
V I K I N G E K Teplán Ágnes    35 34    Teleki András V I K I N G E K

Teplán Ágnes

AZ EDDÁTÓL A TWIN PEAKSIG

„Ember egyáltalán Wagner? Nem betegség-e inkább?”

Friedrich Nietzsche

A „viking kor” kezdetét 793. június 8-ától számítják, amikor az Észak-

Angliában lévő lindisfarne-i kolostort megtámadták és kifosztották. 

Ezzel a nevezetes támadással vette kezdetét az a három évszázad, amelyet 

e néven ismerünk.1 A történészek szerint a viking kirajzás elsődleges 

oka a túlnépesedés volt, amely a többnejűség intézményéből adó-

dott. A támadások Dániából, Norvégiából és Svédországból indultak; 

a rabló hadjáratokon túl tudatos gyarmatosítás is jellemezte a viking 

hódításokat.

A svéd vikingek, vagyis a varégok kelet felé terjeszkedtek, és a 10. szá-

zad végén létrehozták a Kijevi Ruszt. A nagy folyókon lehajózva eljutot-

tak a Fekete-tengerig, és megtámadták a Bizánci Birodalmat is. A dán 

vikingek ezzel szemben elsősorban nyugat felé indultak; a fríz partvidé-

ket ostromolták, majd 834-ben lerohanták Dorestadot. Később, 911-ben 

eredetileg skandináv gyarmatként jött létre a Normandiai Hercegség, 

Rollo vezetésével. A dán vikingek Angliába történő beáramlásuk so-

rán dane geldet, vagyis hadisarcot szedtek az angol uralkodóktól.

A viking kor végét 1066-ra teszik, amikor Keménykezű Harald nor-

vég király újabb angliai hódító hadjárata során vereséget szenvedett. 

Általánosságban azonban a kereszténység felvétele jelentette e korszak 

lezárását. Először Kékfogú Harald vette föl Dániában, azután a norvég 

királyok közül Széphajú Harald fi a, Jó Haakon, a legkésőbb pedig Svéd-

ország tért át a kereszténységre a 12. században. Közben 930-ig lezajlott 

az izlandi honfoglalás (ekkor tartották az első izlandi országgyűlést), 

ezenkívül a vikingek eljutottak Grönlandra és Amerikába is.

A viking korra vonatkozó sagákat csak a 12. századtól kezdve je-

gyezték le, addig szájhagyomány útján maradtak fenn. A vikingek nyelvét 

kiválóan ismerő Bernáth István nagyszabású fordítói és irodalomtör-

ténészi munkásságának köszönhetően a skandináv mitológiáról és a 

vikingek korát megörökítő sagairodalomról is igen részletesen tájékozód-

hatunk magyar nyelven. A Corvina Kiadó által közreadott fordítások 

1 Vö. Tarján M. Tamás, 793. június 8. A „viking kor” kezdete Európában, www.rubicon.
hu/magyar/oldalak/793_junius_8_a_viking_kor_kezdete_Europaban.

kutatók által rég megcáfolt elméletek kiirthatatlan részévé válnak a po-

puláris kultúrának. Olyannyira, hogy a szaktudomány oldaláról érkező 

ismétlődő cáfolatok ellenére évről évre újabb fi lmekben, regényekben 

vagy képi ábrázolásokon tűnnek fel ismét. Végezetül elmondható, hogy 

a populáris kultúra által a mindennapjaink részévé tett „velünk élő 

viking” a végletekig elszakadt a régészeti és fi lológiai módszerekkel 

rekonstruált „valaha lehetett vikingtől”.
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az Északi források című sorozatban jelennek meg, gazdag, tudományos 

igénnyel megírt jegyzetanyaggal ellátva.

A sorozat egyik lenyűgöző darabja Kopasz Grím-fi a Egill története, 

amely az izlandi honfoglalás idején játszódik. Főhőse az óriás termetű, 

ijesztő külsejű Egill, aki egyfelől kegyetlen, féktelen természetéről és 

vad viking portyáiról ismert, másfelől ragyogó költői tehetségéről, érzé-

kenységéről. A saga hőse a 10. században élt viking kori költő és har-

cos, Egill Skalla grimssonar, akinek két jelentősebb műve maradt fenn: 

a Sonatorrek (Fiasirató) című vers, valamint a Főváltság (Höfudlausn). 

