
 

 

 



 

 

Bevezetés 
Talán nincs is aktuálisabb időpont, mint decemberben, Yule - valakinek Karácsony - és Új Év között a 

Julbocken, vagy más néven a Júl/Yule kecske köré tornyosuló motívumrendszerek és hagyományok 

megvizsgálására. De mi is egyáltalán az a Júl kecske? Nos, elsősorban erről is fog szólni ez a tanulmány, hogy 

kicsit jobban kibontsuk és mindenki számára érthetővé tegyük az e szó körül forgó komplex hagyományok és 

jelentések halmazát, amivel az olvasó talán már találkozhatott is az Ikeában - főleg decemberben – található 

kecske dekorációk által, de akár a minden évben megrongált és meggyújtott gävlei óriás szalmakecske híre, és 

a finn mikulás, Joulupukki név etimológiája is már megismertethette az itthoni embereket ezzel a szóval. 

Ami miatt pedig kifejezetten érdekessé válik a téma, az az, hogy a hagyományt folytató területeken kívül 

pogány körökben is felkapottá vált ennek a hagyománynak a továbbélése, ami annak köszönhető, hogy 

nagyon sok hang szerint a Júl kecske ősi, pogány gyökerekből származik: a Þór szekerét húzó két bak, 

Tanngrísnir és Tanngnjóstr személyében. Épp ezért ez lesz a cikkem második fontos része: megpróbálok 

utánajárni, hogy mennyire van legalitása ennek a kijelentésnek, illetve, hogy mennyi köze lehet a 

Julbockennek az Ásatrúhoz és az északi hitvilág-rendszerhez. 
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Észak kecskéi 
Ha kicsit beleássuk magunkat az északi őskor kutatók 

munkájába és kifejezetten ”kecske-témában” keresgélünk az 

anyagok között, akkor nem fogunk meglepődni: ahogyan sok 

más nép korai történelmében, úgy az északi népek esetében is 

nagyon fontos és elterjedt szakma volt a bárány- és kecsketartás, 

nemcsak a Skandináviába betelepülés idejében, de később is 

(például amikor Izlandot népesítették be), noha ma már 

valószínűleg ez nem annyira látszódik meg az északi területek 

agrárgazdaságán, hiszen ma már Magyarország is nagyobb 

sűrűséggel tenyészt kecskéket, mint a skandináv országok
1
.  

A tanumi kőfaragványok egyike 

Ennek természetesen az északi kultúrán is megmaradt a nyoma. Már a legkorábbi dán régészeti leletek között 

is találunk bárány/kecske fogat, ami számítások szerint az i.e.: 4.évezred elejéről származhat. Különböző 

források és régészeti leletek maradtak fent arról, hogy már a korai időkben is hogyan használták fel ezeknek 

az állatoknak a bőrét, húsát, tejét és csontját étkezéshez, díszítésként, temetkezési kiegészítőként és nem 

utolsó sorban áldozatként is. Ezzel párhuzamosan pedig  - főleg - a kecskemotívumok is elkezdtek megjelenni 

egyrészt díszítésként, másrészt az északi szövegekben szimbólumként. Érdekes módon, noha a régészeti 

leletek között még a bárány- és kecskeleletek szinte azonos számban jelennek meg (ehhez azt is hozzá kell 

fűzni azonban, hogy néha nagyon nehéz a kettőt megkülönböztetni), addig a középkorban lejegyzett óészaki 

vallási és történelmi szövegekben már egyértelműen a kecskeszimbolika dominál, míg bárányokról jó, ha van 

pár említésünk. Van, aki ezt a keresztény hatásnak tudja be
2
, hiszen már nagyjából lefolytak az erőszakos 

hittérítések korszaka amikor elkezdték lejegyezni a sagák és Eddák nagyrészét. Ez a befolyás azonban 

szerintem nem egyértelmű: nyilvánvalóan van róla tudomásunk, hogy keresztény szemszögből és néhol talán 

keresztény hozzátoldással lettek lejegyezve az északi hitvilág elemei. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy 

ezeknek a fenmaradása elsősorban a lejegyzőknek és utána azoknak megvédőinek köszönhetőek. Azt, hogy a 

bárányokkal kapcsolatos szimbolizmusnak vajon létezhetett-e komolyabb rendszere a leírások előtt, sajnos 

már nem valószínű, hogy ki fog derülni, de szerencsénkre a kecskemotívummal kapcsolatban egész nagy 

tárház áll a rendelkezésünkre, amiben helyet foglal többek között a Julbocken is. 

