
ÜLAFüT ELHAGYJÁK GYERMEKEI
(Két fejezet az "Olaf Audunsson'l-ból)

írta: Sigrid Undset
1.

Eqy estén, amikor éppen imádkozott. suttogás zavarta fe! Eíríket:
- Eirik... ?
Megfordult. Félig még a létrán" amely az emeleti szobákba veze

tett, megpillantotta a húga fénylő alakját. Eírík egy gyors "in nomine
Patris"-szal befejezte az imádságot. - úgy vetett magára keresztet.
mintha köpenyt dobna át ,a vállán, - azután felugrott és odalépett a
létrához:

- Miattam nem alszol. Cecilia?
- Nem azért. Félek, hogy e!alszol és az ágyadnál égve marad a

láng. Más estéken is megtörtént ez már. Tegnap este is én jöttern le a
gyertyát eloltani, mert már az apánk is, aludt.

A vékony éjjeli köntösben a fiatal lány didergett. Eírík ott állt
előtte. felnézett a világos jelenségre: azt érezte. angyalhoz hasonlít. A
fejével kicsit előrehajolt és megcsókolta a lánynak a hosszú, sűrűn redő

zött köntös alól elővíllanó, hidegtől vörös lábujjait.
- Menj vissza. Cecilia és feküdj le. - mondta derűsen. És egy

szerre kedvet érzett arra. hogy mindazt elmondja a huqának, ami a szí
vét elfoglalta. - Egy kicsit odamegyek, majd hozzád.

Bebújt a lány mellé, a prémtakaró alá, hóna alá gyűrte az egyik
párnát és lelkes hangon beszélni kezdett:

- Elmondok neked egy nagy újságot, amin csodálkozni fogsz.
Cecilia. Szerzetes leszek.

- Tudom. Már hallottam róla.
Eírík egy pillanatig meglepetten hallgatott:
- Már 'hallottad? Az apánk mondta el neked?
- Nem. Ragna mesélte.
Ragna az istállóban volt cseléd. Hát persze, - jutott Eírík eszébe

egyszer említette neki. És az ís eszébe jutott most, hogy nemcsak
Ragnának, sok másnak is beszélt már a szándékáról. Ragna míndig jó
volt hozzá, ezért megígérte neki, hogy ha szerzetes lesz, nagyon-nagyon
sokat imádkozik majd az idősebbik. a beteg kislányáért. .

- Igen ... - mondta Eirik. - Mondd, neked soha nem jutott még
ilyesmi az eszedbe? Nem ébredt még benned vágy, hogy apáca légy és
a Szűzanya Máriának szolqál]?

- Soha, - felelte Cecilia. Úgy hangzott ez, mint ahogy egy zár
csukódik be. Eírík elhallgatott.

- Igazad van, - mondta később habozva, - nekem se magamtól
jutott eszembe. Isten irgalma ültette belém a vágyat, hogy pap legyek.

- Váratlanul ért? - kérdezte Cecilia vonakodva.
- Igen. Mínt amikor éjszaka valaki megkopogtatja az ajtót és szó-

Iít, hogy keljek fel, kövessern. Azelőtt én se gondoltam volna rá. Veled
nem történhetnék meg soha?
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- Nem tudom, - válaszolta Cecilia halkan. - Nem hiszem ...
Csendes lesz a ház, ha elmégy, Eirik. _. Suttogott, a hangja egyszerre
szánnivalón vékony gyenge lett: - Először Bothildot vesztettem el. és
most te is elhagysz ...

Eirik némán feküdt, Cecilia szavai szíven találták. Azt a régi-régi
boldog nyarat, amikor együtt voltak még, testvérek, elmosták belőle az
események, s nem emlékezett már Bothildra sem azóta. De most eszébe
kellett, hogy jusson. Itt aludt, ahol most ö fekszik, Cecilia mellett. Bs az
emlékek, ahogy hirtelen feltörtek belőle, határtalan szomorúsággal töl
tötték el. Meg sem tudott szólalni és csak nagysokára kérdezte, amikor
látta, hogy Cecilia sem töri meg a csendet:

- Azt mondtad, én is elhagylak ... ?
- Igen, - válaszolta a lány éppoly kurtán, mint az előbb.

