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A középkori Északot a korabeli leírások gyakran kietlen, fagyos, megélhetési 
forrásokban szegényes tájként ábrázolják.1 Különösen igaz ez Izland szi-
getére, ami egy izlandi saga szerint még Norvégiához viszonyítva is csak 

egy „sivár földdarab” (eyðibyggðir) volt.2 Az alacsony hőmérséklet, a hosszú téli 
éjszakák és a vulkanikus talaj miatt a föld mindössze néhány százalékát lehetett 
megművelni.3 A korai izlandi történelem fő forrásai közé sorolt – 13–14. századtól 
lejegyzett, ám a 9–11. századi viking kor történeteit megörökítő – sagák sűrűn em-
lítenek éhezéssel teli éveket,4 az izlandi állatállomány és szénatartalékok szűkös-
sége pedig állandó aggodalom- és erőszakforrást jelentettek a sagairodalomban.5 
Az óészaki saga szó jelentése „történet”, mely műfajilag magában foglalja a norvég 
királyok, az izlandi szabad parasztság vagy a korai legendás-mitikus skandináv 
hősök tetteit is.6 A középkor kései szakaszában pergamenre vetett hősi történetek 
a szájhagyományból alakultak ki, és – olykor versekkel megtűzdelt – prózai for-
mában maradtak ránk. Szerzőik egy-két kivételtől eltekintve ismeretlen klerikus 

 * A téma alapjául a szerző és Marion Poilvez által 2016. április 14-én a 3rd International St Mag-
nus Conference: Visualising the North nevű konferencián The Medieval Bear Grylls: Fugitives and 
Survivals in Medieval Iceland címen, közösen tartott konferencia előadás szolgált. Jelen tanulmány 
ennek az előadásnak az átdolgozott, kibővített és esetenként eltérő változata.
1 A középkori Észak természeti leírásai igen ritkák a korabeli forrásokban. A kivételek közé 
tartoznak: 1) Brémai Ádám beszámolója „Thule” (Izland) szigetéről: Gesta Hammaburgensis, 272. 
2) Historia Norwegie, 52. 3.) A norvég Speculum Regale: Konungs-Skuggsjá, 9–50. Erről és a természeti 
leírások európai vonatkozásairól lásd Bagge, 1994. Az izlandi természeti leírásokról Hartman–
Ogilvie–Hennig, 2017.
2 Vatnsdœla saga, 29. A sagairodalom egészében mindössze egyszer említik meg az ország szépségét 
és látszólagos termékenységét, mikor Gunnarr, a Njáls saga hőse, a szigetről való száműzetése után 
egy megragadott pillanatában elgyönyörködik a tájban: „Honum varð litit upp til hlíðarinnar ok bœja-
rins at Hlíðarenda ok mælti: ’Fögr er hlíðin, svá at mér hefir hon aldri jafnfögr sýnzk, bleikir akrar ok slegin 
tún, ok mun ek ríða heim aptr ok fara hvergi‘.“ Brennu-Njáls saga, 182. „Éppen a hegyoldal és a Hlíðarend 
tanya irányába nézett és szólott: ’Mily gyönyörű is a hegyoldal, sosem tűnt még ennyire annak; fehér rétek 
és lekaszált mezők, hazatérek én, s nem utazom sehová.’” [A cikkben szereplő összes fordítás a sajátom.]
3 ByOck, 2001. 25–34; 54–62.
4 BOBerg, 1996. 135; 179; 227; 236.
5 ByOck, 1993a. 223–234. A legtipikusabb forrás erre Hænsna-Þóris saga.
6 A legjobb magyar nyelven is elérhető összefoglalásokat a sagairodalomról Bernáth István, saját 
sagafordításaihoz írt előszavában találjuk. (BernátH, 1973. 5–28.)
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személyek vagy izlandi nemzetségfők voltak.7 A középkorban példátlan írásbeli-
ségről számot adó izlandi művek „Nemzetségi sagáknak” (Íslendingasögür) keresz-
telt alműfaja foglalkozik főként a szigetország eseményeivel, bemutatva a gazdák 
közötti torzsalkodásokat, fegyveres összetűzéseket és pereket, melyekért nem egy-
szer a szűkös megélhetési források tehetők felelőssé.8 A történetekben főként a tár-
sadalom felső rétegei jelennek meg, ám a sagák lapjain gyakran találkozunk a de-
viáns viselkedésformákat megtestesítő boszorkányokkal, trollokkal, csavargókkal, 
hatalomvágyó intrikusokkal és bűnözőkkel is. Utóbbiak közül különös figyelmet 
kaptak a társadalomból kirekesztett személyek, akiket bűneik miatt az izlandiak 
kiközösítettek és a vadonba száműztek.9 A társadalmi deviancia e formájával be-
hatóan foglalkoztak a kutatók jogi szempontból10 és a kitaszítottak természetfeletti 
jelenségekhez (trollokhoz, álmokhoz, mesei motívumokhoz) való viszonya alap-
ján.11 A törvényen kívüliek természetbeli túlélésért folytatott cselekedetei azonban 
elkerülték a kutatók figyelmét, annak ellenére, hogy részben ez is közrejátszhatott 
abban, hogy a sagaszerzők méltónak tartották írásba foglalni a kitaszítottak leg-
híresebbjeinek életrajzát, akik akár évtizedekig is képesek voltak életben maradni 
a vadonban.12 A középkori Izland társadalma ugyanis egy, a korabeli Európa pe-
rifériáján élő közösség volt, ahol a túlélésért folytatott küzdelem a mindennapok 
részének számított.

Jelen tanulmányban a sagák vizsgálata alapján azokat a stratégiai elveket járom 
körül, amelyek segíthettek a társadalomból kirekesztett magányos vagy bandák-
ba verődő izlandi vikingeknek a természetben való túlélésben. Modern szakértők 
a túlélés három alapfeltételének a megfelelő menedék megtalálását, a vízellátás 
biztosítását és az élelem beszerzését tekintik, ebben a szigorú sorrendben.13 Ezt 
a három alapfeltételt vizsgálom: az írásos források képét olykor összevetve a kap-
csolódó régészeti leletekkel. Ez segítségre lesz annak felmérésében is, hogy a gyak-
ran pusztán irodalmi alkotásnak tartott sagák mennyire adnak realisztikus képet 
számunkra a történeti kérdésekről, és hogy mennyire számítottak Izland sajátos 
földrajzi és szociális viszonyai döntő jelentőségűnek a túlélés szempontjából.

Bár az eseményeknél jóval később lejegyzett sagák kronológiai-eseménytörté-
neti szempontból sokszor anakronisztikusak, a társadalmi szokásokra nézve a vi-
king korra vonatkoztatva is megbízható forrásoknak tekinthetőek.14 Az ábrázolt 
események és a források lejegyzésének ideje közötti 200–300 év történeti áthidalá-
sát jelenleg a saga-tanulmányokban uralkodó irányzat, az ún. antropológiai meg-
közelítés indokolja.15 E szerint a tárgyalt időszakban az izlandi gazdaság, társa-
dalom és a mindennapi szokások nem mentek át olyan radikális változáson, ami 
7 Kivételt képez a 12–13. század fordulóján élt izlandi politikus Snorri Sturluson, aki maga gyűj-
tötte egybe a norvég királyok sagáit és a Prózai Edda néven ismert mitológiai történeteket. A kuta-
tók valószínűsítik, hogy az Egils saga Skallagrímssonar nevű izlandi saga szerzője is Snorri lehetett.
8 clOver, 1985; vésteinn ÓlasOn, 2007.
9 Három saga főszereplői is kitaszítottak voltak: Grettis saga, Gísla saga, Harðar saga.
10 riisøy, 2015.
11 POOle, 2004; BarraclOugH, 2010; POilvez, 2012.
12 POilvez, 2016. 91.
13 grylls, 2011.
14 gísli sigurðssOn, 2004. 123–250, 305–309; lönnrOtH, 2008.
15 turner, 1971; gunnar karlssOn, 1993; clOver, 1985. 
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azok folytonosságát megtörte volna. A 13–14. században a társadalom alapját még 
mindig a szabad parasztok képezték, akik ügyeiket vérbosszú és szokásjog alapján 
intézték; városok, monarchikus intézmények, polgárság nem létezett, a gazdaság 
alapját továbbra is a tanyarendszer alkotta, az anyagi kultúra pedig nem sokat 
változott.16 Ezen felül a sagák sajátos műfaja olyan, a középkori forrásokhoz vi-
szonyítva szokatlanul részletgazdag történeteket közöl, ami a mai antropológusok 
tradicionális társadalmakat vizsgáló leírásaival vetekszik. Ezért fogalmazott úgy 
a brit antropológus Victor Turner, hogy „a korai izlandiak saját kultúrájuk legjobb ant-
ropológusai voltak”.17 Az óészaki irodalom ezen szelete (összefoglaló nevén a saga 
corpus) ezért a középkori északi életvitel roppant gazdag forrása. A sagák híradásai 
alapján feltételezem, hogy a középkori Izlandon a túlélés sokkal inkább az embe-
rek általi fenyegetettségen, és nem a vadon veszélyein múlott.

