
 

 

Níðhöggr 

 

Níðhöggr, az Yggdrasil gyökereinél élő, és azt rágó sárkány már megvolt említve egyszer. Ő az, 

kinek üzeneteit szállítja Ratatosk Hræsvelgr sasnak- helyesbítek, óriás sas képében. Bár ezekről 

a pörlekedésekről túl sokat nem tudunk meg, mégis csak érdekes beszélgetések folyhatnak le 

kettejük között. 

Itt pedig rátértünk arra a témára, ami megindokolja azt, hogy miért írnak kevesebb cikket 

Níðhöggr sárkányról, mint mondjuk Jörmungandr-ról. Sajnos ő azon szereplők közé tartozik, 

kikről tudjuk, hogy viszonylag fontos szerepük van, mégis nagyon kevés információ maradt fent 

ránk. Szerintem ez nagyon kár. 

De mi az, ami ránk maradt? Mi a szerepe neki? 

Elsősorban azt tudjuk Níðhöggr-ről, hogy a Ragnarök után és előtt is van szerepe- emberi 

szemszögből is. Mi, Miðgarð lakói legfeljebb halálunk után találkozhatunk vele- bár nem ajánlom 

senkinek se ezt a sorsot. Már neve is fémjelzi az idejutók tetteit, ugyanis a ”Níð” szócska a viking 

társadalomban a becsület elvesztését és a bűnöző életmódot jelölte. Akár a sárkány 

természetére, akár áldozataira utal ez a név, egy biztos:akik különösen gonosz életet éltek 

életükben, biztosak lehetnek benne, hogy farkasszemet kell még nézniük ezzel a szörnnyel 

(haláluk után). A völva így beszél róla (39. és 41. versszak): 

”Gázolnak majd méreg sűrűjében, kik esküszegők 

kik orgyilkosok és kik más asszonyát akarnák bírni. 

Ott kínozza Níðhöggr a farkas-tépte 

holtak tetemét- Eleget tudtok már?! 

Töltekezik holtak testével-vérével, 

vörösre festi vérrel az eget. 

Nap fénye feketül, nem tűz le nyarakra, 

kártékony szelek közt- Eleget tudtok már?!” 

Az írásokból azt is ki tudjuk olvasni, hogy a Ragnarök után hasonló, ámbár szolgaibb munka vár 

rá. Ő lesz az, aki holttestek tengerét takarítja majd el végleg, hogy ne piszkítsák be az új világot. 

A ”völva jövendölése” ezzel a versszakkal fejeződik be: 

”Jön suhanva sötét sárkánykígyó, 

fényesen, lentről, Niðafjöll felől, 

szárnytolla közt hullával száll 

a mezők fölött Níðhöggr ... 

És merülök vissza én is.” 

Lezárásképp én Níðhöggr-öt nem sorolnám be negatív karakternek, ha be kéne sorolnom 

bárhova is. Alapvetően nem épp a legszebb vagy legtisztább feladatokat végzi el, de ezeket 

valakinek el kell végeznie. Senki se örül a fenyítésnek, de a büntetés alkalmazása itt igazságos 

volta miatt megbocsátható. 

Felhasznált irodalom (ajánlom olvasásra is): 

-A völva jövendölése (Edda-Versek) 

-Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%AD%C3%B0h%C3%B6ggr  

-Norse Mythology For Smart People: http://norse-mythology.org/gods-and-

creatur…/giants/nidhogg/ 
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