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Gyönki Viktória

„…hamar kiderült, hogy csúf lesz, fekete hajú 
és az apjához hasonlatos…” 

Generációk sorsa az Egils sagában1

A középkori izlandi források közül sok történelmi és irodalmi alkotás ma-
radt meg napjainkig. Ezek között található a sagák népes csoportja, ame-
lyeket témájuk szerint további alcsoportokra oszthatunk. Közel negyven 

olyan szöveg maradt fenn, amit Íslendingasögurként, vagyis az izlandiak sagáiként 
ismerünk. Erre a forráscsoportra gyakran használják a nemzetségi sagák elneve-
zést is, ami arra utal, hogy a történetek generációkon átívelő, több évtizedet felölelő 
szövegek. Ez azonban csak részben igaz, bár a legtöbb saga lejegyzi főbb hőseinek 
felmenőit még akkor is, ha nem tudunk meg róluk többet a nevüknél.2

Jelen tanlmány egy olyan sagával foglalkozik, amelyben a nemzetséghez való 
tartozás meghatározza a történet tulajdonképpeni főhősének a sorsát. Az Egils saga 
skallgrímssonar3 központi alakja, Egill Skallgrímsson csak a harmadik generációhoz 
tartozik egy olyan norvég nemzetség tagjaként, amely kivándorolt Izlandra. Habár 
ősei bemutatása sokkal rövidebb, mint az övé, mégis felfedezhetőek olyan minták, 
amelyek ismétlődőek, és amelyek befolyásolják Egill sorsát, viselkedését. 

A sagák kapcsán több évtizedes vita alakult ki kutatók között: hogyan kell 
ezeket a forrásokat kezelni? Mekkora az igazságtartalmuk, szereplőik valósak-e? 
Történelmi vagy irodalmi forrásként tekintsünk-e rájuk? Hogyan tekintsünk egy 
olyan nép forrásaira, akik számára a középkor másként zajlott, mint a kontinentális 
Európa lakói számára? Hiszen Izlandot elkerülték a hódító háborúk, nem épül-
tek városok, katedrálisok, az ide települt norvégok leszármazottai pedig nemigen 
hagyták el a szigetet életükben. Ugyanakkor az izlandiak nevéhez köthetők a nagy 

1 A szövegben található óészaki nevek, helynevek és egyéb elnevezések esetében nem történt 
magyarosítás, és nem használtam azok modern izlandi változatait. A gyakran előforduló þ, Þ, 
illetve ð, Đ karakterek ma már csak az izlandi nyelvben élnek, ezek a zöngétlen és zöngés angol 
„th” megfelelői. Egyéb karakterek kiejtése: ǫ = ö, æ = áj.
2 Ólason, 1998. 17–18.
3 Magyar fordításban Bernáth István jóvoltából: Kopasz Grím fia Egill címmel jelent meg a saga. 
Jelen tanulmányban Bernáth fordításából idézek az esetek túlnyomó többségében. Néhány 
esetben azonban saját fordítást használok. Az egyéb sagákból vett idézetek a saját fordításaim, 
hacsak másképp nem jelölöm.
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királysaga-gyűjtemények, költőik és költészetük ismert és keresett volt a skandi-
náv udvarokban. Az izlandiak bezártságukban megteremtették saját történeteiket, 
amelyeket le is jegyeztek anyanyelvükön. Ellentétben Európával, ahol a latin nyelv 
dominált, az izlandi írott források nem korlátozódtak egyházi szövegekre. Az az 
udvari kultúra, amely Norvégiában meghonosodott, és amely elsősorban a fran-
cia nyelvű irodalom fordítását jelentette, nem eresztett gyökeret Izlandon. Annak 
ellenére, hogy a lovagi kultúra nem volt kézzelfogható jelenség Izlandon, mégis 
íródtak lovagokról szóló történetek, amelyek az elképzelt múltban, ismeretlen és 
egzotikus vidékeken zajlottak (ezeket fornaldasögur, vagyis hajdanvolt sagák né-
ven ismerjük).4 A hajdanvolt sagák teljes egészében fi ktív történetek, ám az izlandi 
nemzetségi sagák nem. Szereplőik között akadnak fi ktívek, de olyanok is, akik va-
lóban éltek. Egill Skallagrímsson is ilyen ember volt, aki a tanulmányban elemzett 
saga főszereplője. A saga nagyrészt tetteiről szól, a tanulmány pedig arra fókuszál, 
hogyan viszonyulnak egymáshoz a sagában bemutatott generációk vertikálisan 
(apa-fi a viszony), illetve horizontálisan (fi vérek). Egy olyan társadalomban, ahol 
nincsen király (Izlandon az 1260-as évekig nem volt), az uralkodóhoz való lojalitás 
helyett a vérségi kötelékek voltak a legfontosabbak. Emellett fontosak a barátsá-
gok is, melyek sok esetben politikai jellegű érdekszövetségek voltak. A nemzet-
ségi sagák leírásakor (az 1300-as évektől kezdve) az abba foglalt történetek már 
több évtizedesek vagy évszázadosak lehettek. Felfedezhető bennük az érdeklődés, 
amellyel a viking kor felé fordultak azok a leszármazottak, akik már többnyire 
földművesek voltak. Az Egils saga a dicső múlt lenyomata: szerepelnek benne bá-
tor harcosok, akik királyok ellen küzdöttek, messzi földekre hajóztak és dicsőséget 
szereztek maguknak. Fontos volt ennek a dicső múltnak a megőrzése az izlandiak 
számára akkor, amikor már elvesztették függetlenségüket és a norvég korona alá 
tartoztak. A régi, pogány ősök iránti érdeklődést pedig a kereszténység felvétele 
sem akadályozta. A nemzetségi sagák népszerűek maradtak az izlandiak körében 
egészen napjainkig.

Az Egils saga skallgrímssonar négy generációt mutat be: az elsőhöz tartozik Kveld-
Úlfr (Esti Úlfr), aki vagyonát viking portyákból alapozta meg és tekintélyes birto-
kosként él Norvégiában. Már öreg ember, amikor a norvég királyságok egyesítése 
megkezdődik a 870-es években. A második generáció tagjai fi ai: Þórólfr és Skalla-
Grímr (Kopasz Grímr), akik közül az idősebb királyi szolgálatban állt harcosként, 
a fi atalabb pedig gazdálkodó birtokos maradt. A királlyal való összetűzés miatt 
Grímr Izlandra menekült. Itt született a harmadik generáció, Grímr fi ai: Þórólfr 
és Egill, akik fi atalon, harcosként tesznek szert vagyonra, de csak Egill éli meg 
az öregkort. A negyedik generáció képviselője Egill fi a, Þorsteinn, aki már csak 
Izlandhoz kötődik. A viszonyokra erős befolyást gyakorolnak a norvég uralkodók, 
szintén több generáción keresztül. Az Egils saga idején Széphajú Haraldr5 és leszár-
mazottjai küzdenek a norvég trón és megtartásáért és a kezdeti stádiumban lévő 
területi integritásért.