Most a föld .alatt nyugszik Bothíld, a lába messzíbe vesző úton
.jár... Egyedül Cecilia marad itthon, magányosan, mint a madár, a ne
hézkedvű, hallgatag apjuk, Olaf Audunsson mellett.

- Nem hallottatok semmit Jörundról? - kérdezte hirtelen Eirik.
- Nem hallottunk róla, - és Cecilia hangjában harag érződött.

- Különös. Nekem azt mondta, a télen q,jra eljön hozzánk.
Cecilia megrázkódott és a fal felé fordult. Eirik érezte, hogy re

meg. Felkönyökölt és a huga fölé hajolt:
- Mi történt veled?
- Semmi, - suttogta a lány szinte aléltan. - Bn nem kérdezem,

merre csavarog Jörund Kolbeínsson. Az én szívemet nem rabolta el!
- Nem értelek, - mondta bizonytalanul' Eirik. - Úgy beszélsz,

mintha haragudnál rá.
- Mért haragudnék? - Bs újra a hátára vetette magát, a bátyjára

nézett. - De lehet, hogy haragszom. Nem szoktam ahhoz, hogy egy
férfi úgy beszéljen velem, mint Jörund. Bs én olyan ... olyan furcsán vá
laszoltam neki. .. Nem szoktam meg, hogy engem megalázzanak, sem
mibe vegyenek.

- Mondd el, mért alázott meg, - kerte Eirik halkan.
- Nem tudom... Talán az ilyesmit semmibe vesznek mások, talán

csak én, a tapasztalatlan és ügyetlen lány gondolom azt. hogy egy ne
mesi leány szavai érnek valamit. Azon az esten, amikor tovább lovagolt
tőlünk, feljött az ágyasházba hozzám. Azt mondta, azt ígérte, hogy
visszajön értem a fivéreivel és megkéri a kezemet. Bs megkérdezte, így
akarom-e én is? Azt mondtam neki; hogy igen, én is igy akarom... És
azt is kérdezte, megcsókolhat-e ... - suttogta szinte alig hallhatóan
Cecilia. - Bs én a csókot sem tagadtam meg tőle. Pedig csak Isten
tudja, hogy jobb lett volna. ha nem csókol meg senki. És Isten tudja azt
is, hogy' én [örundot nem szetetem. De úgy beszélt, hogy én azt hittem,
ti akarjátok. te és az apánk, hogy a felesége legyek. Bs én nem akar
tam ellenkezni. Akkoriban olyan jó véleményem volt [örundról, azt hit
tem, más lesz, mint a többi férfi. Mert éreznem kellett, hogy apánk soha
nem kérdezné meg tőlem. kinek akarok a felesége lenni. .. De Jörund
azt hiszi, az én szavam és az én csókom nem ér valami sokat ...

Eírík hirtelen a huga fölé hajolt és megcsókolta a száját, azt~ újra
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némán végigfeküdt a szőrmetakaró alatt és színte bocsánatkérőri mon
dotta:

- Hátha Jörund sem maga rendelkezik az akaratával? Hátha más
házasságot szemeltek ki már neki a íívéreí? És [örund akkor még nem
tudott róla.

- Akkor míért beszélt így velem? - felelte Cecilia haragosan. 
Ha nem tudta, hogy Ő vásárol vagy őt adják el...?

- Igazad van. De vélem úgy beszélt rólad, mintha nagyon közel
lennél a szívéhez. És fontos lenne, hogya felesége lehess. De tudod,
hogy haza kellett menníe és a fivére ivel beszélnie előbb ...

- A fivére i talán azt hiszik, a mi családunk méltatlan lenne [ö
rundhoz?

Eirik ott feküdt a húga mellett és nem tudott felelni. Ceciliának
oka volt rá, hogy haragudjék. És most Eírík mínrha emlékezett volna
arra, hogy kérte [örundot, ne beszéljen a szándékáról Ceciliával,
Várjon, alllÍ1J kérőként jöhet Hestvíkenre, És [örund míndent megigért.
De amikor ott állt Cecilia mellett, elfeledkezett az ígéretéről. olyan szép
és drága volt Cecília, Megfogta a húga kezét, a mellére vonta, meg
simogatta, és megpróbálta mentení [örundot, oa barátját:

- Más asszonyt szemeitek ki nekí, És Jörund nem tudott semmiről.

