
TIZENEGY ÉV IRTA: SIGRID UNDSET

(Részlet a Nobel-díjas írónó legújabb regényéból)

Ingvild az iskolával se nagyon barátkozott meg.
Alig költöztek új lakásukba, amikor anyja kíséretében jelentkezett. Az

osztályfőnöki fülkében mutatkozott be Ragna Nielsen asszonynak. A tanítónő

gyönyörű jelenség volt, Ingvild pedig rajongott a szép emberekért, úgy hogy
előre örült a tanulásnak. De Nielsenné szépségével hatalmas önérzet párosult.
Csöpp madárképe finoman tagolódott, de egyenes, rövid orra tántoríthatat
lan konokságra vallott s kedves, síma, ezüstszürke haja, valamint homlok
csigája csak fokozta e benyomást. Alacsonysága és zömöksége ellenére fürgén
és határozottan mozgott. Rendkívül választékosan öltözködött; fekete vagy
világosszürke derekából mindig széles mellbetét fehérlett ki; mintha egyen
ruhában járt volna.

Ingvild hamarosan megfigyelte, hogy Nielsenné a legcsekélyebb izga
lomtól rákvörösre gyúl. Az indulat valósággal beíelhőzte ezüstcsillámú üstö
két, - ilyenkor egy angyal se pisszenhetett meg előtte. De amire anyus el
búcsúzott, Ingvild a tanítónő rabjává szegődött. Nielsenné lágyan és gyengé
den kézenfogta a kicsit. S bevezette a harmadik osztályba.

Ez a nagy, sötét, sarokablakos szoba új ebédlőjükhöz hasonlított. Két
hosszú, barna asztal szelte át. Az asztalok körül rengeteg idegen gyermek ült,
de a lányok szemlátomást elnyomták a fiúkat. Nielsenné megjelenésére az
egész csapat fölpattant. Egy alacsony, vézna hölgy sietett elébe; oly való
színűtlenül vastag, barna hajfonatok tekerőztek tarkójára, hogy szinte hordó
fejűnek látszott. Minden mozdulatából tiszta jóság sugárzott. Ingvild mindig
húzódozott tőle, mert az efféle Hamupipőkék nem tetszettek neki. De az
osztály zöme repesett érte, bár sokszor kizökkent sodrából.

Ingvild meglehetősen sikertelenül mutatkozott be. A kisasszony egy
földrajzórán hozzáfordult :

- El tudnál-e sorolni néhány norvég fokot?
- Nesodden! - vágta ki Ingvild. Ugyanis anyus dröbaki útjukon

Nesoddenre mutatott. - Ott maga is megismerkedhetik egy fokkal.
A kisasszony tétován nézett rá.
- Hanne! - szólított föl egy lelkesen jelentkező lánykát.
Hanne fölpattant :
- Nordkap, Stat, Lindesies! - fujta.
A kisasszony tovább kérdezte Hannet s némán intett Ingvildnek, hogy

üljön le. Ez pirosan, zavartan és sértődötten ereszkedett vissza helyére.
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Nehezen ismerkedett társaival. A többiek jócskán összeszoktak a tanév
kezdetétől. Egyikük sem árult annyi petrezselymet, hogy megörüljön egy új
barátnőnek - legalább Ingvild faj tájából. S maga sem érzett semmi vágyat,
hogy valamelyikhez hozzátörleszkedjék. Rögtön - vagy rövidesen - 1:'1
szigetelődött s örökös békétlenséggel fürkészte az iskolai állapotokat.

Természetesen hamar ráébredt, hogy eddig rendszertlenül tanult. Csú
nyán írt és rosszul számolt. A bibliai történetek körül szabadon csaponghatott,
de most a csavaros szövegek pontos ismétlésére kényszerült. Az olvasókönyv
láttán mélységesen undorodott. Úgy érezte, a mesék és példázatok világából
régesrég kinőtt. De a versek ellen különösen berzenkedett: a kisasszony m-g
kívánta, hogy érzéssel és hangsúlyozva szavaljanak. Ingvild lúdbőrösen

hadarta el a rámért kérdőmondatokatés a fö1csattanásokra méltó kijelenté
seket, - rettegett a kötött bárgyúságoktól.

Más tárgyakban sokkal többet tudott a kelleténél. Vagy másutt kalan
dozott. A földrajzra apja oktatta, de könyv nélkül, csak térkép segítségével.
Ez megtanította az egyes jelzések ismeretére, majd össze-vissza beszélt neki,
először a saját élményeivel kapcsolatos helyekről, végül idegen országokról
és világrészekről. Közben képeskönyvekkel illusztrálta magyarázatait. Úgy,
hogy Ingvild álomképei és képzettársításai rögtön fölbukkantak, mihelyt a
térképhez ült. Az északitáliai síkság szőlőtőkékkel, szilfákkal, gabonadülők

kel és paszulykarókkal. A zegzugos párisi közök az új bástyasétányakkal.
Az utóbbiak kiválóan alkalmasak a tüzérség és huszárság fölvonulására, a
forradalmi tömegek torlaszai ellen. Bármikor kipontozta Leif Erikson meg
Thorfinn Karlsevne amerikai útját, Kolumbus hányódását és a portugálok
indiai gyarmatbirodalmát. Ellenben most megkövetelték tőle, hogy szajkó
ként nevezzen meg városokat, folyókat és hegyláncokat, tekintet nélkül köl
csönös helyzetükre - térfogatukkal, népsűrűségükkel és kereseti viszonyaik
kal együtt.

