
Kontextus

A középkori észak az emberi fantázia kimeríthetetlen tárháza. Kietlen, ám egzotikus tájait 
megannyi természetfeletti lény népesíti be képzeletünkben: trollok, törpök, elfek, élőholtak 
és (természetesen) csodás, „sosemvolt” állatok. Talán nem közismert, hogy az unikornis is 

skandináv állat. Legalábbis ezt próbálták elhitetni a középkori európaiakkal azok a vikingek, akik 
a Grönland mellett fogott agyaras cethalak (narválok) levágott agyarait unikornisok szarvaként 
igyekeztek eladni a kontinentális piacokon.
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kal” (Siegfrieddel és Zsákos Bilbóval), 
méghozzá rejtvényekben. Ne higgyük 
azonban, hogy minden sárkány ilyen 
ravasz a középkor északi forrásaiban! 
A  skandináv képzeletvilág ennél 
jóval változatosabb volt. A főhősé-
ről elkeresztelt 8. századi Beowulf 
történetben egy egyszerű, értelem 
nélküli sárkány pusztítja a svéd vi-
déket, amit a hősnek egyszerű fi zi-
kai erővel kell megfékeznie.

A sárkányok mellett, léteztek 
„hagyományosabb” állatok is, 
melyek fontos szerepet töltöt-
tek be a vikingek világképében. 
Az izlandi kódexekben fennma-
radt Verses és Próza Edda néven 

ismeretes skandináv mitológiai 
gyűjteményekben három olyan 

állattal is találkozhatunk, melyek 
joggal pályáznak a „sosemvolt” jelző-

re. Mindhárom állat központi szerepet ját-
szik a viking kozmológiában; a földbolygót körülölelő Jörmungandr avagy a Midgard-kígyó 
(óészakiul Miðgarðsormr) a világot tartja egyben, míg Fenrir farkas épp azt igyekszik majd 
elnyelni az „istenek alkonyakor”; Odin főisten paripája, Sleipnir (’Suhanó’) pedig ide-oda rö-
píti gazdáját a világok között. Mindhárom lényt a szélhámos Loki isten nemzette – előbbi 

kettőt egy óriásnővel, míg utóbbit egy legendás lóval. Ezek 
a mitikus, ám földi állatokról mintázott lények nagyon 

közel állnak az istenekhez. A Midgard-kígyó az 
istenek legerősebbikével, Thorral, míg Fenrir 

magával a  Sleipniren lovagló Odinnal vív 
élet-halál harcot a világot megsemmisítő 
végső ütközet, a Ragnarök során.

E lények földöntúli erejéről és képes-
ségeiről több viking monda is beszámol. 

Az egyik leghíresebb szerint Odin, ami-
kor tudomást szerzett Loki gyermekeiről, 
a Midgard-kígyót „belehajította a világot 

körülölelő mély tengerbe, ahol is a kígyó 
akkorára nőtt, hogy a  tenger közepétől 
minden ország partjáig elér, és szájával 
a  saját farkába harap” (ford. Bernáth 
István). Hasonló volt Fenrir sorsa, akit 
Odin örökös fogságra ítélt. A történet 

A vikingek, akik a 8. század közepe 
és a 11. század között a korabeli ismert 
világot Új-Fundlandtól (Észak-Amerika) 
Horezmig (ma Üzbegisztán) bekalan-
dozták, gazdag mitológiai hagyományt 
hagytak az utókorra. Hitviláguk és annak 
állatvilága több modern fi lmrendezőt és 
írót is megihletett – közülük talán J. R. R. 
Tolkien művei idézik meg leginkább hűen 
Skandinávia középkori mesevilágát. A hob-
bit című regényének sárkányát, Smaugot, 
például a viking Völsung-mondakör neves 
sárkánygyíkjáról, Fáfnirról mintázta Tolkien. 
Az átvételt mi sem bizonyítja jobban, mint-
hogy Fáfnir és Smaug is bölcs sárkány hírében 
állnak, nagy halom kincsen ülnek és hossza-

san beszélgetnek „kihívójuk-
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szerint az istenek egy ártalmatlannak látszó, ám mágikus erővel 
bíró selyemszalaggal erőpróbára hívták a farkast, mondván, 

hogy az nem képes szétszakítani a kötelet. Fenrir cselt sejt-
ve, biztosíték gyanánt azt kérte az istenektől, hogy egyikük 

helyezze a karját a szájába. A feladatra egyedül a bátor Tyr 
hadisten vállalkozott, akinek karját a – mágikus béklyóval idő-

közben megkötözött – farkas végül leharapta.

