
 

 

 
  

Elf pszi 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

elfként nevelkedett karakter ismerheti 
az elf pszit, ha a pszi képzettséget 
kasztjából kifolyólag megkapja, 
illetve, ha külön Kp-t költve rá 
megtanulja. Szinte példa nélküli az 
olyan eset, hogy az elfek kiszakadott 
elfnek tanítsák meg az elme ereje 
használatának őseik által ismert 
változatát. 

 Az elf pszi magasabb mivolta 
nem csak a diszciplínák 
milyenségében jelenik meg, hanem 
abban is, hogy az elf képes egy 
diszciplínára koncentrálva – ha a 
meditáció ideje lejárt – egy másikat is 
aktivizálni. Természetesen csak akkor, 
ha a diszciplínák hatása nem 
ellentétes, és egyszerre való 
alkalmazásuknak van értelme. Az elf a 
pszi alkalmazási szintjének megfelelő, 
de maximum öt diszciplínát 
alkalmazhat egyszerre. Az elfek a pszi 
alkalmazás első szintjén 6 pszi pontot 
kapnak, szintlépéskor pedig 4+K4-
gyel nőnek pszi pontjaik. A 
visszaszerzés módja és sebessége 
megegyezik más pszi-használókkal. 
Az elf pszi alkalmazását tekintve 
mindig mesterfokú. Ez a képzettség a 
pszi 3. fokú ismeretének felel meg, ám 
az elf esetében nincsenek korábbi 
fokozatok, ő minden átmenet nélkül 
kell, hogy megtanulja a 3. fokot, ami 
az elf pszi esetében 12 Kp-be kerül. 
 

Sok cikkben esett szó arról, hogy 
az elfek asztrál és menáltestének 
felépítése más, mint az embereké, így az 
elme erejének használatában is eltérések 
mutatkoznak. A slan pszit meg sem 
képesek tanulni, és ha már megtanulták 
saját pszijüket, mind a pyarroni, mind a 
kyr pszi megtanulása kétszer akkora 
erőfeszítésbe (Kp -be kerül), mint egy 
embernek, mivel fejlett elméjüket hozzá 
kell szoktatniuk a primitívebb 
diszciplínákhoz. Igaz, nem is igen 
fanyalodnak az emberek szegényes pszi 
tudományához, mivel számukra 
haszontalan diszciplínákat rejtenek. (ez 
csak azokra az elfekre vonatkozik, akik 
az elfek között születtek és nevelkedtek, 
és elsajátították az elf pszit. Azok az 
elfek -és emberek-, akik képzettek a 
pyarroni és kyr, slan psziben, soha nem 
tanulhatnak elf pszit, mivel elméjükbe 
már beivódott az alacsony szint, 
másrészt az elf pszi számukra 
haszontalan és unalmas dolgokat takar. 
Elvileg a psziben képzetlen emberek is 
tanulhatnának elf pszit, de egy 
kérészéletűnek soha nem adatik meg a 
lehetőség, hogy elf mestertől tanuljon, 
másrészt ez számára úgyis érdektelen. 

Az alábbiakban kizárólag az elf 
psziről, azok sajátos diszciplínáiról lesz 
szó. Az elf pszi megtanulására elvileg 
minden elf elméje képes lenne, de nem 
minden elfnek adatik meg a lehetősége, 
hogy elf mestertől tanulhasson. Csak az 
elf közösségekből származó,  
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Az elfek pszi pontjainak visszaszerzése 
éppúgy meditációval történik, mint a pyarroni pszi 
alkalmazóinak esetében, de ha növényekkel benőtt 
helyen (erdő, park) kerül sor a meditációra, a 
visszaszerzés sebessége megkétszereződik. 