 

A Julbocken 
A Julbocken, magyarul Júl kecske köré mára nagyon sokféle hagyomány leírása csoportosult, melyekben 

összességében két közös pontot találhatunk: egyrészt, hogy a Karácsonyhoz köthető (illetve előtte 

valószínűleg a Yulehoz, feltételezhetjük a nevéből), másrészt pedig, hogy van bennük kecskemotívum. Mivel 

ezzel az állításommal még nem mondtam semmi újjat, ezért a legjobb ha belefogok ezeknek a 

hagyományoknak az elemzéséhez, kezdve a ma legelterjedtebbel: a Julbocken, mint díszítőelem. 

Ma már leginkább karácsonyfákra vagy azok alá raknak szalmából készült Júl kecskét, mint egyszerű 

díszítőelemet. Ezzel kapcsolatban fenmaradt egy olyan szokás is, amely szerint ezeket a szalmakecskéket 

néhány területeken egymás házába csempészték be a szomszédok, hogy így szabaduljanak meg tőle és a 

benne lakozó szellemtől. Mert a Yule kecskéről vannak szellemszerű elgondolások is - az Our Troth írója 

szerint
3
 Svédországban és Norvégiában például olyan elképzeléseket talháhatunk, amelyek házszellemnek 

tartják a Julbockent, akit az otthon melegének megtartásának érdekében etetni, itatni is szokás (néhol azért, 

mert különben ő teszi tönkre, néhol pont azért, mert ő felügyeli és vigyázza az otthoni díszítést és egyéb 

munkálatokat). 

Kutakodásainkban fontos azt is figyelembe venni, hogy ahogy sok más ünnep esetében, úgy a Karácsonynak 

is megvannak az olyan, kifejezetten különleges, szórakoztató célú népi szokásai/rituáléi, amelyekre a - főleg – 

falusiak és vidékiek egész évben készültek. 

1. Megjegyzés: Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezetének 2014-es adatai szerint. A 

százalék arányt db/km
2
-ben kell értelmezni. 

2. Forrás: Kristina Jennbert: Sheep and goats in Norse Paganism. 

3. Forrás: Kveldulf Gundarsson: Our Troth. 49.fejezet. 
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Szerencsénkre a Júl kecskével kapcsolatban is maradtak fent ilyen rituálék, amiket együttvéve Gå julebukk-

nak hívnak, ami magyarul annyit tesz: elmenni julebukkolni
4
. Neoma Laken történész így számol be az ezzel 

kapcsolatos élményeiről: 

 

„(...) 1938 karácsonyán történt a következő eset. Épp az anyai nagyszüleim farmján szálltunk meg, körülbelül 

40 mérföldnyire a kanadai
5
 határtól. 

Nem sokkal azután, hogy már mindenki visszavonult, hogy lefeküdjön, olyan hangok kezdtek el beszűrődni, 

mintha kocsik parkoltak volna be az udvarunkba. Majd meghallottam a nagyszüleim lefelé tartó lépteit is.  

Nem sokkal ezután anyukám is felkelt, felöltözött, lement... és nem jött többet vissza. Utána apukám is így 

cselekedett. Végül nagybátyám is lement, de ő se tért vissza. 

Mi történhet vajon? Mindig is kíváncsi kölök voltam, úgyhogy elszántam magam, hogy én is lemegyek és 

körbevizsgálódok, hogy mi a helyzet. Piciny lábaim szépen levergődtek a lépcsőn, majd kinyitottam a 

szobaajtót. A szoba tele volt rémisztő kinézetű teremtményekkel. 

 

Fölsikítottam, becsaptam az ajtót és felrohantam. Beugrottam az ágyamba és elbújtam a takaróm alá. Azt 

hittem, hogy ezek a szörnyek elvitték a szeretteimet és elfoglalták a házat! 

