
Árnyak  –2022 Tavaszi nap  –éj egyenlőség



Árnyak  –2022 Tavaszi nap –éj egynlőség

IMPRESSZUM 

Az Árnyak a Berkano Wicca Tradíció magazinja. Elsősorban olyan útkeresőknek szól, akik értik és
részesei a Nagy Misztériumnak; de arra törekszünk, hogy írásai érthetőek legyenek azok számára is, akik
még csak most indulnak el az úton.

 A magazin teljes mértékben támogatja a Berkano Wicca Tradíció célkitűzéseit:
 elérhetővé tenni a tradicionális Wicca vallást minden érdeklődő számára;
 hiteles és pontos tájékoztatást adni a Wicca és az ezoterika mibenlétéről;
 segítséget nyújtani minden útkeresőnek; és mindenkinek, akinek céljai megegyeznek a mieinkkel;
 összefogni az ezekkel a célokkal egyetértő és együttműködni kívánó egyéneket és coveneket, és  

fejlődésükhöz minden segítséget megadni.

Szerzői jog
A folyóiratban közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a szerző, illetve

a kiadó írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság
számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül. 

Legyél a csapat része, alakítsd te is az újságot!
Cikkíróink  önkéntesek,  akik  az  okkultizmus  különböző  területeivel  foglalkoznak.  Sok  szeretettel

várunk mindenkit aki megosztaná a tudását az Olvasókkal, csapatunk folyamatosan bővül.
 Észrevételed van? 
 Szeretnél cikkíró lenni? 
 Nem szeretnél írni, de van ötleted miről írjunk? Van téma amiről szívesen olvasnál?
 Van olyan versed, okkult témájú irodalmi alkotásod amit szeretnél megjelentetni? 
 Vannak rajzaid, képeid, fotóid, fotómanipulációid amiket szívesen viszont látnál az újságban?

Keress minket e-mailben vagy a közösségi oldalakon!

Árnyak okkult magazin
Non-profit online folyóirat, megjelenik a nyolc sabbaton

ISSN 2772-3763 
Főszerkesztő: Sophie LaMort

Kapcsolat: foszerk@arnyakmagazin.hu

www.arnyakmagazin.hu
www.berkano.hu

Alapítva: 1998

1

mailto:foszerk@arnyakmagazin.hu
http://www.berkano.hu/
http://www.arnyakmagazin.hu/


Árnyak  –2022 Tavaszi nap  –éj egyenlőség

Tartalomjegyzék
Borítókép: AdobeStock

Médeia: A bakkhánsnők, Dionüszosz nyershúsevő hívei 3

Nakri: A Galdrabók 10

Sophie LaMort: Tavaszi nap-éj egyenlőség egyszemélyes rituálémenet 13
 
Saddie LaMort: Hogyan legyek neowicca? 16 

Saddie LaMort: Vörös Rózsa, Arany Kereszt – avagy a rózskeresztesek titkai 21

2



Árnyak  –2022 Tavaszi nap –éj egynlőség

A bakkhánsnők, Dionüszosz nyershúsevő hívei
Írta: Médeia

Képek: Wikipedia Commons

Az ógörög vallási-társadalmi kontextus

Sokak számára Dionüszosz a legbarátságosabb görög isten. Zeusz az istenek atyja, Poszeidón a tenger
istene, Hádész az alvilágé – Dionüszosz ehhez képest főleg a bulizással, a borral és a színházzal van elfoglalva,
sőt az egyik ünnepe, a bakkhanália a hétköznapi nyelvben a szexuális kicsapongásokat is jelenti. Ez a sokak
számára rokonszenves kép, amely Dionüszoszról a köztudatban él, nem egészen téves, de felszínes.

Azt  a  klasszikus  szövegek  is  megerősítik,  hogy
Dionüszosz  jókedvű isten – a 45. orfikus himnusz kezdősora
ezekkel a szavakkal kezdődik: „Ἐλθέ, μάκαρ Διόνυσε” – „Jöjj,
boldog  Dionüszosz”.  A  μάκαρ  szó  nem  csak  boldogat  vagy
vidámat,  hanem  áldottat  is  jelent  (Montanari,  2015  p1270).
Dionüszosz  jókedve  azonban  nem  csak  az  istenekhez
sztereotipikusan  társított  csendes,  kiegyensúlyozott  kellemes
hangulat,  hanem  egyfajta  riasztó,  őrjöngő  vidámság  is.  A
pszichodiagnosztikában  a  túlzott,  egészségtelen
felpörgöttséget,  veszélyes  és  féktelenül  pozitív  hangulatot
mániának nevezzük – Dionüszosz a 45. orfikus himnusz szerint
μανικὲ is,  illetve  más  források  szerint  Μαινολης,  azaz
mániákus,  őrjöngő,  őrült.  Az őrjöngés,  a  gátlásoktól  egészen
megszabadult  ösztönök tombolása a  lényegi  tartalom,  amely
meghúzódik a „partiarc isten” homlokzata mögött. Itt érdemes
megjegyeznem, hogy ez részben a saját szubjektív nézőpontom
–  Dionüszoszt  értelmezhetjük  az  orfikusok  misztikus,
khthónikus  túlvilági  isteneként  vagy  szőlő-  és  földművelő
agrár  és  természetistenként,  illetve  különféle  művészetek
patrónusaként is, ekkor sem járunk tévúton. A bakkhánsnőkről
szóló  elbeszélésemhez  azonban  hasznos,  hogyha  Dionüszosz
lényegi tevékenységének az ösztönkésztetések felszabadítását
tekintjük  –  ezzel  az  értelmezéssel  egyébként  A  tragédia
születését író Nietzsche nyomdokain is járunk.

Dionüszosz  kísérete  is  mutatja  azt  a  kettősséget,
amely  az  istent  jellemzi  –  ránézésre  egyszerűen  csak
jókedvűnek látszanak,  felszabadult  ünneplésük azonban több
ennél:  valójában  letépték  a  szociális  konvenciók  minden
láncát,  és  az  ember  legősibb,  legnyersebb  és  legvadabb
ösztönei tombolnak bennük. 
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Látszólag olyanok, mint egy lakoma után felkerekedett, kissé elázott menet, kómosz (Ritoók, 1960) –
az  utcákon  éjjel  és  hajnalban  hangoskodó  részegekhez  hasonlíthatnám  őket.  Valójában  azonban  a
bakkhánskodók ennél sokkal sötétebb dolgokra is ragadtatják magukat az őrjöngésükben. Az ide kapcsolódó
ógörög szavak a szparagmosz, széttépés és az omophagia, azaz nyershúsevés. És hogy kik művelik mindezt?
Nem Dionüszosz jókedvű, pajkos, patás, félember hívei, a szatüroszok, hanem önmagukból kivetkőzött tisztes
görög nők, a bakkhánsnők vagy más szóval mainaszok – utóbbi szó az imént említett mániával azonos szótőről
fakad, és szó szerint őrjöngőt, tombolót jelent.

Az ógörög társadalomban a nőknek nem sok önállóság jutott. A szépségideál a fehér bőrű, arányosan
telt  test  volt,  amit  a  Földközi-tenger  partján,  a  modern  élet  kényelmi  termékei,  például  a  fényvédő  és
hatékony közlekedési eszközök nélkül leginkább úgy lehetett elérni, hogyha az ember bent maradt a házban,
és a ház körüli teendőkre szánta az ideje legnagyobb részét – általában még a piacra is  a férfiak jártak.
Lakomákat  tisztességes  nők  nem látogattak,  csak  hetairák,  akik  afféle  művelt,  tanult  kurtizánok  voltak,
intellektuális partnerek a férfiak számára, azonban a családi élet az ő számukra nem igazán volt elérhető. El
lehet  képzelni,  hogy a többi  görög nő is  vágyott  a szabadságra,  az  önállóságra,  arra,  hogy hallathassa a
hangját, és ugyanúgy mulatozhasson, hangoskodhasson, zenélhessen, táncolhasson és ihasson, mint a férfiak.
Dionüszosz megjelenése az antik Görögországban erre a szociológiai problémára, ha nem is megoldást, de
legalább  pillanatnyi  gyógyírt  kínált:  a  bakkhánsnők  Dionüszosz  ünnepein,  elsősorban  az  Agrionián
felvonultak a hegyre, hogy aulosz, cimbalom és csörgődob hangjára táncoljanak, énekeljenek, zajongjanak –
és más titkos, különös rítusokat hajtsanak végre. 
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Mainasz, kezében türszosszal, leopárddal, fején
kígyóval  

I.e. 490-480, Vulci

Táncoló mainasz, pompeii freskó
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Az olvasóban felmerülhet a kérdés: mindez valóban megtörtént-e? A görög nők az év nagy részében
békésen üldögéltek a házaikban, ruhát szőttek, gyereket szültek, rendben tartották a háztartást, aztán meg
felmentek tombolni a hegyre, és engedték, hogy a vad isten őrjöngése megszállja őket? A válaszom az, hogy
nem tudjuk  biztosan,  hogy  ebből  mennyi  mítosz,  és  mennyi  kézzelfogható  valóság.  Dionüszosz  híveinek
számos  csoportja  már  a  Krisztus  előtti  5.  században  is  misztériumvallási  keretek  között  működött.  A
történetírók  munkáiban  utalásszerűen  is  csak  kevés  információ  hangzik  el  a  bakkhikus  rítusokról,  a
titoktartás kötelezettsége mellett valószínűleg amiatt is, mert a férfi történetírók nem ismerhették a csak nők
számára gyakorolható rítusokat. Jó eséllyel feltételezhetjük azonban, hogy a bakkhánsnők tevékenységeinek
nagy  része  valóban  megtörtént,  Dionüszosz  női  kultusza  tényleg  létezett  –  csupán  a  pontos  részletek
ismeretlenek  a  számunkra  (McIntosh,  2019).  Ezzel  együtt  a  bakkhánsnők  mitológiai  alakok  is,  a
szatüroszokkal  együtt  Dionüszosz  kíséretének  részei.  Számos  mitológiai  történet  szól  bakkhánsnőkről  –
részben olyan nőkről, akik önként vállalták az őrjöngést és azt, hogy kövessék istenüket a vallást terjesztő
útján akár Indiába is, másrészt viszont olyanokról is, akiket az ő vagy családjuk valamely bűne miatt szállt
meg és fordított ki önmagából az isten.
 