Odin paripája, Sleipnir főként gyorsaságával vívta ki 
a költemények szerzőinek tiszteletét: nyolc (!) lábának köszönhetően 

„vízen és égen” egyaránt villámgyorsan röpítette utasát az óriások föld-
jétől kezdve a jéghideg Hel alvilági birodalmáig. 

Több történeti kérdés is felvetődik persze a három állat mítoszával kap-
csolatban. Az egyik legégetőbb probléma, hogy mindezen forrásanyag csak 

jóval később – a 13. században – került lejegyzésre, így nem lehetünk benne biz-
tosak, hogy a viking kori pogány képzeletvilágot valóban hűen tükrözi. Itt siet se-

gítségünkre a régészet. A fentebb összefoglalt mítoszok ugyanis több, egyértelműen 
a viking korból származó ábrázoláson is fennmaradtak. Ezek közül a leghíresebbek 
a Sleipnirt ábrázoló Tjängvide és Ardre VIII néven ismert svédországi rúnakövek, 
valamint az Odint épp felfaló Fenrir farkast megjelenítő ledbergi rúnakő. A Mid-

gard-kígyó szintén téma a svédországi Altunában található kőrajzon. Az utób-
bi viszont nem csupán a későbbi középkori mítoszok viking kori létezésére 

szolgál bizonyítékul, de rávilágít a velük kapcsolatos másik problémára is, 
a mitikus történetek elterjedésének kérdésére. Az altunai rúnakő ugyanis 

Thor isten „halász expedíciójának” egyik változatát jeleníti meg. Az eredeti-
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Siegfried meg-
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sárkányt
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A történetek nem csak átalakulhattak, de inspiráci-
ókra is lelhettek az idegen kultúrákkal való találkozások 
alkalmával. Kiváló példa erre, hogy Sleipnir alakjára a leg-
közelebbi párhuzam egy mongol nyelvű népcsoport, 
a burjátok köréből ismert. A burját sámánok Odinhoz 
teljesen analóg módon – nyolclábú lovon – utaztak a vi-
lágok között. Az egyezés annyira egyértelmű, hogy nem 
lehet véletlen: Sleipnir – és a sámánisztikus képességekkel 
ugyancsak összefüggésbe hozható Odin főisten – számos 
jellegzetessége is valahonnan keletről (talán lapp közve-
títéssel) kerülhetett a viking mitológiába. 

Az idegen behatásokhoz kötődik e viking mítoszok 
kapcsolata a kereszténységgel is. Mivel a történetek csak 
13. századi forrásokban maradtak fenn, összegyűjtőiket 
és lejegyzőiket (főként a híres izlandi oligarchát, Snorri 
Sturlusont) már nagyban befolyásolták saját keresztény vi-
lágképük tanai is. A kutatók rámutattak arra, hogy például 
a Midgard-kígyó kifogásának története bibliai párhuzamot 

leg Hymiskviða (’Hymir dala’) néven ismert költeményben 
Thor a Hymir nevű óriás társaságában indul halászni, azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy kifogja és megölje örök 
ellenségét, a Midgard-kígyót. Az altunai ábrázoláson jól 
kivehető, hogy – az ökörfejet csalinak használó – Thor 
erőlködésében lábbal átszakítja a csónak alját. Ez a részlet 
az írott forrásokból egyáltalán nem ismert, és rávilágít 
arra, hogy a mitikus állatokkal kapcsolatos történetek-
nek (és a mítoszoknak általában) több variánsa is létezett. 
A vikingek által bejárt területek térképére nézve ez talán 
kevésbé meglepő: a fentebb említett Fáfnir sárkány nem 
csak Izlandon, de a skandináv diaszpóra másik végén, az 
oroszországi Volgán kereskedő vikingek körében is ismert 
volt, és ábrázolása fennmaradt egy 11. századi nomád tí-
pusú fokoson is. Ilyen távolságok mellett nem rendkívüli, 
hogy a mitikus állatokkal kapcsolatos elképzelések is mó-
dosul(hat)tak.

A vikingek és „sosemvolt” állataik

Az ún. Carta Marina (1539) egyik térképmellékletén Skandináviát és környékét a szerző dúsan borította állatokkal és tengeri szörnyekkel 
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képzelet: a régió híres térképei mesés állat-
világgal karöltve jelenítik meg Skandinávia 
tájait. Természetesen a viking kor „sosemvolt 
állatai” később sem mentek feledésbe. Nem 
csak a viking kori rúnakövek és a 13. századi 

sagák és eddák, de a 17–18. századi kódex-
rajzok is megőrizték az utókor számára 
Jörmungandr, Fenrir és Sleipnir alakját.

