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Székely Péter

ODIN AZ EURÓPAI KULTÚRKÖRBEN
Bevezetés
A mai modern társadalomban az az általánosan elfogadott teória, hogy „…
minél fejlettebbek vagyunk, annál inkább el kellene fojtani magunkban a biológiai mivoltunkat. Persze legyünk őszinték, ez az elfojtás soha sem fog tökéletesen
sikerülni úgy sem.” (1) Ez természetesen ellentmondást szül, amit az ember nem
képes feloldani, így eltemeti magában. Azonban ez nem megoldás. Ezt mindenki
tudja. Mindez azt eredményezi, hogy ettől az elfojtott belső ellentmondástól
frusztráltak lesznek az emberek, s biológiai igényeiket – amiket a társadalmi tabuk korlátoznak – más módon próbálja meg kielégíteni. Ezeket az igényeket és
vágyakat pótszerek segítségével tudják lecsillapítani, ami azonban csak pillanatnyi megoldást kínál. Nem tartósak ezek a megoldások, így az ember mindig újabb
és újabb kompenzációkat keres, melyet később újra eldob. Ez az alapja annak a
modern társadalmakban jelentkező neofíliának, amit Konrad Lorenz is megállapított. (2) Ilyen pótszernek tekinti Freud a vallást is, s ebbe a mítoszok is beleférnek. „Az ember nem tud úgy kiteljesedni, ahogy szeretne, ezért megteremti magában az isteneket, a legkülönbözőbb vallásokat. A vallásnak a jelenléte tehát
önmagában a legszebben árulkodik, hogy nem tudok úgy élni, ahogy szeretnék…”(3)
De a mai kor embere egy olyan világban nőtt fel, hol a vallási meggyőződés egyenlő lett a babonás félelemmel, ami tudományos szempontból megkérdőjelezhető. Az létezik, amire van bizonyíték. A vallásosságnak azonban nem
kell bizonyíték, hiszen az a bizonytalanságba vetett hitből és reményből táplálkozik. A többség azonban ezt nem ismeri el. „A Megváltóért való kiáltás… népszerűtlen, mert irracionális és tudománytalan. A mi statisztikai korunkban nincsen
semmi ilyesmi. A legmélyebb szorongáson alapuló szükséglet ezért csak halkan
nyilatkozhat meg; senki sem akar olyan pesszimista lenni, amilyenek az első keresztények voltak, hiszen az amerikai kozmosz heroikus ideálja az optimizmus…” (4) A legtöbb embernek ez a hétköznapi valóság, melyben él.
A kiszámíthatóság egyszerre ad biztonságérzetet, s telepszik nyomasztóan az ember nyakába. Egy olyan világban, ahol nincs semmi rendkívüli és mindent meg lehet jósolni, az ember belefásul, s a napi rutinban végleg feloldódik
személyisége. Az idő elteltével úgy peregnek le az évek számára, hogy észre sem
veszi, s már elmúlt az élete. Ekkor visszatekint s látja, hogy végül is mit ért el
ezek alatt az évek alatt, s kárhoztatja a sorsot – amiben természetesen csak ilyenkor hisz – hogy nem adta meg számára a nagy lehetőséget, vagy a nagy üzletet,
amivel ’megcsinálhatta volna a szerencséjét’. Ez mélységes szorongással tölti
meg az ember szívét, s mivel nem hisz semmiben és senkiben, – legfeljebb saját
maga erejében – teljesen egyedül marad. A magány lesz egyetlen társa élete útján, s ha szerencsés, akkor talál valakit, akivel ezt megoszthatja és családjának
nevezhet. Ez az öröksége és ezt hagyja majd örökül fiainak s lányainak.
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Az ember célja immár nem az, hogy maradandót alkosson – hiszen ez
nagyon kevesek kiváltsága – hanem, hogy ebben a kegyetlen, hideg és racionalista
világban boldogulni tudjon. Mindent ennek rendel alá, minden tette mögött ez
húzódik meg. Miközben ezért küzd, elfelejti gyermekkori álmait, amikért akkor
hajlandó lett volna mindent megtenni. Azonban az idők során túl sok lett a megalkuvás, a határvonal, és kötöttség; nem maradt más: csak a túlélés. Ez senki számára nem kecsegtető. Aki pedig ilyenkor is merész álmokat kerget, azokat óva intik
az idősbek: ’A legtöbb ember ott hibázza el, hogy néha léhán álmodozni mer!’ A
régi meséket elfeledték, a hősök ideje letűnt.
Sokakat ez teljesen kimerít. Váltani szeretnének, de nincs reményük. Ebben a közegben az ember szívesen elmenne, elbújna egy eldugott zugba, hol a
valóság árnyai nem kísértik. Sokan ezért mennek nyaralni. Mások ezért járnak
moziba, olvasnak regényeket, vagy egyszerűen néznek televíziót. Menekülnének,
de nincs hova. Egyetlen hely marad csak: a képzelet.
A szórakoztató ipar kínálta alternatívák meglehetősen sokszínűek, s a
tömeg igényeinek megfelelően nyújtja szolgáltatásait. Így nem véletlen, hogy a
XXI. század elején ismételten megnőtt az érdeklődés a mítoszok és réginek ható
történetek iránt. Az embereket elszakítja a hétköznapi valóságtól, kiragadja őket a
mindennapi rutin posványából. Ezért oly népszerű Harry Potter története, s ez volt
a záloga A Gyűrűk Ura sikerének is. De az olyan történetek, mint a Csillagpor
vagy a Titánok Harca is ezt lovagolta meg. A fantasy irodalom is ezért virágzik
világszerte. Azonban ahhoz, hogy ezeket a műveket a maguk teljességében fel
tudjuk fogni, ismernünk kell a gyökerüket. Ezek a gyökerek azonban nem csak a
mítoszokhoz vezetnek el bennünket, hanem az emberiség bölcsőjéhez kísérnek; s
olyan kérdésekkel szembesülünk, melyekre eddig csak legnagyobb gondolkodóink
próbáltak választ adni. Tehát ezek a történetek többek az elmesélt cselekménynél.
Ezekben a történetekben akarva akaratlan az emberiség múltja elevenedik meg, s
olyan árnyak lépnek elő a homályból, kik mindig is velünk voltak.
E tanulmány célja, hogy bemutassa egy ilyen árnyból lett isten – Odin vagy istenből lett árny – Vándor, Vadász - útját Európában. Odin a skandináv panteon főistene, sok egyéb néven is ismerték, (5) s ismerik mai napig. Megannyi
történet fűződik személyéhez, és megannyi hagyomány kapcsolódik hozzá, olyanok is, amikről nem is gondolnánk elsőre.
Mítoszokra, s a bennük szereplő istenekre és hősökre nem úgy kell tekinteni, mint egy letűnt világ hírmondói. Ők mindig példaként álltak az emberek elé,
így kísérve bennünket a történelem folyamán. Viszont sokszor át kellett alakulniuk, hiszen az ember és környezete folyton változott és ehhez alkalmazkodniuk
kellett. Ők, hű társai az emberiségnek, ennek ellenére velünk maradtak, s vezettek
át minket a legsötétebb időszakokon át. Velünk együtt isteneink és hőseink is változtak, akárcsak a történetek, melyben szerepeltek. Egyszerre maradtak azok, akik
voltak: ősi vezetőink; s formálódtak azzá, amire épp szükségünk volt.
Régi isteneink sosem haltak meg. Mindvégig velünk voltak, vigyáztak
ránk, mutatták az utat. Hol királyokká lettek, hol démonná alakultak. Később belőlük lettek hőseink, majd szuperhőseink…
Arra keresem a választ, hogy Odin, a pogány germánok főistene, hogyan
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maradhatott meg a keresztény Európában, milyen formákat öltött, hogy később
ismét előléphessen a színfalak mögül. Vajon ugyanaz az istenség maradt, mint
1000 évvel ezelőtt, kit a barbár vikingek tiszteltek? Ezzel együtt rávilágítok arra
is, hogy egyes korokban hogyan viszonyultak a keresztények a pogány istenekhez,
s a XX. illetve XXI. században, mikor mindennek megvan a maga természetes
észlelhető oka, melyet a tudomány képes feltárni előttünk és a „… kauzalitás a
legszentebb dogmáink egyike…”, (6) hogyan élhet tovább.
Mindez azért fontos, mivel ez az istenség egy archetípust testesít meg,
ami Európában számos formát öltött. Mítoszai, történetei a mai napig nevelnek,
tanítanak minket, ezáltal ő maga is. „Az archetipikus képek a kollektív ember
örökség részei, ezért tűnnek ismerősnek számunkra. A több mint 3000 évre visszanyúló… [germán] mítoszok ma is élnek és újra és újra előkerülnek, pontosan
ezért, mert az istenek és istennők az igazat mondják el az ember természetéről…
A mítoszokon keresztül jobban beleláthatunk helyzetekbe, és ösztönösen jobban
megértjük az emberi szituációkat.” (7)
Odin – A mítoszokban szereplő főisten

