mutatkozik 
meg képzettségeiken is. A pszionisták 1. TSz-en a 
következő képzettségeket kapják meg:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Képzettség Fok/% 
Fegyverhasználat [ld.: szöveg] Af 
3 Nyelv tudása Af 5,4,4 
Pszi (különleges) Mf 
Írás/olvasás Af 
Történelemismeret Af 
Mágiaismeret [Bosz.-i + BM-i] Af 
Legendaismeret Af 
Etikett Af 
Démonológia Af 
Méregkeverés/semlegesítés Af 

 
További szinteken pedig a következő 

képzettségeket sajátítják el:  
 

Tsz. Képzettség Fok/% 
2. Térképészet Af 
3. Demonológia Mf 
4. Sebgyógyítás Af 
5. Méregkeverés/semlegesítés Mf 
5. Sebgyógyítás Mf 

6. Mágiaismeret 
(boszorkánymesteri) Mf 

 

Különleges képességek  

Speciális Pszi-tudományuknak 
köszönhetően képesek használni a Pyarroni 
diszciplínákat Mf-on, a Kyr metódust Af-on, 
illetve saját diszciplínáikat Mf-on (ezeket ld. 
később). Tudni kell még továbbá, hogy a 
diszciplínák erősítésénél elköltött Pszi-pontjai 
megduplázódnak. Tehát, ha az adott 
diszciplínát 4 Pszi-pontért lehet 1E-vel 
erősíteni, és a játékos elkölt 8 Pszi-pontot, 
akkor nem 2E-vel nő a diszciplína ereje, hanem 
16 Pszi-pontnak megfelelő mértékben, azaz 4E-
vel. Pszi-pontjaikat kétszer gyorsabban nyerik 
vissza, mint más pszi-használó.  
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További információk  

Induló felszerelésüket egy fegyver 
(ld.: fentebb) és 1k6 arany képezi. Első 
tapasztalati szinten 8 Pszi-ponttal bírnak, 
majd ehhez szintenként jön még 7.  

 
 

Tapasztalati pontok 

 
Tapasztalati pont Tapasztalati szint 

0-200 1 
201-400 2 
401-800 3 
801-1600 4 
1601-4000 5 
4001-8000 6 
8001-16000 7 
16001-32000 8 
32001-60000 9 
60001-950000 10 
950001-130000 11 
130001-185000 12 

További szint: 52000 
 

Pszionista Diszciplínák 

Pszi-elvonás 

Pszi pont: - 
Hatóidő: egyszeri  
ME: lásd a leírást 
Erősség: - 
Meditáció ideje: 2 szegmens 
Erősítés: -  

A pszionista támadása a célpont 
dinamikus pajzsát éri. Ha a próbálkozás 
sikeres, aktuális Pszi-pontjai annyival 
nőnek, amennyi az áldozat Pszi-pajzsában 
tárolva volt. A diszciplína arra épül, hogy a 
dinamikus pajzsok fenntartása állandó 
koncentrációt igényel. A támadó ebből 
próbálja meg kizökkenteni a célpontot, 
ehhez viszont az kell, hogy annak 
[Akaratereje + k10] nagyobb legyen, mint a 
pszionista [Akaratereje + k10].  

Ha a művelet sikertelen, a pajzs nem szenved 
kárt, viszont az elméjét ért megrázkódtatás miatt a 
diszciplína használója 2k6 Fp-t veszít, azonban, ha 
sikerül kizökkenteni a dinamikus pajzs fenntartóját a 
koncentrációból, akkor az lebomlik és az így 
felszabadult Pszi-pontok a pszionista elméjébe 
,,szívódnak” át. Fontos tudni, hogy Max. Pszi-pont 
fölé nem töltődhet fel! Az áldozat éles fájdalmat 
érez a fejébe nyilallni; Fp-t ugyan nem veszít, de két 
körig biztos, hogy csak a Harc Kábultan 
módosítóival képes harcolni.  

Mentális támadás 

Pszi pont: 10 (20) 
Hatóidő: lásd a leírást  
ME: mentális 
Erősség: 15 
Meditáció ideje: 1 szegmens 
Erősítés: 3 (6) Pszi pont/2E  

A diszciplínának kétféle hatása lehet. Először 
is, ha a célpont elvéti ME dobását, akkor szinte 
teljesen lebénul - elveszti uralmát teste felett, elméje 
nem képes parancsolni neki. A bénulás utáni 
második körben az áldozat megkezdheti küzdelmét a 
mentális rácsok ellen. Ez annyit tesz, hogy -2-es 
módosítóval dobhat Akaraterőpróbát, majd a 
következő körben -1-el, stb. Miután kiszabadult még 
k6/2 körig gyengeséget érez, melynek negatív 
módosítóit a KM határozza meg.  