Amikor a gyermeki értelemhez szabott s bizonyos rendszerben készült
olvasmányokhoz hozzátörődött - akár jó, akár rossz volt ez a rendszer -,
sokkal könnyebben tanult, mint szülei mellett. De a régi, megerőltetöbb mód
jobban ízlett neki. Az iskolábajárásból is különféle előnyei származtak. Nem
törődött velük, általában jól haladt. Viszont a fölösleges erőpazarlástól irtó
zott, bármily fölényesen győzte is ; a laposságok pedig elfásították. S az ismert
dolgok rettenetesen untatták. Hamarosan rájött, hogya történelmi órákon
megdönthetetlen tényekül állítottak olyasmiket, amik apja szerint üres elmé
leteknek, föltevéseknek, vagy különböző históriai alakokra aggatott cifra
ságoknak, mondáknak és adornáknak bizonyultak.

Amikor apus barátaival vagy anyussal megbeszélte egy-egy új munka
tiszteletpéldányát, maga is erősen figyelt. Mindig akadtak tudósok, akik
egyéni érvekkel hadakoztak a ruhák keletkezéséről, a történelemelőtti népek
északi áruszállításáról, az északi rajok déli kalandozásáról, az Edda-versek
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koráról és származási helyéről. Sokszor apus is, Sofus Bugge is megtorpant
a rúnaköveknél. noha mindketten ismerték a nyelvet meg a betűket ; de
olykor a rúna-vésők hanyagul dolgoztak, olykor pedig a föliratok elmosódtak.
Ingvild ott hallotta az Aranyszarvak meséjét és a Röák-kövek titkát. S ott
tudta meg, hogy a tudomány az egyesek próbálkozása, kutatása és küzdelme
valami fogalom megközelítésére; de amikor hosszú nemzedékek legkiválóbb
tagjai ismételten megállapítják az igazságot s magunk is biztosan állunk a
célnál, - egy-egy váratlan Iölfedezésbe egész szemléletünk belebukik s megint
előlről kezdhetünk az építéshez.

A tanítónók és a tankönyvírók sose kételkednek. Mindnyájan görcsösen
újrázzák a régi szabályokat s a kicsik csak az ő szájuk íze szerint felelhetnek,
ha egyik-másik ezerszer hallja is apjától, hogy ez a nézet teljesen elavult s
azért a szemléletért nem az igazi tudósak, hanem a romantikus költők felelő

sek. Ingvild ösztönösen fitymálta a tananvagot ; apja nevelte e gyanakvásra.
Eleinte meglehetősen határozatlanul firtatta az iskola valóságos értékét, de
érzései egyre szilárdultak , amikor csak az otthoni hallomások megtagadásá
val boldogult. Igy rögeszméjévé vált, hogy a tankönyvek túlnyomórészt hazu
gok s hogya tanítók általában korlátoltak.

Ha apja elhomályosította az iskola fényét, anyja - természetesen min
den cél és szándék nélkül - a tanítók és tanítónők tekintélyébe botlott bele.

Ingvild érezte, hogy külsőre az összes tanulóktól elüt. S nem örült neki.
Ruhái legtöbbször anagynénik szétvásott holmijaihoz igazodtak ; Anine
válogatta ki a használható részeket. De Ingvild az új anyagok földolgozásánál
sem érte el, hogy valami megszokott öltözékbe bujtassák. A divatos iskolás
lányok akkoriban kantáros szoknyában jártak; derekuk alatt öv feszült,
úgy hogy csípőjük kiduzzadt ; a buggyos ujjak vaskos sonkákra emlékeztet
tek. Ezek a ruhák főkép tengerészkék és sötétvörös kelméből, illetve vékony,
félmerev skót gyapjúszövetbőlkészültek. Az egyes darabok keskeny, fekete
bársonycsíkokkal hivalkodtak ; a szoknyák és az övek, a kézelők és a kantárok
egyaránt. Ingvild majd meghalt ily «borvörös» vagy skótkockás és bársony
szalagos ruháért. De anyus határozottan kijelentette, hogy nem veszi meg 
Anine valósággal borzadt e szörnyűségektől.

A lányka hétköznap afféle trikókabátban szaladgált; ez a fiús viselet
rövid szoknyával egészült ki. Az «emancipált» nők lassankint az iskolába is
trikóban küldték gyermekeiket, míg a régimódi anyák mérgesen hadakoztak
a szemérmetlen divatőrület ellen. De Anine a legdühösebb megszólással is
dacolt s a fiúnadrágra kapcsolta a síma szoknyácskát. Amikor az osztály
észrevette Ingvild merészségét, vad csúfolódással tiltakozott. Csakhogy
Ingvild hasztalan panaszkodott, anyja egyáltalán nem szánta meg; ha minden
féle csacsogással törődik, anyus igazán nem segíthet rajta. Ez a finom öltözet
a hideg teremben kész áldás; mindenesetre sokkal csinosabb, mint azok a
térdráncokkal és szegélyekkel cifrázott, vastag barchentnadrágok, amelyek-
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ben más lánykák járnak; a csipkés vászonnadrágok pedig csak hófehéren
szépek. «Úgy-e, láttad, mily hamar piszkolódnak a padokban? Nem, ezentúl
legföljebb ünneplőhöz használják őket 1» - Ingvild kénytelen-kelletlen tűrte

a gúnyolódást, amíg példája tért nem hódított az osztályban.
Egyszer Anine lenyírta Ingvild meg Marit haját. Ez a művelet állítólag

megerősíti a hajhagymákat. De az anya később megállapította, hogya lány
kák sörénye megsötétült ; Ingvildéről az aranyfények, Maritéról a hullámok
tűntek el. Erre a kísérlet végkép befejeződött - Birthe csepüje megmenekült
az ollótól. S most Anine növesztési szempontból a szabad hajviselet mellé
pártolt. Ezentúl Ingvild puszta homlokválasztékkal állított be az iskolába.
Amikor lehajolt, barna zuhatag öntötte el képét. «Nem értem anyádat, hogy
így járat 1» - mondta a szépírástanítónő. - «Miért nem kérsz tőle egy kőr

fésűt? Különben nézd meg társnőidet, nekik a konty is megfelel1»-De amint
odahaza beszámolt az esetről, az anya először csak rámeredt, - szinte riadtan
hápogott. Aztán kitört: «Hallatlan! Miféle némberek tanítanak téged? Még
a szülők ízlésébe is beleavatkoznak! S oly dőrék, hogy meg is üzenik ezt!
Ha kisasszonyod szerény válaszomra kíváncsi, mondd meg neki, hogy kot
nyelessége untat 1»