Bakkhánsnők a mitológiában

Dionüszosz mítoszaiban visszatérő elem az, hogy egy-egy uralkodó vagy közemberek nem hajlandóak
istenként tekinteni rá; bosszújának eszközei pedig sokszor a bakkhánsnők. Euripidész Bakkhánsnőkje, amely
Pentheusz thébai király történetét dolgozza fel, minden bizonnyal a legismertebb a mainaszokat szerepeltető
alkotások közül. Pentheusz Szemelé testvérének, Agauénak a fia, vagyis Dionüszosz unokatestvére, ám ennek
ellenére tagadja, hogy Dionüszosz valódi isten lenne. Bakkhosz emiatt dühbe gurul, nem hajlandó eltűrni,
hogy épp a saját szülővárosában, Thébában ne tiszteljék őt. Így aztán megőrjíti a saját nagynénjeit, Agauét,
Autonoét  és  Iót,  akik  a  város  többi  asszonyát  maguk  köré  gyűjtve  a  Kitharión-hegyre  vonulnak
bakkhánskodni. Pentheusz istentelen orgiát sejt a nők deviáns viselkedésének hátterében – hangoztatja, hogy
szerinte  „Bakkhoszuknál  Aphrodíté  több  nekik.”  (Devecseri  Gábor  fordítása).  Dionüszosz  maga  is  eljön
Thébába, aranyfürtös, csinos ifjú alakját ölti, és prófétaként mutatkozik be. Meggyőzi Pentheuszt, hogy bölcs
dolog  lenne,  ha  a  király  maga  is  mainasznak  öltözne,  és  fellopózna  a  Kitharión-hegyre,  meglesni  a
bakkhánsnők bomlott kicsapongásait. Pentheusz így is tesz, és a hegyre vezető úton tévképzetek szállják meg,
úrrá  lesz  rajta  az  isten  szent  tébolya.  A  történet  természetesen tragikus véget  ér  – Pentheuszt  anyja  és
nagynénjei  tépik  szét,  annak  ellenére,  hogy  a  királyt  maga  az  isten  is  figyelmeztette,  hogy  „Ha  a
bakkhánsnőkkel  harcolsz,  meghalsz  véresen.”  A  dráma  zárójelenetében  Agaué,  Pentheusz  anyja  azzal
büszkélkedik,  hogy  milyen  „szép  oroszlánt  ölt  a  vadászaton.”  –  az  oroszlán valójában a  saját  fia,  akit  a
szerencsétlen asszony őrjöngésében Dionüszosz szent állatának nézett.

Ennél  sokkal  barátságosabb  történet  az  amphisszai  nőké,  amelyet  Plutarkhosz  elbeszélésében
ismerhetünk. Amphissza és Delphoi az elbeszélés idején hadban álltak. A delphoi bakkhánsnők egy éjszakai
rítus során eltévedtek a környék hegyei között,  és valahogyan Amphissza főterén kötöttek ki,  ahol  aztán
ledőltek  őz-  meg  párducbőrjeikre,  és  elaludtak.  A  helyi  nők  észrevették  a  jövevényeket,  és  védőgyűrűt
formáltak  köréjük,  hogy  az  ellenséges  katonák  nehogy  bánthassák  őket.  Mikor  pedig  az  elveszett  és
valószínűleg nagyon másnapos papnők felébredtek, az amphisszai nők inni-enni adtak nekik, és kikísérték
őket a városból. Talán csak a női szolidaritás motiválta őket, talán nem akarták felkelteni Dionüszosz haragját
– de az is lehet, hogy bizonyos éjszakákon ők maguk is felvonultak a hegyekbe bakkhánskodni.
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Egy másik, bakkhánsnőkről szóló történet szerint a táncoló, mámoros nőket a Parnasszoszon érte az
első, kemény téli fagy, és mentőcsapatot kellett küldeni értük. A mentőcsapatot alkotó férfiak ruhája merevre
fagyott, a bakkhánsnőket viszont nem zavarta a hideg, és gond nélkül tértek haza.

A bakkhánsnők attribútumai és tevékenysége

A mainaszok Dionüszosz számos attribútumát hordozzák.  Szeretnek szőlő- vagy borostyánlevélből
készült koszorút hordani, táncolni, szökellni, inni és hangoskodni. Rituális kiáltásuk az εὐαί, ezt a magyar
tudományos átírás szerint evainak mondanám, de tulajdonképpen artikulálatlan örömujjongásról van szó. A
hajuk, akárcsak istenüké, hosszú, kiengedett fürtökben lóg. 

Modern szóval Bakkhoszt magát is gendernonkonformista istennek nevezhetnénk – sokszor mondják
femininnek, nőiesen szép férfinak, ábrázolják többé-kevésbé androgün vonásokkal – Euripidész Bakkhánsnők
című  drámájában  „lányosképünek”  is  nevezi.  A  bakkhánsnők  viselkedése  pedig  természetesen  épp  az
ellenkezője annak, amit a görög asszonyoktól elvárt, illetve megszokott a társadalom. 

Rituális  öltözetük  az  ünnepi  peplosz  mellett  Dionüszosznak  szent  vadállatok  prémjéből  áll,
leggyakrabban őzgidákéból – a bakkhánsnőkről készült antik vázafestményeken emellett látunk még rajtuk
párducbőrt is. 
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Rókabőrt  nem igazán,  annak ellenére,  hogy a  bakkhánsnők istenét  Dionüszosz  Basszareusznak is
nevezték; a 45. orphikus himnusz, amely a mainaszokat szó szerint is említi, őhozzá szól. A bassaris egy, az
ókori  thrákiában  viselt  rókaprémes  ruha  volt,  amelyet  Dionüszosz  Basszareusz  maga  is  hordott,  s  az
elbeszélések szerint ebben a követői is példát vettek róla – erről aztán őket basszaridáknak  (bassarides) is
nevezték. A bakkhánsnők emellett gyakran fogtak a kezükben kígyókat – egy antik festményen még az egyik
bakkhánsnő fejdíszeként is látható kígyó.

A bakkhánsnők gyakran hordoznak a kezükben thürszoszt. A thürszosz a táncos menetekben használt
bot, amely az óriás édeskömény vagy más néven pálcakóró (Ferula communis) hosszú, üreges szárából készül,
a tetejére fenyőtobozt erősítenek. Emellett lehet még díszíteni szalagokkal, szőlő- és borostyánlevelekkel is. A
türszosszal kapcsolatos saját elméletem az, hogy ez egy kiváló fáklyaalap. A gyanúm az, hogy a Dionüszosz-
ünnepek egy bizonyos pontján meggyújtották,  és  így fáklyává változva a thürszosz biztosította  a fényt  a
féktelen mulatozáshoz. Elvégre Dionüszosz egyik mellékneve is Λαμπτηρος – azaz kb. Fáklyaisten. Az óriás
édeskömény és a fenyőtoboz egyaránt kiválóan éghető anyag. Az óriás édeskömény üreges szárát szöszös, laza
szálkák sokasága tölti  meg,  amelyek könnyen meggyújthatóak,  remekül  lehet  velük szállítani  a  parazsat.
Bizonyos történetek szerint Prométheusz ezzel lopta el a tüzet, nem bodzapálcával. A fenyőtoboz ismerősebb
anyag  mifelénk  Kelet-Európában,  valószínűleg  olvasóim  közül  is  sokan  használták  már  tábortüzek  vagy
kályhák begyújtása során. 

Emellett  a  thürszosz  alkalmas  a  bakkhikus  misztériumokat  kilesni  próbáló  avatatlanok  vagy
egyszerűen csak kellemetlenkedő alakok távoltartására is – egy vörösalakos festményen látható egy jelenet,
ahol egy szatürosz egy mainasz fenekét próbálja fogdosni, mire a felháborodott nő herén szúrja őt a botja
fenyőtobozos végével. De Euripidész az imént említett drámájában ennek a funkciónak megrázóbb leírását is
adja:  miután  az  istentagadó  Pentheuszt  széttépik  a  mainaszok,  letépett  fejét  őrjöngő  anyja,  Agaué  a
thürszosza végére tűzi. Itt talán érdemes megjegyeznem, hogy az óriás édeskömény pálcáját az antikvitásban
fegyelmező  eszközként  is  használták.  Dionüszoszt  és  követőit  gyakran  agresszív  és  szadisztikus  attitűd
jellemzi, ehhez jól illik fő rituális eszközük kínzóeszköz és fegyver funkciója.

„Nyershusevő gyönyör”

A bakkhánsnők tevékenységének nagy része érthető, vagy legalábbis könnyedén elmagyarázható. A
legtöbb ember tud azonosulni a gondolattal, hogy néha kedvünk van kiszakadni a hétköznapokból, lerázni
magunkról  a  társadalom  béklyóit,  vágyunk  arra,  hogy  megszegjük  a  szabályokat,  táncoljunk,  zenéljünk,
megengedjük magunknak,  hogy megvaduljunk,  sőt,  kicsit  megőrüljünk.  A bakkhánsnőkről  szóló mítoszok
befogadása, illetve értelmezése általában azon a ponton válik nehézkessé, amikor szóba kerül a szparagmosz
és az omophagia. A bakkhánsnők őrjöngésükben kisebb-nagyobb állatokat, vagy akár férfiakat tépnek szét –
szparagmosz –,  és  fogyasztják  el  nyers  húsukat  –  omophagia –;  utóbbira  Euripidész  „nyershusevő
gyönyörként” utal. Hacsak olvasóimnak nincsenek szadisztikus vagy vorarefil vágyai, feltehetőleg nem igazán
tudnak ezekkel a képekkel azonosulni. Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon van-e mélyebb jelentése és
értelme  ezeknek  a  mitológiai  elemeknek?  Vagy  esetleg  csupán  valamilyen  primitív,  már  az  ókorban  is
meghaladottnak  számító  kultusz  maradványai  lennének?  Esetleg,  ahogy  bizonyos  orfikus  gondolkodók
állítják, puszta szimbólumok-e ezek, amelyekről le kell választanunk az agresszív töltetű mitikus képeket? 
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Ahhoz, hogy válaszolni tudjunk ezekre a kérdésekre, jó tudnunk azt,  hogy a  bakkhánsnők bizarr
viselkedésének van mitológiai előképe. Bizonyos történetek szerint Dionüszosz először Zagreusz néven, Zeusz
és  Perszephoné  gyermekeként  született  meg.  A  fiatal  istent  azonban  sajnos  a  titánok  csapdába  csalták,
széttépték, megfőzték, megsütötték és részben megették. Zeusz bosszúból villámmal sújtotta le, s így el is
égette a titánokat – a népszerű orfikus teremtéstörténet szerint az emberek a titánok és Dionüszosz testének
hamvaiból  születtek.  Ami  isteni  az  emberben,  az  Dionüszosztól  származik,  ami  halandó  és  bűnös,  az  a
titánoktól.