Ez utóbbi a saga egyik legizgalmasabb fejezetében hangzik el. Egil hajó-

ját a vihar Anglia partjai felé sodorja, éppen halálos ellensége, Eirik 

király és Gunnhild királyné karjaiba. Egillnek végül legjobb barátja, 

Arinbjörn közbenjárására megkegyelmeznek, de csak abban az eset-

ben, ha ír egy drápát (dicsverset) a király tiszteletére. Egyetlen éjszaka 

alatt születik meg az életmentő s egyben halhatatlan költemény:

Nyalábba száll

nyíl, rátalál,

ki ellened 

kezet emelt.

Pajzsok mögül

pillantasz körül,

veled halad

valkyrja-had.2

A fi ak elvesztéséről szóló elégikus hangvételű költemény a saga egyik 

záróakkordjaként szólal meg. Egill, miután elveszíti minkét fi át, mély 

gyászba merül. Ez a gyász lassú öngyilkosság, a szenvedés általi megtisz-

tulás: nem iszik és nem eszik, s ebben még szeretett lánya, Th or gerd 

is csatlakozik hozzá. A lány vörös hínárt hoz, hogy azzal is fokozza 

szenvedésüket. Ám attól annyira szomjasak lesznek, hogy mindketten 

isznak az ivókürtből, amelybe valaki tejet csempészett. Ettől erőre kap-

nak, és Egill megírja az izlandi költészet egyik legszemélyesebb alko-

tását, amelyet Fiasiratónak nevez el: 

Hajdanság 

hittem Odinban,

lándzsás istenben,

2 Egils saga – Kopasz Grím-fi a Egill története, ford. Bernáth István, Corvina, Budapest, 2016, 160.

legfőbb úrban;

rúnák szerzője

rászedett engem, 

most általa 

megcsalattam.3

Egill, akit az izlandi irodalom első költőjének tekintenek, ellentmondá-

sos személyiségével valóban Odinra emlékeztet, aki a háború és a költé-

szet istene. Összetett, mégis emberi alakja szenvedélyes, fi nom iróniával 

fűszerezett költeményeiben és radikális cselekedeteiben tárul elénk. 

Túl azon, hogy elkísérhetjük portyáin, a viking kor neves királyaival 

is találkozhatunk – többek között Véresbárd Erik és apja, Széphajú 

Harald (kb. 860–930) is feltűnik a sagában –, továbbá betekintést nye-

rünk a tanyákon gyakorolt viking kori sportok világába, és megismer-

kedünk az izlandi honfoglalás mindennapjaival, majd végül a keresz-

ténység felvételével, amelynek eredményeként Egill leszármazottai is 

keresztények lesznek.

A vikingek korának, mitológiájának és kedvelt mondáinak ábrázo-

lása a romantika korában nyer új értelmet és aktualitást. Összekapcso-

lódik ebben a germán népek közös gyökereinek felfedezése a népvándorlás 

kori hősök alakjával, amely a német zeneszerzőt, a zenedráma atyját, 

Richard Wagnert A Nibelung gyűrűje című opera megkomponálására 

ihlette. 

A viking korban a legnépszerűbb monda a Sigurd-monda volt. 

Ennek 13. századi változatát, a Völsunga sagát olvasva és wagneri fel-

dolgozását vizsgálva jutunk el Az istenek alkonyát inspiráló Völuspáig, 

s tágabban a Verses Eddáig, amely a skandináv mitológia és a viking 

kori bölcsességek gazdag tárháza.

A viking kor romantikus ábrázolása Svédországban

A vikingek hőskorának újrafeldolgozása abban az időben vált újra ak-

tuálissá Svédországban, amikor az ország nagyhatalmi korszaka véget 

ért. Ugyanakkor hozzá kell tennünk, hogy a vikingekkel kapcsolatos 

tévhitek is ebből a korból származnak: nevezetesen a tülkös sisakok. 

A svéd–orosz háború (1808–1809) során Svédország elvesztette Finn-

3 Uo., 206.
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országot és az Åland-szigeteket. Erre a veszteségre reagált az egyik 

legkiemelkedőbb svéd nemzeti költő, Esaias Tegnér Svea (Svédország 

germán őslakosságát a svea nép alkotta) című hazafi as költeménye (1811), 

amelyet revizionista hangvétele miatt át kellett írni – ezek után nyerte 

el a Svéd Akadémia nagydíját.