Ingvild nem közvetítette a rábízott üzenetet. A tanítónő és a tanítvány
sose fért össze. A kisasszony kétségtelenül jogosan elégedetlenkedett; Ingvild
épp az ő tárgyaival, a szépírással, a számtannal és a hittannal állt hadilábon.
Alighanem ösztönösen horzsolódtak ; el1enszenvük szinte szervezeti tényezők

ből eredt; bárhogy igyekeztek is, sose melegedtek föl egymás iránt. Amikor
Marit tanköteles korba került, csakhamar meghódította a tantestületet, de
ezzel a tanítónővel maga se boldogult. Végül Birthe irányította a családi
háborúságot. Persze, az anya nyilatkozatai nem hűtötték le Ingvild har
ciasságát.

A kézimunkatanítónő felolvasásokkal szórakoztatta a gyermekeket. Ami
kor Ingvild beiratkozott, Emmy von Rhoden Vadmacska című meséjénél tar
tottak. A történet befejeztekor a kisasszony odakölcsönözte a könyvet 
Ingvild lekésett az elejéről. A kicsi általában nem nagyon mulatott a süket
mókákon - a «höhere Töchter» számára készült német elbeszélések nyolc
kilencéves korában se kapták meg. De mivel ritkán jutott egy-egy mese
könyvhöz, gyorsan végzett e dúvaddal. Hanem anyus meglátta nála. S ellen
őrzés végett elkérte tőle. Másnap reggel meghagyta neki, hogy vigye vissza
az iskolai könyvtárba: «Mennyi bárgyúság egyrakáson ! Ne forgasd tovább!
Úgyiátszik, ezzel a sütettel rendszeresen butítanak benneteket 1»

Amily hidegen bírálta Ingvild az iskolát, hamarosan rájött, hogy
a tanítónő «szemelvényei» lényegesen eltérnek az otthoni olvasmányoktól.
Anyus szívesebben tűrte a lányok közt közkézen bujkáló könyveket - Mar
littot meg a Familienjournal regénymellékletét. Ezek legalább kedvesek, de
a kisdedek irodalmából feneketlen unalom ásít.
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Amióta a Keysersgaten laktak, valóságos könyvmollyá változott. Mivel
apus egyik polca az ebédlőbe szorult, a hatalmas kötetekből kedvére lakmá
rozhatott. Ott ásta ki Quigstad Lapp meséi-t; a címlapon ábrázolt sátorban
egy sárga nő és néhány fekete holló látszott. Egy vastag könyvben csodálatos
verses elbeszélésekre bukkant - bizonyos Johan Clemens Tode írásaira. Majd
megtudta, hogy Holberg apó nemcsak a Komédiák költője. Niels Klim alvilági
útján szédületesen izgult, de Peder Paars furcsa alakjai jobban tetszettek
neki. A parókás, tokás és potrohos kallundborgi kalmár úgyszólván Möller
szatócs damaszfüggönyös nappalijából kukkant ki, ahonnan az öreg Möllerné
állandóan rájuk kopogott, valahányszor fürdőbe mentek. A vén csont is
a Möller-kúria istállói, óljai, fészerei és raktárai közt kerülgette Peder Ruust,
de mintha egyszer az aarhusi gőzösre is fölcsalta volna; a tajtéktúró kerekek
és a súlyos kerékdobok ugyancsak dübörögtek, pedig akkor a gőzösöknek még
hírük se volt. A versek oly pompásan bugyogtak, hogy Ingvildgyakranmulat
tatta velük Maritot. Reggelente így köszöntötték egymást: «Á, jónapot,
gyönyörűséges húgom! Ki hitte volna, hogy padkámba rúgjon ll> S felelet
helyett össze-vissza kiáltozták : «Koma l Itt már egy sósperecnek sincs
nyoma ll>

Ingvild sosem aggódott, hogy esetleg félreérti Niels Klimet vagy Peder
Paarst. De egy fínomkötésű és aranydíszű könyv versei titokzatosan zsongtak
feléje s ép ezért rajongot értük. Eyvind Bolt szinte kettős fényben bolygott
a hegyek közt. Ingvild kábultan követte az erdei nimfa útját s rajongva ábrán
dozott a pajkos ütemekkel váltakozó képeken. Elhallgatta, hogy ez a könyv
szívügye - nehogy megmagyrázzák neki.

Ugyanígy titkolta, hogy amikor az ebédlőben magára maradt, Eilert
Sundt munkáival is megismerkedett. Valahogy sejtette, hogy anyus helyte
lenítené kíváncsiságát. A Hóbortosok, a Tisztaság és a Szűzesség érdekes dol
gokra tanította meg.

