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A maláj kriszkés 2. rész

Funkcionálisan a krisz nem vágó, illetve hasító fegyver, mint a vadászkések, vagy 
más tőrök, hanem szúró eszköz. A krisz által okozott seb minden esetben súlyos.  
A  túlélési  arány nagyon csekély,  mivel  hullámos pengéje  szétroncsolja  a  belső 
szerveket,  szétszabdalja  a  húst,  mely  azonnal  befertőződik.  Ezért,  a  hullámos 
pengét egész Európa területén embertelennek, barbárnak, kegyetlennek tartják. 
Markolata fogantyús, mely támaszul szolgál a döféshez. Megfelelő méretű, a kezet 
védő keresztvasa nincs. 

Ritka  esetekben  a  krisz  pengéjét  úgy  készítik  el,  hogy  az  a  tengelye  körül 
elfordulhasson a markolatban. Ennek célja az volt, hogy a penge automatikusan 
becsúszhasson  a  bordák közé.  Ezek  a  fegyverek  azonban  gyengébbek  és  nem 
olyan  tartósak.  A  jávai  kriszharcos  kriszét  általában  elrejtve  hordja  oldalán, 
melyet így szinte észrevétlenül használhat. Számos történet szól arról, hogy egyes 
kriszek  speciálisan  egy  ember  vagy  egy  népcsoport  meggyilkolására  lettek 
elkészíttetve. 

A  krisz  családi  örökség,  mely  apáról  fiúra  száll.  A  kriszeket  régebben 
ünnepségeken és hétköznapokon is egyaránt viselték. Általában egy férfi csak egy 
kriszt hord. Csatában azonban a harcosok hármat viselnek magukon. Az egyik a 
családi örökség, a második az apóstól származik, a harmadik pedig a sajátjuk. A 
harcos egy krisszel harcol,  egyet a döfések kivédésre használ. Természetesen a 
kriszek gyakran eltörtek a csatákban és javításra szorultak.  Az adott területtől 
függött,  hogy  a  kriszt  milyen  anyaggal  és  stílusban  javították  meg,  illetve 
egészítették ki. Ezért van az, hogy teljesen megszokott és az indonézek számára 
elfogadott, ha a krisz részei különböző tájegységekről származnak. Így például a 
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penge lehet jávai, a markolat balinéz, a tok madurai. Vannak nők is, akik kriszt 
tartanak maguknál.  A női kriszek mérete kisebb a férfi  kriszeknél.  Az egészen 
kicsiny  méretűeket,  a  hajukba  tűzve  hordják.  Hatékonyságuk  nem  marad  el  a 
korábban leírtakétól. 

Malajzia és Indonézia számos területén a kriszt kivégzésekhez is használták.  A 
speciális kivégző krisznek hosszú, egyenes pengéje van. A halálraítélt letérdelt a 
hóhér előtt, aki egy csomó gyapjút, vagy valamilyen hasonló anyagot helyezett el  
annak vállára  és  kulcscsontjára.  Döféskor  a  penge  átszúrta  a  gyapjút,  a  nyaki 
verőeret (subclavia) és a szívet. Kivonás közben a gyapjú tisztára törölte a pengét. 
A halál néhány másodperc alatt beállt. 

Az egyik legismertebb jávai népmese a legendás kriszkovácsról, Mpu Gandring-
ról  szól  és  türelmetlen  megrendelőjéről  Ken  Arok-ról.  Ken  Arok,  a  kelet-jávai 
Szinghaszari  Királyság  kormányzója,  egy  nagyhatalmú  kriszt  rendelt  Tunggul 
Ametung-nak,  a  Tumapel  törzsfőnökének  meggyilkolásához.  Ken  Arok  amikor 
befejezettnek látta a kriszt, el akarta vinni. A kovács nem engedte, elmondta neki,  
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hogy még rítusok sorát kell elvégeznie hónapokon keresztül, hogy a krisz ne csak 
erős  legyen  és  mágikus,  de  hogy  semmiképpen  se  váljon  a  "gonosz"  erők 
fegyverévé.  Ken  Arok  nem  hitt  neki  és  leszúrta  az  öreg  kriszkovácsot.  Mpu 
Gandring haldoklása közben megátkozta, hogy a befejezetlen krisz ölje meg Ken 
Arokot  és  még  hat  generáción  keresztül  egy-egy  leszármazottját.  Az  átok 
beteljesedett majd Mpu Gandring krisze örökre eltűnt. 