1.1. Istenek Atyja – Oðin az Eddákban
Az északi mitológiában az istenek számos névvel rendelkeznek. Azonban
ez nem csak az északi, illetve germán mitológia sajátja, hiszen Zeuszt is sok néven
említik és említették. A különbség, amit bemutatok, tehát nem ott érthető tetten,
hogy egy istennek több neve van, hanem ott hogy hány néven ismeretes és nevei
mennyire fejezik ki személyiségét.
Népvándorlás körüli időszakban „…az északiak között erősebb volt a hajlam a
gúnynevek viselésére, mint a szomszédos népeknél… A nagyon korai példák között olyanok szerepelnek, mint a ’bundás kedves’ (kitartó?), ’gyűlöletes’ és az
’erdő-vendég’ (M 169), és ezek némelyike a viking korra tulajdonnévvé vált: az
Óspakr (az engedetlen), Skeggi (a szakállas), Styrr (zajos), Knútr (csomó) jó példák erre…” (8) Odin is így kaphatta eredetileg a nevét.(9)
Ebből kifolyólag Odint sok néven ismerték és ismerik mai napig az emberek, ezek
közül a legismertebbek Odinn, Votan, Wodan. (10)Legtöbb neve ugyanakkor leíró, illetve saját maga használt álnév, ami Bernáth István szerint közel – természetesen eredeti nyelven – „70-80 Oðin nevet tartanak számon, ami jelezheti az Oðin
név tabu-voltát…” (11) Mindazonáltal a fordítások hátránya, hogy eredetiben nem
ismerhetjük meg a maga teljességében ezeket a neveket. Így fordításokhoz kell
folyamodnunk, s magyarul – főként leíró nevek tekintetében – közel 170 néven
(12) mutatkozik be a magyar olvasóknak a skandináv főisten.
„Csend szálljon most rátok, szent családok,/ fennen és földön, fiai
Heimdallnak!/ Hagytad, Holtak atyja, hozzak regéket,/ emberöltők emlékezetét./
Óriások állnak elémbe,/ névtelen időkben neveltek ők;/ kilenc világ támad, kilenc
(tér),/ mindenség fája föld alatt mozdul…” (13)
Ezekkel a szavakkal kezdődik a verses Edda (1.ábra), ami a germán hitvilág fő
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forrásának tekintünk a próza Edda mellett. Mindkét műben részletesen le van írva
a világ teremtése, s az istenek születése. Itt a teremtést két részre lehet osztani: az
első részében az óriások születnek meg, de a világ még meglehetősen kopár. Itt
még nincs helye sem isteneknek, sem embereknek. Hasonlóan a görög mítoszokhoz, a germánok istenei sem az idő kezdete óta léteznek, hanem az istenek generációját az óriások generációja előzte meg, s tőlük erednek. Ymir volt a legelső jégóriás, kit Muspelheim (14) melege kiolvasztott évezredes álmából. Ymirrel együtt
kiolvadt Auðhumla, az őstehén, ki tejével táplálta az ős déróriást. Ez a tehén később 3 nap alatt előnyalta a jégből Búrit is. „A szokványos szaporodáshoz azonban még nem létezett a hím- és nőnem. Így mind Ýmir, mind Búri kétneműek,
hímnősek, hermafroditák voltak és mindkettő a maga módján utódot hozott létre…” (15) Búri fia volt Bur, ki Odin apja volt.
A teremtés második felében, vagy szakaszában, már az istenek aktív cselekedete
formálja a világot, s ebben már helye van az embernek is. Odinnak volt két fivére:
Vili és Vé. Egyes források beszámolnak arról, hogy Odinnak volt még egy fivére
Hænir is. Nem tisztázott azonban, hogy névváltozattal van-e dolgunk vagy sem.
Ők voltak az első Ászok, s tőlük ered az Ászok nemzettsége. Később a világ teremtéséhez megölték Aulgermirt (16) s testéből formálták meg a világot. Így lett
Odin a legősibb isten, s nevezik ezért Öregistennek (Fimbultýr, Fimbultul). Hívják
őt még Alkotónak és Teremtőnek, mivel testvéreivel együtt ők teremtették
Midgardot (Középső Földet, Középföldét), az emberek világát. „Óðint Mindennek
Atyjának is hívják, merthogy ő az apja az összes istennek. De hívják Csatázók
Atyjának is, mert mindenki, aki harcban esik el, az ő fogadott fia, akiket Valhöllbe
és Vingólfba fogadnak be, mint hősöket…” (17)
Felesége Frigg, kitől Baldur, a Fényes Szemöldökű és Hermiod született, de házasságán kívül számos kapcsolata is volt, így nem véletlen, hogy e fajta néven is
ismeretes, mint: Csábos (Gladsviður), Szerető (Unnur) és Sóvárgott. Földistennőtől, Jördtől született a legerősebb Asgardi isten Thor. Rind királylánytól származott Váli, Grídtől Vidar, Ægir kilenc lányától pedig Heimdall. (18) Továbbá apja
Braginak, Nepnek és Höðnek is. Ebben a tekintetben olyan, mint egy igazi főisten,
ki a magvát szétszórja a világban. Itt egy tipikusan olyan jelenséggel állunk szemben, ami egyetemes, de nem csak a mitológiákban, hanem általában a férfi pszichéjében. Jung rávilágít arra, hogy „…a férfi legfőbb érdeke arra összpontosul,
hogy hódítsa a nőket, és természeténél fogva ritkán áll meg egyetlen hódításnál…
Ezért a férfi a házasságnak mindig a törvényes és szociális karakterét hangsúlyozza…” (19) Így nem meglepő, hogy egy-két félrelépéséért súlyos következményekkel kellett számolnia, hiszen Rind királylánnyal folytatott viszonya miatt kis időre
száműzték.(20)
Asgardban, hol az égi istenek (21) életek Odint Világkormányzónak, Ászok Fejedelmének, az Arany Ászok Urának is hívták. Ezek a leíró nevek főként a rangjára
utalnak a többi istennel szemben. Ő a legtekintélyesebb isten, s egyben az eddikus
(22) mítoszokban a legöregebb és legbölcsebb. A bölcsességért cserébe fél szemét
adta, így általában félszeműként szokták ábrázolni. Fél szeme ellenére mindent lát
és mindent hall. Asgardban van egy kilátóhely, melyet Hliðskálfnak hívnak, s onnan belátja mind a kilenc világot.
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Legtöbb Odin-név azonban nem a rangját és isteni mivoltát hangsúlyozza,
hanem a harcos jellemét. (23) Nevek tanulsága szerint egyszerre résztvevője volt
a harcoknak és irányítója, hiszen ott támad harc, ahová a Csatázók Atyja lesújt
lándzsájával (2.ábra). „Ódin odavágta/ lándzsáját, hol harc dúlt/ - a népek első/
evilági csatája -…” (24) Az Edda művek (25) szerint a világ legelső csatája az
ászok és vánok között volt (3.ábra). A vánok egy rivális isteni csoport, melyről az
Eddák meglehetősen homályosan tudósítanak. Lényegében véve itt jelennek meg
legelőször. Az, hogy pontosan miért robbant ki a háború, csak ködös utalások
vannak, azonban az Ász-Ván háború békekötéssel zárult. Békekötés jegyében
úgynevezett túszcserét hajtottak végre, miszerint Hænirnek a vánokhoz kellett
mennie, míg a vánoktól Njördnek kellett Asgard falai mögé jönnie Frey-jel és
Freya-val.
Mint minden főistennek neki is voltak nevezetes tárgyai. Híres lándzsája a
Gungnir, melyet varázsos rúnajelek díszítettek.(26) A lándzsát úgy készítették a
törpök (27) , hogy az mindig célba találjon, majd visszatérjen gazdája kezébe.
Fegyverére utal többek közt két neve is: a Dárdák Ura és Lándzsarontó. A törpék
ezen kívül készítettek neki egy önmagát szaporító gyűrűt is, melyet Cseppentőnek
(Draupnir) hívnak. „Az egyik legnagyobb varázsos ékszer, azzal a tulajdonsággal,
hogy minden kilencedik éjszakán nyolc, magával azonos gyűrűt ’csöppent ki’
magából.” (28) Sokak szerint e gyűrű biztosított számára elég gazdagságot és
hatalmat a világ felett. ’Egy gyűrű mind felett.’
Mint már korábban esett róla szó, Hliðskálfból mindent lát, azonban onnan
nem hall semmit. Ebben két kedves állata van segítségére Hugin (Gondolat, Elme) és Munin (Emlékezet). A két holló (29) minden reggel kirepül a világba, s
este visszatérve gazdájuk vállán elmondják, mi történt a világban. Két madara
miatt hívják Odint még Hollóistennek is (4.ábra). Így Odin maga is hasonló megvilágításba kerül, mint két madara, hiszen az ő nevében győzni lehet, de senki
sem tudja, mikor jönnek el értük Wotan lányai a valkűrök, hogy a Harcban Elesett
Hősök Csarnokába vigye a harcost. Ahol ő ott van, a halál sem jár messze.
Odinnak van egy csodálatos lova is, Suhanó (Sleipnir), akinek nyolc lába
van (30) , s messze a leggyorsabb táltos paripa a világon (5.ábra). Ez a ló szárnyak nélkül is levegőbe emeli lovasát, s hét nap alatt Helbe is elviszi, ki elég bátor hozzá. E szürke mén fogsorára rúnajelek vannak vésve. Suhanó apja
Svaðilfari csődőr (31), anyja pedig Loki. „Loki, hogy késleltesse az Ásgarð falát
építő óriáskőműves határidőre ígért munkáját kancává változott, és a sziklákat
szállító csődőrt maga után csábította, majd utóbb megszülte Suhanót…” (32)
Kíséretéhez tartozik még két farkaskutya is, kik a Walhalla csarnokában
mindig a főisten mellett foglalnak helyet. Gérinek és Frékinek hívják őket
(6.ábra). „Gerit és Frekit/ a híres, harcedzett/ Hadak Ura eteti./ Ő csak bort iszik,/
örökké azon él,/ jó fegyveres Óðin.” (33) Frékit Loki adta ajándékba, eltitkolva,
hogy az saját fia Fenrir farkas. Kölyökként is sokat evett, de ahogy cseperedett
egyre falánkabb lett, s már komolyan veszélyeztette az isteneket. Eddig is csak
Tyr etette, más nem merte. Később az istenek úgy határoztak, hogy a farkast le
kell láncolni. A törpöket kérték meg, hogy készítsenek egy eltéphetetlen bilincset.
Ez azonban nem sikerült azonnal(34) , s csak a harmadik, a legerősebb, Gleipnir
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béklyó tudta megfékezni a Világ Farkas erejét. Tyr ekkor vesztette el a jobb kezét.
Fenrir csak a Ragnarök előestéjén fog elszabadulni.
Odin népszerűsége leginkább a vezetői réteg köreiben lehetett túlsúlyban.
Szokták is mondani, hogy Odin az arisztokratikus. Jártas volt a taktikában, harcban, költészetben, művészetben, s ismerte az írás művészetét is. „Szellemiekben
mindenképp a többi isten fölé magasodik.”(35)
1.2. Elsőisten – Amikor még nem Óthinn volt a főisten
Mint láthattuk Odin hatalma Asgardban megkérdőjelezhetetlen. Minden
isten neki tartozik engedelmességgel, hiszen ő a legbölcsebb, s valamennyinek
még az apja is. Sok történetben bizonyítja rátermettségét, mikor megszerzi a mézsert, megismeri a múltat, s jövendőt, illetve felfedi a rúnák titkát is. Próbára teszi
értelmi képességeit még az ősöreg jötünnel (óriás), Vaftrudnirral is. (36)
Azonban a mítoszoknak van egy ősibb rétege, melyre csak egy-két mondatban, és versben utalnak. Ebben a mélyebb és korábbi rétegben nem Odin a főisten hanem Tyr(37), s a rokoni kapcsolatok sem úgy festenek, ahogy az az Edda
művekben szerepelnek. Ezen a szinten egy teljesen új panteon tárul a szeműnk elé,
melyről konkrét források nem állnak rendelkezésre, így csak közvetve építhetjük
fel.
Az északi mitológiában van egy Ász isten, kit eredendően semmiféle rokoni szál
nem kapcsol Asgardhoz és a Fényes Istenekhez, sőt későbbiekben szembe is fordul velük. Ez az istenség Loki(38), az ármányos. Azonban szinte a kezdetektől
fogva Odin mellett van, még az első emberpár teremtésénél is jelen volt. „Hazatért
akkor/ a hármas csapat,/ szálmagas ászok,/ szeretetre vágyók./ Fölleltek a parton/
satnya két farönköt,/ Kőrist és Repkényt,/ két sorsnélkülit./ Nem lélegeztek,/ észszel nem bírtak,/ se színük, se szavuk,/ se szivárgó vérük -/ levegőt Óðintól,/
Lóðtól színt és vért,/ Hænirtől értelmet/ kaptak hamarost.”(39) Ez azt jelenti, hogy
mikor Asgard fala még nem állott már Odin és Loki együtt rótták útjaikat.
„Voltam ifjú is egykor,/ egymagam éltem,/ utam el-elvétettem;/ társat találtam,/
hozzám hasonló férfit,/ szívem gazdagon szárnyalt.”(40) Ez a részlet Fenséges
szavából való, ami Odin szava, tehát ezeket ő tolmácsolta. Ebben a megvilágításban itt már utalhat száműzetésére – itt önkéntes mivoltát erősítve – és Lokival való
találkozására, ki egy ’hozzá hasonló férfi’ személyében. Ez a kifejezés mindenképp azt sejteti, hogy Loki ezekben az időkben is már hasonló képességekkel rendelkezik, mint a későbbi főisten, Odin. Ez viszont csak a Tandori-féle fordításban
egyértelmű, a Bernáth-félében már nem. (41) Bernáthnál már minden ízében egy
általános és ősi bölcselettel van dolgunk, amibe már nem fér bele Odin és Loki
kapcsolatának leírása.(42)
Az Eddákban ezen kívül is sok utalás történik közös kalandjaikra, amiket
azonban nem részleteznek. Kettejüknek tehát komoly múltja van. Az utolsó lakomán, ahová mindenkit meghívtak így szólott Loki, kit akkor nem láttak szívesen:
„Emlékszel-e, Ódin,/ vérünket mi valamikor/ elvegyítettük örökre./ Sört soha el
nem fogadsz,/ így igérted,/ ha nem kettőnknek hozzák.”(43) Loki itt Odinnal kötött vérszövetségére utalt, s arra, hogy jó testvérekhez méltón mindent megoszta-
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nak egymással.
Valamikor az idők kezdetén Odin száműzetésbe vonult. Az azonban
tisztázatlan, hogy száműzték, vagy önként vonult. Járt mindenfele, s innen eredhetnek az ilyesfajta leírónevei, mint: Hegylakó (Skilfingur), Sziklalakó
(Skilvingur), Változó (Svipall), Szökő és Bajkeverő (Bölverkur), ami azt erősíti az
emberben, hogy száműzetése nem önkéntes volt. Valószínűsíthető, hogy ekkor
vesztette el fél szemét, s mutatott be áldozatot a tudásért és titkokért, amivel
megalapozta hatalmát. Ezekben az időkben történhetett, hogy Odin és Loki egy
olyan eseményt éltek át, aminek következménye: kettejük vérszövetsége volt.
Így lett Loki és Odin vértestvérek.
A két isten kapcsolatát vizsgálva jutunk el Loki családjához is. Az eddikus mítoszok, megemlékeznek, vagy inkább elejtenek egy-két megjegyzést Loki származására és családjára vonatkozóan. Lokinak akad két testvére: Býleist (Býleistur)
(44) és Helblindi.(45) Őt néhányan önálló óriásként vagy istenként tartják számon, azonban nem lehet szó nélkül elmenni afelett, hogy ez a név ugyan az, mint
a Seregvakító (Herblindi/ Helblindi/ Helblind), ami Odin egyik neve.(46) Ez a
kapcsolat sok mítoszkutatónak feladta a leckét, s viszonyuk mai napig sem tisztázott.
Sok valláskutató úgy gondolja, hogy az eddikus mítoszt megelőzte egy ősibb,
melyben nem Odin volt a főisten, hanem Tyr. A hét napjai is ezt támasztják alá,
mivel kedd, „az angol Tuesday, a dán-norvég-svéd tisdag/tirsdag, a német
Dienstag, a holland dinsdag – a mitológia legősibb főistenének, Týrnek nevét
hordozza (neve ugyanabból a gyökből ered, mint a görög Zeusz vagy a latin deus)(47) … ráutal még a rúnaábécé
: t-jele… a harc és igazságszolgáltatás
istene volt.”(48) Azonban később ezt a hatalmat elveszítette, mikor is rászedték
Fenrirt. Azt azonban nem lehet eldönteni, hogy Fenrir leláncolásához Tyrt szedték rá, vagy Tyr hatalmának meggyengítésére eszközölték ki Fenrir leláncolását.
Bárhogy is történt Odin csak nyert az ügyön.
Mikor Fenrirt (Világfarkas), Loki egyik fiát (49) meg akarták kötözni, elcsalták
egy olyan szigetre, hol nem tud senkit bántani, s mindentől messze van. Ez volt a
Hanga-szigetek (Lyngvi) a Vérvörös tóban. Fenrirt úgy csalogatták oda, hogy ez
egy erőpróba melyet, ha kiáll, a világon mindenki beszélni fogja mérhetetlen
erejét, ezzel a hiúságára építettek. A törpökkel készítettek egy vasbéklyót, mely
nem volt igazán kihívás számára. A törpék újra készítettek egy erősebb bilincset:
a Drómit. Ez sem jelentett számára akadályt, azonban a harmadik béklyót a
törpök már több furfanggal készítették. Ezt a láncot „…macskának lépte zajából,
asszonyszakállból, hegyeknek gyökeréből, medve-ínból, halak leheletéből és
madárnak köpetéből…[készítették] És ha eddig nem hallottál is ilyenekről, most
könnyen megbizonyosodhatsz róla, hogy nem hazugság, amit hallani fogsz. Bízvást tudod, hogy az asszonyoknak nincs szakálluk, a macska léptének nincs zaja,