Dionüszosz szíve szerencsére épen maradt, így az isten újjászülethetett – ezúttal Zeusz és Szemelé
gyermekeként, Théba városában. Valahányszor arról olvasunk, hogy a bakkhánsnők széttépnek valamit vagy
valakit – például Pentheuszt, Orfeuszt, Euripidészt vagy bárkit, aki megkérdőjelezi Dionüszosz isten mivoltát
–, akkor az tulajdonképpen az isten széttépetésének a megismétlése. 

Éppen emiatt aztán mindig van egyfajta kettősség abban, ahogyan a bakkhánsnők, illetve ahogyan
maga  Dionüszosz  is  hozzááll  valaki  széttépéséhez  és  felfalásához.  Egyrészt,  ez  egy  szörnyű,  pusztító
cselekedet,  amit  bűnös  istentagadók  és  -káromlók  érdemelnek.  Dionüszosz  létezésének  jó  eséllyel  a
legszörnyűbb  eseménye  volt  az,  amikor  széttépték  őt  a  titánok  –  így  aztán  az  isten  csak  a  legrosszabb
ellenségeinek kívánja ugyanezt a sorsot.

Mindeközben azonban nem mehetek el  szó nélkül  amellett,  hogy a széttépést és  a nyershúsevést
felfoghatjuk  Dionüszosz  számára  bemutatott  áldozatként  is.  Ilyenkor  pedig  az  áldozat  személye  –  ez  a
leghatásosabb mítoszokban mindig emberáldozat – valamiképpen hasonlít az istenre. Ezek az emberek, még
ha rettenetes büntetést is szenvednek el, voltaképpen osztoznak az isten sorsában, az ő helyét foglalják el a
mítosz újrajátszása során. Emiatt aztán elképzelhetetlennek tartom azt, hogy a széttépés és felfalás csupán
gyűlöletteli aktus legyen a bakkhánsnők számára. Elvégre, hasonlóan a keresztényekhez, a bakkhánsnők is
istent  esznek.  Az  antik  törvények  szerint  az  áldozat,  attól  fogva,  hogy  himnuszok  és  imák  kíséretében
felajánlották,  az  isten  tulajdonává  válik.  Ha  ebből  a  szemszögből  vizsgáljuk  a  dolgot,  akkor  az  áldozati
személyhez vagy állathoz, amely a mítosz megismétlése során az isten szerepét tölti be, a bakkhánsnőknek a
legnagyobb tisztelettel, sőt, az isten iránt is érzett szeretettel kell közelíteniük.

Ez az érzelmi feszültség, az agresszív és a gyengéd ösztönök, a pusztító őrjöngés és a szelíd áhítat
kettőssége az, ami a modern olvasó számára valóban izgalmassá teheti a bakkhánsnőkről szóló történeteket –
és ezek után érthető az is, hogy a puszta részegesség ünneplésénél mindenképpen mélyebb és összetettebb
dolgokról van itt szó.

Ez  az  egész  talán  még  érthetőbbé  válik,  ha  rámutatok  Dionüszosz  és  követői  orálisan  fixált
természetére,  amely nem csupán az omophagia és szparagmosz cselekedeteiben nyilvánul meg. A borivás
természetesen szintén orális bekebelező tevékenység, ráadásul a régi görögök a szőlőt és a bort is Dionüszosz
földi  megnyilvánulásának  tekintették  –  ebben  az  értelemben  gyakorlatilag  a  borivás  is  az  isten
elfogyasztásának minősül. A képet tovább árnyalja, hogy a borkészítés folyamata során a szőlőszemeket össze
kell törni. Mindezekből fakad az is, hogy a Dionüszosszal való ismerkedésnek, illetve a vele való egyesülésnek
a hívek számára valószínűleg bensőséges, illetve sajátságosan emésztőrendszeri élménynek is kellett lennie.
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Egyébként van a bakkhánsnők orális tevékenységének tápláló
aspektusa is – ha a mainaszok szoptató anyák is egyben, gyakran
szoptatják  az  erdei  állatok  kicsinyeit  maguk  is.  Thürszoszuk,
illetve  kezük  nyomán  méz,  tej  és  víz  fakad  a  földből,  hiszen
Dionüszosz a tápláló természet és az erdei vadak jótékony istene
is, nem csak a részegességé és az őrjöngésé.

Modern türszosz – az iró fotója

*****

Források
McIntosh, M.A. (2019) ‘Maenads: The “Raving Ones” of the Ancient Greek Bacchanalia’, Brewminate: We’re
Never Far from Where We Were, 25 November. Available at: https://brewminate.com/maenads-the-raving-
ones-of-the-ancient-greek-bacchanalia/ (Accessed: 7 March 2022).

Montanari, F. (2015) The Brill Dictionary of Ancient Greek. Leiden ; Boston: Brill. 

Ritoók, Z. (1960) Régi görög hétköznapok. Budapest: Gondolat.

Németh György, Régi Oszkó Dániel, Seres Dániel (2018) Görög rituális normák Vallástudományi szemle
Euripidész összes művei (1984) Európa Könyvkiadó, a Bakkhánsnők Devecseri Gábor fordításában szerepel a
műben.

Internetes források
Ορφικοί ύμνοι/Διονύσου Βασσαρέως Τριετηρικού - Βικιθήκη (wikisource.org)
HellenicGods.org - The Orphic Hymn to Dionysus
DIONYSUS (Dionysos) - Greek God of Wine & Festivity (Roman Bacchus) (theoi.com)
Maenads: The ‘Raving Ones’ of the Ancient Greek Bacchanalia – Brewminate: We're Never Far from Where
We Were
A görög ábécé átírása – Wikipédia (wikipedia.org)
Zagreus - Wikipedia
Dionysus - Wikipedia
Sir Lawrence Alma-Tadema's "Women of Amphissa" on JSTOR

9



Árnyak  –2022 Tavaszi nap  –éj egyenlőség

A Galdrabók
Írta: Nakri

Képek: http://galdrastafir.org

A  középkor  mágusai  rengeteg  grimoire-t  hagytak  hátra  az  utókor  számára,  melyekben  a  mágia
természetét  tárgyalják  és  rituálékat  gyűjtenek  össze.  Vannak  azonban  olyan  mágikus  tartalommal  bíró
könyvek is,  melyben nem feltétlen elméleti  tudást adnak át,  hanem sokkal inkább varázslatok egyvelegét
tartalmazzák. Az izlandi eredetű Galdrabók egy ilyen könyv és a mágikus tartalma mellett remekül bemutatja,
hogy a kereszténység térnyerése hogyan hatott a mágia világára. 

Ahhoz, hogy a szóban forgó könyvről beszélhessünk elsőnek a történelmi hátterét kell áttekintenünk,
amely a XVI. század végi, XVII. század eleji skandináv országok vallástörténetével forr egybe.

1536  – 1550-ig  egy kisebb vallási  háború zajlott  Izlandon,  melynek lezártával  lehetségessé vált  a
lutheri tanok elterjedése az országban, ezáltal az ekkor már rég protestáns Dánia egyre nagyobb befolyásra
tett szert az országon belül. Dán hatásra a halálbüntetés kiterjedt az „eretnekekre”, házasságtörőkre és a
mágia gyakorlóira.

Habár ilyen rendelkezések voltak, és az izlandi és dán gazdasági helyzet is hanyatlásnak indult, – nem
csupán a belpolitikai – voltak a korszaknak előnyei is.  Az 1600-as években az akadémiákra, egyetemekre
egyre  nagyobb  szükség  volt,  hogy  megőrizzék  az  irodalmi  örökségét  a  két  országnak.  Valószínűleg  ezen
indíttatásból került a Galdrabók akkori kézirata Koppenhágába. Feltehetőleg egy egyetemi tanuló mentette
meg a kéziratot, ami hatalmas szerencse volt, hisz amely művek nem lettek biztonságba helyezve, azokat az
idők során éhínség idején megették – hiszen a bőrkötés és a pergamen megfőzve ehető, ugyanis állati bőrből
készültek – vagy nyersanyag híján ruhák készítése közben tűntek el örökre a történelem süllyesztőjében. 
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A könyv végül 1689 és 1694 között Stockholmban kötött ki a Tudományos Akadémián. A könyv ezek
után 1921-ben lett publikálva Natan Lindqvist által, – aki az eredeti latin, néhol izlandi és dán szöveget svédre
fordította – de 67 évet kellett várni az angol fordításra. 1989-ben Stephen Flowers adatta ki. Ez 1992-ben
kiegészült  Matthías  Viðar  Sæmundsson  kommentárjával,  majd  1995-ben  Flowers  újította  és  pontosította
fordítását és még több jegyzetet adtak hozzá. 

A könyv tartalmát négy szerkezeti egységre oszthatjuk. 47 bűbáj és ráolvasás található a kötetben és
ezeket  négy  varázslónak  tulajdonítjuk.  1.-10.-ig  egy  izlandi  mágiahasználó  gyűjteménye  lehet,  ezek  a
legöregebb bejegyzések a kéziratban, ezek keletkezhettek a XVI. század második felében. Nem sokkal később
egy másik Izlandi mágushoz került a kézirat, aki 11.-39. varázsigéket is hozzáadta. Ezek után már a XVII.
század elején adtak hozzá a varázslatgyűjteményhez, ismét egy izlandi mágus birtokolta az iratot aki 40.-44.-
ig terjedő varázslatokat jegyezte le benne. Később végül egy dán adta hozzá a maradék három igéztet. 

