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Az ország, Amely nem is 
létezhetne

Húszmillió évvel ezelôtt Földünk nagyrészt már mai képét 
mutatta, a kontinensek, óceánok és hegységek elfoglalták végle-
ges helyüket. Kivéve természetesen Izlandot. Ott ugyanis, ahol 
ma Izland található, húszmillió évvel ezelôtt még semmi sem 
volt. Aztán több ezer méterrel a tenger felszíne alatt kitört néhány 
vulkán, s csak akkor nyugodott meg ismét, amikor a láva már a 
tenger szintje fölé tornyosult. Tûzokádó operadívaként új föld 
lépett ki a tulajdonképpen már kész világ színpadára: Izland.

A geológusok a mai napig nem tudják biztonsággal megmon-
dani, hogyan kerülhetett sor a földtörténetnek ebben a viszony-
lag késôi szakaszában ilyen hatalmas kitörésekre – Izland 
léte zése tehát már önmagában is egyetlen nagy lehetetlenség.

Nem kevésbé csodálatos az sem, hogy ezen a távoli szigeten 
immár csaknem 1200 éve élnek emberek. A kezdetet néhány 
norvég telepes jelentette, akik nyitott csónakokon merészked-
tek ki az Atlanti-óceánra, elvitorláztak erre a különös szigetre, 
és még a hideget, a sötétséget és a vulkánkitöréseket is vállalták 
a szabadságuk fejében, csak minél távolabbra kerülhessenek 
feudális uraiktól. Kevésbé költôien megfogalmazva túl sok, a 
felsôbbséghez hû honfitársukat verték agyon ahhoz, hogy ne 
vonják a fejükre Széphajú Harald király haragját, s a következ-
ményektôl tartva inkább hátat fordítottak az óhazának. 
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Az otthon maradók mindenesetre nem jósoltak nagy jövôt a 
kivándorlási kísérletnek. Izlandon rövid volt a nyár és hosszú a 
tél, kevés a legelô és a termôterület, s még fák sem nôttek, ame-
lyekbôl gerendákat ácsolhattak volna a télen megrongálódott 
hajók kijavításához. Tavaszig az izlandiak teljesen el voltak zár-
va a külvilágtól, s csak abban reménykedhettek, hogy norvégiai 
rokonaik nem feledkeznek meg róluk, és amint megenyhül az 
idô, elindítják a túléléshez szükséges árukkal megrakott hajókat 
Izland felé.

Az évszázadok folyamán minden rossz termés, minden pestis-
járvány, minden állatvész a kipusztulás határára sodorta a 
lakos ságot, kétszáz évvel ezelôtt pedig szinte biztos volt benne 
mindenki, hogy ezúttal valóban eljött a vég: A Lakagígar-hasa-
dék huszonöt kilométer hosszan felszakadt, több mint százhar-
minc vulkán okádta ki rajta a forró lávát, az egész országot 
mérgezô hamu terítette be. Az állatállomány több mint fele és 
az utolsó nagy himlôjárványt éppen csak túlélt lakosság ötöde 
áldozatul esett, az életben maradottak pedig olyan nyomorúsá-
got kellett megtapasztaljanak, hogy a dán gyarmati hatalom 
még évekkel késôbb is a teljes izlandi lakosság Nyugat-Jütlandra 
történô áttelepítését fontolgatta. Néhány izlandi a mai napig hir-
deti, hogy ez a hatalmas vulkánkitörés okozta az Európát a 
következô években sújtó rossz termést, ezáltal pedig közvetve 
magát a Nagy Francia Forradalmat – sokat elárulva ezzel az 
izlandiak öntudatáról. Errôl azonban késôbb ejtünk majd szót.

