
 

 

Ásatrú, Vánatrú, Rökkatrú 

Ásatrú 

Ámbár maga a szó azt jelenti, hogy ”az Ászokba vetett hit”, nem zárja ki a Vánok és más 

entitások tiszteletét se ez a vallási irányzat. Sőt, akár azt is elmondhatjuk, hogy az északi 

(és/vagy germán) istenek követőinek többsége ezzel a névvel fejezi ki magát, és a legtöbb 

egyházszervezet is ennek vallja magát. 

Talán azt is bátran kijelenthetjük, hogy a név kicsit csalóka: természetesen az Ásatrú hívők nem 

csak az Ászokat követhetik, és nem is feltétlenül őket rakják a középpontba. De, ezen a 

problémán nem is igazán kell rágódni, mert ma már egy egységes vallás neveként szerepel, ami 

alá nagyon sok és sokféle gondolkozású ember tartozik.  

A mi oldalunk is ide sorolja magát. 

 

Vánatrú 

Ez az irányzat a Ván család szerepére teszi a hangsúlyt, ami elsősorban a termékenységet, a 

békét, a szeretet emeli ki. 

Ezzel az irányzattal két problémám is van. Az egyik az, hogy ámbár tudjuk, hogy már az ókori 

germánok is hittek természet-istenekben a harcos istenek mellett (lásd: Tacitus:Germania), 

viszont nem maradt fenn túl sok információ a Ván istenekről. Leginkább Njörđről és két 

gyermekéről, Freyáról és Freyről maradtak fenn hosszabb írások, illetve az ő környezetükben 

fontos entitásokról (pl.:Skađi), de rajtuk kívül sajna túl keveset tudunk erről az isten családról. 

Persze ez nem gátolja meg azt, hogy valaki őket rakja a középpontba, csak eléggé megnehezíti 

azt. 

A másik problémám pedig az, hogy nem látom értelmét elkülöníteni a Vánatrút az Ásatrútól. Mi is 

ugyanúgy hiszünk a Vánokban, ahogy ők, sőt találkoztam már olyan Ásatrú hívővel is, aki 

mondjuk Njörđöt vagy Freyát érezte magához a legközelebb. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy 

az Ász-Ván háború utáni túszcserét vehetjük úgy is, hogy a két család egy nagy pantheonná 

nőtte ki magát. 

Azt pedig semmiképp se higgyük, hogy Frey vagy Freya nem lenne harcias, vagy hogy Þórrhoz 

nem imádkoztak/nak termékenységért a parasztok. 

 

Rökkatrú 

Ez a kategória talán a legvitatottabb és ”elítéltebb” nézőpont mind közül. a Rökkatrú magába 

foglalja és központba helyezi azokat az erőket, amelyeknek főleg a rossz oldala ismert 

többségünk számára. Ilyen entitások például Loki, Jörmungarđ, Surtur, Fenrir, stb. A Rökkatrú 

hívei fontosnak tartják azokat az erőket, akik káoszt hoznak és pusztítanak, mert ebből születik 

az új élet és az új szépség. Azt is hangsúlyozzák, hogy nekik ez a sorsuk, a végzetük, és 

nélkülük nem lenne sose Ragnarök. 

Ebben természetesen van igazság és mindannyiunknak el kell fogadnunk azt a tényt, hogy ők is 

kötelező részei a hitünknek, de én nem gondolom úgy, hogy központi szerepet töltenének be. 

Persze ez ugyancsak nézőpont kérdése. 

Viszont az a gondom itt is fenn áll – természetesen – hogy egy Ásatrúar is ugyanúgy hihet 

bennük, és ugyanúgy a központba helyezheti őket, ha őt sokkal inkább megfogta egy ilyen 

entitás, mint mondjuk valamelyik Ász vagy Ván. 

A cikk lezárásaként azt is le kell szögeznem, hogy véleményem szerint nincs értelme ennyi 

kategóriába széthúzni a hitünket, mert lehet, hogy más a nézőpont vagy a megközelítés, de 

akkor is mi mind ugyanúgy része vagyunk az Yggdrasilnak, és ugyanúgy valljuk annak az 



 

 

igazságait, amiket az istenek küldtek le nekünk. De, ha az együttműködés pont abban fog rejleni, 

hogy mindenki el akarja nevezni a vallását, akkor én is szívesen fogom azt támogatni.  
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