4 SIGURĐSSON, 2004. 2–3.
5 I. Haraldr (872–931) a legendás eredetű Yngling-klán tagja.
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Bǫðvarr Þorsteinn

1. sz. ábra. Kveld-Úlfr nemzetségének fontosabb tagjai az Egils saga skallagrímssonar alapján

A királyokhoz való viszony

Az Egils saga skallagrímssonar története Egill nagyapjával, Kveld-Úlfrrel kezdődik, 
még norvég földön. Úlfr ifjú évei idején az ország tagolt, királyok és jarlok ural-
nak kisebb-nagyobb területeket. Ám amikor Fekete Hálfdan6 fi a, Széphajú Haraldr 
uralkodó lesz, célul tűzi ki, hogy egyesítse a kisebb területeket saját fennhatósá-
ga alatt. Törekvését azonban nem koronázza teljes siker: nem alakul ki a vágyott 
egységes királyság, és utódai sem tudják teljes egészében megőrizni azt.7 Későbbi 
uralkodók előszeretettel származtatják magukat az első egyesítő királynak tekin-
tett Széphajú Haraldrtól, ám az uralkodóról teljesen eltérő kép rajzolódik ki, ha 
nem a királysagákat, hanem más forrásokat tekintünk. Ari Þorgilsson Íslendingabók 
(Az izlandiak könyve)8 című munkájában Haraldr zsarnoki uralmát nevezi meg 

6 Hálfdan svarti Vestfold királya volt a 9. században. Alakja félig-meddig mitikus, nem biztos, 
hogy élt. A 13. században keletkezett királysaga-gyűjtemény, a Heimskringla tartalmazza Hálfdan 
sagáját, de abban egy szkaldikus költemény sem szerepel, így felmerül, hogy alakja csak későbbi 
beillesztés. (aÐalBJaRnaRson [RIT.], 2002. 84–93.)
7 A dinasztiaalapító és a területek tartós megtartására képes uralkodó azonban Keménykezű 
Haraldr lesz a 11. század folyamán, aki szintén Széphajú Haraldrtól származtatja magát. (GYÖnKI, 
2020. 79.)
8 Ari Þorgilsson, vagy Ari hinn fróði (Ari, a bölcs) izlandi pap, 1067/68 és 1148 között élt. Az 
Íslendingabók krónika, nem pedig saga. Ari elbeszélése ugyanakkor töredezett, inkább a fontos 
eseményekre fókuszál. (GYÖnKI, 2020. 76)
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okként arra, miért ment el sok norvég Izlandra, amit éppen uralkodása alatt fe-
deztek fel.9 Valószínűbb azonban, hogy más indokok is állhattak a norvég kirajzás 
mögött, mint például a túlnépesedés vagy az, hogy sokan más országokban akar-
tak szerencsét próbálni, például kereskedtek, vagy más uralkodók udvartartásá-
hoz csatlakoztak. Az Egils saga azonban az Ari által leírtakat erősíti. Széphajú vagy 
Loncsoshajú Haraldr gúnynevét onnan kapta, hogy megfogadta, addig nem vágja 
le a haját, míg egész Norvégia felett meg nem szerzi az uralmat.10 Elhatározása 
konfl iktusokkal és háborúsággal járt, és úgy tűnik, hogy ezt az Egils saga írója ne-
gatívan értékelte. 

Haraldr uralkodása alatt Egill nagyapja, Kveld-Úlfr már öregember, és nem 
akar a király szolgálatába szegődni. A király küldötte hiába hívja fi át, a gazdálko-
dó Grímrt, ám a másik fi ú, Þórólfr már hajlik a szolgálatra, bár apja ellenzi dön-
tését.11 Þórólfr a király kíséretében hadi sikerekben vesz részt, növekszik hírneve. 
Rokona, Bárðr halála után pedig gazdag örökségben részesül Hálogaland terüle-
tén, amely a norvégok legészakibb tartománya. A lappokkal való kereskedelemből 
és az adókból még nagyobb vagyonra tesz szert. Embereinek száma növekszik, 
és ugyan hűségesen szolgálja a királyt, rosszakarói elterjesztik róla, hogy fel akar 
lázadni Haraldr ellen és a trónra törne.12 Haraldr végül hisz a szóbeszédnek: elő-
ször megfosztja Þórólfrt birtokaitól, majd elraboltatja kereskedőhajóját. Válaszul 
az egykori hűbéres fosztogatni kezdi a király hajóit és több tanyát is. Mikor Þórólfr 
betér apja tanyájára, Kveld-Úlfr a következőket mondja:

„Nemigen lett ez másképp, Þórólfr – mondta Esti Úlfr – mint ahogy én már előre meg-
mondtam, mikor Haraldr király kíséretébe álltál. Nem hoz szerencsét sem rád, sem a ro-
konaidra. Most pedig megtetted, amitől a leginkább óvtalak: ujjat húztál a királlyal. Mert 
ha megvan is hozzá a bátorságod, és minden egyéb képességed, nem vagy olyan sze-
rencsés ember, hogy sikeresen szálljál szembe Haraldr királlyal. Ebben az országban ez 
senkinek sem sikerült, volt légyen bármekkora hatalma vagy serege… Úgy érzem, most 
találkoztunk utoljára. És bár úgy volna rendjén való, hogy kettőnk közül te élj tovább, 
szerintem másképp fordul.”13

Þórólfr sorsa kapcsán felmerül a szerencse (hamingja) kérdése, amelynek hiányában 
bukásra és halálra ítéltetett apja szerint.14 Lars Lönnroth The Noble Heathen című, 
nagyívű tanulmányában érinti ezt a kérdést, több izlandi sagából merítve a pél-
dákat. Ezek közül kiemelendő a Vatnsdœla saga.15 Ebben Þorsteinn Ingimundsson 
születésekor apja a következőket mondja: „Sjá sveinn hefr hyggligt augnabragð, ok 

9 BEnEDIKTsson (RIT.), 1986. 5–6.
10 BaGGE, 2014. 31; sIGURÐsson, 2011b. 64; KRaG, 2003. 186.
11 A király küldötte először Grímrt hívta a szolgálatba, mivel bátyja éppen nem volt otthon.
12 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 31–38.
13 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 52.
14 Korábban, amikor Úlfrt és Grímrt szolgálatba hívják, szintén a szerencse hiányára hivatkoznak: 
„…én meg a fi am, Grímr, nem hiszünk ennek a királynak a szerencséjében, ezért nem is megyünk el hozzá.” 
BERnÁTH (FoRD.), 2006. 24. Lásd még: HInEs, 1992. 21.
15 A saga a 13–14. század fordulóján keletkezhetett. A cselekmény nagyrész az észak-izlandi 
Vatnsdalr környékén játszódik. (sVEInsson [RIT.], 1939. LI–LVI.)
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skal eigi seilask til nafns; hann skal heita Þorsteinn, ok mun ek þess vilnask, at haming-
ja mun fylgja.” „Ennek a fi únak okos szemei vannak. Nincs kétségem a nevét illetően, 
Þorsteinn-nek fogják nevezni, és remélem, hogy a szerencse fogja követni.” Ami Þorsteinn 
tulajdonságait illeti, a következőket tudhatjuk meg: „korán bebizonyosodott róla, hogy 
jóképű és szép megjelenésű, nyugodt, szavai bölcsek, előrelátó, hűséges a barátaihoz, min-
den tekintetben megfontolt ember”. Öccse, Jǫkull ezzel szemben a következő jóslatot 
kapta apjától: „Ez a fi ú nagyszerű és szúrós tekintete van, ha élni fog, kevesen lesznek 
hozzá foghatók. Nem lesz egyszerű kezelni, de hűséges lesz barátaihoz és rokonaihoz, és 
nagyszerű harcos lesz, ahogy én előre látom.” Felnövekedve, Jǫkull „hatalmas és erős férfi  
[lett], kemény és hallgatag, nehéz volt kezelni, bátor és kegyetlen minden tekintetben”.16 
Lönnroth arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a sagák szereplői között sok olyan párt 
találhatunk, akik Þorsteinnre és Jǫkullre hasonlítanak: előbbi kiegyensúlyozott, 
szerencsés, míg a másik temperamentumos, szerencsétlen sorsú férfi . Ilyenek lesz-
nek majd a következő generáció, azaz Kveld-Úlfr fi atalabb fi ának, Grímrnek a fi ai, 
Þórólfr és Egill.17 

Ha a Heimskringlát, a királysagák gyűjteményét nézzük, látható, hogy a szerző 
vagy szerzők nagy hangsúlyt fektettek a személyes tulajdonságok, a külső és a jel-
lem leírására. Kiemelik a szerencsét is, amely sikeresebbé teszi az egyik királyt 
a másiknál. Ezekre a kiváló személyes tulajdonságokra, no meg a szerencsére volt 
szükség ahhoz, hogy valaki sikeres uralkodó legyen. Ez a pogány személet ellen-
tétben áll azzal a felfogással, amelyet a Konungs skuggsiá, a Norvég Királytükör su-
gall. A keresztény felfogás szerint ugyanis az uralkodó hatalma Istentől származik. 
A személyes tulajdonságok fontosságát a törzsfők esetében is kihangsúlyozzák.18 
Az izlandiak esetében a törzsfők mellett törvénytudók és harcosok tulajdonságairól 
is olvashatunk – a szigeten az 1260-as évekig nem uralkodtak a norvég királyok. Az 
uralkodók esetében, hogyha a királysagákat olvassuk, általában nagyon részletes 
jellem- és küllemleírást olvashatunk, részletesebbet, mint más világi vezetők vagy 
alacsonyabb rangú emberek esetében.19 Ugyanakkor a nemzetségi sagák fontosabb 
szereplőire is igaz, hogy részletesen írják le külsőjüket és tulajdonságaikat, de ezen 
leírások nem olyan idealizáltak, mint a királyoké a királysagákban.

