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Mágikus számok. 
Számszimbolika az afrokubai santería kultuszban
Dornbach Mária

A szimbólumok egyik jelentős funkciója a kommunikáció megkönnyítése és az egyszerűsítés (FIRTH 
1973). Megkönnyítik a kommunikációt egy társadalom tagjai között, hiszen olyan közös tudást 
jelölnek, amelyet az adott kultúra hordozói valamennyien ismernek és elfogadnak. Egyszerűsítik a 
kommunikációt, mert egyetlen szimbólum, jel a valóságról alkotott ismeretek egész sorát, rendszerét 
kifejezi.

A szimbólumban a valóság bizonyos aspektusai, a legmélyebb rétegei tükröződnek (ELIADE 
1969). Valamennyi vallás nem más, mint szent szimbólumok rendszere. Az egyes népek által 
szentnek tekintett szimbólumok azonban igen sokfélék lehetnek. Egy-egy tárgy, cselekvés, szín 
illetve szám is képviselhet jelképes tartalmat, lehet egy koncepció hordozója. A koncepció maga 
a szimbólum jelentése. A hatos szám például egy szimbólum, akár leírták, elképzelték, vagy 
számítógépbe táplálták is (GEERTZ 1966).

A számok a klasszikus görög filozófiában a „kozmosz harmonikus törvényeinek kulcsai, az isteni 
világrend szimbólumai” (BIEDERMANN 1989). „Nem csak mennyiséget, hanem eszmét és erőt fejeznek 
ki… nem pusztán a fizikai harmóniát, az idő, a tér és a lét törvényszerűségeit szabályozzák, hanem 
az Elvhez való viszonyt is. Ezért nem egyszerű aritmetrikai formákról van szó, hanem a valóság örök 
princípiumairól. A szám nem csak mennyiség, hanem fogalom, minőség” (CHEVALIER 1991).

Minden számnak a többszöröse vagy a négyzete általában ugyanazt a szimbolikus tartalmat 
takarja, mint az alapszám, legföljebb kiemeli, erősíti annak jelentését.

A nigériai jorubák bizonyos számokat szentnek tartottak, s ezek a számok a vallási kultuszukban 
is szimbolikus jelentéssel bírtak. A számszimbolika nem csak az afrikai törzsi vallásban volt jelen, 
hanem tovább él az afro-amerikai vallási kultuszokban, így a joruba eredetű kubai santeríában is.1 
Némely szám különös jelentőségű, s kimagasló fontossága sok esetben visszavezethető a joruba 
kozmogónia alapkérdéseire.

Ilyen jeles szám a négy. A négynek archetipikus minősége van, amennyiben megkettőzi a 
duális rendszert (BIEDERMANN 1989). A joruba világképben a tájolás és az irányok meghatározása 
a kettes számjegyre, illetve annak négyzetére épül. Ismerik a négy égtájat, amelyeket a két 
égitest, a nap és a Hold állásának határoznak meg. Ennek megfelelően úgy képzelik, hogy a 
Földnek négy fix sarka, „négy kapuja” van, amelyen keresztül érkeznek e világra a szelek, az 
istenségek és a természetfölötti szellemek. Ezért volt a joruba városoknak négy kapuja (AFOLABI 
OYO 1971).

A kubai santería panteonjában Eleguá2 a sors istene, a kapuk őrzője. Az avatási rítus alkalmával 
az újonc (iyawo) áldozati adományt (ebo) visz az istenségnek, amit a piacépület négy sarkánál dob 
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el. Ennél a rituális cselekménynél a piac helyettesíti a Földet, s a kozmogóniai párhuzamot a négyes 
szám jelképezi.

A négy kiemelkedő szerepét megfigyelhetjük továbbá a jóslásban. Kubában szinte változatlanul 
megtaláljuk a jorubák geometrikus jóslási rendszerét, amely a négyes számrendszerre, illetve annak 
hatványaira (16, 256) épül.

A kókuszjóslásnál négy kókuszdió darabot dob a földre a jóslást végző személy. A kauricsigával 
történő jóslásnál az istenségek 18 csigájából csak 16-ot használnak. A félretett két kauri „nem beszél”, 
ők az „őrök”. A 16 kauricsiga a mitológia szerint Obatalá3 palotájának 16 kapuját jelképezi.

