
Igaz történet
Fazekas Gizella szerelemgyerekként született Orosházán 1927-ben.
Egészséges, piros bőrű, pufók képű baba volt, akinek csodájára jár-
tak, milyen gyönyörűséges a formája. Szelíden mosolygott, amikor
anyja föléje hajolt és gyengéden simogatta puha arcát, pár szál haját.
Még éppen csak gőgicsélt, mert beszélni nem tudott, de ajkának
biggyesztésével, hangszíne változásaival mintha jelezte volna, hogy
felismeri, akik körülötte feltűnnek. Hetek, talán hónapok teltek el,
hogy világra jött, de már különbséget tudott tenni az emberek kö-
zött. Különös érzékkel jegyezte meg, kik bámulják őt ámulattal, és
miféle vonzalmat táplálnak iránta, ahogy gügyögtek hozzá és be-
cézgették. Pedig ő maga jóformán szóra sem volna érdemes, hiszen
sem jót, sem rosszat nem tett; arról sem tehetett, hogy napvilágot lá-
tott — magától jött, egyszerre csak itt termett!

Édesanyját Fazekas Katalinnak hívták. Természetesen ő volt az a
személy, akire a gyermek minden pillanatban ráismert; minden
mozdulatából és hangjának hordozásából tudta, hogy számára a
legközelebbi lény. Finom érzékszerveivel azt is megsejtette, hogy
anyja olykor haragos és zord kedvű, egyszer-egyszer pedig úgy te-
kintett rá, mintha bánatnak jött volna a világra. A baba ekkor felsírt,
zokogott, arca elborult a dühtől és apró ujjait görcsösen ökölbe szo-
rította. Éhes vagy szomjas talán, tisztába kéne tenni — vajon ho-
gyan jöhettek volna rá, mi a baja az akaratos pólyásnak, aki előz-
mények nélkül, hirtelen tört ki éktelen sivításba?

Az édesanya csontos, szikár nő, vállig érő barna haját a feje búb-
ján kétfelé fésülte. Elálló, nagy fülei és keskeny, hegyes orra miatt
zavartan szégyenkezett, hogy külseje nem ideális, de szépen ívelő
szája és halvány mosolya bájossá varázsolták. Különösen a szája
szegletében megjelenő gödröcskék tűntek vonzónak, amelyek kis
köröcskéket alakítva süppedtek az arcába, valahányszor elnevette
magát vagy széles mosolyra nyíltak ajkai. Termetre átlagos asszony,
noha feltűnően beesett melle és vékony lábai azt sejtették, hogy nem
eléggé fejlett, vagy tán nem eszik eleget, ezért nem erősödött meg
kellőképpen. Arca is sápadt és nyúlánk, ugyanakkor sima, sehol egy
ránc. Hisz maga is még gyerek, nemrég töltötte be a huszadik évét.

Kereskedőként dolgozott egy ruházati üzletben, amikor megis-
merkedett Kelemen Istvánnal. A férfi fél fejjel magasabb volt nála,
vállai erősek, karja és lapát tenyere arról árulkodtak, hogy fizikai
munkát végez. A fiatalember, aki pár esztendővel idősebb volt a
lánynál, kőműves segédként dolgozott; a sok cipekedéstől vasta-
godtak meg karjai. Úgy tervezte, hogy kőműves mester lesz, majd
építőipari vállalkozó, ha isten is úgy akarja. Gazdagságban, kénye-
lemben fog élni, nem lesz szüksége garasoskodásra; az asszony
pedig, akit feleségül választ, vele együtt élvezi a bőséget és a bol-
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dogságot. Olyan határozottan és élénken magyarázott, hogy sza-
vában még az sem kételkedhetett, aki borúsabban látta a jövendőt.
Akárhányszor feltűnt a boltban, márpedig egyre gyakrabban ke-
reste fel az üzletet, egyből a fiatal eladólány után érdeklődött.
Eleinte vásárolni tért be, aztán csak ürügyként turkált a ruhák kö-
zött, hogy szemügyre vegye és megkörnyékezze a barna hajú leány-
kát. A két fiatal nem emlékezett pontosan, melyikük szeme csillant
meg hamarabb, de István bíztatásnak vette, hogy Katalin arca fel-
ragyog, bőre kipirul, amikor a színe elé toppant. A lányon ráadásul
olyan izgatottság lett úrrá, amikor magukra maradtak, hogy a vak
is láthatta, nem közömbös a fiú iránt. A lányt elbűvölte a fiatalem-
ber kedvessége, választékosnak tűnő modora, derűlátó tervei a jö-
vőre nézve, és nem utolsósorban hízelkedése, ahogyan dicsérte kül-
sejét és bájait. István volt az első férfi, aki hegyes orrában a szépséget
felfedezte, és egész küllemét páratlannak ítélte. Megdobogtatta a
szívét, miként korábban még senki sem.

