
 

 

 

Egyetemes vs. Népies Ásatrú 
Egyetemes Ásatrú 
Az univerzális, vagy magyarosítva egyetemes nézőpontú emberek azon a véleményen vannak, hogy a 
hitünk egy mindenki számára nyitott és felvehető vallás, bőrszíntől, származástól és kultúrától 
függetlenül. Ez a vélemény jelenleg a legtoleránsabb mind közül, és arra alapozza a gondolatmenetét, 
hogy egy írásban se találhatunk arra utalást, hogy milyen származású emberek áldozhatnának az 
istenek oltárán. Persze attól, hogy valaki univerzálisan gondolkozik, az nem jelenti azt, hogy nem 
emelhetne bele a saját kultúrájából a vallásába elemeket, vagy hogy nem lehetne büszke a 
nemzetére, származására, de ugyanakkor elfogadja, hogy bárki követheti ugyanúgy azt a hitet, amit ő 
is vall. 
A mi oldalunk is ezt az irányzatot követi, illetve az izlandi egyház véleménye is erről tanúskodik. 
Sveinbjörn Beinteinsson, az Ásatrúarfélagiđ alapítója így nyilatkozott erről egy interjúban: 
 
”Mindenki imádkozhat az istenekhez, akármilyen módszereket is csinálja. Óđinn támogatja a 
bölcsességet, a képzelőerőt és az ismeretszerzést.” 
 

Népies Ásatrú 
A népies (”folkish”) Ásatrú ezzel szemben fontosnak tartja a származást is, mint elengedhetetlen 
kelléket az istenek követéséhez. Legtöbb esetben ez azt jelenti, hogy kötelező bizonyos fokú német 
vérvonal (ennek mértéke helyenként eltérő), de azonkívül ez a nézet is világszerte elterjedt. Annyira, 
hogy a nézet követőinek többsége ma az Egyesült Államokban él. Persze fontos azt is megjegyezni, 
hogy ez nem egyenlő a rasszizmussal. Ezt ők is sokszor hangsúlyozzák, mert ez a nézőpont nem zárja 
ki azt, hogy megbecsüljünk más kultúrákat és embereket, illetve (talán) még együtt is működjünk 
univerzális gondolkodású Ásatrú közösségekkel is. 
Az alapvető érv itt általában az, hogy mivel a hitünkben az ősök tisztelete nagyon fontos szerepet 
játszik, illetve valamennyire az isteneket is őseinknek tekinthetjük, ezért a származás egy olyan dolog, 
ami meghatározza a hitedet. 
Stephen McNallen, az amerikai Asatru Folk Assembly(AFA) vezetője így nyilatkozott erről: 
 
” Az AFA véleménye az, hogy minden terület vallása az adott őslakos nép szellemiségéből ered. Ez egy 
olyan tiszta spirituális gyakorlat, mely apáról fiúra száll.” 
 
Azoknak, akik jobban beleásnák magukat a témába, ajánlom ezeket az olvasnivalókat: 
 
Interjú Sveinbjörn Beinteinssonnal: 
http://www.angelfire.com/nm/seidhman/beinweb.html 
 
Stephen McNallen írása a népies Ásatrúról: 
https://www.facebook.com/Asatru.Folk.Assembly/posts/487237578018244 
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