
 

 

 
  

Harci körök, kántálás, rúnák,  
avagy kezdeményezésről és varázslásról 
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szinte mindig kör elején kezdődik, 
nem függ a kezdeményezés se a harci 
helyzettől, se a zavaró tényezőktől, se 
a varázsló tudásától. Ez pedig a 
varázsló harcértékeinek elosztására is 
kihat, és sok más apróságra. Könnyű 
azt mondani, ez a M.A.G.U.S. 
rendszerének az egyik 
legátgondolatlanabb változása. 

Sok kalandmester úgy érezte, 
nem is minden alap nélkül, hogy a 
varázslás kapcsán is ki kell alakítani a 
helyzetet, hogy szabadon varázsoljunk, 
ne zavarjon bele a hárítás, a harc többi 
része, azaz a varázslásánál is jó lenne a 
kezdeményező dobás, és amíg a 
rendszeren változtatva nem akarták 
"tisztázni" a varázslatok 
kezdeményezését, addig könnyen 
jelezték: A varázslatok kezdeményező 
értéke 0. Ezzel csak egy gond van: A 
helyzet előkészítésénél nem csak a 
varázslás ténye a döntő. Sok tényező 
közül a legtöbb KM a varázslási időt 
vette elő. Egy hosszabb varázslathoz 
sokkal nehezebb lehetőséget teremteni, 
így a kezdeményezés kapcsán meg 
kellene, hogy jelenjen a varázslási idő 
különbsége. Amíg pedig nem kezdünk 
minden varázslathoz kezdeményező 
értéket rendelni (pedig a varázslás nem 
könnyíti meg a kezdeményezést) addig 
itt lenne gondunk.  

A tőr 3 szegmens alatt támadna, a 
varázslat 4 szegmenses, a kard 
támadására 5 szegmens kellene, de a 
kardforgató kezdeményezett a tőrt 
forgató emberrel szemben. Van aki évek 
óta játszik, és mégsem foglalkozott a 
kérdéssel, akad aki a harcrendszer 
átolvasása alatt is eljut oda, hogy ezt a 
kérdést igyekszik megérteni, 
megválaszolni. De ehhez nem árt tudni, 
hogyan alakult ki ez a rendszer, s azt 
sem, hogy hogyan tud 
valaki egyetlen szegmens alatt 
varázsolni. Mert ugye ez azt jelenti, 
hogy a varázsláshoz egy-két mozdulat 
kell, és nem túl bonyolult egy varázslat 
szövege sem. Ugye senkit sem lep meg, 
hogy AD&Dben is voltak "1 
szegmenses" varázslatok, csak ott ez az 
1 szegmens nem 1 másodpercet 
jelentett, hanem hatot. Úgy pedig már 
más a helyzet a varázslás kapcsán. 
Ráadásul a kezdeményezés sem így 
működött. Nem volt ugyanis a 
karaktereknek saját kezdeményező 
értékük, a fegyverek kezdeményezését 
pedig a varázslatokéval azonos skálán 
mérte az AD&D.  

Ha a M.A.G.U.S. rendszer 
elhozza, hogy a karakterek immár 6*is 
sebességre gyorsítva varázsolnak, még 
akkor is, ha úgy sejtjük, ebbe nem férne 
bele a varázslat, akkor cseppet sem 
lepődünk meg, hogy a 
kezdeményezéssel is baj van. Nem 
csupán azért, mert a varázslásnál 
máshogy működik és ellentmondásra 
vezet, hanem azért, mert a varázslás  
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Innen pedig alapvetően 4 úton indulhatunk el: 
• Megpróbálhatjuk a jelenlegi szabályt 

értelmezni 
• Megpróbálhatjuk az eredeti (varázslási 

idővel nem számoló) kezdeményezési 
szabályt használni 

• Kiegészítjük a szabályokat 
kalandmesterként 

• Teljesen új házi szabályokat alkotunk 
Az első irányt választva hamar eljutunk oda, 

hogy szinte biztosan van ellentmondás a 
rendszerben. A gond, hogy a rendszerben 
mindenképpen van ellentmondás, így döntenünk 
kell, hogy mi határozza meg a kezdeményezést: A 
szegmens alapú kezdeményezés, vagy a KÉ alapú. 
Ha a szegmens alapú megoldás lenne a döntő, akkor 
a kezdeményező érték javarészt az értelmét 
vesztené. Ráadásul van egy apró gond: Ha egy tőrrel 
mindig a 3. szegmensben támadunk (nincs meg a 
szükséges képesség a két támadáshoz), míg más egy 
karddal kétszer támad körönként, akkor bizony 
érdekes az időzítés kérdése. Marad hát a 
Kezdeményező Érték elsőbbsége. 