A másik szintén igen kedvelt krisszel kapcsolatos történet a maláj irodalom egyik 
legnépszerűbb kriszjéről szól, a Taming Sari-ról. Ezt a kriszt Hang Tuah, Malaka 
tartomány hadvezére kapta jutalmul, miután győzedelmet aratott a Madzsapahit 
Birodalom felett. Eredeti tulajdonosa Taming Sari, a Majapahit Birodalom egyik 
harcosa  volt,  akitől  Hang  Tuah  egy  trükkel  elvette  a  kriszt,  majd  párbajban 
végzett vele. A Taming Sari sebezhetetlenséget kölcsönzött annak, aki birtokolta. 
A  legenda  szerint  a  krisz  később  Hang  Jebat,  Hang  Tuah  legjobb  barátjának 
tulajdonába  került.  Hang  Tuahot  hamisan  megvádolták  árulásért,  ami  miatt 
Mansur Syah szultán ki akarta végeztetni, azonban a miniszterelnök megmentette 
és elbujtatta őt.  Az új hadvezér Hang Jebat lett.  Hang Jebat fellázadt a szultán 
ellen, felrótta neki azt, hogy hazug tárgyalás révén ölette meg legjobb barátját. 
Hang Tuah - aki még mindig hűséges volt a szultánhoz - előbujt és megtámadta 
barátját.  Eleinte  folyamatosan  Hang  Jebat  volt  előnyben  a  mágikus  krisznek 
köszönhetően.  Hang  Tuah  tudta,  hogy  Hang  Jebat-ot  nem  győzheti  le  amíg  a 
Taming Sari a tulajdonában van, így trükkel rávette Jebat-ot arra, hogy pihentesse 
a Taming Sarit és neki adta pótkriszét. Tuah hamar leszúrta Jebat-ot, aki a krisz 
mérgétől pillanatokon belül meghalt. 

A Taming Sari 21 féle vasból készült.  Feltehetőleg a több darabra tört Kába-kő 
összetartását szolgáló pántok készítéséből megmaradt fém is bele lett kovácsolva. 
Ha Hang Tuah-ot  bármilyen támadás fenyegette,  a  csodálatos  krisz  képes  volt 
kijönni a hüvelyéből és a levegőben repülve lecsapni a támadóra. A Taming Sari 
ma  is  létezik,  Azlan  Shah,  a  malajziai  szultán  tulajdonában  a  koronaékszerek 
között található (lásd a fentebbi képen). 

Árnyak 2013. Mabon - XIII. évfolyam 6. szám



Az indonézek a kriszpengék nagy részére szinte élőlényként tekintenek, melyek 
különleges  képességek  birtokosai.  A  krisz  kovácsolásakor  az  empu  spirituális 
erőt, illetve egy lelket tud beleköltöztetni a pengébe a megrendelő óhaja szerint. 
Állítólag  néhány  krisz  segített  pusztító  tüzek  megállításában,  teljesített 
kívánságot és elhárított számos problémát. 

Sokak szerint némelyik tőr képes a hegyére állni, ha mestere a nevén szólítja őt. A 
nyugati  emberek  nagy  dilemmája,  hogyan  is  áll  meg  mindegyik  krisz  a 
markolatán és a hegyén is.  Van aki,  arra tippel,  hogy damillal rögzítik egy fotó 
erejéig,  mások félnek mágikus erejétől.  Fegyverszakértők véleménye szerint,  a 
konstrukció művészi kialakítása hozza létre az egyensúlyt. 

Azonban vigyázat,  a  kriszt  ápolni  kell,  a  benne lakozó lélekkel  törődni  kell.  A 
pengét két-három havonta illatos olajjal ajánlatos kenegetni, a léleknek naponta, 
hetente nem árt bemutatni virág vagy gyümölcsáldozatot füstölőkkel kísérve. 

A kriszt nem helyezhetjük el akárhol és akárhogyan a lakásunkban, erre is meg 
vannak a megfelelő szabályok. És persze azt is a kriszek határozzák meg, hogy 
hányat  vehetünk meg  belőlük.  Bármi  problémájuk van,  jelzik  gazdájuk  felé.  A 
harmónia a tulajdonos és a krisz között éppen olyan érzékeny, mint két ember 
között. Ha a kriszpenge nem illik össze tulajdonosával,  az még nem jelenti azt, 
hogy más számára sem lehet megfelelő. 

Kétféleképpen tesztelhetjük hogy kriszünk jó vagy rossz-e a számunkra. Először 
is egy levélen ejtett vágások vastagságából és elhelyezkedéséből. Másodszor, ha a 
párnánk alá helyezett kriszünkön alszunk. Ha rossz álmunk lesz, azon az estén, 
akkor a krisz csak szerencsétlenséget hozhat nekünk, ezért meg kell tőle válni. 
Elbeszélések  szerint,  ha  nem  alszunk  rajta,  akkor  kopogással,  zörgéssel  fogja 
jelezni az éjszaka folyamán, hogy ő nem hozzánk való. 
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A mágikus erővel bíró kriszeket rossz célra is fel lehet használni az indonézek hite 
szerint.  Így  például  ha  krisszel  rámutatnak  valakire,  az  azt  jelenti,  hogy 
nemsokára meg fog halni. Ilyen esetekben speciális rítusokat kell rendszeresen, 
vagy  alkalmanként  elvégezni,  hogy  a  gonosz  erőket  távol  tarthassák.  Akire 
krisszel  mutattak rá,  annak ünnepség keretein belül  harcot  kellett  vívnia  más 
kriszekkel  egy  rituális  csatában.  Egy  kriszpenge  hegyének  megérintése 
semlegesíti a rontást is. 