A könyvben szereplő varázslatokra két „működési elv” jellemző.  Az egyik az,  amikor a mágus az
akaratát közvetlen közvetíti írott vagy szóbeli mágikus formulákkal. Ez jellemző az északi pogány mágikus
gyakorlatra  a  legjobban,  gondolhatunk  a  galdr  és  a  seidr  mágia  gyakorlatára.  Ezen  az  elven  nincs  más
szereplő a rituáléban, csak a mágus és az akarata. A másik elv, ami szerint működnek a varázslatok az az
imádság vagy fohász forma. Az utóbbi a legjellemzőbb a középkorból  fennmaradt ráolvasásokra. Az ezen
forma alapján működő varázslatokban fedezhetjük fel igazán a kötet szövegére gyakorolt judeo-keresztény
kultúrkör hatását. A szövegben az északi istenek gyakran démonoknak vannak titulálva és velük emlegetik
egy helyen. Valhalla pozíciója is változik a szövegben, egyfajta infernális helynek írják le. 

A 43. varázslatban olvashatjuk, hogy: 
„Help me in this, all ye gods: Thorr, Odhinn, Frigg, Freija, Satan, Beelzebub, and all those gods and
goddesses that dwell in Valholl." 
A régebbi istenségek démonizálása jellemző volt a korban, ezt a többi grimoire szövegeiben is felfedezhetjük. 

A  varázslatok  céljai  gyakran  elsőnek  furcsának,  néha  bizarrnak  tűnhetnek,  viszont,  ha  korukban
vizsgáljuk logikus, hogy miért születtek meg ezek az igézetek egyáltalán, még ha ettől független szörnyűek is.
Az előbb idézet varázslat célja például arra való, hogy elhallgattassunk egy nőt, hogy ne beszélhessen arról,
amit mondtunk neki, vagy tettünk vele. Személy szerint elidegenít egy effajta cél, de az akkori patriarchális
világrendben nem meglepő, hogy egy ilyen varázslat született. Azonban vannak benne védelmi varázslatok,
rontások,  amelyek  a  másik  állatainak  megölését/megbetegítését  szolgálja.  Vannak  olyan  szimbólumok,
melyek egy meghatározott fafajta ágára vagy kérgére vésve fejtik ki hatásukat. 

Vannak  varázslatok,  melyek  a  mindennapi  élet  céljait  szolgálják.  Például  vérzés  elállítása,  amely
elvégzése során a kimondott varázsigék között egy-egy Miatyánkot szükséges elmondani, illetve ha orrvérzést
akarunk elállítani,  akkor  az  orrból  kifolyt  vérrel  kell  az  illető homlokára  írni  a  mágikus formulát.  De a
terhesség  alatti  lehetséges  problémák  megelőzésére,  tolvajok  megtalálására,  ellenségeinkben való  félelem
ébresztésére  is  találunk  varázslatot.  Természetesen a  ma is  egyik  legnépszerűbb  mágikus  célra  találunk
példákat,  a  szerelemre.  A  8.,19.,34.  igézetek  például  hölgyek  szerelmének  elnyerésére  vannak  alkotva.
Természetesen az ilyen varázslatok használata mindig etikai kérdéseket vet fel.
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Összességében  a  Galdrabók  egy  remek  könyv,  amit  érdemes  tanulmányozni,  hiszen  sokat
megtudhatunk  a  mágia  történelméről  általa  és  hasznos  varázslatok  vannak  benne.  Viszont,  ha  valaki
alkalmazni szeretné azt tegye saját felelősségre, illetve aki még csak most ismerkedik a mágia művészetével
jobban  teszi,  ha  csak  történeti  szempontból  tanulmányozza  és  nem  alkalmaz  semmit  az  igézetekből.  A
Stephen Flowers féle angol nyelvű kiadásban még sok más érdekes információt is kaphatunk, például van egy
külön fejezet, amely az északi szimbólumok értelmét fedi fel, és ezért is tudom ajánlani a könyvet azoknak,
akik a germán és skandináv irányzatokban érdekeltek.
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Egyszemélyes tavaszi nap-éj egyenlőség
rituálémenet
Berkano Wicca Tradíció

Írta: Sophie LaMort
Kellékek:

– Gyertya:  4  égtájgyertya,  egy  ezüst  színű  gyertya  az  istennőnek,  egy  arany  színű  az  istennek,  igény  szerint
elhelyezhetünk több gyertyát is az oltáron.

– Pentákulum: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek. Végső esetben
kartonból is készülhet.

– Rituális tőr: ha nincs, helyettesíthetjük az ujjainkkal. Nyújtsuk ki mutató- és középső ujjunkat, szorítsuk őket össze, és
használjuk ezt a kéztartást, amikor a rituális tőrt használnánk

– Pálca: ha nincs, a Berkano YouTube csatornáján találtok videót, ami alapján elkészíthetitek
– Kehely
– Edény sónak és víznek
– Tálka a süteménynek
– Bor
– Sütemény
– Víz
– Só
– Füstölő 
– Igény szerint szezonális dekoráció
– Üst, vagy más tűzálló edény. Legvégső esetben gyertyával is helyettesíthető.

Rituálémenet:
1. Megtisztulás:  Rituálé  előtt  vegyél  tisztító  fürdőt,  vagy  zuhanyt.  Amennyiben  ez  nem megoldható,  mosd meg  az

arcodat,  kezeidet  –  legvégső  esetben  tisztulj  meg  energetikailag,  vizualizálj  egy  energiaspirált  magad  köré,  ami
megtisztítja az aurádat.

2. Kör meghúzása rituális tőrrel: az óramutató járásával megegyezően tegyél egy teljes kört az oltár körül, miközben a
tőrrel „megrajzolod” a kört.

3. Tisztítás vízzel és sóval: Szenteld fel a sót és vizet. Érintsd meg a vizet a tőrrel, és mondd: „Megtisztítalak, ó víznek
teremtménye, hogy vess ki magadból az illúziók világa szellemeinek minden tisztátalanságát és szennyét, hogy ne
árthassanak nekem, Aradia és Kernunnosz neveiben.”

Érintsd a tőrt a sóhoz és mond: „Aradia és Kernunnosz áldása legyen eme sóból lévő teremtményen,  és
minden gonoszság és nehézség távolíttassék el, és minden jó jöjjék, mert nélküled az ember nem élhet, amiért megáldalak és
megidézlek téged, hogy segedelmemre lehess.”

Tedd a sót a vízbe. Hintsd szét a szentelt vizet.
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4. Tisztítás tűzzel:  Gyújtsd meg a gyertyákat,  a füstölőt és mondd:  „Megtisztítalak téged,  ó tűz teremtménye,  hogy
minden fantazma távozzék tőled és ne árthasson vagy téveszthessen meg semmilyen módon, Aradia és Kernunnosz
nevében.”

 
5. Nyilvánítsd ki a rítus célját. Ennek a rítusnak a tavaszi nap-éj egyenlőség megünneplése a célja, de amennyiben a

rituálé során szeretnél más mágiát is végezni, azt is tedd hozzá itt.

6. Rituálé fő része: Gyújtsd meg az üstöt és mondd:
„Tüzet gyújtunk e napon!

A Hatalmasok jelenlétében,
Rosszindulat és irigység nélkül.

Nem félünk semmitől a Nap alatt
Csak a Hatalmas Istenektől.

Titeket idézünk:
Ó élet fénye,

Légy fénylő láng előttünk,
Légy vezérlő csillag felettünk,

Légy tiszta ösvény lábunk alatt,
Gyújtsd szívünk mélyén

A szeretet lángját szomszédunk iránt,
Ellenségeink iránt, barátaink iránt, minden testvérünk iránt,

Ó, Cerridwen könyörületes gyermeke,
A legalacsonyabb dologtól

A legfelsőbb nevéig.”

Rajzolj pentagramot a levegőbe a pálcáddal, majd csókold meg azt.
Itt végezheted el a többi mágikus munkát is, ha van il1yen.

7. Sütemény és bor:
Fogd a kezedbe a bort, és mondd: 

„Az Istennő tiszteletére iszom ezt a bort”. 
Igyál.
Fogd a kezedbe a süteményt, és mondd:

„Az Istennő tiszteletére eszem ezt a süteményt.”
Egyél.

8. Ha mindennel végeztél, köszönd meg az entitások jelenlétét. Például mondd:
„Istenek, szellemek, minden entitás aki jelen volt, köszönöm, hogy megtiszteltetek jelenlétetekkel. Most menjetek ha

mennetek kell, de maradjatok ha akartok.

9. Kör megnyitása: Fogd a tőrt a kezedbe, majd szakítsd meg vele a kört, és közben mondd:
„A rituálénak vége, a kört megnyitom.”
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A rituálénak itt vége. Érdemes leírni a tapasztalatainkat, meditálni, vagy folytatni az ünneplést. 

*****
A fenti rituálé nem egyezik meg a Berkano Wicca Tradíció publikus eseményein használt rituálémenettel.

Alapjául  a  Publikus  Árnyak  Könyve  szolgált,  mely  a  Berkano  Wicca  Tradíció  honlapján  található  Saddie
LaMort fordításában. A rituálémenet szabadon felhasználható a Berkano Wicca Tradíció megjelölésével.

Ez volt az utolsó ünnep, amihez hiányzott az egyszemélyes rituálémenet.
A többi rituálé ezekben az Árnyak számokban, illetve ezeken a linkeken érhető el:

November est:
– XVIII. évfolyam 7. szám http  ://berkano.hu/downloads/2021halloween.pdf

Téli napforduló:
– XVIII. évfolyam 8. szám      http  ://berkano.hu/downloads/2021telinap.pdf

Február est:
– XIX. évfolyam 1. szám        http://berkano.hu/downloads/2022febest.pdf

Tavaszi nap-éj egyenlőség:
– XIX. évfolyam 2. szám                                     http://berkano.hu/downloads/2022tavaszinapej.pdf

Május est:
– XVIII. évfolyam 3. szám  http://berkano.hu/downloads/2021berkanomajusest.pdf

Nyári napforduló, Nyárközép:
– XVIII. évfolyam 4. szám            http://berkano.hu/downloads/2021berkanonyarkozep.pdf

Augusztus est:
– XVIII. évfolyam 5. szám        http://berkano.hu/downloads/2021berkanoaugusztusest.pdf

Őszi nap-éj egyenlőség:
– XVIII. évfolyam 6. azám       http://www.berkano.hu/downloads/2021oszinapejrituale.pdf

Bármilyen kérdésetek van a fentiekkel kapcsolatban, keressetek minket bizalommal. 
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Hogyan legyek neowicca?
Írta és képek: Saddie LaMort

Egyre többen jönnek hozzánk olyanok, akik nem szeretnék elkötelezni magukat a tradicionális Wicca
mellett,  viszont  szeretnének hagyományos struktúrát vinni  a  gyakorlatukba – tehát  egyfajta tradicionális
alapokon  nyugvó  eklektikus  irányzatot  akarnának  követni.  Mi  csak  támogatni  tudjuk,  ha  valaki  minél
hitelesebb forrásokból szeretné spiritualitását táplálni, így született a mostani cikk. 