Ez pedig azt jelenti, hogy hiába lehetne egy 
fegyverrel a szabályok szerint akár a 3. szegmensben 
támadni, ha e fegyvert használva elveszítjük a 
kezdeményezést egy olyannal szemben, aki csak az 
5. szegmensben támad. Ekkor bizony az ő ritmusa 
érvényesül, és nem tudunk az 5. szegmens előtt 
támadni. Így pedig a kezdeményezést nyerő játékos 
dönti el, mikor is történnek a támadások. Csakhogy 
ez egy nehéz kétkezes fegyver esetén érdekes. 
Hiszen egy magasabb szintű harcos akár egy 
ilyennel is kezdeményezhet, míg ellenfele később 
többször támadhat. Ráadásul nehéz nem észrevenni, 
hogy a kardnál hallott 5 szegmens, és az AD&D-ben 
lévő 5ös sebesség (ami az 5ös varázslási idővel, 5 
szegmenses varázslattal volt egy kategória) sokszor 
került elő a hosszú kard kapcsán. Azaz itt az új 
rendszer bizony az AD&Ds forráshoz nyúlt, észre 
sem véve a M.A.G.U.S. KÉ-je kapcsán megjelent 
koncepcionális változásokat. Az ellentmondás pedig 
a rossz másolás szükségszerű következménye. 

Ha elvetjük a szegmensek alapján dolgozó 
megoldást, ismét komoly gond van. Hiszen egy 
hosszú varázslat és egy rövid varázslat közötti 
kezdeményezést is befolyásolja ez a döntés. De 
mennyi a kezdeményezés akkor, ha egy kart húz 
meg egy karakter, ha elsétál valahova. Mert ez is 

időigényeken, időzítésen múlik. Nem egy 
könnyű kérdés ezen az úton elindulni, mert egy 
számos olyan cselekvés van, ami ugyan időt 
vesz igénybe, de megtörténni sem csak a 
tevékenység végén történik meg. Ilyen a 
mozgás. A beszéd. Vizet merni egy süllyedő 
csónakból. Soroljam még? 

A futás, mozgás a komolyabb kérdés, 
mert nem mindegy az, hogy ki mekkora utat 
tesz meg. Ezért nem lehet szabályt alkotva 
mindenhez kezdeményező értéket rendelni. 
Elsősorban azért is gond a kezdeményezés 
kapcsán gyorsabb fegyverről beszélni, mert sok 
esetben nem lesz gyorsabb. Hiszen ez csak 
annyit jelent, ki támad közelebb a kör elejéhez, 
még akkor is, ha ritkábban támad. A kérdés 
inkább az, hogy melyik fél kényszeríti a 
másikra az akaratát, a neki kedvező ritmust. Ez 
pedig inkább a CODEX esetében használt 
szabályok (Egó a kezdeményezés helyett) 
esetén működne. Erre átállni viszont nehéz, és 
sok tevékenység megfelelő kezelése ekkor sem 
lenne triviális. Hiszen mi az Ego-ja egy kar 
meghúzásának? 