A Santeria vallás orisái

A  Santeria  elsősorban  egy  Kubában  gyakorolt,  szinkretikus  vallás  és  mágikus 
rendszer, melyet azonban ma már a világ számos más táján is űznek. Más, ismert 
nevei:  La  Religión  („a  vallás”),  Regia  de  Ocha,  La  Regia  Lucumi  vagy Lukumi. 
Liturgikus nyelve a joruba.

Az orisa lélekforma, szent, szellemi segítő egyben, istenalak, mely a fő istenség,  
Olorun / Olodumare megnyilvánulása. Olorun az univerzum teremtője, az égi atya. 
Az orisákat manapság katolikus szentekkel azonosítják, de eredetileg feltehetőleg a 
természet szellemei, energiái voltak, mint a folyó, a szél, a tűz és az óceán. Sokuk 
tulajdonságai  között  még  ma  is  fellelhetőek  az  eredeti,  természeti  jelenségek 
hozzárendelései.
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Egy-egy  orisának  több  megjelenési  formája,  azaz  útja (camino) lehet, akár 45 is 
(Obatalá). A joruba vallás hozzávetőlegesen 400 -600 orisát számlál, ebből  Kubába 
körülbelül  huszonegy hajózott át  illetve élte  túl  a  gyarmatosítást. 

Az   orisák   legelemibb   kézzel 
fogható  megjelenési   formáját   egy 
beavatási  szertartás keretében,  vallási 
vezetők közbenjárásával  napjainkban 
az   orisák   jellegének   megfelelő 
cserép-,  illetve  porcelántálakban 
„keltik életre”. A beavatott hívők ezek 
után  az  orihákat  tartalmazó   tálakat 
otthonukban,  az  esetek  többségében 
egy vitrinben  helyezik  el.  Kivételt 
képez  ez  alól  többek  között  Eleguá, 
akit  a  többi  „házőrző”  orisával 
egyetemben egy ajtó melletti sarokba 
„tesznek le”. 

A hívők tehát elsősorban otthonukban, az arra kijelölt  helyen  kommunikálnak 
orisáikkal.   Rítusaik   alkalmával   orisáikat  többek   között   „etetik”,   „itatják”,  
„kényeztetik”,  „jól  tartják”.  Viszonzást várva, jóindulatukban bízván az orisákat 
valamilyen formában a nekik szánt ajándékokkal  és  a  velük  való  törődéssel 
lekötelezni  igyekeznek, Ha  orisáikat  nem  tartják  jól,  azokat  nem  „etetik”,  
„itatják”,   erejük   elgyengül,   segíteni   illetve   védelmezni   ez   esetben,   ha  
akarnának,  sem  tudnának,  mindez  a  hívő  lelkén  száradván. 

A legfontosabb orisák a következőek:

Changó  –  A  tűz,  a  mennydörgés  és 
villámcsapás, a férfiasság harcos istene, égatya. 
Nagyon szereti  a zenét, a táncot, a dobolást. 
Latin-Amerikában  a  legnépszerűbb  orisa.  A 
feketék ellenállásának jelképe az európaiakkal 
szemben. Szent Jeromossal azonosították. 
Changó  eredetileg  Oya  város  királya  volt, 
monarchaként  uralkodott,  így  merényletet 
forraltak   ellene.  Az  összeesküvés  azonban 
lelepleződött,  az  uralkodó  mindent 
elpusztított  a  városban,  lerombolta  alattvalói 
házait.  A legenda alapján szentelték a vihar, 
villámlás,   pusztítás   istenévé.   A   joruba 
emberek a  trópusi  viharokat,  katasztrófákat 
az  ő  nevéhez kapcsolják, ezért igyekeznek a 
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kedvében  járni,  régebben  áldozattal  is  kedveskedtek  neki:  egy  kutyát  kellett 
lefejezniük és vére által megtisztulniuk. Így elkerülhették  a  pusztítást,  melyet 
Changó  haragja okozhat.  Changót megpillantva a jósok egy villámló tekintetű, 
tüzet okádó entitást láttak. Changó papjai (magba) a Changó szentélyekben tartják 
rituáléjukat. 
Changó nevéhez fűződik a  termékenység  és  nemzőerő, egyik felesége Ochún.
Egyéb nevei: Shangó, Xango, Nago Shango.
Színei: piros, fehér
Száma: 6, 12
Napja: péntek
Ételei: banán, búza, kukoricakása, alma, kaktuszgyümölcs, vörösbor. Minden ételét 
vastagon meg kell kenni kakaóvajjal.
Áldozati állatai:  kakas, kisebb bika, malac, kecske, szarvas, nyúl, ökör. Ha nagyon 
erős átkot akarnak eltávolítani, akkor ló.
Növényei:  nyárfa,  cirok,  iszalag,  kubai  kutyatej,  kesudió,  fekete  üröm,  korpa, 
póréhagyma, banán, fenyő
Tálja: vörös-fehér  fatálban  18  kauricsiga,  6  kavics,  6  fa  szerszám,  kívül  egy 
faszekerce, csörgő