 

Aztán hirtelen meghallottam anyukám hívogató hangját és felfelé tartó lépteit. Legalább ő rendben van! Leült 

az ágyamra, miközben megpróbálta lehúzni rólam a takarót, amivel beborítottam magam. Majd elkezdte 

megmagyarázni a helyzet: 

 

Azokat, akiket lent láttam, norvég ” julebukkolók-nak” (karácsonyi bolondoknak) nevezzük – ők csak egyszerű 

szomszédok, akik házról házra járnak vicces ruhákban és maszkokban. Némák, mégha beszélünk is hozzájuk, 

és ki kell találni, hogy ki kicsoda, különben nem veszik le a maszkjaikat (és nem is szólalnak meg - a szerk.). 

Ha mindez sikerült, meg kell őket kínálni valamivel. Ez egy ősi szokás, melynek alapötlete, hogy felvidítsa és 

összekösse a szomszédokat és a barátokat Karácsonynak idején. 

 

Amikor a julebukk-olók végül elérkeznek az utolsó házhoz, legtöbbször számítanak egy kisebb ebédmeghívásra 

is. Szóval anyukám elkezdett bíztatni, hogy jöjjek le vele és találkozzak azokkal az emberekkel... ó, istenem, 

biztos csak tréfálni akar! (...)”
6 

 

Ez a szokás természetesen közösségekként és kultúrákként néhány részletben eltérhet (például a házak közötti 

táv kocsival való megtétele kifejezetten modern ötlet, mondhatnánk már-már tradícióromboló), de azért 

nagyjából elmondhatjuk, hogy mindenhol így néz ki. 

 

De mégis mi köze van ennek a Júl kecskéhez? Kérdezhetjük jogosan. Ami szintén kimaradt az idézett 

szövegből, az az, hogy általában a beöltözők közül minimum egy személy kecskemaszkot vesz, vagy 

legalábbis visz magával kecskefejet. 

Sőt, szerencsénkre fenmaradt ránk egy kifejezetten a kecskemotívumhoz kötődő szokás is ebből a 

hagyománycsokorból. 

 
 
 

4. Megjegyzés: A My Little Norway nevű blog egyik írója említi meg a ”Julebukk/Júl kecské-ről” szóló 

cikkében, hogy a Gå julebukk norvég kifejezést angolra az elterjedt ”julebukking” fordítás helyett a ”to go 

julebukk” fordítást érdemes használni. Én is eszerint döntöttem a magyar fordításom mellett. 

5. Megjegyzés: Ne hőköljünk meg attól, hogy nem Észak-Európai területről van szó, erről részletesebben lesz 

még szó később. 

6. Forrás: A Wahpeton Daily News weboldala. Részlet. Saját fordítás. 

 

3. 



 

 

     Svéd kisfiú Júl kecskével 1946-ban            Svéd julebukkolók 1917-ből                  John Bauer:Julbocken(1912) 
 
Ez a rövid bűvésztrükk/színdarab a következőkből állt: két ember (bizonyos verziók szerint apát és fiút 

játszanak ők) és egy kecskemaszkos férfi megy be az éppen esedékes házba, ahol elkezdenek énekelni. Ebben 

az énekben a két ember elkezd üzletelni egymás között a kecske életéről és szarvairól, majd eljátszák, hogy 

leölik a Julbockent. Utána az ének úgy folytatódik, hogy a két előadó elmondja, hogy milyen, különböző színű 

ruhadarabokat terítenek éppen a halott állatra. Az ének végére aztán szenzációs dolog történik: a közönség 

bámulatára a lemészárolt kecske hirtelen felugrik a ruhák alól és ezáltal feltámad halálából. 

 

Ezen az eléggé különös színdarabon kívül a Julbockent még legtöbbször az ajándékozással lehet kapcsolatba 

hozni. Mindazontúl, hogy maga a Julebukkingolási szokások is egyfajta ajándék volt a falunak, hiszen ezzel 

űzték el a résztvevők a rossz szellemeket a környékről ( pont ezért fogadták étekkel néhány házban a 

megfáradt védelmezőket), külön a Júl-kecske szimbólum mögött is eléggé komoly ajándékozói hagyomány 

alakult ki. Sokáig Észak-Európában nem a mikulás, hanem a Julbocken - illetve az annak öltözött felnőtt, 

esetleg apuka - vitte az ajándékokat a gyerekeknek, aminek ma már tényleg csak maradványai maradtak fent – 

ezt már csak az is jól mutatja, hogy ”az igazi lappföldi Mikulás”, Joulupukki neve is nemes egyszerűséggel azt 

jelenti, hogy Jule kecske (Joulu=Jule; Pukki=kecske, bak).
7 

 