Az elf diszciplínák egy része hatását, 
alkalmazását tekintve néhány különbségtől 
eltekintve megegyezik a pyarroni pszivel. Ezek a 
diszciplínák a következők: 

• Emlékfelidézés 
• Ébredés 
• Csettintés 
• Egyensúly 
• Érzékélesítés 
• Érzéktisztítás 
• Fájdalomcsillapítás 

Növényekkel telt helyen (erdő) a 
fájdalomcsillapítás hatása kétszeres. 

• Képességjavítás 
Az elfek feji maximuma erő és állóképesség 
esetén 19, míg gyorsaság és ügyesség esetén 
21. 

• Roham 
• Telekinézis 
• Telepátia 
• Statikus pszi-pajzs 
• Dinamikus pszi-pajzs 
• Pszi-lökés 
• Érzéketlenség 
• Kitartás 
• Megfélemlítés 
• Lélegzet visszatartása 

 
Csak az elf varázslók számára használható 

diszciplínák: 
• Auraérzékelés 
• Transz 
• Láthatatlanság észlelése 
• Asztrálszem 
• Mentálszem 
• Mágikus tekintet 
• Szinesztézia 
• Erősített Pszi-ostrom 

 

Az elf pszi néhány diszciplínája csak bizonyos 
elf kasztok számára alkalmazhatóak. Ezek a 
diszciplína leírásakor említésre kerülnek, és 
értelemszerűen csak az ott felsorolt kasztok tagjai 

használhatják őket. Ezek után álljon itt az elf 
pszi speciális diszciplínáinak leírása, melyek az 
Első törvénykönyvben leírt módon 
alkalmazhatók. 

Nyugalom 

Típus: elf 
Ψp.: 1 / 5 óra 
ME: - 
A meditáció ideje: 10-asztál perc 
Időtartam: 5 óra (növ.) 

A nyugalom egy különös diszciplína. 
Alkalmazója a transzhoz hasonló állapotba 
kerül, körülötte felgyorsul az idő. (igaz nem 
jelentősen és csak látszólag.) Az elfek így 
gondolkodnak, próbálnak megérteni sok 
mindent. Segítségével az elf képes napokig 
mozdulatlanul ülve nézni egy virág 
növekedését, az elf őrszem napokig képes 
figyelni, anélkül, hogy mozogni, vakaródzni, 
anyagcserét folytatni kényszerülne. 

A nyugalomba merült elfnek nincs 
szüksége ételre, italra; nem kell ürítkeznie, 
különleges ellenállása közömbössé teszi a 
hideggel, meleggel és az időjárás egyéb 
hatásaival szemben. Az elf érzékelése ez alatt 
tökéletesen működik, gondolatait sokkal jobban 
képes rendezni. Az elf ilyen állapotban beszélni 
nem (így varázsolni sem) képes, pszit azonban 
használhat. Mindenképpen tökéletesen 
mozdulatlannak kell lennie, kizökkenteni csak 
három Fp –nél nagyobb sebzéssel lehet. 
Természetesen ő maga bármikor kizökkenhet a 
nyugalomból, és ha egy körön belül vissza akar 
térni, azt újabb pszi pontok feláldozása nélkül, 
az időtartam lejártáig megteheti. 

Látás Víz Alatt 

Típus: elf 
Ψp.: 3 
ME: - 
A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 6 kör 

A szemünket védő természetes reflex 
okozza azt, hogy a vízben, mint idegen 
közegben automatikusan behunyjuk szemünket, 
nyitva tartani, nézni pedig különösen nagy 
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erőfeszítésbe telik. Az elf ezen diszciplína 
segítségével kikapcsolhatja ezen reflexét. 
Figyelem! Szemét ugyanúgy becsukja majd, 
ha támadás éri, pusztán a víz állandó 
közelségét viseli el. 

Emellett a víz állaga sem zavarja, 
tiszta vízben a látótávolsága megegyezik a 
levegőben tapasztalhatóval. Persze a víz 
szennyezettsége, felkavaródó iszap éppúgy 
zavarhatja a látásban, mintha levegőn érné 
zavaró hatás. 