Eleguá – Az istenek és  a  halandók közötti 
hírnök, az útkereszteződések istene. Hozzá 
tartozik  a  sors,  a  szerencse  is,  ő  a  kapuk 
őrzője.  Ellentmondásos,  szeszélyes,  de 
emellett  nagyon játékos személyiség.  Szent 
Antallal azonosították.
Egyéb  nevei:  Exu,  Ellegua,  Esu,  Eshu, 
Elegba.
Színei: fekete, vörösesfekete, fehér
Száma: 3
Napja: hétfő
Ételei: pattogatott  kukorica,  édességek, 
füstölt  hal,  cukornád,  üdítő,  méz,  rum, 
pálinka.  Mindent,  amit  eszik,  corojo  vajjal 
kell megkenni.
Áldozati  állatai:  kicsi  kecske,  kakas,  ritkán 
majom, birka vagy bika és szarvas. Csirkék 
nem áldozhatóak neki.
Növényei:  kubai  kutyatej,  muhar,  csalán, 
fehér  fenyőmag,  nadragulya,  napraforgó, 
kámfor, avokádó, chili, kukorica, kókusz, guava, kávé, rózsabimbó
Tálja: vasüstben  2  fekete  és  egy  fehér  kavics,  21  kauricsiga,  1hutiafej  és  lábai,  
kampósbot, 7 güiratök (kívül)
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Obatalá – Az orisák és az emberiség atyja, 
a  legöregebb  orisa.  A  teremtés,  a 
bölcsesség, a béke megtestesítője. Olorun 
fia. 
Jézussal azonosították. 
Egyéb nevei: Oxalá, Orixalá, Orisaintá.
Színei: fehér
Száma: 8, 16
Napja: csütörtök
Ételei: tojás,  rizspuding,  fekete  bab, 
kakaóvaj, üdítő. Nem szereti az alkoholt.
Áldozati  állatai:  nőstény  kecske,  fehér 
csirke, fehér kanári
Növényei:  nád, liliom, bazsalikom, fehér 
bazsarózsa,  gyapot,  porcsin,  mandula, 
bodza,  menta,  majoranna,  csattanó 
maszlag, libatop, yucca
Tálja: fehér porcelántálban 18 kauricsiga, 

4-8-fehér folyami kavics, ezüsttárgyak

Yemajá –  Anyaistennő,  a  terhes  asszonyok 
védelmezője, a földszellemek anyja. Az Ogun 
folyók  (meddőséget  gyógyító  vizek)  őrzője, 
az  óceán,  az  álmok,  a  gyógyítás  és  a 
megtisztulás istennője. Testéből víz fakad, a 
tengerben él, ő fékezi a víz dühöngését. 
Szűz Máriával azonosították.
Egyéb  nevei:  Imanja,  Yemalia,  Yemana, 
Yemoja, LaSiren, Mami Wata.
Színei: kék, fehér
Száma: 7
Napja: szombat
Ételei: görögdinnye,  barna cukor,  töpörtyű, 
melasz,  fekete bab. Minden érkét cukornád 
melaszon terítve kell tálalni.
Áldozati  állatai:  bárány,  kacsa,  kakas, 
teknősbéka, kecske, hal, galamb.
Növényei:  fokhagyma,  vízi  jácint, 
bazsalikom,  zöld  bors,  chayote  gyümölcs, 
korall
Tálja: kék porcelántálban 18 kauricsiga, 7 kavics, 7 ólomtárgy, kívül 7 alumínium 
vagy ezüst karperec, csengő
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Ochún -  A  folyók,  a  szerelem  és  a  termékenység  istennője.  Okos,  titokzatos, 
szeszélyes  és  bosszúálló.  Ha  megfelelő  áldozatot  mutatnak  be  neki,  segíti  a 
hozzáfordulókat, de kedvét állandóan keresni kell, rendszerint véráldozattal. Ez ma 
már  természetesen  állati  áldozat:  kecske,  csirke  vagy  hal,  de  lehet  növényi 
eredetűis.  A  néphit  szerint,  ha  Ochún  megharagszik,  hirtelen  halált  küld  az 
emberekre.  Ugyanakkor,  hakedvét  elnyerik,  egészséget,  gazdagságot  és  hosszú 
életetbiztosít a hozzá fordulóknak.
Kellékei a fején vagy vállán ülő keselyű-szerűmadár, amely védelmet nyújt, azaz 
éles csőrével, erős karmaival elhárítja a veszélyt az istennőfelségterületéről. Fején 
és arcán kígyók és gyíkok tekerednek, szintén az erdőállatai, és ezek szimbolizálják 
az  istennő  varázserejét,  félelmetes  voltát.  Ochúnnak  kürtje  is  van:  fából  vagy 
elefántcsontból, ezt fújják meg az esős évszak elmúltával papjai és követői.