Izland tehát olyan ország, amelynek tulajdonképpen nem is 
lenne szabad léteznie, olyan lakossággal, amelyet már régen 
evakuálni kellett volna. Így maradt ez mind a mai napig: Izland 
a létezô lehetetlenségek országa. A természet olyan mély befo-
lyást gyakorol a mindennapi életre, amilyet mi, közép-európai-
ak elképzelni sem igen tudunk. Az autókról a teljes fényezést 
lecsiszoló homokviharoktól kezdve a gleccserek alatt kitörô, 
katasztrófafilmekbe illô, utakat és hidakat elragadó, egész kör-
nyékek arculatát néhány nap alatt teljesen átrajzoló árvizeket 
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okozó vulkánkitörésekig minden szerepel a természet beavatko-
zási módszereinek végtelen listáján.

Az izlandiak a mai napig érzik azt is, hogy egyszerûen túl 
kevesen vannak egy teljes társadalom fenntartásához és mûköd-
tetéséhez. Az országnak mindössze 330.000 lakossal kell min-
den elvárásnak eleget tennie, s minden foglalkozásra kiképezni 
embereket a hegedûkészítôktôl a gyermekorvosokon át a légi 
irányítókig, nagyköveteket kell kiküldenie, képviseltetnie kell 
magát az ENSZ-ben és a NATO-ban, operaházat, szimfonikus 
zenekart és balett-társulatot kell fenntartania, továbbá folyama-
tosan javítgatnia és pótolnia kell az idôjárás által megtépázott, 
egyes esetekben teljesen megsemmisített úthálózatát.

Hogyan csinálják? Ezt a kérdést szegezik nekem szinte gyer-
mekkorom óta nap mint nap. Német barátaink és ismerôseink 
ezzel ostromolták már apámat is, s a mai napig emlékszem büsz-
keséggel keveredô tanácstalanságára, amivel a kérdéseket 
fogadta, lévén, hogy fogalma sem volt a válaszról. Nem tudta 
megmondani, hogyan csinálják, ezzel pedig csak megerôsítette 
gyermeki elképzelésemet, hogy Izland nem is annyira ország, 
hanem sokkal inkább egyetlen nagy csoda.

Természetesen büszke is voltam rá, hogy családom apai ágon 
ebbôl a csodavilágból származik. Büszke voltam a gleccserekre 
és a gejzírekre, és büszke a termékenység óészaki istennôjérôl 
elnevezett kis csokoládégyárra, amelyet nagyapám alapított és 
vezetett. Lenyûgözve hallgattam apám történeteit orkánokról, 
amelyek megtartják a nekik dôlô embert, tengeri skorpiókról, 
amelyeket a barátaival fogott a reykjavíki kikötôben, vagy az 
autóbuszkirándulásról, amelyet a lávát lövellô Heklához tett 
1974-ben – történeteket, amelyek ma már összemosódnak az 
emlékeimben a Morgunblaðið1 címlapján közölt, szinte kivétel 
nélkül vulkánkitöréseket vagy óriási halak mellett pózoló hor-
gászokat ábrázoló fényképekkel. 

Hamburgi házunk Izland-történetekkel volt tele. A falon az 
Eimskip hajózási társaság nagy képes naptárja függött, amelyet 

1. Izland legrégebbi, 1913-ban alapított napilapja.
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apám egyik régi barátjától kaptunk minden Karácsonyra. 
A dohányzóasztalon bazaltból készült hamutartó állt, az íróasz-
talon egy Icelandair-repülôgépmodell, fölöttük a falon festett 
viking hajókat ábrázoló, landnám 874-1974 feliratú dísztányér 
függött – utóbbi a honfoglalás 1100. évfordulójára rendezett 
1974-es ünnepségek óta a mai napig megtalálható szinte min-
den izlandi háztartásban. Lakásunk minden szobájában volt 
valami, ami Izlandot idézte fel, talán mert apám nagyon régóta 
élt már Németországban.