a hegynek pedig nincs gyökere, de a többire nézve is nyugodtan elhiheted nekem, amit mondtam, még ha ilyesmit soha sem tapasztaltál…” (50) E mítosz
szerint azért nincsenek ezek a dolgok a világban, mivel mindet felhasználták a
bilincs készítéséhez. Ezt a csodálatos láncot nevezik Gleipnir-béklyónak.
Fenrir azonban nem volt ostoba, s látta a béklyó erejét. Így biztosítékot kért arra
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nézve, hogy ha megkötözik őt, s nem tud kiszabadulni, akkor majd maguk az
Ászok eresztik el. Az Arany Ászok esküdtek fűre-fára, de a Világfarkas ennek
ellenére biztosítékot akart. A biztosíték számára az volt, hogy egy Asgardi isten
tegye bele a szájába a kezét, s ha nem engedik el, az istent megfosztja jobbjától.
Erre azonban egyik Fényes Isten sem vállalkozott, Tyrt kivéve. Ő nem félt a félelmetes farkastól, hiszen, Walhallában is csak ő merte etetni Odin asztalánál. Így az
ő jobb keze lett a biztosíték… (7.ábra) Amit el is vesztett. Lekötözték Fenrirt, de
elengedni már nem akarták. Tyr így vesztette el jobb kezét, s valószínűleg rangját
is.(51) E történet alapján szokták ábrázolni félkarú istenként. „George Dumézil
teljes joggal jegyzi meg, hogy egy ilyen gesztus, még ha szükséges volt is ahhoz,
hogy a pantheon megmenekedjék, esküszegésnek minősül, következtetésképp az
Uralkodó-Jogász isten lefokozását jelzi.” (52) Azonban nem feledték el, hogy ki
volt, s az isteni tanácsokon, a thingen, ő volt az igazság.
A bronzkorban már Wodan volt a főisten, ki a szerda (Wednesday, onsdag,
woensdag) névadója. Odin „aki eleinte khtonikus démon és hadi avatások patrónusa volt, főistenséggé lépett elő, és funkcionálisan kiszorította Tiwas-Tiu (Tyr) istent…” (53) A. Olrik, ki a skandináviai szaamok (lappok) hiedelmeit vizsgálta, a
mítoszoknak ebben a rétegében Odint Rutt-hoz (Rota) hasonlítja. (54) Odin sok
mindent átvett elődjének titulusaiból, amiről szintén nevei árulkodnak. Fimbultýr,
Fimbultul (Öregisten), Hroftatýr, Hroftur (Esküisten) és Veratýr (Emberisten)
nevekben mind benne van Týr neve. Eredetileg a germánoknál ’tyr’ istent jelent.
(55) Mindazonáltal érdekes, hogy Odin nem öli vagy öleti meg elődjét, csak kormányzásra képtelenné teszi. Lényegét tekintve Odin is azonosul a régi főistennel,
mint fiú az apjával, mivel sok nevét és a vele járó rangot megkapja. Azonban „…
mindig van különbség annak a férfinek a pszichológiája között, akinek az apja
még életben van, és az olyan férfié között, akié már meghalt. Amíg ugyanis a szülőkkel való participation mystique (56) létezik, addig viszonylag infantilis életstílus fenntartható…” (57) Mivel Tyrt csak lefokozták, így Odin sem gyakorolja teljes hatalmát. Sok esetben ő csak passzívan szemléli a történéseket, vagy ha részt is
vesz bennük, akkor sem kap több figyelmet, mint a többi Arany Ász. Egyetlen
történetben vezeti csak sajátjait, mikor Vígríd-mezején összecsapnak Loki seregeivel a világ hanyatlásakor.
Ez azonban felvet egy kérdést. Ha Tyr főisten volt, akit később Odin letaszított, voltak-e más istenek és istennők is a germán panteonban kik hasonlóképp
jártak? Írott és egyéb források híján ezt nem tudhatjuk biztosan. Feltételezhetjük,
hogy voltak. Ennek a kérdésnek a kifejtéséhez azonban kicsit ki kell tekinteni más
mítoszok hasonló problémájára. Graves a görög mítoszok isteneinek kapcsolatát
úgy értelmezi, mint különféle népek – akik az adott istent imádták – kapcsolatrendszerét.(58) Így ha egy erősebb nép leigázott egy másikat, az mítoszaikban is
tükröződik. Tehát vagy az erősebb nép istene lesz a vezér vagy apa, vagy a leigázott nép istenét magába olvassza. Ebben az olvasatban az a görög panteon, amit
ma ismerünk csak a költők elméjében létezett.
A germán panteont is lehet hasonlóképp értelmezni. „Mitológiai rendszer formájában tehát csak a skandináv mitológiát ismerjük (lényegében, mint az Edda költői
mitológiáját).” (59) Azonban maradtak olyan elemek, melyek egy ősibb panteon
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létezésére is utalnak: csak gondoljunk az ászok és vánok közötti háborúra. Itt két
isteni csoport – talán nép vagy népszövetség? – állnak egymással háborúban.
Más mítoszkutatók tovább mennek, s a mítoszokban szereplő óriások nemzettségét is ilyen letaszított isteneknek tekintik. (60) Hiszen „…mint arra Kroensen
rámutatott… számos méretben és számos formában felbukkantak, és nem kaotikus életet éltek: házasodtak, családot alapítottak, társadalmi céljaik és indítékaik
voltak. Kizárták őket az istenek társadalmából, de egyikük, Starkaðr hősként élt
az emberek között, az óriásnők pedig királyi ősök asszonyai lettek. Nem lenne
jogos egy kettős világ negatív pólusának tekinteni őket csak azért, mert a vad
északon éltek, és folyamatosan sújtotta őket Thor kalapácsa…” (61) Így akár a
mítoszok által megőrzött óriások és egyéb mitikus élőlények, mind lehettek egykoron istenek vagy istennők.
1.3. Emberisten – Az ember teremtése
„Jöttek hárman… az Ászok/ szelíden és szilárdan a tenger-szélre,/ ott lelték a
földön fekve aléltan/ Askot és Emblát sorstalanul./ Nem volt párájuk, sem
akaratjuk,/ hevük és tagjuk, sem hamvas arcuk,/ párát adott Ódinn, akaratot
Hönir,/ hőt adott Lodur és hamvas arcot.” (62) Az eddikus mítoszok szerint két
fából teremtették az első emberpárt. Ask (Askr, Askur) annyit tesz Kőris, ebből
lett a férfi. Embla, pedig a nő lenne, mely Gulyás Pál szerint Szilfa vagy Szőlővessző, viszont Bernáth István fordításában Repkény. „Különösen megjárja a női
nem, amely a folyondár repkény (Glechoma, mérgező növény) formájában a
kőrisre kapaszkodik…” (63) z csupán egy felületes olvasata ennek a két névnek.
Az állatvilágból ugyan sok olyan példa ismeretes, hol első szemlátomásra egy
élősködőt tart el egy gazdaszervezet, de a legtöbb esetben, ha tovább vizsgáljuk
ezt az együttélési formát, rájövünk, hogy ez nem élősködés, hanem szimbiózis.
Tehát a két élőlény kiegészítik egymás fogyatékosságát, így egymást erősítik.
Azonban ha mitológiai értelemben tovább vizsgáljuk a mítoszban szereplő fa
neveket egyéb következtetésre is juthatunk.
A kőrisfa meglehetősen egyszerű, hiszen az a germán törzsek szent fája volt, s
varázserőt tulajdonítottak neki. Odin lovaként szokták még értelmezni, hiszen
Ygg, Odin egyik neve.(64) Ugyanakkor maga a Világfa (Yggdrasil, Yggdrazill,
Lérað, Lærað, Mímameiður) is egy olyan kőrisfa, mely összeköti a világokat.
Meglehetősen érdekes adalékot találunk az európai néphiedelmekben a kőrisfáról. „A leányok megjelölték maguk kötését [zöld gallyakkal átkötött kőrisveszszőt, melyet a tűzre dobtak]; hitük szerint az ment férjhez legelébb, amelyiküké
először pattant el a tűzben. E szokások ahhoz a hiedelemhez kapcsolódnak, mely
szerint a Kőrisfa árnyékában semmi sem terem meg, mivel gyökerei megfojtják
– ’megkötik’ – más növények gyökereit. A kőrisfaistenek: Varuna és Ódin az
’oldás és kötés’ urai voltak.”(65)
Embla, annyit tesz repkény. Azonban a repkénynek van egy másik neve is, mely
a borostyán. (66) „A borostyán… örökzöld, gyökerekkel kapaszkodó kúszónövény, 30 méterre is felkapaszkodik a fák törzsén. Idős korára maga is fává válik,
több száz éves példányainak törzskerülete eléri a 2 métert… Virágai októberben
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virítanak, bogyói tavasszal érnek be. Levele és termése szaponint tartalmaz, a
drogot az ókorban izgatószernek tekintették…”(67) Észak babérjának is tekintették, mindemellett a szerelemben a hűség jelképe. Az, amit Bernáth negatív jelzőként, s mint élősködőkre való tulajdonsággal illette a ’kapaszkodás’-t, ugyanakkor a szerelmi hűség jelképe.(68)
A két fa együttes szimbóluma így már teljesen más fényben mutatkozik
meg. A kőris, mint szálfa magasodik az ég felé céltudatosan, erőtől duzzadóan…
míg a repkény körbefonja, átkarolja ezt a szilárd karót, s védi szerelmes öleléssel.
Tovább nem elemezném, mivel itt láthatóan a férfi és a nő kapcsolatának legősibb
ösztöneinek területére tévelyedtünk. E két fa így testesíti, illetve testesítheti meg
az első emberi párt, kik benépesítették Midgardot. ’Szaporodjatok és sokasodjatok!’
Az ember teremtése azonban itt nem ért véget, hiszen ettől még nem
ember az ember, legfeljebb egy okos állat. Azonban a teremtés helyét átvette a
nevelés és tanítás. „Ruhámat kint a réten/ két fa-emberre adtam,/ ettől ők előkelőnek/ érzik magukat,/ máris lenézik/ mind a mezítelen lényt.” (69) Valószínű,
hogy itt Ask és Embla a két fa-ember, vagy fa-karó, tehát az első emberpár, kik az
isteni Aranykorban még nem hordtak ruhát, nem írtak, nem beszéltek, nem érezték magukat megalázottnak, nem voltak tabuik, sem kiváltságaik. Az Alkotótól itt
ruhát kaptak, hiszen ’ruha teszi az embert’ mondja mai napig a népnyelv. Azonban itt nem csak arról van szó, hogy felöltöztette őket, többről van itt szó. A ruha,
mint szimbólum mélyebb dolgokat rejt magában, hiszen az állatok nem hordanak
ruhát, így ez az egyik dolog, ami kiemeli az embert az állatvilágból.
Számos kultúrában az emberek az idők kezdetén még nem hordtak ruhát, mihelyst értelmük élénkebb lett, máris szégyenkezni kezdtek csupasz bőrűk miatt.
Ezt ruhákkal fedték el. A legismertebb történet Ádám és Éva története, mikor is
ettek a Tudás Fájáról, s rögvest észrevették mezítelenségüket. „Ekkor megnyílt
mindkettejük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.” (1Móz. 3, 7) (70) Hasonló
jelenség figyelhető meg a Gilgames eposzban, mikor Enkidu, a vadember felkerekedik megkeresni Gilgamest. Ahogy közeledett a városhoz, egyre emberibbé vált
„… vele nőtt állatai úgy váltak idegenné.” (71) Így vált okos állatból emberré az
ember, miközben szocializálódott útja során, s öltözéket is vett magára.
Ez a momentum azonban sokkal összetettebb folyamatok eredménye, mint amit
sejtet. Itt a ruha választja el ezekben a mítoszokban a civilizált, kulturált embert
az állatias emberállattól, vadembertől. Tehát a ruha egy eszköz és egy határ. Eszköz, mivel céllal készült, de a ruha nem maga a cél; csak ezzel érik el a célt: hogy
ne fázzon, vagy nyújtson védelmet. Tehát a ruha az ember egyik legfontosabb
eszköze a környezethez való alkalmazkodásra. Ennek segítségével képesek az
északi emberek megélni a jég hátán is… szó szerint. Így a ruha nem több mint
egy tárgy, aminek van rendeltetése. A „tárgy, az ember tökéletesedése a környezet és az élet társadalmi formálása útján, a reá vonatkozó fogalomtól függetlenül
létezik.” (72) A tárgy illetve eszköz lényegében véve maga a módszer, a technológia, ami mindig is mérője volt az emberi kultúra fejlődésének. Ez a mai napig
így van. Mikor Lelley János elemzi az ősembereket, természetesen köztük felso-
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rolja az előembereket (homo) és a majmokat (pihtecus) is. A határvonal a Déli
majom (Australopithecus) és a Felegyenesedett ember (Homo erectus) között
húzódik. A legfőbb különbségek a fizikai eltérések mellett – pl. agytérfogat – az
eszközhasználat. (73) A mai antropológia szerint is attól ember az ember, hogy
eszközöket használ.
A ruha azonban több mint egy egyszerű eszköz, illetve tárgy. Ha ugyanis
az embertől megfosztják bármely eszközét, nem érzi annyira kiszolgáltatottnak
magát, mintha a ruháitól fosztják meg. Érdekes módon az ember ily módon a
ruhához – legyen az bármilyen – ragaszkodik a legjobban, s ezzel tudja leginkább
kifejezni egy adott csoporthoz való tartozását. Gondoljunk csak a divatirányzatokra, vagy egyenruhákra. Mind-mind státusz szimbólummá váltak. Így ha valaki
ruha nélkül marad, az nem része többé a társadalomnak, kívülállóvá válik, megszégyenül. ’Ruhára sem tellik’ szokták erre mondani nem túl kedvesen. Barbár
illetve kulturálatlan jelzőkkel illetik ilyenkor az embert, sok esetben még akkor is,
ha öltözéke nem megfelelő.
A mezítelenség ennél fogva a kiszolgáltatottság és sebezhetőség érzését
kelti az emberben. Álmainkban is a mezítelenség megalázottság rossz érzésével
társul. Feltehetően itt ilyenkor lelkünknek azt a részét tapasztaljuk meg, ami minden előítélettől, s elvárástól mentes, s melyet emlékeink és tapasztalataink nem
fejlesztettek tovább és nem rontottak le. Itt csak magunk vagyunk, azok, akiknek
születtünk csupaszon, akár az újszülött csecsemő. Ekkor vagyunk a legsebezhetőbbek. Így állunk csupaszon álmainkban, s egyszerre ránk törnek a tudatunk
nyomasztó emlékképei, előítéletet, tapasztalatai, (pl.: iskolai csúfolódás, nyilvános megszégyenítés) s ennek a fényében már szégyenkezünk mezítelenségünk
miatt. Titkolni próbáljuk valódi valónkat, elrejteni különböző ruhák, s vértek mögé, de az érzés végig kísér. Sokan azonban elbújnak ilyenkor a sötétbe, a mélybe,
hol senki sem találhat ránk. „Áldott a sötétség. Első adománya, hogy valódi arcunk rejtve marad a bőrünk alatti sötétségben, igazi szívünk árnyékba burkolózik
a mélységben. Ám legnagyobb áldása nem abban rejlik, hogy óvja titkos valónkat, hanem hogy elrejti előlünk mások igazi valóját. A sötétség megóv minket attól, mit tudni nem merészelünk…” (74)
Így amikor Odin ruhát adott két faemberre (vademberre) nem csak felöltöztette őket, hanem tudást is adott egyben, amivel felvértezhettük magunkat a
természet pusztító erői - és egymás - ellen. Egy olyan képességet adott nekünk,
amivel a lelkünk s testünk kevéssé lesz sebezhető, s nem kell elbújnunk többé a
sötétben. „Ruhát húztam/ kint a réten/ két fa-karóra:/ mindjárt embernek/ érzik
magukat,/ a meztelenség megaláz.” (75)
Mindezek fényében ismét vissza kell térnem ahhoz a bizonyos tengerparthoz,
ahol a három Arany Ász megteremtette az első emberpárt. „Mindaddig, míg hárman/ közeledtek a kíséretből,/ jóságos erős ázok/ jöttek a házhoz;/ találtak a tenger partján/ két kezdete-fát,/ egy kőrist, egy szilt,/ szabad sorsú sarjakat./ Lelkük
nem lélegzett,/ szavuk nem szólalt,/ maguk nem moccantak,/ ép színük elapadt./
Lett lélegzetük Ódintól,/ szavuk szólalt Hőnirtől,/ Lódurtól meglódultak/ s ép
színük éledt.” (76) Hönirtől akaratot, értelmet vagy szavat kaptak, ami mindenképp az észbeli képességeket takarja. Lokitól meglódultak, s vérrel telítődtek,
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vagy hőt adott s lett színűk; ami lényegében maga az idegrendszer. Itt Odin az
embereknek lélegzetet adott, míg Gulyás Pálnál párát, Bernáth Istvánnál levegőt.
Odinnál azonban mindannyian a szellemet próbálták megfogalmazni, ami egyszer
az érzelmeket jelentheti, másod sorban több mint az emberben lakó lelki komponens. Jung szerint a szellem nemcsak egyes ember része, hiszen egy közösséget is
megszállhat. Valaminek a szellemében dolgoznak. Ő ezt beállítódásnak nevezte,
mely képes áthatolni az egyén tudatán, s hatni a környezetében élőkre. (77) Szellemmel egy olyan világ tárul elénk melyet eddig csak a vallások és pszichológusok kutattak, s olyan mélységei vannak, melyet kevesen láttak. Ez Jung sötét tája,
hol sok árny is megbújik. Ez a tudatalatti birodalma, az elfojtott érzelmek és
olyan ősminták helye, melyek időnként felszínre kerülnek. Így adta Odin az embernek a legdrágábbat: a lelkét, s annak mérhetetlen mélységét.
1.4. Varázsrúnavéső – A sámánisztikus Odinn