Másik fontos kellék, az úgynevezett Ochún-bot vasból vagy bronzból, madarakkal, 
kígyókkal, mennykővel és kardokkal díszítve. Sokszor jelképes láng lövell ki ebből 
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a botból, jelezve Ochún tüzét, amellyel az erdőben világít, és elpusztítja vele azártó 
szellemeket.  Kaméleonok is  díszíthetik  ezt  a  botot,  amelyek  az  istennőhordozó 
állatai és az éjszakai világ küldöncei; de ugyanakkor azátváltozás és átváltoztatás 
képességét is szimbolizálják.
Egyéb nevei: Oshuri, Oxum, Osun, Erzulie
Színei: sárga
Száma: 5, 10, 15
Napja: szombat
Ételei: tök,  méz,  tejberizs,  rák,  tojás,  kamillatea.  Minden  ételét  mézzel  kell 
megkenni, és mindennek nagyon tisztának kell lennie.
Áldozati  állatai:  kiherélt  kecskebak  vagy  nőstény  kecske,  fehér  csirkék,  birka, 
nőstény disznó, nőstény nyúl. Nem szereti a madarakat.
Növényei:  rózsa,  napraforgó,  lótusz,  páfrány,  porcsin,  papaya,  borostyán,  ánisz, 
körömvirág, útifű, verbéna, szőlő, árvalányhaj, rozmaring, vadsaláta.
Tálja: sárga porcelántálban 5 folyami kavics, 18 kauricsiga, a tálon 5 ágú rézkorona, 
5 karperec, csengő

Babalaú Ayé – A betegség és fertőzés 
istene,  a  himlő,  lepra,  AIDS  ura, 
Yemajá  és  Orungan  fia.  Szent 
Lázárral azonosították. 
Egyes  joruba  mítoszok  szerint,  ha 
megharagszik,  magokat  szór  maga 
elé,  s  rafia  seprűjével  söprögetni 
kezdi  azokat.  Maga  körül  egyre 
nagyobb köröket írván, ahogy a seprű 
felkavarja,  és  a  szél  továbbviszi  a 
termést,  himlőjárvány  tör  ki.   Egy 
másik  legenda  szerint  Babalaú  Ayé 
azt szimbolizálja, hogy mi történik az 
emberrel, ha valaki nem tartja be az 
ígéretét: minden mag, amit megeszik, 
kiütés formájában lepi el a testét. 
Színei: lila, fekete, kék
Száma: 13
Napja: szerda

Ételei: hüvelyesek, pattogatott kukorica, pálinka. Szereti a jó szivarokat. Minden 
ételét kókuszvajjal kell megkenni.
Áldozati állatok: herélt kecskebak, pöttyös kakas, csirke, kígyó, vaddisznó, fürj
Növényei:  guava, bogáncs, mindenféle bab és magok, földimogyoró, borsó, agave, 
napraforgó,  bazsalikom,  zsálya,  fenyőmag,  datura,  oliva,  szezámmag, 
kaktuszgyömölcs
Tálja: agyagtálban  7  korallkő,  2  ólomkutya  és  mankó,  18  kauricsiga, 
pálmalevélseprű
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Ogún – A fém, a vadászat, a háború, a munka, 
a  politika  istene.  A  kovácsok  őrzője, 
szimbóluma a  machete,  a  rum és  a  dohány. 
Oshuri  egyik  férje.  Szent  Péterrel 
azonosították. 
Ogún a hagyomány szerint ösvényt vágott az 
erdőben,  amikor  az  istenek  leköltöztek  a 
földre. Olyan ügyesen bánt a bozótvágó késsel, 
hogy  azóta  ő  maradt  a  kovácsok,  borbélyok, 
mészárosok, katonák, acéllal és vassal dolgozó 
emberek  istene.  Eskütétel  esetén  a  jorubák 
nem a  Bibliára  esküsznek,  hanem egy  darab 
vasra, ami Ogún jelképe. Ogún ott van minden 
szerződéskötésnél,  egyezménynél,  a 
bíróságokon, jogi ügyek intézésénél.  
Egyéb nevei: Ogouri, Ogou
Színei: zöld, fekete, fehér
Száma: 3
Napja: kedd
Ételei: füstölt  hal,  yamgyökér  vérrel  meghintve,  pálinka.  Minden  ételét  corojo 
vajjal kell megkenni.
Áldozati állatok: fiatal bika, kakas (különösen a fehér és a vörös). Négylábúak.
Növényei:  eukaliptusz,  bogáncs,  datura,  piros  paprika,  bors,  ricinusolaj,  tölgyfa, 
indigó
Tálja: vasüstben 21 fémtárgy, 3 kavics, 18 kauricsiga

Oxossi  – Az erdő orisája, az orisák kéme és 
vadásza.  Harcos  orisa,  az  igazságosság 
megtestesítője.  Szent  Györggyel 
azonosították. Egyéb nevei: Oxósse, Ochosi, 
Osain.
Színei: kék, sárga, lila
Száma: 2, 7
Napja: kedd
Ételei: pálinka,  füstölt  hal,  yamgyökér, 
mangó.  Minden  ételét  corojo  vajjal  kell 
bekenni.
Áldozati állatok: szarvas, vörös kakas, birka, 
kecske, disznó
Növényei:  tömjén,  dohány,  szőlő,  jamaikai 
rózsafa, ricinusolaj, bazsalikom
Tálja: vasüstben 2 szarvasagancs, 7 kavics, 18 
kauricsiga, 7 fémnyíl 

