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KÖZÉPKOR

Egy viking király: Vérbárdos Erik

A középkori Európa története tele van legendás figurákkal, akik még ma is 
megmozgatják az emberek fantáziáját. Az angol történész és régész, Ga-
reth Williams tollából született a viking kor egyik ilyen legendás alakját 
bemutató munka „Eirik Blodøks” (Vérbárdos Erik�) címmel. A kötet nor-
vég nyelven jelent meg, a SagaBok kiadó gondozásában 126 oldalon 2010-
ben. Gareth Williams a British Museum munkatársaként évek óta kutatja a 
viking kori Anglia történetét. A kötet alapvető érdekessége, hogy a szerző 
angol történészként nem a megszokott skandináv nézőpontból vizsgálja 
Vérbárdos Erik korát.

A szerző tíz fejezetben tárgyalja a norvég származású yorki király életét, 
és próbál világos képet adni egy olyan uralkodóról, akiről viszonylag ke-
vés és egyben rendkívül ellentmondásos információkat tartalmazó források 
állnak rendelkezésünkre. Gareth Williams felhívja a figyelmet arra, hogy 
számos tévhit él az emberekben a vikingekkel kapcsolatban, amelyek zöme 
XIX. századi romantikus elképzelésekből fakadnak. Az ilyen tévhitek közé 
tartozik a tülkös sisak és az, hogy a vikingek kizárólagosan vérengző ’va-
dak’ voltak, akik védtelen falvak és kolostorok lakóit gyilkolták és foszto-
gatták. E nem éppen barátságos képhez hozzájárult, hogy a kortárs források 
nagy része egyházi személyektől maradt ránk, akik pogány, istentelen fene-
vadakat láttak az Északról hajókkal érkező skandináv eredetű emberekben. 

A régészet és a történettudomány azonban mára már bebizonyította, hogy 
amellett, hogy kétségtelenül fosztogattak és raboltak, a vikingek kereskedők, 
kézművesek, költők és törvényalkotók is voltak egyben, magas kultúrát hagy-
va maguk mögött. A kortárs, nem éppen szelíd skandinávokat ábrázoló euró-
pai források mellett fennmaradtak a skandináv eredetű források is: rúnafelira-
tok és a későbbi korokban lejegyzett, de egykorú szkald versek. A korszakra 
vonatkozó sagákat viszont csak a XII. századtól kezdve jegyezték le elsősor-
ban Izlandon és egy részüket Norvégiában, így történeti hitelük kétséges.
 1. A ’vérbárdos’ elnevezés adja talán vissza a legjobban a ’blóðöx’ kifejezést, s nem a ’véres 

bárdú’. A skandináv nyelvek mellett az angol (bloodaxe) és a német (Blutaxt) is főnévként 
használja és nem jelzős szerkezetben. 
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Vérbárdos Erik annak a Széphajú Haraldnak (kb. 860–930) volt a fia, 
akiről a történetírás csak úgy emlékezik meg, mint „aki először uralkodott 
egész Norvégia felett”. A szerző viszonylag részletesen foglalkozik Erik ap-
jával, Haralddal és Norvégia egyesítésének folyamatával, aminek kiemelt 
helye van a norvég historiográfiában. A norvég történetírás szerint Harald 
volt az első uralkodó, aki egyeduralmat tudott létrehozni a fjordokkal tagolt, 
hatalmas országban. Az izlandi nemzetségi sagákból az derül ki, hogy Ha-
rald türannikus uralkodása idején sok norvég hagyta el hazáját és telepedett 
le Izlandon. A sagákban írott eseményeket alátámasztják a régészeti leletek 
is, amelyek kormeghatározásából világosan látszik, hogy Izland benépesí-
tése a 870-es évektől indult el. 

Gareth Williams Harald uralkodásának tárgyalásakor – véleményem 
szerint helyesen – kitér a főleg az izlandi sagákkal kapcsolatos problémákra 
is. Felteszi a kérdést, hogy a zömmel szájhagyományra épülő sagák meny-
nyire hiteles történelmi források vagy csak lejegyzésük korára, a XII. szá-
zad végétől a XIII–XIV. századig terjedő időszakot tükrözik? A XIX. század 
közepétől a kutatók meglehetősen nagy szkepszissel fordultak a sagák felé, 
hisz nehéz eldönteni, hogy az évszázadokon át csak szóban ismert történe-
tek mennyire történeti művek, vagy csak egyszerűen elbeszélő prózai alko-
tások, amelyek csupán csak lejegyzésük korára vonatkoznak. 