Visszatérve Kveld-Úlfr fi ának, Þórólfrnak a sorsára: Haraldr király végül maga 
vonult ellene, és egy összecsapás után meg is ölte korábbi harcosát.20 Az apai jóslat 
így valóra válik, és úgy tűnik, nem hiába védte fi át korábban a királyi szolgálattól. 
Mi okozhatta ezt az elkerülhető halált? A már korábban leírt királyi féltékenységen 
kívül fontos tényező Þórólfr vak hűsége Haraldrhoz, amely gazdagság utáni vágy-
gyal párosul, és amely összeegyeztethetetlen az uralkodó szemében.21 Ez utóbbi 
tulajdonság, a gazdagság utáni vágyakozás, illetve a kapzsiság Egill esetében is 
megnyilvánul majd.

Þórólfr szándékával szemben öccse, Skalla-Grímr (Kopasz Grímr) nem akart 
a király kíséretébe állni, és újfent megtagadja a szolgálatot, amikor bátyja halála 

16 sVEInsson (RIT.), 1939. 36–37.
17 lÖnnRoTH, 1969. 22.
18 sIGURÐsson, 2011a. 69–70.
19 sIGURÐsson, 2011a. 73.
20 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 56.
21 HInEs, 1992. 22.
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után a királyhoz fordul váltságért. A család azonban összekötötte sorsát a királyi 
házzal: ki szolgálattal, más pedig ellenséges érzülettel. További ellentét fi gyelhető 
meg a családtagok életmódját illetően: Kveld-Úlfr és idősebb fi a, Þórólfr harcos-
ként, viking portyázásokkal töltötte ifjú éveit, így szerezve vagyont és dicsőséget. 
Þórólfr rangját növeli a királyi udvarhoz való tartozásával, hiszen így már a király 
nevében adót is szedhet. Grímr ezzel szemben – bár nem gyáva és ért a harchoz – 
inkább otthon marad és földet művel, így szerezvén magának biztos megélhetést. 
Ő lesz az, aki a család új életét megalapozza Izlandon, miután apjával bosszút áll-
tak bátyjáért.22 Grímr cselekedetét nem csak a bosszú hajtja: bátyja halála után a ki-
rály udvarába látogat, aki – látva troll-külsejű kísérőit és őt magát23 – jobbnak látja, 
ha végez vele is. Grímr rövid beszélgetésük során ki is fejezi óhaját, hogy megölje 
a királyt, ami főben járó árulás, így nem csoda, hogy Haraldr inkább végezne vele.24 
Még szó fog esni arról, hogy Grímrrel és Egillel szemben fi véreik, a két Þórólfr sok-
kal kevésbé agresszív és kötekedő. Mindketten ajándékokkal nyerik meg a norvég 
uralkodókat, amely a politikai barátság megalapozását szolgálja ebben a korban.25

Kveld-Úlfr már nem élheti meg az új életet Izlandon, még a tengeri utazás so-
rán életét veszti. Grímr viszont partot ér embereivel, és elégedett az új izlandi 
élettel – olyannyira, hogy nem is szándékozik elhagyni a szigetet. Népes család-
jából két ellentétes fi gura emelkedik ki: fi ai, Þórólfr és Egill. Þórólfr nemcsak neve 
miatt, hanem tulajdonságaiban is hasonlított elhunyt nagybátyjára: testi erőben, 
ügyességben kiemelkedett, és kedvelték is őt szülei és más emberek is. Egill ezzel 
szemben durva vonásokkal, sötét hajjal rendelkezett, nagytermetű, szapora beszé-
dű gyerek volt.26 Þórólfr felnőve Norvégiába hajózott, ahol még mindig Széphajú 
Haraldr uralkodott. Hogy feledtesse a királyi ház családja elleni haragját, Þórólfr 
egy adandó alkalommal odaajándékozza hajóját Haraldr fi ának, Eiríknek.27 A két 
férfi  barátságot köt, ám az idősödő Haraldr király óva inti fi át, hogy Kveld-Úlfr ro-
konaival barátkozzon.28 Az apa tehát hasonló módon fi gyelmezteti fi át, mint ahogy 
azt Kveld-Úlfr tette korábban Þórólfrral. 

Fontos kérdés az Egils saga kapcsán, hogy a norvég királyok ellen íródott törté-
netet olvashatunk-e. Széphajú Haraldr király hódítási szándékában nincsen semmi 
különös, de látható, hogy hamar haragra gerjed, ha valami nem úgy történik, ahogy 
ő akarja. Elhitte a rágalmakat Þórólfrról, akire először gyanakszik, majd féltékeny 
lesz. Ennek egyik oka, hogy Þórólfr lakomáján Haraldr király 300 emberrel jele-
nik meg, míg a vendéglátónak 500 embere van. Ilyen méretű kíséret a királyokhoz 
méltó, sőt túlzó is.29 Ugyanakkor maga vezette csapatait ellene, és ő végzett vele. 

22 Ólason, 1998. 193–194.
23 Grímr és családtagjainak külleméről és természetéről később lesz szó részletesen.
24 JaKoBsson, 2008. 4.
25 HInEs, 1992. 23. Lásd még: sIGURÐsson, 2011a. 77–78.
26 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 77.
27 A későbbi I. (Vérbárdos) Eiríkr király (931–934), Széphajú Haraldr számos fi a közül a legidősebb.
28 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 86–87.
29 Összehasonlításképpen: Széphajú Haraldr ellenfelének, Vémundr királynak 90 embere volt 
jelen egy lakomán, mikor rágyújtották a házat. Olaf kyrri király 120 fős udvartartásával utazott 
az országban a Heimskringla leírása szerint, míg Szent Ólaf királynak 300 fős udvartartása volt. 
Lásd: aÐalBJaRnson, 2002a. 107; aÐalBJaRnson (RIT.), 2002c. 207. Lásd még: aÐalBJaRnson (RIT.) 
2002b. 49. 
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Kiváló hadvezérnek bizonyul korábban a Hafrsfjǫrðuri csatában.30 A bátor kiállás 
a csatában fontos hadvezéri erény volt a viking korban. Ez volt az egyik lehetőség 
arra, hogy valaki növelje hírnevét és becsületét.31