Árnyak 2013. Mabon - XIII. évfolyam 6. szám



Oyá –  A  szél  és  a  hurrikánok  istennője,  az 
alvilág őrzője, a tűz és a mágia istennője. Teljes 
neve  Oyá-Yansan,  “A  kilenc  anyja”.  Szent 
Terézzel azonosították.
Oyá  az  egyetlen  orisa,  akinek  hatalma  van  a 
halottak  felett.  A  temetőket  gyakran  Oyá 
házának nevezik. Minden alkalommal, amikor 
vadászat  folyik,  meg  kell  idézni  Oyát,  hogy 
elbocsássa a halott állat szellemét.
Oyának olyan szörnyűséges az arca, hogy bárki, 
aki ránéz, megőrül vagy megvakul.
Színei: szivárvány
Száma: 9
Napja: péntek
Ételei: csokoládé,  fekete  bab,  alma.  Minden 
ételét corojo vajjal kell megkenni.
Áldozati állatai:  csirkék. Néhányan úgy tartják, 
hogy Oyá egyáltalán nem eszik négylábúakat, 
mások szerint elfogadja a nőstény kecskét.
Növényei:  körömvirág,  útifű,  jamaikai  rózsafa,  mimóza,  fekete  üröm,  kámfor, 
ciprus
Tálja: színes porcelántálban 9 kavics, 18 kauricsiga, a tálon 9 ágú bronzkorona, 9 
karperec, csörgő

Megjegyzés: a vasárnap mindegyik orisához egyformán tartozik.

szi bogyók mágikus hasznaŐ

Madárberkenye

Brit hagyomány szerint a bogyóit össze kell törni, majd leszűrni, és a kapott lével 
meg lehet gyógyítani a szemmel verést, vagy hasonló ártó boszorkányságot. Piros 
színük miatt a villámlással is összekapcsolták a népi képzetekben, így a házban 
elhelyezve megóv tőle. Írországban azt tartották róla, hogy a Tuatha de Danaan 
egyik  kedvelt  étke,  így  a  nekik  szánt  felajánlások  szerves  részét  képezheti.  A 
bogyókra  régen  a  betegségeket  is  ráragasztották,  majd  az  útszéli  bokrokra 
aggatták fel őket, hogy az arra járók hozzájuk érjenek, ezzel magukra véve át a 
betegséget. 
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Bodza

A  Szent  János  napján  szedett  bogyók  megvédenek  a  boszorkányok  okozta 
megszállottságtól, illetve mágikus képességeket adnak az embernek a hagyomány 
szerint.  Theophrastus azt  írja  róla,  hogy a levével  mosták meg a kezüket és a 
fejüket azok, akiket éppen a misztériumokba készültek beavatni.

Árnyak 2013. Mabon - XIII. évfolyam 6. szám



Csipkebogyó

Bingen-i  Hildegard  ezt  írta  a  csipkebogyóról,  hogy  a  szeretetet  jelképezi,  és 
hozhatja el az ember életébe. Valamint azt is lejegyezte, hogy ha valaki a belőle 
készült  szappannal  mossa  meg  a  fejét,  egészséges  lesz.  Az  ókori  görögök  azt 
mondták róla, hogy a bogyóit gyűjtő embernek a szél felé kell fordulnia, különben 
a növény árt a szemnek. 

Galagonya

Írországban a tündérek által talán leginkább kedvelt fának mondták, és épp ezért 
nagy  tisztelettel  kellett  bánni  vele.  Bogyói  az  oltárra  helyezve  szerencsét  és 
örömet hozhatnak. A római templomokban tisztító hatású füstölőként égették. 
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Kökény

Az írek úgy tartották, hogy ez a növény a tündérek nagy kedvence, sőt egy külön 
"tündértípust"  rendeltek  hozzájuk,  akiket  a  Lunantishidhe  névvel  illettek.  Ők 
büntették meg azokat, akik november 11-én törni mertek ágakat a bokorról.  A 
szlávok pedig a ruhájukba varrták darabjait védelemért, míg a britek a töviseivel 
szurkálták a rontáshoz használt babákat. 

Eliphas Lévi és mesterei

A  mágia  múlt  századi  újjászületésének, 
illetve  megújulásának  legfőbb  elindítója 
és  meghatározó  alakja  a francia  Alphonse 
Louis  Constant,  ismertebb  nevén  Eliphas 
Lévi  Zahed  volt.  Az  1810-ben  született 
Lévi papnak készült, de közvetlenül azelőtt, 
hogy  felszentelték  volna,  otthagyta  a 
szemináriumot,  és  belevetette  magát   az 
Életbe.   Kezdetben   házitanítóként,   majd 
újságíróként   tevékenykedett,   miközben 
egyre   több   időt  töltött  az  ezoterikus 
tradíció  és  az  okkultizmus 
tanulmányozásával. 

Minden  hozzáférhető  könyvet  elolvasott  a 
témáról, s mint a legtöbben, akik ezt az utat 
járják, fáradhatatlanul kereste a Mestert, aki 
majd feltárja előtte a  teremtés  titkát,   és 
beavatja  a  lét  végső misztériumába.  Bár 
az  igazi  mesterre  nem  sikerült  ráakadnia 
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(legalábbis a fizikai síkon nem), a keresés során számos olyan személlyel került  
kapcsolatba,  akik  kisebb-nagyobb  mértékben  hozzájárultak  mágikus 
világképének és sajátos mágiaszemléletének kialakulásához. 