Kitaszítás

A telepesek túlélés érdekében mutatott együttműködése már a sziget benépesí-
tésének legelejétől, a 9. század végétől kimutatható. Az ide érkezők általában 2–3 
családonként összefogva, ideiglenes „duplatanyákat” hoztak létre, amíg néhány év 
alatt teljesen be nem rendezkedtek, és az együtt élő családok egyike továbbállha-
tott, hogy saját területet vegyen birtokba.18

A társadalom teljes jogú tagjainak is éppen elég nehéz volt tehát a túlélés ezen 
a terméketlen vidéken, így azok, akik nem élvezhették a közösség szolidaritását és 
védelmét, még kétségbeejtőbb helyzetben voltak. A középkori Izland társadalmi 
rendszere olyannyira a tanyagazdaságra épült,19 hogy azon kívül önállóan (ön-
fenn tartó módon) életben maradni valószínűtlen volt. Az izlandi társadalom ki-
taszítottjai, törvényen kívüliek és szökevények azonban képesek voltak a túlélésre 
ilyen embertelen természeti körülmények között is.

Mielőtt rátérnék a túlélési technikák konkrét elemzésére, szükségesnek tartom 
röviden bemutatni a természetbe való száműzetés hátterét, nevezetesen az izlandi 
kitaszítottság intézményét.

A 9. század végétől benépesített Izland nem volt középkori értelemben vett ál-
lam; nem volt uralkodója, sem más végrehajtó hatalma, nem voltak városai és bör-
tönei, de még csak halálbüntetés sem létezett.20 Voltak azonban más csatornák az 
erőszak féken tartására, és az izlandi egyének és nemzetségek közötti viszályok 
szigorú íratlan szabályok szerint működtek; a konfliktusok általában józanabb sze-
mélyek közreműködésének hála, kompenzációval és békés megegyezéssel értek 
véget.21 Ha ezt mégsem sikerült elérni, az izlandi jogszolgáltatás egyetlen politikai 

16 Helgi ÞOrlákssOn, 1994.
17 „…early Icelanders are the best anthropologists of their own culture.” (turner, 1971. 358.)
18 Orri vésteinssOn, 1998.
19 Helgi ÞOrlákssOn, 2005.
20 Az izlandi államberendezkedésről szóló tengernyi irodalomból a legáltalánosabb összefogla-
lások további referenciákkal: gunnar karlssOn, 2000. 20–27; JÓn viðar sigurðssOn, 2008a; Helgi 
ÞOrlákssOn 2005.
21 ByOck 1993a; miller, 1999.
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fórumán, a szabad parasztok népgyűlésén (þing), a bűnöst a jogaitól megfosztásra, 
vagyis a társadalomból való kitaszításra ítélhették.22 Ez a gyakorlatban száműze-
tést jelentett, ami bevett szokás volt a deviáns, antiszociális és bűnözői magatartás 
kezelésére sok korabeli – főként skandináv – társadalomban.23 Az útmutató pél-
dának a norvégiai kitaszítás intézménye számított, ezt vették át az izlandiak, ám 
a norvégok egyszerű (források hiányában kevésbé ismert) száműzetését tovább fi-
nomították. Izlandon a kitaszítás két fajtáját is ismerték, amelyeket a 12. században 
lejegyzett Grágás („szürke lúd”) nevű törvénygyűjtemény őrzött meg.24 Az eny-
hébb ítéletnek a „kisebb kitaszítás” (fjörbaugsgarðr) számított, mely kártérítés fize-
tésére, a vagyon elkobzására és három évig tartó külföldi kényszerutazásra ítélte 
a bűnöst.25 Amennyiben a törvényen kívüli nem hagyta el három évre a szigetet, 
úgy „tényleges kitaszítottságra” ítélték (skóggangr). Ehhez azonban nem feltétle-
nül kellett megszegni a három év „kisebb kitaszítást”, a súlyosabb bűnök (példá-
ul gyilkosság) elkövetőit azonnal is „tényleges kitaszítottá”, vagyis skógarmaðrré, 
szó szerinti fordításban „erdei emberré” nyilváníthatták.26 A skógarmaðrt nemcsak, 
hogy örökre száműzték a társadalomból a vadonba, de lehetővé tették, hogy bárki 
jogi következmények nélkül megölhesse (dræpr fyrir hverjum manni). Mi több, az 
ily módon kitaszított egyén óœllé és óferjandivá is vált, azaz senki nem láthatta el 
élelemmel és nem szállíthatta őt sehova.27 

Első ránézésre a két ítélet közötti különbség azok fokozataiban mutatkozik meg, 
miszerint a „kisebb kitaszítás” ideiglenes (3 év), míg a „tényleges kitaszítás” végle-
ges időtartamú volt. Ennél azonban még lényegesebb különbség az, hogy a „teljes 
kitaszított” óferjandi volt, azaz senki nem szállíthatta az országon kívülre, így a szi-
get természetes börtönné vált számára. Egyes kutatók szerint a kitaszítás fő ren-
deltetése az volt, hogy a bajkeverőktől megszabadítsa a társadalmat anélkül, hogy 
direkt ítéletet kelljen hozni felettük.28 Mások is ennek megfelelően „tulajdonkép-
peni halálos ítéletnek” bélyegzik a „tényleges kitaszítást”.29 Ahogy azonban látni 
fogjuk, ez korántsem volt ilyen egyértelmű és a természetes börtönnek számító 
izlandi vadon nem a természeti, hanem sokkal inkább az emberi fenyegetettség 
miatt volt életveszélyes. 

Menedék

A vadonban való túlélés első és legfontosabb feltétele a megfelelő menedék biz-
tosítása volt. Izland földrajzi sajátosságainak köszönhetően a szökevények és ma-
gányos túlélők számára nem sok alternatíva létezett természetes menedékhelyek 

22 Működéséről lásd stefánssOn, 1984; Heusler, 1911. 124–190.
23 riisøy, 2014.
24 Grágás, 11–12; 87–92; 94–96; 118–119; 187–190; 121. Létezett egy harmadik típusú, a körzetből 
való kitaszítás, ezt azonban nem említik a törvénygyűjteményekben, csak a sagairodalomban.
25 ByOck, 1993b. 461–462.
26 ByOck 1993b. 462.
27 turville–Petre, 1977. 770.
28 van HOuts, 2004.
29 Laws of Early Iceland, 1990. 8.
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tekintetében. Noha a 12. század elején élt izlandi történetíró, Ári, a Bölcs (Fróði) sze-
rint Izland szigete a betelepítés időszakában „bővelkedett erdőkben a hegyektől a ten-
gerig” („í þann tíð vas Ísland viði vaxit á miðli fjalls ok fjöru“),30 a sziget növényzetének 
régészeti vizsgálata az erdők gyors visszaszorulására enged következtetni.31 A be-
vándorlók hamar felhasználhatták a szigeten fellelhető famennyiséget hajlékaik, ha-
jóik és egyéb eszközeik készítéséhez. Míg a norvég kitaszítottakat sokszor sikeresen 
elrejtették a sűrű erdők (innen származik a skógarmaðr kifejezés is), és még azt is meg-
engedhették maguknak, hogy álcázás nélkül házat építsenek maguknak egy tisztá-
son,32 addig erdők hiányában az izlandi törvényen kívülieknek három lehetőségük 
volt menedéket találni: elfoglalhattak egy barlangot, kunyhót építhettek, vagy kiköl-
tözhettek a kisebb folyóközi- illetve fjordmenti szigetek egyikére.33 Érdekes módon 
a kitaszítottak mindhárom típusú menedéket inkább az emberek, és nem elsősorban 
a természet elleni védekezés jegyében választották vagy alakították ki.