Ugyan Haraldr még él, amikor Skalla-Grímr fi ai Norvégiába mennek, de sor-
suk már inkább az új királyhoz, Vérbárdos Eiríkrhez és annak feleségéhez, 
Gunnhildrhöz köthető. Þórólfr még sikeresen barátkozik Eiríkr királlyal, de Egill 
féktelen természetének köszönhetően kitör az ellenségeskedés. Amíg az előző ge-
neráció konfl iktusa Haraldr király hibájából történt, ezúttal Kveld-Úlfr nemzetsége 
a hibás. Egill megöl egy Bárðr nevű királyi intézőt, aki egyidőben látja vendégül 
Egill csapatát és a királyét. A korábban érkező Egillék azonban nem kapnak ren-
des ételt és italt, csak aludttejet, amit az izlandi sértésként fog fel.32 Ám Eirikr ki-
rály sem jeleskedik a konfl iktusok kezelésben: mikor Egill a guleni népgyűlésben33 
akarja visszakövetelni felesége elkobzott vagyonát Eiríkr pártfogoltjától, Berg-
Önundrtől, a király és a királyné parancsára felszámolják a népgyűlést.34 Ezzel 
a király nagyon nagy hibát követ el, hiszen neki kell biztosítani a törvények érvé-
nyesülését.35 Végeredményben hasonlóképpen láthatjuk Vérbárdos Eiríket, mint 
Széphajú Haraldrt: kegyetlen, de nemes lelkű is. Mikor már Angliában uralkodik, 
és Egill a színe elé kerül, meg akarja ölni. Ám Egill egy éjszaka alatt olyan kiváló 
verset költ számára, hogy a király elengedi.36 Eiríkr testvére, Hákon37 is gyanakvó 
Egillel szemben, és nem akar az oldalára állni, amikor peres ügyben a segítségét 
kéri.38 Ugyanakkor Egill, aki maga nem hajlandó a norvég királyokat szolgálni, be-
áll az angol király, Aðalsteinn39 seregébe, akinél nagy megbecsülésben élhet. A két 
testvér még a kiskeresztséget is felveszi, bár nem tudunk meg többet arról, hogy 
gyakorolták-e keresztény hitüket. Valószínű azonban, hogy nem vallási okból szü-
letett meg a döntés.40 Aðalsteinn teljesen más jellemmel rendelkezik, mint a sagá-
ban bemutatott norvég királyok, gyakorlatilag ő az ellentétük. Bőkezűsége sem 
elhanyagolható, emiatt is népszerű a két izlandi zsoldos szemében. A gazdagság 
utáni vágy ugyanis jól látható ennél a generációnál is. Sőt, mikor Egill elesett báty-
ja miatt kesereg, Aðalsteinn gazdagon megajándékozza, és ezzel jó kedvre deríti 
a harcost. Ez keveseknek sikerült a saga elmondása szerint.41

30 HInEs, 1992. 19–20.
31 Ólason, 1998. 29.
32 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 98–101.
33 A Gulaþing volt az első népgyűlés Norvégiában. Ide érkezett a törvényeket tanulmányozni 
Úlfl jótr, aki az első izlandi törvényeket fogalmazta meg. Az első izlandi törvények azonban nem 
maradtak fenn írásos formában. (FIX, 1993. 384.)
34 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 138.
35 HInEs, 1992. 24.
36 Ez a költemény a Höfuðlausn, vagyis a Főváltság. (BERnÁTH [FoRD.], 2006. 159–161.)
37 I. (Jóságos) Hákon (931–961) Széphajú Haraldr számos fi a közül a legfi atalabb.
38 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 165–166. 
39 Æthelstan, az első angol király (924–927), Jóságos Hákon norvég király nevelőapja.
40 HInEs, 1992. 25. A kiskeresztség a prima signatio, vagyis a kereszttel való megjelölés, nem vízzel 
való keresztelés. (BERnÁTH [FoRD.], 2006. 116.)
41 HInEs, 1992. 26.
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Családi kapcsolatok és jellemvonások

A tanulmány első felében Kveld-Úlfr nemzetségét a külső befolyásoló tényezők 
szempontjából vizsgáltam. Ugyanakkor fontos kérdés, hogy mi az oka annak, hogy 
a nemzetség bizonyos tagjai ennyire rossz viszonyt ápolnak a norvég uralkodók-
kal. A válasz a családi kapcsolatokban keresendő, amely kihat a királyi házzal kap-
csolatos hozzáállásukra is.

Apák és fi aik viszonyának kérdése meghatározó a sagában. Kveld-Úlfr nem haj-
lik arra, hogy Haraldr ellen vagy az ő oldalán harcoljon, csak a helyi ügyekbe foly-
na bele. Fiai közül az idősebb a király szolgálatába áll, annak ellenére, hogy apja 
ellenzi azt. A fi atalabb fi ú, Grímr viszont otthon marad, hallgat az apai szóra, sőt, 
maga állítja, hogy felette csak az apja uralkodhat.42 Þórólfr meghal a király bosz-
szújának következtében, és ezt apja rendkívül fájlalja. Ugyanakkor nem állíthatjuk, 
hogy kisebbik fi át jobban szerette volna, mint az idősebbet. Kveld-Úlfr meggyá-
szolja Þórólfrt és bosszút fogad.

A fi úk külseje is említésre méltó: Þórólfr „igen csinos és ígéretes férfi  volt, min-
denki barátsággal viseltetett iránta, de vidám természetével, örökös szenvedélyességével és 
indulatosságával inkább anyja nemzetségére ütött”. Grímrnek pedig „fekete volt a haja, 
és durvák az arcvonásai, külsejében és természetében is inkább apáira hasonlított”.43 A ké-
sőbbi generációknál is megfi gyelhető, hogy a tetszetős külső egyszerűbben kezel-
hető természettel párosul, míg a faragatlan külső hasonlóan durva belső takar. Úgy 
tűnik, hogy az anyai vérvonalhoz való hasonlósággal magyarázza a saga, melyik 
fi únak milyen természete van. Kveld-Úlfr felségéről nem tudunk meg sokat, de 
Grímr feleségéről, pontosabban családjáról valamivel többet. Grímr apósa lakomát 
rendez a házában, ahová Grímr nem akarja elvinni kisebbik fi át, Egillt. Az ekkor 
mindössze hároméves fi ú azonban titokban mégis elmegy nagyapjához, akinek sa-
ját versét szavalja el, és ezért ajándékot is kap.44 Egill itt kapja meg élete első elisme-
rését nagyapjától, amelyben az apai házban alig van része.

Az apa-fi a konfl iktus Grímr és Egill esetében a legsúlyosabb, amelynek első állo-
mása a fent említett lakoma. Kevés olyan sagahős akad, mint Egill, akinek a gyer-
mekkoráról is olvashatunk. Ilyen karakter még Grettir Ásmundarsson, akiről 
a Grettis saga szól, és aki 20 évig élt kitaszítottként Izlandon. Grettir kapcsán – sok 
egyéb tulajdonsága mellett – sagája megemlíti, hogy nem ült a tűzhely környékén 
„eigi lagðisk hann í eldskála”, vagyis nem kolbítr, azaz szénharapó vagy, Bernáth István 
fordításában, hamupipő.45 Ez azt jelenti, hogy már gyermekkorában kitűnik erejével, 
eszességével és valószínű, hogy felnövekedve jelentős ember lesz.

Ami Grímr családját illeti, sok gyermeke meghalt fi atalon, és Egill utolsóként 
született, amikor az apa már idősebb volt. Idősebb fi a ekkor már valószínűleg fé-
lig-meddig felnőtt, így várhatóan ő volt a birtokok örököse, nem pedig a kisebb 
fi ú.46 Elsőként Egill külső megjelenése az, amely sugallja, hogy apjára hasonlít:

42 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 24.
43 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 18.
44 JaKoBsson, 2008. 4.
45 Bővebben lásd: GYÖnKI, 2017. 376.
46 JaKoBsson, 2008. 4.
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„alighogy nőni kezdett, mindjárt kitetszett, hogy éppoly durva vonású az arca és fekete 
a haja, mint apai őseinek. Három évesen már akkora volt, mint más gyerek hatéves ko-
rában, a beszéde pedig szapora volt és szavakész, de amikor a többi gyerekkel játszott, 
egyre-másra csak kötekedett.”47

Grímr bajkeverőként tekint Egillre, és ezt nevezi meg okként, amiért nem vehet 
részt nagyapja lakomáján. A saga tehát egyértelműsíti, hogy Egill már kiskorában 
kitűnik kortársai közül erejével és a költészetben való jártasságával. Grettirhez ha-
sonlóan tehát ő sem kolbítr. 

