
 

 

A Loki-család 
avagy problémák, teóriák és kérdések markában 

 

Mostani írásom elsődleges célja az lesz, hogy a Loki család képét sikerüljön kicsit jobban 

összerakni és összefoglani. Ez alatt azt értem, hogy a források segítségével próbálom meg 

alátámasztani a család vérségi kapcsolatait, és próbálok annak problémáira rávilágítani. 

 

A szűk család 
Talán a legjobb, ha Loki közvetlen családi környezetét vitatjuk meg először, beleértve a 

származását, a feleségeit és a testvéreit is. 

 

Származását tekintve Lokiban óriásvér csörgedezik (mondjuk melyik istenben nem?), apjáról, 

Fárbautiról ugyanis tudjuk, hogy óriás. Erről a GYK-33 és a SKM-16;17;22 is tanúságot 

tesz. 

Anyjának származása ismeretlen, egy szó említés sincs róla a szövegekben, ennek ellenére 

nagyon sokszor találkozhatunk a nevével, leginkább olyan alakban, hogy Lokira hivatkoznak 

úgy, hogy ”Laufey-fia Loki”. Ilyen például a GYK-42, a GYK-49 és a SKM-43. 

Az írások viszont nemcsak ezen az egy néven illetik Loki anyját, Laufey-t, hanem egyszer, a 

GYK-33-nál találkozhatunk a ”Nál” megnevezéssel is, de sajnos több információ hiányában 

ennek az okát nem tudjuk megvizsgálni. 

 

 
          Fárbauti         Laufey 

 

Mivel azonban se apai, se anyai ágon nem csorog Loki ereiben isteni vér, ezért felmerül a 

kérdés, hogy miért soroljuk őt is hozzájuk? Erre talán a LKS-9 adja a legjobb választ: 

 

”Loki: 

Emlékszel-e, Óđin,  

Egykor, ősi időkben vérünk vegyítettük? 

Mondtad, hogy egymagad sört el sem fogadsz, 

Csak ha ketten kapjuk.” 

 



 

 

Szerintem a szövegből elég könnyen ki lehet találni Loki isteni mivoltának zálogát: hajdanán 

vérszövetséget kötött Óđinnal, ezzel is megpecsételve kapcsolatukat. 

(Loki ezen állítását Óđinn nem cáfolja meg, így valószínűleg igaz is lehet) 

 

A párszor már említett GYK-33 bizony eléggé fontos forrás Loki esetében, hiszen a 

”Nagyságos” itt mutatja be magát Lokit is Gylfi királynak. Sok más fontos információ mellett 

itt kaphatunk tudomást arról is, hogy Lokinak van két testvére, névszerint Býleist és 

Helblindi. Sajnos nekik is csak a nevük maradt fenn, illetve családi kapcsolatuk Lokival. 

Ennek ellenére Býleist nevét jó párszor felhasználták az írások, leginkább azért, hogy Lokira 

hivatkozhassanak (VSP-51; HYN-40; SKM-16). Ekkor úgy emlegetik a bajkeverő istent, mint 

”Býleist öccse”. 

Helblindit sehol máshor nem említik a fennmaradt források. 

Származásukról se esik igazán szó sehol, de leginkább az óriások közé lehet őket is sorolni. 

 

Párkapcsolatai 
”Párkapcsolatait” tekintve három entitásról tudjuk biztosan, hogy gyermeket nemzett 

Lokinak, illetve van egy negyedik személy, kinek létezése és kapcsolata Lokival 

meglehetősen vitatott. 

 

Elsőnek talán a legjobb Angurbođát, a Jötünheimből származó óriásasszonyt megemlíteni. 

Angurbođa világunk sorsában azért is játszik fontos szerepet, mert tőle származtatjuk Hélt, 

Fenrirt és Jörmunganđot, Loki híres gyerekeit is. Erről a GYK-34-ben olvashatunk többet. 

A Verses-Eddában is megemlítik egyszer a nevét, a HYN-40-ben: ”Nemzett Loki farkast 

Angurbođa lánytól(...)”. 

Ezenkívül még két helyről tudunk, ahol lehetséges, hogy rá utalnak a források. Az egyik ilyen 

a VSP-40, melyre a GYK-12 is hivatkozik – itt egy óriásnőről olvashatunk a Miđgarđról 

keletre található Vaserdőből, aki Fenrir farkas kölykeit táplálja és neveli fel. Viszont ha ezt az 

óriást Angurbođával azonosítjuk, az újabb kérdéseket szül: Ő lenne Fenrir kölykeinek anyja? 

Vagy esetleg több farkast is nemzett Fenrir mellett, csak nem tudjuk a nevüket? Esetleg itt 

inog meg az a kérdés, hogy Hati és Sköll tényleg Fenrir fiai? Ezek a kérdések egyelőre 

megválaszolatlanok maradnak. 
(Hati és Sköll származását tisztázandó írásomat itt találhatjátok meg: 
https://www.dropbox.com/s/krvngr1mazpt287/Ordas%20filoz%C3%B3fia.pdf?dl=0) 

 
Angurbođa gyerekeivel: Hél, Jörmunganđ és Fenrir 

https://www.dropbox.com/s/krvngr1mazpt287/Ordas%20filoz%C3%B3fia.pdf?dl=0


 

 

A másik említést a BRD-13-ban találhatjuk meg, ahol az együttműködni nem akaró völvát a 

következővel rágalmazza meg Óđinn: 

 

”Te meg nem vagy völva, nem tudsz te semmit. 