A legismertebb izlandi törvényen kívüli, akinek a legtovább (több mint 20 évig) 
sikerült életben maradnia a vadonban, Grettir Ásmundarson volt. Róla azt tartot-
ták, hogy a legerősebb ember, aki valaha élt egész Izlandon, ennek következtében 
kapta ragadványnevét, az Erős Grettirt is. Grettir egy tanya véletlenszerű felgyúj-
tása, illetve több balul sikerült és gyilkossággal végződő vitája miatt került szám-
űzetésre a népgyűlésen. Az ezredforduló kezdetén – az 1020–1030-as években – ját-
szódó róla elnevezett Grettis saga ugyan csak 16. század eleji kéziratokban maradt 
ránk, a kutatók általában a 14. század elejére datálják.34 Mint a „Nemzetségi sagák” 
mindegyike, úgy Grettir története is szájhagyományok alapján került összeállítás-
ra, és bár az egyes események konkrét lefolyása megkérdőjelezhető, a társadalmi 
szokásokra nézve a forrás többnyire autentikusnak tekinthető. Grettir száműzetése 
során használt rejtekhelyei például remekül rávilágítanak a fent említett jelenségre. 
Egyik első hajlékát, egy barlangot Grettir az alábbi tanács alapján választotta ki: 

„Björn mælti: ’At því hefi ek hugat, at í því fjalli, sem fram gengr fyrir útan Hítará, mun 
ver vígig ott ok þó fylgsni, ef klókliga e rum búit. Er þar bora í gegnum fjallit, ok sér þat 
neðan af veginum, því at þjóðgatan liggr niðri undir, en sandbrekka svá brött fyrir ofan, 
at fáir menn munu upp komask, ef einn maðr röskr er til varnar uppi í bœlinu. Nú lízk 
mér þat helzt ráð ok umtalsmál, at vera þar, því at þaðan er hœgt at leita til fanga ofan á 
Mýrar ok út til sjávar.’”35

„Björn így szólott: ’Ismerek egy védhető helyet a Hítara folyó melletti hegyekben, mely 
még inkább rejtek, ha találékonyan használod. Lentről az útról észrevehetsz egy lyu-
kat a sziklában, mert a fő csapás alatta fekszik, ahonnét egy kavicsos lejtő vezet fel oda. 
Ezen a lejtőn nincs ember, aki feljöhetne, ha egy bátor ember védi fentről a búvóhelyet. 
Számomra az tűnik legtanácsosabbnak, hogy ott légy, mert onnét könnyen eljuthatsz 
Mýrar és a tenger felé, hogy ellásd magad.’”

30 Íslendingabók, 5. Gísli történetében is említik: „þá var víða skógum vaxit”. Gísla saga, 86.
31 sigurður ÞÓrarinssOn, 1974; amOrOsi et al., 1997.
32 Brennu-Njáls saga, 212–213.
33 Az ideiglenes rejtekhelyekről lásd aHOla, 2014. 155–156.
34 vésteinn ÓlasOn, 2007. 115.
35 Grettis saga, 186.
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Noha a barlang önfenntartás szempontjából is alkalmas választásnak bizonyult 
(hiszen Grettir „Mýrar és a tenger felé indulva könnyen elláthatta magát”), a hangsúly 
egyértelműen az emberek elleni védekezésen volt. A barlang ugyanis „védhető”, 
valamint „rejtekhely”. A búvóhely védelme egy erős ember által hasonlóképpen 
emberi veszélyre figyelmeztet, valószínűtlen ugyanis, hogy egy vadállat – melyek-
ből egyébként is igen kevés élt a szigeten36 – képes lett volna felmászni egy ilyen 
sziklameredélyen. Grettir az emberek általi fenyegetésre készülve, ennek megfele-
lően a barlangba költözés után álcázta is a helyet. 

„Hann [Grettir] tjaldaði með grá vaðmáli fyrir boruna á fjallinu, ok þótti sem þar sæi í 
gegnum neðan af götunum.“37 

„Grettir szürke vaðmállal [házilag font gyapjú] fedte el a barlangszájat, így aki az útról 
látta, annak továbbra is bejárhatónak [ti. lakatlannak] tűnt.”

Az álcázás mestersége és az utánzás (hermikráka) fontos képességeknek számítottak 
egy szökevény számára. A másik híres izlandi kitaszított, a 10. században élt Gísli 
Súrsson is kiválónak számított a hermikrákában. Gísli az 1250-es évek körül lejegy-
zett Gísla saga Súrsonar szerint egy nemzetségen belüli gyilkosság miatt kénysze-
rült 13 évig bujdokolni a vadonban, és egyszer egy bolond álcáját is kénytelen volt 
magára ölteni, hogy megtévessze üldözőit.38 Ehhez hasonlóan Grettir egy vándor 
ruhájába bújt, hogy megmeneküljön.39  

Az álcázás és a barlangok jellegzetességei elmondhatók a magányos szökevé-
nyek kunyhóiról is. A következő leírás egy Izlandon kitaszított norvég viking szál-
láshelyét mutatja be: 

„En á hjallanum gegnt bænum er hlaupin urðskriðda ofan ór hryggnum á hjallann. Þat 
grjót er mjök mosa vaxit ok geitaskófu. Þar á milli steinanna sló ek tjaldi á hausti, þá er 
ek rak hann á burtu. Þat er járngrátt ok samlitt við grjótit. Þar setta ek húðfat hans, ok 
bjó ek um sem ek kunna.”40

„A tanyával szemben lévő hegyszegélyre sziklaomlás jött a hegygerincről. A köveket 
jócskán benőtte a moha és a zuzmó. Ott a sziklák között emeltem [én Þorkell Ketilsson] 
sátrat az ősszel mikor elküldtem őt [a norvégot] magamtól. A sátor vasszürke pont, 
mint a sziklák. Odavittem a hálózsákját is, és otthonossá tettem amennyire tudtam.”

A kunyhót tehát egy sziklaomlás takarásában állították fel, ami ráadásul a ránőtt 
mohának köszönhetően teljesen rejtve volt az emberi szemek elől. Hogy biztos-
ra menjenek, a viskót olyan színűre festették, hogy teljesen beolvadjon a sziklás 
környezetbe. Ahogy a saga későbbi történéseiből kiderül, még az ilyen fokú elővi-
gyázatosság sem volt mindig elég, és a norvég törvényen kívülinek is menekülnie 

36 ByOck, 2001. 28.
37 Grettis saga, 187.
38 Gísla saga, 64–66, 78, 81–85.
39 Grettis saga, 170–171.
40 Fljótsdæla saga, 270.
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kellett, miután üldözői még ezen a rejtekhelyen is rátaláltak.41 Szintén bevett takti-
kának számíthatott, hogy egyszerre több szálláshelyet is fenntartsanak, amennyi-
ben valamelyiket felfedeznék, ahogy azt Gísli Súrsson is tette.

„Eptir þetta er hann stundum í Geirþjófsfirði á bœ Auðar, en stundum í fylgsnum fyrir 
norðan ána, er hann hafði gört sér; annat fylgsni átti hann við kleifarnar suðr frá garði, 
ok var hann ýmisst.”42

„Ezután néha Auðr tanyáján élt Geirþjófsfjordban, olykor pedig a folyó északi partján 
épített rejtekhelyén; egy másik búvóhelye is volt a termőföld déli oldalán elnyúló hegyek-
ben, melyet időről időre szintén igénybe vett.”