Az Istenpár

A  Wicca  vallásának  középpontjában  köztudottan  az  Istenpár  áll.  A  modern,  filléres  „neowicca”
könyvek azt ajánlják, hogy válogassuk össze, akik nekünk tetszenek, de ez alapvetően egy hibás elképzelés.
Egy vallást annak istenei határoznak meg, és összeválogatott istenpárral ugyanúgy nem nevezhetünk valakit
wiccának,  ahogy  egy  Ahura  Mazdah-t  tisztelő  valakit,  aki  nem  foglalkozik  Jézussal,  sem  nevezhetünk
kereszténynek. 

Jelentős hátrány persze, hogy a Wicca istenei, s az ő neveik részei a misztériumvallásnak, így külsős
nem tudhatja őket. Ezt régebbi könyvekben úgy oldották meg, hogy Aradiát és Cernunnost helyettesítették be,
ők ugyanis felszínesen hasonlítanak az avatottak által tisztelt Istenpárhoz, de ez szintén csak összeválogatás,
ráadásul két külön pantheonból. 
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Mi áthidaló megoldásként azt javasoljuk, használjátok a jellemzőiket a neveik helyett – imáitokat a
Holdistennőhöz és az Agancsos Úrhoz intézzétek. 

A Holdistennőt négy aspektusban lehet tisztelni: Hajadon, Anya, Bölcs asszony – a negyedik aspektus
megtapasztalása személyes gyakorlatnak tud része lenni, amely által neowiccaként is közelebb lehet kerülni a
misztériumokhoz. 

Az Agancsos Úr, mint oly sokszor kifejtettük már, nem Napisten. Ő a Természet ereje, a vadászat, a
megtermékenyítő  erő.  Ő éleszti  fel  a  fákat  álmukból  tavasszal,  az  ő  hatalma látszik  a  fák  betont  áttörő
gyökerében. 

Ezen két istenképpel már el lehet kezdeni dolgozni. Fopntos tudni, hogy az istenek mibenlétéről nincs
kötelező hittétel. Vannak, akik a természet termékenységének szimbólumaként gondolnak csak rájuk, mások
akár spirituális személyként – mindkettő egyformán elfogadható gondolat, ahogy bármely más is. 

Publikus Árnyak Könyve

Tudni kell,  hogy a Wicca nem rendelkezik szent könyvvel, bibliával, vagy hasonlóval,  de bizonyos
szempontból grimoire-hagyomány. Tehát az első dolog, amit javasolni tudunk, hogy végy egy üres füzetet /
könyvet, díszítsd ki kedvedre, és másold ki bele a honlapunkon található Publikus Árnyak Könyvét. Ideális
esetben  marad  még  hely,  hogy  saját  tapasztalataidat,  gondolataidat,  módszereidet,  máshonnan  tanult
praktikáidat  megoszd;  de  a  fő  cél,  hogy  rendelkezz  egy  notesszel,  amelyben a  módszerek  alapjai  benne
vannak. 

A Wicca vallása ortopraktikus, nem ortodoxikus. Nincsenek dogmáink, hittételeink, amiket muszáj
lenne elhinni; vallásunk a rítusok hasonlóságára épül, melyek szimbológiáját a természettől kaptuk. Ezért
fontos, hogy a dolgokat nagyjából hasonlóan végezzük. Természetesen egy olyan valaki, aki magától, önállóan
szeretné végezni ezt a vallást, úgy alakíthatja a rítusokat, ahogy neki tetszik, de nem árt, ha van egy alap,
amihez képest el lehet térni. 

Természetesen a másolás közben figyeljünk arra, hogy az Aradia nevet Holdistennővel, a Cernunnost
pedig Agancsos Úrral helyettesítsük. 

Eszközök

A mágikus eszközök a Wicca rituálé szinte elengedhetetlen kellékei, de a wicca soha nem a gazdagok
vallása  volt.  A  legügyetlenebbül,  de  saját  kézzel  elkészített  pentákulum  mágikus  hatékonysága  messze
meghaladja a legcsicsásabb, kristályokkal - nemesfémekkel kidíszített, de boltban vásároltét. Fontos, hogy
ezen eszközöket kizárólag rituális célokra használjuk, egyébként pedig tartsuk őket elzárva. 

Pentákulum: Bármely olcsó boltban kapható sima fa korong, amit edényalátétnek szántak eredetileg,
tökéletesen megfelel.  Egyik oldalára fessetek pentagrammot, másik oldalára pedig egy olyan jelet,  mely a
fejlődést, a teremtést, illetve az univerzum egészét jelképezi.
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 Ha  úgy  érzitek,  a  Berkano  logója  például  ideális  erre  a  célra,  de  kerülhet  rá  egy  fa  (esetleg
gyökérzettel), a Kabbala életfája, hexagram, az Évkerék, vagy bármi más is. Ez utóbbi kép a fontosabb, tehát
ha korongodnak csak egyik oldalát tudod díszíteni, ezzel tedd. Doreen Valiente például egyszerű tányér aljára
festette fel a pentákulumot, majd betette a többi közé (de természetesen nem használta rituálékon kívül)

Kehely:  A  legegyszerűbb  borospohártól  kezdve  a  saját  kézzel  faragott  fakelyhen  át  a  díszes
kristályserlegig bármi megfelel. Ha lehet, érdemes rátenni a Hármas Hold szimbólumát, ezen felül kedvünkre
díszíthető. 
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Pálca: Menj ki a természetbe, szerezz egy, a könyöködtől a középső ujjad hegyéig érő egyenes ágat - a
bodza nagy klasszikus, de lehet almafa, mogyoró, vagy akár édesgyökér is), tisztítsd meg a kérgétől, csinálj
neki fogót (például betekerheted egy részét fonalba, vagy bevonhatod textillel, körbetekerhetsz rajta drótot
kedved szerint), és díszítsd, ahogy akarod. 

Rituális tőr: Kétélű, középen szimmetrikus, optimális esetben fanyelű kés. A nyelét fesd le feketére, és
díszítsd kedved szerint az Istennő és Isten szimbólumaival. 
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Rituálék

A Wicca háromféle ünnepet ül: a teliholdakat (esbatok), az évi négy Napünnepet (kisebb Sabbat), és a
szintén évi négy aratásünnepet (nagyobb Sabbat). 

Nagyobb Sabbatok

November est, február est (gyertyaszentelő), május est, és augusztus est a négy aratásünnep. ilyenkor
(főleg november esten) a lehető legtöbben összegyűlünk, hogy együtt ünnepeljünk. Szeretettel meghívunk
ezen  nyílt  rituáléinkra  mindenkit,  hogy  a  wicca  csoportos  aspektusát  is  meg  tudjátok  tapasztalni.
Természetesen aki nem szeretné, annak elég azt tudni, hogy ezen ünnepek fontosabbak.

Kisebb Sabbatok

A Napéjegyenlőségek és Napfordulók eredetileg Ross Nichols druidáitól kerültek a Wicca vallásába,
ezért sokkal kisebb jelentőséggel bírnak, mint a nagyobb Sabbatok. A természet körforgásának szimbólumára
épülnek persze, de ha ki kell hagyni egy ünnepet, ezek közül érdemes. 

Esbatok

Bár a modern neowicca könyvek nem mondják, a Holdünnepek a legfontosabb rituáléi vallásunknak.
Ilyenkor hagyományosan mágiát végzünk, meditálunk, közel kerülünk a Holdistennőhöz, s ha szerencsénk
van, inspirációt ad a mágia végzéséhez. 

Utószó

A fenti gondolatok, reméljük, megihletnek egyeseket, és segítséget nyújtanak a kezdéshez. Bármilyen
kérdést  szívesen  fogadunk  a  Berkano  Wicca  Tradíció  Facebook  oldalán
(https://www.facebook.com/groups/Berkano/). Itt mindig megtaláljátok az időpontokat, amikor személyesen
is lehet velünk találkozni, illetve a nyílt rituáléink időpontjait. Szeretettel várunk mindenkit, akit érdekel a
valódi Wicca – akár neowiccaként, akár jelentkezőként. 
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Vörös Rózsa, Arany Kereszt
avagy a rózsakeresztesek titkai

Írta: Saddie LaMort
Képek: Internet

Történetünk  1614-ben  kezdődik  a  német  Kassel  nyüzsgő,  színes
városában, ahol is Wilhelm Wessell nyomdája kiad egy rejtélyes hitvallást
Fama  fraternitatis  Roseae  Crucis  oder  Die  Bruderschaft  des  Ordens  der
Rosenkreuzer,  azaz  A  testvériség  hírneve,  avagy  a  Rózsakeresztesek
Rendjének  Testvérisége  címmel,  kiegészítésként  Bocallini  Hirdetések  a
Parnasszusról című szatírájának 77. részéhez, melynek címe Az univerzum
általános reformja. 