Három szörnynek vagy te szülőanyja!” 

 

Nagyon valószínű, hogy Angurbođára utal itt Óđinn, hiszen leginkább Loki fiai kapják meg 

ezt a nem igazán pozitív jelzőt (”szörny”). Nem tartozik már szorosan a témához, de mégis 

érdekes kérdés, hogy csak rágalomról van-e itt szó, vagy ténylegesen a híres-neves 

óriásasszonyt fedezte fel a Mindenek Atyja a völvában. 

 

Másodiknak Sigynről érdemes pár szót ejteni, akit már állandó házastársként is 

megemlíthetünk, hiszen a GYK-33 már úgy mutatja be, mint Loki feleségét. Illetve 

valószínűsíthető, hogy az istennői rangot (pl.:SKM-1) is úgy kaphatta meg, hogy hivatalos 

volt Ægir lakomáira is, mint Loki felesége. 

Közös gyerekeikről később fogok beszámolni; Sigyn családi környezetéről semmit se tudunk, 

az egyetlen információ, amit az írások leközölnek még róla, az a férje felett való őrködés, 

Loki megkötözésének ideje alatt (pl.:GYK-50; LKS-befejező része). 
    

Nem szabad szó nélkül elhaladni Loki kanca-kalandja mellett se. Erről a GYK-42 ad nekünk 

részleges tájékoztatást: a Miđgarđot védő fal felépülése eléggé ismert történet, talán nem is 

kell elmesélnem senkinek se, s a végeredményt is valószínűleg messze földön ismerik a 

hívők. 

Nos, a történet egyik mellékszálának a végeredménye lett a következő: 

”(...)Loki pedig, aki Svađilfarival üzekedett, egy idő múltán megellett, és világra hozott egy 

deres színű, nyolclábú csikót, amely azután az istenek és az emberek világában a legjobb lóvá 

növekedett. (...)” 

 

 
Loki kancaként megvadítja Svađilfarit 



 

 

Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenem Glutot vagy Glóđot is, akit némelyek Loki 

első (esetleg ”titkos”) feleségeként tartanak számon. Ebbe a teóriába azonban több helyen is 

bele lehet kötni. 

Egyedül a  Þorsteins saga Víkingssonarban (”Viking Thorstein-fia sagája”) találkozhatunk 

Glut nevével, ahol azt tudhatjuk meg róla, hogy Jötünheimből származik, szüleit Grímnek és 

Grímsgarđnak hívják, és két gyereke van a férjétől: Eisa és Einmyria. Férjeként egy Hálogi 

(”Hatalmas-Logi”) nevű norvég királyt említ meg, akit sokan a hitvilágunkban már ismert 

Logival asszociálnak. 

Logit pedig sokan Lokival hozzák összefüggésbe természete miatt. Ugyebár Logi egy tűzóriás 

- maga a neve is azt jelenti óészakiul, hogy ”tűz” -, Ægir és Kári testvére. Mivel pedig Loki 

neve is némely elképzelések szerint ebből a szóból eredeztethető, illetve Loki természete is 

leginkább a tűzhöz hasonlít, és sokszor kapcsolatba is hozzák vele, ezért lehet, hogy sokan 

egynek gondolják őket. 

Én ezt azért nem gondolom reálisnak, mert mindkét entitásnak (Lokinak és Loginak is) 

ismerjük a szüleit, a testvéreit, melyek nem egyeznek, másrészt pedig amikor Thor 

meglátogatja Útgarđ-Lokit (GYK-46;47), akkor Loki és Logi személye találkozik is 

egymással, sőt versenyeznek is! Számomra ez a kettő elegendő indok, hogy elvessem a 

lehetséges kapcsolatot. 

 

A Sigyn-gyermekek 
Végére pedig muszáj megvitatni Sigyn utódainak kérdését is, mert az Eddák erről szinte 

mindenhol más véleményen vannak. 

Róluk összesen három helyen találhatunk említést (+1 nehezen értelmezhető strófa, amit talán 

értelmezhetünk úgyis, hogy egyikükről van benne szó), és mind a három helyen más nevekről 

mondanak mást az írások: 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Eorsteins_saga_V%C3%ADkingssonar


 

 

Ha azt vesszük figyelembe, hogy valószínűleg az első kettőnél lehet valami közös logika, 

hiszen ugyanaz a szerző (bár mondjuk jelenlegi tudomásunk szerint valószínűleg Snorri a 

Verses-Eddát is jól ismerte, sokszor hivatkozik is rá, és mégis találunk a két forrás 

elbeszélésében ellentmondásokat – igaz, lehetséges, hogy mi értelmezzük rosszul, vagy Snorri 

tett így, nem pedig a tudatlansága az ok), akkor valószínűleg a két Nari/Narfi egy és ugyanaz, 

Váli pedig nem véletlenül nem volt megemlítve az első esetben. Hogy ennek mi lehet viszont 

az oka, az rejtély. 