C C C

mu -
tat Jób 

k ö ny v é v e l , 
ahol Krisztusnak 

kell kifognia a Leviathánt. 
Izland a viking kort követő századok-
ban egyre szorosabb kapcsolatot ala-
kított ki az európai keresztény kultúrá-
val, ami további kontinentális kulturális 
hatásokkal járt a szigetország műve-
lődésében. Az 1200-as évek körül már 
izlandi bestiárium is létezett (egy 2. 
századbeli görög elődjéről Physiolo-
gusnak nevezték el), de megjelentek az 
európai kódexekből jól ismert 
marginális állatábrázolások 
is – közülük is a leginkább 
jellegzetes a Flateyjarbók 
kézirat tengeri szörnye 
volt. A  kulturális hatá-
sok persze visszafelé is 
terjedhettek: a  tenger-
járó hajókat mélybe rántó 
kraken például a skandináv 
folklórvilág „találmánya”.

A kora újkorban to-
vább gyűrűzött a  skandináv 

A vikingek és „sosemvolt” állataik

A nagysikerű hollywoodi produkció, A Karib-tenger kalózai 
című fi lm egyik emlékezetes jelenetében két matróz azon 

vitatkozik, hogy a szörnyűséges Davy Jones (a Bolygó Hollan-
di kapitánya) által rájuk szabadított tengeri szörny – a kraken 

– nevét hogy ejtik helyesen. Egyikük felveti, hogy mivel a szó ere-
detileg az óskandináv nyelvből származik, *krokennek kellene ejteni. 

A kalóz nyelvészeti megfejtése sajnos nem járt sikerrel; az óskandináv 
szó, melyből a későbbi kraken kifejezés kifejlődött, a ’karó, kampó’ vagy 

’horgony’ jelentésben ismert kraki volt. A kalózok azonban abban a tekin-
tetben közel jártak a valósághoz, hogy az óriás oktopuszhoz hasonló tengeri 

szörnyet a skandináv folklór ihlette. Legelső ismert említése már a viking kort 
meghaladó időkből, a 13. század közepéről származik, amikor hatalmas halként 

emlékeznek meg róla egy norvég forrásban. A híradás szerint a mitikus lényt hafgufa 
néven ismerték a halászok, a Grönland melletti vizekben élt, és csak két – szaporulatra 

képtelen – példány létezett belőle. Szintén a hafgufa kifejezést használja egy korabeli 
izlandi hősi történet, az Örvar Odds saga, mely már felruházza a szörnyet az általunk ismert 

attribútumaival: hajókat emberestül ránt a mélybe és hatalmas méretéből adódóan 
a közelben úszkáló bálnákat is elnyeli. Ugyan a saga cselekménye a viking 

kori időkre megy vissza, ám a forrás későbbi lejegyzésének kö-
vetkeztében nem tudjuk megerősíteni, hogy a legen-

da már a viking korban is ismert volt-e, vagy 
csak a későbbi középkori képzelet 

nyújtott számára tápta-
lajt.

A 
„ k a -

paszkodó állat” 
a  9. századi skandináv 

Oseberg- és az azt követő (10. szá-
zadig tartó) Borre-díszítőstílus sajátos eleme 

volt. Az egymásba karommal kapaszkodó – fajilag meg-
határozhatatlan – állatalakok megjelenése a skandináv mű-

vészetben feltehetően Karoling inspirációkra vezethető 
vissza. Egyesek szerint a frank oroszlánábrázolások ih-

lették, melyekkel az első nyugati viking portyák so-
rán ismerkedhettek meg a skandinávok. Ezeknek 

a „kapaszkodó állat” tipikusan skandináv újra-
gondolása lehetett. A „kapaszkodó állat” leg-

inkább macskára hasonlít, mely a pogány 
vallásban Freyja istennő állata volt. Az ő 

szimbóluma lenne ez a díszítőelem?

Az ún. „kapaszkodó 
állat” motívum egy 

viking kori vereten

A 
Mid gard-
kígyó egy 
kései (17. századi) 
rajza egy izlandi 
kéziratból
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Kontextus

A szentek mellett jellemzésükre vagy életük ese-
ményeire utalva gyakran ábrázoltak különfé-
le állatokat. A sárkány és a kígyó jelképes 

értelemben, többnyire, mint az ördög megtes-
tesítője, a paradicsomból a gonoszt kiűző 

Mihály főangyal ellenfele jelent meg. 
A  Szent György-képeken látható 

sárkány azonban egy népme-
sei elemekben bővelkedő 

legendát illusztrál.

Tóth Endre
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 II. Constantius 
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Hésziónét – 
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