
 

 

 
 

A javas 
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Ynev eldugott falvaiban, ahol 
nincsenek papok - sőt, esetleg még 
lelkészek sem -, s ahol orvosról még 
csak nem is hallottak, a betegek 
gyógyítását, a sebek kezelését 
javasasszonyok, füvesemberek végzik; 
sőt, a szüléseket levezető bábák 
majdnem mindig a javasasszonyok 
közül kerulnek ki. A természet titkainak 
letéteményesei ők, a füvek és fák 
ismerői. Tudásuk évszázadok 
tapasztalatán alapszik, a módszerek 
nemzedékek során át alakultak, 
formálódtak egyre tökéletesebbeké. 

     Nemcsak a kisebb falvakban, 
hanem még városokban is élnek 
közülük. A város szélén, erdőhöz-
mezőhöz közeli házaikat keresik fel 
azok, akiknek nincs pénzük a papok 
gyógyhatalmának igénybevételére - 
vagy akik szívesebben tartják titokban 
sebeiket. 

     Mert ezek az emberek nem 
mindig járnak a papok és törvények 
kijelölte úton. Sokan valóban csak a 
gyógyításnak szentelik magukat - s 
ezeknek jutalma a tisztelet -, de másokat 
gyanúsítanak bajitalok, mérgek 
főzésével, galád módon szerzett sebek 
gyógyításával, veszélyes füvek 
árusításával; s a legrosszabbja 
közvetlenül is ártalmára van 
embertársainak: mérgei éppúgy lehetnek 
halálosak mint átkai. Ahogy mondani 
szokták, van aki csak gyógyít; van, aki 
ront és gyógyít; s végül van, aki csak 
ront... 

  

Míg a csak gyógyítással 
foglalkozók tudásukat olcsón mérik, a 
tilalmas szerek ára már magasabb - de 
hát a kockázat is nagyobb... 

Mesterségük leginkább apáról 
fiúra, anyáról leányra száll; vagy pedig 
a családból, esetleg a település lakói 
közül választanak egy értelmes, 
fogékony gyermeket, akinek néhány 
év alatt átadják átkozott és áldott 
tudásukat... 

Harcérték 

Harcértékeik nagyon alacsonyak 
- hiszen szinte sosem ragadnak 
fegyvert. Ha bajba kerülnek, inkább 
fenyegetéssel, kérésekkel, pénzzel 
váltják meg magukat... 

Életerő és Fájdalomtűrés 

Életvitelük egyáltalán nem edzi 
meg őket, igaz, foglalkozásuknak hála, 
a betegségek általában elkerülik őket. 

Képzettségek 

Minden ifjú javas járatos a 
következő képzettségekben: 

 
Képzettség Fok/% 
Herbalizmus Af 
Sebgyógyítás Af 

 
Ahogy telnek az évek, ezen 

képzettségekben Mf-ra tesznek szert, 
sőt, meg az élettan Af-át is 
elsajátíthatják. 
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Gyakorta - tanítójuk tudásától és 
erkölcsiségétől függően - még a következőkben is 
járatosak lehetnek: 

 
Képzettség Fok/% 
Méregkeverés/semlegesítés Af/Mf 
Pszi Af 
Legendaismeret Af 
Emberismeret Af 
 

Különleges képességek 

Ezek az emberek gyakorta ismernek, 
használnak bizonyos ráolvasásokat, mondókákat, 
dalokat, verseket; ismernek bizonyos mozdulatokat 
is, amelyek védenek a gonosztól vagy éppen 
ellenkezőleg, átkot idéznek valaki fejére. Ezek 
gyakran nem többek babonánál, és semmi tényleges 
hatásuk nincs; azonban előfordul az is, hogy a 
ráolvasás vagy taglejtés valóban mágikus 
hatalommal bír. Ezeket nemzedékek adták már át 
utódaiknak, s hatásmechanizmusaikról semmit sem 
tudnak - és nem is akarnak tudni. Számukra bőven 
elegendő a hatás maga... 

Azoknak a javasoknak, akik képesek mágiát 
használni, 1-6 Mp-juk van, ami tapasztalatuktól és 
eredendő mágikus potenciáljuktól függ. Nagyon 
kevesen használják a Hatalom Italát - bár a 
legtöbbjük ismeri -, mert szervezetük ritkán képes 
egynél többet naponta elviselni; de, minthogy egész 
napjukat füveik között, azok illatát belélegezve töltik 
- 4+K3 nap alatt Mp-jaik automatikusan 
feltöltődnek. 

     Azt, hogy melyik varázslatot ismerik, és 
melyiket nem, függ a mágikus potenciáljuktól (Mp-

ok száma), erkölcsi beállítottságuktól (egy 
gyógyító csak hírből ismerheti pl. a Szerelem 
elorzását), valamint oktatójuk tudásától. Más 
szavakkal, a KM dönti el... 

A javas NJK-kaszt. Tagjai nem 
kalandoznak, de a kalandozok gyakorta 
kényszerülnek igénybe venni segítségüket. 
Akár így, akar úgy... 

Felhasznált irodalom 

Schram Ferenc: Magyarországi 
boszorkányperek, 1529-1768 I-III. Bp. 1970-
1982. 

Búbajosok, ördöngösök, boszorkányok 
Heves és Külső-Szolnok vármegyékben. 
Összeállította: Sugár István. Bp. 1987. 

Magyar Néprajz III. kötet Bp. 1990. 
Néphit 499-741 p. 
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