
 

 

Apró érdekességek V. - Sól lánya=Álfröðull? 

Talán eléggé bátran kijelenthetjük, hogy a magyar Edda-fordítások közül a legjobb, vagy az egyik 
legjobb a Bernáth István-féle. Nemcsak azért, mert mind a Próza-Eddából, mind a Verses-Eddából 
lefordította a vallási-mitologikus szemszögből fontos részeket, hanem mert nyelvezete is sokkal 
érthetőbb és ritmikusabb, ráadásul véleményem szerint jobban is át tudja adni a mondanivalóját az 
egésznek. 
 
Ennek ellenére annak, aki jobban bele akarja ásni magát a helyzetbe, annak ajánlatos más 
fordításokat és más nyelveken is elolvasnia az Eddákat, mert mindenki kicsit a saját szemszögéből 
fordítja le. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy emberi élőlények vagyunk mind, és ámbár Bernáth 
csinált egy ilyen fantasztikus fordítást, mégse makulátlan a műve. Sól napján ezért ma egy fontos 
hibát fogunk megnézni a fordításából. 
 
Ehhez a Vafþrúðnir-ének 47-et (amit idéz a Gylfi Káprázata 53.fejezete is) kell megvizsgálnuk, amely 
így szól Bernáth fordításában: 
 
”Még mielőtt Fenrir felfalta volna 
Szép lányt szült, Álfröðullt. 
A lány fog járni anyja pályáján 
A hatalmasok halála után.” 
 
A versszak eléggé erősen arra hajaz, hogy még mielőtt a Farkas felfalja Sólt, megszüli a lányát, akit 
Álfröðullnak hívnak - főleg azzal a felvezetéssel, ami a Gylfi Káprázatában/ Vafþrúðnir-énekben 
található előtte. 
Viszont ha megnézzük Tandori fordítását, kicsit más képet kapunk: 
 
”Az áldozatos Álfsugár leánynak ád életet, 
Mielőtt Fenrir felfalja; a hajadon vágtat majd 
Anyja hajdani útján végig, ha vesznek már a hatalmak.” 
 
Ezutóbbinál viszont az Álfröðull, vagy ahogy Tandori használja, az ”Álfsugár” kifejezés sokkal inkább 
Sól másik neve, nem pedig a lányáé. Tehát itt, ezen a ponton a két fordítás ellent mond egymásnak. 
Nos, mi a teendő ilyenkor? Ebben az esetben érdemes megnézni más magyar fordítást, hogyha van; 
de mivel ez a két magyar fordítás a legjobban elérhető, ezért én célszerűbbnek találom az angol 
fordításoknál utánanézni a dolognak(angolul nem tudó olvasóinktól előre is elnézést kérek): 
 
Benjamin Thorpe fordítása: 
”A daughter should Álfröðull bear, 
Ere Fenrir shall have swallowed her.” 
 
James A. Chisholm fordítása: 
”Álfröðull will bear one daughter 
Before she is killed by Fenrir.” 
 
Ennél a két angol fordításnál egyértelműen az jön le, hogy az ”Álfröðull” kifejezés magát Sólt, vagyis a 
Napot jelenti. Tehát nagyon nagy a valószínűsége, hogy valamilyen oknál fogva Bernáth tévedett, 
vagy nem fogalmazott eléggé tisztán, hiszen jó pár olyan fordító mond neki ellent, akik úgyszintén 
óészakiból fordították le az Eddákat. 
 



 

 

Ez csak egy ok, amiért érdemes több forrásból megismerni a hitünket. Külföldi fórumokon emiatt 
nagyon sokszor láttam azt a jelzőt az Ásatrúra, hogy ”vallás egy kis házi feladattal”.  
Bernáth István fordításának esetében nagyon nagy szerencsénk van, hiszen hatalmas profizmussal 
tette a dolgát, de azért érdemes egy kicsit mindig gyanakodni az olvasott szóban. 
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Apró érdekességek VI.-Bernáth István 
 
„Laktam diákszállóban, apartmanban, lakosztályban, önálló házban, városban, erdőkben. A 
mesevilág akkor nyílt meg, amikor Pesten lottón nyertem egy Skodát, és másfél hónapig bejárhattam 
Norvégia déli felét. (Őrült magyarok terepjáróikon felszáguldanak a Nordkapig, Hammerfestig, 
útközben semmit nem néznek meg, az Északfokot pedig majd mindig kilométer-vastag ködök 
borítják.) Én mindenütt megálltam, főleg ahol időszámítás-fordulói sziklarajzokat, rúnákat vagy egyéb 
kulturális emlékeket lehetett fotózni.” 
 
