
 

Thrym dala 
Az Eddából fordította Wigand János, jegyzetekkel ellátta Heinrich Gusztáv. 

 

 

Előszó 
Az alábbi fordítás Wigand János(1856-1919) költő és műfordító kezének munkája, mely már csak 

azért is megérdemli a figyelmet, mert ez az első, magyarul megjelent fordítás az Eddákból. 

Az 1878-ban, az Egyetemes Philologiai Közlöny II.évfolyamában megjelent fordítás ma is megállja a 

helyét, régies nyelve és a fordító törekvései nagyon széppé teszik a fordítást. 

Végén pedig megtalálhatjuk dr. Heinrich Gusztáv(1845-1922) irodalomtörténész és egyetemi tanár 

jegyzeteit és magyarázatát is. Ez utóbbit persze érdemes egy kis kételkedéssel olvasni, de alapjában 

véve sok értelmes és értékes gondolatot is találunk benne – a korszakban minden bizonnyal ez is 

bőven megállta a helyét. 

Nyelvezetén, még a ma már nyelvtani hibáknak számító dolgokon se változtattam, illetve az 

istenneveket is meghagytam az eredeti, a fordító által választott formában. Formázni is csak 

minimálisan formáztam, megpróbáltam minél jobban meghagyni azt is régies, megjelent formájában. 
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W.G.Collingwood: Thrym’s Wedding-feast 

 

 
Lorenz Frølich - Thor Defeats Thyrm 

 



 

 

 

1. 

Thornak
1
 dühe tombolt  

Hajnal hasadtán  

Hogy kalapácsa  

Vesztire virradt.  

Szaggatva szakállát  

Verdesve fejét  

A Föld fia hijába  

Kereste a fegyvert.  

 

2. 

S ez volt szava, a mit  

Szóla először :  

»Hej, Loki
2
 halljad  

Halld csak a hirt,  

Melyet a mennyben  

S messze a földön  

Még senki se sejt :  

Sehol a kalapácsom«.  

 

3. 

Fölmentek a Freya
3
  

Fejedelmi lakába, 

 S ez volt szava Thornak  

Mit szóla először :  

»Freya, könyörgöm,  

Kölcsönzöd-e szárnyad  

Kalapácsomat azzal  

Hogy kézre kerítném?« 

 

4. 

,Akár ha aranyból  

Vón’ , odaadnám,  

Vagy fényes ezüstből  

Verve, vihetnéd.’  

 

5. 

Száll vala Lokki,  

Es szárnya lebegvén  

Hátra hagyá a  

Mennyei hont,  

S jókor a Jótok
4 

Tájára jutott el.  

 

6. 

Fönn vára fokán ült  

Thrym
5
 a fejedelinök,  

Kopói nyakára  

Köte drága kötőket, 

Simogatta serényen 

Paripái sörényét. 

 

 



 

 

7. 

»Mi hir van az Ázok  

S Alfok honában,  

Magadra maradva  

Mért jösz mi felénk?«  

 

»Rosz hir van az Ázok 

 S Alfok honában,  

Nemde kezed közt  

Thor kalapácsa?«  

 

8. 

»Thor kalapácsa  

Kezembe került,  

S nyolcz ölnyire fúrtam  

A föld ölibe ;  

Ám vissza csak az  

Válthatja, ki nékem  

Freyát feleségül  

Házamba hozandja.«  

 

9. 

Száll vala Lokki,  

És szárnya lebegvén 

 Hátra hagyá a  

Jótok hegyeit,  

S idejében elérte  

Az istenek ormát. 

 

Ott Thort a teremnek  

Találta küszöbjén.  

S ez volt szava, a mit  

Szóla először:  

 

10. 

»Végezted a munkát  

S megbizatásod ?  

Mindjárt a magasból  

Mondd el a hirt :  

Ültünkbe' beszédünk  

Benn szorul olykor,  

Fektünkben előbb jár  

Furfangra fejünk.« 

 

11. 

