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A természettel szoros kapcsolatban élő halászközösség és 

az ide beilleszkedő lelkészcsalád közös küzdelmét, életét és 

tragédiáját tárja fel az olvasók előtt Ulla-Lena Lundberg 

finnországi svéd írónő Is (Jég) című regénye. 

 

A regény önéletrajzi ihletésű szálakkal és eseményekkel 

átszőtt: ő maga is szigetlakóként született egy evangélikus 

lelkész gyermekeként. A regénybeli lelkészhez hasonlóan 

édesapja is fiatalon, a tengerben lelte halálát. A második 

világháború utáni időszakban játszódó Jég történetét a pap 

és családja megérkezése a Külső Szigetekre, majd három 

évvel később a magára maradt anya és két gyermeke 

elköltözése foglalja keretbe. A két hajóút közötti történetet 

a fiatal házaspár számára a szigetvilágban élő egyszerű 

emberekkel és a természeti környezettel megtalált 

összhang, a próbatételek, a családi örömök teszik 

emlékezetessé. 

A Jég szerzője szerint művében tulajdonképpen két vallási rendszer fut párhuzamosan: a lelkész által 

közvetített tanokat kiegészíti a postás Anton által képviselt természeti emberek hite és képessége, 

amellyel képesek nemcsak elfogadni, hanem előre megsejteni a változásokat. “Talán ha a lelkész maga 

jobban figyelt volna Anton tanítására, nem lelte volna halálát a beszakadó jég alatt” – véli az írónő. 

A mű tulajdonképpen az öt főszereplő, Petter, Mona, a néven nem nevezett kántor és a 

templomszolga, valamint Anton mindennapos cselekedeteinek, gondjainak, gondolatainak és a 

faluban élő hívek hozzájuk való viszonyának leírása, valamint a 40-es évek finn szigetvilágában 

élő svéd nyelvű lakosságnak az ábrázolása.  

A finnországi svéd írónő a Kökar-szigeten született, első versantológiája 15 éves korában jelent 

meg. Azóta több mint húsz művet írt, köztük vers- és riportköteteket, útirajzokat, regényeket, 

dokumentumregényeket. Több finn állami kitüntetés, köztük két irodalmi díj, valamint a Runeberg-

díj és a Svéd Akadémia finn szerzők által alapított díjának a birtokosa. Az eredeti nyelven 2012-

ben megjelent kötetet Finnország első számú irodalmi díjával, a Finlandia-díjjal is jutalmazták. A 

regényt magyarra Jávorszky Béla fordította, a kötet a Széphalom Kiadó gondozásában jelent meg. 

 

 

Jó olvasást kívánok! 
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