A Yule kecske ajándékozó szerepének eltünedezésének okait viszont nem szabad feltétlenül a hagyományok 

nem tartásának és a globalizáció hatásai között keresnünk. Sokkal inkább egy kis, piros sapkás és talán már 

viszonylag öreg (de néhol kifejezetten fiatalnak gondolt) manócskát érdemes okolnunk: a tomtét
8
. Félreértés 

ne essék, most nyilvánvalóan nem összeesküvés elméleteket szeretnék faragni, vagy uszítani – amúgy se 

hiszem, hogy túl sok ember van, aki képes lenne emiatt haragudni erre az aranyos kis teremtményre. 

A tomte egy kicsi, főleg manóként ábrázolt házszellem vagy tanyaszellem, aki valahogy belekerült a Júl 

hagyományköreibe is
9
, sőt át is vette szép lassan az ajándékozói feladatkört. Szerencsénkre azonban nem 

feledkezett meg a régi kecske szolgálatairól, és így nagyon sok ábrázolás és leírás szerint a kecske cipeli az  

ajándékokat vagy a tomtét is azon a bizonyos napon, amikor eljön a Karácsony. 

 
 

7. Megjegyzés: Azt már csak külön érdekességként vetem fel, hogy talán még a hazánkban is ismert 

krampusznak is lehet köze a témakörhöz. A szintén germán eredetű területeken kialakuló alakot, a mikulás 

segítőjét is sok helyen vagy kecske szarvakkal, vagy pedig kecskefejjel ábrázolják. Az is hasonlóság a két 

figura között, hogy a krampusz is egy ajándékot osztogató figura, csak sokkal inkább negatív formában – ez 

viszont lehetséges, hogy csak később alakult ki a krampusz alakja körül, de ezt még később fogom jobban 

részletezni. 

8. Megjegyzés: Bizonyos források nisse néven emlegetik. 

9. Megjegyzés: Érdekes párhuzam, hogy Izlandon a ”Júl legényeket” (angol:”Yule Lads”) is hasonlóan 

ábrázolják, ráadásul nekik is ajándékozói szerepük van. 
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Végül érdemes pár szót említenünk a hagyomány modern kori tartásáról is: ezzel kapcsolatban eléggé érdekes 

képet kapunk. Eredetileg főleg vidéki szokás volt – a kellékek is ehhez híven nem gazdag kosztümök és 

cukorkák, édességek voltak, hanem vidéki sütemények, ételek és egyszerűbb ruhák főleg. A 20.század elején 

még eléggé élénk szerepe volt a Júl kecskének mind a művészetekben, mind az ünnepek gyakorlatában, 

azonban mára ez is, ahogy sok más népszokás is, nagyon meghalványult. Viszont, ezzel egyidejűleg azt 

láthatjuk, hogy a külföldre kivándorolt északiak és az újpogányok az eredeti területektől nagyon távoli 

országokban is újraélesztették a Júl kecske szikráját és kezdték el tartani az eredetileg falusi szórakozást, 

illetve a karácsonyi díszítést is. 

 

Megítélése nagyon eltérő, szerencsére főleg inkább pozitívabb, de 

van példa arra is, hogy negatív alakként jelenjen meg. Egy dán 

népmese például arról tesz tanúságot, hogy egy lány egyszer 

éjféltájt elkezdett táncolni egy Júl kecske figurával – ami életre kelt 

és szétzúzta a szegény pára fejét az egyik gerendán. 

Sokan a Júl kecske rossz megítélést keresztény hatásnak gondolják, 

hiszen pogány időkben sokkal inkább pozitív képe volt a 

motívumnak a források szerint. Ennek ellenére viszont nem vált 

belőle egyértelműen gonosz szimbólum, hiszen ezzel 

párhuzamosan a kecsketenyésztés sokaknak az életet jelentette, és a 

többévezredes pogány kultúrális hatást és gondolkozást se lehet 

csak úgy egyről a kettőre megváltoztatni. Valószínűleg ennek is 

köszönhető, hogy ennyire sokszínűvé vált a Julbocken témakör. 
   Júl kecske illusztráció 

 

