
 

 

A Hávamál ereje 

Verses-Edda, Hávamál, 70.strófa (Bernáth István-féle fordításban 81.strófa)  

Eredeti: 
 Betra er lifðum  
en sé ólifðum   
ey getr kvikr kú  
eld sá ek upp brenna  
auðgum manni fyrir   
en úti var dauðr fyr durum  
 
Magyar:  
Élni jobb, mint nem élni,  
Egy tehénre még  
Szegényen is szert tehetsz.  
Láttam én lángot,  
Gazdag házat falt fel,  
Halott hevert kapujában.  
 
Angol:  
It is always better  
to be alive. It's the living man  
who catches the cow. The living can still  
achieve wealth and success,  
or enjoy a warm fire.  
The dead can enjoy nothing.   
 
 
”Általában jobban szeretem a napi strófánk leckéit és magyarázatait felfedezni, azonban ez a strófa 

más. Ennek a strófának különleges helye van a szívemben. Ennek az oka az, hogy láttam, mekkora 

változást hozhat egy ilyen kicsiny versszak egy ember életében. Már sokkal azelőtt aktív voltam 

különböző pogány (heathen) oldalakon, még mielőtt bloggeré váltam volna, vagy akár a Huginn’s 

Heathen Hof ötlete kipattant volna a fejemből. Az egyik oldal ezek közül pogány katonákkal és 

veteránokkal foglalkozott. Az egyik nap azt láttam, hogy egy pogány társunk posztolt ebbe a 

csoportba. A fickó örök életére megsérült és kerekesszékbe kényszerült. Nagyon el volt keseredve, 

nemcsak azért, mert már soha többé nem tölthette be bizonyos kötelezettségeit, hanem azért is, 

mert úgy érezte, hogy elvették tőle a ”harcos élet” lehetőségét. Félt attól, hogy a fogyatékossága 

távol tartja majd őt attól, hogy "jó Heathen-ként" élhesse le a hátralevő idejét.  Sok időt töltöttem el 

azzal, hogy kigondoljam mit is mondjak neki, és akkor ugrott be ez a versszak a Hávamálból. Bő egy 

óráig írtam neki és próbáltam minél jobban újrafogalmazni egyes szavaimat, hogy sikerüljön egy 

olyan írást elkészítenem, amivel egy kis reményt tudok nyújtani ennek a szegény embernek. Most 

nem fogom szó szerint leírni ezeket a szavakat, de röviden összegezve elküldtem neki ezt a strófát, és 

megírtam neki, hogy SENKI sem értéktelen. Nem gondoltam, hogy ezzel megváltoztatom az életét, de 

reméltem, hogy egy kicsit szebbé teszem a napját. Eltelt egy hét, de semmi válasz nem jött, míg végül 

kaptam egy személyes üzenetet.  



 

 

Attól a katonától kaptam, aki az eredeti posztot írta, de sokkal hosszabb volt annál, mint azt vártam 

volna. Azt mondta, hogy már régóta küzd a depresszióval – Úgy érezte, hogy a sérülése elvett minden 

lehetőséget attól, hogy hite szerint élhesse életét, hiszen nagyon sok közösség a harcos erényekre 

építi ki hitelveit. Azt mondta, hogy a strófa és az írásom arra inspirálta őt, hogy beszerezze a saját 

Hávamál-ját és ezáltal sokkal aktívabbá vált az otthona pont úgy, mint azelőtt. A mai napig 

emlékszem a záró szavaira: ’Köszönöm, hogy volt benned annyi törődés, hogy megoszd velem ezt a 

versszakot.’ Pár hónappal később kezdtem el ezt a hírlevelező listát. ENNEK a versszaknak 

köszönhetően láttam meg igazán, hogy Odin szavai mennyire megváltoztathatják egy ember életét. 

Ez az élmény inspirált engem, hogy nekikezdjek a Huginn’s Heathen Hofnak.” 
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