Ahogy teltek a hetek, szerelem szövődött közöttük. Katiban alig-
hanem nagyobb lángra is lobbant a szenvedély, mint gondolni me-
részelte, hisz oly sok minden megváltozott körülötte. Másként kelt
fel reggel az ágyból, mint korábban, amikor fásultan és unottan
vonszolta magát, és oly szürkén és bánatosan múltak el az órák. Ez-
után máshogyan látta a napokat és a monoton munkát, a fárasztó
görnyedezést, hogy megkeresse a csekélyke havi fizetését. Minden
cselekedete új értelmet kapott, eddigi reményei, hogy csúf siheder
lányból tündöklő kisasszony válik, most mind beteljesedni látszot-
tak. Új világ köszöntött rá, hogy egyszeriben felfigyeltek rá, körbe-
udvarolták és agyondicsérték; nem nézték alacsony származását,
szégyellnivaló jövedelmét. Ábrándosan szövögette a jövőjét, hogy
mi következhet ezután, milyen boldogság és családi öröm vár rá, ha
összeköti életét Istvánnal. Azt is előre számba vette, mert jó érzék-
kel megsejtette, hogy hamarosan gyermeke születik, akinek István
lesz az apja, ez a délceg, jóravaló fiatalember, akiben a gonoszság
csírája sem lakozik. Ha már tervezgetett, inkább fiúra gondolt, de
ha lánnyal áldja meg az ég, ugyanúgy fog örülni — már csak a
nevét kell kitalálniuk.

Katalin úgy számolta, hogy közeleg az eljegyzés ideje, mert a
vonzalom, amely a fiatalember iránt elhatalmasodott benne, egyre
erősödött és ennek természetes következménye a kapcsolat meg-
szilárdítása. Nem késhet sokáig a pillanat, hogy jegygyűrűt húzza-
nak az ujjára, aztán kitűzzék az esküvő napját. De ha késik is vagy
elmarad az eljegyzés, ez pusztán annak tudható be, hogy István
egyelőre szerény jövedelemmel rendelkezett; nem tellett drága gyű-
rűre. A fényes és gondtalan élet, amelyről a fiatalember oly gyakran
szónokolt, kárpótlásul szolgál a mostani szűkösebb időkre, amikor
halogatni kellett az egybekelést. A kötelék pedig, amely szívüket
összekapcsolta, nagyobb kincs minden forintnál; pénzben nem
lehet mérni a vágyakozást. Eltelhet egy év vagy száz, a lány eltö-
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kélte, hogy István a választottja, mert mást úgysem tudna úgy sze-
retni, mint őt.

Amikor Istvánnal közölte, hogy várandós lett, a férfi meglepet-
ten húzta fel a szemöldökét, és csodálkozva méregette a lányt. Arca
megnyúlt és perceken át szótlanul ténfergett körbe-körbe. Annyira
váratlanul érte a hír, hogy csak hüledezett és mélyeket sóhajtott.
Egy idő után Katalinnak kellett nógatnia, hogy ugyan szólaljon már
meg, és ne tegyen úgy, mintha titkolná örömét. Erre a férfi bólo-
gatni kezdett, hogy ez bizony jókora meglepetés, és mennyire nem
gondolt arra, miféle fordulatot tartogat a jövő. Gyengéden, ugyan-
akkor kissé színpadias mozdulattal átölelte a nőt, de csak néhány
másodpercre, mintha közben eszébe ötlött volna valami, s máris
visszahőkölt. Zavartan morfondírozott, hogy mitévő legyen; mi
volna a helyes cselekedet ebben a magasztos helyzetben, amikor
kiderült, hogy apa, tehát maga is gyermeket vár. Korábban folyton
fennkölten festette le egy apa szerepét, aki a család gondozója és
gyámolítója, az asszony számára pedig örök támasz.