Az első ember, aki felkeltette az érdeklődését az 
okkult  erők  és  a  paranormális  jelenségek iránt, 
paradox  módon  a  papi  szeminárium  egyik 
inkvizítori  lelkületűtanára  volt,  aki  előadásai 
során  gyakran  intézett  heves  kirohanásokat   a 
mesmerizmus,   a   delejezés   és   az   animális 
magnetizmus   ellen,   „az   ördög   legújabb 
fondorlataként”,  „a  boszorkányság  modern 
formájaként”  aposztrofálva  ezeket  az  akkoriban 
divatos eszméket és gyógyeljárásokat. 

Lévit   1838-ban   újból   összehozta   a   sors 
gyermekkori   barátjával,   Alphonse 
Esquirosszal,   A   mágus  című  romantikus-
fantasztikus  regény  későbbi  szerzőjével.   Lévi 
1860-ban   megjelent   könyvében,   A   mágia  
történetében  egyébként azt írja erről a különös 
regényről, hogy nyüzsögnek benne a romantikus 
képzelet  szülte  bizarr  figurák;  egyebek  között 
szerepel benne egy háremnyi női zombi, egy bronzból készült robot, amely szünet 
nélkül  a  szüzesség  szentségéről  prédikál,  és  egy  hermafrodita,  aki  a  Holddal 
levelezik. 

Lévi  Esquiros  révén  hamarosan 
kapcsolatba került egy  Ganneau nevü, 
önmagát  a  tragikus  sorsú,  fiatalon 
elhunyt  XVII.  Lajos  reinkarnációjának 
tekintő,  szuggesztív  erejű„royalista 
forradalmárral”,  aki  az  istentől  való 
királyság  eszméjének  és  az  utópista 
szocializmus   teóriáinak   sajátos 
keverékével   etette   híveit.   Ganneau 
különös   tanai   a   kinyilatkoztatás 
erejével   hatottak   Lévire,   és 
meglehetősen  hosszú  időnek  kellett 
eltelnie ahhoz,  hogy rájöjjön, Ganneau 
hamis próféta, ráadásul teljesen lökött. 
Minden  bizonnyal  Ganneau  zavaros 
elméletei  és  homályos  próféciái 

ihlették azokat a politikai és vallási tárgyú prédikációit is,  amelyek miatt Lévit 
néhány hónapra hűvösre tették. 

A  következő „mester”,  akinek  Lévi  a  lábaihoz  telepedett,  egy  Wronski  nevü 
lengyel   emigráns  volt.   Josef  Maria Hoene-Wronski  (1776-1853) hivatásos 
katonaként élte le fél életét, s amikor kénytelen volt elhagyni hazáját, Párizsban 
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telepedett  le,  ahol  elsősorban  matematika-korrepetálással  kereste  a  kenyerét, 
miközben különféle bonyolult és semmire sem használható készülékek terveivel 
bombázta a találmányi  hivatalt.  Lévi  életrajzírói   kivétel   nélkül   egyetértenek 
abban,  hogy  Wronski  adta  neki  a  végső lökést  ahhoz,  hogy  életét teljes 
egészében   a   mágia   és   az   okkultizmus   kutatásának   és   terjesztésének 
szentelje.  Ő volt  az,  aki bevezette  Lévit  a  kabbalába  és  a  rituális  mágiába,  aki 
meggyőzte  a  „szentlélek  korának”  küszöbönálló eljöveteléről, amikor is egy új 
és megtisztított mágia határozza majd meg az „ember abszolút természetét”. 

Wronski   halála   után   Lévi   hozzálátott, 
hogy  rendszerezze  mindazt  a  tudást  és 
ismeretet,   amelyet   az   eltelt  évek  során 
megszerzett. Ennek az összegzésnek lett az 
eredménye  a  még  ma  is  igen  népszerű 
ikerkönyve,  az 1855-ben,  illetve  1856-ban 
megjelent   Dogme  et  Rituel  de  la  haute  
magie (A magas mágia dogmája és rituáléja, 
amely  a  kor divatos  műfajának,  a  gótikus 
regénynek  teljes kelléktárát  felvonultatva 
mutatja   be   a  mágia  és  az  okkultizmus 
legfontosabb  tanításait,  irányzatait  és 
metódusait. 

Lévi  ettől  kezdve  szinte  kizárólag  az 
írásnak  és  a  tanításnak  szentelte  életét 
(bár   úgy  is   lehetne   fogalmazni,   hogy 
ezek   a   tevékenységek  biztosították   a 
megélhetését).   1875-ben   bekövetkezett 
haláláig   még   számos   könyvet   írt   a 
mágiáról   és   a  titkos  tanításokról,  s  bár 
ezek  is  bővelkednek  a  gótikus  horrorba  hajló  vérgőzös,  vadromantikus 
elemekben, közel sem arattak akkora sikert, mint a Dogme et Rituel. 

A mágia három alaptörvénye 

Eliphas   Lévi   -   akinek   életműve   leginkább   Cornelius   Agrippa  korának 
mágiával   kapcsolatos   ismereteit  ősszegző  hármaskönyvével,   a   De   occulta 
philosophiával  állítható  párhuzamba  -  három  alaptörvényben foglalta össze a 
mágiáról és annak metafizikai hátteréről szóló régi-új tanításokat. 