Gecilia nem válaszolt. Eírík ott feküdt, simogatta a kezét, s lassan
azt érezte, elálmosodík. Cecilia biztosan már aludt. Mégegyszer a húga
fölé hajolt, óvatosan megcsókolta, azután kilópózott a takaró alól és
leosant a létrán. Még a létrán volt, amikor odaföntről. a sötétből.

utánaszolt a Vékony, hűvös leányhang:
- Ma éjszaka imádkozol még, Eirik?
- Nem - felelte meleqen Eink -. Aludni fogok.
- Ugye, akkor eloltod a lámpást?
Eírík elaltatta a lámpást. Feküdt az ágyon, haragudott [örundra, aki

olyan kevésre becsülte a húgát és Olaf Audunsson családját. De ugyan
akkor mintha zavarta volna a gondolat, hogy Cecíliát feleségül adjáki
[örundhoz. Mióta egész bennsö -világa meqváltozott, sok míndent más
ként, gyökeresen másként látott. Lltálattal. söt bánattal gondolt az éle
tére, szánta-bánta bűneit, - és most, amikor Istennek akarta szentelní
életét, azt sz-erette volna, ha kevesebb bűn szennyezné be a lelkét.

*
És egy napon, amikor Olaf és Eírík lent a parton a csónaket kát

rányozták és Cecilia lehozta az uzsonnát, Eírík igy szólt az apjához:
~ Nagyon egyedül lesz szegény, ha én is elmegyek.
- Talán - és Olaf gondterhelten nézett a fiatal lány után, aki

éppen a lejtőn kapaszkodott fölfelé.
- Ez az egyetlen bánatom - folytatta Eírík -. Elmegyek, míelött

a sorsa eldőlt volna.
- Ez az .én gondom lesz, Eírík - és Olaf szája kicsi. ferde mo

solyra húzódott, mint azelőtt legtöbbször, ha a fiával beszélt -. Hosz
szú esztendők óta nem láttuk, hogy szíveden viselted volna a húgod
sorsát.
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- Igazad van. De előbb nekem is szét kellett néznem a naqyvílág
ban•. akár a többi férfinak: És tudtam. hogy jó dolga van. ha te vigyá
zol rá.

- És ezentúl nem lesz jó neki az ém oltalmam?
EiriJk ott állt. gyaluita a csónakor és lehúnyta a szemét:
- Azért beszélek így. apám, mert lassacskán megö~egszel... - és

zavartan, óvatosan Olafra tekintett. Olaf arca most hideg. barátságtalan
volt, de Eirik azért folytatta: - Nem olyan derűs es könnyed a húgom.
mint az ő koráhan a lányok...

Olaf bármennyire is nem akarta. megkérdezte:
- Panaszkodott talán?
- Azt hiszem nem érti. miért nem hall semmit [örundról. -:- Olaf

erre gyorsan nekilátott a munkának és nem szólt semmit. De Eirdk azért
megkérdezte: - Nem hallottál te se róluk. [örundről és fivéreiről?

- Tudja azt. hogy [örund...? Ha jól emlékszem. arra kértelek.
mondd meg a barátodnaki hogy addig ne beszéljen házasságról, amig be
nem érett a dolog. Férfiatlan és nem valami becsületes az. ha valaki
házasságról beszél egy leánnyal, míelőtt a rokonai és a leány apja eqyes
séqet kötöttek volna.

Olyan megvetö volt Olaf hangja, hogy Eíríkben ismét felébredt
[örund iránti fegyverbarátsága:

- Szólni nem sokat szólt Jörund. De ha két fiatal szívében vonza
lom ébred. azt nem lehet úgy elrejteni, hogy meg ne érezze egyik is,
másik is ...