Ahogy a fenti forrásrészletből is látszik, a törvényen kívüliek sokszor olyan tanyá-
kon húzták meg magukat, ahol rokonság vagy barátság révén ideiglenesen befo-
gadták őket, mint Gíslit az idézetben megjelenő felesége, Auðr, aki száműzetésé-
nek ideje alatt végig hűségesen segítette férjét. Az ilyen tanyák menekülés esetére 
olykor titkos, a vadonba vezető alagúttal is rendelkeztek.43 

A kitaszítottak talán legismertebb búvóhelye a lakatlan sziget volt.44 Izlandon 
a kisebb folyó- vagy fjordmenti szigetek gyakran adtak otthont törvény elől mene-
külő egyéneknek vagy bandáknak. A túlélési stratégiák nemcsak személyenként, 
hanem általában is különbözhettek, hiszen sokan a magányos bujkálás helyett 
hatékonyabbnak és egyszerűbbnek találták a túlélést, ha csapatba verődtek.45 Ez 
valóban megkönnyíthette a természet elemei elleni küzdelmet, hisz mind a hajlék-
építés, mind az ivóvíz és az élelem beszerzése könnyebb lehetett társaságban. Az 
emberi tényezőt tekintve azonban ez gyakran hátránnyal is járt, hiszen egy törvé-
nyen kívüliekből álló csapat sokkal könnyebben és hamarabb a társadalom látókö-
rébe kerülhetett, mint egy magányos szökevény. A csoportoknak több ellátmányra 
volt szükségük, és így egyre gyakrabban kellett érintkezniük a civilizációval, meg-
sürgetve ezzel egy ellenük irányuló kollektív társadalmi fellépést. A környékbeli 
gazdák ugyanis végül mindig összefogtak, hogy leszámoljanak a területüket fosz-
togató kitaszítottak bandáival.

A legismertebb törvényen kívüli szigetlakókról Erős Grettir, valamint Hörðr 
sagájában hallunk. Hörðr és testvére Geirr voltak a forrásainkban fennmaradt 
legnagyobb, olykor 200 főt is meghaladó törvényen kívüli rablóbanda vezérei. 
A 10. századi történetet megörökítő Harðar saga, noha legkorábbi kézirata 1400 kö-
rülről származik, valamikor a 13. század vége és a 14. század eleje körül keletke-
zett.46 A Hörðr-Geirr páros és az Erős Grettir által lakott szigetek hasonló indíttatás 
alapján kerültek kiválasztásra. Erős Grettir és két kísérője egy nemzetségfő tanácsa 
alapján húzódtak az Észak-Izlandon található, félreeső Drangey-szigetére: 

41 Fljótsdæla saga, 271.
42 Gísla saga, 69.
43 Gísla saga, 75, 79–80.
44 Vö. Gísli történetével, ahol Gísli a Hergilsey-szigeten lakó családhoz költözik be. (Gísla saga, 
78–79; POilvez, 2016. 99–101.)
45 POilvez, 2016. 92.
46 vésteinn ÓlasOn, 2007. 115.
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„En sá einn er þér,” sagði Guðmundr, „at koma þér þar niðr, sem þú mættir vera 
óhræddr um líf þitt.” Grettir kvazk eigi vita, hvar þat væri. Guðmundr mælti: „Ey sú 
liggr á Skagafirði, er heitir Drangey; hon er svá gott vígi, at hvergi má komask upp á 
hana, nema stigar, sé við látnir. Gætir þú þangat komizk, þá veit ek eigi þess manns ván, 
er þik sœki þangat með vápnum eða vélum, ef þú gætir vel stigans.”47

„’Az egyetlen választási lehetőséged,’ mondta Guðmundr, ’hogy ott telepedj le, ahol 
nem kell veszélyben tudnod az életed.’ Grettir azt válaszolta nem tudja, hol lenne az 
a hely. Guðmundr így szólt: ’Skagafjordban van egy sziget, melyet Drangey-nek hívnak; 
a sziget kiváló erőd, mert senki nem jöhet fel rá, hacsak nem egy létrán. Ha oda tudnál 
menni, senki emberfia nem tudna elérni fegyverrel vagy ármánnyal, amennyiben bátran 
védekezel’.”

„En er þeir kómu í eyna, þótti Grettir þar gott um at litask, því at hon var grasi vaxin, en 
sjábrött, svá at hvergi mátti upp á komask, nema þar sem stigarnir váru við látnir, ok ef 
upp var dreginn inn efri stiginn, þá var þat einskis manns fœrleikr, at komask á eyna.”48

„Mikor elérték a szigetet, Grettirnek tetszett, ami a szeme elé tárult. A szigetet kövér fű 
borította, és sziklái oly meredeken emelkedtek ki a tengerből, hogy nem lehetett elérni, 
csak létrákon keresztül. Ha pedig a legfelső létra fel volt húzva, lehetetlen volt bárkinek 
is, hogy a szigetre tegye a lábát.”

A szigetre mint búvóhelyre egyértelműen kiváló védelmi pozícióinak köszönhető-
en esett Grettirék választása.

Ugyanilyen nyilvánvaló a törvényen kívüliek szándéka Hörðr történetében, 
ahol Hörðr és Geirr kitaszíttatásuk után először saját tanyájuk falakkal és védmű-
vekkel (valószínűleg földsánccal) történő megerősítését tervezték, de meggondol-
ván magukat inkább Hólmr szigetére költöztek:

„Geirr bað þá virki gera ok kvað þá seint mundu sækjast. Hörðr kveðst ætla, at þeim 
mundi matr setinn,  – „ok vil ek f[ara lá]ta í hólm þann, er hér liggr fyrir landi á 
Hvalfirði...<sjá> hólmr er sæbrattr ok víðr sem mikit stöðulgerði.“
„...norðan at eins var þá ágengt, en vestr frá skálanum váru leynigrafir.”49

„Geirr erődítéseket rendelt el, és azt mondta, nehezen fognak kikapni. Hörðr szerint vi-
szont várhatóan el fogják őket vágni az élelemtől – ’és ezért azt akarom, hogy Hólmrra 
utazzunk, mely itt fekszik a Hvalfjordi part mentén…” 
Az a sziget meredek a tenger felé és oly széles, mint egy hatalmas pajta… Csak északról 
van feljárója és a kunyhótól nyugatra rejtett árkok találhatóak.” 

A bajok itt is a társadalmi fenyegetettségből fakadtak: Hörðr és Geirr nem azért 
nem maradhattak saját tanyájukon, mert nem lett volna mit enniük, hanem mert 

47 Grettis saga, 218.
48 Grettis saga, 225.
49 Harðar saga, 64.
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élelemforrásaikat emberek zárták volna el. A Hólmr szigetén épített erődjük sokáig 
valóban ellen is állt a közeli gazdák támadásainak. 

A törvényen kívüliek hajlékainak emberi támadás elleni megerősítését alátá-
masztják a régészeti kutatások is. Több, a viking korban lakott izlandi barlangban 
(mint például Hallmundarhraun vagy Surtshellir) is belső erődítésekre, főként kő-
ből épített emelvényekre és falakra bukkantak a régészek.50 Ez arra utalhat, hogy 
a sagák ebben az esetben hiteles forrásoknak tekinthetőek, illetve megerősíti azt 
a feltevést, hogy a kitaszítottak hajlékuk szempontjából az emberi tényezőt lega-
lább annyira (ha nem jobban) szem előtt tartották, mint a természeti veszélyeket. 
Sem a vadállatokat, sem a zord időjárást vagy a menedékhelyek fűthetőségét nem 
hangsúlyozzák ezek a leírások. Izland különleges földrajzi adottságai ráadásul oly-
kor szintén segítséget nyújthattak a kihűlés ellen: a termálvizű folyók és a kisebb 
medencék, melyek a vulkáni működésnek köszönhetően a sziget nagy részén meg-
találhatóak, életmentőnek is bizonyulhattak a természetben lakók számára.51

Víz

A túlélés második legfontosabb előfeltétele a víz, mely ugyancsak jelen van a sa-
gák leírásaiban, még ha kevesebb hangsúlyt is kap.52 Grettir története ugyan nem 
említi konkrétan, hogy honnan származott a Drangey-szigetén lakók vízforrása, 
az azonban biztos, hogy magán a szigeten lehetett, hiszen a már Grettirék érkezé-
se előtt is ott legeltetett 80 birkának is szüksége volt ivóvízre. Grettir és társai való-
színűleg a sziklaszirtek aljában futó kis patakhoz másztak le vízért (feltételezhetően 
testi épségüket kockáztatva), amit a mai napig megmutatnak a Drangey-szigetére 
vezetett turistaexpedíciók során. Egy másik lehetőség az volt, hogy a sziklarepedé-
sekben összegyűlt esővizet fogyasztották.