Felhívja a figyelmet arra a tényre, hogy a sagákban fennmaradt szkald 
versek, ahogy azt a fentiekben már említettem, egykorú forrásoknak tekint-
hetők, hiszen a strófák mind egykorú „udvari költők” remekművei voltak. 
A zárt versformában verselő, alliteráló sorokat, gyakran kenningeket (bo-
nyolult metaforákat)2 használó költők művei, a bennük lévő versformák 
egy-egy betűcserével is felborulnak, így feltételezhető, hogy évszázadok 
során nagy valószínűséggel nem változtak, az utódok pedig generációról 
generációra memoriterként tanulták őket. Gareth Williams hangsúlyozza 
azonban a felmerülő problémát a szkald versekkel kapcsolatban, hogy a zárt 
formavilág miatt az alkotó lehet, hogy csak a rím, az alliteráció végett hasz-
nált bizonyos szavakat a vers megalkotásához, s nem a ’valóságot’ írta le. 
Leszögezi, hogy a sagakra történelmi forrásként tekint, amelyek tartalmát 
más európai írott és tárgyi források igazolhatják, azonban az is igaz, hogy 
a főként Izlandon fennmaradt hagyomány tele van anakronizmusokkal és 
mitikus elemekkel, amelyeket csak kritikai megközelítéssel lehet kezelni. 

Mivel a sagák kronológiája nehezen megállapítható, a történészek között 
vita van arról, hogy a sorsdöntő, Széphajú Harald egyesítő munkáját bete-
tőző Hafrsfjordban megvívott csata mikor is volt. A korszakhatár meglehe-
 2. A szkald verselésről magyarul lásd: Bernáth István: Skandináv Mitológia, Bp. 2005.



84

tősen tág, 870 és 900 közé teszik, de a legáltalánosabban elfogadott időpont 
a korai 870-es évek, hisz Haraldról az is fennmaradt, hogy 70 vagy 73 évig 
uralkodott(!), még kisfiúként örökölte meg apja, Fekete Halfdan trónját. 
Norvégia egyesítésének történetébe romantikus, meseszerű elemek is szö-
vődnek: a hagyomány szerint Harald ígéretet tett egy hercegnőnek, hogy 
addig nem vágatja le haját, amíg nem egyesíti az országot, így a hajvágásig 
a „loncsos” melléknevet kapta, s amikor a végső csata után egyedüli ural-
kodó volt az országban, levágták a haját, innentől nevezték ’széphajúnak’. 
Nem tudjuk pontosan, hogy Harald hatalma mekkora is volt, viszont biztos, 
hogy az nem terjedt ki az egész országra, de az is tény, hogy azelőtt hasonló 
hatalommal nem bírt senki sem Norvégiában.

Éppen ezért nem véletlen, hogy a középkori norvég uralkodók Haraldtól 
származtatták magukat, még akkor is, ha valójában nem is tőle származtak. 
Egészen a XIII. századig, Törvényújító Magnus uralkodásáig nem volt az 
országnak egységes törvénykönyve, és a regionális identitás is erős maradt. 
A sagakból az is világosan látszik, hogy nem volt Harald kezében az összes 
hatalom, a leírások két jarlt is említenek, Ragnar Mørejarl és Håkon La-
dejarl személyében, azonban a szerző felhívja a figyelmet rá, hogy feudális 
függőségi viszony a jarl és a király között a X. századi Norvégiában nem 
valószínűsíthető. A király és szövetségesei között azonban erősebb kap-
csolat feltételezhető a klasszikus vazallusi viszonynál, de Harald hatalma 
meglehetősen korlátozott volt az országon belül is, a skóciai területekre már 
nem terjedt ki, valamint az Orkney-szigetek jarlja teljesen független volt a 
norvég királytól. Ha a későbbi uralkodókra gondolunk, akkor látszik, hogy 
Harald hatalma korlátozott volt, nem lehetett volna a kor adminisztratív 
megoldásaival egy ekkora országot kormányozni. 