Kecskék az Eddákban 
Ha az óészaki forrásokat nézzük, közölük főleg kiemelve az Eddákat, akkor azt látjuk, hogy nem csekély 

alkalommal jelenik meg kifejezetten ez az állat. Ezeket az említéseket, hogy kicsit átláthatóbb legyen az egész 

vizsgálódás, én három kategóriába sorolnám: 

1. Þór kecskebakjaival, Tanngrísnirrel és Tanngnjóstral foglalkozó említések 

2. Heiðrúnnal, a valhallai kecskével foglalkozó említések 

3. Végül pedig minden más, főleg társadalmi szempontból sokat eláruló említések 

Sorrendben haladva az egyik legnépszerűbb isten, a Mennydörgő isten kecskéivel fogjuk kezdeni. A témában 

csak egy kicsit is jártas embereknek nem lesz meglepő, ha azt mondom: Þór fogatát két kecske hajtja
10

, akiket 

úgy hívnak, hogy Fogcsikorgó (Tanngrísnir) és Fogvigyorgó (Tanngnjóstr). Ez méltán fontos dolog az isten 

életében, hiszen nagyon sokat utazik a leírások alapján, és ilyenkor sokszor kecskebakjai húzta szekerén 

szokott közlekedni; ehhez mérten ráragadtak az idők folyamán olyan nevek is, mint például a Szekeres-Þór  

(Öku-Þór) vagy a Kecskebakok Ura (Hafra Dróttinn)
11

. 

Ezen kívül nincs is túl sok információnk a két bakról, kivéve egy kifejezett esetet, ami az Útgarða-Lokihoz 

vezető úton történt meg a  szekeres istennel: 

 
„(...) A történet úgy kezdődik, hogy Szekeres Þór útra kelt kecskebakok húzta szekerén, és vele tartott a Loki 

nevű ász is. Estére egy tanyához értek, és éji szállást is kaptak. Még az este folyamán Þór fogta a két 

kecskebakot, levágta és megnyúzta őket, majd berakta húsukat a kondérba. Mikor a hús megfőtt, Þór leült 

vacsorázni útitársaival, és meghívta enni a gazdát, annak feleségét és két gyerekét is. A gazdáék fiát Þjálfinak, 

lányát Röskvának hívták. Ezután Þór kiterítette a tűzhely mellé a kecskék bőrét, és szólt, hogy a gazda és 

családja ezekre dobálja majd a csontokat. Þjálfi, a gazda fia azonban, akinek egy combcsont jutott, fogta a 

kését, és hogy a velőhöz jusson, a csontot kettéhasította. 

 

10. Megjegyzés: Þór fogatával utazik például Hymirhez, Þrymhez és Útgarða-Lokihoz egy darabon. 

11. Megjegyzés: A nevek fordításai Bernáth Istvántól származnak (könyv: Skandináv Mitológia). 
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Þór éjszaka ott aludt a tanyán, majd még napkelte előtt fölkelt, felöltözött. Fogta azután kalapácsát, Mjöllnirt, 

és áldóan a kecskebőrök fölé emelte. Mire a kecskék újjáéledtek, csak az egyiknek sántult le a hátsólába. 

Ahogy ezt Þór észrevette, szólt a gazdának és családjának, hogy elővigyázatlanul bántak a kecskebakok 

csontjával, az egyiknek combcsontja ugyanis elhasadt. Nem is kell szaporítani a szót, mindenki könnyen maga 

elé képzelheti, mily iszonyúan megrémült a gazda, amikor Þór összevonta a szemöldökét, mert még attól a 

pillantástól is, ami a szűk szemnyílásán át rávillámlott, a gazda a földre rogyott. Þór olyan erősen markolta 

kalapácsát, hogy kezének bütykei kifehéredtek. A gazda és családja pedig, ahogy várható volt, hangosan sírva 

rimánkodtak, könyörögtek kegyelemért, kárpótlásul felajánlva mindenüket, amijük csak van. Þór ahogy látta, 

hogy ezek mennyire megijedtek, megnyugodott, kiengesztelődött, és váltságul elfogadta tőlük gyerekeiket, 

Þjálfit és Röskvát. Ők azután Þór szolgálói lettek, és követték őt mindenhova.”
12 

 

 
Þór észreveszi kecskéjének sérülését 

 