 
Bernáth István 1928. szeptember 13-án született Orosházán szegényes környezetbe, apja első 
generációs értelmiségi (orvos) volt, anyja pedig negyedik generációs pedagógusként dolgozott. 
Később Nagyszénáson, Szarvason és Gyulán nevelkedett, a háborús helyzet miatt viszont eléggé 
sokfele megfordultak rövid idő alatt, egy ideig külföldön tartózkodtak, de aztán visszatértek 
Magyarországra. 
 
46-tól 51-ig a pesti Bölcsészkaron tanult, majd szakmunkás volt az Orion rádiónál, de itt később úgy 
döntött, hogy ideje értelmiségiként dolgozni, köszönhetően az itt átélt viszonytagságokat(besorozás, 
ÁVH faggatás, átnevelő tábor). 53-tól egy évig könyvtáros különböző helyeken, majd előbb a 
Corvinánál, később pedig a Helikon Kiadónál dolgozik felelős szerkesztőként. 
 
1960-1968 között körülbelül négy évig járta Észak országait különböző ösztöndíjakkal. 
1968-tól az ELTE-n dolgozik felkérésre(1975-ig), 1979-től három évig az ELTE németalföldi és 
skandináv  tanszékének (alapító) tudományos főmunkatársa. 1992-től nyugdíjas. 
 
2003-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjét és az Izlandi Köztársaság 
Sólyomrendjének lovagkeresztjét is. 

 



 

 

2010. augusztus 10-én halt meg. Halálát nemcsak magyarok sokasságai, hanem az izlandiak is 
meggyászolták. Hjalti Kristgeirsson, Bernáth izlandi barátja így emlékezett meg róla: 

„Bernáth István munkássága, írói tehetsége, mondhatni élete java részét az északi népek kultúrája 

megismertetésének és magyarországi terjesztésének szentelte. Ebből hihetetlenül nagy rész 
országomnak, Izlandnak jutott. Az izlandi irodalom kincseit ültette át magyarra mesteri módon. 

Sok ember – tudós, költő, szerkesztő – ismerte Istvánt Izlandon, nagyra becsülte és hálás volt a 
sok-sok szép és hiteles fordításért. És nagyon irigyeltek engem, mert személyes barátomnak 

hívhattam őt.” 

 
Az északi kultúra témájában megjelent fontosabb művei: 
 
-1959 Indriði G. Þorsteinsson: A 79-es sofőr – (Európa) kisregény, 148 o., a később ismertté vált, 
fiatal izlandi szerző első külföldi megjelenése, egyben az első, izlandi eredetiből fordított magyar 
könyv 
 
-1965 Halldór Laxness: Izlandi pör – (Európa) regény, 524 o. 
 
-1965 Vikingfiak 1-2 – (Szépirodalmi, Olcsó Könyvtár) 760 o., ford., tanulmány, jegyzetek, az első 
izlandi saga magyarul. Érte irodalmi díj Reykjavíkban. 
 
„A saga címe pedig, hogy vonzóvá váljék, Vikingfiak lett, de legjobb izlandi barátom szerint az izlandi 
nép ezt nekem soha nem fogja megbocsátani, mert a könyv lényeges részei nem 
a barbáros vikingekről szólnak.”  
 
-Skandináv költők antológiája (dánok, föroyariak, izlandiak, norvégok, svédek) – (Móra, A 
világirodalom gyöngyszemei) 630 o., vál., a ford. zöme, a többiből nyersfordítások jelentős 
költőinknek, tanulmány, jegyzetek. Az első ilyen összefoglalás magyarul. 
  
-1970 Észak-európai népek irodalma – (Tankönyvkiadó) 486 o., vers és próza, vál., a ford. zöme, 
tanulmány. Középiskolás kötelező olvasmány volt. 
 
-1973 Három izlandi történet – (Szépirodalmi, Olcsó Könyvtár) 208 o., három izlandi saga ford., 
tanulmány 
 
-1995 Egill története – A fölperzselt tanya története – 600 o., két izlandi saga, ford., tanulmány, 
jegyzetek 
 
-1998 Jostein Gaarder: Vita brevis – (Park) 204 o., norvég regény, ford. (A híres „Anti-Confessiones”, 
Szent Ágoston élettársának, Floriának vallomásai) 
 
-1999 William Heinesen: Elkárhozott muzsikusok – (Polar Könyvek) 304 o. regény, ford., tanulmány. 
A világirodalmi klasszikusnak számító Föroyar (Færøer) szigeteki szerző először magyarul. 
 
-2005 Skandináv mitológia (Corvina) 343 o. – 3 esszé + a szövegforrások + kislexikon. 2. kiad. 2011. 
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