A Harðar sagában szereplő Hólmr-sziget lakói – a szigetnek nem lévén saját víz-
forrása –, még ennél is nagyobb találékonyságra szorultak: 

„Sigurðr Torfafóstri fluttu vatn frá Bláskeggsá við tólfta mann ok fylltu selabátinn af 
vatni ok helltu í ker þat, er var ú í Hólmi.”53

„Torfi nevelt fia, Sigurðr a Bláskeggsa folyóból hozott vizet 12 emberrel. Megtöltöttek 
egy fókavadász csónakot vízzel, és Hólmrön átöntötték azt egy ott lévő medencébe.”

Izland speciális társadalmi berendezkedése, s annak részeként például valaki szám-
űzetése, nagyban elősegítette a fentebb illusztrált találékony technikák és képes-
ségek kifejlesztését. Egy skandináv párhuzam például a norvég király Haraldr 
Harðráði avagy „Keménykezű” Harald (kb. 1046-1066) esete, aki egy dániai invázió 
alkalmával arra kényszerült, hogy a limfjordi szigetek egyikére vonuljon vissza, 

50 ÓláfssOn–smitH–mcgOvern, 2010.
51 Grettis saga, 239.
52 Példákhoz lásd aHOla, 2014. 156–157.
53 Harðar saga, 65.
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ahol azonban katonái nem találtak vizet. Ezért az élelmes uralkodó a saga tanú-
sága szerint egy elfogott kígyót a tűz mellett teljesen kiszáríttatott, hogy a hüllő 
szomjúságában azonnal víz után kutasson, és így segítsen embereinek a vízforrás 
felkutatásában.54

A találékonyságon túl azonban természetesen jó fizikai kondícióra is szükség 
volt az életben maradáshoz. A sagákban – talán meglepő módon – a túléléshez 
kapcsolódó legfontosabb erőt igénylő tevékenység az úszás volt. Grettir története 
becsmérlően beszél például az úszni nem tudó Vörösszakállúnak nevezett törvé-
nyen kívüliről, aki helyett Grettirnek magának kellett a tóba merülnie, hogy vissza-
szerezze az eloldódott halászhálót.55 Grettirnek a saga során kétszer is azért kellett 
kilométereket úsznia a tengerben, hogy tüzet szerezzen, és ezzel megmentse magát 
és társait a megfagyástól. 

„Eptir þat bjósk Grettir til sunds ok kastaði af sér klæðunum; hann fór í kufl einn klæða 
ok söluváðarbrœkr; hann stytti upp um sik kuflinn ok rak at sér útan basttaug at sér 
miðjum ok hafði með sér kerald; síðan hljóp hann fyrir borð.”56

„Ezután Grettir felkészült az úszásra, és ledobta ruháit. Ruha gyanánt egy lábas-csuk-
lyás köpenyt öltött fel; felhúzta a köpenyt és háncsból font kötelet erősített a dereka köré, 
valamint egy hordót is magával vitt. Majd a hajóból a vízbe merült.”

Bár Grettir több kilométeres nyíltvízi úszásainak hosszúságai talán túlzásnak te-
kinthetők, a tüzelő biztosítása egyértelműen a túlélés alapfeltételei közé tartozott. 
A sagák túlélési technikákkal kapcsolatos leírásai (csakúgy, mint a menedékek 
esetében), olyan fokú részletességet tükröznek, melyek az ismertetések realitásá-
ra utalnak, de legalábbis arra, hogy a sagaszerzők mindenképpen tisztában vol-
tak az ilyen események mikéntjével. Grettir második úszásánál a szöveg még azt 
is kiemeli, hogy Grettir összecsomózta ujjait, hogy hatékonyabban lapátolhassa 
a vizet.57 

Élelem

Az élelem beszerzése folyamatos problémát jelentett a törvényen kívülieknek. 
A lehetőségek ugyanis igencsak korlátozottak voltak, amennyiben a kitaszítottak 
nem kívántak a társadalom teljes jogú tagjaival érintkezni. Hacsak rokonaik nem 
látták el őket élelemmel időközönként – mint Gísli Súrssont testvére Þorkell –,58 

54 Haralds saga Sigurðarsonar, 139.
55 Grettis saga, 182.
56 Grettis saga, 130.
57 Grettis saga, 238.
58 Gísla saga, 77–78. A törvényen kívüliek támogatását a törvény „kisebb kitaszítással” büntethette, 
ezért egy száműzetéshez a nemzetség tagjai különbözőképpen állhattak hozzá; volt, aki hajlandó 
volt segíteni egy távolabbi rokonon is, míg mások saját testvérüket sem támogatták. A kitaszítás 
vagy megerősítette a nemzetségen belüli szálakat, vagy széthúzást idézett elő a rokonságban. 
Ehhez lásd aHOla, 2014. 213–214.
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a törvényen kívülieknek más források után kellett nézniük. A földművelés érthető 
okok miatt lehetetlen volt egy kitaszított számára, a vadállatok pedig a „honfog-
lalást” követő néhány évtized alatt szinte teljesen kihaltak. Az egyetlen állat, amit 
sikerrel vadászhattak, a hófajd volt.59 A hófajdot a mocsarasabb vidékeken főként 
hálóval ejtették csapdába, és a késői, 1300 és 1400 között (vagy még később)60 le-
jegyzett észak-izlandi cselekményű Fljótsdæla saga61 ki is emeli, hogy a hófajdva-
dászatra dárdákkal készülő Droplaugr-fiak a megszokott módszereket mellőzve 
indultak útnak.62 Emellett tojásukért és húsukért – valószínűleg hasonló módon – 
vadászták a többi madarat,63 mint például a Drangey-szigetén nagy számban elő-
forduló északi lundát, ismertebb nevén a puffint.64 A meredek sziklákon a madara-
kért, vagy tojásukért való hegymászás veszélyes és nagy testi erőt igénylő, gyakran 
életveszélyes vállalkozás volt.65 A vadászat helyett sokkal kockázatmentesebb volt 
a halászat, ahogy arról Grettir történetében is olvashatunk: 

„Því at hann vildi nú hvatvetna annat en ræna, fekk sér net ok bát ok veiddi fiska til 
matar sér.”66

„Mivel bármi mást szívesebben csinált volna, mint hogy másokat raboljon ki, szerzett 
magának egy hálót és egy hajót, és halakat fogott, hogy élelmet szerezzen.”

A horgászás és halászat számított a legfontosabb élelemforrásnak a megtelepedést 
követő évtizedekben,67 ám egy kitaszított nem tartózkodhatott sokáig és rendsze-
resen a part közelében. Ezért a halászat valószínűleg nem biztosított állandó és ele-
gendő élelemforrást a rejtőzködni kívánó szökevényeknek, és ahogy a fenti idézet 
is utal rá, a kitaszítottak sokkal inkább rablásból tartották fenn magukat. A túlélési 
stratégiák itt is a társadalommal való szembekerülést vonták maguk után, hiszen 
a kiadós élelemforrásnak számító lábasjószágokat a törvényen kívüliek csakis 
a környékbeli parasztoktól szerezhették be. Hörðr és Geirr például rendszeresen 
a Hólmr-sziget közelében lévő tanyák meglopásából élt, hiszen csupán halászatból 
képtelenek lettek volna fenntartani az akár 200 főre is felduzzadó legénységet.68 
Grettir és két társa hasonlóan cselekedett Drangey-szigetén, azzal a különbség-
gel, hogy nekik évekig nem kellett elmozdulniuk a szigetről, mert a gazdák már 
Grettirék odaköltözése előtt a kövérfüvű, lakatlan szigeten legeltették jószágai-
kat. A saga szerint Grettirék két év leforgása alatt egy kivételével mind a 80 birkát 