A romantika irodalma Svédországban elsődlegesen német hatás 

alatt bontakozott ki 1809–1830 között. Az ország két egyetemi vá-

rosában, Uppsalában és Lundben működött a legelevenebb kulturális 

és irodalmi élet. Uppsalában tevékenykedett a kora romantika úttörő 

személyisége, Per Daniel Amadeus Atterbom (1790–1855), aki megala-

pította az Aurora Szövetség nevű társaságot, megjelentette a Phos po-

ros című folyóiratot, és a német romantika útmutatásai alapján szor-

galmazta az irodalmi műfajok átfogó megreformálását. Atterbom 

Schelling természetfi lozófi ája által inspirált költészet megalkotására 

törekedett, s egy nemzetközi irodalmi programot akart megvalósíta-

ni, elsősorban a jénai romantika mintájára, amelynek szervezőjeként, 

teoretikusaként és költőjeként is tevékenykedett. Jelentősnek mondható 

Lycksalighetens ö (Az üdvösség szigete) című eposza (1824). Ennek fo-

gadtatása meglehetősen hűvös volt, különösen Esaias Tegnér akkor 

megjelent Frithiof-mondájához képest, amely később hazánkban is 

nagy népszerűségnek örvendett. 

Erik Gustaf Geijer (1783–1847), akit tanulmányai Uppsalához 

kötöttek, s aki jó barátja volt Atterbomnak, valamint 1811-ben egyik 

alapítója a Gót Szövetségnek, egy új fórum elindítását szorgalmazta a 

göticizmus szellemében írt költemények számára – ez lett az Iduna fo-

lyóirat (1811–1824). E társaság tagjai a skandináv hőskorban keresték 

gyökereiket hazafi as politikai, történelmi és irodalmi programjukhoz. 

Geijer mintegy programversként jelentette meg Manhem című költemé-

nyét (az óészaki mitológiában az emberek lakta Középfölde, Midgard 

másik neve), amely a Verses Edda Hávamáljának lakonizmusát tükröz-

te. Vikingen (A viking) című, 1811-ben írt költeménye a fi atalkori nyug-

talanság és a romantikus elvágyódás verse. Hőse egy fi atalember, aki 

tizenöt évesen túl szűknek érzi a szülőházát, az anyja mellett élt életet; 

nyugtalanságától hajtva, egyelőre céltalanul útra kel, és az erdőbe megy, 

majd onnan a partra érve megpillantja a tengert. Azonnal hallja annak 

hívását, a hullámok énekét, és elkápráztatja a tenger tágassága. Apja 

rozsdás kardjával a kezében esküszik, hogy hódító útra indul. Földe-

ket és várakat foglal el, vagy hajóját kormányozza a viharos tengeren. 

A hódítás révületében mézsört iszik, kelta földön feleséget szerez magá-

nak. Meggazdagodik, de újra csak tengerre száll, mint akit a hullámok 

éneke megbabonázott. Alig húszéves, amikor vére végleg lecsillapodik, 

és örökre a tengerben nyugszik.

Míg a tenger a szabadság, az utazás és a hódítás dimenzióját hordozza 

magában, addig a föld a várakozás, a mozdulatlanság, a dicsőségről 

való lemondás tere. A viking kor erkölcsét tükröző Hávamál szerint az 

utazás az ismeretszerzés eszköze: aki otthon marad, nem sokat tud a vi-

lágról. Érdekes módon ugyanebből az évből származik A szabadparaszt 

című vers, amely Majtényi Zoltán fordításában olvasható a Skandináv 

költők antológiájában.4 Ebben a viking életmód ellenpontjaként Geijer 

a szárazföldet dicsőíti és jelöli meg a szabadság közegeként, s egyúttal 

a nyugtalan és „csalárd” hullámok fölébe helyezi. 

Esaias Tegnér (1782–1846) is a Gót Szövetség tagja lett, versei 

megjelentek az Iduna folyóiratban, elutasította a foszforizmus metafi -

zikáját és esztétikáját. A Frithiof-monda és Tegnér neve a magyar olva-

sók számára Arany János Toldi-trilógiájához kötődik, a Kisfaludy Tár-

saság tagjai közül pedig Győry Vilmos fordította le (1870). Tegnér 

költészete abból a kiábrándultságból táplálkozott, amely Svédország 

történelmének nagy fordulópontjához, a nagyhatalmi korszak alko-

nyához kapcsolódik.

Költészetének csúcspontjaként született 1825-ben a Frithiof-monda, 

ugyanakkor, amikor Magyarországon Vörösmarty megírta a Zalán futását. 

Arany János Toldi alakját ebből a mondából merítette: Frithiof, a hős 

legnagyobb küzdelmét önmagával, saját zabolátlan természetével vívja. 

Forrása egy izlandi saga, amely a hajdankori sagák (fornaldar sögur) 

műfajába tartozik, s a 8. századi Norvégiában játszódik; központi sze-

replője a norvég hős, Frithiof és szerelme, Ingeborg. Ez a történet az ún. 