Megbélyegzés 

Típus: elf 
Ψp.: 5 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 6 kör / 6 szegmens 
Időtartam: végleges 

Az elfek és az elf pszi számára 
minden növény és állat rendelkezik 
valamiféle kezdetleges asztrál és 
mentáltesttel, úgymond „lelke” van, ami azt 
jelenti, hogy van igazi neve. 

A diszciplína segítségével az elf 
elnevezi – ösztönösen az igazi nevét adja- 
az adott állatot vagy növényt. Az érintés 
6szegmensre csökkenti a meditáció idejét. 
Ez az alapja az elfek és növények, állatok 
misztikus kapcsolatának, hiszen ezek után 
az elf a saját nevén szólíthatja meg az adott 
élőlényt. Az elnevezés után, ha bármikor 
látja, tapintja az élőlényt, pszi pontot nem 
igénylő rövid meditációval felismeri azt. 
Mivel az érzékelés ez esetben nem fizikai 
alapú, a külső változás nem számít, egy 
csemete korában megbélyegzett fát az elf 
akár kétszáz év múlva is azonnal felismer. 

Ezek után az elf az élőlényt már 
egyénként kezeli, megjegyezheti az adott 
fák helyét, így saját területén belül 
tévedhetetlen pontossággal képes 
tájékozódni. Mivel sohasem ártó szándékú, 
a diszciplína ellen mágia-ellenállásnak 
helye nincs. A diszciplína csak állatokon és 
növényeken alkalmazható, egy értelmes 
lény igazi nevét magtudni így nem lehet! 

Asztrálszem Növényekre / Állatokra 

Típus: elf 
Ψp.: 4 
Erősség: 6, 4ψp 1E 
ME: asztrál 
A meditáció ideje: 4 szegmens 
Időtartam: egyszeri 

A diszciplína segítségével az elf 
meggyőződhet egy közelébe került növény vagy 
állat érzelmeiről. Természetesen egy növény jóval 
kevesebb érzelemmel rendelkezik, mint egy ember 
vagy elf, de az elfek számára ez is értelmezhető, 
megfigyelhető. Az alkalmazásakor az élőlényt 
leginkább átható érzelmeknek kerül tudatába az elf. 
Egy fa, például amit az előbb majdnem kivágtak, 
félelmet és haragot fog sugározni. A diszciplínát 
okosan használó elf szinte beszélgethet az 
élőlényekkel. 

Érzelemátsugárzás 

Típus: elf 
Ψp.: 6 
Erősség: 6, 1 ψp - 1E 
ME: asztrál 
A meditáció ideje: 6 szegmens 
Időtartam: azonnali 

A diszciplína segítségével az elf érzelmeket 
sugározhat át növényeknek, állatoknak és 
embereknek is. Az első két esetben általában nincs 
szükség erősítésre. A hatás az asztrálmágiához 
hasonló, bár nincs annyira erős, különösen nem az 
emberek esetében. Az elf így megnyugtathat egy 
megvadult állatot, az erdő támogatását kérheti, ha 
meggyűlölteti üldözőit, stb.  

Fontos, hogy az átsugárzott érzelem nem eshet 
távol az alkalmazótól, különben nem lesz olyan 
„meggyőző” és a pszi pont igény a kétszeresére nő. 
Azaz egy ingerült elf csak dupla annyi pszi pontért 
képes megnyugtatni egy ingerült kutyát. 
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Feltöltődés 

Típus: elf 
Ψp.: 1 / perc 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: lásd a leírást 
Időtartam: végleges 