59 Droplaugarsona saga, 145; Fljótsdæla saga, 242–245.
60 vésteinn ÓlasOn, 2007. 115.
61 Noha a saga késői alkotás, abból a Droplaugarsona sagából vonultat fel szereplőket és 
eseményeket, amely már az 1200-as évek elején lejegyzésre került (lásd lejjebb).
62 Fljótsdæla saga, 242.
63 Kacsa, liba és hattyú is megtalálható volt a fjordokban és kisebb tavakban. (ByOck, 2001. 51.)
64 Grettis saga, 225.
65 Fóstbrœðra saga, 190–191.
66 Grettis saga, 178.
67 JÓn viðar sigurðssOn, 2008b. 51.
68 Harðar saga, 65.
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megették a szigeten.69 Ha átlagosan 40 kg-os birkasúllyal számolunk,70 ez azt je-
lenti, hogy naponta közel 1,4 kg húst fogyasztottak személyenként. Noha ez csu-
pán egy hozzávetőleges becslés, ami nem veszi figyelembe az egyes birkák súlyát, 
nemét és korát (a sagából ugyanis ezekre az információkra nem derül fény) és azt 
a tényt, hogy a birkának nem minden részét fogyasztották el, felhívja a figyelmet 
arra, hogy a törvényen kívüliek táplálkozása milyen egyoldalú lehetett. Grettir és 
társai ugyanis egyéb élelemforrások gyanánt csak némi halat és tojást, esetleg ma-
dárhúst fogyaszthattak.

Ezt erősítik meg az izlandi Surtshellir törvényen kívüliek által lakott barlang-
jában végzett ásatások is, ahol számos háziállat (birka, marha, ló, kecske) csont-
jait találták meg, ám a vad- vagy tengeri állatok maradványai teljes mértékben 
hiányoztak.71 Ez azt sugallja, hogy a szociális hálót nélkülöző törvényen kívüliek 
nem tudtak bekapcsolódni abba a belső kereskedelmi körbe, amely ellátta a part-
tól távolabb eső tanyákat tengeri termékekkel.72 Az említett állatok csontjainak 
összehasonlítása azt is kimutatta, hogy a barlangban lemészárolt állatok fajtá-
jukon belül nagynak számítottak, valószínűsíthetően azért, mert a kitaszítottak 
igyekeztek a nagyobb testű állatokra fókuszálni,73 hogy minél nagyobb meny-
nyiségű élelem birtokába jussanak, és lehetőleg minél később kelljen az akciót 
megismételniük.

Az élelembeszerzés, a menedékhelyhez és a vízhez hasonlóan tehát a társadalmi 
szférához volt kötve. A természeti adottságok (vadállatok hiánya) és a gazdákkal 
szembeni konfrontációtól való félelem (a halászhelyek elkerülése) miatt a termé-
szetben élők lehetőségei itt is lekorlátozódtak. Ez paradox módon még jobban kié-
lezte a „két társadalom” (törvényes és törvényen kívüli) közötti ellentétet, arra sar-
kallva a törvényen kívülieket, hogy a társadalom törvényes tagjainak birtokában 
lévő nagyobb és hosszabb ideig kitartó élelemforrásokat válasszák. A vadászatról 
és halászatról történő kényszerű lemondás és a rablásra való áttérés menthetetle-
nül a törvényen kívüli közösségek bukásához vezetett, ahogy az Grettir és Hörðr 
históriájában is történt, amikor a környék lakói végleg megelégelték a szökevények 
általi károkozást.74 

Eszközök

A túléléshez nem elég az emberi találékonyság vagy a jó fizikai kondíció. Az em-
bernek eszközök segítségére is szüksége van ahhoz, hogy képes legyen életben 
maradni; megszerezni és feldolgozni a táplálékot, raktározni az ivóvizet, megépí-
teni a menedéket. Amennyiben valaki a szárazföldön közlekedett, nem volt lehe-
tősége arra, amire Gísli Súrssonnak, azaz hogy csónakjába rejtse értékeit, mielőtt 

69 Grettis saga, 237.
70 lucas, 2009. 248. Általánosságban a birka átlagos súlyát 30–50 kg-ra teszik. Lásd BartOsiewicz, 
2006. 96.
71 guðmundur ÓláfssOn et al., 2010. 291.
72 guðmundur ÓláfssOn et al., 2010. 294.
73 guðmundur ÓláfssOn et al., 2010. 294.
74 Grettis saga, 249–264; Harðar saga, 82–85.
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a vadonba szökne.75 Az is fontos volt, hogy egy szökevény értsen az eszközök 
megmunkálásához, javításához, mint a már említett Gísli, aki „kiváló mesterember 
hírében állt” („hann var allra manna hagastr”),76 és akár csónakot is képes volt magá-
nak készíteni.77 De mégis milyen eszközök állhattak egy középkori izlandi túlélő 
rendelkezésére?

Modern túlélő szakértők a kést tartják a legfontosabb eszköznek, ha valaki a ter-
mészetbe merészkedik,78 és megesik, hogy a forrásaink is tanúskodnak erről a kö-
zépkori Izland esetében.79 A kontinentális európai irodalom narratíváiban az íj és 
a nyíl jelenik meg, mint a természetben bujkáló törvényen kívüliek szimbolikus 
fegyvere. Elég, ha az angol Robin Hood-tradícióra gondolunk.80 Az izlandi forrá-
sokban a törvényen kívüliekkel kapcsolatba hozott, leggyakrabban megnevezett 
eszköz azonban az üst.81 Hogy miért pont ez a tárgy kerül elő a sagák többségében, 
egyelőre bizonytalan, bár fontossága kétségtelen lehetett, véleményem szerint nem 
csak a hús megfőzése, hanem a víz felforralása miatt is, utóbbi ugyanis megszaba-
díthatja a természetben kimert vizet a kórokozóktól. 

Az üst mellett a tűzszerszámot is sűrűn említik a sagák: „Grettir Geitlandba uta-
zott…üst és tűzszerszám volt nála”. („…fór Grettir í Geitland…hafði með sér ketil ok eld-
svirki.”)82 A tűzgyújtás fontosságára Grettir úszókalandjai esetében már utaltunk, 
és a tűzifa megszerzése állandó problémának számított egy olyan kietlen tájon, 
mint az izlandi. A növényzet ritkaságának hála, a faanyagot máshonnan kellett 
beszerezni, ahogy azt Grettir is tette, aki a sziget körül felhalmozódott uszadékfát 
használta fel.83 Szibériából egész lefagyott farönköket sodorhattak az áramlatok az 
izlandi fjordokba és régészeti kutatások alapján úgy tűnik, hogy a legfőbb faforrás 
valóban az uszadékfa volt Izlandon, jóval jelentősebb, mint a korábban bevett be-
szerzési gyakorlatnak vélt kereskedelmi faimport Norvégiából.84

Vágóeszköz gyanánt az izlandi törvényen kívüliek valószínűleg a késnél na-
gyobb eszközöket használhattak. A surtshelliri barlangban talált állatcsontok mind 
fel voltak darabolva, azt sejtetve, hogy a törvényen kívüliek igen súlyos, nagy erő 
kifejtésére képes használati tárgyakkal rendelkeztek.85 Ez természetesen akármi-
lyen éles fémtárgy lehetett, mégis a legvalószínűbb, hogy a saját maguk védelmére 
is alkalmas fegyverekről van itt szó, hiszen ezeket bizonyosan magukkal hordták. 
Ezek közül a balta lehetett a leggyakorlatiasabb választás, hiszen a karddal ellen-
tétben élesen tartása nem igényelt különösebb figyelmet, az övben hordva kevésbé 
akadályozott a természetben, és a karddal vagy a lándzsával ellentétben multi-
funkciós eszköz volt: nem csak harcra volt alkalmas, de a fa és az említett állati 

75 Gísla saga, 66–67. 
76 Gísla saga, 28.
77 Gísla saga, 79.
78 grylls, 2011. 36.
79 Például Gísla saga, 88.
80 Más törvényen kívüliekről szóló történetekben lásd Medieval Outlaws.
81 amOry, 1992. 194.
82 Grettis saga, 199.
83 Grettis saga, 238.
84 mOOney, Megjelenés alatt.
85 guðmundur ÓláfssOn et al., 2010. 294.
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tetemek feldarabolására is.86 Az 1200-as évek körül keletkezett és a 11. század korai 
évtizedeiben játszódó Fóstbrœdra saga szerint a baltával még a magas hóban is utat 
lehetett vágni.87

Néhány, a túléléshez is fontos használati tárgyat egy kis leleményességgel el 
lehetett készíteni a természetben is, Grettirről például fentebb idéztük, hogy háncs-
ból szőtt kötelet.88 Valószínűsíthetően halászhálót is lehetett hasonlóképpen hor-
golni, ám a túléléshez szükséges fém eszközök (üst, tűzszerszám, balta) mind a kö-
zösségek birtokában voltak, így csak tőlük lehetett azokat beszerezni. Csakúgy, 
mint a túlélés fentebb ismertetett előfeltételei (menedék, víz, élelem), a tárgyak is 
elidegeníthetetlenül a társadalmi környezethez voltak láncolva. Az üst, a tűzszer-
szám, a balta és az összes többi fémtárgy ezért ugyanolyan módon került a törvé-
nyen kívüliek birtokába, mint az élelem. 