István a következő hetekben rendre elkésett a randevúkról vagy
előre megüzente, hogy halaszthatatlan ügyei miatt nem tud meg-
jelenni a találkozókon. A lány szüleinél sem látogatta meg Katit,
ahová pedig rendszeresen eljárt, mert gyakorlatilag családtagnak
számított, s már csak az volt hátra, hogy a rokoni összetartozást tör-
vényesítsék. A boltba is csak elvétve szaladt be, hogy futó pillan-
tást vessen a lányra, és emlékeztesse, milyen gyakran jutnak eszébe
az együtt töltött percek és órák. Soha nem mulasztotta el, hogy bo-
csánatot kérjen távolmaradásai miatt és egyfolytában sajnálkozott,
amiért megbízhatatlannak tűnt fel. Utalt a megváltozott életkörül-
ményeire, munkahelyi problémáira, valójában azonban kifogáso-
kat keresett, hogy elkerülje a kínos szembesülést, amely apaként
várt rá. Maga sem fogalmazta meg pontosan, hogy mi ütött belé,
mert menekült a felesleges és önkínzó tépelődés elől. Mentségként
azt hozta fel — márpedig ürügyet mindenképpen ki kellett talál-
nia, hogy lelki békéje helyreálljon —, hogy maga is még gyerek, egy
nagy kamasz, aki felelőtlenül cselekszik. Hogy várható el tőle, hogy
komoly döntést hozzon, és egész életére elkötelezze magát egy fia-
tal lány mellett, akivel a sors szeszélye folytán megismerkedett, sze-
relembe esett, de a szerelem múlandó?

Hetekre, aztán hónapokra eltűnt. Kati érdeklődött utána a mun-
kahelyén, de közölték vele, hogy István kilépett, az új munkájáról
pedig nincsen tudomásuk. Szüleitől elköltözött, az anyja is csak al-
kalomadtán hallott róla híreket. Felnőttként a maga útját járta, nem
engedett beleszólást az életébe. Ha kérdezték is, miféle szándékai
vannak a jövőjét illetően, kitérő válaszokat adott. De ne aggódja-
nak érte, mert megtalálja a számításait; amit a fejébe vett, hogy meg-
állja a helyét, biztosan úgy is lesz.

Amikor Gizella megszületett, Kelemen Istvánnak végképp nyo -
ma veszett. Nem kívánta látni gyermekét és nem akart találkozni
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Katival sem. Nevét sem adta a lányának, hogy apja után Kelemen
Gizellának hívják; az újszülött így vette fel anyja nevét. Fazekas
Gizellaként anyakönyvezték, és ekként szólították, akármerre meg-
fordult. Totyogós gyerekként nem ütközött meg ezen, hiszen miért
szúrt volna szemet, hogy anyja nevét viseli? Az sem zavarta külö-
nösen, amikor félárvának nevezték és sajnálkoztak sorsán, hogy ág-
rólszakadtként kell felnőnie.

Az édesanya a gyerek születésekor biztos volt benne, hogy a férfi
csak átmenetileg tűnt el, s hamarosan felbukkan. Folyton hazavárta,
mert úgy gondolta, a család a közös otthonuk, ahogyan István erről
oly sűrűn beszélt. Ha másra nem, erre a pici lánykára, a takarosan
cseperedő Gizellára feltétlenül kíváncsi, s nem lehet olyan kemény -
szívű, hogy ne csodálja meg szülöttjét. S tán az asszonyt sem felej-
tette el, aki iránt olyan tüzes szenvedélyt mutatott, s akivel együtt
tervezte a jövőjét. Vagy inkább Katalin volt az, aki a szerelemtől el-
vakultan ragaszkodott a férfihez, akiben semmi kivetnivalót nem
talált? Miért hitte volna el, hogy hűtlenül elhagyják, cserbenhagy-
ják, s a férfi, akire napjában százszor gondolt, örökre kitörölte az
emlékezetéből?

Fazekas Gizella már nagyobbacska volt, serdülővé érett, amikor
felfogta, miféléket pusmogtak háta mögött az emberek. Fattyúgye-
rek, zabigyerek, mondogatták, aminek nem ismerte az értelmét, ké-
sőbb azonban rájött, hogy a házasságon kívül született utódokat
nevezték így. Vagyis törvényen kívüli, mintha nem is teljes körűen
létezne, hanem csak úgy, mint egy jól tartott jószág, amelyet törzs-
könyvvel és számmal látnak el. Más, mint a többiek, akiknek ren-
des nevük van, ismerték az anyjukat, apjukat, ráadásul becsületes,
dolgos szülőkként jellemezték őket. Gizi pedig csak egy hátraha-
gyott gyerek, véletlenül jött a világra — lám, senkinek nem kell,
csupán szegény édesanyja nevelgeti egymagában.

