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Olimpia. Talpig feketében voltak,
suhogó sleppel. Bágyadtán moso-
lytgtak felénk s biccentésükben
benne volt mindaz, amit külön
számlára írna egy temetkezési
vállalat hoppmestere. Miután
diszkréten intettek szakállas mu-
lattatónknak, hogy távozzék —
róv idesen megtudtuk gyászuk
okát. Ezelőtt másfél esztendővel
hall meg özvegyasszony nővérük
s öt gyászolják mély gyászban,
míg a két esztendő le nem telik.

A társalgás a hölgyek szomo-
rúsága, a másfél évvel ezelőtti
haláleset körül folyt. Megtudtuk,
hogy az elhunytat Madame Theo-
dorának hívták s jellemben nagy-
vonalú, női erényekben gazdag
hölgy volt, ki mindig fekete ru-
hában járt, kivéve esküvője nap-
ját és mézesheteit, mikor kivéte-
lesen színes ruhát öltött magára,
mondván, hogy e2zel a kis meg-
alkuvással tartozik annak, akihez
magát egy életre hozzákötötte.
A harmóniának megtestesülése
volt a nővérek bensőséges élete,
különösen Theodora özvegysége
óta. Otthonról, kis kertjükből ön-
célú sétára nemigen mozdultak ki,
mégis díszes fekete ruháikban
gyakran voltak láthatók, amint
méltóságteljes lépteikkel mennek
át egyik járdáról a másikra s hol
itt, hol ott bekopognak, társadal-
mi kötelezettségeiknek téve ele-
get. Mert Ana, Olimpia, Theo-
dora, a harmonikus három nővér,
külön naptár szerint osztotta be
az esztendei tennivalókat. Évfor-
dulóknak éltek, ó, nem névna-
pok, születések, keresztelők, eskü-
vök évfordulóinak! Nem! Mint
három fekete holló, úgy őrködtek
a halálozások emléke felett. Sok-
sok esztendőre visszamenőleg
nyilvántartottak minden halál-
esetet, azoknak pontos dátumát,
körülményeit. Hetedízigleni ro-
konság-táblázatokkal dolgoztak.
£\ ente a városkában százkilenc-

venhét halálozási évfordulót tar-
tottak számon, a saját családi
gyászaikon kívül. Százkilencven-
hét emlékeztető vizita nem kicsi
dolog: van olyan nap is, amelyre
nyolc esik. Közös eszmék, közös
életcél valóban kizárólagos alap-
jai a harmonikus életnek, lám itt
a bizonyíték, hogy úgy van: Ana,
Olimpia, Theodora . . . Illetőleg
csak volt, mert amint Theodora
elköltözött az élők sorából, Ana
és Olimpia között, ami eddig még
sohasem fordulhatott volna elő,
nézeteltérés támadt egy kérdés-
bon: Theodora hátrahagyott árva
fiacskájának, kicsi Jorgónak fel-
ügyeletét illetőleg.

— önök hölgyeim és uraim —
mondta Madame Ana — világot-
járt emberek, jó emberek, előkelő
emberek, hálásak volnánk önök
iránt, ha jótanáccsal jönnének
segítségünkre ebben a kérdésben.

— Igaza van nővéremnek —
bólintott Madame Olimpia. — Az
egyetlen kérdésben, mely példás
egyetértésünket zavarja, csakis a
kívülállóknak elfogulatlan véle-
ménye hozhat kielégítő megoldást.

— Ezért, hölgyeim és uraim —
folytatta Madame Ana —, kérem
önöket, hallgassák meg problé-
mánkat. Szegény elhalt nővérünk,
Madame Theodora, özvegységre
jutván, kétszeres gondot fordított
fiacskájára, kicsi Jorgó nevelé-
sért. Az volt az álláspontja, mi-
ben mi testvérek teljes egészében
egyetértettünk, hqgy nem szabad
dajkára, nevelőre bízni a gyer-
meket, sőt fiúgyermekről lévén
szó, külön figyelmet kell fordí-
tani arra, hogy a gyöngédségnek,
a körülötte való állandó foglala-
tosságnak eszközeivel, megöriz-
tessék azoknak a hajlandóságok-
nak kifejlődésétől, amelyek a leg^
apróbb férfiúban is benne szuny-
nvadnak s melyek a durvaság-
nak, keménységnek, szép gondo-
latok iránti érzéketlenségnek el-

Székely kapu Udvarhelyben.

harapódzására vezethetnek a
gyermeki lélekben. Ezért a kon-
doleáló látogatások idejét sem
zárva ki, megboldogult nővérünk
éjjel-nappal maga mellett tartotta
kicsi Jorgót, együtt tanult vele,
együtt étkezett, együtt játszott és
saját szobájában helyezte el rá-
csos ágyacskáját. Míg nővérünk
élt, kicsi Jorgó engedelmes, szelíd
gyermek volt. Szép énekeket ta-
nult, tudott már keveset játszani
ciíerán, a francia nyelvben jól'
haladt. Másfél esztendeje azon-
ban, nővérünk halála óta elvesz-
tettük hatalmunkat fölötte. Este
nem akar hét órakor lefeküdni s
különösen nem rácsos ágyacská-
jába, Olimpia nővérem szobája- \
ban. Azt mondja, hogy Olimpia,
horkol s különben sem szeret
mással egy szobában aludni.'

Mindegyre elszökik hazulról, ösz-
sze-vissza csatangol, fantasztikus
terveket sző olajbogyóról, miegy-
másról s azt mondja, ő nem fog
itt penészedni örökre! Már most
a helyzet az, hogy Olimpia nővé-
rem szerint, itt nincs más hátra,
mint teljes eréllyel lépni fel és
keresztülvinni akaratunkat. Én
viszont attól tartok, hogy túlsá-
gosan határozott fellépéssel egé-
szen elidegenítjük magunktól a
gyermeket s ezért azt ajánlottam,
hogy egyes dolgokban, mint pél-
dául a külön szobában való há-
lás, a hétórai lefekvés kérdésé-
ben utána kell engednünk s az
engedményekkel szemben viszont
megkövetelni egyebekben a neve-
lési elveinkhez való feltétlen ra-
gaszkodást. Ez a két álláspont
van most itt közöttünk, melyek