Emlékezetemben Hamburg amúgy is kimondottan „izlandias” 
helyként él. Sok izlandi élt ott, többségük a halászatban dolgo-
zott, mások az egyetemen tanultak. A Hamburgi Izlandiak Egye-
sülete évente legalább negyven közös grillezést szervezett, s 
hasonló fontossággal bírtak az elmaradhatatlan közös Forma-1 
nézések is. Apám egyik barátja kezdetben nálunk is lakott egész 
családjával együtt, s késôbb is a mi környékünkön maradtak, 
sokat játszottam együtt a fiúkkal és próbáltam megértetni 
magam izlandiul, ami néha jól sikerült, máskor kevésbé.

Annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert Németországban 
születtem és nôttem fel, gyermekként mindig különleges ország-
nak tartottam Izlandot, s tulajdonképpen így gondolom ma is: 
Izland egyedülálló ország. Minden szempontból az.

Hiába járok ma is gyakran Izlandra, hiába töltök ott néha 
hosszabb idôt is, ez a rácsodálkozás a mai napig megmaradt 
bennem. Legalább harmincszor jártam már Izlandon, néha csak 
néhány napot, máskor hónapokat, egyszer egy évnél is hosz-
szabb idôt töltöttem a szigeten, mégis minden alkalommal, ami-
kor a Leifur Eiríksson Repülôtéren leszáll velem a gép, és a 
stewardess elôbb angolul „Isten hozta Önöket Izlandon”-nal, 
majd pedig izlandiul „Isten hozott itthon”-nal üdvözöl, eltölt az 
öröm. Még mindig lenyûgöz a keflavíki repülôtérrôl Reykjavík-
ba vezetô lávamezôbe vágott út, amelynek mindkét oldalán 
bizarr bazaltformációk sorakoznak. Itt gyakoroltak az amerikai-
ak a holdraszállás elôtt, ezen a holdbéli tájon. Kiemelkedések és 
mélyedések, hasadékok, lyukak, peremek, apró dombocskák, 
egyetlen nagy fel-le az egész, mögötte kavicshalmok, a lejtôkön 
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különös formájú, hatalmas kövek. A távolban egy vulkán emel-
kedik, és a földbôl helyenként gôz száll fel. A tenger vizén mil-
liónyi szikrára törik a fény, mintha még a moha és a zuzmó is 
világítana tôle. Ez az a különös, jellegzetesen izlandi, szabadon 
áramló fény, amitôl olyan végtelenül giccsesnek tûnik minden 
turistafotó. Mintha egyenesen az izlandi idegenforgalmi hivatal 
építette volna éppen erre a helyre a repülôteret, azonnal bemu-
tatva minden érkezônek: ez itt egy másik világ.

Szinte minden ország hasonlít valamennyire egy másikhoz. 
Aki Közép-Európában utazik, pusztán a táj alapján nem tudja 
megmondani, mikor lépett át Németországból Csehországba 
vagy Belgiumból Hollandiába. Izlandnak sziget lévén nincsenek 
ilyen közvetlen szomszédjai, a többi vulkáni szigettel pedig, 
mint amilyen Szicília, Japán vagy Hawaii, vajmi kevés hasonló-
ságot mutat. Nem pusztán azért, mert sokkal északabbra fekszik 
– azért is, mert sokkal fiatalabb náluk. Izland a Föld legifjabb 
területe, az egyetlen ország, amely máig sem alakult ki véglege-
sen. A látogató közvetlen közelbôl élheti át, miként változtatja 
kinézetét újra és újra ez a geológiai kamasz a maga borjadzó 
gleccsereivel, leszakadó partjaival, újonnan felbukkanó szigetei-
vel, eltûnô folyóival és vízeséseivel, s kamaszkorához méltón 
nem hagy ki egyetlen csínytevést sem, legyen az földrengés 
vagy akár bankcsôd. Izland lenyûgözô képéhez különleges elhe-
lyezkedése is hozzájárul, hiszen egyike azoknak a hatalmas szik-
láknak, amelyeknél Európa véget ér. Akárcsak Gibraltár, persze 
azzal a nagy különbséggel, hogy Izland mögött nem egy új világ, 
hanem a puszta jég kezdôdik. Izland az átkelô a semmibe, a 
leges-legutolsó helyôrség – Ultima Thule2.