Amióta a fővárosban telepedtek le, erősebben firtatott bizonyos ügye
ket, amelyek a Lydersagen még csak távolin, nyugtalanítón, sőt közömbösen
lebegtek előtte. Ellenben itt közelébe nyomultak - a házi és az utcai nyüzs
gés hajtóerejeként. A hirdetőoszlopok plakátjai szemérmetlen nők képeivel
csábítottak - a rikító íűzők, a buggyos nadrágok, a lazacpiros combok és
a hüvelyknyi lábfejek elkápráztatták a szemeket. A kis papírkereskedésekben
és szivarosboltokban furcsa ismeretterjesztő füzetek lógtak, szerelmi levelezők
és huszonötöres indiántörténetek. Az öreg Sorgenfri lenézett a Szentháromság
templomra ; ott most a rossz betegeknek emeltek kórházat. Kissé hátrább,
az Akersgate végén, díszes kerítés és hatalmas fasor őrködött a Szülőotthon

két szép, ódon épülete körül - Karoline meg Marie gyakran sopánkodott
a bent sínylődő ismerősök fölött; csak úgy peregtek szájukból a borzalmas
műhibák és patkánymarások, a csecsemőcserék és örökbefogadások hírei.
Ingvild hasztalan faggatózott, legtöbbször kurta dünnyögésekkel hárították
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el idevágó kérdéseit. De a félszavakból és célzásokból rájött, hogy valami
tilos és szomorú és titokzatos és borzalmas dologhoz ért s amikor tudásvágya
a városi levegő szédületében fölbuzgott, a sóvárgás és borzalom bonyolult
érzése csapta meg.

A Szentháromság-templomban délutánonkint egymást érték az esküvők.

Nők és gyermekek sorakoztak föl a főlépcső szélein s Ingvild be-beállt közéjük.
A tömegek megcsodálták és megbírálták a kocsikból kilépő nászvendégeket,
a frakkos férfiakat, az estélyiruhás hölgyeket és a tüllös-csokros nyoszolyó
lánykákat. S a menet tovavillant a fínom futószőnyegen s bevonult a temp
lomba. Majd két táltos előrevontatta a magaskerekű hintót - Nyquist köz
ismert díszkocsija a kicsípett kocsis és a merev inas vezénylete alatt gördült
a kapuhoz. Amikor a kocsi ajtaja fölpattant, egy pillanatra fehér fényköd
villant ki - aztán a násznagyelőtűnt s a hágcsóróllesegítette a fehérruhás,
fehérfátylas, fehérkeztyűs, fehércipős. zöldkoszorús és zöldesfehér csokros
menyasszonyt. Mihelyt ez fölsietett a szőnyegre, az orgona megzendűlt s az
egyházfi becsukta a kaput.

Ingvild nem tudta, hogy az esküvők részben összefüggnek az emberi
cselekedetek mögött fölismert ösztönökkel. Bár úgy okoskodott, hogya jegye
sek szerelemből házasodnak össze s hogy a szerelem meg az érzékiség ugyanegy
dolog egy-egy eleme. (j csak a szép ruhákban, a fínom fogatokban, a remek
pompában és a menet végén sugárzó mátkában gyönyörködött.

Daae és Drolsum hatkötetes világtörténete is az ebédlő polcán búsla
kodott. Egyszer, amikor a lánykák együtt nézték e mű képeit, apus tréfásan
Ingvildhez fordult, hogy két koronáért megbírkóznék-e a roppant szöveggel.
Ingvild rögtön ráállt az alkura.

Még sose látott két koronát. Amikor Bernhard bácsi Kristianiába érke
zett, mindegyik gyermek megkapta a maga koronáját, ezért a kicsik mindig
élénken érdeklődtek, vajjon Bernhard őszi útja nem marad-e el s az öreg
fővárosi látogatása előtt és után hónapokig tárgyaltak különféle vásárlási
lehetőségekről. Ingvild friss kedvvel ostromolta meg Daaet és Drolsumot,
de csak jó kétévi munka árán jutott a kétkoronáshoz. Később sokszor cso
dálkozott, hogy e kásahegy-fúrásból kizáróan a szerzők állandó erkölcsi föl
háborodására emlékszik. A professzorok ítélete ellenére a francia Lajosokhoz
és ágyasaikhoz határozottan vonzódott - a parókás királyok, valamint a ki
vágottruhájú és gyöngydíszű hölgyek a szépség fényével árasztották el.

Apus hálófülkéje a dolgozószoba, illetve az ebédlő folyosójára nyílt.
Apus most otthon is bottal járt. Ingvild folyton elhesegette betegsége rém
képeit. De öntudatlanul foglalkozott velük. Apus, aki magyarázataival egykor
örökösen saját világában tartotta családját, mind szótlanabbá vált. A gyer
mek szorongása nőttön-nőtt, sejtette, hogy apja valami külön tájra húzódott
vissza. S hosszú évek multán megállapította, hogy jól látott. Aki sírba készül,
így hallgat. Csak a könnyű betegek nyögdécselnek.

VIGILIA



A múzeumi kutatások és az egyetemi előadások szüneteltek -legalább
egyelőre. De apus naphosszat íróasztalánál ült; közben anyusnak diktált és
raj zolójával, Henrik bácsival tárgyalt.

Olsen hébe-hóba kivitte egy kis sétakocsizásra. Amikor Anine ráért,
ő is velük tartott, de a munka rohamosan föléje tornyosult. Ingvild néha
elkísérte anyust vadidegen helyekre is, egy kiadóhoz, egy nyomdászhoz és
egy fametszőhöz. Cammermeyer és Dybwald könyvesboltjában, valamint az
Egyetemi Könyvtárban mindig akadt egy-egy megbízása, úgyhogy Ingvild
egészen fesztelenül mozgott ott. Az összetorIódó élmények közepett el is
feledte, mily fájdalmas fordulat révén került e csodák közé.