Egill kötekedő hajlama annyira komoly, hogy egy játék során meg is öli Hegg fi a 
Grímrt, aki gúnyolta.48 Grímr rossz szemmel tekint fi ára a történtek miatt, de nem 
szól semmit. Felesége azonban megdicséri a fi út, és bizakodik abban, hogy nagy 
harcos, kiváló viking lesz belőle nemsokára. Grímr továbbra sem érez semmit fi a 
iránt, távolságtartása megmarad.49 Konfl iktusuk hasonló, mint a fentebb említett 
Grettirnek és apjának, Ásmundrnek, akik nagyon rossz viszonyba kerülnek ami-
att, hogy Grettir minden rábízott feladatot direkt rosszul végez el, és ezzel kárt 
okoz apjának.50 Mindkettőjük esetében az anya a mediátor, aki a fi út támogatja. 
Ez Grettir esetében látható is: anyja a végsőkig támogatja, és amikor a fi ú elhagyja 
a szülői házat, fegyvert ad neki.51

Hasonló tulajdonságok a külsővel kapcsolatban megfi gyelhetők a családban, 
ezek örökletesen szállnak apáról fi úra. Kiemelendő az emberfeletti erő és az alak-
váltó képesség, amelyet hamramrnek hívnak.52 Ezzel a szóval illeti az Egils saga 
írója Kveld-Úlfrt is, és az alábbiakat írja: „…mindennap, ahogy leszállt az este, oly 
mogorvaság szállt rá, hogy szinte szólni sem lehetett hozzá, de ilyenkor hamar el is fogta 
az álom. Mondogatták róla, hogy képes alakot váltani, ezért az Esti Úlfr nevet akasztották 
rá.”53 Kveld-Úlfr társáról, Breðlai Káriról megtudhatjuk, hogy valóban berzerker54 
volt, és Úlfr apósaként szintén kötődik a családhoz. Úlfr neve beszédes, hisz far-
kast jelent, és úgy tűnik, hogy ő maga is berzerker, apósához hasonlóan. Idősebb 
fi a halála után bosszút fogad Haraldr ellen, és több olyan hajót támadnak meg, 
amelyek a király hűbéreseihez tartoznak. Egyik alkalommal „kitört rajta a berzerker 
düh, ami átragadt az embereire is,55 és eszüket vesztve leöltek mindenkit, aki eléjük került. 
Ugyanezt tette Kopasz Grímr is, ahogy elöl a hajóba szökkent.”56 

47 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 77. 
48 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 92.
49 JaKoBsson, 2008. 5. 
50 GYÖnKI, 2017. 377.
51 JÓnsson (RIT.), 1934. 49. A szóban forgó kard egyébként a korábban említett Jǫkullé volt, aki 
Grettir anyjának volt a nagyapja.
52 A hamramr szó első fele a hamr, amelynek jelentése bőr és forma. A hamramr szó az alakváltásra 
vonatkozik, de egyúttal az elmeállapot megváltozását eredményező, berzerkerekre jellemző harci 
düh előtörését is jelenti. 
53 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 18.
54 A berzerker harcosokról éppen az Egils saga ad információt: Haraldr királynak ugyanis 12 
berzerker harcosa volt, akik a hajó orrában foglaltak helyet. (BERnÁTH [FoRD.], 2006. 31)
55 Az eredeti szövegben: „… ok svá er sagt at þá hamaðisk hann…”, vagyis alakot váltott, amely 
jelenthet berzerker dühöt is. (noRDal [RIT.], 1933. 69.)
56 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 69.
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Berzerkerek a Grettis sagában is szerepelnek: a Széphajú Haraldr király kíséreté-
hez tartozókat úlfheðnar névvel illetik. Ennek szó szerinti jelentése farkasbőr, ebben 
az esetben pedig farkasbőrbe öltözött harcosokat jelent.57 Ugyanakkor azt is sugall-
hatja a szó, hogy az alakváltás az ő esetükben farkassá válást jelent. Ezzel szemben 
a berserkr szó medvebőrbe öltözöttet jelent. 

Ami Grímr megerősödését vagy alakváltását illeti, a szereplők több alkalommal 
farkasokhoz hasonlítják magukat. Kveld-Úlfr, amikor megbosszulja fi át, a követ-
kező verset költi Haraldr király számára: „Bosszúm betelt / király felett / Yngling sar-
ját / csikaszok marják.”58 Alakváltásra képes harcosok Grímr kíséretében is feltűnnek 
(„allir inir sterkastu menn ok margir hamrammir”), amikor Haraldr király udvarába 
látogat, hogy váltságot kérjen bátyja haláláért. A tárgyalás eredmény nélkül ér vé-
get, de Haraldr a csapat után küldi embereit, mivel Grímr hangulata olyan volt, 
mint a farkasé („hann er fullr upp úlfúðar”).59 Érdekességként megemlítendő, hogy 
farkast jelent a vargr szó is, amelyet a kitaszítottakra használtak. A teljes kitaszítás 
oka általában az emberölés szokott lenni, de egy sor egyéb erőszakos cselekedet is 
alapot adhat a súlyos büntetésre. Ebben a kontextusban a bűnös mint a rend meg-
bontója tűnik fel.60 Egillt sosem taszítják ki, bár követett el gyilkosságot és rendbon-
tóként is feltűnt, ilyen szempontból akár kitaszítottként is végezhette volna.

A berzerker dühre való hajlam megvan a következő generációban is, habár 
Grímr életében nem a harc a legfontosabb. Egill már kamasz, amikor majdnem baj-
ba kerül Grímr féktelensége miatt egy labdajáték során. Grímr már vesztésre állt, 
de alkonyatkor „új erőre kapott”, vagyis apjához hasonlóan valamilyen átváltozáson 
ment keresztül. Dühében láthatóan eszét veszti, és megöli Egill barátját, Grani fi a 
Þórðrt. Egill életét egy női cseléd mentette meg, aki magára vonta Grímr fi gyelmét, 
ezért pedig az életével fi zetett.61 Grímr halálos kimenetelű tette több szempont-
ból is súlyos: megölt két embert, akik rendkívül fontosak voltak Egill, számára. 
Apa és fi a viszonya végképp megromlott, nem beszélnek egymással egész télen. 
Grímr másik fi a, Þórolfr ekkor már messze idegenben szolgál, az anya pedig nem 
avatkozik bele a helyzetbe. Így még súlyosabb Egill vesztesége, hiszen úgy tűnik, 
a házban már senkire sem számíthat, apja ráadásul az életére tört.62 

Egillt trollhoz („mikill sem troll”) is hasonlítják, amikor meglátogatja barátját, 
Arinbjǫrnt Eiríkr király udvarában. A trollokkal kapcsolatban általánosságban el-
mondható, hogy ugyan humanoid a megjelenésük, az emberekhez hasonlóan be-
szélnek és gondolkodnak, mégis van bennük valami bestiális vonás, vagy pedig 

57 JÓnsson (RIT.), 1936. 5. A Vatnasdæla sagában is szerepelnek a höfdingik kíséretéhez tartozó 
berzerkerek, akiket úlfhéðnarnak neveznek, és akik farkasbőrt viseltek páncélként vagy inkább 
páncél helyett („hǫfðu vargstakka fyrir brynjur”). (sVEInsson [RIT.], 1939. 24.)
58 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 69.
59 noRDal (RIT.), 1933. 62; 65. Bernáth István fordításában a kísérők „óriás erejűek”, illetve Grímr 
„izzott a gyűlölettől”. Jelen esetben a fenti, saját fordításvariációkat kifejezőbbnek érzem. Vö. 
BERnÁTH (FoRD.), 2006. 64; 66.
60 JaKoBsson, 2011. 39. A rendbontás nemcsak gyilkosságra vonatkozik, hanem kisebb bűnökre, 
mint például szóbeli inzultusra is. A níðingsverk, vagyis a becstelen emberek tettéről lásd: RIIsØY, 
2010. 19–26; GYÖnKI, 2017. 5; 7–8.
61 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 93–94.
62 Bera, az anya hiánya elég furcsa körülmény, ugyanis a saga sosem említi, hogy meghalt volna, 
például a szóban forgó támadás előtt vagy később. (JaKoBsson, 2008. 6; 7.)
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rendelkeznek a varázslás tudományával. A troll szónak nincsen pozitív tartalma, 
támadó és zavart keltő karakterként láthatjuk.63 A trollokkal való rokonságról is 
szól a saga, hiszen Kveld Úlfr anyjának, Hallberának a fi vére Féltroll Hallbjörn 
(Hallbjǫrn hálftroll) volt.64 Természetfeletti lények sokaságáról olvashatunk a Bárðar 
saga snæfellsássban. Bárður és Svalr küzdelme során az utóbbi trollá változik („tryll-
dist Sválr þá”), vagyis emberfeletti fi zikai erőre tesz szert, míg ellenfele elveszíti az 
erejét.65 A trollok másik jellemző vonása a kannibalisztikus hajlam, amely Egill ese-
tében egy párbaj idején mutatkozik meg.66 Miután bajvívásban legyőzi Atlit, Egill 
átharapja ellenfele torkát.67 Egill a mágiában is jártas: egy alkalommal saját életét 
menti meg rúnákkal, máskor pedig egy lányét, akin rontás ül.68