Nem csoda hát, hogy Izlandnak mindig is megvoltak a maga 
hûséges, lelkes, már-már fanatikus rajongói. Izlandra nem „ugrunk 

2. Massiliai (ma Marseilles) Pütheasz görög felfedezô a Kr.e. IV. században írt egy 
Thule nevû, messze Északon, Britanniától hat napi tengeri útra fekvô szigetrôl. 
A középkorban „Thule” vagy késôbbi kifejezéssel „Ultima Thule” egyben mitikus 
jelentôségû hellyé is vált.
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el” néhány napra „csak úgy”. Izland olyan ország, amelyért az 
utazónak meg kell dolgoznia – rossz idô esetén szabályosan 
meg kell küzdenie. Változékony klímára és nehéz út viszonyokra 
kell felkészülni, indulás elôtt feltérképezni, hol van a legköze-
lebbi menedékház, hol lehet szilárd talajba szúrni a sátorvasat, 
fel kell szerelkezni több kiló zacskós levessel, impregnálni kell 
a ruhákat, cipôket, hálózsákokat, be kell szerezni több garnitúra 
vastag téli fehérnemût. Egyes rajongók még ennél is tovább 
mennek, és a gyakorlati elôkészületek mellett az elméletbôl is 
felkészülnek: Izlanddal foglalkozó könyveket, gleccserkutatók 
által írt szakirodalmat, sagákat és Laxness-regényeket olvasnak, 
már az utazás megkezdése elôtt egyszerû turistából vérbeli 
Izland-rajongóvá válva.

Egy ország, amelynek a felkeresése ilyen intenzív elôkészüle-
teket igényel, logikus módon igen kedvelt úticél, különösen a 
németek körében, akik ugyebár a szabadságuk alatt is szeretnek 
dolgozni egy kicsit. A németek Izland iránti érdeklôdése ráadá-
sul sokkal régebbi az újkori turizmus korszakának beköszönté-
nél. Már a középkori szerzôk misztikus helyként írták le Izlandot, 
ahol a világ véget ér, és ahol a Hekla vulkán képében a pokol 
bejárata található. Természetesen ismerték az északi ég soha el 
nem tûnô csillagképét, a Nagy Göncölt is, amelyet a régi görö-
gök még Arktos névvel illettek. Milyen fantasztikus hely lehet ez 
az „arktikus régió”, ahol még a csillagok sem tartják magukat 
rendesen a természet törvényeihez! 

Észak a mai napig sokak álmának tárgya. Egy Északra tett uta-
zás éppen az ellentéte Goethe itáliai útjának. Bôség helyett 
puszta ság. Izland hideg, tiszta, kopár föld, ahol az élet végre 
meg kapja a maga terét a kiteljesedéshez.

Minden idegenvezetônek megvannak a maga történetei uta-
zókról, akik ezt a különleges földet látva hirtelen úgy érezték, 
változtatniuk kell addigi életükön. Ügyvédnôk, szerelôk, keres-
kedôk adták el párizsi vagy dortmundi lakásukat, mondtak fel a 
munkahelyükön, szakítottak a párjukkal, és költöztek egy elha-
gyott izlandi tanyára, alig néhány, a Felföld kietlen pusztaságában, 
vagy a gleccserektôl délre elterülô hatalmas fekete homok me-



11

zôkön eltöltött nap bûvöletében. Bôven akadnak közöttük sokat 
utazott, világlátott emberek, akik már nem is számítottak rá, 
hogy ilyen nagy hatást gyakorolhat még rájuk egy új, ismeretlen 
ország. Izland azonban bebizonyította nekik az ellenkezôjét. 
A távolság, a színek, az üresség, a levegô megadta nekik az érzést, 
hogy az egész világ egyedül csak az övék. A sûrûn lakott Euró-
pában sokan úgy érzik, nem többek, mint egy a millióból. Itt, a 
természetben ez a szorongás hirtelen leszakad róluk. Az izlandi 
táj kopár szépsége szíven találja ôket.