A másik lehetőség, hogy kétszeres mennyiségű 
Pszi-pontért - alap + erősítés [x2] - az alkalmazó 
átveheti célpontja elméje felett az irányítást, ha 
annak sikertelen a ME-je. Ilyenkor az áldozat a 
Varázslói varázslatok -> Mentális opciók -> 
Akaratátvitel mozaik hatásával megegyező állapotba 
kerül (ld. ott). Ha a pszionista fejletlen Mentáltesttel 
rendelkezőkre koncentrál, akkor külön meditáció 
nélkül - de természetesen a kellő mennyiségű Pszi-
pont ráfordításával - használhatja az aktuális 
célpontra az Agykutatás diszciplínát is. A diszciplína 
hatóideje minden esetben annyi idő, ahányadik 
szintű annak használója.  
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Agykutatás 

Pszi pont: 5 
Hatóidő: lásd a leírást  
ME: mentális 
Erősség: 15 
Meditáció ideje: 3 szegmens 
Erősítés: 2 pszi pont/3E  

Ezen diszciplína három lehetőséget tár 
használója elé:  

1. egyszerű Gondolatolvasás  
ld.: Varázslói varázslatok -> Mentális op. -> 

Gondolatolvasás  
Hatóideje: 1 perc / TSz.  
2. az áldozat emlékeiben való kutatás  
ld.: Varázslói varázslatok -> Mentális op. -> 

Emlékolvasás  
Hatóideje: 5 perc / TSz.  
3. a célpont testébe ,,költözni”  
ld.: Varázslói varázslatok -> Mentális op. -> 

Érzékelés  
Hatóideje: 10 perc / TSz.  

Mentális összetartozás 

Pszi pont: 20/fő 
Hatóidő: 10 perc/Tsz  
ME: - 
Erősség: - 
Meditáció ideje: 1 kör/fő 
Erősítés: - 
Hatótáv: 1 mérföld /Tsz  

Leírását lásd a Papi mágia -> Összetartozás 
asztrálisan nevű varázslatát - természetesen itt 
Mentálisan értve! Így érzékelik egymás felszínes 
gondolatait, persze, csak ha Mentál-fonál köti össze 
őket.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentál-fonál 

Pszi pont: lásd a leírást 
Hatóidő: lásd a leírást  
ME: lásd a leírást 
Erősség: lásd a leírást 
Meditáció ideje: 2 kör 
Erősítés: lásd a leírást  

Az alkalmazó egy mentális összeköttetést 
létesít a célszeméllyel. Rögtön adódik is két 
alternatíva a diszciplína használatára. Ha az 
,,áldozat” beleegyezésével történik a kapcsolat 
létrehozása, akkor a pszionistának 2 Pszi-
pontba kerül áthatolni a TME-n. Így létrejön 
egy 15E-s M-f a Mentálsíkon. Fontos 
tudnivaló, hogy a célpont személy ME-je nem 
érvényesül, ha a pszionista diszciplínát 
használna ellene. Ezenkívül lehetővé tesz még 
egy halvány - kétirányú! - kommunikációs 
lehetőséget is, egyszerű gondolatok közlésére.  

Ellenben, ha a célszemély nem egyezett 
bele a M-f összekötésébe, akkor az 
alkalmazónak át kell hatolnia a MME-n a 
művelet sikeres véghezviteléhez. Az ilyenkor 
érvényes értékek a következők: a diszciplína 
,,ára” 15 Pszi-pont, 15E-jű és 3 Pszi-pont / 1E-
vel lehet erősíteni. Ebben az esetben a célpont 
nem érzékeli a M-f-at, ezért tudomása sincs 
róla. Az így létrehozott M-f szigorúan csak egy 
irányú! Ezután minden az alkalmazó által 
ellene irányuló diszciplína ellen 
Akaraterőpróba dobására jogosult az áldozat, az 
alaperősséggel szemben 0, de minden +5E-vel 
szemben -1-es módosítóval. Ez annyit tesz, 
hogy például egy 20E-s Gondolatolvasás [alap 
15E + 5E] ellen -1-es módosítóval, egy 25E-s 
ellen pedig már -2-es módosítóval dobhat csak. 
Természetesen, ha elvéti, akkor azonnal életbe 
lép a diszciplína hatása.  

A Mentál-fonál elszakadására három 
lehetőség is kínálkozik. Az első, hogy az 
alkalmazó egyszerűen saját szabad (vagy nem - 
ki tudja? :-) ) akaratából megszünteti. Ezt Pszi-
pont felhasználása nélkül megteheti egy 1 körös 
meditációval. A második lehetőség az, ha az 
egyik fél meghal. Ezt a másik fél 
mindenképpen megérzi, még akkor is, ha nem 
is tudott az összeköttetésről. Végül pedig még 
az is elképzelhető, hogy az egyik fél olyan 
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Metálmágiától védő varázskörbe lép, 
amelynek E-je nagyobb, mint a M-f E-je. 
Ekkor csak a M-f felépítője érzékeli annak 
megsemmisülését. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
?.  

Szerző: ismeretlen 
Forrás: Atlantisz 

Szerkesztette: Magyar Gergely 
 

A cikkel 95%-ban azonos a Pszionista (Adolf, 
Mlista) című írás, ám az, nyelvezetéből és 
igényességéből kiindulva ennek egy korai, 
átdolgozatlan változata lehet, mivel az alapvető 
adatok egymásnak megfeleltethetők. 
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