Az arisztokratikus Odin hatalma megkérdőjelezhetetlen. Ő a leghatalmasabb isten, azonban nem nyers erejével magasodik a többi isten fölé. Odin hatalmának kulcsa tudásában rejlik, mit még az idők kezdetekkor szerzett meg. Mivel
ő a legeszesebb és legbölcsebb isten a többi Asgard lakó közül, hívják őt Mindentudónak (Fjölnir), Okosnak (Fjölsviður), Rejtvényoldónak (Sanngetall), Szófőnek
és Fennszavúnak, Igazságkeresőnek és Igazságok Tudójának valamint Titoktudónak. Itt két történetet ismer a skandináv mitológia, amik Odin tudásának forrását
rejtik, s mint látni fogjuk, Odin sok rokon jegyet mutat az észak-ázsiai sámánokkal.
„Kint ültem egyedül, ímhol jött a vén/ borzongató Áz s szemembe bámult:/ »Mit
kérdezel engem? mit kísértesz engem?/ Jól tudom, hová tetted szemed, Ódinn:/ a
messze híres Mímir forrásába!/ Méhsert iszik Mímir minden reggel/ Holtak atyja
zálogából.« - Mit hallanátok még?” (78) A történet, melyre a Jósnő utal az, hogy:
még az idők kezdete után kevéssel Mímir(79), a legbölcsebb óriás, s a tudás forrásának őrzője Odinnak megengedte, hogy igyon egy kortyot ebből a forrásból.
Cserébe azonban fél szeme világát (máshol fél szemét) kívánta. Azóta Odin nevei
közt szerepel még a Félszemű (Bileygur), az Éjszemű és a Szikraszemű. Nagy árat
fizetett a tudásáért. Azonban nem csak innen szerezte meg mérhetetlen bölcsességét.
Egy másik mítoszváltozat szerint, Mímir fejét levágták, s úgy küldték el
Odinnak. (8.ábra) Odin azonban gyógyfüvekkel életben tartotta a fejet, s olykorolykor tanácsért fordult Mímirhez. Mircea Eliade itt felhívja a figyelmet arra,
hogy a „jukagir sámánok sámán-őseik koponyájának tanácsát kérik…”(80) Itt
tehát már megjelennek Odin sámánisztikus vonása. Azonban, ha tovább vizsgáljuk Odin tudás utáni vágyát, ez megerősítést nyer.
A második történet arról szól, hogy Odin hogyan szerezte meg a rúnák titkát.
„Erős kötelet kötött hát a világ kőrisének egyik ágára, felakasztotta magát rá, és
dárdájával átdöfte mellét. Így himbálózott ott kilenc napon és kilenc éjen át az
Yggdraszil ágán, esőtől verve, széltől fúva, hogy megszerezze a tudást és a művészeteket az emberek számára.” (81) Mindez a ’krisztusi szenvedés’ azért volt
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szükséges, hogy megismerhesse a rúnákat, s azok titkait (9.ábra). Mindez azonban egy sámán beavatási szertartásra emlékeztet, hol a rítus végén megszerzi a
titkos tudást, s az ehhez járó bölcsességet. (82) Nem elhanyagolható, hogy a rítust
Odin a világfán hajtotta végre, s ebben az állapotban elméje megnyílt, s átjárt a
világok közt.
Odinnak azonban számos más tulajdonsága is köthető a sámánizmushoz
(83) . (10.ábra) Akárcsak az ázsiai sámánok, képes állatok alakját felvenni, illetve
számos állat kísérője, s segítője volt, köztük nyolclábú táltosa, Sleipnir is.
„Ismeretre vágyva/ rúnákat vallass,/ isteni rovás mind,/ a Magasságos
műve,/ Fimbultul festése,/ helyes, ha hallgatsz rájuk.” (84) Természetesen Magasságos és Fimbultul ismételten Odin nevei. Eszerint tudásának egy részét - a
rúnák ismeretét - megosztotta az emberekkel is, és így őt tartják az írás feltalálójának.
Jó atyához méltón azonban útmutatás nélkül nem hagyta el fiait. Az Eddákban
van egy vers, mely a Fenséges beszédére vagy Nagyságos szavára hallgat, eredetileg Hávamál. (85) Ezt a verset tartják sokan a legősibbnek illetve ennek a versnek vannak olyan mély gyökerei, melyek akár a kereszténységet is megelőzték.
Odin szituációkon, példázatokon keresztül próbálja erkölcsös életre nevelni az
embert, s ha valaki e szerint a törvények szerint él, az nem lesz harcias barbár,
hanem egy erkölcsös, bölcs és megfontolt lélek. Főként ezek az erények melyek
folyton visszaköszönnek a vers olvasásakor. Ha valaki komolyan veszi tanításait,
megtanulja tisztelni felebarátját, s tudja, majd hogyan bánjon jó barátjával, ismerősével és ellenségével. Az embert megtanítja közösségben élni, s kiemeli annak
fontosságát is. „Köves fennsíkon/ a fenyő kiszárad,/ nem védi vértezete;/ vajon az
az ember,/ kit senki se szível,/ meddig tengeti életét?”(86) Rámutat arra az ősi
igazságra, hogy az ember vágya az, hogy szeressen és szeretve legyen, különben
elszárad és elmúlik. Erre már sokan rájöttek vagy épp újra felfedezték maguknak,
hiszen Samuel Pufendorf központi tézise is ez. Szerinte az ember a személyes
boldogságát csak közösségben találhatja meg, s ebben a közegben teljesedhet ki
az ember. Ez a közeg a kultúra. (87) Az Edda szavaival élve: „Ifjúkoromban/
magamban róttam/ úttalan útjaim./ Gyarapodni mégis/ másokra lelve kezdtem,/
ember embernek öröme.” (88)
E verset vizsgálva Odin testesíti meg az északi ember erkölcsét. Mitológiai történeteiből ismerjük, hogy ő is gyarló, követett el hibákat, azonban a vers ennek a
meglett Öregistennek a kinyilatkoztatása, amit életútján sajátított el. Mint
Mindennek Atyja úgy jelenik meg az emberek előtt, mint az apjuk, ki alapvetően
meghatározza a törvényhez, erkölcshöz, az államhoz, az értelemhez és a szellemhez viszonyukat. „Az apa az alkotó és a tekintély, ezért ő a törvény és az állam.
Átszövi a világot képzelőerejével, mint a szél, ő a láthatatlan gondolatokkal alkotó és kormányzó. Ő a teremtő szellő (pneuma – spiritus – atman), a szellem…”(89) Jung az atyát hatalmas archetípusként(90) írja le, mely meghatározó
az egyes ember életében.
Vodan – Kereszténység hatása a skandináv főistenre
2.1. Világkormányzó és a Világvége
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Bemutattam a kezdeteket, s íme, bemutatom a végjátékot is, de nem azért
mert itt ér véget a szellemi útikalauz. Valójában itt egy korszakot lehet lezárni, s
egy újabbat nyitni, azonban a határvonal nem olyan éles, mint itt sejtetni engedem.
Mint minden ez is inkább egy hosszú folyamat, de élnem kell ezekkel a megkötésekkel. A pogány teológiának valószínűleg része volt az eszkatológia – világvégevárás – mivel ez minden indoeurópai mitológia sajátja. Azonban amit ma ismerünk azt a keresztény Európában írták, így természetesen hatott rá. Ez az oka annak, hogy a Ragnarököt itt tárgyalom, s nem az eddikus mítoszoknál, annak ellenére, hogy ezt is közéjük soroljuk.
A Ragnarök(91) hasonlatos a Jelenések Könyvében szereplő világégéshez, melyet a skandinávok hasonlóan is élhettek meg. Raganrök ideje az istenek
végét jelentette, mikor beköszöntött a Hármas-tél, s minden isten ősi ellenfelére
talál Vígrid mezején.
A XI-XII században valószínűleg a Jelenések Könyve inspirálta a Voluspát (más
néven: Völva (92) Jövendölését, Jósnő Próféciáit), ami egy válasz volt a keresztény eszkatológiára, vagy keresztény költők műve volt a régi istenek végzetét hirdetve. „Úgy tűnik, hogy valamikor még a viking kor vége előtt a különálló, veszélyben forgó istenekről szóló történeteket (Odin és a farkas, Thor és a világkígyó, az elszabaduló Loki, az egyik kezét elveszítő Tyr) olyan rendszerbe foglalták,
ami nem volt teljesen ellentétes a keresztény apokalipszissel és az ószász nyelven
Mutspelli néven ismert változattal.” (93)
Eric Christiansen szerint ez nem a pogány teológia utolsó próbálkozása volt, hanem elsőként tudósított a Ragnarökről. Korábban viszont Dr. Heinrich Gusztáv
azon a véleményen volt, hogy a Ragnarök sosem volt része az északi hitvilágnak,
hanem keresztény szellemben antik és germán hagyományok felhasználásával
készítették. (94) „Ha már e tartalom, hang – és szerkezetbeli hasonlóság a sibyllák
és a Völuspâ közt feltünö, még meglepőbb az, hogy e hasonlatosságok sok részben azonosságba, mégpedig látszólag csekély jelentőségű részletekre is kiterjedő
azonosságba megy át…” (95) Mircea Eliade azonban rámutat arra, hogy itt az
indoeurópai eszkatológiai mítosz skandináv változatával állunk szemben. (96)
Tehát eredendően is volt egy hasonló világégés az északi germánok mítoszaiban.
A X. században vagy azt követően a germán mítoszokat keresztény szellemben átformálták. Ez az első példa arra, hogy egy mítosz illetve annak szereplői
hogyan válnak olyan szereplőkké, amilyenekre az adott kornak szüksége van. Ez
az első példa, azonban nem az utolsó.
Most térjünk át magára a történetre és arra, mit mutat az utókornak.
Loki leszabadul, s Fenrir is eltöri Gleipnir-béklyóját. Hel az Alvilágból
kivezeti a holtakat, s a Körömhajóval átkelnek a tengeren. (11.ábra) Heimdall
meglátja, hogy Muspellheimből a lángóriások is támadnak Surt vezetésével. Az
Istenek Őrzője (Heimdall) ekkor megfújja a Böhömkürtöt. Az Arany Ászok sietve
Vígrid-mezejére sietnek, mialatt a Bifröszt leomlik a lángóriások alatt. A mezőn
mindenki megtalálja mitikus ellenfelét. Odint felfalja Fenrir, a Világfarkas, Vidar
azonban nem késlekedik s végez a farkassal. Frey és Surt párharcából Surt kerül ki
győztesen, ki ezután felégeti az egész teremtett világot. (12.ábra 13.ábra 14.ábra)
Loki és Heimdall kölcsönösen elpusztítják egymást, Tyr azonban hiába keresi
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Fenrirt – aki leharapta a kezét korábban – csak Garmot találja, Hel kutyáját.
Mindketten ottmaradtak a csatamezőn. Thor a hatalmas Midgard-kígyóval,
Jörmuganddal kerül szembe és agyoncsapja Mjöllnirrel, de az megmérgezi a hős
Thórt és kilenc lépés után holtan rogy össze. Ezek után új hajnal virrad, s előmerészkedtek a túlélők. Egy tűzbiztos helyen egy emberpár, Élet és Életvágy vészelte át a világégést, s az Alvilágból feltámad Baldur és Höd, kik csatlakoznak Thor
fiaihoz az istenek új lakhelyén Gimlében. Az ő uruk lesz az Ismeretlen Isten. Ezzel beköszönt az új aranykor.
A befogadó a Jósnőtől értesül, aki Odinnak mondta el a távoli jövőt.
Tehát itt mindenképp egy olyan jövőről van szó, mely még nem jött el. Hasonlóan a keresztény apokalipszishez itt is feltételezhető, hogy maga a cselekmény a
’történelmen kívül’ azaz utána esedékes. Itt is egyfajta eszkatológikus (98) értelmezéssel állunk szemben. A verses Eddában megjelennek a vég kezdetének előjelei: Baldur álma, majd halála; Loki csúfolódása, majd mindezek után Lokit le is
láncolják, azonban nem tudni mennyi időre.
Odin számára tehát megnyilatkozott a jövendő, s bepillantást nyert saját jövőjébe.
Ha lecsupaszítjuk a történetet, akkor egy vezető áll előttünk, ki Muad Dib-hez
(99) hasonlóan mérlegeli a jövőt, s megpróbálja azt irányítása alá vonni. Sok
olyan történet szól arról, hogy egy-egy isten és eszköze milyen fontos a tervszerű
Ragnarök lefolyása szempontjából, így állandóan készenlétben vannak, s tudatosan készülnek a végső csatára. Odin valkűrjei, kik a harcban elesett hősöket hozzák el apjuknak, amivel apjuk esélyeit növelik. (15.ábra) Így végső soron egy
vezetőt látunk, kit a jobbik fele figyelmezteti, hogy azokért a bűnökért, amit elkövetett meg fog bűnhődni, de küzd is azért, amit eddig elért. Azonban hogy lehetséges az egyes ember számára, hogy a téridőt áthágja, s megismerhesse az elkövetkezendő időket? Attól, hogy isten, a tér és idő rajta is uralkodik. Jung szerint
az egyetlen dolog, ami fittyet hány a térre és időre az emberi elme. Segítségével
távoli tájakra utazhatunk mozgás nélkül, s időben is kényünk-kedvünk szerint
ugrálhatunk. Ezáltal a tudatunk akár teren és időn kívül is értelmezhető. (100)
Odin mindemellett ezzel a történettel ismételten neveli gyermekeit, hiszen magát a Ragnarököt – amit jól ismer – átírhatta volna számára kedvezőbb
végűre, de nem tette. Tartotta magát ahhoz, amit megismert. Mikor leláncolták
Fenrirt elpusztíthatta volna, akárcsak Lokit, kit szintén csak megbéklyóztak. De
nem tette. Zeusz biztosan kiiktatta volna ezeket a veszélyforrásokat, s ezzel biztosította volna örök hatalmát, ezzel szemben Odin inkább példát mutat az emberiségnek azzal, hogy meghal. „Amiként a lövedék röppályája a célban, úgy az élet
a halálban végződik, amely tehát az egész élet célja. Felszálló ága és tetőpontja is
csupán lépcsőfok és eszköz arra, hogy elérje a célt, nevezetesen a halált…” (101)
Így az Istenek Végzete, a skandináv Apokalipszis nem más, mint az istenek tetteinek és életének beteljesülése. Belenyugvás az elkerülhetetlenbe. Ez Odin legelső
és legutolsó tanítása: az elmúlás elfogadása.
2.2. Szt. Osvald és a Világjáró
A kereszténység térhódításával a pogány istenek kiszorultak. Az új isten,
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Fehér Krisztus nem tűrt meg egyetlen pogány vetélytársat sem. Elpusztítani gyökeresen nem tudta, így inkább magába olvasztotta őket. „A kereszténység nem
pusztította ki és nem is akarta kiírtani a germán őshitet. Nagy Gergely pápa Mellitus apáthoz írott levelében (601) azt az utasítást adja, hogy a térítők ne semmisítsék meg a megtérítendő népek szentélyeit, hanem inkább használják ki az azokhoz
fűződő kegyeletet s éppen azokon a helyeken állítsák fel az igaz isten oltárát, ahol
azelőtt pogány isteneiket tisztelték…” (102)
Ennek eredményeképp számos pogány isten beleolvadt a keresztény mitológiába.
Így kerülhetett Thor menydörgő tulajdonsága Szt. Péterhez és Hel, Loki lánya, ki
Niflheimben uralkodott, így vált Pokollá. Ekkor íródott Mutspelli vagy Muspilli
(103) (Világégés) címet viselte. Ezt „…829-ben Németh Lajos egy regensburgi
kéziratban kapta ajándékba…” (104) Ez lényegében véve Illés próféta (Elias) és
az Antikrisztus harcát meséli el, azonban nem a Jelenések Könyvének nyomdokain
haladva, hanem a ragnaröki történeteket átírva. E mű írója Thor és Jörmungand
párharcát írta le, mint Elias és a Sátán csatája, tehát Thort azonosította Illéssel.
(105) Ez a munka kitűnő példa arra, hogy a skandináv mítoszok hatással voltak a
keresztény kultúrára, akár még az Eddák megírása előtt.
Odin is hasonló változásokon ment keresztül. Szent Osvald legendája szerint egyszer találkozott egy öreg vándorral, ki hosszú, fellegköpenybe öltözött. Ennek az
öreg vándornak volt két hollója, amit oda is adott a szentnek. (16.ábra) Így lettek
Szent Osvald követei a hollók. (106) Az öreg vándor természetesen Vodan, ki híres volt vándorlásairól is. (107) Itt konkrétan nem azonosították Odint Szent
Osvalddal, hanem mintegy jelképesen átadta a staféta botot. Így lényegében
Vodan Szent Osvaldban él tovább.
Itt lényeges vonása Vodannak, hogy egy bölcs vándorként jelent meg, ki
segíti az embereket (17.ábra). Ez az oldala, tehát nem idegen tőle, sőt inkább jellemzi karakterét. Általában elrejti, hogy ki valójában, mint például Grimnír
(Álruhás, Álcás) vagy Gangleri (Fáradt Lábú) néven mutatkozott be, de ebben a
történetben is csak egy öreg fáradt vándornak mutatja magát, semmint Szélistennek, vagy a Bitóistennek. E történet szerint szóba elegyedik a szenttel, s ezután
adja oda hollóit, azonban nem lenne meglepő, ha itt egy próbát állt volna ki Szent
Osvald. Vodan egyik másik mítoszbéli vonása, hogy az embereket nem erejükkel
teszi próbára, hanem értelmükkel. Egy ízben Thorral is megmérkőzött ilyen téren,
mikor Habárdnak, a révésznek adta ki magát. Akkor csak móresre tanította a fiát,
ki erejében annyira bízott, hogy mindenkit lenézett. (108)
Vodan Szent Osvaldon kívül egy másik szenttel is kapcsolatba hozták. „A
kereszténységnek utoljára egyéb teendője sem maradt, minthogy az Odinból
