
 

 

Ysätters-Kajsa, a szél-troll 

Svédország szívében, egy Närke nevű provinciában felettébb különös hit alakult ki: a 

helyi emberek minden más mellett elkezdtek hinni egy szél-trollban is (valószínűleg az 

egyetlenben az egész világon), kit el is neveztek Ysätters-Kajsának (Ysätters: egy 

svédországi mocsár, állítólag itt született; Kajsa: svéd női név). A legterjedelmesebb és 

legfontosabb, mai napig fönnmaradt leírása Selma Lagerlöf svéd írónőtől származik (a 

”Nils Holgersson csodálatos utazása” című regényből), ez alapján fogom én is bemutatni 

most Närke trollját. 

Ysätters-Kajsa egy kifejezetten boldog és játékos természetű entitás. Amint elegendő 

szél van a természetben, kimegy a síkságra táncolni és játszani (egész Närke kb. egy 

síkság). Különösen kedveli a nagyobb, viharerejű szeleket is, kedvence pedig a 

forgószél, ami errefelé elég gyakran ki szokott alakulni. Ilyenkor általában beáll a 

forgószél közepébe, hogy a haját a felhők köré csavarja a szél; a szoknyája pedig már-

már homokviharokat hoz létre, ahogy vonszolja maga után. 

Fontos azt is tudni, hogy Ysätters-Kajsa nem fél az emberektől. Állítólag télen 

fenyőfákon üldögélve szokta nézegetni a szánkózókat, de néha a farmerek is látják 

átsuhanni őt a földjükön. 

Viszont, van egy apróbb probléma is ezzel a játékos, embertűrő trollal: ő a mai 

értelemben is egy TROLL. Kedvenc időtöltése a csínytevés és a bajkeverés: ha Örebro 

öreg polgármesterének kalapját elfújja a szél, ha a kiteregetett ruhákat és az asztalterítőt 

a legrosszabb pillanatban fújja le a szél egy tócsába, vagy ha az estefele utazó érc-

szállítók útját hirtelen sűrű köd lepi el, akkor biztos, hogy a játékos szél-troll volt a tettes. 

De, persze, nem szabad teljesen elítélni Ysätters-Kajsát, mert nem velejéig gonosz azért 

ő: szokták mondogatni, hogy a becsületesebb embereket és a szegény, kicsi 

gyermekeket néha az oltalmába fogadja, míg a gonosz, veszekedő és hitvány 

emberekre keményebben le szokott csapni. Azt is mondják, hogy állítólag egyszer még 

egy lángra kapott templomot is megmentett a tűz csápjaitól. 

Lagerlöf elbeszélését végül így fejezi be: ”Manapság az emberek már úgy tartják, hogy 

Ysätter-Kajsa már rég elhunyt, ahogy az összes többi troll, de ilyesmit hinni szinte 

lehetetlen. Ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy, ugyan van levegő a síkságokon, de a 

szél már nem táncol fölötte pörögve, süvítve, mintha azt mondanánk, hogy már nincs 

friss levegő vagy felhőszakadások.” 

üdv, 
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