Ezen  hitvallás  R.C.  testvér  (akit  a  szövegben  C.R.C.  rövidítéssel
jeleznek)  útjának  leírásával  kezdődik,  s  azzal,  mit  tanult  Jeruzsálemben,
Spanyolországban, Marokkóban és egyéb helyeken; majd azt, hogyan gyűltek
össze nyolcan, szüzességet esküdt testvérek, s egyeztek meg hat pontban:
csak a betegek gyógyításával foglalkoznak, s csak ingyen; hogy mind népük
szokásos  öltözetét  viseli  ceremoniális  ruha helyett;  hogy  minden év  100.
napján a Szent Szellem házában találkoznak; hogy minden testvér keres egy
örököst halála esetére; hogy az R.C. betűk lesznek aláírásuk és pecsétjük; hogy száz évig rejtve marad a
testvériség. Alkímia csak a szöveg végén, jelzésszerűen jelenik meg, de egyértelmű, hogy a Rózsakeresztes
testvériség tevőlegesen része a társadalom lassú, de teljes átalakulásának. 

1615-ben Philippo Gabella A rejtett filozófia rövid meggondolása című műve mellett megjelent egy
második rózsakeresztes manifesztó, a Confessio Fraternitatis R.C., az R.C. testvériségének vallomása. Ebben
kijelentik,  hogy  nemérheti  őket  az  eretnekség  vádja,  elítélik  mind  a  pápát,  mind  Mohamedet  (illetve
Mahometet),  és  a  római  császár  mellett  foglalnak  állást,  és  a  Valódi  Filozófiáról  beszélnek,  melyről
példabeszédben  nyilatkoznak,  de  szívesen  megosztják  tisztán  és  érthetőn  is  ezen  gondolatokat.  Az  írás
egyértelműsíti, hogy a rend református tanokat vall. 

1616-ban  megjelenik  a  rózsakeresztes  rend  harmadik  írása,  Christian  Rosenkreutz  alkímiai
menyegzője. Ez gyökeresen különbözik az első kettőtől mind témájában, mind formájában: ezen allegorikus
pszeudo-autobiografikus regény főszereplőjét meghívják egy csodakastélyba, hogy segédkezzen a király és a
királynő  alkímiai  menyegzőjében.  Ezen  történet  erőteljes  alkímiai  képekkel  van  tele,  az  utazás  célja  a
Hierosgamos, a Szent Egyesülés elérése, és a meghívón John Dee monádhieroglifája is szerepel. 

Pár  évtizeden belül  több,  mint  400 könyv,  cikk,  pamflet  foglalkozott  a  fenti  írásokkal,  elemezte
azokat,  tippelgetett  a  rend  tagjainak  kilétéról,  és  fantáziált  a  befolyásukról  –  maguk  a  rózsakeresztesek
azonban nem bújtak elő rejtekhelyükről. 
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Korai rózsakeresztesek

1717-ben, mint köztudott, megalapul a szabadkőművesség
első nagypáholya Angliában,  s  innentől  az operatív kőművescéh
átalakulása  spekulatív  misztériumiskolává  megpecsételődött.
1710-ben  Sigmund  Richter,  a  neves  alkimista  megalapítja  az
Arany-és Rózsakereszt rendjét, melyet 1755-ben Herman Fichtuld
(szintén  alkimista  és  szabadkőműves)  vezetése  alatt  átalakult.
Csak szabadkőműves mesterek lehettek a tagjai, és a fokozataik a
következőképp néztek ki: 

Iº - Juniorus (Ifjonc)
IIº - Theoricus (Elméleti tanuló)
IIIº - Practicus (Gyakorlati tanuló)
IVº - Philosophus (A bölcsesség szeretője)
Vº - Adeptus Minor (Kisebb avatott)
VIº - Adeptus Major (Nagyobb avatott)
VIIº - Adeptus Exemptus (Kiemelkedő avatott)
VIIIº - Magister (Mester)
IXº - Magus (Mágus)

1770-re  a  rendnek  voltak  központjai  Berlinben,  Hamburgban,  Frankfurtban,  Regensburgban,
Münchenben, Bécsben, Prágában, Varsóban, Pesten, sőt Szentpétervárott is.  Ez volt az első olyan csoport,
amelynek konkrét tananyaga volt és ezoterikus tudást adott át, de semmi nem maradt fenn titkos tanaikból,
és nem ismertek a tagjaik sem. 

1776-ban  megalapul  az  egyik  első  szabadkőműves  „magasfok”,  az  Ősi  és  Elfogadott  Skót  Rítus,
amelyben  a  18º  neve  a  Rózsakereszt  Lovagja.  A  fokozat  Jézus  keresztre  feszítésére  épül,  jelképei  az
önfeláldozást szimbolizáló pelikán, és a sas, Isten ereje, mely minden nehézség fölé tud emelni minket. Itt a
kereszt az áldozat általi győzelmet, a rózsa pedig a feltámadást jelképezi – a misztikus rózsa ezen felül a
halálon túli ragyogást is mutatja, mely várja az arra érdemeseket. A fokozat emellett a Harmadik Templomról
szól – az első két fizikai templomot le lehetett rombolni, de a harmadikat, mely az ember szívében van, soha. 

22



Árnyak  –2022 Tavaszi nap –éj egynlőség

Rózsakeresztes reneszánsz

Ismét  eltelik  közel  száz  év.  1852  és  1859 közt  felbukkan  egy  Order  of  Rosicrucians  Manchester
városában,  de  ők  teljes  egészében  a  rózsakeresztesség  addigi  történetének  és  irodalmának  szentelték
magukat; ezen felül 1868-ból fennmaradt egyetlen példány a Society of the Rosy Cross (A Rózsás Kereszt
Társasága)  alkotmányából,  melyet „a  Tábornok parancsára”  adtak ki,  de semmi konkrétum nincs benne.
Elképzelhető hát, hogy a 19. század elején is létezett valamiféle rózsakeresztes élet Angliában, vagy legalábbis
bizonyos szabadkőművesek szükségesnek tartottak egy rózsakeresztes rendet, és igyekeztek létrehozni azt, de
bizonyíték nem maradt fenn rá. 

Az  évszázad  első  rózsakeresztes  rendje  az  Egyesült  Államokban
alapult  1856-ban,  és  meglepő  módon  a  híres-hírhedt  Paschal  Beverly
Randolph alapította Fraternitas Rosae Crucis néven. 1861-ben megalapul az
első páholyuk, majd hamar be is zár, ennek ellenére a mai napig aktívak.
Randolph rengeteg könyvet írt a médiumitásról, szexuális mágiáról, a halál
utáni életről, sőt, egy Rózsakeresztes álmoskönyv című mű is kapcsolódik
nevéhez, melyben versbe szedve találgató több, mint háromezer álomfajta
megfejtése. A rend alapvető tanai a következők: Isten a forrás; az ember
szívében az ő isteni mivoltából rejlik egy szikra. Feladatunk ezt a szikrát a
szeretet erejével olyan lángoló lélekké nevelni, mely közvetlen kapcsolatot

alakít  ki  köztünk  és  Isten közt.  A  rózsa  ezen lángot  jelképezi  az  emberi  test  transzmutációs  keresztjén.
Természetesen a rend oktatja Randolph összes módszerét, mert szerintük ezek segítenek a cél elérésében. A
rend  igen  termékeny tagja  egy  későbbi  vezető,  Reuben  Swinburne  Clymer  is,  aki  könyveit  a  Temple  of
Illumination (Megvilágosodás Temploma) rend nevében adja ki. 

A  modern nyugati  ezoterika egyértelműen legkevésbé ismert,  mégis
legjelentősebb  rózsakeresztes  csoportja  a  Societas  Rosicruciana  in  Anglia,
avagy a Rózsakeresztes Társaság Angliában (Anglia latinul is ugyanazt jelenti,
mint magyarul). A történet szerint 1866. december 31-én avatódott be William
James Hugan és Robert Wentworth Little egy feltehetőleg valamivel korábban
alapított  Societas Rosicruciana in Scotiába, Ezen rendnek alapítását egyesek
egy noteszbejegyzés alapján 1856-ra teszik, de a szöveg alaposabb vizsgálata
ezt nem támasztja alá. 1867-re Little már a IXº-ra (Magus) lett avatva, Hugan
pedig VIIº-re (Adeptus Exemptus), így alapították meg az új rendet Angliában.
A SRIA-nak szintén kilenc fokozata volt, ezek ismerősek lehetnek. 

Négy tanuló fokozat: 
Iº - Zelator (Zelóta, elkötelezett)
IIº - Theoricus 
IIIº - Practicus
IVº - Philosophus
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Három oktató fokozat: 
Vº - Adeptus Minor
VIº - Adeptus Major
VIIº - Adeptus Exemptus

És két vezető (adminisztratív) fokozat: 
VIIIº - Magister Templi (A Templom Mestere)
IXº - Magus
Az egész rend vezetőjét Supreme Magus (Legfőbb Mágus) névvel illették. 

A rend tanításai szimbolikus alkímiára épülnek, s az ő Rózsakeresztjük nem egyszerű virágos kereszt
– az alkímia alapelemeitől a Kabbala szefiráin keresztül a világegyetem nagy problémáinak megoldásán át a
héber ábécéig minden megtalálható rajta. A rend érdekessége, hogy a Golden Dawn (Arany Hajnal) összes
alapítója tagja volt, Wynn Westcott maga a Supreme Magus. 

1888-ban  két  rózsakeresztes  rend  is  alapult.  Egyik  az  Ordre
Kabbalistique  de  la  Rose-Croix,  Franciaország  első  ezoterikus  rendje,
melynek tanításai sok helyen emlékeztettek, illetve egybevágtak a Gerarde
Encausse  (ismertebb  nevén  a  híres  Papus)  Martinista  rendjének
rendszerével. Keresztény kabbalát oktattak, s rendszerük fokozatai kevés
fantáziáról tanúskodtak. Három volt ezekből: a Babérkoszorús Kabbalista, a
Mesterkabbalista és a Kabbala Doktora. 

A másik, és sokkal jelentősebb rend a fent már említett Arany Hajnal,
vagy teljes nevén az Arany Hajnal Hermetikus Rendje. Wynn Westcott alapította William Robert Woodman és
Samuel "Macgregor" Liddel Mathers segítségével. A legenda szerint Westcott a szabadkőműves könyvtárban
találta  meg  a  Rejtjel-kéziratot  (Cypher  Manuscript),  mely  a  német  Arany-  és  Rózsakereszt  Rend  egy
adeptusától, „Sprengel kisasszonytól” származott, és valamilyen furcsa okból angolul tartalmazta az egyes
fokozatok leírását. A sztori szerint a vezetők megtalálták ezen rózsakeresztest, és engedélyt kaptak ezáltal egy
angol rend megalapítására. Nem teljesen tiszta, mennyi ebből az igaz, legvalószínűbb az, hogy semmi. 