Ez a történet az előző fejezetben említett karácsonyi előadás miatt válik fontossá számunkra, hiszen talán 

joggal feltételezhetjük azt, hogy a kettőnek egymáshoz köze van. Se a Karácsony, se más keresztény ünnepek 

esetében se lenne egyedi eset az, hogy korábbi helyi pogány szokásokat olvasztanak be, illetve éltetnek tovább 

az emberek – sajnálatos módon azonban egyáltalán nincs több információnk azzal kapcsolatban, hogy vajon  

ténylegesen ez a mítosz-e a gyökere annak az ünnepi hagyománynak, vagy netán egy közös forrásból 

származik-e a kettő – hiszen ahogy azt az elején vázoltam is, eléggé széles kultúrája lehetett a kecske-

motívumnak -, vagy a legfurcsább esetben egyáltalán semmi köze sincs a kettőnek egymáshoz. Ezért a kettő 

közötti kapcsolat fennállása továbbra is feltételezés marad. 

 

A kutatásban túl sokat nem segít, de talán érdekességként érdemes megemlíteni, hogy a Hymiskviða említése 

szerint a kecske lábsérülése ”az álnok Loki átka”
13

. 

 

Továbbhaladva a témában az északi hitvilág harmadik, név szerint is ismert kecskéje Heiðrún, aki szintén 

nagyon fontos szerepet játszik az istenek birodalmában, Ásgarðban - és azon belül is Valhalla csarnokában. 

Erről - jelentősége miatt - a Próza- és Verses-Edda is beszámol
14

, hiszen tőgyéből folyik az ide kerülő 

harcosok soha el nem fogyó mézsöre. 

 

12. Forrás: Gylfaginning, 44. fejezet. Bernáth István fordítása. Az összes Edda-idézetem az ő fordításából 

származik. 

13. Forrás: Hymiskviða, 37.strófa 

14. Forrás: A Próza-Eddában a Gylfaginning 39.fejezete, a Verses-Eddában a Grímnismál 25.strófája 
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Valhallával kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ma nagyon sokan néznek úgy rá, 

mint egy ”pogány mennyországra”, ami mindenképp téves, hiszen Óðin csarnoka 

sokkal inkább egy továbbképző a Ragnaröki végső csatárra. Ehhez mérten én úgy 

fordítanám le ezt a motívumot az állandó tivornyászások helyett, hogy az északiak 

pontosan jól tudták, mennyire jótékony hatású a kecsketej, mennyire sok vitamint 

tartalmaz és hogy valószínűleg a napi szinten ennyire erős fizikai és mentális terhelés 

alatt álló embereknek arrafelé ez volt a legjobb választás ”táplálékkiegészítő itókának”. 

Heiðrúnról még annyit tudunk, hogy egy Lérað nevű fa lombjait eszi
15

. Nevének 

jelentése bizonytalan. 

 

A harmadik és utolsó szekció sokkal inkább az akkori emberek kapcsolatát a 

kecskékkel mutatja be nekünk, vagy legalábbis közöl le részleteket az olvasónak. Ezek 

túl sokat nem tesznek latba ebben a témakörben, ezért csak megemlítem őket, a 

teljesség kedvéért. 
              

A Skáldskaparmál harmadik fejezete azt meséli el nekünk, hogy hogyan szerezte vissza végül Loki Iðunn 

aranyalmáit az isteneknek, illetve, hogy milyen lakomát csaptak az istenek Skaði kiengesztelésére. Itt Loki, 

állítólag - hogy megnevettesse a jégóriásnőt – „egy zsinórt vett elő, az egyik végét egy kecske szakállára 

kötötte, a másik végét a saját heréjére, és ahogy elkezdték oda-vissza huzigálni egymást,mindketten hangosan 

visítoztak kínjukban. A végén Loki Skaði térde elé vetette magát, mire a lányból kitört a nevetés.”
 

Egyes fordítások szerint a Hárbarðsljóðban Þór kecskehússal és heringgel a kosarában megy el egy hosszabb 

kalandra
16

. 

A Hymiskviðában (26.strófa) a csónakot úgy hívja Hymir, hogy ”hullám-bak”
17

. 

A Hávamál (36.strófa) szerint „két kecskével tőzegtető alatt koldulni sem kell”, amiből eléggé kilátszik, hogy a 

korai időkben mennyire fontos lehetett a kecske a háznál és hogy a szegényebbek számára a későbbi időkben 

is nagyon sokáig az életet jelentette egy-két ilyen állat otthon. 