Olaf hallgatagon dolgozott tovább. és hirtelen csak annyit mon
dott: "lörund!" De annyi nyerseség. gúny volt a hangjában. hogy Eirik
jobbnak látta. ha nem szól többet.

*

Eírík még husvét előtt at akart vitoriázni a kolostorba. Addig nem
talál nyugalmat a lelke. amíg be nem állt. a barátok közé.

Olaf el akarta kísérni a fiát, de megbetegedett. ágynak dőlt. s Eirik
nem várhatott tovább. Igy azután megígérte az apjának, hogy üzenetet
küld, ha tudja már. melyik napon öltözik be a szerzetbe.

Eov reggelen. útrakészen belépett a hálószobába. hoqy apjától bú
csút vegyen. Letérdelt az ágya előtt és apja áldását kerte.

Olaf így szólt hozzá:
- Én csak egyet akarok kérni tőled. .Eirlk. Tanuld meg a holtakért

szóló officiumot és mondd el minden héten anyád lelki üdvösségéért és
az apádért.

-.- Megígérem. Annyit imádkozom majd anyámért és érted, ameny
nyit csak tudok.

- Az apádért Imádkozz, Eírík - mondta Olaf halkan -. A neve
met ne említsd.

Ez az alázat rnélyen meghatotta Eíriket. Letérdelt és megcsókolta
az a~ja kezét.
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A minorfták a leqszívélyesebbeoi fogadták Eírík Olaísont. gs Eírík
tele volt buzgalommal. Meg sem várta az ünnepeket, rögtön tanulásba
fogott, nekilátott a barátok közt az új életnek. és valahányszor csak
módja volt rá, követte őket a kórusra és résztvett a közös énekben.

De egy héttel husvét után felkereste a gvárdiánt és arra kérle.
hadd vehessen búcsút egyik barátjától, míelőtt elzárkóznék a világ elől.

És ha azonnalodalovagolhat. talán visszaérkezik még' időben. és Szerit
Eirik napján beöltözhet a szerzetbe.

Mert Eírík most már teljes bizonyossággal tudta. hogy azon az eJ~

szakán, amikor a húga mellett feküdt és vele beszélt. azért fakadt fel
annyi harag Ceciliából, mert szerelmcs volt [örundba

Gunnarsbyn szivélyesen fogadták. csak [örund volt egy kicsit tar
tózkodó. De amikor közölte vele. hogy kolostorba vonul és csak azért
jött ide. hogy búcsút vegyen. nemcsak [örund csodálkozott el. hanem
a fivérei is.

Az utolsó előtti éjszakán. mielőtt Eírík visszalovagolt volna a ko
lostorba. fajdkakas-lesre indultak. Amíg átvágtak az erdőn, igy szólt
[örund a barátjához:

- Én jobbnak látnám. Eírfk, ha várnál még és próbára tennéd ma
gad. mielőtt elhagyod Hestvikent és a világ minden örömét...

P,g Törund hallotta. hogy Eink mosolyogva halad mellette a sötétben:
- Miért? Azt hiszed. érne valamit ez a meggondolás? Hiszen tu

dom. hogy nem én határoztam így. engem egy hívás szólított Istenhez.
És aki engem hívott. azt nem szabad várakoztatnom.

- Ettől is megkell válnod - mutatott [öruod ugyancsak vidáman
az íjra -. Mindig jó vadász voltál, Eírík.

- Elcserélern egy másik íjra, mellyel magasabb célba találhatok.
- Tudom. Eírík, ezt is tudom. De legalább addig várnál, amíg én

meg a fivéreim apáddal beszélünk. Azt hiszem. tudod miről. Ha nem
sietsz, szólhatnál egy szót az érdekemben apádnál és Ceciliánál.

Eírík alig tudta elrejteni az örömét. gs most [örund elmesélte. hogy
tele volt nyugtalansággal az egész télen és vágyódott Cecilia után. De
várnia kellett még, mert úgy volt, hogya fivére, Steínar és Brynhild el
költöznek Norderheímba. Brynhíld valóságos boszorkány, nem jó lett
volna. ha a fiatal Cecilia egy otthonba költözik vele. De most már for
dult a kocka: Steinar és Brynhild elköltözött.