Harald apja halála után Vestfoldban lett király, és uralkodásának vége 
felé hatalmának bázisa Norvégia nyugati területei: Rogaland, Hordaland és 
Agder voltak. A többi területen csak névleg volt király, a valós hatalom a he-
lyi vezetők kezében volt. A szerző felhívja a figyelmet, hogy Anglia több ki-
rályságból állt a viking támadások megindulása előtt és Nagy Alfréd halála 
után (899), fia, Adalstein uralkodása alatt lett egységes királyság. Adalstein 
a pénzein magát a „britek uralkodójának” nevezte, de hatalma ténylegesen 
csak az angol-szász területekre terjedt ki, s ott is korlátozott volt. Williams 
arra a következtetésre jut, hogy Norvégia a X. században nem lehetett job-
ban szervezett királyság mint a korabeli Anglia. 

Harald a hagyomány szerint számos feleséget és ágyast tartott. Bizony-
talan, hogy Haraldnak hány felesége volt összesen, hiszen a sagak nem 
tisztázzák teljesen a kapcsolatok milyenségét sem, mivel maga a „feleség” 
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fogalom sem tisztázott. A Heimskringla3 szerint, amikor Harald elvette fe-
leségül Erik anyját, Ragnhildot, Jylland királyának lányát, elvált 11 másik 
„feleségétől”. A források eltérő számokat adnak a tekintetben is, hogy Ha-
rald hány utódod hagyott maga után, de Erik valószínűleg az egyik legidő-
sebb volt és Håkon pedig az egyik legfiatalabb. A sagahagyomány több al-
királyt is ismer, akiket Harald fiainak tartanak, de nem biztos, hogy valóban 
mind a saját fia volt. A XII–XIII. században úgy vélték, hogy Harald volt 
az egyeduralkodó az országban, így a kor felfogásának megfelelően csakis 
fiai lehettek az alkirályok. A királyfiak között felsorolnak egy Turgeis nevűt 
is, akit Dublin királyának neveznek. Az ír források ismernek egy Turgeist, 
aki Dublint alapította, de ő jóval Harald uralkodása előtt élt. A 11 feleség is 
túlzásnak tűnik a szerző szerint, hisz Harald legtöbb fia magától Ragnhildtől 
született, és Erik volt az egyik legidősebb, aki a sagák szerint kedvenc fia 
volt, és a főhatalmat rá akarta hagyni. 

Eriket, ahogy a viking korban és a középkori Skandináviában az előke-
lő gyerekeket gyakran, nevelőszülőhöz adták. A Heimskringla szerint egy 
Tore Roladsson nevű ember nevelte Fjordane-ban. A sagagyűjtemény Tore-
ra a „herse” terminust használja, ami hadvezért jelent. Továbbá azt is meg-
tudjuk, hogy Erik 12 éves korában apjától öt hajót kapott, amivel négy éven 
át a Baltikumban, majd a következő négy évben már Skócia és Írország 
partjainál fosztogatott, így harcos természete és híre már korán elterjedt. A 
Fagrskinna4 is beszámol Erik keleti hadjáratairól, amelyek minden valószí-
nűség szerint még Harald halála előtt voltak. 

Erik legfiatalabb féltestvére, Håkon, akkor született, amikor apjuk közel 
70 éves volt. Anyja Tora Mosterstong valószínűleg a Horda-Kåre nemzett-
ség sarja, de az sem kizárt, hogy csak egy szolga volt. Håkon a „jó” mel-
léknevet kapta, és a sagahagyomány Norvégia egyik legjobb királyaként 
emlékezik meg róla, aki Adalstein angol király udvarában nevelkedett. Ha-
rald halála után pár évvel Håkon hazatért, és Sigurd ladejarl segítségével 
eltávolították Eriket az országból. Az Ágrip5 szerint Haraldnak volt egy lapp 
felesége is, akit Snøfridnek hívtak és a „finnek királyának” Svåsanak volt a 
 3. A Heimskringlát az izlandi politikus, történetíró Snorri Sturluson (1178/79–1241) nevéhez 

kötik, aki valószínűleg 1220–1230 között állította össze a norvég királyok történetét a mi-
tikus időktől egészen a Re melletti csatáig, 1177-ig.

 4. A Fagrskinna 1220 körül keletkezett, eredeti címe Nóregs konungatal volt, de az izlandi 
származású történész Þormóður Torfason (1636–1719) adta neki a ’szép pergamen’ nevet, 
miután a szintén királysagákat tartalmazó másik középkori kéziratot elnevezte Morkinskin-
nának, azaz ’rothadt pergamennek’. A Fagrskinna Fekete Halvdan királytól 1177-ig vezeti 
a norvég királyok történetét.