Szánakozva, máskor csípősen jegyezték meg róla, hogy meglát-
szik rajta az apai nevelés hiánya. Milyen nyakas, durcás kamasz lett
belőle; milyen gyakran szájal és hangoskodik! Hová fog elfajzani
ez a lány, ha már serdülőként rendetlen és nem tiszteli az idősebbek
tanácsát?! Ártatlan gyermek, védték meg mások, hiszen félárván
cseperedik; nem tehet róla, hogy apátlan! Meglátjátok, komoly fel-
nőtt válik belőle, józanabb és igyekvőbb családanyává érik, mint
bárki lánya a városban!

Gizi egyszerre volt félénk és nagyszájú, mintha keresné a helyét,
hogy kik közé tartozik. Az iskolában természetesnek vette, hogy az
osztályteremben többnyire a hátsó padsorokban kuksolt, és nem-
törődöm, trehány lánynak könyvelték el. Nem háborgott, amikor
rendre lepirították, hogy megint nem készítette el a leckéjét, és mi -
kor jön meg végre az esze. Egy idő után hozzászokott, hogy folyton
megszólták elhanyagolt ruhája és piszkos körmei miatt. De miért
is lett volna másmilyen, amikor eleve más szabályokat alkalmaz-
tak rá, s az volt a közvélekedés, hogy törvénykívüliként az utolsó
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sorban a helye? Mindössze egyetlen pillanat volt, egyetlen alkalom,
amelyet elviselhetetlennek tartott, s legszívesebben a föld alá süly-
lyedt volna szégyenében. Amikor az iskolában ismétlődően és ki-
kerülhetetlenül faggatták a tanárok a tanulókat, hogy anyja neve,
apja neve… A diákok csengő hangon, választékosan feleltek, de
Gizinek nem volt mondandója, mindig ugyanazt nyögte ki: anyám
neve Fazekas Katalin… én pedig Fazekas Gizella. Ekkor elvörösö-
dött és izzadt kezét tördelte kínos zavarában.

Hosszú évek teltek el utána. Gizi felnőtt, szakmát tanult, varrónő
lett. Később kereskedőként is vizsgát tett, majd eladónak szegődött
el egy játékboltba, mert a varrásból nem keresett annyit, amennyi-
ből tellett volna a megélhetésre. Szabadidejében varrogatott, evvel
egészítette ki jövedelmét. Magasra nőtt, nyúlánk asszony lett be-
lőle, termete alapján apjára hasonlított. Arca azonban inkább any-
jára ütött: ugyanolyan kis gödröcskék villantak meg a szája szegle-
tében, mint édesanyjának, amikor elmosolyodott vagy jókedvében
kacarászott. Már közelített a harminc éves korhoz, amikor férjhez
ment. Felvette a férje nevét, így lett belőle Sitke Sándorné. Lánykori
nevét csak hivatalos bejegyzéskor használta, illetve barátnői szólí-
tották úgy, mert akként ismerték. A kis félárvából derék asszony
lett, mondogatták róla; eleinte üggyel-bajjal, később azonban már
szépen viselte a ház gondját és tervezte a gyermekáldást.

A fiatalasszony édesanyja, Fazekas Katalin magányosan örege-
dett meg: nem kötötte össze az életét senkivel, hanem csak dolgozni
járt és a lánya nevelése, taníttatása foglalkoztatta. Aztán kiházasí-
totta, s hozományként a családi házat is ráíratta, amelyben együtt
laktak. Sima arcán megjelentek a redők, de a gödröcskék is látszot-
tak, amelyek oly vonzóak voltak egykoron. Kacajra ritkán szaladt
szélesre a szája, de a mosolyt nem felejtette el: annak örült, hogy
lánya révbe ért, legalább neki legyen jobb sora!