Eírík hű maradt elhatározásához. Idejekorán indult, úgy, ahogy a
gvárdiánnal megbeszélte. gs Jörunddal üzenetet és emléket küldött a
húqánakt

2.

Olaf Audunsson megépülése óta nem látta a minoriták kolostor
templomát. Egy derűs. friss májusi reggelen ért a klastrom falai alá.
Az út szélén virágpompában álltak a vadcseresznyék, korán kezdödött
abban az évben a tavasz. Korán volt még, míkor felért a kapaszkodón
a dombra. éppen zúgni kezdtek a harangok. Hideg borzongás futotta el.
amikor feje fölött meghallotta a harangok szárnyas, érces hangját.
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A templom ablakaín, akár széles, Iénylö gerendák, hasítottak át a
napsugarak, fényüJkiben táncolt a por. Olaf .szétnézett, de semmi sem
juttatta eszébe azt a régi képet, amit emlékezete a ferencesek templo
máról őrzött. Akkoriban homályos, hideg, sivár volt ez a templom, és
amíg építették, csupa zűrzavar, a kórus íve űresen ásított bele a fekete
éjszakába. Most tarka napfényben fürdött a kórus, színes üveget vág
tak az ablakokba. festmények csillogtak a mésszel fehérre festett fala
kon és gazdagon, szépen díszítették íel a főoltárt. Hátul, mélyer» a kó
ruson, padjaikban ott álltak a barátok, még a reggeli imádságot mond
ták. A kórustól balra - ott, ahol emlékezete szerint egy különös, szinte
eleven feszület függött -, most két apró mellékoltár állt. A feszületet
pedig a kórus íve fölé akasztották, egy kereszt-gerendára, de a nappalí
fényben az is más volt, mint akkoriban régen.

A templomban alig volt még valaki. Olaf beült az ajtó mellettí
padba, ott akarta megvámi a misét. Tétlenül szemlélődött, s úgy találta,
igazat szólnak azok, akik azt mondják, szebb lett a mezítlábasok temp
loma. Feje felett zúgtak a haranqok, egyre többen és többen áradtak be
a kapun. Megérkezett a családja is: a legszebb ruhájában Baard, aztán
Anki és Tore, ők is új köntösükben. melyet Eirit beöltözésének ünne
pére Olaf ajándékozott nekik. Kisideig térdeltek, s amikor fölemelked
tek, Olaf is kilépett a padból és velük együtt ment fel a kórusra. Signe
és Una már ott térdeltek a padban, az asszonyok oldalán és köztük tér
delt Cecilia is, arcán sűrü a fátyol.

Most egy barát jött, hosszú gyertyagyujtó rudat hozott, sorra gyuj
totta az oltár gyertyáit, és azok, akik az oltár közvetlen közelében áll
tak, térdrehulltak. Olafot zavarta, hogy most már ő áll csak egyedül,
mínden tekintet őt figyeli, erre ő is térdet hajtott és köpenyének egyik
csücskébe rejtette arcát. Idegenül. puhán és hűvösen ért arcához a sely
mes szövet, Idegenül, mert az elmúlt években ritkán öltötte magára ün
nepi köntösét.

Imádságokat kezdett mormolní, rnerő meqszokásból, hiszen mímelníe
kellett most is az imádságot, akárcsak máskor, ha az illem és megszokás
úgy kivánta. És volt ebben a tettetett áhítatban valami szándékosság is:
azt mondták róla, jó keresztény, és ő jó kereszténynek akart most lát
szani. Akár szívének legmélyebb titkát, el akarta most rejteni, hogy el
fordult Istenétől, nem akarta, hogy az emberek azt lássák, szívében dac
cal és gúnnyal néz farkasszemet Istennel. Nem Isten diadalát és sikerét
kívánta mcstanában. - bár tudta, hogy akármit cselekszik, mindig és
mindenben Krísztusé a győzelení. S akárménnyire is elfordult Krísztus
tól. olyan lesz mégis, mint az idegenbe száműzött hazaáruló, akit titkos
boldogsággal tölt el elárult népének győzeIme, s aki titokban annak a
zászlónak győzelmét áhítja, amely alatt néki nem lehet többé küzdeníe.
De tudta azt is, hogy az imádságnak ajkára toluló szavai hasonlatosak
a maghoz, melyben megfulladt a csira. :Ss mondta a szavakat mégis,
mert nem akarta, hogy oldalán a férfiak megtudják. milyen szegény az,
aki elfordult Istenétől.

