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Bevezetés
A mai modern társadalomban az az általánosan elfogadott teória, hogy „…minél fejlettebbek

vagyunk,  annál  inkább  el  kellene  fojtani  magunkban  a  biológiai  mivoltunkat.  Persze  legyünk
őszinték, ez az elfojtás soha sem fog tökéletesen sikerülni úgy sem.” Ez természetesen ellentmondást
szül, amit az ember nem képes feloldani, így eltemeti magában. Azonban ez nem megoldás. Ezt
mindenki tudja. Mindez azt eredményezi, hogy ettől az elfojtott belső ellentmondástól frusztráltak
lesznek az emberek, s biológiai igényeiket – amiket a társadalmi tabuk korlátoznak – más módon
próbálja  meg  kielégíteni.  Ezeket  az  igényeket  és  vágyakat  pótszerek  segítségével  tudják
lecsillapítani, ami azonban csak pillanatnyi megoldást kínál. Nem tartósak ezek a megoldások, így az
ember mindig újabb és újabb kompenzációkat keres, melyet később újra eldob. Ez az alapja annak a
modern  társadalmakban  jelentkező  neofíliának,  amit  Konrad  Lorenz  is  megállapított.  Ilyen
pótszernek tekinti Freud a vallást is, s ebbe a mítoszok is beleférnek. „Az ember nem tud úgy
kiteljesedni, ahogy szeretne, ezért megteremti magában az isteneket, a legkülönbözőbb vallásokat. A
vallásnak a jelenléte tehát önmagában a legszebben árulkodik, hogy nem tudok úgy élni, ahogy
szeretnék…”

De a mai kor embere egy olyan világban nőtt fel,  hol a vallási  meggyőződés egyenlő lett a
babonás  félelemmel,  ami  tudományos  szempontból  megkérdőjelezhető.  Az  létezik,  amire  van
bizonyíték. A vallásosságnak azonban nem kell bizonyíték, hiszen az a bizonytalanságba vetett hitből
és  reményből  táplálkozik.  A többség azonban ezt  nem ismeri  el.  „A Megváltóért  való  kiáltás…
népszerűtlen,  mert  irracionális  és  tudománytalan.  A  mi  statisztikai  korunkban  nincsen  semmi
ilyesmi. A legmélyebb szorongáson alapuló szükséglet ezért csak halkan nyilatkozhat meg; senki sem
akar olyan pesszimista lenni, amilyenek az első keresztények voltak, hiszen az amerikai kozmosz
heroikus ideálja az optimizmus…” A legtöbb embernek ez a hétköznapi valóság, melyben él.

A kiszámíthatóság egyszerre ad biztonságérzetet, s telepszik nyomasztóan az ember nyakába.
Egy olyan világban, ahol nincs semmi rendkívüli és mindent meg lehet jósolni, az ember belefásul, s
a napi rutinban végleg feloldódik személyisége. Az idő elteltével úgy peregnek le az évek számára,
hogy észre sem veszi, s már elmúlt az élete. Ekkor visszatekint s látja, hogy végül is mit ért el ezek
alatt az évek alatt, s kárhoztatja a sorsot – amiben természetesen csak ilyenkor hisz – hogy nem adta
meg számára a nagy lehetőséget, vagy a nagy üzletet, amivel ’megcsinálhatta volna a szerencséjét’.
Ez mélységes szorongással tölti meg az ember szívét, s mivel nem hisz semmiben és senkiben, –
legfeljebb saját maga erejében – teljesen egyedül marad. A magány lesz egyetlen társa élete útján, s
ha szerencsés, akkor talál valakit, akivel ezt megoszthatja és családjának nevezhet. Ez az öröksége
és ezt hagyja majd örökül fiainak s lányainak.

Az ember célja immár nem az, hogy maradandót alkosson – hiszen ez nagyon kevesek kiváltsága –
hanem, hogy ebben a kegyetlen, hideg és racionalista világban boldogulni tudjon. Mindent ennek
rendel alá, minden tette mögött ez húzódik meg. Miközben ezért küzd, elfelejti gyermekkori álmait,
amikért  akkor  hajlandó  lett  volna  mindent  megtenni.  Azonban  az  idők  során  túl  sok  lett  a
megalkuvás, a határvonal, és kötöttség; nem maradt más: csak a túlélés. Ez senki számára nem
kecsegtető. Aki pedig ilyenkor is merész álmokat kerget, azokat óva intik az idősbek: ’A legtöbb
ember ott hibázza el, hogy néha álmodozni mer!’ A régi meséket elfeledték, a hősök ideje letűnt.

