
 

 

Sleipnir, vagy más néven Suhanó, Loki sarja és Óđinn híres nyolclábú hátasa. Ebben az 

írásban a szerepét és a fontosabb tudnivalókat szeretném bemutatni nektek. 

Suhanó családi állapotáról és születéséről majdnem pontos feljegyzéseink vannak, ami ritka a 

mitikus állatok esetében. Persze, itt közreműködnek azok a tényezők is, amelyek különlegessé 

teszik ezt az állapotot, hiszen ennek a lónak a vérében isteni vér folyik. A Verses-Edda így 

számol be erről (HDL-40 (12)): 

”Nemzett Loki farkast Angurbođa lánytól, 

a Suhanó ló meg Svađilfaritól lett. 

A legiszonytatóbb mégis az volt, 

Kinek Byleist öccse vált apjává.” 

 

 

 

Egy ló, aki Lokitól született? És mégis ki az a Svadilfari? 

Ezekre a kérdésekre már a Próza-Eddában kell a válaszokat keresnünk, ahol egy nagyon 

érdekes történetet olvashatunk ezzel kapcsolatban. 

Csak röviden elmondva, a részlet (GYK-42) szerint egy építőmester bukkant fel egyszer, még az 

idők kezdetekor, az istenek színe előtt, aki felajánlotta nekik, hogy három féléven belül akkora 

várat épít Miđgarđ köré, amekkorát a hegy- és déróriások soha nem fognak tudni átütni. Cserébe 

viszont kérné Freya kezét, és vele együtt a Napot és a Holdat. Loki javaslatára ezt az istenek 

meg is engedték neki. 

Az istenek csodálkozva nézték, hogy milyen gyorsasággal épül a fal, és hogy a mester lova, akit 

Svađilfarinak hívtak, mekkora súlyokat cipel töretlenül nap,mint nap.  

Amikor már csak három nap volt hátra, és az építkezés valóban már a vége felé járt, az istenek 

összeültek tanácskodni, és végül megfenyegették Lokit, hogy ha nem állítja helyre tévedését, 

szörnyű halállal fog lakolni. 

Loki oly cselhez folyamodott végül, hogy kancává változott (!), elcsábítva és megvadítva az 

építőmester lovát, így a munkálatok se tudtak a rendes ütemben folytatódni. Amikor erre rájött a 

mester is, hatalmas düh fogta el, és ekkor ”kiütközött belőle a dühöngő óriás.” Ennél fogva pedig 

többé semmilyen eskü nem kötötte az Ászokat, így végül a hatalmas þór látta el az álnok óriás 

baját. 



 

 

 

”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.” 

 

Mindezek után Óđinn fogadta be az állatok, aki aztán a lovak legnagyobbika lett – ”(...)Az Ászok 

lovait következőképp hívják: a legjobb köztük Óđin lova, a nyolclábú Suhanó. (...)” (GYK-15). 

Ennek megfelelően gyakran jutott szerephez is, hiszen a Mindenek Atyja lovaként számtalan 

alkalommal vették igénybe igen csak hasznos szolgálatait. 

Jó példa erre a Baldur ”haláltusájában” részt vett szerepe, ahol kétszer is ellátogat Helheimba. 

Egyszer Óđint viszi hátán(BRD-2), amikor az megpróbálja egy völvából kicsalni fiának baljós 

álmairól az igazságot. A második alkalom pedig akkor jön el, amikor már Balder ténylegesen 

meghal (GYK-49), és Hermóđ a Suhanó hátán lovagol Hel istennő színe elé. 

Ugyancsak olvashatunk róla a Skáldskaparmálban is, ahol Óđin az óriások előtt henceg lovának 

gyorsaságáról (SKM-24): 

”(...) þór éppen keleten járt, hogy trollokat csapdosson agyon, mikor Óđin Suhanó lova nyergében 

Óriáshonba érkezett, és beállított egy Hrungnir nevű óriáshoz. (...) Óđin ekkor fogadást ajánlott 

tulajdon fejére, hogy az ő lovánál nem akad jobb ló egész Óriáshonban.” 

A hencegés hallatán Hrungnir óriás dühbe jött, és elkezdte Óđint és lovát kergetni, de 

természetesen nem sikerült utolérnie, csak akkor, amikor Óđin már Ásgarđban lelassította 

hátasát. 

Összegezve tehát, elmondhatjuk, hogy Óđinn nyolclábú lova, a Suhanó a lovak legnagyobbika, 

és még ha nem is őt tartjuk a legfontosabb mitikus állatnak (embere válogatja), akkor is fontos 

szerepet játszik számtalan történetben, és eseményben. 
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Rövidítések: 

HDL: Hyndla-ének 

GYK: Gylfi Káprázata 

BRD: Baldur álmai 

SKM: A költészet(ről) 

 