Annak ellenére azonban, hogy a saga többször említi az alakváltás képességét, 
az emberfeletti erőt, amelyet legtöbbször a düh vált ki, a sagát olvasva mégsem 
egyértelműen, hogyan is működik ez a tulajdonság, s hogy alakot váltanak vagy 
„csupán” berzerkerek-e.69 Ahogy Ármann Jakobsson felhívja a rá a fi gyelmet, 
a szakirodalomban előforduló vita arról, hogy miből is áll az alakváltozás, arra is 
utalhat, hogy a középkori szerzők sem tudták ezt pontosan.70 Erre a bizonytalan-
ságra jó példa az Egils saga, amelynek írója tulajdonképpen nem írja le, hogy az 
alakváltás pontosan hogyan is nézett ki. Más természetű változásról azonban esik 
szó, de ezek nem az alakra vonatkoznak. Grímr esetében úgy tűnik, hogy a válto-
zás az elmeállapotát is érinti, míg apja, Úlfr pusztán fi zikailag kapott erőre harc 
közben.

Egy másik öröklődő tulajdonság is megfi gyelhető családban: a költészetben való 
jártasság. Ebben a mesterségben azonban csak Kveld-Úlfr, Skalla-Grímr és Egill 
jeleskednek. Közülük is Egill az, aki kitűnik: Kveld-Úlfr pár soros kis verssel em-
lékezik meg fi áról, míg Egill terjedelmes költeményt készít Bǫðvarr fi a emlékére, 
amely Sonnatorek néven maradt fenn a sagában.71 Egill a költött szót fegyverként 
is használja: gúnyverset ír Eiríkr királyról, amikor az feloszlatja a guleni népgyű-
lést, de dicsérő költeményt is szerez az uralkodóról, hogy megmentse saját fejét. Ez 
utóbbi, a Höfudlausn azonban érezhetően gúnyos és nem teljesen őszinte.72

Egillnek azonban nem csak Eiríkr királlyal gyűlik meg a baja: más kapcsola-
taival, családi és vallási kötődéseivel is gondjai akadnak.73 Kopasz Grímr és az 

63 JaKoBsson, 2011. 32–33.  
64 noRDal (RIT.), 1933. 3.
65 VIlMUnDaRson–VIlHJÁlMsson (RIT.), 2009. 113. Dunajcsik Mátyás fordításában: „megtrollosodott”. 
Vö. DUnaJCsIK (FoRD.), 2018. 106.
66 JaKoBsson, 2011. 42.
67 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 174.
68 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 190.
69 JaKoBsson, 2008. 3.
70 JaKoBsson, 2011. 34.
71 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 62; 204–207.
72 HInEs, 1992. 26.
73 TUlInIUs, 2014. 153. Torfi  Tulinius elemzésében a bibliai hasonlóságot hangsúlyozza, amikor 
szülői és testvéri ellentétekről beszél. Nem bibliai, de szentekkel kapcsolatos hasonlóság: Egillt 
mérgezett sörrel akarja megitatni Gunnhild királyné, de amikor az rúnákat vés az ivókürtre, az 
egyszeriben széthasad a kezében. Így járt Szent Benedek is, mikor keresztet vetett a mérgezett 
italra. (HIll, 2015. 246–247.)
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idősebb Þórólfr, habár nem értenek egyet a királyi szolgálattal kapcsolatban, nem 
ellenségesek egymással. Sokkal nagyobb a feszültség azonban Egill és bátyja, 
Þórólfr között: az idősebb fi vér számára Egill csak teher, akire oda kell fi gyelni, ne-
hogy valami bajt csináljon, mikor Norvégiába utaznak. Nem csoda, hogy Egill in-
kább norvég vendéglátójuk fi ának, Arinbjǫrnnek társaságát keresi, akivel mélyebb 
barátsága lesz, mint bátyjával, holott kettejük természete is különböző. Arinbjǫrn 
ugyanis végig Eiríkr király, majd fi a, Szürkebundás Haraldr szolgálatában marad, 
míg Egill sosem hajlandó egy norvég király szolgálatába sem állni.

Milyen ember is volt Egill bátyja, Þórólfr? A saga leírása szerint:

„…ahogy felnövekedett, már kamaszként kitűnt magas termetével és szép külsejével, 
és többen mondták, hogy tisztára Esti Úlfr-fi a Þórólfrra hasonlít, aki után különben 
a nevét is kapta. Testi erőben jócskán fölülmúlta gyermektársait, és rövid évek eltel-
tével mindennemű ügyességben is elöl járt, amely ügyességekben akkortájt a férfi ak 
erejüket összemérték. Vidám természetű volt, de akkora erő volt benne, hogy már fi ata-
lon felnőttnek nézték. Az emberek közt hamar közkedveltté vált, és anyja-apja nagyon 
szerette.”74

A külsőleges különbségek közte és Egill között egyértelműek: Þórólfr nem a sö-
tét megjelenésű, alakváltó vonalat viszi tovább. Valóban hasonlítható nagybáty-
jához, Þórólfrhoz: ő maga is királyi szolgálatba áll, hírt és nevet szerez magának. 
Ám alaptermészete más: nem vágyik mindenáron hatalomra, nem kapzsi, hanem 
nagyvonalú, elsősorban öccsével, akinek sok szívességet tesz élete során, annak 
ellenére is, hogy (mint fentebb említettem) leginkább teherként tekint Egillre. 
Ármann Jakobsson elemzése szerint ez a legfontosabb ellentét a két testvér között: 
Þórólfr nagyvonalú és empatikus, míg Egill kapzsi. A pozitív hős megtestesítője 
ilyen formán a sagában semmiképpen sem Egill, hanem Þórólfr.75 Habár Þórólfr 
először megtagadja, hogy magával vigye Egillt Norvégiába, a fi atalabb fi ú oly na-
gyon szabadulni kíván az apai háztól, hogy mindent elkövet az utazás érdekében. 
Ez az egyetlen lehetőség, hogy kiszabaduljon abból a környezetből, amely nem 
értékeli tehetségét, képességeit, és ahol már nincsenek pártfogói. Egill trükkhöz 
folyamodik: elvágja bátyja a fjordban horgonyzó hajójának köteleit. Mikor Þórólfr 
észreveszi, mi történt, Egill megfenyegeti: nagyobb bajt fog okozni neki még ott 
a hajón, ha nem akarná magával vinni. Végül Þórólfr enged öccsének.76 Fontos ész-
revenni, hogy Þórólfrt senki nem kényszerítette arra, hogy magával vigye Egillt. 
Mint apja kedveltebb fi a, nyilván könnyen megszabadulhatott volna Egilltől, ha 
visszaviszi. Ám Þórólfrnak és Grímrnek is van egy hasonló tulajdonsága, amely 
ebben a helyzetben előkerül: nem akar békétlenséget a családon belül, elfogadja 
családtagjai döntését.77 Torfi  Tulinius és Ármann Jakobsson ezt a döntést Káin és 
Ábel történetével állítják párhuzamba. A Bibliában ők ketten az első testvérpár. 
Isten Káint kérdezi, hogy hová lett megölt fi vére. Káin kérdéssel felel: „Nem tudom, 

74 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 77.
75 JaKoBsson, 2008. 16–17.
76 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 94–95.
77 JaKoBsson, 2008. 11–12.
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avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfi ának?”78 Þórólfr végül őrzője lesz testvérének, 
ezzel megteszi azt, amelyre a szülők nem voltak hajlandók.79