A kaurik mellett négy másik tárgyat is használnak ennél a jóslási formánál: egy fekete kavicsot 
(otá), egy tojáshéjporból préselt golyót (efún), egy a kaurinál nagyobb csigát (ayé) és egy darabka 
csontot az avatási rítus alkalmával feláldozott négylábú állat térdéből (ikú). Ezeket a tárgyakat 
– kettesével – a jóslást végeztető személy tartja a kezében és segítségükkel azt határozzák meg, hogy 
az egyes jóslási alakzatok, az ún. „betűk” bajt vagy szerencsét hoznak-e (kavics és tojáshéj golyó), 
illetve az istenek vagy a halottak szólalnak-e meg a kauriban (csiga és csont).

A legbonyolultabb jóslási mód az Ifá-tállal és lánccal történő jóslás. A lánc (opkuele) kétszer 
négy darab teknőspáncél darabból áll. Az Ifá-tálon található díszítések a négy égtájat jelképezik. 
William Bascom szerint ennél a jóslási formánál 256 – vagyis négy a negyediken – alakzat ismeretes, 
Afrikában csakúgy, mint Kubában.

A négy többszörösei (16, 256) a teremtésmítoszokban is gyakran előfordulnak. Olódumare – akit 
Olórunnak, „az ég urának” is hívnak – egy láncot eresztett le az égből, amelyen Oduduwa lemászott 
a földkerekséget borító óceán vizére és egy maréknyi földet dobott a habokba, majd egy kakast és 
egy pálmadiót helyezett rá. A kakas szétkaparta a földet, amely egyre terebélyesedett, a pálmadióból 
pedig fa nőtt, rajta tizenhat ággal, amely Oduduwa nemzetségének tizenhat királyát jelképezte 
(DORNBACH 1993).

A legtöbb nyugat-afrikai kultúrában a négy a nőiség és a tápláló Nap szimbóluma. A jorubáknál 
– a santeríában hasonlóképpen – Olórunnak, a Napnak 24 vagy 16 sugara van, valamennyi Obatalának 
egy-egy megjelenési formáját jelképezi.

A santería panteonjában valamennyi istenséget egy-egy szám és szín jelképez, amely 
meghatározza az orisha mágikus hatalmát megjelenítő tárgyak, az áldozatoknál felhasznált anyagok 
számát. Előfordul, hogy ugyanazon szám több istenséget is jelöl. Magyarázatul szolgálhatnak ezen 
orishák hasonló tulajdonságai, illetve a mítoszokban megörökített kapcsolatuk.

A nyolc általában a kozmikus egyensúlyt fejezi ki. Az afrikai dogonoknál minden, ami a tisztasággal, 
igazsággal kapcsolatos, megkettőződik (pl. az ember két lélekkel születik). A nyolc tehát, mint a négy 
duplája, a teremtés szimbóluma, egyfajta dinamikus egyensúly kifejezője (CHEVALIER 1991).

Nem véletlen tehát, hogy a joruba panteonban a 8, 16, 24 Obatalának, a Föld, a béke, az emberek, 
az igazság, a tisztaság teremtő istenségének a száma. Szent láncát fehér gyöngyökből fűzik, amelyben 
a gyöngyszemek 8, 16 és 24-es egységeket alkotnak. Táljában 4-8 fehér folyókavicsot találunk. 
Ünnepnapját szeptember 24-én tartják.

A hármas szám „a világ hármas osztottságát szimbolizálja: szellem, test, lélek; születés, élet, 
halál; múlt, jelen, jövő. Sok vallásban megjelenik és az egységet jelképezi a különbözőségben” 
(FONTANA 1995). Archetipikus jelképnek tekinthető, jelen van az ókori egyiptomi, később a római 
kultúrában is – az Ozirisz-Ízisz-Hórusz hármasban –, amely az esszencia, a szubsztancia és az élet 
megjelenítése (CHEVALIER 1991).

A jorubáknál – azon túlmenően, hogy az egyik leghatalmasabb orishának, Eleguának, 
a sors, az életút istenének, a kapuk őrzőjének a száma és gyakran előfordul a kultuszában 
– meghatározza a vallási rendszer alapvető struktúráját. Az inaktív főistenség (deus otiosus) 
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képzete mellett kialakult a természeti istenségek (orishák) és az ősök kultusza, s erre a három 
elemre épül az afrokubai santería is.