Knecht Ruprechté változott alaknak Miklós nevet adjon. Alakja, öltözete, feladata
maradt a régi.”(109) Ugyanis Vodanról azt tartotta a hagyomány, hogy karácsony
környékén végigvonult az országon, s megjutalmazta azokat, kik serényen dolgoztak, de aki lusta volt azt megbüntette.
2.3. Viharcsitító az erdőkben
A következőkben egy sötét erdőbe érünk, hol megláthatjuk, hogy a szen-
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tek segítsége nélkül, hogyan boldogul a pogány főisten a keresztény középkorban.
„Bokrok között csörtető lovak hangja jelezte, hogy újabb téboly közeleg felé.
Felfoghatatlan kinézetű lovasok vágtattak el mellette… Az erdő visszhangzott a
lovasok hangjától… Sosem látott lovakon vágtató, nem evilági szépségű alakokat
látott elszáguldani… A lovasok furcsa színű és formájú páncélt viseltek. Mind
mesteri munka volt, de valahogy nem tűnt túl praktikusnak. A míves sisakok tele
voltak kiálló részekkel, amin a lesújtó kard inkább megakad, semmint hogy eltérült volna. Az egyiket ében sólyomszárnyak díszítették, a másik tetejére elefántcsont szarvakat erősítettek, a harmadikat arany szarvasagancs ékesítette. A sisakok és a karcsú dárdák fittyet hánytak a sűrű aljnövényzetnek, mintha a növények
nem mertek volna hozzájuk érni. A cirkalmas rúnákkal díszített vértek, a láncingek és a lábvédők is inkább dísznek tűntek, mint igazi páncélnak. Ennek ellenére
félelmetes látványt nyújtottak… A Bolond és a lovasai vadászatra indultak. Ha
meglátnak véged.” (110) Ez a történet, illetve jelenség nem ismeretlen az európai
népmesékben, hiszen sok történet szól a Vad Vadászról (111) és kíséretéről
(18.ábra). Főként Ausztriában, Svájcban, Szlovéniában és Dél-Németországban
ismeretes ez a történet, mikor is karácsony és vízkereszt között megjelenik ez a
démonikus csapat, kik leginkább ördögi lelkekből, bukott angyalokból, gonosz
lelkekből és keresztetlenekből állnak. Ilyen zivatardémonokat ismernek Kalotaszegen és Moldovában is. „Itt a tisztátalanok, keresztetlenek illetve rosszak egyebek mellett a levegőben, felhőben járnak, és… ’nehéz időket csinálnak’, a moldvai tisztátalanok rossz időt, jégverést hoznak a falu határára…” (112)
Ezeknek a zivatardémonoknak az eredetére nézve, mindenképp azt emelik ki, hogy az év ennek a szakaszában hatalmas elementáris viharok söpörnek át
az erdőkőn, ami valószínűleg alapja lett a Viharisten tombolásának, később vadászatának. A legtöbb helyen a zivatardémonok tombolását összekötötték a germán
főistennel, s úgy tartják, hogy ezt a vad hordát ő maga vezeti. Ezt támasztja alá,
hogy sok helyen Németországban ilyenkor azt mondják, hogy ’Wore jaget’, ami
annyit tesz: ’Vódan nyargal az égen’. Vódant hívták még Nagy Vadásznak és
Elátkozott Lelkek Urának is. „Mint maga Vódan, a Wilde Jagd is mindig lovon
ül, széles karimájú kalappal, sötét köpenybe burkoltan, kíséretében a meghaltak
fejnélküli, megcsonkított szellemei. Aki nem vonul szerényen félre útjából, annak
kárt okoz.” (113)(19.ábra)
Vodannak, mint germán főistennek, természetesen volt hatalma az időjárás felett, mit ugyancsak nevei bizonyítanak: Dörgő (Þundur), Szeles (Váfuður),
Viharcsitító (Sviðar), Vihar, Szélisten, Szelek Istene, Villámló, Hullám, Habokat
Rengető és Felhők Ura. Mindezek ellenére az Eddákban nemigen fordul elő,
hogy alkalmazta volna ebbéli hatalmát. Ez az oldala valószínűsíthetően a dühös
oldalát volt hivatott leírni, de nemigen tudta senki kihozni sodrából. De a haragvó
Vodan elöl nincs menekvés. Itt, ebben a helyzetben olyan lesz, mint egy haragos
apa, kinek ilyenkor nem ajánlatos az útjában lenni. „Az apa jár-kel a többi férfival, tárgyal, vadászik, vándorútra kél, háborút visel, szabadjára ereszti rosszkedvét, mint valami égiháborút, láthatatlan gondolatoktól ösztökélve, mint valami
hirtelen szélvihar megváltoztatja a körülményeket. Ő a harc és a fegyver, ő az oka
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minden változásnak…” (114) Jung leírása az apa archetípusáról találó, hiszen ez
minden ízében ráillik Vodanra, illetve a Vad Vadászra. Az emberek szemében
tehát a Bolygó Vadász úgy jelenik meg, mint az apa hatalmas archetípusának egy
szelete mely, mint a meg nem értett féktelen vihar: tombol s rombol. Azt az akaratot testesíti meg, mely pusztító szándékkal vonul végig a világon, de ezt nem lehet
kifürkészni, megismerni. Ezt az akaratot nem lehet megállítani, csak kitérni útjából. Ez Vodan akarata.
A Vad Vadász mítosza azonban több hasonló népmese vagy hagyomány
alapjává lett, hiszen sorra jelentek meg hasonló vad illetve dühös vadászról szóló
történetek (20.ábra). „Lausitzban Berni Dietrich, Alsó-Hessenben Nagy Károly,
Dániában Waldemár király, Angliában Arthur király, stb. lépett e kísértetes sereg
élére a pogány isten helyett. Már nem is mindenütt jelenik meg rendesen, sok helyütt csak akkor, ha háború küszöbén áll az ország.” (115) Ludwig Tieck még
verset is írt a zord vadászról. (116) Ide köthető még Hackelberg (117) és Herne a
vadász alakja is, kik ugyancsak nagy és félelmes vadász hírében állottak.
Hackelberg és Herne figurája meglehetősen hasonlóak, hiszen mindketten egykor vadászok voltak, kik e tevékenységüket haláluk után is folytatni kívánták, s folytatták is.
„Ismeritek Herne vadász meséjét:/ Vadőr volt hajdan a windsori erdőn,/
És télidőn, csendes éjféleken/ Jár a nagy tölgy körül, fején aganccsal,/ Fákat kiszárít, megront barmokat,/ És miatta fejnek véres tejet,/ És láncokat csörtet iszonytatón./ Hallottatok e szellemről: meséjét/ Babonás, üresfejű őseink/ Rebesgették, s
adták tovább korunknak/ Mint igazat: Herne vadász meséjét.” ((118) 21.ábra) Így
vedlettek az idő múlásával a dicső pogány istenek alantas rontást és bajt hozó démonokká. Ez már kevéssé köthető Vodan tomboló és kérlelhetetlen dühéhez, de
még érezni belőle azt az ősi mítoszt melyből táplálkozott.
Európára ez a történet meglehetősen termékenyen hatott, hiszen a Bűvös Vadászból Johann August Apel novellát írt Kísértetkönyv (Das Gespensterbuch) címen.
Ezt később Johann Friedrich Kind átdolgozta, s Carl Maria von Weberrel
háromfelvonásos operát írt. (119) Azonban itt már nem a jól ismert s bemutatott
zivatardémon jelenik meg, hanem egy teljesen más történet, de nyomaiban még
felismerhető Vodan közvetett hatása.(120)
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(564.oldal)
54
Szimonidesz Lajos: A világ vallásai I.; Dante kiadás, Budapest, 1988. (226.oldal)
55
Ez eredetileg Lévy-Bruhl Lucien kifejezése: misztikus részvétel, azonban Jung itt a szülőkkel való összetartozást érti.
56
Carl Gustav Jung: Föld és lélek; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és élet, Kossuth kiadó,
Budapest, 1999. (49-50.oldal)
57
„Az általunk ismert olümposzi rendszer a hellén és a prehellén felfogás kompromisszumos összeegyeztetése révén jött létre: a hat istenből és hat istennőből álló család élén Zeusz
és Héra állt egyenjogú társként, s babiloni mintára létrejött egy Istenek Tanácsa. De mikor a
prehellén lakosság fellázadt – az Iliász a lázadást Zeusz elleni összeesküvésnek nevezi -,
Héra behódolt Zeusznak, Athéné kinyilatkoztatta, hogy ’mindenre kész az Atyjáért’, és
végül Dionüsszosz kiszorította az Istenek Tanácsából Hesztiát, s ezzel biztosította a férfiak
túlsúlyát…” /Forrás: Robert Graves: A görög mítoszok, Első kötet; Európa könyvkiadó,
Budapest, 1981. (22.oldal)
58
Sz. A. Tokarev [főszerk.] Mitológiai Enciklopédia I.; Gondolat, Budapest, 1988.
(564.oldal)
59
„Boyer szerint a természeti erők megszemélyesítésének korai kísérletei voltak, Motz
szerint a germán kor előtti idők lefokozott istenei, Dronke szerint pedig az istenek hatalmának ellenségei, akik meggátolták azt a megújulásban.” /Forrás: Eric Christiansen: Vikingek;
Szukits Könyvkiadó, Debrecen, 2008. (226.oldal)
60
Eric Christiansen: Vikingek; Szukits Könyvkiadó, Debrecen, 2008. (226.oldal)
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VÖLUSZPÁ I. A »TÁTONGÓ TÉR«-TŐL AZ ELSŐ EMBERIG 17-18 vers. Gulyás Pál
fordítása IN: Keresztúry Dezső [szerk.] A német irodalom kincsesháza; Athenaeum kiadása
(11.oldal)
62
Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (13.oldal)
63
„Nevének jelentése: talán az Yggur ’Rémes/ Borzasztó’ (Óðin-név) és drasill ’ló’ összetételből: ’Óðin lova’ (de így a birtokviszony hibás)…” /Forrás: Bernáth István: Skandináv
mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (338.oldal)
64
Jankovics Marcell: A fa mitológiája; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. (41.oldal)
65
Eredetileg a borostyán szavunk szláv eredetű, tájnyelvi repkényt Kazinczy emelte rokon
értelmű megfelelőjévé. / Forrás: Jankovics Marcell: A fa mitológiája; Csokonai Kiadó,
Debrecen, 1998. (51.oldal)
66
Jankovics Marcell: A fa mitológiája; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. (51.oldal)
67
Jankovics Marcell: A fa mitológiája; Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998. (52.oldal)
68
A Fenséges beszéde 49. vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: Tandori
Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes forrás:
http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12)
69
Mózes első könyve 3. rész 7 sor /Forrás: BIBLIA- Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése; Reformátusi Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1975.
(8.oldal)
70
Gilgames 1. tábla Zászlós Levente fordítása /Forrás: Zászlós Levente: Gilgames; Tertia
Kiadó, 2004. (7.oldal)
71
Fred Staufenbiel: A kultúra tudományos fogalmának néhány eszmetörténeti forrásáról /
Forrás: Maróti Andor [szerk.] Forrásmunkák a kultúra elméletéből I. szöveggyűjtemény;
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. (9.oldal)
72
Lelley János: Az ember és kenyere; Gondolat, Budapest, 1980. (12.oldal)
73
Matthew Stover: Star Wars – A Sith-ek bosszúja; LAP-ICS Kft. AQUILA Könyvkiadó,
Budapest, 2005. (15.oldal)
74
A Nagyságos szava 85. vers Bernáth István fordítása /Forrás: Bernáth István: Skandináv
mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (179.oldal)
75
A völva jövendölése 17-18.vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás:
Tandori Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes
forrás: http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12)
76
Carl Gustav Jung: Szellem és élet; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és élet; Kossuth Kiadó,
Budapest, 1999. (23-25.oldal)
77
VÖLUSZPÁ III. ÓDINN A FÖLD ALATTI VIZEKHEZ FORDUL TANÁCSÉRT 28.vers Gulyás Pál fordítása IN: Keresztúry Dezső [szerk.] A német irodalom kincsesháza;
Athenaeum kiadása (13.oldal)
78
„Nagyon ősi, homályos, óriás vagy álf eredetű, rendkívül bölcs lény, akit olykor ásznak
is neveznek. Nevének jelentése a *mer- ’gondol’ gyökből, így μερμηιξω és a latin memeor
’rágondol, emlékszik’, esetleg a *mai-mer vagy *mi-mer gyökből származó ’ábrándozik,
régi dolgokat tud’ jelentésű szavakból ered… (Mímir, Mími, Mímur)… valamilyen módon
lényeges viszonya van a Világfával, a Mímameið (Mímir fája) összetételből eredően azonos
vele…” /Forrás: Bernáth István: Skandináv mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (321
-322.oldal)
79
Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
(142.oldal)
80
Román József: Mítoszok könyve; Gondolat, Budapest 1963. (612.oldal)
81
Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
(126-127.oldal)
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Sámánisztikus tulajdonságokat leíró nevei: Igaz (Sannur/ Saður), Varázsvesszős
(Göndlir), Pálcát Hordó Glondir, Varázs-Oltalmazó, Igazságkereső, Titoktudó, Vajákos,
Alkotó, Varázsrúnavéső.
83
A Fenséges beszéde 80. vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: Tandori Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes forrás:
http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12)
84
„Általában úgy hiszik vagy legalábbis hitték, hogy a viking kor erkölcse egy tizenharmadik századi, Odinnak tulajdonított közmondásokat és aforizmákat tartalmazó gyűjteményben őrződött meg… ’Az Ő Mondásai Onnan Fentről’, amit 1665-ben kiadtak latinul, és
amit azóta egyes angol olvasók számos verzióban ismernek…” Forrás: Eric Christiansen:
Vikingek; Szukits Könyvkiadó, Debrecen, 2008. (225.oldal)
85
A Fenséges beszéde 50. vers N. Balog Anikó és Tandori Dezső fordítása /Forrás: Tandori Dezső: EDDA – Óészaki mitológiai és hősi énekek; Budapest, 1985. Internetes forrás:
http://mek.niif.hu/00300/00377/html/index.htm (belépés: 2008.02.12)
86
Fred Staufenbiel: A kultúra tudományos fogalmának néhány eszmetörténeti forrásáról /
Forrás: Maróti Andor [szerk.] Forrásmunkák a kultúra elméletéből I. szöveggyűjtemény;
Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. (14.oldal)
87
A Nagyságos szava 2. vers Bernáth István fordítása /Forrás: Bernáth István: Skandináv
mitológia; Corvina Kiadó, Budapest 2005. (169.oldal)
88
Carl Gustav Jung: Föld és lélek; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és élet; Kossuth Kiadó,
Budapest, 1999. (46-47.oldal)
89
A tudattalan szerkezet tartalmai „az archetípusok bizonyos mértékig a tudatos léleknek a
mélyben rejtőző fundamentumai, vagy gyökerei, amelyeket a lélek nemcsak a szűkebb
értelemben vett földbe, hanem egyáltalán a világba mélyesztett bele. Az archetípusok készenléti rendszerek, amelyek egyúttal képek is és emóciók is. Agyszerkezettel öröklődnek,
sőt ennek a pszichikai aspektusát képezik…”/ Forrás: Carl Gustav Jung: Föld és lélek; IN.:
Carl Gustav Jung: Szellem és lélek; Kossuth Kiadó, 1999. (39.oldal)
90
„A Ragnarok az ’istenek sorsát’ jelenti, nem pedig az ’alkonyukat’, a fogalom pedig az
eddikus versekben bukkan fel, és semmi nyoma sincs a viking kori forrásokban…” /
Forrás: Eric Christiansen: Vikingek; Szukits Könyvkiadó, 2008. (263.oldal)
91
Völva (vulva, vagina) az alapvető jelentésétől eltérően itt egy ősi istennőt testesít meg,
ki a matriarchális korból maradt itt. „Archaikus kozmológiákban a legfőbb női princípium,
a Nagy Istenanya (égi képmása a Tejút, méhe a Föld) napról napra fölfalja, majd újraszüli
égitestgyermekeit… Ez a szűzi fogantatás képzetének gyökere…” Forrás: Hoppál Mihály,
Jankovics Marcell, Nagy András, Szemadám György: Jelképtár; Helikon kiadó, 2004.
(324.oldal)
92
Eric Christiansen: Vikingek; Szukits Könyvkiadó, 2008. (263.oldal)
93
Heinrich Gusztáv: Az Edda eredetisége. (kivonat Heinrich Gusztáv r. tagnak 1892. november 21-én tartott székfoglalójából) IN: Szily Kálmán főtitkár [szerk.] Akadémiai Értesítő, Harmadik kötet, 1892. évfolyam 25-36. füzet, Buda-Pest, 1892. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia (710.oldal)
94
Heinrich Gusztáv: Az Edda eredetéhez IN: Heinrich Gusztáv [szerk.] P. Thewrewk Emil
[szerk.] Egyetemes Philologiai Közlöny, ötödik évfolyam, Budapest, Franklin-Társulat
Könyvnyomdája, 1881. (62.oldal)
95
Mircea Eliade: Vallási hiedelmek és eszmék története II. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.
(133.oldal)
96
G. Beke Margit: Északi istenek – Történetek az Eddából; Móra Ferenc Könyvkiadó,
Budapest, 1973. (109-115.oldal)
97
Világ beteljesülésének várása.
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98

