
 

 

Vas és villám 
 

 

-Hmm, érdekes. Mely istenek állnak igazán közel az emberekhez? – kérdi a tinédzser. 

Szimpatikus kép tárul elénk: egy otthonos, meleg szoba. Nem túl nagy, nem túl kicsi. Egy 

idősödő dán férfi bérli, aki szabadidejében ősei hitére tanítja itt az embereket. Ő beszélget a 

fiúval. Kint pedig vihar készülődik. 

-Sokan közel állnak hozzánk az istenek közül: ott van Óðinn, világunk és fajtánk teremtője; 

ott van Heimdall, atyánk és tanítónk; vagy ott van Hél, aki birodalmában fogadja a tévelygő, 

hontalan halott lelkeket. De, van egy isten, akit különösen érdemes kiemelni, hiszen nagy 

népszerűség övezi az emberek között, amit méltán ki is érdemelt. Ő Þórr. 

-Þórr? Róla mit kell tudni? 

-Ó Óðinn fia, Ásgarð és Miðgarð védelmezője. Anyja maga az élő Föld, az Anyatermészet; 

Jörð – de szokták Fjörgyn vagy Hlóðyn néven is említeni.  

Sok hőstettet végbevitt már, akarata és bátorsága nem ismer határokat. Van egy hatalmas 

erejű kalapácsa is, amit Mjölnirnek hívnak. De, biztos találkoztál már erejével, hiszen a 

használatát jól jelzik a mennydörgések és a villámok hada. Az egész Föld beleremeg az 

ütésébe. 

-Szóval mikor vihar tombol, dühös ránk? 

Az öreg dán elmosolyodott. 

-Nem, dehogyis. Þórr szereti az embereket, ezért is vett oltalmába minket. Nem hallottam még 

olyanról, hogy megharagudott volna ránk. – mondta Svein. Kicsit elgondolkozott, majd egy 

dörgésre feleszmélve odafordult a fiúhoz: Későre jár, eleget dicsőítettük ma az isteneket és a 

szellemeket. Nagy vihart jósolnak mára, siess haza, Temür fiam, hátha a családodnak 

szüksége van egy kis segítségre. Majd máskor mesélek még az istenekről! 

Azzal kikísérte az érdeklődőt. Nézte még egy darabig, majd ő is hazasietett. Temür pedig 

gondolataiban kalandozva sétálgatott haza az esőben. 

„Egészen érdekes dolgokat mondott nekem az öreg Svein bácsi. Hatalmas rejtélyek vannak a 

viharban. Misztikus egy jelenség; nehezen értem meg, az egyszer biztos. Olyan szép, de 

mégis, annyira rettenetes; halált hoz és pusztítást.” 

Hirtelen megtorpant; egy biciklis süvített át előtte. Lassan, de biztosan újra megindult, s ment 

tovább, elmélyülve a gondolataiban. Nem is vette észre, hogy mennyire átázott. 

„Nagyapám mindig azt mondta, hogy Tengri nagyisten haragja a villám és a vihar. Mikor 

dühös ránk, ezzel sújt le ránk, és minden mongolnak érdemes félnie a hatalmát. Édesapám 

persze csak nevetett! Egy mongol ne féljen egy-két villámocskától. 

Lehet, igaza van. Apám mindig kemény ember volt, aki csak a lényegre figyelt. Lehet, hogy 

Þórr is olyan, mint ő. Kemény, de szeretetteljes. Egyre inkább kezdem úgy gondolni, hogy a 

vihar szép!” 

Ekkor felnézett az égre, hogy bizonyságot adjon friss felfedezésének, de helyette egy 

lángoszlopon akadt meg a szeme; és mint a villámcsapás, úgy futott végig az agyán, hogy mi 

történik, és rémületében felkiáltott: 

-A családi bolt! 

Azzal meglódult. Futott, ahogy csak bírta. Amint odaért, látta, ahogy anyja könnyeivel 

küzködik a padkán. Apja hirtelen rászólt: 

-Gyere, segíts nekünk! Fékezzük meg a tüzet, mielőtt a lakást is eléri! 

Gyorsan odament; bátyja adott neki egy vödröt. Nehéz küzdelem volt a lángokkal, de muszáj 

volt harcolniuk. Szerencséjükre tíz perc múlva megérkezett az erősítés, onnantól a tűzoltókkal 

küzdöttek közösen. 

 



 

 

Végül sikerült eloltani a tüzet. A családi házat nem érte el, de a bolt teljesen leégett. Pár óráig 

pakolták a romokat, majd lepihentek. Már csak az eső esett; Csend volt. Elült a vihar. Temür 

káromkodva leült a hátsó sikátor padkájára. Haragosan felordított az égre: 

-Átkozott, igazságtalan istenek. Ti nem is szerettek minket, a vihar pedig nem is szép! Hanem 

szörnyű! Légy átkozott Þórr, légy átkozott! 

Ezt meghalva megmozdult valami Temür mellett. Az eddig sikátor-falnak hitt építmény most 

hatalmas óriássá tornyosult; félelmetes volt ránézni, testéből ridegség áradt, szeméből pedig 

megvető gyűlölet. Apró grimasszal reagált a hallottakra: 

-Mily igazad van, fiú. Engedd meg, hogy kihasználjam az alkalmat és besegítsek a 

pusztításba. 