De amikor egyszerre az jutott eszébe, hogya télen egyedül' marad
Hestvikenen! A lelkében támadt ürességet és némaságot nem tudta többé
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eltölteni azzal a gondolattal. hogy jól van így, megöregedett, míndig az
övéinek javát akarta, most már egyedül maradhat. Cecíliát elviszi [ö
rund, s talán így van ez rendjén. De Eírík is elhagyta, Bothildot is el
temette ... S most egyedül marad a lelkével, olyan lesz, minta fogoly,
akit rabtársa holttestével kötöztek össze a torony alatti legmélységesebb
üregben!

Olaf érezte, hogy ez a gondolat szinte egy folyam örvényébe so
dorta, - viharos gyorsasággal borul össze felette az áradat. Ha látta
a magányt, amely a hestvikeni öbölben majd körülveszi, megszédült, 
aztán olyan csend lett benne hirtelen, mintha a tenger fenekére zuhant
volna, a tiszta és mozdíthatatlan mélybe. És aztán növekvő bizonyos
sággal érezte, hogy ebben az irdatlan mélységben sem lesz egyedül.
Istenem, én Istenem, a felhők magasába rántottál magaddal és a tenger
mélyére űztél le' engem! Egyszer, egy téli éjszaka sápadt-kék kupolája
alatt, ott áll már Isten csupasz tekintete, előtt, és akkor a fél-életét ve
szítetteel. És most, hogy mindent elveszített. újra éreznie kell magán
Isten 'tekintetét, úgy lövel feléje, mint a tengermély sötétjében a mélyre
zuhant, megkövült fenyőerdőkön keresztü!.

6, bárcsak tetszhalott lenne a halott mag, bárcsak fonnyadt lomb
nyughelyéről felkelne és felébredne a meggyilkolt, gyermek, a hite!
Olaf nem tudta, mít jelent benne ez a vágy: borzadályt-e vagy remény
séget? De most valóságqal rászakadt a tisztánlátás, és tudta most, hogy
sohasem a félelemtől és a fájdalomtól rettegett. Mindent magára vállalt,
ha egy életet a pusztulástól vagy nyomorúságtól kellett megmentenie.
Egyetlen egytől félt örök életében: tönkrezúzni egy életet, megrohasz
tani egy életet! Mindig azt hallotta, hogy úgy szeressük felebarátunkat,
mint önmagunkat, s megértette, igaznak találta ezt, és minél jobban tudná
követni ezt a parancsot, annál jobb lenne. De ahogyanapfénytől át
világított ablakon tisztán látni a festményt, olyan tisztán látta most, mek
kora jelentősége van annak, hogy Isten tisztán és kerülgetés nélkül azt
is megparancsolta: szeressük önmagunkat is.

Arra eszmélt, hogy valaki megérintette a vállát. Egy szerzetes in
tett neki a kezével és mutatta, hogy közelitsen az oltár felé. Olaf észre
sem vette, mennyíre haladt már a míse, hogya pap már az "Orate fra
tres" szavaihoz érkezett. És most meglátta Eíríket, - eddig észre sem
vette, hogy Eírík is belépett a templomba.

Ott, a kórus íve alatt feküdt Eírík, oldalán kinyujtott karokkal,
homlokával érintve a földet. A sötétvörös selyem-lebernyeg végigfolyt
fekvő alakján, végigterült a padozat szürke kövein, előcsillogott alóla a
kard, - mert ma, amikor azért jött ide, hogy önmagát és minden bir
tokát felajánlja Istennek, Eirík volt az egyetlen valamennyiük között,
aki karddal az oldalán merhetett Isten házába lépni.