Sokakat ez teljesen kimerít. Váltani szeretnének, de nincs reményük. Ebben a közegben az ember
szívesen elmenne,  elbújna egy eldugott  zugba,  hol  a  valóság árnyai  nem kísértik.  Sokan ezért
mennek  nyaralni.  Mások  ezért  járnak  moziba,  olvasnak  regényeket,  vagy  egyszerűen  néznek
televíziót. Menekülnének, de nincs hova. Egyetlen hely marad csak: a képzelet.



A  szórakoztató  ipar  kínálta  alternatívák  meglehetősen  sokszínűek,  s  a  tömeg  igényeinek
megfelelően nyújtja szolgáltatásait. Így nem véletlen, hogy a XXI. század elején ismételten megnőtt
az érdeklődés a mítoszok és réginek ható történetek iránt. Az embereket elszakítja a hétköznapi
valóságtól,  kiragadja  őket  a  mindennapi  rutin  posványából.  Ezért  oly  népszerű  Harry  Potter
története, s ez volt a záloga A Gyűrűk Ura sikerének is. De az olyan történetek, mint a Csillagpor
vagy a Titánok Harca is ezt lovagolta meg. A fantasy irodalom is ezért virágzik világszerte. Azonban
ahhoz, hogy ezeket a műveket a maguk teljességében fel tudjuk fogni, ismernünk kell a gyökerüket.
Ezek a gyökerek, azonban nem csak a mítoszokhoz vezetnek el bennünket, hanem az emberiség
bölcsőjéhez  kísérnek;  s  olyan  kérdésekkel  szembesülünk,  melyekre  eddig  csak  legnagyobb
gondolkodóink próbáltak választ adni. Tehát ezek a történetek többek az elmesélt cselekménynél.
Ezekben a történetekben akarva akaratlan az emberiség múltja elevenedik meg, s olyan árnyak
lépnek elő a homályból, kik mindig is velünk voltak.

E tanulmány célja, hogy bemutassa egy ilyen árnyból lett isten – Odin - vagy istenből lett árny –
Vándor, Vadász - útját Európában. Odin a skandináv panteon főistene, sok egyéb néven is ismerték, s
ismerik mai napig. Megannyi történet fűződik személyéhez, és megannyi hagyomány kapcsolódik
hozzá, olyanok is, amikről nem is gondolnánk elsőre.

Mítoszokra, s a bennük szereplő istenekre és hősökre nem úgy kell tekinteni, mint egy letűnt
világ hírmondói. Ők mindig példaként álltak az emberek elé, így kísérve bennünket a történelem
folyamán. Viszont sokszor át kellett alakulniuk, hiszen az ember és környezete folyton változott és
ehhez alkalmazkodniuk kellett. Ők, hű társai az emberiségnek, ennek ellenére velünk maradtak, s
vezettek át minket a legsötétebb időszakokon át. Velünk együtt isteneink és hőseink is változtak,
akárcsak a történetek, melyben szerepeltek. Egyszerre maradtak azok, akik voltak: ősi vezetőink; s
formálódtak azzá, amire épp szükségünk volt.

Régi isteneink sosem haltak meg. Mindvégig velünk voltak, vigyáztak ránk, mutatták az utat. Hol
királyokká lettek, hol démonná alakultak. Később belőlük lettek hőseink, majd szuperhőseink…

Arra keresem a választ, hogy Odin, a pogány germánok főistene, hogyan maradhatott meg a
keresztény Európában, milyen formákat öltött, hogy később ismét előléphessen a színfalak mögül.
Vajon ugyanaz az istenség maradt, mint 1000 évvel ezelőtt, kit a barbár vikingek tiszteltek? Ezzel
együtt  rávilágítok  arra  is,  hogy egyes  korokban hogyan viszonyultak  a  keresztények a  pogány
istenekhez, s a XX. illetve XXI. században, mikor mindennek megvan a maga természetes észlelhető
oka,  melyet  a  tudomány  képes  feltárni  előttünk  és  a  „…  kauzalitás  a  legszentebb  dogmáink
egyike…”, hogyan élhet tovább.