Ugyanerre világít rá a Rígsþulában
18

 két említés is(12. és 23.strófa): a legszegényebb osztályú emberek, a 

þrællok - a társadalom legalsóbb rétege, a legszegényebbek, a szolgák, a rabszolgák, ilyesmi - többek között 

disznót és kecskét is terelnek és ehhez hasonló piszkosabb fizikai munkákat végeznek, mellettük pedig a 

karlok - szabadok, gazdák, középréteg - is foglalkoznak kecskékkel, sőt ők már komolyabb kecsketenyésztést 

is végezhetnek, hiszen itt a forrás már arról számol be, hogy az egyik mennyasszonyt kecske-ködmönben 

hozzák a házhoz. 

15. Megjegyzés: Talán még jegyzetként érdemes felhívni a figyelmet rá, hogy Heiðrún egy kifejlett 

nősténykecske, és ennek megfelelően a Hyndluljóð 46.strófája arról számol be, hogy bakjai között szokott 

”édelegni” - Bernáth szerint ez paráznaságra felhívás lehet a szövegkörnyezetben, ami még akkor a 

legviccesebb, ha úgy értelmezzük a strófát, hogy a valhallai harcosokat jelenti jelen esetben a bak kifejezés 

(hiszen más kecskékről más forrás nem számol be Valhallánál). 

16. Megjegyzés: A legtöbb fordítás a zab vagy a zabkása mellett teszi le a voksát a kecskehús helyett, egyedül 

James Allen Chisholm fordításában találhatjuk meg az utóbbit. Ezt viszont nem feltétlenül tartanám fordítási 

hibának se nála, se a többieknél: az eredeti szövegben a ”síldr ok hafra” kifejezés áll. A síld herringet jelent, 

ez egyértelmű; a hafrát viszont az óészaki nyelvben szokták használni hímkecskék megnevezésére (lásd: 

Hafra Dróttin=Kecskebakok Ura) és ugyanakkor zabot is jelenthetett (ma is használják amúgy az izlandi 

nyelvben: hafri/hafrar=zab; hafragrautur=zabkása; haframjöl=zabpehely). 

17. Megjegyzés: Erre nem találtam semmiféle etimológiai magyarázatot (ami az én hiányosságomból is 

fakadhat), ezért elképzelhető, hogy itt az óészaki irodalomban annyira elterjedt ”kenning”-el találkozhatunk – 

ez magyarul annyit tesz, hogy az ember megpróbál egy szónak egy találékony szinonímát (ki)találni, amely 

sokszor két szó összerakásából keletkezik; elég gyakran vicces vagy épp figuratív körülírásra törekedtek 

ezekkel az eszközökkel.  

18. Forrás: A Rígsþula az ember-isten kapcsolat egyik legfontosabb forrása – ugyanakkor pedig sokat elárul 

az óészaki társadalomról, illetve annak kialakulásáról. Egy hosszabb értekezésem a műről itt található meg: 

https://asatruhun.files.wordpress.com/2015/07/rc3adg.pdf 

 

 

 

 

Heiðrún 
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https://asatruhun.files.wordpress.com/2015/07/rc3adg.pdf


 

 

 

Konklúzió 
Itt az ideje végre valahára megválaszolni a kérdést: van-e köze a Julbockennek az Ásatrúhoz, a 

Pogánysághoz? Ha igen, milyen szerepe van? Valóban Þór kecskéivel kapcsolatos-e a hagyománykör? 

Ahogy végigvettük a Júl kecskével kapcsolatos szokásokat, hiedelmeket, illetve a kecskékkel foglalkozó 

óészaki forrásokat, azt vehettük észre, hogy ütközhettünk komoly hasonlóságokba. Þór bakjaihoz hasonlóan a 

Julbocken sokszor hátasállat, aki vagy tomtét vagy ajándékot visz a hátán – és nagy hiba lenne elsiklani a 

kecskét feltámasztó előadás mellett is, ami szintén kísértetiesen hasonlít az idézett szöveghez. A kecske 

házi/tanyai szellemként és/vagy ünnepi ”felügyelőként” való elképzelése pedig Heiðrún - aki anyakecske -  

valhallai tevékenységéből is származhat, főleg mert - ahogy Þór, Miðgarð védelmezője esetében is - eléggé 

emberiség-közeli része az északi hitvilágnak. 