De most az iskolábajárás miatt úgyszólván sose kocsizhatott ki apussal
meg Olsennel, apus korán távozott, hogy a napsütésben sütkérezzék. Marit
boldog volt; ő még nem járt iskolába, így mindig apuson lóghatott. Egyszer
egy csinos korsóval állított be, Olsen vette neki a városban, mivel szerinte
a korsón lévő lányka feltűnően hasonlított Marithoz.

Amikor a hó lehullt, prémek közt szánkáztak ki. Ingvild visszaidézte,
hogy száguldoztak tavaly a Ljabro-töltésen, A hatalmas naptányér pirosan
meredt ki a ködből s alatta rézszínű fényhíd feszült a fjordra, míg a fekete
víz némán állt a havas szigetek körüL Ekeberg tökéletesen megszépült.
A koJompok fínoman és egyenletesen csörögtek s ahogy a lovacska megugrott,
mintha ezüstcsengetyűkszóltak volna. A patkók fölverték a havat, úgyhogy
a vaskos göbök sűrűn repültek a szánba. S most az iskola nem enged semmi
szórakozást !

Ingvild hátizsákot hordott. A többiek majdnem kivétel nélkül táskával
jártak, de anyus kijelentette: a gyermekek tartása a féloldali cipelkedéstől

megromlik. Ingvild zöldfalú, bőrszívekkel és bőralakokkal cifrázott vászon
táskája amúgy is ritkította párját. Apus vette neki, egyik österdali útján.
Természetesen odahaza hasztalan pityergett miatta. Anyus általában sose
hatódott meg. «Nesajnálkozzatok magatokon; ez nagyon kellemes, de nagyon
egészségtelen szokás ll> - mondta. De amikor gyermekei elpanaszolták, hogy
társnőik kicsúfolják őket, keményen fölfortyant : «Ne törődjetek vele! Az
emberek túlnyomórészt bárgyúak !» Persze, ennyire nem nézte le az ellen
véleményt, de természetével ellenkezett, hogy örömén, haragján és csökö
nyösségén túl kitáruikozzék. Határozottságra nevelte gyermekeit; bizonyára
tudta, hogy ez nehezükre esik, de csip-csup akadályoktól sose tartott.

Ingvild egyszer az iskolából jött, amikor az ismert szán kapujuk elé
siklott. A kövér, nehézkes, pirosképű és szelíd Olsen a járdára tette Maritot.
Majd belépett a szánba, nekifeszült apusnak s szinte karjaiban vitte a ház felé.

Néhányan megálltak. «No, ez jól felöntött a garatra !» - szólt az egyik.
«Hogyne, mind a kettő részeg ll> - felelt a másik.

Ingvild egy pillanatra meghökkent - még lélekzete is elakadt. Majd
visszafordult. Lassan átballagott a Pilestraeden s hosszan és tüzetesen végig-
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vizsgálta a kis illatszeresek, papírkereskedők és játékárusok karácsonyi ki
rakatait. A Graense-sarok megkerülésével be-benézett az összes ablakokba.
Egy sajt- és vaskereskedésben zúzmós és berkenyés alapon cölöpépület ter
peszkedett, az épület mellett háznagyságú tarka tehén legelt s hátrább pár
parasztbábu emelte tejessajtárját. Nagyon kedves volt. Ingvild lesétált
aStortorv túloldalára, ott sokáig gyönyörködött Marthine Rosenblad babái
ban, bababútoraiban és karácsonyfadíszeiben - csak ekkor pillantotta meg
a Megvált6-templom toronyóráját. Négy. Mindig négykor ebédeltek. Teljes
erejéből nekieredt.

Örült, hogy nem késett el; szerencsére megmenekült a szidástól. Ösz
tönösen cirkált a városban; dúltsága friss benyomások védelme mögé bújt,
a boltok színes és változatos káprázatai mögé. Most valahogy megkönnyebbült.
Mintha csak körúton járt volna, hogy megtakarított pénzével összemérje
a kiállított holmikat, anyus mindig gyermekestül indult a délutáni karácsonyi
vásárra.

Kirohant a konyhába. Anyja cukorral és ecettel ízesítette a levest.
- Anyus, nem vesszük meg a szentestei ajándékokat?
- Ma alkalmas lett volna. De elkéstél, mikor tanulod meg leckéidet?
- Ugyan, anyus! Holnapra alig kell készülnöm !
Anine a házifeladatok kedvéért sose mondott le e régvárt kirándulások

ról. Ilyenkor mindig sorra bírálták a fagyos, kivilágított kirakatokat. A boltok
ban és a járdákon nagy tömeg nyüzsgött, a szántalpak nekivágódtak az
úttest köveinek, belezökkentek a gödrök tócsáiba, majd tovább vágták a por
cukorszerű havat, úgyhogy a kolompok kongtak s a csengetyűk csilingeltek.
Az ünnep csakis így kezdődhetett! Ingvild eltökélte, hogy minden kellemet
lenségen átsiklik.

De ezentúl halálosan szégyenkezett, valahányszor Olsem ittasan került
eléje, s az öreg gyakran öblögette torkát. A lányka mindjobban megértette
a szolgálókat, akik folyton kárhoztatták, hogya doktor úr rendületlenül
ragaszkodik e részeges kocsishoz. Bár, amikor az a kínos jelenet eszébe jutott,
nem ítélhette el apust. Tudta, hogy szülei helyesen állapították meg, Olsen
jó ember volt.

Amikor a sütéshez fogtak, anyus mindig átküldött Dahl néni kokárda
formájáért. A család összes tagjai egyértelműen hirdették, hogya csillag
lepénnyel egyetlen sütemény se vetekszik; Anine szilárdan kitartott Dahl
néni receptje mellett s a híres mctélővel szakította ki tésztáját. Az idén
Ingvild meg Marit tolmácsolta kérését.

