
 

 

Apró érdekességek I.-II. 

Óđinn testvérei 

Legutóbbi kutatásaim során újra felmerült bennem, hogy vajon mi lehet a megoldás a teremtő hármas 

problematikájára – hiszen a Próza- és a Verses-Edda is más-más neveket említ a témában. Egyszer 

már volt erről szó egy írásomban, ott arra a következtetésre jutottam, hogy Óđinn, Hönir és Lóđur volt 

a teremtőhármas. Akkor leginkább arra hivatkoztam, hogy a Prózában csak az van, hogy Bur fiai 

teremtették az embereket, és ezt a kifejezést használhatnánk ”A völva jövendölésében” található 

Hönirre és Lóđurra is, hiszen ott is szerepel ez a kifejezés. 

(Illetve a Verses-Edda az ősibb és megbízhatóbb forrás) 

 

Ugyanakkor azóta találtam egy ennél csiszoltabb elméletet is, ami talán jobban magyarázná meg 

az esetet. Eszerint Vili és Vé a Próza-Eddában Hönirt és Lóđurt jelenti. Érdekes ötlet, a következőkkel 

lehetne talán alátámasztani: 

1. A Próza-Edda elején csak három gyermek születését említi az írás. Így lehet, hogy ez a szám 

tényleg csak maximum három. A nevük pedig : Óđinn,Vili és Vé 

2. A Gylfi Káprázatában nem szerepel Hönir (Höniré egyszer szerepel, apróbb említésként) és Lóđur 

neve, és Vili és Vé neve se szerepel máshol a Gylfi Káprázatán kívül. 

3.Nagyon keveset tudunk a négy névvel(Vili,Vé; Hönir, Lóđur) kapcsolatban, talán a legtöbbet még 

így is Hönirről tudjuk. Mindenestre semmi olyan nincs róluk leírva, ami kizárná az elmélet 

lehetőségét. 

4. Snorri Sturluson valószínűleg jól ismerte és olvasta az Edda-énekeket, több helyen idéz is belőlük. 

Ha legalitást adunk ennek az elméletnek, akkor Lóđur se lesz annyira ismeretlen szereplő (ámbár azért 

sokkal többet nem tudunk meg így se meg róla, csak kicsivel lesz ismertebb), illetve Hönirnél is 

jobban alá lesz az támasztva, hogy egy bölcs és ősi istenségről van szó jelen esetben(persze nemcsak 

emiatt, hanem más esetek miatt is). 

Viszont a teória elfogadásánál is felmerül egy újabb fontos kérdés: melyikük neve Vili, és melyiküké 

Vé?  



 

 

Erre egy érdekes, etimológiailag bizonyított teóriát hoznék föl: Vili és Vé neve meglehetősen 

metaforikus ebben az esetben (lehet, hogy talán emiatt is kapta Hönir és Lóđur itt ezt a nevet), ugyanis 

a Vili szó az "akarat" vagy "spirituális erő", a Vé pedig a "ragyogás" vagy "megismerés, felismerés" 

szóból eredeztethető. 

(forrás: Simek Rudolf) 

Ez márcsak azért is érdekes, mert a Snorri-féle változatban nincs említve, hogy pontosan melyik isten 

mit ad az embereknek (opciók:lélek és élet; értelem és mozgáskészség; arc, beszélés, hallás, látás), de 

a Völuspában a következőt találhatjuk (18.strófa): 

 

"Levegőt Óđintól, 

Lóđtól színt és vért, 

Hönirtől értelmet kaptak hamarost." 

Ámbár nem szószerintiek a jelentések csak körülbelül lehet őket 

egyeztetni, de én így tudnám párosítani ezeket: 

Óđinn: lélek és élet; levegő 

Lóđur=Vé: arc,beszélés, hallás, látás; szín és vér 

Hönir=Vili; értelem és mozgáskészség; értelem 

Persze ezek a párosítások is csak egy teóriát képeznek, de mindenesetre 

elgondolkodtató ötlet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lóđurr 
Nagyon kevés információnk van erről az istenről, hiszen a nevén kívül csak annyit tudunk biztosan 

róla, hogy a Völuspá szerint a három teremtőisten egyike, illetve a Skáldskaparmál kétszer is úgy 

jelöli Óđinnt, mint ”Lóđur barátja”. 

 

Ebből az okból kifolyólag viszont különböző teóriák is születtek Lóđur kiléte felől: 

1. Lóđur egy teljesen különálló istenség, csak keveset tudunk róla. 

2. Lóđur, mivel a teremtőhármas része, ezért vagy Vilivel, vagy Vével azonosítható. 

(ugyebár az előző részben én Vével azonosítottam, okfejtést ott találtok rá) 

3. Lóđur valójában Loki. Ezt leginkább a névhasonlósággal, illetve azzal szokták alátámasztani, hogy 

nagyon gyakran szerepel az ”Óđinn, Hönir, Loki” hármas a történetekben (pl.: A vidraváltság 

történetében vagy az Aranyalmák elrablásának előzményeiben). De, ezen kívül erre sincs más 

bizonyíték. 

4. Lóđurr neve az ”elragadtatás” és ”ragyogás” szavak mellett eredeztethető a ”gyümölcs, termőföld” 

és ”növekedés” szavakból, épp ezért van, aki Frey-el azonosítja a termékenység-központúság 

szemszögéből.  

Amint láthatjuk, az első ötleten kívül semelyik se nyújt biztos választ (talám még a második) a 

kérdésre, forrás hiányában. 

 

Még egy érdekesség Lóđurral kapcsolatban Gad Rausing teóriája a ” The days of the week and Dark 

Age politics” nevű irományból, ahol az író szembemegy a többségi véleménnyel, ami szerint a 

szombat szó az északi országokban a ”mosás napját” jelentheti; ő sokkal inkább a ”Lóđur napjára” 

eredeztetné a nap nevének eredetét. 

Alapvetően ő is Lokival azonosítja Lóđurt, ezért azzal bizonyítja elméletét, hogy szerinte a 

kereszténység ki akarta törölni a ”gonosz isten kultuszát”, ezért lett ennyire elterjedt a ”mosás napja” 

verzió. 

Őszintén szólva etimológiailag viszont nem igazán támasztotta alá az ötletét. 

 

Röviden ennyit Lóđurról, valószínűleg sokkal többet nem is tudnánk róla elmondani.  

ValhallaRising/Farkas Vendel 

 