Azzal megindult felé. Szegény Temür már a halálra készült, amikor megnyílt az ég és egy 

kecskék húzta harci szekér nekiiramodott a jégóriásnak. Rettenetes küzdelemnek tűnt egy 

külsősnek, ahogy villámokat szórt a Mennydörgő; de végül könnyűszerrel legyőzte ellenfelét 

az Ász isten. Majd, észrevéve a remegő tinédzsert, felé fordult: 

-Elnézésedet kérem. Ezt az egyet kifelejtettem. Nem esett bajod? 

Kis bűnbánatot érezve legyintett Temür: 

-Nem,nem semmi gond. 

-Apám szakállára mondom, bizony hatalmas csata volt! Nem győztem a vérüket ontani, 

annyian voltak – nevetett Szerekes-Þórr, majd kicsit elkomolyodva folytatta – de mi lelt fiú, 

miért vagy ennyire megszeppenve? Persze, megijedtél az óriástól, értem én. Nem gyakran érik 

el Miðgarð földjét. 
-Nem, nem az a gond. Azt gondoltam, hogy haragodból zúdítod ránk a vihart és ezért égett le a 
kisbolt. Csak nagyon dühös voltam, most meg ez a csata, kicsit kótyagosodik már a fejem, ráadásul 
kiskoromtól félek a villámoktól... 
-Nagyon röstellem, ha kárt okoztam a családodnak, nem volt szándékomban - azzal Vingþórr a fiú 
mellé telepedett. – De sajnos ez van. Próbálom minél jobban megvédeni a világotokat. Lehet, hogy ti 
pusztító vihar képében látjátok, de ilyenkor mindig a jötunnökkel küzdök Miðgarð fennmaradásának 
érdekében. De mond, milyen népből származol te?  
Kicsit meghökkentette Temürt a kérdés, de aztán válaszolt: 
-Mongol vagyok. Édesapámnal jöttünk át Magyarországra, mert otthon háború volt és szegénység. 
Azóta élünk itt és próbálunk megélni a családi boltból... 
-Mongol, mi? – mordult fel az Ász, majd folytatta - Tudod a világ régóta fél a természet haragjától, 
házakba bújik és imádkozik, hogy ne pont vele történjen meg a baj. Egykoron az emberek fegyverem, 
a Mjölnir mását hordták a nyakukban, hogy azzal szálljanak szembe az ellenséggel, és elsősorban a 
saját félelmükkel. Ők bizony mind magukon érezhették Þórr erejét. De mára már nem divat ez. A 
nyakláncokat eltépték, az áldozóhelyeket a földbe tiporták. Az egész világ elidegenedett tőlünk és a 
természettől; démoninak bélyegeztek minket. Igaz, a mongolok nem süllyedtek idáig, de ők is 
elkezdték félni a vihart, barlangokba bújtak félelmükben azonnal, mint a nyúl az üregébe. De aztán 
történt valami... 
-Mi?Mi történt? 
-Egyszer egy férfi felállt a fajtádból. Lehet, hogy ismered; még Temüdzsinnek hívták, amikor először 
megláttam Ásgarðból kémlelve, ma már főleg Dzsingiszként emlegetik mindenfelé. Ő volt az, aki 
egyszer bátorságot vett magán, és felállt a viharban. Felállt és győzelemre vezette seregét az egész 
mongol nép felett. Ő leküzdötte a félelmét és így az ellenségei se győzdelmeskedhettek felette. A 
bátor emberről lepattannak a nyilak és a pengék, mikor pedig a halál órája jön el, nem fél 
szembenézni azzal, ami vár reá. Bizony sokáig segítettem erőmmel ezt az embert, ő pedig ki is 
használta a lehetőséget. Bátorságával, és Þórr segítségével ő lett a világ ura. 
-Sajnos én sose leszek igazi férfi. Én félek. 
- Nem baj, hogy félsz. Aki még soha nem félt semmitől, az nem nyert egy igazi csatát se. Aki viszont 
képes legyőzni a félelmét, az az igazi hős, az győzhet utána száz csatában. Jegyezd meg fiam, mert így 
éli a mindennapjait Þórr, Miðgarð védelmezője – fejezte be mondanivalóját a Mennydörgő. Ahogy 



 

 

körbenézett, meglátott egy kődarabot, a Mjölnir lenyomata volt rajta. Felvette, lesimította az élét, és 
felfűzte egy kecskeszőrre. Majd odaadta Temürnek: 
-Íme, itt van a kalapácsom másolata. Hord a nyakadban, hogy mindig eszedbe jusson az, amit ma 
elmondtam. Élj bátor szívvel és ígérem, Þórr is megsegít. 
A fiú felvette, nézegette egy darabig, nagyon örült neki. Odafordult az ajándékozónak, hogy 
megköszönje, de addigra már hűlt helye volt mind neki, mind a szekerének. 
 
A gyermekből azóta felnőtt lett; fiúból apa cseperedett. De sose felejtette el mindazt, ami azon a 
bizonyos estén történt. Megküzdött minden nehézséggel, ami az életben szembejött vele. Volt, hogy 
elbukott, de mindig felált, nem adta fel. Fiainak pedig büszkén mesélte az Ászok kalandjait, 
különösképp Óðinn-fia Þórr-ét. Megmutatta nekik a vihar szépségét és maga is csinált nekik egy-egy 
másolatot, hogy azzal a medállal a nyakukban nézzenek szembe minden akadállyal. 
Ez a története annak, hogy miért kezdtek el az emberek megint Mjölnirt hordani szerte a világban - az 
istenek dicsőségére, Þórrnak dicsőségére, bátorságuk gyarapítására. 
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