Th orstein-saga folytatásának tekinthető, amely a 7. században játszódik, 

s Frithiof apjáról szól. Tegnér műve Magyarországon is igen népszerűvé 

vált, olyannyira, hogy Alszeghy Zsolt A XIX. század magyar irodalma 

című írásában egyenesen Frithiofhoz hasonlította Széchenyi Istvánt: 

„Az embernek önkéntelenül a romantikus eposzhős, Frithiof, jut az 

eszébe, aki törhetlen küzdelemre kész arájáért; akiben – a költő szerint 

– a sólyom harci tüze és a galamb szelidsége fért össze, aki megaláz-

kodni és gőgösen vállat vonni egyaránt tudott, akiben féktelen akarat-

erő és hódolatos szerelem egyesült”.5

4 Erik Gustaf Geijer, A szabadparaszt, ford. Majtényi Zoltán = Skandináv költők anto-
lógiája, szerk. Bernáth István, Kozmosz Könyvek, Budapest, 1967.

5 Alszeghy Zsolt, A XIX. század magyar irodalma, Szent István Társulat, Budapest, 1923,  
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A Frithiof-monda huszonnégy énekből áll, s mindegyik ének más 

versformában íródott. A költemény egyes részeit Tegnér a fentebb 

említett Iduna folyóiratban publikálta. Az első részben megismer-

kedhetünk Frit hiof és Ingeborg szerelmével, valamint Bele királlyal és 

Th orsten Wiking sonnal. A Baldr szentély felgyújtását követően 

Frithiof száműzetésbe kényszerül, ezután hangzik el a Vikingtörvény 

című ének:  

Sátrat verni hajón, házban hálni tilos:

ott ellen lesi életedet;

pajzson hál a hajós, kardjával keziben,

kék mennybolt legyen a fedeled […]

Földön kedves a lány, de hajódra ne vedd:

megcsal, bár maga Freja legyen;

arca gödreinél nincs gödör gonoszabb,

háló leng deli fürtjeiben.6

A Völsunga saga és sárkányölő Sigurd története

Ahogy a svéd irodalom korai és kései korszakában is jelentős volt a 

német irodalom hatása, úgy a német zeneirodalom megreformálójára, 

Richard Wagnerre is elementárisan hatott az óészaki irodalom. „Elme-

sélem még a »gyűrű« történetét. Ide tartozik. Egy megváltás története 

ez is: csakhogy ezúttal Wagnert váltják meg. – Wagner egész életében 

hitt a forradalomban, mint bármelyik francia. A mítosz rúnaírásában 

kereste, és azt hitte, hogy a Sieg friedben tipikus forradalmárt talált. – 

»Honnan jön a világ minden gyalázata?« – tette föl Wagner magában 

a kérdést. »A régi szerződésekből«: adta meg a választ, mint bármelyik 

forradalom-ideológus. Magyarán szólva: szokásokból, törvényekből, 

morálokból, intézményekből, mindenből, amin a régi világ, a régi tár-

sadalom nyugszik.”7

A fönti sorokat Friedrich Nietzsche írta 1888-ban Torinóban; utolsó 

alkotó évében egykori barátja művészetét kritizálta Wagner esete című 

írásában. Az értekezés bírálja Wagner Ringjét is, amelyben a zeneszerző 

http://www.ppek.hu/facsimile/Alszeghy_Zsolt_%20A_XIX_szazad_magyar_
irodalma_facsimile.pdf.

6 Esaias Tegnér, Vikingtörvény, ford. Gyry Vilmos = Skandináv költők antológiája.
7 Friedrich Nietzsche, Wagner esete. Zenészprobléma, ford. Romhányi Török Gábor, 

Kal ligram 1998. november–december.

saját motívumrendszert alkotott meg, és saját költeményeként tekintett 

a szövegkönyvre. Az utóbbi megírásához alapvetően a Verses Eddához és 

a Völsunga sagához tért vissza, és saját művészi koncepciójának megfele-

lően írta át a vikingek korában igen népszerű Sigurd-mondát. Wagner 

eredetileg Sieg fried halála címmel készült operát írni, amelyet aztán 

kiegészített a Ring többi darabjával, A Rajna kincse, A walkür, a Sieg-

fried és Az istenek alkonya című operákkal. Wagner sajátos módon alakí-

totta egymáshoz a mitológiát és a hősepikát. Az istenek alkonyában egye-

nesen a Verses Edda Völuspáját idézi, különösen annak képeit az Istenek 

Végzetéről, s ezt összekapcsolja Siegfried és Brünnhilde halotti mág-

lyájával. Wagner számára a régi világot Wotan (Odin) és az istenek 

képviselik, míg a megújulást és a forradalmat Siegfried jelenti.