Egill szerelmi életével kapcsolatban először egy homályos utalást olvashatunk. 
Bátyjával, Þórólfrral és a velük együtt nevelkedő Ásgerðdel Norvégiába mennek, 
Ásgerð rokonaihoz. Þórólfr nemsokára feleségül kéri a lányukat, a lakodalom nap-
ján pedig Egill hirtelen megbetegszik, és nem tud részt venni az esküvőn.80 Mikor 
aztán hamarosan felépül, nem követi bátyját a lakodalomba, hanem vendéglátójá-
nak intézőjével, Ölvirrel tart, hogy adót szedjenek be az Atl-szigeten. Ahogy arról 
már szó volt, az ottani intéző, Bárðr nem szívesen fogadja őket, csupán aludttejet 
kínál nekik. Ám nemsokára a szigetre érkezik Eiríkr király és Gunnhildr királyné, 
akiket pompásan megvendégel. Egill és társai részt vesznek a lakomán, és teljesen 
lerészegednek a sörtől. Egill helyzete ekkor nem túl kedvező: nem elég, hogy báty-
ja, aki már nagy tekintélyű harcos és a király embere, elveszi azt a nőt, akit titokban 
ő is szeret, még a vendéglátó sem becsülte meg őt és társait annyira, hogy egyből 
méltón megvendégelje őket. A lakoma, amelyen részt vesz, nem neki és társainak 
szól, és távolabb zajlik egy másik lakoma, bátyjának esküvőjén, amelyet szíve mé-
lyén fájlal.81 

Þórólfr Norvégiában is igyekszik öccsét pártfogolni, de az annyi bajt kever, hogy 
mindkettőjüknek távozniuk kell az országból. Þórólfr önfeláldozóan viselkedik, hi-
szen ő a norvég király kegyeltje, nem kellene tönkretennie gondtalan életét Egill 
miatt.82 Þórólfr végül egy csatában hal meg Angliában, ahol öccsével Aðalsteinn 
királyt szolgálták. Egill később elhagyja az angol király szolgálatát, hogy az özvegy 
és az örökség után nézzen.83 Fel is ajánlja Ásgerðnek, hogy gondoskodik róla, de 
az ügyet sem vet rá. Egill búskomorságba esik, de végül a házasság megvalósul, 
mivel Ásgerð rokonai beleegyeznek és szorgalmazzák is azt.84 Egill kapzsisága 
nyilvánvalóan kifejezésre jut bátyja halála után: ugyan keserűen gyászolja, de ami-
kor Aðalsteinn király két gyűrűt ad neki, jobb kedvre derül. A végsőkig hajlandó 
elmenni, hogy megszerezze felesége örökségét. Kapzsisága azonban nem csak az 
anyagiakra terjed ki: fi ának írt gyászversében csak saját maga fájdalmáról beszél, 
feleségéről és családjának más tagjairól nem tesz említést.85 Úgy tűnik, hogy Egill 
egyedül Arinbjǫrnt tekinti barátjának, akit dicsőít is versében. Bátyjával, akinek 
sokkal többet köszönhetne, nem volt ilyen nagyvonalú.

Egill öregségét Izlandon tölti, és végül békés körülmények között hal meg. 
Ugyan a saga említi, hogy nem perlekedik senkivel, egy eset mégis fi gyelmet érde-
mel. Egillnek több fi a is születik, de kettő meghal közülük, és a saga csak egyikő-
jükről, Þorsteinnről számol be részletesen. Tulajdonságai alapján látható, hogy 
78 Ter 4.9. In: KÁRolI (FoRD.), 1990. 8.
79 JaKoBson, 2008. 13; 15.
80 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 97.
81 HIll, 2015. 245. A Bárðr tanyáján esett lakoma végül azzal zárul, hogy Egill előbb versben sértegeti 
a fukar házigazdát, akit aztán meg is öl, majd menekülőre fogja. Végül Egill vendéglátójának 
közbenjárására Eiríkr király megbocsát azzal a feltétellel, hogy Egill elhagyja az országot.
82 JaKoBsson, 2008. 16.
83 Egill nagybátyjának házassága is hasonló volt, bár ő elesett barátjának az özvegyét vette el. 
Tette mindezt barátja kérésére, aki haldokolva őt jelölte ki örökösének. (BERnÁTH [FoRD.], 2006. 32.)
84 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 131–133. Egill kedvének változásáról lásd még: HIll, 2015. 243.
85 JaKoBsson, 2008. 16.
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nem az apjára ütött: csinos, szőke és széparcú férfi  volt, csendes és szelíd természe-
tű, aki könnyen szót értett mindenkivel. Egillel nem kedvelték egymást.86 Þorsteinn 
összekülönbözik szomszédjával, Steinarral, aki direkt áthajtatja jószágait Þorsteinn 
legelőire. Miután két cselédjét megölte, Steinarr perbe fogja Þorsteinnt, hogy kita-
szítsák. Egill azonban közbelép fi a oldalán, és bárminnyire is befolyásos emberek 
támogatják Steinarrt, elűzeti őt tanyájáról.87 Þorsteinn ezután békében él tovább. 
A konfl iktus, ismerve Egill és bátyja korábbi kalandjait, már-már megmosolyogta-
tó: két gazda összevész azon, hogy merre legelnek a jószágok. A korábban szoká-
sos viking életmód eltűnni látszik, és az öreg, egykori első honfoglalók (mint ami-
lyen Kopasz Grímr volt) leszármazottainak tekintélye megcsappan. Szükséges hát 
Egill közbelépése, aki szóval is el tudja űzni fi a ellenlábasát. Egill és fi a tehát nem 
egyenrangúak.88 Ugyanakkor látható, hogy Egill, az egykor büszke harcos miként 
öregszik meg egy olyan új társadalomban, ahol a vitás ügyeket már nem párba-
jokkal intézik el, és ahol a két peres fél, Þorsteinn és Steinarr életben is maradnak. 

Összegzés

Az Egils saga szövegét olvasva látható, hogy egy konfl iktusokkal terhelt család 
áll a középpontban abban az időszakban, amikor a norvégok kirajzanak hazájuk-
ból, és letelepednek Izlandon, hogy új társadalmat építsenek. Ebbe a történelmi 
szálba fonódik a Kveld-Úlfr nemzetség története, amely generációról generáció-
ra visszatérő konfl iktusaival küzd, és igyekszik azokat meghaladni. Egill a saga 
központi alakjaként tűnik fel, akinek életét befolyásolja családi öröksége. A ver-
tikális és horizontális ellentétek az ő generációja idején erősödnek fel, míg a ter-
mészetfeletti képességek öröklődése nem mindenkire érvényes. Sötét és világos 
testvérek állnak egymás mellett és egymással szemben is, szeretve, vagy elhanya-
golva apjuk által. A norvég királyok befolyása a nemzetségekre és a velük való 
interakció sagák egyik kedvelt témája: a norvég király és egy izlandi összecsa-
pása, amelyben a két fél egyenrangúként jelenik meg, sőt erkölcsileg sokszor az 
izlandi kerül ki győztesként. A generációkon átívelő konfl iktus ennek a bemuta-
tását szolgálja. Végül pedig kiemelendő, hogy a sagák, amelyek történetei a 950 
és 1050 közötti időszakban zajlanak, csak a 13–14. században kerültek lejegyzésre. 
A királyoktól független, pogány múltról tehát keresztény, a norvég fennhatóság 
erősödését érzékelő szerzők írtak. Rálátásuk a múlt történeteire és az, ahogyan azt 
ábrázolták, kritikus elemzést követel. Ami bizonyos karakterek leírását illeti, szin-
tén nehéz az igazságtartalom kérdését vizsgálni. Ám a családi viszonyok, amelyek 
a mai kor emberei számára is ismerősek lehetnek, vizsgálat tárgyát kell, hogy ké-
pezzék. Az elnyomó apa, a dicsőséget kereső fi ú mind olyanok, akik ismerősek 
a múlt emberei, de még a maiak számára is. Ismerős lehetett a múlt emberének 
az a földműves, békés társadalom, amelyben élt, és amely az Egils sagában egy 
harcos múlt lezárásaként jelenik meg. A már norvég uralom alatt álló izlandiak 