Mit tehetünk? Sokan azt mondanák: A 
legjobb megoldás az, hogy vesszük a lehető 
legjobb alapot. Azt mondjuk, aki kezdeményez 
az diktálja minden olyan fél számára a tempót 
akivel harcban áll. De mi a helyzet akkor, ha 
két párviadal párhuzamosan zajlik, egy 
jelenetként, de a felek nem állnak közvetlen 
harcban egymással, egy varázstudó, s egy íjász 
mindkét harcot figyeli? Reális-e az, hogy az 
egyik harcban kezdeményező pallosos ember 
lassítson mindenkit vissza? Sok érdekes kérdés 
van, de ez tipikusan az a helyzet amit nem 
könnyű általános szabályokkal jól kezelni. 
Marad hát az örök tanulság: Azért van 
kalandmester, hogy ilyenkor értelmezze a 
szabályokat, kezelje a kialakuló helyzetet, és 
döntsön.  

Ehhez pedig jó támpont az, hogy aki 
kezdeményez, az diktálja a tempót mindenki 
olyan számára akivel valamilyen szinten 
közvetlen kapcsolatban van. A közvetett 
kapcsolat már nem jó. De hogyan tudjuk jól 
kezelni azt, hogy ki kezdeményez kivel 
szemben? Dönthetünk úgy, hogy az egész harc 
van szinkronban. Dönthetünk úgy is, hogy ezt 
majd a bejelentések alapján a kalandmester 
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eldönti, mert nem lehet könnyen és reálisan 
szabályozni. De dönthetünk máshogy is. Pl. 
megközelíthetjük a dolgot úgy, hogy az 
időponttal csak ott számolunk ahol ez 
lényeges. Hiszen egyetlen támadás, 
egyetlen varázslat sem pillanatnyi esemény. 
Készülni kell, végre kell hajtani, s a siker 
után is visszaállunk alapállásba. Ahol nincs 
jelentősége a rendszer szempontjából, hogy 
mikor történnek a dolgok, nem vitatott ez, 
ott a kalandmester szabadon tologatja az 
események időpontját, de akár az időrendjét 
is.  

Így pedig mehet a teljes 
kezdeményezés szinkronban, hiszen nem 
jönnek elő a furcsaságok. De mi van akkor, 
ha valaki úgy érzi fontosak az időpontok, 
mert ő már reagálna? A választ elsősorban a 
toroni rendszerű viadal kapcsán is javasolt 
"kettős" kezdeményezési rendszer adja 
meg. Ha a rosszabb kezdeményezés 
(rosszabb reakcióidő) felől a jobb felé 
jelentjük be a tetteket, a végrehajtás viszont 
a jobb kezdeményezés szerint működik. Így 
hivatalos forrásból is elérhető szabályokra 
támaszkodhatunk. És tudjuk, hogy akire 
reagál valaki, akivel harcban van valaki 
az hányadik szegmensben cselekedne. 
Könnyű megmondani ki és kit tart vissza. 

Csakhogy ez sem jó. Sokan mondják 
azt, hogy ez nem így működik. Mert csak a 
másik szándékára fogok tudni reagálni, 
abekövetkezett eseményre nem. Ráadásul a 
kezdeményezésünk más lesz, ha a tőr 
helyett hirtelen varázsolni kezdenénk. Ha 
reagálunk a dolgokra, változik a 
kezdeményezésünk. Ha változik a 
kezdeményezésünk borul ez a rendszer. Sőt, 
sok esetben a "szegmens" alapú 
kezdeményezés és a KÉ alapú között is 
válthatunk.  

Legalábbis akkor, ha nem akarjuk a 
teljes harcrendszert átalakítani, csak idő 
alapú kezdeményezésre, lehetővé téve azt, 
hogy a kezdeményező értékkel (a harc 
uralásával) a saját tevékenységünk 
időigényét csökkentsük, vagy az ellenfélét 
növeljük. Mert lehetne ilyen házi 
harcrendszert írni, csak éppen ezzel a 
házilagos megoldással azt mondanánk ki, 

hogy más csapattal nem tudnánk hasonló módon 
játszani, nem jutnánk igazán közös nevezőre. Hiába 
lenne jó megoldás egy saját harcrendszer, ha az 
"máshogy működő" világot eredményezne. 

Van jó megoldás? Ha hisszük, ha nem: Van jó 
megoldás. És egy kis copy + paste-vel kezdem.  

