
 

 

 
 

Pszionista 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Shadon birodalmának titkos 
fegyvere a pszionisták zárt, titkos 
csoportja. Yneven csak Shadon földjén 
van pszionista nevelő kolostor. Csak az 
erkölcsi tisztaságáról híres családok 
utódai, vagy az árván maradt, illetve 
talált gyerekek vallhatnak Domvik isten 
és az Inkvizíció  fegyverévé. A 
kolostorban elsősorban az elme erejére 
helyezik a hangsúlyt, innen ered a kaszt 
neve is. Alapvetően Rend-élet jellemre 
nevelik az inkvizítor-jelölteket, akiket 
magas szintű (10-12 Tsz) papok és egy-
két különleges tanár (pszionista) készít 
fel a Boszorkányok és 
Boszorkánymesterek elleni harcra. 

(Természetesen a Ranagol-, vagy 
Tharr-papok, ill. a nekromata varázslok 
se erezzek biztonságban magukat!) 

Általában az a Boszorkany vagy 
Bm., akinek mar volt dolga 
pszionistával, nem tudta többé 
elmondani tapasztalatait... 

A pszionista annyira elkötelezettje 
hivatásának - már-már fanatikus 
őrültnek tűnik - hogy élete folyamán 
nem tanul más kasztot és semmilyen 
alvilági képzettséget. (Nem lehet váltott, 
vagy osztott karakter!) Az elme 
csiszolása mellett megtanulnak egy 
bottal harcolni, ill. az ügyesebbje a 
parittya v. bola használatát is. 
 

Egy pszionista csak úgy vallhat 
szabaddá, ha a kolostor elengedi, 
kiengedi őt és beavattak az 
Inkvizítorok szövetségébe. Ehhez két 
dologban kell megfelelnie: 
• tanulmányai tökéletesek (!) 

legyenek 
• hűséges követője legyen 

Domviknak és az inkvizíciónak 
Az olyan pszionista, aki 

valamelyik pontnak nem felel meg, 
meg kell hogy halljon, mert nem 
terjesztheti a titkos tanokat, nehogy 
rossz kézbe kerüljön! Ha megfelel 
mindkét elvárásnak, akkor a 
beavatáshoz már csak egy feladatot 
kell teljesítenie a kolostor 
megbízásából. Ez lehet egy üzenet 
elvitele egy veszélyes helyre, vagy egy 
Boszorkány (BM., Ranagol-pap, stb.) 
felkutatása, esetleg likvidálása, stb. 
Mindezt a KM és a játékos fantáziájára 
bízzuk. Amíg ezt nem teljesíti, addig 
egy általa nem érzékelt Mentál-fonál 
köti össze - a Shadon közepén élő - 
vezetőkkel. Így nem menekülhet a 
feladat elől. (Igaz, ez meg sem fordul a 
fejükben) 

Akinek nem sikerül a küldetését 
teljesítenie, az általában belehal, de ha 
valami csoda folytán túléli, akkor egy 
furcsa érzés miatt visszatér Shadonba 
és egy ottani kis faluban lesz tanító, 
vezető, inkvizítor. 
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Aki viszont sikerrel jár, megszabadul a 
mentális összeköttetéstől és ezután szabadon 
vándorolhat Yneven. Ekkor is minden akciójáról - 
előtte és utána is - valamilyen formában be kell 
számolnia a vezetői felé. (Persze csak akkor, ha 
kapcsolódik a kolostor irányelvéhez!) 

Figyelem! Csak egy próbán kell megfelelnie a 
karakternek, hogy szabad lehessen! 

 
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 

 
Ké 7 
Té 17 
Vé 72 
Cé 0 
HM/szint 7 (2) 
Kp alap 1 
Kp/szint 4 
Ép alap 4 
Fp alap 4 
Fp/szint K6+1 

 
18-as IQ felett 2%/szint esélye van, hogy 

megőrül! (ezen máig gondolkodom...) 
 