Az  Arany  Hajnal  rendszere  Kabbalisztikus  misztériumokkal  dolgozott,  szemben  a  SRIA  alkimista
rendszerével; ettől függetlenül a tagok a Tarot rendszerétől az energetikán, jógán, grimoire-mágián keresztül
a színmágiáig mindenféle módszerben képzést kaptak. 
Avatási struktúrájuk a következő módon nézett ki: 

Első rend: 
0=0 Neophyte (Neofita, „újonnan ültetett”)
1=10 Zelator
2=9 Theoricus
3=8 Practicus
4=7 Philosophus
Dominus Liminis – kapu fokozat
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Második rend
5=6 Adeptus Minor
6=5 Adeptus Major
7=4 Adeptus Exemptus

Harmadik  rend,  melynek  csak  nem-fizikai  lények  a  tagjai,
akikkel kizárólag a rend vezetője tud kommunikálni:
8=3 Magister Templi
9=2 Magus
10=1 Ipsissimus

Mint  az  jól  dokumentált,  Aleister  Crowley  1899-ben
csatlakozott a rendhez; 1900-ra a tagok fellázadtak, és az Arany
Hajnal feloszlott. A tagok egy része létrehozta a Stella Matutina
rendet, majd később Mathers újraalapította az Arany Hajnalt, de
ez  utóbbi  nem  igazán  sikerült,  az  előbbi  utolsó  páholya  Új-
Zélandon a hetvenes években zárt be. 

Több csoport is hívja magát Arany Hajnalnak, ebből talán kettőt emelnék ki: a Cicero házaspárt Israel
Regardie tanította a rend technikáira, de nincs jogfolytonosság, s bár ők rendelkeznek olyan információkkal
is, amelyek nem köztudottak (például, hogy a vezetőknek bizonyos fokozat felett kötelező a S.R.I.A. tagság),
természetesen ezen feltételnek nem tudtak másképp megfelelni,  csak  úgy,  hogy megszerezték  a  Societas
Rosicruciana in America nevű, nőket is fogadó, már nem szabadkőműves csoport felett. A másik, melyet David
Griffin  neve  fémjelez,  nevetséges  cirkusz  –  ő  a  név  hivatalos  levédetésével,  és  az  eredeti  anyagok
megvásárlásával lett „Imperator”, honlapján pedig a legelképesztőbb hazugságokat terjeszti,  gyakran nem
létező könyvekre hivatkozva. A jelenleg magukat Arany Hajnalnak nevező csoportok egyike sem rendelkezik
az eredeti rend jogfolytonosságával. 

1889-ben  megszületik  a  Rose  Cross  Order  (Rózsa
Kereszt  Rend).  Ők is  léteznek a mai  napig.  Jelenlegi
központjuk a Kanári-szigeteken található. 

Számukra  a  „rózsa  kereszt”  a  tökéletes  embert
jelképezi,  a  Létezés  Mesterét,  ki  a  tudás  fényét
sugározza a tudatlanság sötétjébe. A csoport valójában
kvázi-szabadkőműves rend (a szokásos négyszögletes
helyett)  háromszög  alakú  kötényekkel,  stólákkal  és
hasonlókkal,  melyek  (a  szabadkőművességhez
hasonlóan)  egyértelműen  az  adott  fokozat
misztériumait  tükrözik  szimbolikus  formában,
ugyanakkor  a  tagságnak  nem  feltétele  a
szabadkőműves mester fokozat. 
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 Az  Ordre  Kabbalistique  de  la  Rose-Croix  egyik
alapítója,  Josephin  Péladan  szigorú  katolikusként
feloldhatatlan  vallási  ellentétet  érzett  rendjének
rendszerével, így kilépett, és megalapította a l'Ordre de
la Rose Croix Catholicque et Esthétique, du Temple et du
Graal (A Rózsa Kereszt, a Templom és a Grál Katolikus
és Esztétikus Rendjét – a katolikus szó itt is univerzálist
jelent, azaz bárki a tagjává válhatott), remélve, hogy az
okkultizmust  az  egyház  hatalma  alá  vonhatja.  A  rend
főleg gyakorlati jótékonykodással készült a Szent Szellem
eljövetelére, továbbá hozzájuk kötődik a Salon de la Rose
+  Croix,  egy  művészkör,  akik  a  kor  realizmusával
szemben  a  francia  szimbolizmus  képi  megvalósítására
törekedtek.  Ezen  rendet  a  Gnosztikus  Apostoli  Egyház
újraalapította  New  Yorkban  2017-ben,  L'Ordre  de  la
Rose+Croix Esthetique du Temple et du Graal neven. 

A huszadik század rózsakeresztesei

Bár  feltehetően  1895-ben  lett  megalapítva,
1905-is  nem igazán lehetett  hallani arról  a rendről,
mely  később  igen  nagy  hírnévre  tett  szert.
Németországban összeült két ember, az idősebb Karl
Kellner,  és  a  fiatalabb  Theodore  Reuss.  Tudni  kell,
ekkoriban  Németországban  hat  különböző
szabadkőműves  nagypáholy  működött
(hagyományosan legfeljebb kettő, egy francia és egy
angol mintájú létezik). Reuss birtokában volt a Bajor
Illuminátusok  Rendje  rítusainak,  s  szerette  volna
újjáéleszteni  azt.  Kellner  azonban  meggyőzte,  hogy
szerezzenek  inkább  további  engedélyeket  a
Németországban akkoriban még nagyrészt ismeretlen
magasfokokhoz,  és  alapítsanak  közösen  egy
szervezetet,  melyen  keresztül  ezek  megkaphatók.
Először  Academia  Masonica  néven  kezdtek  el
dolgozni.  A  nagynevű  John  Yarkertől  megkapták  a
Swedenborg és a Memphis-Misraim rítusok engedélyét (ez utóbbi a Skót Rítus egy változatát is magában
foglalja).  Kellner  halála  után  Reuss  átvette  az  ekkor  már  Order  of  Oriental  Templars  and  Esoteric
Rosicrucians (Keleti Templomosok és Ezoterikus Rózsakeresztesek Rendje) vezetését, és komoly barterelésbe
kezdett. Több francia okkult szervezetnek adott engedélyt, cserébe megkapta a Papus neve által fémjelzett,
Jules Doineltől leszármazott Gnosztikus Katolikus Egyház engedélyét, a Cerneau rítust,  a Martinista Rend
avatásait, sőt Wynn Westcottól engedélyt kapott, hogy S.R.I.A. kollégiumot is nyisson. Ezek, az Illuminátusok
rítusaival együtt szolgáltatták az O.T.O. rendszerének alapjait. 
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1909-ben Aleister Crowley kiadja magazinja, az Equinox első számát, s benne a Golden Dawn avatási
titkait,  s  emiatt  igen  felkapott,  nagy  hírű  bírósági  hercehurcába  kezd  ellene  Mathers.  Az  Arany  Hajnal
vezetője elköveti a hibát, hogy a meghallgatások közben azt mondja, ő „a világ minden rózsakeresztesének
vezetője”,  ennek  eredményeképp  a  híres  mágus  szerint  több  száz  kisebb-nagyobb  rózsakeresztes  rend
vezetője jelent meg és biztosította támogatásáról. Ezek közt volt Reuss is, aki beavatta VIIº-ra. Három évvel
később a Thelema atyja kiadja a Book of Lies-t (Hazugságok könyve), Reuss ekkor felkeresi otthonában és
kérdőre vonja, miért adta ki a rend IXº legfőbb titkát. Miután letisztázódott, hogy Crowley nem tudhatta ezt,
és saját gyakorlati tapasztalatára támaszkodott a könyv írásakor, megkapja a IXº-ot és engedélyt arra, hogy
az angol ágat vezesse. 1913-ban meg is írja az O.T.O. központi rítusának szánt Gnosztikus misét, s ezzel a rend
hivatalosan is elfogadja a Thelema filozófiáját sajátjának. 

Az első világháborút Crowley az Egyesült Államokban töltöte, ahol igyekezett az eredeti Memphis
Misraim fokozatokat átadni, de a helyi Skót Rítus tagoktól életveszélyes fenyegetéseket kapott. Ekkor fogta
magát és az összes rítust mindennel együtt  átírta úgy, hoyg a Thelema filozófiáját tükrözze, így végképp
szakít a szabadkőművességgel, és az Ordo Templi Orientis mágikus renddé válik (melynek Vº-a a Sovereign
Prince Rose Croix, Független Rózsa Kereszt Herceg, a Skót Rítushoz hasonló tanulságokkal). A rend a mai
napig él és virul. 

Ha már Crowleynál járunk, ő 1904-ben kapta meg a filozófiája alapjául szolgáló Törvény könyvét, és
1909-ben alapította meg saját, a Golden Dawn rendszerére épített rózsakeresztes rendjét, az A∴ A∴ -t. Itt a
rózsa a női, a kereszt a férfi nemiszerv jelképe, s a kettő együtt a teremtés formuláját adja. A rend fokozatai a
következő módon néztek ki: 
Külső rend (Arany Hajnal)

0°=0  □ Probationer (próbázó)
1°=10  □Neophyte

2°=9  □ Zelator
3°=8  □ Practicus

4°=7□Philosophus
5°=6  □Adeptus Minor (külső)
Dominus Liminis
Belső rend (Rózsás Kereszt)

5°=6  □Adeptus Minor (belső)
6°=5  □Adeptus Major

7°=4  □Adeptus Exemptus
A∴ A∴ 

8°=3  □Magister Templi
9°=2  □Magus

10°=1  □ Ipsissimus

Az A∴ A∴  több leszármazotti csoporttal is rendelkezik, s rendszere nagyon alaposan dokumentált. Korunk
legjobb mágikus iskolái is megtalálhatóak a leszármazottak közt. 
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1909-ben alapul meg a Rosicrucian Fellowship (Rózsakeresztes Közösség)
Max Heindel vezetésével. Saját bevallásuk szerint keresztény misztikusok
társasága,  akik  a  Biblia  és  a  keresztény  ünnepek  ezoterikus  jelentéseit
boncolgatják, illetve vallási gyógyítást tartanak rendszeresen a mai napig.
Heindel  értelmezésében  a  rózsakereszt  a  teremtés  tiszta,  bűntelen,
„növényi”  módját  jelképezi,  ahogy  a  rózsa  nemi  folyadéka  is  tiszta  és
bűntelen módon hoz létre új növényt. 