Ha elvetjük a szegmensek alapján dolgozó 
megoldást, ismét komoly gond van. Hiszen egy 
hosszú varázslat és egy rövid varázslat közötti 
kezdeményezést is befolyásolja ez a döntés. De 
mennyi a kezdeményezés akkor, ha egy kart húz 
meg egy karakter, ha elsétál valahova. Mert ez is 
időigényeken, időzítésen múlik. Nem egy könnyű 
kérdés ezen az úton elindulni, mert egy számos 
olyan cselekvés van, ami ugyan időt vesz igénybe, 
de megtörténni sem csak a tevékenység végén 
történik meg. Ilyen a mozgás. A beszéd. Vizet merni 
egy süllyedő csónakból. Soroljam még? 

A futás, mozgás a komolyabb kérdés, mert 
nem mindegy az, hogy ki mekkora utat tesz meg. 
Ezért nem lehet szabályt alkotva mindenhez 
kezdeményező értéket rendelni. Elsősorban azért is 
gond a kezdeményezés kapcsán gyorsabbfegyverről 
beszélni, mert sok esetben nem lesz gyorsabb. 
Hiszen ez csak annyit jelent, ki támad közelebb a 
kör elejéhez, még akkor is, ha ritkábban támad. A 
kérdés inkább az, hogy melyik fél kényszeríti a 
másikra az akaratát, a neki kedvező ritmust. Ez 
pedig inkább a CODEX esetében használt szabályok 
(Egó a kezdeményezés helyett) esetén működne. 
Erre átállni viszont nehéz, és sok tevékenység 
megfelelő kezelése ekkor sem lenne triviális. Hiszen 
mi az Ego-ja egy kar meghúzásának? 

A kar meghúzásának ugyan nincs sem Egoja, 
sem a M.A.G.U.S.-ban kezdeményező értéke, de a 
karakternek van. Ezt pedig minden olyan eszköz 
(fegyver) módosítja, amivel a harcot irányítja, a 
cselekvési lehetőséget kiharcolja. A varázsláshoz 
való kezdeményezés kapcsán is elsősorban az a 
kérdés, ki és mikor ad lehetőséget a másiknak 
cselekvésre, és ki és mikor vívja ezt ki. Ha pedig 
elfelejtjük az utólag berakott időigényeket, marad a 
tiszta KÉ alapú rendszer, akkor ez működik. És meg 
tudjuk érteni miért nem számít sem a varázslási idő, 
sem a pszi használat jellege, de még a futás 
időigénye sem. 

Mert nem gyorsabb tevékenységről, hanem a 
harc jobb uralásáról van szó, így ez akkor is előbbi 
reakciót tesz lehetővé, ha éppen futunk, varázsolunk, 
karokat húzgálunk. A varázslási idő, a szegmensek 
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pedig így is úgy is idegen testek a rendszerben, a 
szükséges rosszat jelenítik meg. Mert 1 másodperc 
alatt kántálni, rúnák sorát a levegőbe írni nem 
fogjuk. Pláne nem fog úgy 1 másodperc alatt 
cselekedni egy varázstudó, hogy kigondolni azt, 
hogy mit szeretne varázsolni is több idő lenne. Akár 
több varázslattal (kört beosztva) nem azért vezettük 
be, mert úgy reális, hanem azért, mert ez a 
M.A.G.U.S. esetében a legkisebb rossz. 

Lehet-e olyan harc és mágiarendszert alkotni 
ahol a varázslási idő nem okoz gondot, de a 
varázshasználók mégis részt tudnak venni a 
harcokban? Lehet. De ez nem a M.A.G.U.S.-hoz 
tartozik. Ha valakinek van ötlete, azt szívesen 
megvitatom (így a sajátom is kiderülhet) amúgy 
egyelőre erre még várni kell. Jó alaposan körbe 
jártuk a problémát, sok irány előnyeit, hátrányait 
mérlegeltük, de mégis az jött ki, hogy az egyszerű, 

eredeti megoldás kevesebb hibára vezet mint 
az, amit a későbbi (akár korai) 
rendszerreformok hozzátettek. Ezért vagyok a 
legtöbb reform irányában szkeptikus. Persze a 
CODEX rendszere hasonlóan működik. Vajon 
miért? 
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