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Bevezetés: Az
  
alábbi művet, a Szibülla jövendölését (eredeti cím:”The Prophecy of the 

Sybil”) J.R.R. Tolkien készítette a XX.század első felében, publikációra azonban csak 2009-

ben került sor. Noha nagy valószínűséggel a Völuspá 59,60,61,64 és 62.strófájának fordítása 

ez igazából, de a sok – interpretációból származó – változás miatt helyesebb, ha csak azt 

mondjuk, hogy inspirálódótt az óészaki énekből. Mindenesetre azoknak, akik esetleg 

összehasonlítanák a két művet, az öt versszak mellé odaillesztettem az adott Völuspá strófákat 

(Bernáth István fordításában). 

 

Megjegyzés: A mű címe is nagy hasonlóságot mutat a Völuspáéval. A szibüllák a 

görög/hellén kultúra és hitvilág jósnői voltak, szóval igazából a völvák (”óészaki jósnők, 

látnokok”) mediterrán változtatairól beszélhetünk. 

 

Források: http://www.germanicmythology.com/PoeticEdda/VSPTolkien.html 
         

http://bernathistvan.hu/versek/a_josno_szava.htm 
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1. At last more uprising slow  

the Earth from Ocean green shall grow,  

and falls of water shimmering pour  

from her high shoulders to the shore;  

the eagle there with lonely cry  

shall hunt the fish on mountains high.  

  

2. The younger gods again shall meet  

in Idavellir's pastures sweet,  

and tales shall tell of ancient doom,  

the Serpent and the fire and gloom,  

and that old king of Gods recall  

his might and wisdom ere the fall.  

  

3. There marvellous shall again be found  

cast in the grass upon the ground  

the golden chess wherewith they played,  

when Asgard long ago was made  

when all their courts were filled with gold  

in the first merriment of old.  

  

4. A house I see that standeth there  

bright-builded, than the sun more fair;  

o'er Gimli shines its tiles of gold,  

its halls no grief nor evil hold,  

and there shall worthy men and true  

in living days delight pursue.  

  

5. Unsown fields of wheat grow white  

when Baldur cometh after night;  

the ruined halls of Odin's host  

the windy towers on heaven's coast,  

shall golden be rebuilt a again,  

all ills be healed in Baldur's reign.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lát ő emelkedni másodízben 

földet a tengerből, örök füve zöldell. 

Vízesés dörög, sas suhan fölé, 

szikláról röppenve száll ki halászni. 

(59.strófa) 

 

 

Mennek az ászok az Ið-mezőre, 

említik a földövnyi Világkígyót, 

emlékeznek nagy eseményekről, 

Öregisten őrzött ősrúnáiról: 

(60.strófa) 

 

 

melyek a fűben ottmaradtak 

a csodát tevő aranytáblákon, 

ősidőkben melyek még övéik voltak. 

(61.strófa) 

 

 

 

Lát ott egy csarnokot, csillogóbb a Napnál, 

nemes arany fedi, neve Gimlé: 

élni abban fognak érdemes emberek, 

örömöt élvezők örökétig. 

(64.strófa) 

 

 

Vetetlenül majd virul a föld, 

válik a rossz jóvá. Baldur visszatér 

és Höðdel felrakja Hroft csarnokát, 

győztes istenekét – Eleget tudtok már?! 

(62.strófa) 
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