Frank Herbert kitalációja. Eredetileg Paul Artreidesnak hívták, s megvolt az a csodálatos képessége, hogy látta a jövendőt. Azonban nem azt az egyet, ami be fog következni,
hanem választásokat és döntéseket, ezeknek következményeit, így ő több alternatív jövendőt fürkészett egyszerre. Ismerte a jövőt, de volt választása.
99
Carl Gustav Jung: Lélek és halál; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és lélek; Kossuth Kiadó, 1999. (119-120.oldal)
100
Carl Gustav Jung: Lélek és halál; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és lélek; Kossuth Kiadó, 1999. (112.oldal)
101
Szimonidesz Lajos: A világ vallásai I.; Dante kiadás, Budapest, 1988. (234.oldal)
102
Mikor elkezdődik a Ragnarök Muspelheimből – a teremtetlen forró országból – Múspell
-fiak zúdulnak Vígrid-mezejére, ahol összecsapnak az Asgardi istenekkel. Muspell-fiakat
Lángóriásként is számon tartják és vezetőjük Surt, ki tüzes pallosával megöli Freyt és
felperzseli a világot.
103
Györffy Miklós: A német irodalom rövid története; Corvina, Egyetemi Könyvtár, 1995.
(9.oldal)
104
Heinrich Gusztáv: Muspilli; IN: Heinrich Gusztáv [szerk.] P. Thewrewk Emil [szerk.]
Egyetemes Philologiai Közlöny, Nyolczadik évfolyam, Budapest, Franklin-Társulat
Könyvnyomdája, 1884. (158-163.oldal)
105
Szimonidesz Lajos: A világ vallásai I.; Dante kiadás, Budapest, 1988. (235.oldal)
106
Vodant hívták még: Nagyszakállúnak (Siðskeggur), Ősz-szakállnak (Hárbaður), Pofaszakállnak (Hengikjöftur), Koromszakállnak, Ezüstszakállnak, Szürkeszakállúnak
(Hárbard), Őszszakállú Révésznek, Világjárónak, Vándornak (Gagnráður), Köpenyhordónak, Nagykalaposnak (Siðhottur), Félelmes Vándornak, Csuklyás Férfinek és Kalpagosnak.
107
A most megjelenő Thor (2011) film éppen ezt a problémát dolgozta fel.
108
Dr. Versényi György: Mikulás IN: Vasárnapi Újság XXXI. évfolyam, 50-ik szám Budapest, 1884. Deczember 14. (798.oldal)
109
Raymond E. Feist: Tündérmese; Excalibur könyvkiadó, Szeged, 1998. (212-213.oldal)
110
Vad Vadászt sok néven említették: Zord Vadász, Bolygó Vadász, wilde Jagd, wütendes
Jagd, wütendes Heer, Wudesheer, Wuotisheer, Wutheer, Wütenheer, wildes Gjaig, wilde
Jagd, Weothunges. Ezek mind Wuodana vagy Wuotan nevéből lettek képezve. /Forrás:
Pallas Nagylexikon http://www.kislexikon.hu/bolygo_vadasz.html
111