A Rudolf Steiner neve által fémjelzett Anthropozófiai Társaság. Steiner a Teozófiai Társaság magas
rangú tagja volt, de Németországban nem igazán lett népszerű ez a filozófia. Steiner amúgy is az európai
misztériumok felé fordult, míg a teozófusok fizikai és spirituális központja is Indiában volt. Mire a teozófusok
kikiáltották  Jiddu  Krisnamurtit  újjászületett  Krisztusnak  és  megpróbálták  Világtanítóvá  tenni,  a  német
rendszer egyértelműen összeegyeztethetetlenné vált, így az anthropozófia 1912-re önálló irányzat lett. Steiner
Reusstól megkapta a Memphis-Misraim német nagymesteri címét, de nem igazán használta – koncepciójába
azonban mélyen beépült a rózsakeresztesség és a szabadkőművesség szimbológiája. Itt a kereszt azon alantas
jellemzőinket jeleníti meg, melyektől meg kell magunkat szabadítani, míg a rózsa a tiszta, tökéletes lélek
jelképe. 

Order of the Temple of the Rosy Cross-t (A Rózsás Kereszt Templomának Rendjét) 1912-ben alapította
a  Teozófiai  Társaság  több  vezetője,  köztük Annie  Besant  (akinek  Fehér  mágia  című könyve  magyarul  is
megjelent) és Marie Russak is (akiről mindjárt szó lesz még). A rend a rózsakeresztes, templomos, kaballista,
keresztény misztikus tradíciók, a kelet és nyugat bölcseinek misztériumainak tanulmányozására jött létre, és
1918-ra szét is hullott. 
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Magyarországon  jelenleg  is  aktív  az  Antiquus  Mysticusque  Ordo
Rosae  Crucis  (AMORC,  a  Rózsa  Keresztjének  Ősi  Misztikus  Rendje).  Ezt
Harvey Spencer Lewis alapította 1915-ben, az Egyesült Államokban. Állítása
szerint  1909-ben rózsakeresztes  avatást  kapott  Franciaországban,  de  ezt
soha nem tudta bizonyítani. Tudjuk, hogy az Ordo Templi Orientis nevében
Reuss  aláírt  egy  barátsági  nyilatkozatot,  és  Russak  (aki  a  Skót  Rítus
rózsakeresztes  fokozatával  volt  csak  hiteles  történelmi  kapcsolatban)
segített bizonyos szimbólumokat helyretenni. Ez azonban nem akadályozta
meg, hogy a legsikeresebb és legnagyobb rózsakeresztes rendet hozza létre
a  világon.  Természetesen  a  tanítások  szinte  egybevágnak  a  Teozófiai
Társaságéval, csak kisebb mértékben romanticizálják a Keletet. Náluk a kereszt a test, a rózsa pedig a lélek
szimbóluma.  Tanaikat  füzetkék  alakjában  levélben  (mostanában  e-mailben)  küldik,  úgynevezett
monográfiákban; ezeket heti egyszer (lehetőleg csütörtök este) javasolják elolvasni, s a benne olvasottakat
azon  a  héten  feldolgozni.  Foglalkoznak  energetikával,  a  harmadik  szem  megnyitásával,  távgyógyítással,
meditációval, és sok más technikával is. 

A  Golden Dawn összeomlása  után  Arthur  Edgar  Waite  szabadkőműves  lett,  1902-ben  belépett  a
S.R.I.A.-ba, majd 1903-ban létrehozta a Rectified Order R.R. et A.C. -t (az R.R. [Rosae Rubeae, vörös rózsa]és
A.C. [Aureum Crucis, arany kereszt] Helyreállított Rendjét). Ezt 1914-ben feloszlatta, és hogy egyértelműen
ne  lehessen  összetéveszteni,  1915-ben  megalapítja  a  Fellowship  of  the  Rosy  Cross-t  (a  Rózsás  Kereszt
Közösségét). Tanításai a Golden Dawn amúgy is bonyolult rendszerének továbbonyolítására alapultak. A rend
Waite halálával inaktívvá vált. Csak 1992-ben alapították újra Új-Zélandi S.R.I.A. tagok, s azóta is működnek.
A tagság  feltétele,  hogy öt  másik  meghatározott  rózsakeresztes  rend (pl.  a S.R.I.A.)  egyikének már  tagja
legyen a jelentkező. 

Paul  Foster  Case  az  Alpha  et  Omega  rendben kezdett  a  rózsakeresztességgel  foglalkozni,  mely  a
Golden Dawn összeomlása után a Mcgregor és Moina Mathers által alapított utódrend volt. Mivel Case túl
gyorsan emelkedett a fokozatokban, Dion Fortune-hoz hasonlóan szemben találta magát Moina Matherssel.
Case-nek a vezetőnő arról beszélt, hogy panaszokat kapott bizonyos szexuálmágikus tanításokról, s ez nem
összeegyeztethető a rend gondolkodásával (Moina Mathers egyébként köztudottan aszexuális és szexellenes
volt, Szepes Mária Vörös Oroszlánjában feltehetőleg róla és férjéről mintázta a kizárólag asztrálisan szexelő
rendvezetőket).  Case  lemondott  a  Praemonstrátori  (főoktatói)  fokozatáról,  és  a  következő  egy  év  alatt
összehozta  azt  a  hatalmas  anyagot,  mely  a  levelező  kurzus  öt  évének  gerincét  alkotja,  és  1922-ben
megalapította a Builders of the Adytum (B.O.T.A., az Adytum [Legfőbb Szentély] Építői) nevű rendet. Ez a mai
napig él, és adja át tagjainak a tudást. 

A másik, Magyarországon is hozzáférhető rend a Lectorium Rosicrucianum.
Egy holland testvérpár, Jan és Wim Leene 1924-ben belépett a Max Heindel-féle
Rózsakeresztes Társaságba, és 1929-ig ők voltak a holland ág vezetői.  1930-ban
csatlakozott  hozzájuk  Henriette  Stok-Huizer,  és  független  rendet  alapítottak
Rozekruisers Genootschap (Rózsakeresztes Közösség) néven, de az alapítást közös
megegyezéssel visszadatálták 1924-re, Haarlembe. 
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Wim Leene  halála  után  Jan  (Jan  van Rijckenborgh néven)  és  Henriette  (Catharose  de  Petriként)
megírta a rend doktrináit. A csoportot a világháború alatt a nácik erőteljesen üldözték. 1945-ben újjáalakultak
Lectorium Rosicrucianum néven. Gnosztikus kereszténységgel, a Katharok örökségével, a Grállal és hasonló
keresztény-centrikus misztériumokkal foglalkoznak. 

A végére egy olyan csoportot hagytam, amely önmagában feltehetőleg az ismeretlenség homályába
veszett volna, ha két híres ember, a Wicca atyja, Gerald B. Gardner, és a Findhorn Ökofalu egyik alapítója,
Peter Caddy nem kerül velük kapcsolatba. Amit lehet tudni: George Alexander Sullivan (Frater Aureolis), egy
színész és színdarabíró 1911-ben megalapítja az Order of Twelve-et (a Tizenkettek Rendjét), ami 1914-ben
bezár. 1920-ban újraindítja Rosicrucian Order Crotona Fellowship (Rózsakeresztes Rend Crotona Közösség)
néven – Crotona Püthagorasz iskolájának a helye volt). Kis létszámú, családias rend volt neo-szabadkőműves
és  neo-rózsakeresztes  felhangokkal.  1935-ben  a  központ  átköltözik  Christchurchbe,  és  legtermékenyebb
időszakát éli. Itt alapították meg az Első Rózsakeresztes Színházat, ahol Gardner azokkal találkozott állítólag,
akikkel később a New Forest Covent csinálta. Úgy tűnik, 1933-ban, Annie Besant halála után lánya, Mabel
Besant-Scott helyett Charles Webster Leadbeater lett a Teozófiai Társaság új vezetője, Mabel csatlakozott a
Közösséghez, és együtt oktattak. A rendnek Caddy leírása szerint több szakcsoportja is volt: Szabadkőműves
(szimbológia), Ordo (elmetudomány), Templom (miszticizmus, összehasonlító vallástan), Gyógyítás (terápiák
és gyógymódszerek), Dráma (beszéd, előadástan, színdarabok), egy pszichoterápia kollégium és egy Avatottak
Iskolája. Caddy Sullivant szerény emberként írja le, aki számára nem volt megalázó munka, még az iskola
kémiai vécéit is maga takarította. 

Gerald Gardner emlékeit az Idries Shah által írt,
de Jack Bracelin neve alatt megjelent Gerald Gardner:
Witch  című  könyvben  olvashatjuk.  Ő  "Corona
Fellowship of Rosicrucians"-ként emlékezett rájuk, s azt
állította,  Sullivan (akire ő Aureliusként emlékezett) és
Besant-Scott együtt alapították, mert ez utóbbinak nem
volt sikere a Co-Masonryval (olyan szabadkőművesség,
melyben  nők  is  részt  vehettek).  A  csoportról  és
Sullivanről szóló emlékei hasonlóan jóindulatúak voltak:
állítása szerint a vezető azzal a kérdéssel kezdte, Gerald
vajon emlékszik-e  azon életére,  melyben nemes római
volt, és szárit viselt? Majd mutatott egy szerinte eredeti
afrikai boszorkánydoktor-botot, tetején ördögfejjel, amit
Gardner  elég  gyakori  indiai  buzogányként  ismert  fel,
végül egy láncokkal felfüggesztett fél holland lámpáról
állítotték, hogy az maga a grál. 

A két leírást átlagolva feltehetőleg Sullivan egy
különc,  de  alapvetően  kedves,  meglehetősen
túlspirituális  beállítottságú ember volt,  aki  messze túl
nagy jelentőséget tulajdonított az előző életeknek, és túl
sokat gondolt saját megérzéseiről. 
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