Néhány kivételtôl eltekintve a többség azért elôbb-utóbb 
haza költözik, de Izlandtól soha többé nem szakadnak el. Újra és 
újra visszatérnek. Azzá lesznek, akiket Íslandsvinur-nek, azaz 
Izland barátjának neveznek, ebben az esetben inkább rajongót 
értve a barát alatt. Egy Íslandsvinur a szabadidejében izlandiul 
tanul, fejbôl felsorolja az összes izlandi hely nevét, vagyonokat 
költ régi izlandi könyvekre anélkül, hogy egyetlen szót is meg-
értene belôlük, ásványokat gyûjt és többet tud a trollokról vagy 
az izlandi lovakról, mint a legtöbb helybéli, ki-ki a maga ízlése, 
irányultsága, vagyoni helyzete szerint. 

Ezek az Izland-rajongók idôközben valóságos látványossággá 
lettek, akik közül a nevesebbeket minden izlandi fel tudja sorolni, 
ha kérdezik. Az író Jorge Luis Borgestôl a sakk-világbajnok Bobby 
Fischeren át olyan újságírókig, mint Henryk M. Broder, mûvésze-
kig, mint Dieter Roth, és popsztárokig, mint Nick Cave tart a sor. 

Természetesen nem pusztán az üresség az, ami Izlandra vonz-
za az embereket. Ha csak ennyirôl lenne szó, hasonlóan nép-
szerû úticél lenne a szibériai tajga, vagy Iowa a maga végtelenbe 
nyúló kukoricaföldjeivel. Igazi Íslandsvinur csak az lehet, aki az 
izlandi kultúráért és társadalomért is lelkesedik.

Az ezekrôl szóló beszámolók sem szûkölködnek egzotikumok-
ban. A terepjárók kerekei nagyobbak, a lovak kisebbek a „ren-
desnél”, a homok fekete, a nap legnagyobb részében túl világos 
vagy túl sötét van, a mozikban pedig a kukorica és a chips mel-
lett szárított halat kínálnak rágcsálnivalónak. Néha úgy érzem, 
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David Lynch rendezte meg az izlandi hétköznapokat: minden 
szinte teljesen olyan, amilyennek ismerjük, de csak szinte, mert 
a valóságban nem más, mint egy párhuzamos világ, alig néhány 
centiméterrel eltolódva a miénkhez képest, éppen csak annyira, 
hogy elmosódjon minden, amit megszokottnak érzünk.

Az izlandiak az európai és észak-amerikai szokások átvételé-
nek mesterei a maguk szigetlakókhoz illô öntudatával párosítva. 
Már a repülôgépen ízelítôt kaphatunk: az Icelandair teljesen 
normális légitársaság, amely teljesen normális Boeingekkel tel-
jesen normális úticélokra repül. Az utasoknak kólát, paradicsom-
levet és kávét kínálnak. Csak éppen a kávéspoháron izlandi 
szava kat olvashatunk. A nyelv jelenti a márkát, olyannyira, 
hogy az Icelandair logóját rá sem nyomtatják ezekre a poharakra. 
Ugyanennél a légitársaságnál a Business Class is a híres közép-
kori kéziratokról kapta a nevét: Saga Class.

Az izlandi kultúra nem teljesen idegen a megszokott európai 
kultúráktól, ez azonban egyáltalán nem csökkenti az ország 
egzotikus voltát. A tény, hogy ezen a rideg, vad földön emberek 
élnek, gyermekeket nevelnek, éjszakába nyúló bértárgyalásokat 
folytatnak, konfirmációt ünnepelnek és szülôi felügyeleti jogért 
pereskednek, csak még inkább szárnyakat ad a külföld lelkese-
désének az ország iránt. Izland a bizonyíték, hogy a természet-
közeli élet és a nyugati életszínvonal összeegyeztethetô. 
A bizo   nyíték, hogy magasan fejlett civilizációk is lehetnek egzo-
tikusak. Egy ország kiváló oktatási rendszerrel, fantasztikus szü-
letési mutatókkal, példás szociális rendszerrel, a melegházasság 
teljeskörû biztosításával és tiszta energiával.