Kora délután volt, amikor a postás levelet kézbesített neki.
Ahogy az asszony kezében forgatta a papirost, szeme csodálkozva
akadt meg a címzésen. Kétszer, háromszor is elolvasta a nevet, aki
megcímezte a borítékot, mert nem hitte el, amit látott. A feladó Ke-
lemen István volt. Miféle Kelemen István, csak nem ő, a Kelemen
István? — töprengett az asszony.

A levélről napokig nem tett említést a lányának, rejtegette, dug-
dosta a borítékot, s ha a küldeményről szó esett, kézlegyintéssel in-
tézte el a dolgot. Közben remegett, minden porcikájában reszketett,
mert emberöltő eltelt azóta, hogy nem hallotta hírét a férfinak. Most
pedig váratlanul előbukkant, hosszú oldalakon fogalmazta meg
közlendőjét, mintha nem is múltak volna el évtizedek; a szerelem
pedig, amely köztük megesett, csak a napokban történt, és Gizi még
mindig totyogós lányka.

Azt közölte az asszonnyal, hogy gonoszság volt a szívében; vég-
telen gazság uralkodott el rajta, amikor cserbenhagyta a lányanyát
és megtagadta a lányát. Alávaló és jellemtelen alak, aki nem érdemli
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meg, hogy nevét megemlítsék, és szót váltsanak vele, s azt sem vár-
hatja, hogy levelére válasz érkezzék. Minden tett, amit elkövetett,
szégyenteljes és szívtelen emberre vall. Jóvátehetetlen, ami megtör-
tént, de ha mégis lehetséges a változás, kéri az asszonyt, hogy lega-
lább elismerhesse álnokságát, s bocsánatért esedezzen Gizi előtt…
Ország-világ előtt akar színt vallani, hogy becstelenül járt el, s azt
sem nem bánja, ha ezért megszégyenül. Felvállal minden kötele-
zettséget, amennyiben ez járható és nem ütközik akadályba… Ha
anya és lánya is elfogadja tolakodását, és elhiszik, hogy őszinték a
sorai, nem vezetik semmiféle hátsó szándékok. Nincs takargatniva-
lója: megnősült, két gyermeke született, akik éppen felnőtté váltak.
Nem lett belőle építészmérnök, miként szerette volna, de szakipari
munkájából tisztesen eltartotta a családját. A szégyenfoltot azonban,
amely múltjához tapadt, nem tudta lemosni. Nem hagyja nyugodni
gonoszsága, az eltelt hosszú idő sem feledtette mulasztását.

Egy hét telt el, mire az asszony szóba hozta a levelet lányának. Gizi
végigfutott a sorokon, s arcán meglepetéssel és különös izgalommal
kérdezte az anyját: ugyan, mit lehet jóvátenni? Aztán felrémlettek
gyermekkori hányattatásai, azok a pillanatok, amikor a csúfság miatt
restelkedett, ha eltűnt apját emlegették; miközben titkon vágyott rá,
hogy ismeretlen szülője előkerül. Úgy képzelte, de akkor még ser-
dülő vagy egészen kicsi gyerek volt, hogy apja váratlanul betoppan,
átöleli anyját és lányát, és biztosítja őket forró szeretetéről, amely
soha nem hunyt ki szívében. De Gizi álma nem teljesült, egyetlen jel
sem utalt arra, hogy apja emlékszik még rájuk. Az évek során pedig
megszűntek a vágyakozások, megváltoztak a körülmények, Fazekas
Giziből férjes asszony lett, Sitke Sándorné a neve.

Egy hónapra rá mégis válaszoltak a levélre. Semmitmondó dol-
gokról írtak, mintha idegennek fogalmazták volna a sorokat. Másfél
oldalon összefoglalták, mi esett meg az évtizedek alatt. Gizi lezárta a
borítékot, anyja pedig a postára indult vele, és egyvégtében zokogott.

Kelemen István ezután kéthetente küldözgette leveleit; akkor is
írt, ha nem érkezett válasz. Megfontoltan, kimérten vetette papírra
mondatait, hogy ne tűnjék erőszakosnak, de folyton kitért szégye-
né re, amely megbánásra késztette. Legalább megvallja vétkét, is-
mé telgette szüntelenül, töredelmes vallomása eljut azoknak a fü-
lébe, akiknek sérelmet okozott. Lelkiismeret-furdalásán immár
minden apróság enyhítésként hat. Megöregedett, nincsenek már
tervei, egyetlen kívánsága, ha szabad egyáltalán kérnie, hogy lássa
a lányát és találkozzék az anyjával. Hadd nézzen rájuk, hadd
mond ja a szemükbe, ami gyötrelemként kínozza. Ha pedig Gizi lá-
nyának nincsen kifogása ellene és az anyja is a beleegyezését adja,
tisztelettel azzal a szándékkal áll elő, hogy Fazekas Gizit a nevére
vegye. Legyen megpecsételve az, ami vér szerint jár a lánynak, de
apja bűnössége miatt elmaradt a keresztelő.