Pócs Éva: Magyar néphit Közép- és Kelet-Európa határán; L’Harmattan, Budapest,
2002. (71.oldal)
112
Pallas Nagylexikon http://mek.oszk.hu/00000/00060/html/108/pc010806.html
113

Carl Gustav Jung: Föld és halál; IN: Carl Gustav Jung: Szellem és lélek; Kossuth Kiadó, 1999. (47-48.oldal)
114
Dr. Versényi György: Mikulás IN: Vasárnapi Újság XXXI. évfolyam, 50-ik szám Budapest, 1884. Deczember 14. (798.oldal)
115
„A zord vadász komor éj közepén/ riad a vadon csalitos sürüjén,/ fölzúg a vihar, föl a
vére vadul,/ szólítja kutyáit, a kürtbe fúj./ S már száll a nyeregbe, viharsebesen/ ront, törtet
a remegő rengetegen,/ paripája nyerít, a kürtje rivallva/ hajszolja hadát, csahol kutyafalka./
Fel a vadra merészen! a vadra merészen!/ Mig az éj, ez a táj a miénk csak egészen,/ fúriafergeteg üldözi azt,/ kit a vad csaholás iszonyodva riaszt./ Így feldübörögve feszülnek a
légnek,/ hogy borzad a jámbor, a hívő lélek,/ de ha nem rettent a vadon meg az éj,/ ez a
szellem-száguldás csupa kéj.” Ludwig Tieck Tandori Dezső fordítása/ Forrás: http://
www.babelmatrix.org/works/de/Tieck,_Ludwig/Der_wilde_J%C3%A4ger
116