Ennek a diszciplínának az alkalmazására csak 
az elf varázslók képesek. Segítségével feltölthetik 
mágikus energiáikat a környező növények 
segítségével. Ám a kisajtoláshoz képest nagy 
különbség, hogy az elf mindezt barátságosan teszi. A 
növények nem károsodnak így, csak időlegesen 
felgyorsuló életfolyamataikkal termelnek mágikus 
energiát az elfnek. Csodálatos lehet olykor egy 
meditáló elf környezete, a virágok kinyílnak, hogy 
segítsék a mana megkötését, a levelek élettel telnek 
meg, a nap, vagy a csillagok felé fordulnak. A 
percenként visszanyerhető mana pontok száma a 
zónában lévő növényektől függ. Egy sűrű erdőben 
elérheti a 10–et is, míg egy cserép virág mellett egy 
városi szobában akár négy körbe is beletelhet egy 
mana pont megkötése. Az aktuális érték 
meghatározása a KM feladata. A fentiekből 
következik, hogy olyan helyen, ahol egyetlen 
növény sincs, az elf képtelen mágikus energiáit 
feltölteni. Azok az elf varázslók, akik nem az 
embernépek valamely egyetemén tanulták a mágia 
fortélyait, csak ilyen módon gyűjthetik vissza 
elveszített energiáikat. (ilyen varázslók csak Sirenar 
és Elfendel erdeinek elf közösségeiből kerülhetnek 
ki). 

Éhség csillapítása 

Típus: elf 
Ψp.: 1 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: Tsz x 2 óra 

Ezen diszciplína alkalmazásával az elf teljesen 
megfeledkezhet éhségérzetéről. A diszciplína 
eltompítja a has fájdalmát (csak az éhségből fakadót) 
, normálissá szabályozza a nyálelválasztást; 
egyszóval az időtartam lejártáig az elfnek semmi 
hátránya nincs éhségéből, az nem is látszik rajta. A 
diszciplína felhasználja, mozgósitja a szervezet 

erőforrásait, az csak a hatást nem érzi.  A pszi 
azonban nem pótolja a tápanyagot, ha elmúlik 
hatása, az elfre pillanatok alatt rátör az elfojtott 
éhség.  

Éberség 

Típus: elf 
Ψp.: 3 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: Tsz x 2 óra 

Ez a diszciplína megszünteti az 
alváshiány, a fáradtság hatásait. A szervezet 
azonban közben is fárad, és az időtartam 
lejártával az összes fáradtság az áldozatra 
szakad. 

Keresés 

Típus: elf 
Ψp.: 10 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör 

Ezzel a diszcplínával az elf egy korábban 
már látott dolgot kereshet. Felidézi annak 
képét, és az, ha látómezejébe kerül, szinte 
kiemelkedik a képből. Természetesen két 
azonos tárgynál, élőlénynél (az elfek számára 
nem sok ilyen akad!) a kép is ugyanolyan, de a 
diszciplínát csak két teljesen azonos dolog tudja 
becsapni. 

Növények gyógyítása 

Típus: elf 
Ψp.: 1 / Ép 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 kör / 1 Ép 
Időtartam: végleges 

A diszciplína érintéssel alkalmazható, az 
elf képes vele meggyógyítani a növényeket, 
azaz életerő pontot adni nekik. Ezt alkalmazzák 
például, ha egy ágat kívánnak levágni, ha 
véletlenül letaposnak egy növényt, stb. Ilyen 
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módon csak növények gyógyíthatók, az 
állatok már gyógyítómágiát igényelnek. 
Tájékoztatásul néhány átlagos növény Ép 
értéke: ( a növényeknek nincsenek Fp-ik, 
hiszen védő értékük sincs, rajtuk minden 
találat Ép-t sebez. Figyelem, egy halott fa 
még nem biztos, hogy ki is dől!) 
 