,Végeztem a munkát  

S megbizatásom ;  

A kalopácsod  

Thrym keze közt van ;  

Ám vissza csak az  

Válthatja, ki néki  

Freyát feleségül  

Házába viszi.’  

 



 

 

 

12. 

Megkérni menének  

Freyá t feleségül ;  

S ez volt szava Thornak,  

Mit szóla először :  

»Menyasszonyi mezt 

 Olts Freya magadra,  

Thrymnek jegyeséül  

Jóthonba jövel!«  

 

13. 

Fölindula Freya  

Forr benne a düh,  

Ugy hogy bele ingott  

Az istenek orma;  

Pompás színarany  

Nyakdísze lepattant :  

»Férfi bolondja 

 Volnék bizonyára,  

Mátkául a Jótok  

Ilonába ha mennék.« 

 

14. 

Gyorsan az Ázok  

Tanácsba gyülének,  

Mellettök a mennyből 

 Mindnyájan a nők is,  

Meg ha beszélnék  

A bölcs szavú birák, 

 Hogy volna a vesztett 

 Kincs vissza nyerendő.  

 

15. 

S megszólala Heimdall
6 

Mélyebbeszü mindnél  

Tisztán ki a távol 

Jövőbe tekint :  

»Mátka mezét  

Thor öltse magára, 

 

16. 

Rajta ragyogjon  

A ritka nyakék,  

Kezében a kulcsok  

Csomója csörögjön,  

Asszonyi öltöny  

Övezze a térdét,  

Keble ragyogjon  

Drága kövektől,  

S fátyol sűrű fodra  

Födje fejét.  

 

 



 

 

 

 

17. 

S igy szól vala Thor az 

 Ihlett szavú isten : 

 »Bábnak bizonyára  

Gúnyolna beszédtek,  

Magamra ha venném  

Mátka mezét.« 

 

18. 

 Felel vala Lokki.  

Laufeya fia :  

»Nem illik ilyen szó,  

Thor, isteni ajkra :  

Menten a Jótok  

Jármába jut e hon,  

Ne hozzd haza csak  

Hamar a kalapácsot.« 

 

19. 

Menyasszonyi mezt 

 Ott Thorra tevének,  

Rajt’ ragyogott a  

Ritka nyakék,  

Kezében a kulcsok 

 Csomója csilingelt,  

Asszonyi öltöny  

Övezte a térdét,  

S keble ragyogván  

Drága kövektől.  

Fátyol sűrű fodra  

Födte fejét. 

 

20. 

 S fölszólala Lokki,  

Laufeya fia : 

 »Hű szolga leányként  

Hagyj véled utaznom. 

Magadban a messze  

Jóthonba ne menj.« 

 

21. 

Legelőrül a két kost 

 Legott haza hajták.  

Nyomban nyakukat  

Járomba nyügözték, 

 Szirt robbana szerte  

Szikrát a talaj szórt  

A Föld fia utján  

Thrym vára felé. 

 

 

 



 

 

 

 

22. 

 S kiált vala fennen  

Jótok fejedelme ;  

»Talpra ti Thurzok.  

Diszítni a termet,  

Freyát, nekem illő,  

Hogy fénybe fogadjam.« 

 

23. 

 »Tináim haza térnek  

 - Szarvuk színaranyból, - 

 Az éjszinü űszők,  

Szivem örömi.  

Temérdek a marhám,  

Tengernyi a kincsem  

Csak Freya hiányzott  

Hitves felemül.« 

 

24. 

S jókor a Jótok  

A nászra jövének, 

 Járt sorba sürűen 

 Kancsója a sörnek ;  

Egy tulkot evett Thor, 

 Nyolcz lazaczot nyelt. 

 S mindent a mi nőnek 

 Ingerli az inyjét,  

Meg három akó sört 

 Hörpente ki hozzá.  

 

25. 

S ily szóra fakadt ki  

Jótok fejedelme ;  

»Ki láta menyasszonyt  

Már enni mohóbban ?  

Mátkát soh'se láttam 

Még enni mohóbban  

Soha ily sokat inni  

Sörből hajadont.« 

 

26. 