Mindez azért fontos, mivel ez az istenség egy archetípust testesít meg, ami Európában számos
formát öltött. Mítoszai, történetei a mai napig nevelnek, tanítanak minket, ezáltal ő maga is. „Az
archetipikus képek a kollektív ember örökség részei, ezért tűnnek ismerősnek számunkra. A több
mint 3000 évre visszanyúló… [germán] mítoszok ma is élnek és újra és újra előkerülnek, pontosan
ezért, mert az istenek és istennők az igazat mondják el az ember természetéről… A mítoszokon
keresztül  jobban  beleláthatunk  helyzetekbe,  és  ösztönösen  jobban  megértjük  az  emberi
szituációkat.”



Odin – A mítoszokban szereplő főisten
Istenek Atyja – Oðin az Eddákban

Az északi mitológiában az istenek számos névvel rendelkeznek. Azonban ez nem csak az északi,
illetve germán mitológia sajátja, hiszen Zeuszt is sok néven említik és említették. A különbség, amit
bemutatok, tehát nem ott érthető tetten, hogy egy istennek több neve van, hanem ott hogy hány
néven ismeretes és nevei mennyire fejezik ki személyiségét.

Népvándorlás  körüli  időszakban  „…az  északiak  között  erősebb  volt  a  hajlam  a  gúnynevek
viselésére, mint a szomszédos népeknél… A nagyon korai példák között olyanok szerepelnek, mint a
’bundás kedves’ (kitartó?), ’gyűlöletes’ és az ’erdő-vendég’ (M 169), és ezek némelyike a viking korra
tulajdonnévvé vált: az Óspakr (az engedetlen), Skeggi (a szakállas), Styrr (zajos), Knútr (csomó) jó
példák erre…” Odin is így kaphatta eredetileg a nevét.

Ebből  kifolyólag Odint  sok néven ismerték és  ismerik  mai  napig az  emberek,  ezek közül  a
legismertebbek Odinn, Votan, Wodan. Legtöbb neve ugyanakkor leíró, illetve saját maga használt
álnév, ami Bernáth István szerint közel – természetesen eredeti nyelven – „70-80 Oðin nevet tartanak
számon,  ami  jelezheti  az  Oðin  név  tabu-voltát…”  Mindazonáltal  a  fordítások  hátránya,  hogy
eredetiben nem ismerhetjük meg a maga teljességében ezeket a neveket. Így fordításokhoz kell
folyamodnunk, s magyarul – főként leíró nevek tekintetében – közel 170 néven mutatkozik be a
magyar olvasóknak a germán főisten.

„Csend szálljon most rátok, szent családok,/ fennen és földön, fiai Heimdallnak!/ Hagytad, Holtak
atyja, hozzak regéket,/ emberöltők emlékezetét./ Óriások állnak elémbe,/ névtelen időkben neveltek
ők;/  kilenc világ támad,  kilenc (tér),/  mindenség fája  föld  alatt  mozdul…” Ezekkel  a  szavakkal
kezdődik a  verses Edda,  ami  a  germán hitvilág fő  forrásának tekintünk a próza Edda  mellett.
Mindkét műben részletesen le van írva a világ teremtése, s az istenek születése. Itt a teremtést két
részre lehet  osztani:  az  első részében az óriások jönnek létre,  születnek meg,  de a világ még
meglehetősen  kopár.  Itt  még  nincs  helye  sem  istennek,  sem  embernek.  Hasonlóan  a  görög
mítoszokhoz, a germánok istenei sem az idő kezdete óta léteznek. Istenek generációját az óriások
generációja  előzte  meg,  s  tőlük erednek.  Ymir  volt  a  legelső  jégóriás,  kit  Muspelheim melege
kiolvasztott évezredes álmából. Ymirrel együtt kiolvadt Auðhumla, az őstehén, ki tejével táplálta az
ős déróriást. Ez a tehén később 3 nap alatt előnyalta a jégből Búrit is. „A szokványos szaporodáshoz
azonban még nem létezett  a  hím- és nőnem. Így mind Ýmir,  mind Búri  kétneműek,  hímnősek,
hermafroditák voltak és mindkettő a maga módján utódot hozott létre…” Búri fia volt Bur, ki Odin
apja volt.