A mű történelmi hátterét 1848 és a párizsi forradalom híre képezi. 

Az ekkor Drezdában élő Wagnerre hatnak a kor liberális és demokrata 

eszméi, megismerkedik Bakunyinnal és a forradalommal. A májusi 

forradalmat azonban rövidesen leverték, és többek között Wagnert is 

letartóztatták, aki Liszt segítségével Svájcban telepedett le. Wagner 

számára Siegfried és a forradalom reménye meghalt.

Wagner operájának szövegkönyve elsősorban a Verses Edda anya-

gán és a magyarul is olvasható Völsunga sagán alapul. A saga 1250 körül 

íródott, szerzője ismeretlen. Műfaji szempontból a hajdankori sagák 

közé tartozik, és ma is üdítő olvasmány a magyar olvasó számára. 

Szereplői többek között a valkűr Brünnhilde, a Fáfnir-ölő Sigurd és ba-

rátja, Gunnar, valamint Gunnar testvére, Gudrun. A sárkányölő Sigurd 

története a viking kor méltán legnépszerűbb története volt, hiszen több 

középkori szövegben is fennmaradt, s Sigurd alakját számos viking 

kori kő is őrzi. Az Eddában és a Verses Eddában is olvashatunk a cso-

dálatos képességekkel felruházott hősről. Az Edda 1220 körül íródott, 

szerzőjeként Snorri Sturlusont tartják számon, míg a Verses Edda szer-

zője ismeretlen, és szövege régebbi, mint a prózai Eddáé. A Sigurd-

monda leghosszabb változata azonban a 13. századból fennmaradt 

Völsunga sagában olvasható:

Sigurd kormányozta a legnagyobb és legpazarabb sárkányfejes ha-

jót. Vitorlavásznát ügyes kezek szőtték, öröm volt nézni is. Ahogy 

azután jó szél kerekedett, elhajóztak. Néhány nap múltán azonban 

viharosra fordult az idő, és a tenger vérhabos hullámokat vetett. 

A vitorlák kis híján széthasadtak, de Sigurd nem hagyta bevonni, 

hanem még följebbre parancsolta őket. Ahogy így haladtak tovább, 
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egy sziklás földnyelvről odakiáltott a hajóra egy férfi , azt kérdezte, 

ki ennek a seregnek a vezére.8

Kiderül, hogy az idős férfi ú nem más, mint Odin, itt azonban Fengnek 

vagy Fjölnirnek nevezi magát. Lecsendesíti a vihart, és hamarosan 

eltűnik. Kezdetét veszi a csata: Sigurd Gram nevű kardjával ádáz har-

cot vív a Hunding fi ak ellen, megbosszulva apja halálát. Visszatérvén 

Regin, a kovács, aki Sigurd nevelőapja, emlékezteti őt Fáfnir megölé-

sére. Regin Fáfnir testvére, aki kapzsiságában megölte apját és meg-

kaparintotta a „vidraváltság” néven ismert kincset. Fáfnir kígyószerű 

alakja és gonoszsága nem rettenti vissza Sigurdot, aki miután végez 

a sárkánnyal, megsüti és eszik a szívéből, s ennek következtében érteni 

kezdi a madarak énekét. Ebből értesül arról, hogy Regin az életére tör, 

ezért őt is megöli. És a szépséges Brünnhildéről is a madaraktól hall 

először. (A Verses Eddában Sigurd mindkét megölt fi vér véréből iszik, 

s ezután érti meg a madarak énekét.) 

A Völsunga saga legizgalmasabb epizódja, amikor Sigurd alakot 

vált va jut át a lángfüggönyön: Gunnar képében érkezik Brünnhildé-

hez, és kettejük közé helyezi a kardot nászágyukon. A rászedetett 

Brünnhilde erre véletlenül ébred rá, amikor Gudrun már Sigurd fele-

ségeként feltárja előtte a valóságot, és ezzel porig alázza őt. Brünnhilde, 

aki korábban találkozott Sigurddal, és szerelmet esküdött neki, való-

jában előre látja tragikus sorsukat. Most pedig beteljesíti sorsát: fel-

biztatja Gunnart, hogy bosszúból ölje meg sógorát. Gunnar meg is 

öleti Sigurdot, akit álmában, Gudrun mellett ér a halál.