Közel ott üle Lokkí,  

A lágy szavú lányka,  

S nem vár vala Thrymnek  

Megadni a választ:  

»Nyolcz éjjele nem nyult 

 Freya falathoz :  

U g y vonta vadul őt  

Jóthonba a vágy.«  

 

 

 



 

 

 

 

27. 
Félre voná Thrym  

Csókvágygyal a fátyolt,  

Ám hátra hanyatlott  

Hosszán a teremnek :  

»Mily szörnyü a fénye 

 Freya szemének,  

Tüzet ha lövelne  

Ugy tün', e tekintet.«  

 

28. 

Közel ott üle Lokki 

 A lágy szavú lányka,  

S nem vár vala Thrymnek  

Megadni a választ : 

 »Nyolcz éjjele folyton 

 Virraszt vala Freya,  

Ugy vonta vadul őt  

Jóthonba a vágy«.  

 

29. 

Thrym vén huga is  

Tévedt a terembe,  

S ékszert az arától  

Kérni nem átalt:  

»Ujjadról arany 

Gyűrűd add nekem átal,  

Kegyemet te különben  

Sohse kivánjad  

S számot szerető  

Szivemre ne tarts
7
.« 

 

30. 

S szól vala fennen 

 Jótok fejedelme :  

»Hozzátok elő  

Hamar a kalapácsot,  

Lágyan letegyétek 

 A lánynak ölébe,  

S adjátok az áldást  

Ránk rendje szerint.« 

 

31. 

Thornak szive titkon  

Tombolt örömében,  

A mint kalapácsát  

Meglátta megint :  

Thrymmet vele elsőbb  

Veré vala főbe,  

S tüstént az egész fajt  

Tönkre tevé.  

 



 

32. 

Thrym vén huga védné 

 Most váltig a tettét,  

Ékszert az arától  

Hogy kérni nem átallt :  

Ütleg neki hallszott  

Ércz hangja helyében, 

S gyürű gyanánt a  

Gyilkos kalapács. 

 

Igy kapta kezéhez  

Thor a kalapácsát
8
. 

 
 
Thrym dala a régibb Edda (1. e közlöny I-köt. 372. 1.) mythikus tartalmú költeményei közől a 

legszebb, a legkönnyebben érthető. A mese, kivéve egy-két igen mellékes vonást, egyetlen összefüggő 

cselekvést tartalmaz és legkevéssé áll kapcsolatban más mythoszokkal vagy mondákkal, a mi a többi 

eddai dalokat részben oly nehezen érthetőkké teszi. A költemény tartalma a következő : Thor felébred 

(téli álmából, mert télen nincs zivatar) és észreveszi, hogy kalapácsa eltűnt. Loki, Freya istennő 

szárnyain, útra kel, hogy a kalapács hollétét megtudja. Helyesen sejti, hogy az óriások birtokában van, 

mert, Jót-honba érkezve, megtudja, hogy Thrym, a jótok fejedelme, elrabolta a kalapácsot és csak azon 

feltétel alatt hajlandó azt visszaadni, ha Freyát, a ragyogó istennőt, nőül nyeri. Freya természetesen 

vissza utasítja a gyűlölt kérőt és igy alig van mód a kalapács visszanyerésére, pedig, ennek birtokában, 

az óriások könnyen megsemmisíthetik az isteneket és az embereket. Ekkor, a bölcs Heimdall 

tanácsára, Thor maga öltözik Freyának és Loki kiséretében, ki hölgyének öltözve vele megy, Thrym 

országába indul. Az óriások fejedelme igen megörül a rég ohajtott istennő megérkeztének, kinek 

bámulatos étvágyát és dühösen villogó szemeit a ravasz Loki Freya szerelméből magyarázza. Végre 

Thrym, kinek szegény nővére ajándékokat esdekelt az istennőtől, elhozatja a kalapácsot, melynek 

szentesítő hatása van, hogy az eljegyzés mielőbb megtörténjék. De Thor megragadja kedves fegyverét 

és agyonüti az óriások urát és összes nemzetségét.  