„A monda szerint ez egy XVI. században élt gróf. A braunschweigi udvar fő vadász-
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mestere volt. A vadászat annyira szenvedélyévé vált, hogy istenről, templomról megfeledkezve, vasár- és ünnepnapokon is vadászott. Bűnhődésül halála után éjjelente örökké a
levegőben vadászik. De Hackelberg nevét Hackelbarend-nek is mondják, a mi azt teszi,
hogy köpenyhordó. Ez meg szintén Odin mellékneve volt.” /Forrás: Dr. Versényi György:
Mikulás IN: Vasárnapi Újság XXXI. évfolyam, 50-ik szám Budapest, 1884. Deczember
14. (798.oldal)
117

William Shakespeare: A windsori víg nők Márton László és Révész Ágota fordítása IN:
William Shakespeare összes műve Helikon kiadó, Szekszárd, 1999. (478.oldal)
118
Wikipédia: Bűvös Vadász /Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/A_b%C5%B1v%C3%
B6s_vad%C3%A1sz
119

Itt leginkább Vodan kísérete ragadt meg igazán, kik elesett harcosok voltak, később
dühös és elkárhozott lelkekké váltak. Itt vezetőjük konkrétan a Sötét Vadász, a Sátán, ki 7
áldott-átkozott golyót ad a hősnek lelkéért cserébe.

Folytatása következő számunkban

Székely Péter
a szegedi tudományegyetemen végzett,
jelenleg egy budapesti
raktárban dolgozik,
kétszer is részt vett a
(MTA Szegedi Akadémiai Bizottság pályázatán. Mindkét alkalommal díjazták a pályamunkáját Ász-Thor
az európai művészetben, 2010. Oklevél;
(Megjelent az Ághegy: Skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam,
35. számában (4657-4858), 2011.) és A germán főisten archetípusa történeteinek
tükrében, 2011. II. helyezet) a skandináv mitológia iránti érdeklődése az egyetemen alakult ki, s diplomamunkája is erről szól. Nagykanizsán az MCSE Napóra
Szakcsoportban, elnöke Marton Géza — Időfelfogás a Reneszánsz művészetében,
tartott előadást— 2011.09.17.) Újabb érdekes dolgozatának első részét az Ághegy 36. számában, ODIN, AZ EURÓPAI KULTÚRKÖRBEN címmel közöljük.
A fenti ismertetővel felhívjuk dolgozatára mindazok figyelmét, akik északi és
egyben mai világunk megértéshez közelebb szeretnének férkőzni, az ősi mítoszok máig érnek.

5008

Törzstér

Törzstér

5009

5010

Törzstér

Törzstér

5011

5012

Törzstér

Törzstér

5013

Székely János fotókompozíciója