A Völsunga sagában igen emlékezetesek a nőalakok: módfelett ke-

gyetlenek és bosszúállók, szerelmükért és a bosszú beteljesüléséért 

bármire képesek. Ilyen a Völsungok, vagyis a „kiválasztottak” lánya, 

Signy is, aki Sigmund testvére. Signy saját két gyerekét öleti meg, még-

hozzá az általa rejtegetett testvérével, Sigmunddal, mert a fi úk nem 

elég bátrak a bosszúhoz. Ezután egy varázserejű boszorkánnyal alakot 

cserélve együtt hál Sigmunddal, és megszüli Sinfj ötlit. Sigmundnak 

van egy csodálatos kardja, Gram, amelyet Odin eltör, ezért elpártol tőle 

a csatában a szerencse. Ezt a törött kardot fogja megörökölni Sigmund 

és Hjördís királyné fi a, Sigurd. Wagner Siegmund (a sagában Sigmund) 

és Sieglinde (Signy) frigyéből származtatja Siegfriedet, vagyis a vérfer-

tőzésből származó Sinfj ötli helyét az operában Siegfried veszi át.

8  Völsunga saga – A Völsungok története. Egy 13. század közepi, izlandi pergamenkódexbe 
leírt hőstörténet, ford. Bernáth István, Corvina, Budapest, 2015, 57.

Az alakváltás a Völsunga saga egyik legizgalmasabb és legellent-

mondásosabb mozzanata. Két alkalommal is bekövetkezik, s mindkét 

alkalommal erotikus jellegű, amennyiben Sigurd megszerzi Gunnar 

számára Brünnhildét, akibe eredetileg ő maga volt szerelmes. Ezenkí-

vül Signy és Sigmund násza is így valósulhat meg, akik egyébként test-

vérek, jóllehet az alakváltás nem öncélúan, hanem egy magasabb cél 

érdekében történik. Az alakváltás lényegében a romantika doppel gän-

gerének egyik korai változata. Két Gunnar létezik: egy igazi és egy ál-

Gunnar, aki az álca mögött rejti a valódi szerelmest.

Összegezve, a Völsunga saga egy végtelennek látszó bosszúláncolat-

ról szól. Számtalan sötét indulat, hiúság és becsvágy mérgezi a nőket, 

akik a legtöbb viszályt okozzák. Feloldozás lényegében nincs, így Wag-

ner saját művészi céljainak érdekében lényegesen átalakította a történe-

tet. „»Hogyan takarítsuk el a gyalázatot a világból?« »Hogyan takarítsuk 

el a régi társadalmat?« Oly módon, hogy a »szerződéseknek« (hagyo-

mánynak, morálnak) hadat üzenünk. Sieg fried ezt teszi. Korán kezdi, 

nagyon korán: már a származása is hadüzenet a morálnak – házasság-

törésből származik, vérfertőző viszonyból jön a világra… Nem a mon-

da, hanem Wagner találja föl e radikális vonást; e ponton kijavította 

a mondát...”9

Idegenség, otthonosság és a Verses Edda

Wagner tetralógiájának zárlatát Az istenek alkonya képezi, amely a Verses 

Edda Völuspájából merít. Kiemelkedő irodalmi alkotásnak tekinthető 

a 9–11. századból származó Völuspá, vagyis A jósnő szava, amely ma-

gában foglalja a skandináv mitológia legfőbb eseményeit, a világ és az 

emberek teremtését, az Ymir ős-déróriást tápláló Audumla őstehéntől 

az ász és ván istenek megjelenésén keresztül egészen az Istenek Végze-

téig. Látjuk Nídhögg szárnyas sárkánykígyót, amint a Világfa gyökerét 

rágja, és Fenrir farkast, az alvilág bejáratánál megbéklyózott ragado-

zót, aki elszabadul, amikor eljön az Istenek Végzete, a világ pusztulása. 

A Verses Eddát az ún. Codex Regius őrizte meg, amely 1260 körül író-

dott. A mű a maga 13 mitológiai és 22 hősepikai költeményével átfogó 

képet ad a vikingek mitológiájáról, sorshitéről, hétköznapjairól és 

kedvelt hőséről, Sigurdról.

9 Nietzsche, I. m.
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és Höddel felrakja

Hroft csarnokát,

győztes istenekét –

Eleget tudtok már?!12

A viking kort illetően sok szempontból informatív a Verses Edda Há va-

mál című része (magyarul: A Nagyságos szava). Ez a legterjedelmesebb 

vers az Eddában, amely három szakaszból áll: Jótanácsok, Loddfáfnir-

ének és Odin szava. Ez utóbbi további alrészekre tagolódik: Szerelmi 

csalódás, A mézsör megszerzése, Önáldozat, Rúnák föllelése, valamint 

Rúnavarázs.