Mindehhez pedig hozzájön még a fun facts szinte végtelen 
listája: az Izland-krimikben sokkal több gyilkosság történik, 
mint a való életben; a nyelv olyan keveset változott az elmúlt 
hétszáz év során, hogy egy mai izlandi is olvasni tudja a sagá-
kat; hogy mindenki tegezi a köztársasági elnököt, a várható élet-
tartam pedig olyan magas, hogy egyedül a japánoké múlja felül. 
Tények, amelyek mindig jók egy cikkre a napilapok „kis színes” 



13

rovatában. Az utazási rovatokban is rendszeresen felbukkannak 
izlandi gyalogtúrákról szóló beszámolók, lavinákról, gleccserára-
dásokról és sakk-világbajnokságokról szóló tudósítások, sôt még 
a címoldalakra is felkerülnek olyan hírek, mint a Reagan-Gorba-
csov csúcstalálkozó, a gazdasági válság vagy a hamufelhô.

Vajon az ugyanennyi lakossal bíró Mannheim is ilyen gyakran 
szerepel a nemzetközi sajtóban? Az ehhez hasonló kérdések ala-
pozzák meg az elsô számú izlandi nemzeti sportot, az egy fôre 
jutó arányok számolgatását. Az egész nép megszállottan ûzi ezt 
az ôrületet, mindent és mindenkit lakosságarányosan értékel, 
majd diadalmasan mutatja fel Izland lélegzetelállító eredménye-
it. A XX. század elsô felében például Izland még meglehetôsen 
rosszul állt a Nobel-díjasok lakosságra vetített aránya tekinteté-
ben: egyetlen Nobel-díjast sem tudott ugyanis felmutatni. Hall-
dór Laxness 1955-ben megkapott irodalmi Nobel-díjával viszont 
egy csapásra megváltozott a helyzet: Izland azonnal az elsô 
helyre ugrott a Nobel-díjasok/lakosság viszonylatban. Ugyanez a 
helyzet a sakknagymesterekkel, a kiadott könyvek, vagy éppen 
az uszodák számával. Dagad a büszke hazafi keble: „Izlandnak 
tizenkét sakknagymestere van. Ha a lakosság arányában nézzük, 
az Egyesült Államoknak tizenkétezer nagymestere kellene le  gyen!”

Az országukról mesélô izlandiak ügyesen kombinálják ezt a 
számolós játékot nélkülözésekben bôvelkedô történelmük 
roman tikájával és a skandináv gyermekkönyvekbôl ismert idilli 
képekkel. Izland Astrid Lindgren Bullerbüje, csak éppen fák nél-
kül. A német ZDF-en sugárzott Nonni és Manni sorozat, valamint 
az alapjául szolgáló könyvek nem véletlenül varázsolták el gye-
rekek százezreit.

Így formálja a természet mellett a kultúra és a társadalom az 
Izland-mítoszt. Szorgosan dolgozik rajta az a sok idegenvezetô 
és bôbeszédû taxisofôr, aki ontja a történeteket a külföldieknek, 
de sok teljesen átlagos izlandi is, amikor otthon vagy utazásai 
során – természetesen kiváló angolsággal – nem-izlandiaknak 
mesél a hazájáról. A tények és anekdoták teremtették meg az 
elme  sélt Izlandot, a történetek Izlandját, amely lényegesen 
nagyobb, mint a sziget tulajdonképpeni mérete.