Növény Ép 
Moha 2 
Fű 5 
Virágok 7 
Bokor 35 
Facsemete 50 
Fa  80 
Óriás fa 110 
Kaktusz 20 
Vízinövények 15 

 

Hőcsere 

Típus: elf 
Ψp.: 3 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: Tsz x 2 óra 

Ez a diszciplína a fázás, illetve a 
meleg hatásait semlegesíti. Ily módon az elf 
képes akár ruha nélkül is átgyalogolni a 
jégmezőn, bár ez igen szélsőséges és 
szükségtelen lenne. Fontos azonban, hagy 
túl nagy intenzitású hő- vagy hideg hatások 
károsak lehetnek (2 E , ez a természetben 
nem gyakori) , és azok hatásait elszenvedi. 
Például, ha lávába gyalogol, nem érzi ugyan 
a melegét, de sebződik, méghozzá Ép- re. 

Tájékozódás 

Típus: elf 
Ψp.: 6 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: 30 kör 

Ezzel a diszciplínával az elf 
megérezheti, merre kell mennie. Ha járt már 

arra, például valahova bement, és ki szeretne jönni, 
pontosan ugyanazt az utat találja meg, 
ösztönszerűen. Ha csak ismerős helyre akar 
visszatalálni, úgy ösztönösen a legrövidebb utat 
választja. Ha még soha nem járt azon a helyen, 
ahova igyekszik, akkor ez a diszciplína hatástalan. 
Mivel a hatás az elfek és a természet kapcsolatán 
alapul, beépített területen, városokban csak dupla 
mana pontért alkalmazható. 

Lombban rejtőzés 

Típus: elf 
Ψp.: 4 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör / Tsz 

Ha az elf ezt a diszciplínát alkalmazza, 
valamilyen növényzetbe, lombba kell rejtőznie, és a 
folyamatos koncentráció miatt csak minimális, igen 
lassú mozgást végezhet. Ilyen állapotban, öt 
méterről, elf szemmel – ami jobb az emberénél – 
szinte felfedezhetetlen. 

Átszellemülés 

Típus: elf 
Ψp.: 15 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 10 kör 
Időtartam: lásd a leírást 

Igen különleges diszciplína. Alkalmazója 
teljesen állati ösztönökkel, reakciókkal ruházódik 
fel. Saját személyiségét időlegesen elveszti, és 
viselkedése teljesen állati lesz.(amennyire testi 
képességei engedik) Saját tudata csak néha, 
pillanatokra tör fel, (20- akaraterő percenként). 
Ilyenkor egyetlen diszciplínát - ezt – alkalmazhatja 
visszafelé, ilyen esetben visszaváltozik. 

Átszellemült állapotban képzettségei 
elvesznek, csak azok maradnak meg, amelyeknek 
állatként is van értelme. (mászás, esés, ugrás, 
növényismeret, de a pusztítás, kínokozás is.) Előnye, 
hogy bár külseje, ruházata változatlan marad, az 
állatok állatnak tekintik – az adott faj közülük 
valónak, a többi a választott fajúnak, és ennek 
megfelelően viszonyulnak hozzá. A neme 
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megmarad. Nyilván csak nagy, és általában 
emlősállatokra lehet értelmezni, be sem tudna 
illeszkedni hangyák, giliszták, papucsállatkák közé. 
Az alkalmazónak legalább első fokon ismernie kell 
az adott állatot. A legendák szerint nem egy elfet 
segített már át halálos helyzeteken, biztosítva a 
túlélését… 

Célzás 

Típus: elf 
Ψp.: 1ψp +8 Cé / +6 Cé 
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 ψp- 1 szegmens 
Időtartam: egy támadás 

Segítségével az elf elképesztő 
íjászteljesítményt nyújthat. Ha célzás közben 
megzavarják – Fp-t veszt – a diszciplína hatástalan 
lesz. A teljesítményre csak saját elf íjával képes, 
amennyiben nem azzal lő, csak +6 Cé-t kap pszi 
pontonként. Ez érvényes akkor is, ha valamilyen oda 
nem illő lövedéket használ.(pl. egy mágikus 
tűznyílvesszőt.) 