Dahl néni hétköznapokon nem nagyon fűtötte a nappalit. A gyermekek
magastámlájú. feketeszínű,sárga kagylóval kirakott és piros gyapjúdamaszttal
kárpitozott székekben ültek. Egy füles «kabarét» állt előttük. Az egyik csé
szében a karácsonyi inyencségek mintái, a másikban fölszeletelt narancsok
kínálkoztak. Otthon mindig hámozták a narancsot, úgyhogy kezük rend-

VIGILIA



szerint összekenődött, pedig Ingvild irtózott e sárga maszat szagától. Dahl
néni méhfűcukros narancsgerezdjei nem csurrantak ujj aikra. Ellenben cso
dálatosan ízlettek !

A nappali asztalán állandóan egész halom könyv feküdt. Ingvild bármi
kor beléjük kukkanthatott - a bácsik és nénik nevetve vizsgáztatták az
egyes művekből.

Ezúttal Hans bácsi érdeklődött: - Nem ismered Marryatt regényeit?
Kár! A Percivel Keene föltétlenül tetszenék neked!

Szobájába vezette a lánykát. Marryatt elnyűtt, bőrkötésű könyvei az
Ingemann- és Cooper-sorozatok közt feketéltek. Ingvild megkapta Percival
Keenet, a formázóval együtt. S a szabad csere ígéretét is.

Végre friss és érdekes könyvekhez jutott. Szinte habzsolta Marryatt
regényeit. Bármily könnyen olvasott is, az otthoni kötetek kimerítették.
Eddig nem ismerte a jobb szövegek száguldását. A meséken kívül csak az
Inger Johanne-könyvek meg Per Sivle Sogor-ja csúszott át a szülőí cenzurán.
Anyus Amalie Skram híres gyermekmeséinek is nekiült s a lánykának föl
olvasta az első részt, - de később eltünődött : «Nem, ezek voltakép felnőtt

írások l» - Ingvild helyeselt neki; az elbeszélés élményszerű ereje túlságos
közelről érintette a gyermekeket.

A cselédszobában ugyancsak «művelődött», Az ekebergi csillag, A bergeni
királygyilkosság vagy a nidarosi vérnász és Az oldaleni zsellérfiú: Julius, Rollo
meg J ohn FIatabö költészete kilószámra kínálkozott neki. Ezek az egybekötött
füzetek Karoline kommódjában, az alsóneműek alatt rejtőzködtek.de Ingvild
szabadon turkálhatott köztük. A lányok a kérdés érintése nélkül is tudták,
hogy Ingvild erre a szórakozásra sose kapta volna meg az anyai beleegyezést.
S a gyermek bizonyos zaklatottsággal merült bele e rémségekbe - de egyszer
smind el-elfintorodott silányságukon. Közben pedig elégedetten gondolt szak
értelmére. Különben úgy tetszett neki, hogy ezek a regények egy dohosvízű

palackra s mindenféle városi szagokra emlékeztetnek. Naponta új bűzök és
új élmények ragadták meg érzékeit, úgy hogy végül maga is eltűnődött,

vajjon szívesen tartózkodik-e itt.
Egyébként Karoline éppúgy lelkesült Marryattért és Cooperért, mint

Ingvild. Ű is a vegyes irodalmi táplálkozás híve volt; ugyanoly örömest
olvasta úrnője Ibsen-, Björnson- és Lie-könyveit, mint az ismerőseitől kért
Juliusokat és Marlittokat. Ingvild szintén kaphatott volna néhány Björnsont
és Liet, de egyelőre nem élvezte őket. Egyrészt Holberg és Eilert Sundt, más
részt a képzelgés és a lebuj romantika közelebb férkőzött hozzá.

Karoline mindig a legkülönösebb események forgatagából tért vissza.
Szabad vasárnapjain szédületes történetek dicsfényével jelent meg. Egyszer
egy vén sárkány három vásott unokája mellett dajkáskodott. A kis ördög
fiókák végül elhatározták, hogy kalomeles sonkászsemlyével megmérgezik
Karolinet. Ingvild hirtelen ráocsudott Percival Keene históriájára, de ezen
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mindketten átsíklottak; hallgatólagos megegyezésük szerint időnkint át
gyúrták olvasmányaikat.

Karoline később vagy félévig egyaggszűznél szolgált; most is meg
látogatta néha. Egyszer Aninehez fordult, hogy magával vihesse Ingvild-t
meg Margitot - a kisasszony nagyon kívánesi rájuk. Bizonyára agyon
dícsérte őket.

Meyerlökken egyik legszomorúbb keresztutcájában állapodtak meg.
Ingvild valamelyik felnőttől hallotta, hogy ezen a vidéken az összes pincék
nedvesek - a Megváltó-temető bűzös talajvize föl-föltör bennük. Az épületek
is ijesztően omladoztak, de Ingvild a romantika kellékének látta csúfságukat.

Karoline kisasszonya a homlokzat alatt lakott. Véznán és előregörbedve

nyitott ajtót; szép arca és főkötös feje szinte egy derékszög végén imbolygott.
Szobája hosszú és keskeny volt, akár egy tolltok ; az egyik falban szűk ablak
szerénykedett. Egy hatalmas, barna, fölpattogzott szekrényen néhány üveg
és porcellán csecsebecse állt; a köztük lévő halványkék díszmécs sugarai a
fényes fedőlapra vetődtek. A székek ugyanoly fából készültek; rengeteg
ciráda díszítette az avitt, éremformájú támlákat. A sötétkeretű állótükör
párkányán, afféle üvegbura alatt, egy kosárnyi viaszfigura illegett. A tömör
bútordarabok teljesen betöltötték a csöpp helyiséget.