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  

Elsősorban a különlegesen magas szinten 
használt Pszi! Tudja használni a pyarroni 
diszciplínákat Mf fölött, valamint a Kyr 
metódus diszciplínáit, az Energiagyűjtés 
kivételével. Ezen kívül vannak saját, 
egyedülálló diszciplínái is, melyeket más 
kasztú egyén nem tud megtanulni. 

Minden általános diszciplína E-je a 
leírtakkal ellentétben nem 6, hanem 15E, 
valamint a Kyr diszciplínák erőssége 2E lesz. 
Erősíteni ugyanannyi Pszi-pont 
felhasználásával duplán lehet, mint az 
alapkönyvben le van írva. 

Számára a Pszi-pontok feleannyi idő alatt 
térnek vissza, mint más pszi használóknak. A 
varázslóhoz hasonlóan képesek energiát tárolni 
drágakövekben, de természetesen nem Mp-ot, 
hanem pszi-energiát, mivel csak ezzel 
rendelkeznek. A drágakőben (csak Lapis Lazuli 
lehet) tárolt energia egy kör alatt kinyerhető, de 
max. föle így sem mehet. Lehetősége van még 
ezeken kívül az általános diszciplínák 
továbbfejlesztésére, dupla annyi pszi pont 
befektetésével. pl.: úgy mozgatni egy tőrt 
telekinézissel, hogy képes legyen sebezni. 

Valamint az általános diszciplínák 
felidézésére nem kell nekik annyi idő, hanem a 
Meditáció ideje rovatban feltüntetett körök 
helyett szegmenseket kell érteni. Pl.: egy 2 
körig tartó meditáció helyett nekik 2 
szegmenses meditációra van szükségük. Kivétel 
a pajzsok felépítése és az 1 körnél rövidebb 
meditációt megkövetelő diszciplínák. 
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Induló felszerelés 

K6 arany 
1 fegyver 

Pszi pontjai 

1 Tsz – 8 
Pszi pont/Tsz: 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 
60001-95000 10 

950001-130000 11 
130001-185000 12 

További szint: 52000 
 

A pszionista saját diszciplínái 

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. Az áldozattal szemben 
elkövetett minden mentális operáció 
hatótávolsága a végtelenig növekszik. Mentál 
fonál egyszerre Tsz/3 építhető. 

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 
Metálmágiától védő varázskörbe lép, amelynek 
E-je nagyobb, mint a M-f E-je. Ekkor csak a M-
f felépítője érzékeli annak megsemmisülését. 

Egy példa az általános diszciplínák 
fejlesztésére: 
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Gyógyítás (ezzel is vitatkozom, 
de…) 

Pszi pont: 2/Ép 
ME: 3- 
Meditáció ideje: 1 kör 
Hatóidő: végleges 
Erősség: - 
Erősítés: -  

A pszionista agyi energiái annyira 
felülmúlják  az átlag emberét, hogy még 
komoly sebek gyógyítására is képes. A 
papok mágiájával azonban nem veheti fel a 
versenyt, csak sebek, fájdalmas zúzódások 
elmulasztására, kezelésére alkalmas. pl. 
mérgezések ellen nem elég hatékony. 

 
 
 
 
 
 
 

1997.03.16.  
Szerző: Adolf 

Forrás: MAGUS Lista 
Szerkesztette: Magyar Gergely 

 
 

A cikk megjelent a MAGUS-Site G-portal 
oldalon is, a forrás vagy az eredeti szerző 
feltüntetése nélkül. 

A cikk 90%-ban megegyezik az Atlantisz oldal 
Pszionisták című írásával, de ahhoz képest alig 
tartalmaz új dolgokat. Nyelvezetéből kiindulva 
annak egy korai, kiforratlan és átdolgozatlan 
változata lehet. 

A cikk (az utolsó diszciplína kivételével) 
megjelent a Hotdog/MAGUS oldalon is, Pszionista 
diszciplínák címmel, BlackRawen neve alatt 
(2007.05.03.), a forrás vagy az eredeti szerző 
feltüntetése nélkül.  
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