Fazekas Katalin kételkedve fogadta a híreket, hogy az általa va-
laha szeretett férfi valóban megbánta-e tetteit, és szándéka mögött
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nincsen más, csak az őszinte vezeklés. Hosszú heteken keresztül töp-
rengett, mitévő legyen, aztán arra jutott, döntse el a lánya, mi lenne
neki jobb. Az asszony feledni látszott a cserbenhagyást és a sérel-
meket, hisz mindez oly régen történt — ki emlékszik már a részle-
tekre? De a szerelem, amely megesett, mégsem feledhető, és amint
az emlékek felrémlettek, az asszony sírdogált.

Az apasági ügyben a gyulai városi bíróság járt el 1961-ben. Faze -
kas Katalin a tárgyalás előtt napokig huzakodott, szükséges-e egy-
általán megjelennie, de lánya rávette, hogy ott a helye, egyedül
pedig el sem menne a bíróságra. Előtte kétszer találkozott az apjá-
val, hogy személyesen megismerkedjenek és átbeszéljék a hivatalos
tennivalókat. Kelemen István töredelmes vallomást tett, minden ap-
róságra kitért, amiket feltétlenül közölni akart lányával, mert rég-
óta eltökélte magában, hogy helyrehozza, amit még lehet. Vállalta
az összes költséget, amely az üggyel együtt járt, de támasza lesz
Gizinek ezen felül is, ha anyagilag megszorul.

Amikor Fazekas Katalin megpillantotta Kelemen Istvánt a tár-
gyalóteremben, szédülés fogta el. Elég volt egy szemvillanás, hogy
végigmérje a férfit, aki oly behízelgően udvarolt és dicsérte párat-
lan külsejét annak idején. Most feszengve ácsorgott és némán leste
az alkalmat, hogy megszólalhasson. Még mindig délcegen magas,
tűnődött el az asszony, de háta már enyhén hajlott; haja megőszült,
arca törődött és sápadt. Erős vállai ernyedten lehajlottak, lapát te-
nyere csontos és szikkadt. A férfi odaköszönt, s kérdőn bámult az
asszonyra, vajon felfedezi-e rajta a felmentő megbocsátást. Egy szó -
ra vagy hangra várt, amely jelezte volna az engesztelést — legalább
vénségére kijavítsa a csorbát. Fazekas Katalin köszönésképpen bic-
centett a fejével, de közben megtántorodott, belekapaszkodott lá-
nyába, hogy ne essen össze, mert hirtelen rosszul lett, és erőtlenül
omlott le egy székre. „Anyuka, hagyjuk az egészet, nem ér az ügy any-
nyit, hogy bajod essék!” — szólt a lánya, de az anya intett, hogy mind-
járt jobban van, folytassák a tárgyalást, ha már elkezdték. Nem akar
a lánya boldogságának útjába állni, hiszen a pöttöm, árva Gizi na-
ponta arról álmodott, hogy egyszer véget érnek a csúfolódások és
nem lesz törvénykívüli, miként azt fejéhez vágták.

Sitke Sándornét, született Fazekas Gizellát hivatalosan is átke-
resztelték új leánykori nevére, így lett belőle Sitke Sándorné, szüle-
tett Kelemen Gizella. Már csak lánykori barátnői szólították úgy,
hogy „Gizi, a szégyenlős Fazekas Gizi; de megváltoztál, mióta családa-
nya lettél”. Gizi kiigazította őket, hogy nem úgy van ám, Kelemen
Gizi a neve, de hát mindegy is már.

Apja a keresztelő után is rendszeresen írta neki a leveleket, foly-
ton érdeklődött családja iránt. Nem mulasztotta el megkérdezni,
hogyan éldegél az édesanyja és nem szenvednek-e valamiben hi -
ányt. De nem telt el sok idő, mikor Gizi hírül vette, hogy apja csen-
desen elszenderült.
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