 5. Ágrip af Nóregs konunga sögum 1190 körül Norvégiában keletkezett anonim, a norvég 
királyok történetét szinoptikusan elbeszélő munka.
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lánya, tőle öt fia született. Gareth Williams a hatodik fejezetben tér ki arra 
az időszakra, amikor Harald király fia, Håkon hazatért Norvégiába az an-
gol király udvarából. Håkonra a sagahagyomány kétféleképpen emlékszik 
vissza: Jó Håkon és Adalstein-nevelte Håkon. Az első név ellenpontozás 
volt Gonosz Håkonnal, Lade jarlával szemben, akire a norvég-izlandi ha-
gyomány nem jó szívvel emlékszik vissza. A második név pedig arra utal, 
hogy a király az angol udvarban nevelkedett. Håkon apja, Harald angliai 
politikájának következtében került Adalstein (924/25–939) király udvarába, 
ahol angolszászként és keresztényként nevelkedett. Håkonnak hazatértekor 
sikerült elég támogatót maga mellé állítani és elűzte bátyját az országból. 

Miután Erik elhagyta hazáját, a Brit-szigetekre menekült. A források-
ból úgy tűnik, hogy Skócia és Írország felett is uralkodott, vagy legalábbis 
más viking vezérek elfogadták uralmát. Az Angliából és Írországból szár-
mazó források is említenek egy „Yric, Harold fiát”, aki a 940-es és 950-es 
években Northumbria királya volt. A régészeti ásatások során fellelt pénz-
érméken „Eric Rex” felirat olvasható, de az érmék datálása nem pontos. Az 
angol-szász krónika és a Vita Cadroe a 940-es évek elején említenek egy 
„Eric-et Yorkban”. A sagahagyomány szerint viszont Erik Northumbriában 
volt már Adalstein király 939-es halála előtt. Amint a neve is mutatja, Erik 
hadikirály volt. Az Izlandon született, XIII. század első felére datálható sa-
gagyűjteményben, a Fagrskinnában fennmaradt szkald vers úgy emlékezik 
meg róla, hogy halála után Erik a Valhallában az istenek közé fog emelked-
ni. A strófák sorai azonban azt is elárulják, hogy Erik a felesége, Gunnhild 
mellett, gyenge, elnyomott férfi volt. 

A Brit-szigeteken és Írország tengerein a helyi viking vezetők elfogad-
ták hatalmát, saját királyi udvarát Yorkban rendezte be. A régészet bebizo-
nyította, hogy a város a korban a különböző skandináv királyok központja 
volt.

A szerző foglalkozik Gunnhilddal, Erik feleségével is. E tekintetben szin-
tén számos eltérő információt találhatunk a forrásokban. Williams először 
a királyné származására próbál választ adni. A Heimskringla, az Ágrip és a 
Fagrskinna azt a hagyományt őrizték meg, hogy Ossur, Hålogaland királyá-
nak lánya volt. A források szerint Gunnhild a lappoknál nőtt fel és járatos 
volt a varázslatokban. A latin nyelvű Historia Norwegiæ6 szerint Gunnhild 
viszont a dán király, Gorm lánya volt, így viszont Kékfogú Harald király 
testvére is egyben. Williams azonban megemlít egy másik tradíciót is, ami 

 6. Historia Norwegiæ a XII. század végén keletkezett anonim latin nyelvű forrás, aminek 
megmaradt darabjai az Yngling kortól 1015-ig, Szent Olaf (1015–1030) hatalomra jutásáig 
vezeti el Norvégia történetét.
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Szent Cathroe legendájából ismert, miszerint Cathroe rokona volt egy, a 
940-es években Yorkban uralkodott Erik nevű király feleségének. A kötet 
szerzője elfogadja, hogy ebben az időben Vérbárdos Erik uralkodott York-
ban és azt is felhozza, hogy a szent legendáját a X. század végén, esetleg a 
XI. század elején jegyezték le, időben közelebb, mint a sagákat, amelyeket 
csak a XII. század végén, valamint a XIII. század első felében vetettek per-
gamenre. Azt viszont a legenda már nem említi meg, hogy milyen rokoni 
viszonyban voltak egymással. 