A Verses Edda ugyancsak emlékezetes darabja a Vaftrúdnir-ének, 

amely tematikusan e részhez kapcsolódik. Odin, az ászok főistene saját 

tudását teszi próbára: Vaftrúdnirt, a bölcsességéről híres óriást látogatja 

meg, természetesen álruhában. Az óriás azonban nem fogadja túl ba-

rátságosan, sőt azzal fenyegeti, hogy amennyiben nem tud megfelelni 

a kérdéseire, az életével fi zet. Odin minden kérdésre helyesen válaszol, 

azután ő kezdi faggatni az óriást. Egyetlen kérdés fog ki a bölcsességén, 

mégpedig az, hogy mit súgott Baldur fülébe Odin, amikor a halotti 

máglyára tették a fi át. Erre a kérdésre a választ persze egyedül Odin 

tudhatja, így az ének az óriás halálával ér véget.

A Hávamál legszórakoztatóbb része a Jótanácsok. Ezek remekül 

tükrözik a viking kori erkölcsöt, a társasági érintkezés szabályait; ba-

rátságról, nőkről, szerelemről szólnak – a 9–11. századi hétköznapok-

ról. A magyar fordításnak köszönhetően üdítően humoros életkedvet 

közvetítenek ezek a versek, amelyek máig ható szellemességgel ragadják 

meg többek között az idegen és az otthon ellentétét:

Jól reggelizz be,
még korai órán,
ha nem baráthoz mész.
Különben csak zabálsz
korgó gyomrod miatt,
s még beszélni se bírsz.13

Nemcsak a Hávamál bölcsességei vannak olyan örök érvényű humor-

ral megfogalmazva, hogy szinte úgy érezzük, mintha azt hallanánk: 

12 Uo., 160.
13 Uo., 173.

Őrzöm még emlékét

ős-óriásoknak,

előbb, mint az idő

engem kik tápláltak.

Kilenc teret látok,

kilenc gyökeret

fájában a sorsnak,

földből nőtten.10

Ez a kilenc tér nem más, mint az óészaki mitológia kilenc világa vagy 

valósága. A fény-álfok világa, Ljósalfaheimr, aztán Múspel, az óriásról 

elnevezett déli, forró és teremtetlen világrész, majd Ásgard, az istenek 

lakóhelye, azután Vindheim, majd az emberek lakta Középfölde, Mid-

gard, ezt követi Útgard, az óriások földje, azután következik a sötét-

álfok világa, Svartalfaheimr, végül Helheim és Nifl heim, az északi, 

fagyos és teremtetlen világrész.

A Völuspá lenyűgözően gazdag képzuhataga, eksztatikus látomása 

egyszerű versmértékben, fornyrdislagban íródott. Szerzője feltehetőleg 

„olyan pogány hitű ember volt, aki talán vikingútjairól vagy a norvégok-

izlandiak korabeli ír-kelta szállásterületeiről”11 már ismerte a keresz-

ténység tanait. Az olvasó elé táruló univerzumban az első ász istenek, 

Odin, Vili és Vé jelennek meg, akik megteremtik Midgardot, az embe-

rek lakta világot. Megismerjük a csodálatos kőrisfát, a világ tengelyét, az 

Yggdrasilt, lábánál három forrás buzog. Az egyik Mimír, a bölcs óriás 

forrása, a második Urdé, az egyik nornáé. A nornák név szerint Urd, Ver-

dandi, és Skuld, sorsistennők, akár a római párkák szövik és fonják az 

istenek és emberek sorsát. A Völuspá nemcsak a jövőlátás eksztatikus 

varázslata, hanem felöleli a múltat, az istenek jelenét, s betekintést enged 

a jövőbe: az apokalipszist követően újjászülető világba, az istenek fel-

támadásába. A jóslat előérzetének és az emlékezésnek, vagyis a jelen-

nek és a múltnak egymásba fűzésében rejlik a szöveg költői ereje:

Vetetlenül majd 

virul a föld,

válik a rossz jóvá.

Baldur visszatér

10 A jósnő szava, ford. Bernáth István = Bernáth István, Skandináv mitológia, Corvina, 
Budapest, 2005, 149.

11 Bernáth István, Skandináv mitológia, Corvina, Budapest, 2005, 148.
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MODERN SKÁLDOK

Bevezetés a viking metal szövegi és képi esztétikájába

Hosszú hajú, szakállas férfi ak, egymásnak feszülő maszkulin energiák, 

harci üvöltések, csataigazgató ritmusok. A megidézett képek sora akár 

egy fi lmes harci jelenetből, de akár egy metalkoncert kelléktárából is 

származhatna. A következő oldalakon szeretnék módszeres, de velős 

és világos bevezetést nyújtani az olvasó számára a „viking metal” né-

ven egyre nagyobb teret nyerő underground zenei mozgalomba, illetve 

elsősorban annak képi és szövegi esztétikájába.