Egyszerű, mint a költemény tartalma, annak mythikus jelentése is. Thor a mennydörgés, a 

zivatar istene; kalapácsa a villám, mely, a hányszor elvetette, mindig vissza tér a kezébe. Működése a 

nyárhoz van kötve, s igy lett Thor a földmivelés, a nyár istene. A villám, a mennydörgés, a zivatar 

nem ellenei az embereknek ; ellenkezőleg, hiszen ezek Thor nélkül nem művelhetnék a földet. Innen 

van, hogy a németeknek épen Thor volt kedvencz-, valódi nemzeti istenök. Az óriások az emberek és 

istenek ellenségei, a vakon és vadon működő természeti erők személyesítései. Az óriások főtörekvése, 

hogy hatalomra jussanak ; azért elkeseredett ellenségei az embereknek és isteneknek, amazokat irtják, 

ezek ellen hadakoznak. Az emberek léte és boldogsága a földmüveléstől, Thor kalapácsának 

működésétől függ, — hiszen a földmüvelésen alapszik a társadalom, a szokás, a hit. Azért kerítik 

(télen) az óriások a hatalmas isten fegyverét hatalmukba, és az emberek nyolcz hónapig — ezt teszi a 

dal »nyolcz öle« (az eredetiben : »mértföldje«) — oly sokáig tart Skandinaviában a tél — nélkülözik 

az esőt, a zivatart, a mennykövet : Thor nincs kalapácsa birtokában. De tavasszal Thor visszaszerzi 

kalapácsát és leveri a természetnek féktelen daemonjait. Ismét az istenek, az emberek jótevői, urai a 

földnek. A mythosz tehát a tél és nyár tusáját, mely minden népnél annyi gyönyörű elbeszélés 

tartalmát képezi, teszi szemlélhetővé. — Uhland Lajos, a német mythosztudomány egyik 

nagytudományu megalapítója, »Der Mythus von Thor« (Stuttgart. 1836.) cz. jeles tanulmányában 

(főleg a 101. laptól) behatóan és szellemesen jellemzi és magyarázza a Thor kalapácsáról szóló 

mythoszt. — A költemény maga különben oly könnyen érthető, hogy csak egy pár tulajdonnév szorul 

rövid magyarázatra :  

 

1.Thor, a skandinav alak ; németül Donar, kinek a hét ötödik napja (Donarestag, Donnerstag) 

szentelve volt, Odin-nak (németül Wodan), a germánok legfelső istenének, és Jördh-nek (gótul Airtha, 

azaz Erdè), a földnek, a fia. Thor eredetileg a zivatar, később a földmivelés istene ; ő az emberek 

legbizalmasabb barátja, kinek emléke és cultusza még ma is él a németek számos szokásaiban és 

babonáiban.  



 

2.Loki, Laufeya istennő fia, eredetileg a tűz istene ; neve is, ugy látszik, a. m. a »lángoló« 

(németül : die Lohe, láng). Tűzben vész el, a német mythosz nagyszerű phantasián alapuló felfogása 

szerint, az Ítélet napján az egész világ, a csillagok, az emberek, az istenek. így lett Loki később a 

rosznak, a gonosznak istenévé. Hogy vele szövetkeznek, hogy Loki ravaszságát felhasználják terveik 

keresztülvitelénél, az viszi bűnre, az teszi vétkesekké a jó isteneket is. Végenyészetüket később a 

mythosz épen e bűneik és vétkeik bünhödésének fogja fel. Loki számos vonása átment később midőn a 

germánok keresztyénekké lettek, az ördögre, kinek nem egy kalandja csak a germán mythologiában és 

épen Loki mythikus körében leli magyarázatát.  

3.Freya (azaz »urnő« ; mint Freyr, ó-német frô a. m. ur), a szerelem és szépség istennője ; 

eredetileg valószinüleg a nyájas, szép éjszaka, ellentétben a heves és zajos nappallal.  