Együtt vacsoráztak - üres teát és háromszögletű vajaskenyeret. A lehe
letnyi vajrétegen keskeny és finom sajt- és kolbászdarabok feküdtek. Vacsora
után még némi mazsola is került az asztalra; teáscsészékből szemelgettek
s közben nagyítón át nézegették az eléjük rakott fényképeket. E hangulat
emléke mindig szelíd sugárzással vált ki Ingvild multjából, mint egy tündér
álom. Látogatásuk sosem ismétlődött meg s Ingvild lassankint elfeledte az
öreg hölgy nevét is, címét is. De gyakran gondolt a kis fülkére, a nehéz búto
rokra, a függőlámpa fénykörétől megvilágított asztalra, a kecses evőeszkö

zökre és a csinosképű, hajlotthátú nénire. Mintha egy édeni sziget merült
volna föl előtte.

Anine teljes erejéből azon volt, hogy ez a karácsony is a szokásos mó
don peregjen le. A tészta sült, a kocsonya főtt - ezúttal nem norvégosan,
hanem malacfö és borjúhús levében, bő fűszerek és babérlevelek ízei közt.
Egy fél sertésfő a szentestei vacsorára füstölődött. Ingvild nem szerette ezt
a szagot, de ez is a karácsonyhoz tartozott. - Nos, az idei lakoma példátlanul
sikerült. Marie, a szakácsnő, sokszorosan túlszárnyalta összes elődeit. Ingvild
rajongott érte, bármily mogorva volt is. Az ő zabkásájától és tejlevesétől

még egy néma is megszólalt volna.
Az utcai lámpák vörnyegesen pislogtak a vastag ködben, amikor Ingvild

a postára és a vámházba kísérte anyját. A padlózat fekete latyakban úszott,
a cipőkről rengeteg hólé olvadt le ; az időjárás megenyhült, az utcákon fene
ketlen tócsák keletkeztek. Anyus meg Ingvild ernyőtlen, szíszegő gázlámpák
alatt várakozott; a csupasz lángok legyezői kiremegtek a hajlott csövekből.
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Végre megkapták a trondhjemi csomagot; a darócburkon nagy betűk

gömbölyödtek, - a szép -és tiszta cím nagyapa altiszti írására vallott. S a
másik helyen nagynehezen hozzájutottak a kallundborgi ládához, illetve a
kopenhágai nagybácsi karácsonyi lúdjához is. Anine fivére lemondott tiszti
rangjáról, hogy minél hamarabb elvehesse apus legkisebb hugát. Úgyszólván
gyermekkorukban, Seming meg Anine esküvőjén habarodtak egymásba ...

A gázlámpák és kirakatok rőtesbarna sugarai közt hajtattak haza.
A szán átsiklott a tócsákon, lecsúszott a kövezetre s nekirontott ahókupacok
nak. A Stortorvon Olsen mindenáron meg akart állni; szívesen fizetett volna
egy pohár sört, vagy egy csésze csokoládét!

- Nagyon kedves, Olsen! Köszönjük, de most nem időzhetünk kint!
Odahaza Ingvild bekényszerült a hálóba. Fölváltva hallgatózott Marit

tai meg Birtheval. Feszülten figyelte apja meg anyja megjegyzéseit, míg
Anine a kallundborgi, illetve trondhjemi ajándékok kicsomagolásával bajló
dott. De az ék és a kalapács szétverte szavaikat.

Az iskolai szünet másnap megkezdődött. Ingvild hallatlanul örült a
karácsonynak - majd három hétre megszabadult az iskolától.

Hazatértekor Olsen az előszobában tárgyalt anyussal. Hangja mind
untalan elnyikkant. Anyus édes komolysággal nézett rá, mint legdrágább
pillanataiban.

- Nem, Olsen ! Szó sincs róla! Egyáltalán nem sértett meg! ... Tu
dom, maga mindig figyelmes! ... Nos, Isten vele! Kellemes karácsonyt,
kellemes karácsonyt!

- Mi történt? - kíváncsiskodott Ingvild.
Anyus hirtelen elszomorodott.
- Fél, hogy tegnap esti ajánlatával megbántott bennünket. Ö, az élet

nagyon keserves. . . mindig a legjobbak csúsznak le ...
Az alkonyati sötétség megzendült. A Szentháromság-templom harangjai

szinte ijesztően kondultak le, majd távolabb, a katolikus templomban csendí
tettek be, végül az egész város visszhangzott, - oly hatalmas hangverseny,
hogy Ingvild háta beleborsódzott. - Lidersageni lakásukban rendszerint
az erkélyen fogadták a karácsonyt; lábaik alatt finoman csikorgott a vékony,
jeges hóréteg s a sötét égről egy-egy magányos csillag sziporkázott a híg köd
füstön keresztül. Néhány elkésett hangfoszlány lágy zeneszóként úszott a
levegőben.

A gyermekek az ebédlőben tartózkodtak, mialatt anyus a gyertyagyuj
tással végzett s apus egy fölpolcolt karosszékben elhelyezkedett. A sugárzó fa
mindig elkápráztatta őket. S amíg ez a csendes és áhítatos érzés frissen lángolt
bennük, anyjuk Ingvild elé tette a nagy, családi bibliát. A karácsony mintegy
kiteljesült az ősi örömhír megismétlésével. A lányka mindig gyertyafények
közepett gondolt rá.

Majd Anine olvasott föl pár zsoltárt. Az iskolai énekórákon nem szere-
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peltek. S Anine régi, konfinnációs énekeskönyvéből fölszárnyalt a kallund
borgi reggeli istentiszteletek újjongása :

Az élet fája rámborul 
virága csupa gyertya.
Minden kis gyermek jámborul
örömünnepre kelt ma.