A címet olvasva felvetődhet a kérdés: mégis kik azok a skáldok, és mi 
közük van a metal zenéhez? A „szkáld” defi níciója a Pallas Nagylexikona 
szerint a következő:

(ó-nord, szkáld a. m. költő), az északi, de kivált az ó-izlandi nyelv 

és irodalomnak történetében a költői nyelv művelőjét jelenti, szem-

ben a prózairóval. A középkorban a Sz. művészete keresetforrássá 

lett és a Sz., kiknek tankönyve a Snorri Sturlusonnak tulajdoní-

tott Edda (l. o.) volt, kastélyról kastélyra vándorolva keresték fel az 

északi (nord) angol és brit fejedelmek udvarait, hogy dicsérő köl-

teményeikkel (drapa) vagyont és hirnevet szerezzenek. Ezek a cis-

költemények szolgáltak a XII. és XIII. sz.-beli prózai mondakörök 

(saga) alapjául. A Sz. java Izland szigetéről került ki (Egil, Halfred, 

Snorri Sturluson stb.), de Norvégiából is akadtak (Brage). A legje-

lesebb drapa-irók jegyzékét (skaldatal) az Edda upsalai kéziratából 

Moebius adta ki: Catalogus librorum islandicorum et norvegicorum 

aetatis mediae (Lipcse 1856).1

A skáldok e leírásából két elemet szükséges szem előtt tartanunk a to-

vábbiakban. Az egyik az, hogy vándor énekesekről beszélünk, a másik 

pedig, hogy az ő munkásságuk alapján maradhatott fenn szülőföldjük 

történelme, mese- és mítoszvilága. A viking/nordikus kultúrák2 „tur-

1 Pallas Nagylexikona, mek.oszk.hu/00000/00060/html/097/pc009739.html#4.
2 Vikingeknek a köznyelv a nordikus/skandináv kultúrák minden tagját nevezi, tudomá-

nyos szempontból azonban csak a kalózkodással és hódítással foglalkozó igen szűk ré-
teget nevezhetjük így. Írásomban mégis a bevett köznyelvi elnevezéseket fogom felváltva 
használni a nordikus/skandináv megnevezésekkel együtt. Vö. Eric Christiansen, 
Vikingek, ford. Birkás Barnabás, Szukits Kiadó, Szeged, 2008, 15–21.

„a baglyok nem azok, aminek látszanak”. A Verses Edda egyéb részei is 

emlékeztetnek korunk egyik legeredetibb fi lmrendezője, David Lynch 

Twin Peaks című sorozatára. Az általa teremtett zárt, egyszerre ott-

honos és idegen atmoszféra, illetve motívumrendszer több ponton is 

felidézheti bennünk a skandináv mitológia és az óészaki irodalom pá-

ratlan gazdagságát. A bölcs óriás Cooper ügynök álmában, vagy akár 

a törpe; a titokzatos, mágikus gyűrű; a susogó fákkal teli erdő; a hollók, 

a tűz, a varázsló, a szőke nő barna alteregója. Egy különleges fa, amely 

(akár a Világfa, az Yggdrasil) áthatol az egymás mellett párhuzamosan 

létező világokon. Vagy az abszurd humor, amely áthatja és különlegessé 

teszi a Verses Eddát. A vörösen hullámzó függönyök láttán Wagner Tűz-

varázsára gondolunk, s észrevesszük a lángoló kör motívumát, amely 

Brünnhildének, Wotan főisten legkedvesebb lányának álmát őrzi, 

míg át nem jut a lánggyűrűn egy fi atal, tiszta szívű hős, Siegfried, 

vagyis Dale Cooper ügynök, s megtalálja önmagát, Brünnhildét vagy 

Laura Palmert.

S az összegabalyodó szerelmi szálak, alakváltozások és alteregók 

vajon hol nyernek ősibb és drámaibb formát, mint a Verses Eddában 

vagy a Völsunga sagában? Egy férfi , aki szeret egy nőt, mégis egy mási-

kat vesz feleségül. Egy nő, aki csak egy férfi t szeret, mégis más veszi 

feleségül. S a háttérben ott az arany és a vele járó dicsőség, a csodála-

tos erejű kard, a származásban rejlő sötét erő, a vérfertőzés motívuma, 

melyet a sajátosan fanyar északi humor ellensúlyoz a történet legtragi-

kusabb pillanataiban. S ha így látjuk a kapcsolódási pontokat a sagák 

és a mai fi lmművészet között, egy lépéssel talán közelebb jutottunk 

a vikingek korához is.