Érzékiség 

Típus: elf 
Ψp.:  
Erősség: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 12 kör 
Időtartam: 2 óra ( lásd még a leírást ) 

A diszciplína alkalmazója minden szexuális 
tevékenységével sokkal nagyobb örömet okoz 
partnerének. Érintése bársonyos lesz, s a kéj is jóval 
nagyobb élvezetet okoz a szerelmeskedőknek. Nem 
jön létre a hatás, ha az alkalmazó undorodik 
partnerétől, és fele intenzitású a hatás, ha a partner 
más fajból származik. A szerelmes elf igyekszik 
minél csodálatosabb élménnyel megajándékozni 
kedvesét. 

 
 
 
 
 

Állatokkal Látás 

Típus: elf 
Ψp.: 10 
Erősség: 12 
ME: mentál 
A meditáció ideje: 5 kör 
Időtartam: 60 kör 

Az elf képes lehet rá, hogy egy állat, vagy 
állati intelligenciával, mentáltesttel rendelkező 
lény bármely érzékszervére „rácsatlakozzon”, 
és így azt lássa, hallja, érezze, amit a 
kiválasztott állat. Fontos azonban, hogy 
egyszerre csak egy érzékszervet vehet át 10 
pszi pontért, ha például látni és hallani is akar, 
20 pszi pontot kell, hogy a diszciplínába 
fektessen. A meditáció öt körére folyamatosan 
látnia kell az állatot, azután az bármerre 
eltávolodhat. Fontos még, hogy – 
értelemszerűen – amíg az állat érzékszervét 
használja, a sajátja nem működik. Bármikor 
megszüntetheti öt szegmens alatt, de azután 
csak újabb pszi pontokért alkalmazhatja újra. 

Az állat semmit nem érzékel az egészből, 
és mivel nem ártó szándékú, mágia-
ellenállásnak helye nincs. Az alkalmazás 
idejére a mentál síkon kapcsolat létesül az elf és 
a kiszemelt állat között. Korán sem biztos az, 
hogy az elf képes értelmezni az állat 
érzékszerveivel felfogott ingereket, így célszerű 
olyan állatot választania, aminek érzékszerve 
hasonló az elféhez. Fontos, hogy az elf csak az 
adott érzékszervbe nyer betekintést, az állat 
mozgását nem irányíthatja. 

Vízszipoly 

Típus: elf (csak Tyssa L’imenel) 
Ψp.: 3 
Erősség: 3 
ME: mentál 
A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: - 

A küldött 3 Pszi pontért maga körül 10 
lépésnyi körzetben lesz képes a nedvesség 
begyűjtésére. Mindazok, akik elvétik mentális 
mágiaellenállásukat a 3E-jű hatás ellen, K6 Fp-t 
veszítenek az adott terület határain belül. Újabb 
pszi pontok felhasználásával a terület nagysága, 
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a hatás erőssége változtatható. 30 pszi 
pontból például egy 100 lépésnyi sugarú 
terület 3E-s kiszipolyozása, vagy egy 10 
lépés sugarú körben lévők 30E-jű 
kiszárítása válik lehetővé. Ez utóbbi az 
erősítésből fakadóan 10k6 Fp veszteséget 
okoz az ellenszegülni képteleneknek. 

Amennyiben a területet és az 
erősséget is növelni akarják, az csak újabb 
Pszi-pontok felhasználásával válik lehetővé. 
90 pont kell például ahhoz, hogy egy 100 
lépésnyi körzeten belül 9E erősséggel 
alkalmazhassák - a veszteség ez esetben 
3k6Fp - vagy hogy 30 lépésen belül 81 E-
vel szárítsák ki környezetüket, 27k6 Fp 
veszteséget okozva. 

Ilyen nagy hatalmú homoki elf azonban 
rendkívül ritka - a Hetedkorban élők közül talán ha 
kettő képes ilyen erő alkalmazására. (Sum,70) 
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