A világmindenségnek ez a hármas tagozódása, vagyis az isteni, a természeti és a szellemi 
elemre való felosztása, nem a joruba kultúra sajátossága, hanem megfigyelhető más kultúrákban is 
(CHEVALIER 1991).

A háromszög-struktúra figyelhető meg Olórun, a nap alakjában is: Orun maga a napkorong, 
amelynek fénye mindent megvilágít, mindenhová behatol, megtisztít, életet ad. A nap szeme Oddua, 
s a Nap 16 vagy 24 sugara pedig Obatalá „útjait”, megjelenési formáit jelöli (DORNBACH 1993).

A hármasság elve figyelhető meg a santeríában az ún. harcosok esetében is. Három, hasonló 
szerepet betöltő férfi istenség alkotja ezt a triumvirátust: Eleguá, Ogun4 és Oshosi5, akik ebben a 
funkciójukban a hívők sorsát hivatottak egyengetni. A három istenség attribútumait egy rítus keretén 
belül egyszerre kapják meg a hívők. A három harcos a ház bejárati ajtaja mögötti szekrénykében 
lakik. Eleguá onnan őrködik a ház nyugalma fölött, Ogun nádvágó késével elűzi a gazdáját fenyegető 
bajt, távol tartja a rendőrséget, Oshosi pedig nyilával űzi el a veszedelmet, a hívatlan vendégeket.

A három számos nyugat-afrikai népnél a férfiasság jelképe (CHEVALIER 1991). A santeríában 
Shangónak,6 a tűz, a mennydörgés, a dobok és a férfiasság istenének a szent száma a kétszer három, 
vagyis a hat.

A kilenc a három hatványa: visszavezethető a hármas szimbólum rendszerére. „Az isteni hármas 
önmagával megszorozva kilencet tesz ki, a tökéletesség és az örökkévalóság meg nem rontható 
számát” (FONTANA 1995).

A santería panteonjában elsősorban Oyának,7 a temető, a szél és a szikra istennőjének a szent 
száma. Oyá, mint a halottak birodalmának az úrnője felfogható az emberi élet három fázisának – a 
fiatal-, az érett kor és az öregség/halál – szimbólumaként.

A kilences a száma Baba-lu-Ayénak,8 a bőr- és nemi betegségek, a lepra és a himlő istenének is.
A hetes szám a joruba kultúrában nem játszott kiemelkedő szerepet. Jelentősége az Újvilágban 

a transzkulturáció9 révén erősödött, hiszen az afrikai kultúrák az európai-katolikus naptárba 
illeszkedtek be. Az eredetileg 21-28 napos avatási rítus Kubában 7 napra csökkent.

Korábban Afrikában egy hét négy napból állott, s minden napot egy-egy főistenség – Shangó, 
Obatalá, Orúnmila, Ogun – felügyelt (ZASLAVSKY 1984). A santeríában – alkalmazkodva az európai 
időszámítás egységéhez, a hét napos héthez – ez a hagyomány tovább él. Így a hétfőt Eleguá uralja, 
a keddet Ogun és Oshosi, a szerdát Baba-lu-Ayé. A csütörtök Obatalá, a péntek Shangó és Oyá, a 
szombat Yemayá10 és Oshun11 napja. A vasárnap pedig valamennyi istenségé.

A hetes szám Afrikában a tökéletesség és az egység jelképe, amely a négynek (nőiség) és a 
háromnak (férfiasság) az összeadásából keletkezik, vagyis az ellentétek egyesítése, a dualizmus 
feloldása, szublimálása. Kifejezi a két nem egységét, s mint ilyen, a termékenység (dogonok) és a víz 
(bambarák) szimbóluma (CHEVALIER 1991).

A jorubáknál a hetes szám elsősorban Yemayának, a hasonló nevű folyó és az anyaság 
istennőjének a szent száma, de előfordul Ogunnak, a fémek és a szavanna, Oshosinak, a vadászat, és 
Inlének, az orvoslás és a halászat istenének az ábrázolásában is.