Lehetséges, hogy Loki-fia Váli az a Váli, akit Rind óriásnő szült (Óđinnak) Baldur halálának 

megbosszulásához. Akkor stimmel is, hogy életben marad, de kérdés, hogy milyen jogon 

hívnánk őt Loki fiának? 

És akkor még nem is volt szó a harmadik forrás Narfijáról és Narijáról, ahol a szerző az eddig 

biztosnak mondott Narfi/Nari-t szedi szét két személlyé, ráadásul Válit már nem is említi. 

 

Ugyancsak bejön a képbe az előbb már említett +1 strófa is (VSP-34): 

 

”Rátekerte Váli 

A vaskemény kötést, 

A belekből font 

Gyilkos béklyót.” 

 

Bernáth István azt kommentálja fordításában a 

strófához, hogy  

”talán a versnél is régibb, nem ideillő, alig 

értelmezhető félstrófa. A Lokival való végső 

leszámolásra utal.” 

Valóban kérdés, hogy ez bizonyítja-e azt, hogy 

Lokinak van egy Váli nevű fia, vagy Rind-fia 

Váli vérségi kapcsolatban lenne Lokival; vagy 

pedig csak arról van szó, hogy itt Váli bosszúja 

Höđön igazából Lokira, a valódi tettesre 

mutat/utal, vagy ténylegesen Lokin hajtotta 

végre. Ezek is mind érdekes kérdések, és 

megválaszolásuk is mind újabb kérdéseket és teóriákat tárnának elő számunkra, de sajnos  

ebben az írásomban ezekre már nem adom meg a válaszokat. 

  

Mielőtt befejeznék a Loki család végigtárgyalását, muszáj pár szót említeni még egy érdekes 

teóriáról. Többek között a GYK-10 is megemlíti Nótt (”Éjszaka”) apját, akinek több neve 

ismert – ebből négy az Eddákban is megtalálható –, köztük a Narfi is: 

- GYK-10: ”(...)Nörfinek vagy Narfinak hívták.(...)” 

- VAF-25: ”(...)az Éjt Nörvi nemzette.(...)” 

- ALV-29:”(...)hogy hívják az éjszakát, Nör lányát(...)” 

Az biztos, hogy Lokinak van egy Nari vagy Narfi nevű fia, és ha Loki fiát az utóbb említett 

Narfival azonosítjuk, akkor igencsak megnövekedik Loki családi köre. Aminek amúgy nincs 

is nagyon akadálya, hiszen Lokiról tudjuk, hogy valószínűleg az idősebb istenek közé 

tartozik. 

A család pedig nemcsak sok új, hanem sok érdekes taggal is bővülne. Ugyanis az 

azonosításnak köszönhetően Nótt-lánya Jörđ is felkerülne Loki családfájára, ami pedig azt 

jelenti, hogy Loki Thor ükapja! Érdekes fejlemény, mindenki dolgozza föl magában úgy, 

ahogy szeretné, és kezelje az asszociációt úgy, ahogy akarja. 

 

Loki megkötése 



 

 

Remélem sikerült az írásommal kicsit segítenem az olvasónak, hogy világosabban láthassa 

Loki kusza vérségi kapcsolatait. Az írás nem akart semmit se eldönteni, ami túlságosan 

kérdéses, sokkal inkább fel szerette volna vázolni a helyzetet, hogy gondolkozásra sarkalja 

az olvasót. 

 

Végére pedig ilyenre sikerült Loki családfája a biztos és lehetséges rokonokat is számba véve: 

 

 
 

ValhallaRising/Farkas Vendel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

∞ ∞ 
 

Rövidítések 

 
- GYK: Gylfi Káprázata(Gylfaginning) 

- SKM: A költészet(ről)(Skáldskaparmál) 

- LKS: Loki csúfolkodása(Lokasenna) 

- VSP: A völva jövendölése(Völuspá) 

- HYN: Hyndla-ének(Hyndluljóđ) 

- BRD: Baldur álmai(ról)(Baldurs Draumar) 

- VAF: Vafþrúđnir-ének(Vafþrúđnismál) 

- ALV: Alvís-ének(Alvíssmál) 

 

Képek 

 
1. Natasa Ilincic (UnripeHamadryad) – Fárbauti 

2. Natasa Ilincic (UnripeHamadryad) – Laufey 

3. Ifjabbik Emil Doepler - Loki's Offspring 

4. Dorothy Hardy - Loki and Svadilfari 

5. Saját készítésű kép - A három opció 

6. Sam Flegal - The binding of Loki 

7. Saját készítésű kép - Loki családfája 

 

Források 

 
A Próza- és Verses-Edda (főleg a Bernáth István-féle fordítás, az idézetek is onnan vannak) 
www.en.wikipedia.org 
http://www.northernpaganism.org/shrines/logi/about.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fornj%C3%B3t#Logi 

http://www.godchecker.com/pantheon/norse-mythology.php?deity=GLUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

∞ ∞ 
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