
 

 

Első találkozó - beszámoló 

Sokat gondolkoztam azon, hogyan tudnám a leghitelesebben leírni azt az élményt, amit a szombati 

blóton volt szerencsém átélni. Ám semmi se jutott eszembe, egyedül egy gondolat forgott a 

koponyában: mily hatalmasak az istenek. Mi, egyszerű halandók, fel se érünk az ő mérhetetlen 

erejükkel, és csak remélni tudjuk, hogy áldozatunk eljutott hozzájuk. 

Bevallom, egy kicsit izgatott voltam, már a blót előtti pár napban is, de izgalmam teljesen alaptalan 

volt. Mikor szombat délután odaértem, két kedves és értelmes személyiséget ismerhettem meg 

társaim személyében. Az tény, hogy nem voltunk sokan, de talán nem is baj-ennek is megvolt a maga 

családias, meghitt hangulata. Miután Péter jóvoltából kocsival sikerült feljutni a Normafára, ott az 

úttól nem messze letérve egy viszonylag kellemes kis dombocskát választottunk a szertartás helyéül. 

Nagyon szép környezetben voltunk, de sajnos a viharok hatalmas pusztításai látható nyomot hagytak 

a tájon. Így az áldozatban erre is kitértünk, és először a hely szellemei előtt róttuk le tiszteletünket, 

kérve őket, hogy szépítsék meg az erdőt. Ezután ugyanúgy áldoztunk az istenek, az álfok, és nem 

utolsó sorban Sunna előtt is, hisz az ő ünnepe alkalmából gyűltünk ezen a napon össze. Végezetül, 

mielőtt visszatértünk a Moszkva térre (alias ”Széll Kálmán” tér), Bálint kifejezte reményét, hogy Þórr 

isten, Midgard őrzője újra visszafordítja kicsiny világunk felé tekintetét. 

Sajnos a Moszkva téren elváltak útjaink, Péter nem tudott velünk tartani, amit nagyon sajnálok, de 

szerencsére így is egy nagyon sikeres és értelmes beszélgetés kerekedett ki a végén. A ”Kétlyukú 

Borozót” tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek, nagyon kultúrált volt és az árak se szögtek a  

csillagos égig. Ebben a kellemes környezetben végül öröm volt iszogatni és a társaság is elsőrangú 

volt. Élvezet volt Bálintot megismerni, és értelmes, komoly beszélgetést folytatni vele. A program 

végül este nyolc óra felé fejeződött be. 

Az időjárás aznap is megmutatta szépségeit. Ámbár a szél kicsit ellenünk dolgozott, így a 

mécsesgyújtás rövidebbre sikerült a kelleténél, de Sunna megkímélt minket, és így világosban 

kijutottunk a Moszkva térre. Ott pedig láthattuk azt a gyönyörű színpompát, mellyet az ő lenyugvó 

fényessége árasztott. Ugyancsak boldog szívvel mentem haza, még a zuhogó esőben is- Þórr isten 

”villám-muzsikája” árasztotta el kicsiny városunk felett az égboltot. De ez nem az a dühös, pusztító 

mennydörgés és villám volt, mint egy kiadós viharban. Ez olyan volt, mint amikor egy isten örömét 

fejezi ki halandó pártfogoltjai felé. 

Ez az, amiben hiszek, ez a végeredménye a szombati blótnak. 
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