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9. rész
Epilógus

Nagyszüleim és hat gyermekük Üröm vasútállomásának szolgálati lakásában
éltek, ahol nagypapa volt az állomásfőnök. A családfő sajnos korán, 1928ban meghalt rákbetegségben. A szolgálati lakást el kellett hagyniuk. A
Magyar Királyi Államvasutak bőkezűségére jellemző volt, hogy az özvegy
nagymamámnak annyi pénzt adtak, amelyből lakáshoz juthat apa nélkül
maradt családjával. Rákoshegyet választották, ahol közel a vasúthoz, az
egykori Patay utcában (a mai Bél Mátyás utca) építtettek családi házat.
Ott születtem már budapestiként, ugyanis édesapám rákoshegyi lányt
(anyukámat) választott sírig tartó társának. A korábban említett Hajnal
Dezső doktor bácsi segített világra jönni. Testvéremmel gondtalan
gyermekkorunkat töltöttük az orgona- és akácvirágillatokkal teli, madarak
énekétől hangos, szép házak között.
Onnan
jártam be vonattal
középiskolába, igen gyakran csak a vonat lépcsőjén utazva.
Gyermekkoromban én még éreztem egy keveset az egykori csodavilágból,
a harmincas évekből. Maradtak néhányan maszeknek nevezett
magánvállakozók: így ha friss, szép zöldségre volt szükségünk a „Jani”
boltjába (Maros János) mentünk a szövetkezeti helyett; a Baross utcai
Végvári cukrászda fagyijáért és finom süteményeiért mindig kígyózott a sor,
ugyanakkor az állami Tücsök cukrászdába csak ritkán mentünk be. Ha szép
virágot akartunk adni édesanyánknak anyák napjára, akkor ugyancsak
Mester Vendel bolgárkertészetébe mentünk. Amíg Törzsök Tihamér női
fodrászata mindig tele volt búrák alatt ülő lányokkal, asszonyokkal, addig az
állami fodrászatba nem kellett előre bejelentkezni a hölgyeknek.
Ma már Óbudán élünk. Nővérem és unokaöcsém meglátogatásakor már
csak nyomokban érzékelem a gyermekkoromban magamba szívott
atmoszférát, melyről igyekeztem írásomban számot adni.
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