Olaf felállt, néhány lépést előbbre ment és letérdelt a helyére, az
ifjú Eírík beloldalára. És most minden bi'incset szétzúzott egyszerre fia
iránti szeretete. Szívének fia az, akit ma elbocsájt maga mellőkEs Olaf
újra köntösébe rejtette arcát.

Elbocsájtja a leányát is, odaadja egy férfinak, akiben csak félig
meddig tud meqbízní, odaadja mindannak, ami bizonytalan és váltezé-
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kony a világban, de Ceciliát talán mégsem kell egészen elereszteni a ke- .
zéből. Eiriket azonban teljességgel oda kell adnia Istennek. míndannak,
ami szílárdabb, mint a szíkla, biztosabb, mint a halál és az utolsó itélet,
- ez már a tökéletes válás. minden időkre, talán mindörökkön örökké ...

Fiam, fiam, aki díedalmaskodsz abban. amiben én kudarcot vallot
tam... !

Olaf nem tudott a misére figyelni. Köröskörül észre sem vett sem
mit, amíg egészen a közelében nem hallott meg egy hangot. A gvárdián
állt ott a kórus ívének közepén, előtte karcsúri és sudáran Eírík térdelt,
ifjú arcát a magasba tárta. fejéről visszahajtotta a csuklyát. Vörös volt.
Eirik ruhája, mert a ruhákat is fel kell áldozni az oltárnak és a kolos
tornak szüksége van vörös selyemre, ha másért nem, hogy miseruhát
varrjanak belőle.

Olaf hallotta, ahogy Eirik felelget, - hangosan és tisztán, a szava
átvisszhangzott a templomon. Hátul a templom-hajóban néhány asszony
hangosan felsírt. Mindig ilyenek az asszonyok. - mondogatta magában
Olaf. - hogy rajta is erőt ne vegyenek a könnyek. Látta. ahogy Eírík
megragadva a gvárdián kezét. felémelkedik. Csizmáján halkan. finoman
megcsörrent a sarkantyú. mialatt a főoltárra követte a gvárdiánt. Olaf
egy nagy csomó durva. hamuszürke darócot látott most az oltáron ...
Most megáldják az ujonc-ruhát, most átadják Eíríknekl És Eírík fogja
a csuhát. a szívéhez szorítja.

Torkában elviselhetetlen lett a fojtó fájdalom. Aztán annyit érzett
Olaf. hogy égő szeme míntha megvakuina hirtelen. Ojra arca elé tar
totta köntöse szegélyét. Amikor felnézett, Eírík már eltünt. Olaf felemel
kedett. visszatért a helyére. Baard mellé. Egyetlen szót sem értett abból.
amit felolvastak és imádkoztak. És a végén a ..Veni Creator'l-t is úgy
énekelték el, hogy észre sem vette.

És aztán visszahozták Eíríket. Olaf úgy érezte. nem ismeri ezt az
ifjú szerzetest. Fínom, keskeny koponyája frissen nyirva csillogott ha
jának rövidre vágott fekete koszorújában. Ez lenne Eirik sötét, nyug
talan arca. Eírík arca változott igy meg. lett sápadt. akár a háncs? Két
világos nagy szeme úgy ragyogott, mint két csillag. A hamuszürke csu
hában, keskeny derekán a csomóra kötött zsinórral. még magasabbnak
és szélesebb vállúnak tűnt, mint azelőtt. A csuha alól meztelenül villant
ki a saruból a lába.

Egy pillanatig állt. némán és sugárzón, aztán megfordult. végigjárta
a kórust, békecsókkal köszöntötte új testvéreit. Amikor Olaf újra fel
nézett, a templom-ajtón már az utolsó barátok tüntek el a kolostor felé.

Odakint, a templom-dombon. találkozott Olaf a családdal. A kezü
ket nyujtották feléje. egyik a másik után. Több férfi a városból, aki is
merte Olaf Audunssont, odajött és azok is köszöntötték őt.

Az Arnedatterek főkötőjük csücskevel törölgettékkisírt szemüket.
Cecilia most sem emelte fel fátylát, talán a templomban sem emelte fel
egyetlen pillanatra sem.

Aztán Olaf és Cecilia elindultak a dombon lefelé. a vendégház felé.

Thurzó Gábor fordítása
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