
 

 

Apró érdekességek VII.- A hullafaló, a névtelen sas és az égig érő fa 

 

A mai részben az Yggdrasil tetején csücsülő madarakról szeretnék pár szót említeni. 

Erre a kérdésre a legtöbb információt a Gylfi Káprázata 16.fejezetében tudhatunk meg, 

ahol két madarat említenek a szövegek: egy sokattudó sast, illetve egy Veðrfölnir nevű 

sólymot (vagy héját), mely a sas két szeme között üldögél. 

Ámbár nem tudjuk a sas nevét, arról a Verses- és Próza-Edda is beszámol, hogy 

Ratatösk, a mókus üzeneteket továbbít közte és Níðhögg között Yggdrasil törzsén 

futkosva(Álcás-ének, 32.strófa): 

 

"Fentfogú, a mókus fel-le futkos, iramlik 

Yggdraszill kőrisfáján; kihallja fentről 

A sas kiáltozását, közli Nídhögg-gel odalent." 

 

 

És, ámbár nem tudjuk a sas nevét, ezért ez csak egy teória, de sokan Hullafalóval 

(Hræsvelg), a sas-álcába bújt óriással azonosítják a névtelen sast, akiről a Vafþrúðnir-

ének 37.strófájában olvashatunk: 

 

"Hullafalónak hívják; sas-hámban, az óriás 

Kiül az égi szegélyre, szárnyától kavarodik, 

Halljuk, a szél, emberek egét hasítván." 

 

De ez természetesen csak teória marad. Viszont az is érdekfeszítő kérdés lehet, hogy 

vajon mit keres egy madár egy másik madár szemei között? Illetve miért vannak 

egyáltalán ott a madarak? 

 



 

 

Sok ötletet találhatunk erre is – valószínűleg nincs túl sok köze hozzá, de mégis 

gyönyörű párhuzam, hogy Diószegi Vilmos a magyar és a hozzá hasonló (türk-mongol-

lapp,stb.) sámánisztikus hitvilágok (ezekben a hitvilágokban is megjelenik a világfa-

életfa-égig érő fa motívum) kutatása közben (forrás: Diószegi Vilmos - A pogány 

magyarok hitvilága) talált egy olyan hiedelmet, mely szerint a Világfa ágain üldögélő 

madarak valójában lelkek, és ők szállnak bele az asszonyok méhébe, amikor azok áldott 

állapotba kerülnek. A terhes nők álmában ilyenkor meg is jelennek ezek a lélek-madarak 

Diószegi kutatásai szerint. Valószínűleg Álmos születésének legendájában is ezt a 

mitologikus elemet találhatjuk meg – ezzel fejezem a mai részt: 

 

(...)Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni csodás eset 

következtében nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni 

látomás jelent meg turulmadár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt. 

Egyszersmind úgy tetszett neki, hogy méhéből forrás fakad, és ágyékából dicső királyok 

származnak(...). 

Anonymus: Gesta Hungarorum (Pais Dezső fordítása) 
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