A fentiekben már szó volt arról, hogy Erik hadikirály volt. Gareth 
Williams könyvében természetesen foglalkozik azzal, hogy Erik hogyan 
érdemelte ki melléknevét. E tekintetben újra a sagákhoz fordul: az első 
magyarázat a Fagrskinnában jelenik meg, ami szerint Erik a brit szigete-
ken folytatott hadjáratai miatt kapta ragadványnevét; a másik magyarázat 
Theodericus Monachus latin nyelvű munkájában, a Historia de Antiquitate 
Regum Norwagiensiumban7  jelenik meg, ahol fratris interfector-ként, azaz 
testvérgyilkosként jelenik meg Harald király fia. Amikor Erik apja 50 éves 
volt, a Heimskringla szerint, felosztotta királyságát felnőtt fiai között, majd 
apja halála után Erik lett a főkirály. Ekkortól Erik sorra gyilkolta meg test-
véreit különböző csatákban: Guttormot a Göta folyónál, Torgils-t és Frode-t 
Írországban, Haraldot a Keleti tengeren stb. A király neve egyértelműen a 
„vérhez”, a gyilkossághoz kapcsolódik, ami a XII–XIII. századi keresztény 
történetírók számára elfogadhatatlan, nem keresztényi volt. A korszakot is-
merve, Erik élete valószínűleg nevének mindkét magyarázatára elegendő 
indokot szolgáltatott.

Számos kérdés merül fel a viking hadikirály életével, de legalább ugyan-
ennyi a halálával kapcsolatban is. A sagahagyomány különböző nagyon 
eltérő verziókat őrzött meg. Az Ágrip és a Historia Norwegiæ szerint a 
spanyol területekre vezetett hadjáraton érte a halál, Theodericus Monachus 
szerint már akkor meghalt, amikor Angliába ért. A szerző egy harmadik va-
riációt tart a legvalószínűbbnek, mégpedig azt, hogy a stainmore-i csatában 
vesztette életét Angliában. Stainmore azon a római korból származó úton 
feküdt, ami a korszakban természetes választás lett volna, ha valaki az ír te-
rületekről Yorkba kíván eljutni. A szárazföldön előrehaladó sereg egy angol 
sereggel került szembe, amely komoly túlerőben lehetett. Az egykorúnak 
tartott forrás, az Eiriksmál szerint Vérbárdos Erik mellett még öt király lelte 
halálát a csatában. Míg a Fagrskinna igen, addig a Heimskringla nem idézi 
ezt a verset. 
 7. Historia de Antiquitate Regum Norwagiensium 1177–1188 körül keletkezett norvég kirá-

lyok történetét elbeszélő latin nyelvű munka Theodericus Monachus tollából. 
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Gareth Williams felhívja a figyelmet a Heimskringlát jegyző Snorri Stur-
luson kortársára, a XIII. században élt Roger Wendover Flores Historia-
rum c. művére, amelyben egy Macus nevű nemes embert nevez meg, aki 
Eriket megölte a csatában. Továbbá megtudjuk, hogy Erik fiai, Hæricus és 
Reginaldus is meghaltak a vérontásban. A latin névalakokból visszakövet-
keztethetünk az eredeti nevekre, amelyek valószínűleg mai norvég alakban 
Hårek és Ragnvald lehettek, azonban semmilyen más forrásból nem isme-
rünk Hårek és Ragnvald nevű férfiakat, akik Erik fiai lettek volna. Az utó-
szóban a szerző megemlíti azt a hagyományt, hogy Erik a norvégiai Lilland-
ban, Stavangertől nem messze lett eltemetve, ahol találtak is egy viking kori 
előkelő sírt. Lilland valószínűleg fontos szerepet játszott a korban és azt is 
feltételezik, hogy Erik elűzetése előtt királyi rezidenciáinak egyike volt.

A szerző szerint könyve inkább történeti konstrukció, mint teljes hite-
lességgel dokumentált valóság, faktum. Gareth Williams olyan munkát tett 
az asztalra, amelyben összegyűjtötte olvasói számára az összes, a források-
ban meglévő információt, s azokat aprólékosan elemezve, nagy hangsúlyt 
fektetve Vérbárdos Erik származására próbált olyan képet alkotni, amilyen 
a XXI. században, jelenlegi tudásunk szerint csak lehetséges: érveket és 
ellenérveket hoz fel az egyes, a forrásokban fennmaradt állítások mellett 
vagy éppen ellen. 
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