14 15

A huszonöt év alatt, amelynek során Izlandról gondolkodtam, 
sok minden megváltozott. Az általános iskolában még gyakran 
kérdezték tôlem, izlandi rokonaim iglukban laknak-e, a legtöbb 
német pedig nagyon elcsodálkozott annak hallatán, hogy az 
izlandi egy külön nyelv. Messze voltunk még Björk fellépésétôl 
az athéni olimpia megnyitóján, messze a Sigur Rós teltházas 
amerikai koncertjeitôl és Arnaldur Indriðason milliós példány-
számban megjelent Izland-krimijeitôl. A Kaupþing csôdje még 
nem mutatta meg, hogy az alacsony lakosságszám nem csak a 
Nobel-díjasok arányát repítheti az égbe, hanem az egy fôre jutó 
államadósságot is. Izland a maga kicsi, összetartó és kockázat-
kedvelô népével leginkább egy kísérleti modellre hasonlít, 
amelybe a nagyvilág eszméit nagyon gyorsan át lehet ültetni, és 
ahol ugyanilyen gyorsan mutatkoznak meg az átültetés eredmé-
nyei is. Nemcsak a vulkánkitörések és gleccseráradások változ-
tathatják meg egyik napról a másikra az országot. A társadalom 
és a gazdasági rend alakulása, változása is folyamatos, megfi-
gyelésük pedig ugyanolyan lenyûgözô, mint egy gyalogtúra az 
alig néhány évtizede kialakult lávamezôkön. Az izlandi élet 
egyetlen igazi állandósága nem más, mint maga a változás.

Németországban az utóbbi években csak kétféle emberrel 
találkoztam: az egyik már járt Izlandon, a másik pedig készült 
rá. Be kell vallanom, lassan már az „elugrunk néhány napra 
Izlandra” típusú turisták is egyre többen lesznek. Átugrunk Rey-
kjavíkba egy hétvégére. Megfürdünk a Kék Lagúnában. Körülné-
zünk egy kicsit. 

Kedves Olvasóm! Nem számít, Ön is igazi Íslandsvinur-e már, 
vagy puszta kíváncsiságból, esetleg egy utazás elôkészítésének 
részeként olvassa ezt a könyvet. Talán két nap múlva már indul 
is, és ez volt az elsô „izlandos” könyv, amely a kezébe akadt a 
boltban, nem tudhatom. Bármelyik csoportba tartozzon is azon-
ban Olvasóm, szeretném megismertetni vele második hazámat, 
egy német-izlandi szerzô félig idegen, azonban így is lelkes 
szemszögébôl.
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néplélek és uszodA

Minden izlandi utazást egy uszodában kellene kezdeni. 
Az uszo dák ugyanis ugyanazt jelentik az izlandiak számára, amit 
az íreknek a maguk pubjai: az egyetlen olyan látványosságot, 
amely egyidejûleg a helyiek mindennapi életének is szerves része.

Az uszodalátogatás ráadásul – ellentétben a horgászattal, a 
gyalogtúrákkal vagy a lovaglással – azon kevés turisztikai 
élmény egyike, amely éppen rossz idôben nyújtja a legnagyobb 
élményt. Izlandon szinte kizárólag nyitott uszodák mûködnek, 
és sötét téli estéken ülni a szabad ég alatt a forró vízben, miköz-
ben hull a hó az ember fejére és jégszilánkok ragadnak a hajá-
ba, az elképzelhetô legpompásabb élmény, amelyet Izlandon 
szerezhetünk. Az uszoda ezen felül, még ha a kellemes forróvi-
zes üldögélés közben nem is vesszük észre igazán, komoly kul-
turális és történelmi jelentôségû hely az izlandiak számára.

Nagyon kevés faluban mûködik kocsma, uszoda viszont min-
denütt van. Az alapfelszereltség egy többpályás 25 méteres 
medencébôl és egy gôzfürdôbôl áll, mely utóbbi végtelen lehetô-
ségeket biztosít az izlandi építészek önmegvalósítására. Az izlan-
di uszodák gôzfürdôi között találhatunk üvegbôl készült 
absztrakt kialakításokat, durva betonkalitkákat, sziklabarlango-
kat és neonsárga mûanyag zugokat. Ami azonban igazán külön-
legessé teszi az izlandi fürdôkultúrát, az az alapfelszereltség 