Az első, amelynek a „megfelelések törvénye” nevet adta, lényegében annak az ősi 
hermetikus  tanításnak  az  újrafogalmazása,   amely   a   makrokozmosz   (az 
univerzum teljessége)  és  a  mikrokozmosz  (az  ember teljessége) strukturális 
azonosságáról  szól,  s  amelynek  talán  legismertebb  dokumentumai  azok  a 
középkori ábrák („érvágó emberkék”), amelyek megmutatják, hogy az emberi test 
egyes részei melyik állatövi jegynek, illetve bolygóprincípiumnak felelnek meg. 

A  második  alaptörvény  az  emberi  akaraterőről  szól,   amely  Lévi  szerint  
megfelelő tréninggel  tényleges, mérhetőenergiává alakítható át, miáltal ugyanúgy 
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munkára fogható, mint a gőz vagy az elektromosság. Sok mai  okkultista  úgy  véli,  
hogy  ennek  a  mágikus  akaratenergiának  a  segítségével  építették  fel  az  ősi  
idők varázsló-papjai  a  piramisokat  és  a  világ  számos  pontján  megtalálható,  
ház   nagyságú   kövekből   emelt  küklopszi  falakat.  Kodolányi  János  Vízöntő 
(Vízözön)  címűregényének  következőrészletében  Urukagináról,  az 
akaratenergiájával köveket mozgató gondvarai mágusról olvashatunk: 

„Úgyszólván  csak  építkezéseknél 
tevékenykedett.   Különösen   nagy 
köveket   emelt-és   szállított, 
olyanokat,  amelyeket  sem  daruval, 
sem csigákkal,  sem  a  legbővebben 
pazarolt   emberi-állati   erővel   nem 
lehetett   rendeltetési   helyükre 
hurcolni. Tízezer  gun  súlyú  faragott 
sziklákat   szállított   magas 
hegyormokra,   épülő  gátakra, 
évezredeknek   szánt  rendíthetetlen 
bástyák,   tornyok   alapozására.   De 
szállíthatott   volna   akár   százezer 
gun  súlyúakat  is,  olyan messze vagy 
magasra,  aminőre  tetszett  neki, 
akaratereje nem ismert határt.” 

Lévi  harmadik  alaptörvénye  a 
mindenütt  jelenlévő,  mindent  átható 
szubtilis  fluidumra,  az 
„asztrálisfényre” vonatkozik.  Szerinte 
ez   a   közönséges   módon 

érzékelhetetlen   közeg   -   amelyet   azonosnak   tekintett   az  alkimisták 
önanyagával,   a   panzofisták   Anima   Mundijával,   Paraceilsus   Azothjával,   a 
templomosok Baphometjével,  a  boszorkányszombatok  bakjával  és  a  világot  
körülölelő  őskígyóval  -  áll  a  hátterében  az úgynevezett természetfeletti vagy 
paranormális  jelenségeknek,  a  hit  csodáinak,  a  boszorkányok  és  varázslók 
praktikáinak, a tisztánlátók megnyilatkozásainak, amédiumok mutatványainak és 
az  adeptusok  emberfeletti  tudásának   és   hatalmának.   Az   asztrális   fény 
teóriájának   megalkotásához   minden   bizonnyal   jelentős  mértékben 
hozzájárultak  az  egész  univerzumot  betöltő  magnetikus   fluidumról   szóló 
népszerű  elméletek,  amelyekhez   Franz   Anton   Mesmer   „animális 
magnetizmus”-sal   és   Reichenbach   báró   „ód   mágnesség”-gel  kapcsolatos 
tanításai, kutatásai és kísérletei szolgáltatták az alapot. 
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A kaunasi ördögmúzeum

Kaunas  a  Baltikum  harmadik  legnagyobb  városa,  egyúttal  Litvánia  szíve.   Itt 
található  a  híres Ördögmúzeum,  ahol  az  Antanas  Žmuidzinavčius népművész, 
impresszionista  festő  (1876  -  1966)  által  összegyűjtött  népszerű  gyűjteményt 
tekinthetjük meg. 

Žmuidzinavčius halálakor a múzeum még csak 260 szoborral büszkélkedett, azóta 
jelentősen kibővült. Nemcsak gyűjtők és más múzeumok, de maguk a látogatók is 
ajándékoztak új darabokat az Ördögmúzeumnak.

A  múzeum  mára  már  három  emeletes.  A  bámulatosan  nagy,  boszorkányokat, 
ördögöket, démonokat ábrázoló szobrokból álló gyűjtemény az évek során egyre 
csak bővült, külföldi szobrok is jöttek hozzá. 

A szobrok anyaga rendkívül változatos, fa, üveg, texti, porcelán és papír egyaránt 
megtalálható a kollekcióban. Szép számú ördög- és démonmaszkot is láthatunk.

Napjainkban  több  mint  kétezer  ábrázolás  között  szerepel  a  gyűjteményben, 
többek között a Litvánia csontjain táncoló Hitler és Sztálin figurája is. 
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