4.Jotok vagy thurzok, az óriások, a természet daemonikus erői. Velök szemben állnak az ázok 

(kikkel, mint jó és szép istenségek, az alfok és vánok is rokonok) és az emberek, kik az isteneket 

tisztelik és a természet vadsága ellen harczolnak. Az óriások a jegestengerben, sziklák közt, vad 

erdőkben, azaz oly helyeken lakoznak, a hol a természet vad erői még féktelenül uralkodnak.  

5.Thrym a. m. »zaj«, a »téli viharok« képviselője. A versszak elbeszéli, hogy Thrym 

visszaérkezett viharos vadászatáról. Tinái, üszői a vad viharok, a viharral telt sötét felhők.  

6.Heimdall, Odin fia, a közvetítő az istenek és az emberek közt ; azért őre a szivárványnak, 

melyet a mythosz eget és földet összekapcsoló hídnak fogott fel. Bölcs, előrelátó isten, ki a földön a 

társadalmi rendnek megalapítója. A jövőt a többi istenek is tudták, de sokszor nem törődtek vele vagy 

fel nem ismerték.  

7.Thrym nővére, Uhland szerint, valószínűleg a tél nyomora, szegénysége, insége, melynek a 

szent hatalmu kalapácsa birtokába jutott isten szintén véget vet. Meglehet különben, hogy a leány 

kérése egy skandináv ősszokásra utal vissza, mely szerint a mennyasszony, vőlegényének rokonait 

megajándékozni köteles volt.  

8.A költemény versmértéke az ugynevezett starkadharlag (egy Starkadhr nevű költő után ; 

lag a. m. versszak) : az egyes versek két hangsúlyos szótagot tüntetnek fel ; két-két verset 

összekapcsol az allitteratio, mely, rendszerint, az első versben két-két, a másodikban egy szótagot 

emel ki, pl.  

Simogatta serényen 

Paripái sörényét. 

De ez alak az Eddában sem fordul elő minden versszakban ily pontosan, és Wigand János 

tanítványom, ki e szép dalt az én sürgetésemre lefordította, az én tanácsomra inkább a magyarban 

úgyis kevésbbé érezhető allitteratiót, mint az értelmet és a hűséget áldozta fel. Csak mellesleg 

említem, hogy a német fordítók (Simrock, Wolzogen, W. Hahn stb.) szintén ily szabadon, ill. sokszor 

még jóval szabadabban bánnak el az allitteratioval. Különben nem kétkedem, hogy folytatott gyakorlat 

hazai nyelvünkben is lehetővé tenné — ha ugyan olyan lényegesnek tartanok — az allitteratio teljes és 

pontos keresztülvitelét, mint azt némely német költőknek sikerült (egyes eredeti vagy fordított 

müvekben) bámulatos mesterséggel és szépséggel keresztül vinniök. 

*** 

A részlet a Magyar Tudományos Akadémia és a Budapesti Philologiai Társaság által 1878-ban kiadott 

”Egyetemes Philologiai Közlöny – II.évfolyam” nevű folyóiratból származik. 

A művet fordította Wigand János. A szerkesztést dr. Heinrich Gusztáv és Ponori Thewrewk Emil 

szerkesztése alapján készítettem minimális formázással. 

A folyóiratot pdf formátumban a real-j.mtak.hu oldalon találtam meg, és az itt leírt szerzői jogokkal 

kapcsolatos követelményeknek megfelelően cselekedve használtam fel: 

”A jogokat a kiadó, a szerzők, az MTA vagy a könyvtár birtokolja. A könyvek, folyóiratok csak 

tudományos/oktatási célra használhatóak, a szerző megjelölésével. Személyi használatra másolatot 

lehet készíteni, vagy ki lehet nyomtatni a könyveket, de a jogtulajdonos engedélye nélkül terjeszteni 

tilos. A kereskedelmi felhasználás szintén a jogtulajdonos engedélyéhez kötött.” 

 

A pdf fájl eredeti linkje itt található meg: 

http://real-j.mtak.hu/4361/1/EgyetemesFilologiaiKozlony_1878.pdf 

*** 

http://real-j.mtak.hu/4361/1/EgyetemesFilologiaiKozlony_1878.pdf