Ezekből viszont azt is könnyen leszűrhettük, hogy mennyire képlékeny talajon ingadozik a kettő összekötése; 

hiszen, noha szinte százszázalék, hogy a Julbocken a pogány időkben is jelenthetett valamit, az hogy biztosan 

köze lenne ezekhez a mitikus figurákhoz, csak spekuláció marad, mert az emberek már évezredek óta annyira 

sokféleképp használják ki ennek az állatnak az adottságait, annyira sokféle kulturális szerepük volt a korai 

pogányság idejétől napjainking, hogy akár az is könnyen megeshet, hogy vagy nincs közük egymáshoz az 

alábbiaknak, vagy csak laza kapcsolat áll fent. 

 

De akkor mégis mit tud kezdeni ezzel az egésszel egy Ásatrú hívő? 

Sajnos nagyon sok olyan kérdés van, amiben már nem valószínű, hogy valaha is megtudjuk, hogy mit 

gondoltok róla az ősök, a régi pogány vallás tükrében. Sok részlet esetében találgatni, feltételezni, spekulálni 

vagyunk kénytelenek. Akarva akaratlanul be kell ismernünk, hogy ez nem ugyanaz a vallás, mint amit a régi 

északon gyakoroltak. 

 

Nyilvánvalóan azonban ez nem jelenti azt, hogy fel kéne adni a próbálkozásainkkal és hitünk gyakorlásával, 

hiszen az isteneknek a szándék és a tiszta szív is fontos. Ehhez mérten azt se gondolom téves elképzelésnek, 

ha mi mégis beintegráljuk ezeket a szép hagyományokat a hitrendszerünkbe és netán a Julbockent 

Tanngrísnirrel és Tanngnjóstral, vagy esetleg Heiðrúnnal azonosítsuk (tudván persze, hogy nem biztos, hogy 

az ősök is ezt tették). 

 

Nemcsak olvastam, de volt szerencsém is már részt venni ilyen hagyományalapításban: a Julbocken, mint Júl-

kori blót áldozat is nagyszerűen funkcionálhat, hiszen mindamellett, hogy jól ég, tökéletesen szimbolizálhatja 

azt, hogy Sól erejének növekedése mellett várjuk azt a napot, amikor Þór újra kezébe veszi a kalapácsát, és a 

Nap erejét kiegészítve feltámasztja hiányzó kecskéjét és vele együtt a természetet is. 

 
Júl kecske várja az ünnepi oltáron feláldozásának pillanatát 
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Edda nevek 
Az Eddákból vett énekek és művek neveit a szövegben az eredeti, óészaki névvel hagytam meg.  

Magyar fordításuk így hangzik (1. Bernáth István fordítása; 2. Tandori Dezső fordítása; 3.ahol csak egy név 

van, ott Bernáth fordított csak) 

 

Próza-Edda 

-Gylfaginning: Gylfi Káprázata 

-Skáldskaparmál: A költészetről 

 

Verses-Edda 

-Hymiskviða: Hymir-ének; Hymir-ének 

-Grímnismál: Álcás-ének; Grímnir-ének 

-Hárbarðsljóð: Ősz-szakáll ének; Hárbard-ének 

-Hávamál: A Nagyságos szava; A fenséges beszéde 

-Rígsþula: Ríg-vers; Ríg-ének 

-Hyndluljóð: Hyndla-ének; Hyndla-ének 

 

Képek 
0. Borítókép: A Mjölnir+kecske szimbólum innen származik: 

https://www.pinterest.com/pin/430164201880166942/ 

1. Kép: http://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/90303205/ 

2. Kép: Bronzkori kőfaragvány (pirossal kiemelve). Tanum megye, Svédország, Vitlycke múzeum. Link: 
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5. Kép: John Bauer: Julbocken.  

6. Kép: http://digitaltmuseum.se/011013851234?page=2&query=julbock&pos=110 

7. Kép:  Lorenz Frølich: Tanngrisnir and Tanngnjostr 

8. Kép: Lorenz Frølich: Heiðrún 

9. Kép: A Magyar Ásatrú Gyülekezési Pont Yule alkalmából tartott Sólarblót oltára. 
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