„Lét hann [Grettir] sópa greipr um eignir smábœnda ok hafði af hverjum þat, er hann 
vildi. Tók hann af sumum vápn, en sumum klæði.”89

„[Grettir] mindent elvitt a kisgazdáktól, amit akart, és amire csak szüksége volt. 
Néhányuktól fegyvert, másoktól ruhát vett el.”

A társadalommal való érintkezés itt is megkerülhetetlen volt, és ugyan a találé-
konyság megkönnyíthette az életet, magát az élelmet csakis fegyverekkel lehetett 
megszerezni és feldolgozni.

Természet és társadalom

A középkori Észak természeti veszélyeit semmiképpen sem szabad alábecsül-
nünk. Egy Grettir elleni harcból elmenekülő két harcost például másnap sebeiktől 
vérezve, halálra fagyva találtak meg egy sziklának dőlve a norvégiai erdőkben.90 
A sagák tanúsága szerint a folyókat és tavakat borító jégpáncél is könnyen besza-
kadhatott valaki alatt, ahogy az egyik, legkorábban az 1200-as évek elején íródott 
(egy kb. 1350-ből származó kéziratban ránk maradt) Droplaugarsona sagában is, 
ahol egy jégre hajtó szán utasai lelték emiatt halálukat.91 Gísli történetében egy 
egész tanya esett a lavina áldozatául.92 Mindezek ellenére azonban, a Fljótsdæla saga 
szerint még egy kilométereken át tartó téli üldözést is túl lehetett élni, ráadásul 
mezítláb (!), anélkül hogy valaki halálosan megbetegedett volna, vagy lefagytak 

86 Az első telepesek legfontosabb eszközének tartja a baltát Gunnar Karlsson is. (gunnar karlssOn, 
2000. 14.)
87 Fóstbrœðra saga, 146. A történet 14. század eleji kéziratokból maradt ránk.
88 Grettis saga, 130.
89 Grettis saga, 166.
90 Grettis saga, 70.
91 Droplaugarsona saga, 144.
92 Gísla saga, 59–60.
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volna a végtagjai.93 Az utazás közbeni hóviharok ellen a sziklás vidéken gyakori 
barlangok nyújtottak védelmet.94

A természet, a nyilvánvaló veszélyek ellenére is, kevésbé tűnik fenyegetésnek 
a forrásokban, mint maga a társadalom, legalábbis a sagák korának (kb. 930-1050)95 
Izlandján. A saga szerint Grettir Ásmundarson kimondottan élvezte az életet, ami-
kor csak magával a természettel kellett megbirkóznia. Ezt a már majdhogynem 
idilli állapotot háromszor is kiemeli a történet. Először egy völgyben barangolva 
olvasunk erről, mikor a környékbeli gazdáktól beszerezve mindent, ami szükséges, 
Grettir álomra szenderedett a fák96 között, mert nyugalmában „teljesen leeresztette 
védelmét” („hafði engi varðhöld á sér”).97 Emiatt a bosszúéhes gazdák el is fogták.98 
Másodszor, mikor a Vörösszakállúnak nevezett másik kitaszítottal állt össze, a sa-
gában az alábbiakat olvassuk: 

„Var hann [Þórir rauðskeggr] búinn til hvers, sem Grettir vildi senda hann. Til einskis 
þurfti Grettir at víkjask, ok aldri hafði honum þótt ævi sín jafngóð, síðan hann kom í 
útlegð.”99 

„[Vörösszakállú Þórir] minden megbízatásra kész volt, amire csak Grettir küldte őt. 
Grettirnek semmivel sem kellett törődnie, és soha nem érezte magát ilyen jól azóta, hogy 
száműzetésbe vonult.”

Ez a felállás is csak addig tartott, amíg Vörösszakállú merényletet nem kísérelt meg 
Grettir ellen. Harmadjára akkor hallunk a jelenségről, amikor Grettirék a Drangey-
szigetre költöztek, ahol „élvezték a szigeten való létet, mert kiadós volt ott az élelem 
madarakból és tojásokból”. („Gott þótti þeim í eyjunni, því at þar var gott til matar fyrir 
fugls sakar ok eggja.”100) Ezt a szituációt is csak addig élvezhették, míg rosszakaró-
ik meg nem támadták a szigetet. Mindhárom esetben a természet tulajdonképpen 
nem fenyegetésként, hanem mint a társadalommal szembeni menedék jelenik meg, 
és éppen a társadalmi beavatkozás az, ami megszünteti ezt az állapotot. A törvény 
által kitaszítottak hasonlóan idilli környezetben éltek a kontinentális középkori 
irodalomban is. A sherwoodi toposzok mellett érdemes kiemelni Hereward törté-
netét, akinek egy szigeti mocsárvilágban bujkáló csapata az ostromzár ellenére is 
bővelkedett vadakban, halakban és esetenként akár több száz (vagy ezer) madarat 

93 Fljótsdæla saga, 273.
94 Bergbúa Þáttur, 444.
95 A „saga kor” az a fiktív kronológiai meghatározás, ami a legtöbb „Nemzetségi saga” 
cselekményének idejét fogja át. Ez a sziget benépesítésétől (kb. 870) a 11. század közepéig tartó 
időszakot öleli fel. 
96 Ahogy fentebb említésre került, az izlandi erdők mennyisége a sziget benépesítése során 
jócskán lecsökkent. A sagaíró (főként, ha saját korának viszonyaiból indult ki) itt valószínűleg 
nem valódi erdőre, hanem egy kisebb facsoportra vagy bozótosra gondolhatott.
97 Grettis saga, 166.
98 Grettis saga, 167.
99 Grettis saga, 181.
100 Grettis saga, 237–238.
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is elfogott.101 A többségi társadalomból elzárt kis közösségek „idilli” bemutatása 
felfogható a szerzők saját társadalmuk irányába megfogalmazott kritikájaként is.

A saga corpusban valójában nincsen olyan rész, amikor a természet győzedel-
meskedik a magányos törvényen kívülin. A legközelebbi esetet talán a 13. század 
végére datált (legkorábban 14. századi kéziratokban fennmaradt) Bandamanna sa-
gából tudnám kiemelni, mely az egyetlen „Nemzetségi saga”, amelynek története 
kizárólag az izlandi megkeresztelkedés (999/1000) után játszódik: 

„Nú er þat langa hríð, at ekki spyrsk til Óspaks. Ok um haustit, at menn gengu at gel-
dinum, fundu þeir helli í hömrum nökkurum ok þar í mann dauðan ok stóð hjá honum 
mundlaug full af blóði, ok var þat svá svart sem tjara. Þar var Óspakr, ok hugðu menn, at 
sárit myndi hafa grandat honum, þat er Bjálfi veitti honum, enda farit síðan af bjargleysi; 
ok lauk svá hans ævi.”102

„Hosszú ideig senki nem hallott Óspákrről. És ősszel, mikor az emberek kosokat fejni 
mentek, ráleltek egy barlangra a szirtek között, benne egy halott emberre, és mellette egy 
szurokfekete vértócsára. Óspákr volt az, és az emberek szerint a Bjalfitól szerzett sebek 
gyengítették le, és ezután érte el az éhhalál. És így múlt el Óspákr.”