Ingvild úgy érezte, hogy ez az együgyű dán versike tűrhetően emeli ki
a fás és evangéliumos, kalácsos és méhsörös gyönyörűségből.Ha nem is repes
ték körül, mindhánnan ráismertek a tavalyi angyalokra, üveggolyókra és
fémcsillagokra; Anine évről-évre elrakta a karácsonyfadíszeket. - Amikor
Birthe nekiszilajodásával az áhítat csendje megszűnt, az ajándékok kiosztása
következett. A sok holmi majd elöntötte a kicsiket. A küldemények nem
annyira változatosságukkal, mint mennyiségükkel tűntek ki. A nagynéni
alsóneműekbe, harisnyákba és hálóingekbe mentette egyesztendei szabad
idejét. Az egyik nagyapától A karácsonyi cickóró, a néniktől és a bácsitól játék
érkezett. A másik nagyapa csupa hasznos és finom dologgal kedveskedett,
mégpedig egy trondhjemi bolt útján. Nagyanya nagy, kerek mézeskalácsról
gondoskodott; Erichsen trondhjemi cukrász mindegyik darabra rásütötte
egy gyermek vagy egy szolgáló nevét. Az ottani nagybácsik is játékszereket
küldtek. A szenteste mindig azzal végződött, hogya lánykák félrevonultak
s társasjátékaik tanulmányozásába merültek.

Karácsony első napján nyirkos köd ereszkedett le. De anyus kiküldte
a gyermekeket: «Ne lábatlankodjatok idehaza, délután majd játszhattok
az új játékokkal ! Menjetek ki Akershusra! Vagy a sankthanshaugi dom
bokra! Ha pedig sízni vagy szánkázni akartok, ott a királyi park 1»

Eh, királyi park! Ingvild egyáltalán nem kívánkozott a királyi parkba,
főkép parányi síjével és baba-szánkójával. Zsémbesen vezette testvérét, bár
nyakában az új, nagyapai ajándék-muff lógázott. Marit nem ellenkezett;
az első sarkig szelíden ballagott nénje mellett. «Fölmegyek Bollához! Nagyon
hívott, hogy nézzem meg karácsonyfáját ll> S Bolláék kapujában nyomtala
nul eltűnt.

Ingvild befordult a parkba - oda lyukadt ki leghamarabb. Egyébként
mindegy, hol lődörög a hazatérés idejéig. Az ünnep alkalmából új gombos
cipőben páváskodott, de ujjai és bokái majd lefagy tak. Úgy elkeserült, hogy
szinte sírvafakadt. Ekkor valaki utána szólt: «Ingvild, Ingvild ll>

Megfordult - Olaf sietett feléje. Fülvédős bőrsapkája, szűrke váll
szalagja és fűzöldszegélyes keztyűje csak fokozta szépségét. Hosszú szánkó
táncolt mögötte.

- Jónapot, Ingvild! - Hangja nyugodtan, ezüstösen csengett. Mintha
tegnap találkoztak volna.

- Jónapot, Olaf! Ö, mily csinos szánkó!
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- Apámtól kaptam!
Némán néztek össze.
- Nem ülsz föl? - kérdezte Olaf. - A túlsó fasorban csúszunk le!
Köröttük szilaj kamaszok robogtak a mélységbe; legtöbbjük hasmánt

harsogta: «Utat! Utat 1» Ők is elindultak s Olaf úgy vezetett, mintha évekig
gyakorolt volna. Ingvild oly méltóságosan ült, akár egy felnőtt hölgy; lábai
a keresztlécen, kezei a muffban pihentek; kissé félrehajolva feszült a fiúhoz,
hogy ez átlásson fölötte. Olaf a vastaIpakra nyomta sarkait s csak a legvégső

szükségben fékezett - amikor különben a fasor közönségébe rohant volna.
De ahogy az út megtisztult, a szán szédülten tovavágtatott s csak Nissebjergen
állt meg.

- Gyakran jársz a parkban?
- Amikor nagyanyámnál ebédelek ! Vagyis meglehetősen sokszor! -

mondta Olaf. - A Kirkevei végén, Frogner mellett laktak.
Amíg a gázlámpák ki nem gyultak, fáradhatatlanul folytathatták a

szánkázást. Sárga fények hulltak a park havára. A zuzmarás fák hatalmas
erdősséggé nőttek a sötétségben, míg a mennybolt violakékben feszült ki.

- Későre járhat! - aggodalmaskodott Olaf. - Alighanem elkéstem
az ebédről.

Kénytelen-kelletlen nekilódultak. Együtt loholtak a Tullins út sarkáig,
mert Olaf nagyanyja a Holberg-téren lakott. Már elbúcsúztak, amikor Olaf
visszasiklott :

- Kellemes karácsonyt! - nyujtotta jobbját - mintha csak most
ocsúdott volna mulasztására.

- Kellemes karácsonyt! - repesett Ingvild. - Sose tapasztalta, hogy
gyermekek önszántukból udvariaskodjanak egymással, amikor a felnőttek

nem ellenőrizték jólneveltségüket.
Amíg hazaszaladt, az útmenti ablakok rendre kiragyogtak. Valahol új

gyertyagyujtásra készültek.
- Végre! - szólt anyus, amikor Ingvild az elöszobába toppant. 

Már-már aggódtam érted!
A konyhából kiérzett, hogy a kopenhágai lúd terítékre kerül.
- Lám! - örvendezett anyus az asztalnál. - Mégis jó, hogy kisétál

tál ! Oly piros vagy, mint egy rózsa!
Ingvild fölkacagott. Nem árulta el, hogy Olaffal találkozott. Nem

mintha félt volna, hogy ugratják vele. De így sokkal zavartalanabbul idéz
hette föl emlékét.

Norvégból fordította: Hajdu Henrik.
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