Ogun és Inle a mitológia szerint Yemayá élettársai voltak. Inle a tengerben, Yemayá 
birodalmában lakik, s egy mítoszból annak az okát is megtudhatjuk, hogy jóslás alkalmával Inle 
helyett miért beszél Yemayá (DORNBACH 1993).

Yemayá táljában – a minden orishát jelképező 18 kauricsiga mellett – 7 kavicsot, 7 ólomból 
készült tárgyat és 7 ezüst vagy alumínium karperecet találunk.

Az öt a legtöbb kultúrában a kétszer kettő (az egyensúly, a harmónia) és a közepének az 
összeadásából keletkezik (BIEDERMANN 1989). A szudáni népeknél azonban a négynek (nőiség) és 
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az egynek az összege, ami a tökéletlenséget, a tisztátalanságot, a diszharmóniát, a befejezetlenséget 
jelképezi (CHEVALIER 1991).

A santeríában a kacér, állhatatlan Oshun istennő hűtlen szerető, amolyan „szent szajha”. Az ötös 
szám Oshunt jelöli, s meghatározza az orisha ábrázolási formáját: öt folyókavics, öt réz karpereccel 
és ötágú réz koronával jelenítik meg.

Az ötnek szerepe van továbbá a legegyszerűbb jóslási formánál, a négy kókuszdarabbal történő 
jóslásnál. A földre dobott kókuszdarabok öt különböző helyzetbe eshetnek, öt „betűt” adnak, 
amelyeknek eltérő szimbolikus jelentése van.

A kettő a joruba számszimbolikában kevéssé jelentős szám, természetesen ebben az esetben is 
– más kultúrákhoz hasonlóan – megjeleníti a duális világképet. A kauri-jóslásnál, mint láttuk, minden 
alakzatnak két alapvető érzelmezése lehet aszerint, hogy a jósoltató személy kezében a kavics vagy a 
tojáshéj golyó, illetve a csiga vagy csont van-e.

Az egy-egy orishát jelölő mágikus szám nem csupán az ábrázolás, a megjelenítés során ismétlődik, 
hanem egyben mértékegység is. A vallásos-mágikus eljárásokhoz, a gyógyításhoz vagy rontáshoz annyi 
kellék szükséges, amennyi annak az istenségnek a száma, akinek a közreműködését kérik.

A pénzszerzést, a meggazdagodást szolgálja a következő fürdő: a vízbe morzsoljuk bele Oshun 
kedvenc virágját, a boglárkát, tegyünk bele még másik öt sárga virágot, tojáshéjport, szentelt vizet, 
gyújtsunk meg öt gyertyát az istennő tiszteletére, s ezt ismételjük öt napon át.

Az érintéses és az analógiás mágia egyszerre van jelen abban az eljárásban, amely a nehézségek 
leküzdésére szolgál. Három – Eleguá száma – tojást bekenünk vajpálma zsírral és mézzel. Minden 
nap eggyel végigsimítjuk a testünket majd Eleguá elé tesszük. A negyedik napon a tojásokat Eleguá 
tartózkodási helyein (utcasarok, útkereszteződés, vasúti sín, piac) összetörjük és kérjük az orisha 
segítségét.

A homeopatikus, utánzó mágia jó példája a következő praktika. Ha egy asszony meg akar 
szabadulni a férjétől, vegyen egy narancsot, és öt napon át a jobb lábával rugdossa maga előtt a 
lakásban. Közben fohászkodjon Oshunhoz:

Ahogy ezt a narancsot rúgom és gurul előttem, úgy menjen el a férjem!
Mint láttuk, ezekben az eljárásokban a mágikus anyagokon kívül jelentős szerepet játszik 

a számok varázserejébe vetett hit is. Ezek a számok az orishát jelképezik, közvetítik annak 
természetfölötti hatalmát, tehát szellemi töltést kölcsönöznek a mágikus cselekményeknek, 
ugyanakkor megszabják azok materiális összetételét, valamint időtartamát is.

A számok – mint azt fenti példáink bizonyítják – az afrokubai santería kultuszában ugyanolyan 
szimbolikus tartalmat közvetítenek, mint ősidők óta a világ más kultúráiban, illetve vallásaiban. 
Platón a megismerés legmagasabb fokának tekintette őket. Egy kultúra, egy vallás ideológiai 
rendszerének a kifejezői, a szimbolikus gondolkodás eszközei.