Óspákr a sagában egy ravaszkodó és erőszakos figuraként jelenik meg, aki végzett 
az itt említett Bjalfi bátyjával, Márral; ezt követően Bjalfi egy késsel megsebesítette 
őt. Óspákr így végül az emberi társadalom, és nem a természet áldozata lett, hi-
szen Bjalfitól szerzett sebei gyengítették le annyira, hogy képtelen legyen élelmet 
szerezni magának.

Az óészaki „Nemzetségi sagák” jellegzetessége, hogy a törvényen kívüliséget 
úgy tűnik, hogy nem a természet, hanem tulajdonképpen a társadalom elleni küz-
delemként illusztrálják, illetve, hogy a források kitaszítottjai noha bűnözők, még-
iscsak szerethető alakok. Annak ellenére is azok, hogy nem mutatnak rokonságot 
Eric Hobsbawm „társadalmi banditáival” (social bandits), akik a társadalom alsó 
köreinek érdekeit képviselik szimbolikus lázadásukkal.103 

A kitaszítottak szerepe azonban a későbbi politikai események folytán átala-
kult. A sagák lejegyzésének időpontjában (13. század) az izlandi szabad paraszti 
réteg vezetői közül, az egyház szekularizálásával, a vagyon koncentrálódásával és 
a norvég király támogatásával kiemelkedtek azok a nagycsaládok, amelyek az iz-
landi politikai berendezkedést saját uralmi törekvéseiknek megfelelően, a korabeli 
Európa viszonyrendszereihez hasonlóan kívánták centralizálni. A korábbi hatal-
mi struktúra kb. 40 nemzetségfő és a követőik általi kölcsönös együttműködésen 

101 Medieval Outlaws, 45.
102 Bandamanna saga, 363.
103 Hobsbawm azokra törvényen kívüliekre használta a kifejezést, akik a társadalom alsó 
(paraszti) rétegének tagjaihoz tartoztak, és akiket a központi hatalom üldözött bűncselekményeik 
miatt, míg az alsóbb társadalmi rétegek támogatták őket. Az angol történész főként olyan 
alakokra alapozta elméletet, mint Dick Turpin, Billy a kölyök vagy Rózsa Sándor, de könnyen 
párhuzamaira akadhatunk a Robin Hood-történetekben is. (HOBsBawm, 1969.) Izlandon nem 
létezett központosított hatalom, ezért lehetséges, hogy a törvényen kívüliek lázadása kissé 
máshogy csapódott le a társadalom számára.
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nyugodott, ez azonban ekkorra átcsapott néhány (szám szerint 5–6) „nagycsalád” 
dominanciájába, akik igyekeztek uralmukat regionalizálni, és a korábban köz-
pontilag nem szabályozott végrehajtói hatalmat kisajátítani. Az egymással való 
rivalizálás következtében a korábbi békés évszázadok után polgárháborús álla-
potok ütötték fel a fejüket, ami végül a norvég koronának való alávetéssel vég-
ződött (1262–1264).104 Ebben a legbefolyásosabb „nagycsaládról” elnevezett ún. 
Sturlunga-korban (kb. 1180-1264) a törvényen kívüliek szerepe teljesen megválto-
zott, és a jogaikat vesztett szökevények a torzsalkodó nagycsaládok magánhadse-
regeinek emberanyagává váltak.105

Konklúzió

Izland specifikus földrajzi környezetéből és a sagák részletes ismereteket tükröző 
leírásaiból adódóan egy izlandi törvényen kívüli mindennapjainak rekonstruá-
lása történetileg is lehetséges, régészeti leletekkel is alátámasztva és kiegészítve. 
A menedék kiválasztása, a víz és az élelem, valamint az eszközök beszerzése el-
választhatatlan volt a társadalomtól, és ezzel egy sajátos önellentmondást oko-
zott: annak ellenére, hogy az izlandi kitaszítás intézménye azt a célt szolgálta, 
hogy valakit eltiltsanak az emberektől és száműzzék a természetbe, a valóságban 
a társadalom soha nem engedte, hogy valaki teljesen elvágja a közösséghez fűző-
dő kötelékeit és zavartalanul éljen a civilizációtól elzárva. Mind a három izlandi 
„törvényen kívüli” sagában a régi riválisok gyűjtenek össze egy csapatot, hogy tú-
lerőben legyűrjék a kitaszítottakat.106 Ez azt mutatja, hogy a kitaszítás intézménye 
nem azt a funkciót látta el, hogy a bűnözőket a vadonban való halálra kárhoztassa, 
hanem hogy bűnbakként használva őket, megteremtsen egy megideologizálható 
embervadászatot, és ezzel képes legyen levezetni a társadalom feszültségeit és 
megőrizni a rendet. 

A sagákat társadalmi összejöveteleken olvasták fel, amik kiváló lehetőséget te-
remtettek az információcserére, hiszen ezek a történetek nem csupán szórakoztató 
irodalmi alkotások és nem is pusztán történeti művek, hanem bizonyos értelemben 
tanító jellegű kézikönyvek is voltak. Elfogadott nézet, hogy a sagák megfelelő vi-
selkedésre és morálra tanították a hallgatóságot, illetve vezetői stratégiákra vagy 
éppen jogi ismeretekre az ambiciózus (leendő) nemzetségfőket.107 A jövőbeni kuta-
tások számára ezért talán nem lenne túlságosan elrugaszkodott felvetni a kérdést: 
a sagák vajon tulajdonképpen túlélési tippeket is adtak a társadalom tagjainak, ha 
egyszer hasonló helyzetbe kerülnének? A legismertebb, az ezredforduló környéké-
nek eseményeit megörökítő, 14. századból ránk maradt izlandi Brennu-Njáls saga 
névadója, a legbölcsebb tanácsadó hírében álló Njáll például nem csak jogi trük-
kökkel szolgált barátainak, hanem túlélési tanácsokkal is.

104 sverrir JakOBssOn, 2009.
105 POilvez, Megjelenés alatt.
106 Gísla saga, 111–115; Grettis saga, 257–264; Harðar saga, 78–88.
107 gísli sigurðssOn 2004; danielssOn, 2002. 205–224; clOver, 1985. 271; axel kristinssOn, 2013.
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„Þér skuluð ríða upp ór búfjárhögum ok vera þar þrjár nætr; svá nökkuru mun yðvar 
leita farit lengi.”108

 „Fel kell, hogy lovagolj a legelőkhöz és ott kell, hogy maradj három éjszakán át, ennyi 
ideig fognak ugyanis utánad kutatni.”

A hely, melyet Njáll elbújásra javasolt, oly rejtett volt, hogy „senki nem találhatott rá, 
hacsak nem éppen átlovagolt rajta” („er eigi mátti finna þá, fyrr en riðit væri at þeim”).109 
Bár kétségtelenül nem ez volt az elsődleges funkciójuk, az sem elképzelhetetlen, 
hogy a sagák pedagogikus természetüknél fogva egyfajta túlélési kézikönyvként is 
funkcionáltak a korabeli hallgatóság számára.
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Katona, Csete
Survival Techniques in Medieval Iceland

Medieval Scandinavian societies often punished deviant behaviour with outlawry, 
as in ostracizing the guilty into nature. A fugitive in the medieval North did 
not only have to survive the harsh environmental circumstances, as humans 
often meant a higher threat than nature, influencing the outlaw’s priorities and 



Katona Csete

66. (2017)410

strategies. The aim of this paper is to investigate fugitive-outlaw stories from the 
Old Norse-Icelandic saga corpus and assess references to survival techniques, 
strategies or abilities. The different prerequisites of survival in nature are analysed, 
such as outlaw dwellings (huts, caves and islands), strategies of acquiring food 
and water supplies, and lastly the toolkits of the outcasts. These examples will be 
contrasted to archaeological findings and survival theories, in order to question 
their representation in the sagas, and establish Iceland’s specific geography and 
social structures as determinant factors in the means of survival.