86 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 214. 
87 BERnÁTH (FoRD.), 2006. 216–225. 
88 Ólason, 1998. 195.
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bepillantás nyerhettek a királyok életébe. A portrék ebben a sagában nem tüntetik 
fel kedvező színben az uralkodókat, amely a királyi elnyomással szembeni ellen-
szenvet szimbolizálja, de nem vonatkozik minden uralkodóra. Az izlandi iden-
titásnak ugyanakkor fontos része az, hogy különbség van köztük és a norvégok 
között. Egill a független izlandi jelképe, a régi, harcos izlandiakat reprezentálja. 
Nemzetségének és magának helykeresése, konfl iktusai az izlandiak hovatartozá-
sát, önmeghatározását szimbolizálja. Ugyanakkor a családon belüli konfl iktusok 
láttatják, hogy a sagákhoz ezen személyes konfl iktusok vizsgálatával is közelebb 
lehet jutni. Habár nem lehetünk bizonyosak abban, hogyan és milyen formában 
adták elő a sagákat a középkorban, azt feltételezhetjük, hogy a történeteket hall-
gatók fi gyelmét az előadók és szerzők a személyes vívódások, sikerek és bukások 
bemutatásával igyekezték elnyerni.

Felhasznált irodalom és rövidítések

AÐALBJARNSON (RIT.)
2002a Haralds saga ins hárfagra. In: Snorri Storluson, Heimskringla I. Rit.: aÐalBJaRnson, 

Bjarni. Reykjavík, Híð Íslenzka Fornritafélag, 2002. 84–149.
2002b Óláfs saga ins helga. In: Snorri Storluson, Heimskringla II. Rit.: aÐalBJaRnson, Bjarni. 

Reykjavík, Híð Íslenzka Fornritafélag, 2002. 3–415. 
2002c Óláfs saga kyrra. In: Snorri Storluson, Heimskringla III. Rit.: aÐalBJaRnson, Bjarni. 

Reykjavík, Híð Íslenzka Fornritafélag, 2002. 201–209.

BAGGE

2014 BaGGE, Sverre: Cross and Scepter – The Rise of Scandinavian Kingdoms from the Vikings 
to the Reformation. Princeton, NJ–Oxford, Princeton University Press, 2014.

BERNÁTH (FORD.)
2016 Egils saga. Ford.: BERnÁTH István. Budapest, Corvina Kiadó, 2016.

BENEDIKTSSON (RIT.)
1986 Íslendingabók, Landnámabók. Rit.: BEnEDIKTsson, Jakob. Reykjavík, Híð Íslenzka 

Fornritafélag, 1986.

DUNAJCSIK (FORD.)
2018 Bárður, a Havashegy védistenének története. In: Trollok alkonya – Három középkori 

történet Izlandról. Ford: DUnaJCsIK Mátyás. Budapest, Helikon Kiadó, 2018. 95–159.

FIX

1993 FIX, Hans: Icelandic laws. In: Medieval Scandinavia: An Ecyclopedia. Ed.: PUlsIano, 
Philip. New York–London, Garland Publishing, 1993. 384–385.

GYÖNKI

2017 GYÖnKI Viktória: Deviancia, bűn és kitaszítás a középkori Izlandon. Sic Itur ad Astra, 
66. (2017) 371–386.



GYÖnKI VIKTÓRIa

192 73. (2021)

2020  GYÖnKI Viktória: Múltépítés és propaganda – Keménykezű Harald bizánci harcai és 
az izlandiakkal való viszonya a sagairodalomban. Belvedere Meridionale, 22. (2020) 
1. sz. 74–88.

HILL

2015 HIll, Thomas D.: Beer, Vomit, Blood and Poetry – Egils saga, Chapters 44–45. In: 
New Norse Studies: Essays on the Literature and Culture of Medieval Scandinavia. Ed.: 
TURCo, Jeffrey. Ithaca, NY, Cornell University Library, 2015. 243–254. (Islandica, 58.)

HINES

1992 HInEs, John: Kingship in Egils saga. In: Introductory Essays on Egils saga and Njáls 
saga. Eds.: HInEs, John – slaY, Desmond. London, Viking Society for Northern 
Research, 1992. 15–38.

JAKOBSSON

2008 JaKoBsson, Ármann: Egils saga and Empathy – Emotions and Moral Issues in 
a Disfunctional Saga Family. Scandinavian Studies, 80. (2008) 1. sz. 1–18.

2011 JaKoBsson, Ármann: Beast and Man – Realism and the Occult in Egils saga. 
Scandinavian Studies, 83. (2011) 1. sz. 29–44.

JÓNSSON (RIT.)
1934  Grettis saga Ásmundarsonar. Rit.: JÓnsson, Guðni. Reykjavík, Híð Íslenzka 

Fornritafélag, 1934.

KÁROLI

1990 Szent Biblia. Ford.: KÁRolI Gáspár. Budapest, Magyar Biblia Tanács, 1990.

KRAG

2003 KRaG, Claus: The Early Unifi cation of Norway. In: The Cambridge History of 
Scandinavia Vol. 1. Prehistory to 1520. Ed.: HEllE, Knut. Cambridge, Cambridge 
University Press, 2003. 184–201.

LÖNNROTH

1969 lÖnnRoTH, Lars: The Norble Heathen: a Theme in the Sagas. Scandinavian Studies, 
41. (1969) 1. sz. 1–29.

NORDAL (RIT.)
1933 Egils saga Skall-Grímssonar. Rit.: noRDal, Sigurður. Reykjavík, Híð Íslenzka 

Fornritafélag, 1933.

ÓLASON

1998 Ólason, Vésteinn: Dialogues with the Viking Age. Reykjavík, Heimskringla – Mál og 
Menning Academic Division, 1998.



„…HAMAR KIDERÜLT, HOGY CSÚF LESZ, FEKETE HAJÚ ÉS AZ APJÁHOZ HASONLATOS…”

19373. (2021)

RIISØY

2010 RIIsØY, Anne Irene: Outlawry and Moral Perversion in Old Norse Society. In: Bodies 
of Knowledge. Cultural Interpretations of Illness and Medicine in Medieval Europa. Eds.: 
CRaWFoRD, Sally – lEE, Christina. Oxford, Archaeopress, 2010. (BAR International 
Series, 2170.) 19–26.

SIGURÐSSON 
2004 sIGURÐsson, Gísli: The Medieval Icelandic Saga and Oral Tradition. Cambridge, MA– 

London, Harvard University Press, 2004.

SIGURÐSSON 
2011a sIGURÐsson, Jón Viðar: Kings, Earls and Chieftains. Rulers in Norway, Orkney and 

Iceland c. 900–1300. In: Ideology and Power in the Viking and Middle Ages, Scandinavia, 
Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes. Eds.: Beuermann, Ian B. – sTEInslanD, Gro – 
REKDal, Jan Erik – sIGURDsson, Jon Vidar. Leiden, Brill, 2011. (Northern World, 52.) 
69–108.

2011b sIGURÐsson, Jón Viðar: Norsk Historie 800–1536 – Frå krigeske bønder til lydige 
indersåttar. Oslo, Det Norske Samlaget, 2011. 

SVEINSSON (RIT.)
1939 Vatnsdœla saga. Rit.: sVEInsson, Einar Ólafur. Reykjavík, Híð Íslenzka Fornritafélag, 

1939.

TULINIUS 
2014 TUlInIUs, Torfi : The Enigma of Egill: the Saga, the Viking Poet, and Snorri Sturluson. 

Ithaca, NY, Cornell University Press, 2014.

VILMUNDARSON–VILHJÁLMSSON (RIT.) 
2009 Bárðar saga snæfellsáss. In: Harðar saga. Rit.: VIlMUnDaRson, Þórhallur –VIlHJÁlMsson, 

Bjarni. Reykjavík, Híð Íslenzka Fornritafélag, 2009. 101–172.


	09 gyönkijav01

