
 

 

Apró érdekességek III.-IV. 
 

Hönir 
Az első részben már megtudhattunk pár dolgot róla, de gondoltam most részletesebben is beszámolnék 

arról, ami az írásokban szerepel. 

Alapvetően a teremtéstörténet után valószínűleg háttérbe szorult istenségről 

van szó. Ha elfogadjuk azt a teóriát, hogy Óđinn egyik testvére, akkor nagyon 

ősi és bölcs istenről van szó, de korántsem hibátlan természetűről. Ugyanis 

legközelebb az Ász-Ván háború utáni békekötéskor lehetünk megint 

figyelmesek rá, amikor is az Ászok Mímirt és Hönirt küldik zálogként a 

Vánokhoz. Az Ynglinga Saga erről úgy tudósít, hogy Hönir kifejezetten 

szótlanul viselkedett, amikor nem volt mellette Mímir; ilyenkor fontos 

kérdésekben csak elterelte a válaszadás lehetőségét. Ezért a Vánok úgy 

érezték, hogy becsapták őket a csere során és megölték Mímirt, fejét pedig 

elküldték a Mindenek Atyjának. Ő bebalzsamozta a fejet és életre keltette, 

hogy továbbra is tudjon vele tanácskozni. 

Számomra kérdéses, hogy vajon mi történhetett Vánföldön valójában. Ha egy 

ilyen ősi, teremtő istenről van szó, akit amúgy az Ászok is megtisztelnek és 

bölcsnek tartanak, akkor mi történhetett Vanaheimben? Hönir nem szeret 

társaságban szerepelni? Vagy szimplán Mímir sokkal bölcsebb volt nála, és ez 

zavarta a Vánokat? Sajnos erre már nem nagyon találunk válaszokat. 

Hönirről még azt is érdemes megemlíteni, hogy gyakran kalandozott Óđinn és 

Loki társaságában. Jó példa erre "A vidraváltság története" és "Az aranyalmák 

elrablásának története", melyekről többet a Skáldskaparmálban tudhatunk meg. 

Ugyancsak szembetűnő érdekesség, hogy a Völuspá felsorolja a Ragnarököt túlélő istenek között, és 

azt állítja, hogy ő választ majd az oltárnak helyet. 

Ez már csak azért is érdekes és furcsa nekem, mert egyrészt nem említi a Próza-Edda (pedig ott hat 

istenség van felsorolva, négyet a Vafþrúđnir-ének, kettőt pedig a Völva jövendölése sorol fel közölük 

a Verses-Eddában), másrészt nem teljesen illik bele a képbe. Hiszen rajta kívül a két bosszú-isten (és 

testvér) Víđar és Váli, a feltámadó Baldur és Höđ, illetve Þórr két fia, Móđi és Magni marad életben. 

Mindannyian fiatal, illetve a Ragnarökig jelentéktelenebb szerepet játszó istenek (kivéve persze 

Baldur és talán Höđ, de azt gondolom értjük, hogy ők miért vannak köztük), erre itt van melléjük 

Hönir, a legősibb istenek egyike. Vajon hogyan éli ő is túl a Ragnarököt, és a Sors milyen szerepet 

szánt neki? 

Nagyon sok kérdés és furcsaság van Hönir istenség életében, életútjában, viselkedésében. Talán 

egyszer megkapjuk rá a választ, de lehet, hogy nem. Mindenesetre érdemes előtte is a legnagyobb 

tisztelettel adózni, hiszen méltánytalan lenne érdemeit vitatni, még ha személyisége ilyen megosztó és 

furcsa is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A Vánatrú és Rökkatrú útja 
Amióta Ásatrúar vagyok (de legfőképp amióta az oldal szerkesztőségében is benne vagyok), nagyon 

sokat beszélgetek más pogányokkal, hívőkkel hitről, világnézetről, erről-arról. Mivel jó párszor 

találkoztam olyan, magukat Ásatrú hívőnek tartó emberekkel, akikhez legközelebb egy Ván, vagy 

”Rökk” istenség áll a legközelebb, nem pedig egy Ász, és még több olyan gyakorlóval, akikhez bár az 

Ászok állnak a legközelebb, mégis ugyanúgy megtisztelik Yggdrasil többi entitásait is (köztük vagyok 

én is). Épp ezért legelőször kicsit furcsáltam, hogy létezik külön ez a két irányzat, és nem értettem, 

hogy miért választja valaki ezt – persze azóta már megértettem jó pár indokot, és nem is oly rég (talán 

egy-két hónapja), az oldalra is kikerült egy rövidebb bemutató a két irányzatról. 

 

Ezúttal azonban kifejezettem arra mentem kutatásaim során – ami azt jelenti, hogy két csoportban, a 

”Vanatru – the Vanic Way” és a ”Rökkatru and Jötunn” csoportban érdeklődtem mások tapasztalatai, 

véleményei felől ezzel kapcsolatban - , hogy miért választja valaki ezt az utat. Erről fog szólni a mai 

rész. Az összesen kapott 11 válaszból a következőket lehetett leszűrni: 

 

Alapvetően érdekes mód ezekben a csoportokban azoknak a többsége, akiknyilatkoztak nekem az 

üggyel kapcsolatban, nem is igazán sorolták be magukat Vánatrú vagy Rökkatrú hívőnek, hanem 

sokkal inkább mások kezdték el így elnevezni őket beállítottságuk alapján (vagy csak szimplán ott 

voltak a csoportban, de nem szűkítették be magukat kategóriákba). 

Istenségek szempontjából voltak jó páran, akik Ász isteneket is követtek, de a fő tendencia az volt, 

hogy vagy nem érdekelték őket ezek az entitások, vagy nem is kedvelték őket bizonyos indokok miatt. 

Többségük pedig kifejezetten egy-két istenhez vagy entitáshoz érzi közel magát elmondása szerint, és 

ez alapján választották ezeket a csoportokat is. 

 

Ugyancsak érdekes, de ugyanakkor szomorú az is, amiról nagyon sokan nyilatkoztak az amerikai 

Ásatrú hívőkkel. Ámbár mindegyiküknek volt jó és rossz élményei is egyaránt Ásatrú hívőkkel, így 

nem alakult ki bennük utálat velük szemben, azt mégis nagyon sokan kiemelték, hogy Amerikában a 

legtöbb Ásatrúarr nagyon konzervatív gondolkodású, és főleg ”kőbe vésett dolgokban hisznek” és 

fekete-fehérnek látják a világot. Érdekes módon ebbe az is beletartozott, hogy még a Vánok hívőit is 

elítélték helyiek, noha véleményem szerint a többség Ásatrú kevesebb rosszat gondol ezekről az 

istenekről, mint mondjuk a ”Rökk” entitásairól (pl.: Loki, Hrym, Fenrir). 

 

Összességében pozitívan tudnám megítélni ezen emberek széles látókörét és toleranciáját, hiszen a  

negatív tapasztalatok ellenére továbbra se skatulyázzák be az Ásatrú hívőket. 
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