J E G Y Z E T E K

1  Az Újvilág és Afrika közötti rabszolga-kereskedelem során a XVIII. századtól kezdve tömegesen 
hurcoltak joruba származású rabszolgákat Kubába és Brazíliába. A törzsi és a katolikus vallás 
szinkretizmusából született Kubában a santería kultusz, amely napjainkig számos afrikai elemet 
őriz. A vallási közösségek megőrizték a joruba panteont, a rituális nyelvet, a jóslási formákat, a papi 
hierarchiát, a rituális zenét, az istenségek (orishák) ábrázolási formáját, az ősök tiszteletét valamint az 
afrikai mitológiát. A katolikus vallás elemei kiegészítésképpen jelennek meg a santería kultuszában.

2  A santeríában minden joruba istenségnek van egy hasonló tulajdonságokkal bíró katolikus szent 
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párja. Eleguá Afrikában a templomok, a házak, a városok őre. Kubában is hasonló szerepet tölt be: 
ő az utak, útkereszteződések, életutak istene. Katolikus megfelelője – vidékenként változóan 
– Páduai Szent Antal, a prágai Kisjézus, az Atochai Kisded vagy a bolyongó lélek. Ábrázolása és a 
neki bemutatott áldozatok hűen őrzik az afrikai hagyományokat.

3  Obatalá – afrikai őséhez hasonlóan – a föld, az emberek, a tisztaság teremtő istene. Katolikus párja 
a Kegyelmes Szűz.

4  Ogun Afrikában a fémek ura, a kovácsok védelmezője, a szavanna istene, szerepét megőrizte 
Kubában is. Katolikus megfelelője Szent Péter illetve Szent Mihály Arkangyal.

5  Oshosi az afrikai jorubáknál a vadászat istene. Az Újvilágba került rabszolgák életében azonban ez 
a táplálékszerzési mód elvesztette jelentőségét, ezért az orisha szerepe szimbolikus értelmezést ka-
pott: íjával és nyilával a híveit fenyegető veszélyt kell elhárítania. Katolikus megfelelője a vadászok 
védőszentje, Szent Norbert (Hubertus).

6  Shangó Nyugat-Afrika egyenlítői vidékén csaknem minden nép vallásának panteonjában megta-
lálható, mint a mennydörgés, a vihar istene. Ezt a szerepkörét alapvetően Kubában is megőrizte. 
Katolikus megfelelője Szent Borbála, a tüzérek védőszentje.

7  Oyá Afrikában a szél, a vihar és a Niger folyó úrnője, hasonló hatalommal bír a santeríában is. 
Katolikus megfelelője Gyertyaszentelő Boldogasszony, illetve Szent Teréz.

8  Baba-lu-Ayét Ifében a himlő uraként tisztelték, akit sánta, falábú, botra támaszkodó öregemberként 
ábrázoltak. Kubában aktualizálták hatalmát: a bőr- és nemi betegségek istene lett. Katolikus párja a 
Jézus példabeszédében szereplő Szent Lázár, aki mankóval járó, fekélyes testű férfiként, tarisznyá-
val az oldalán, kutyák társaságában jelenik meg.

9  A transzkulturáció fogalmát a kubai néprajztudós Fernando Ortiz vezette be a kulturális antropoló-
giában használatos akkulturáció helyett. Véleménye szerint a tartósan együtt élő kultúrák kölcsönös 
hatást gyakorolnak egymásra, s ezt a kétoldalúságot fejezi ki az új elnevezés.

10  Yemayá Afrikában a hasonló nevű folyó úrnője, az anyaság, a termékenység jelképe. Kubában meg-
őrizte utóbbi szerepköreit, de nem a folyók, hanem a tenger istennője lett. Katolikus megfelelője egy 
fekete madonna, a Havannai-öböl védőszentje: a Reglai Szent Szűz.

11  Az afrikai Oshun a hasonló nevű folyó istennője, aki Kubában általában az édes vizek, a folyók úr-
nője, de átvéve más afrikai istenek szerepét, ő lett a pénz, a gazdaság és a szerelem megtestesítője is. 
Katolikus megfelelője a szinkretizmus szülötte, a tengerben megjelent mulatt Szűz Mária, a Cobrei 
Irgalmas Szűz.
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