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De nem férhettek el. Egymástól nem. 
Sőt szűkös lett már a Kárpát-meden-
ce is, kifakultak a színei, összement az 
(agy)mosásban, befülledt a levegője, s 
Árpád vérei elkezdtek kirajzani a világ 
minden tájára. Ideiglenesen állomásoz-
tak, új hazát kerestek vagy csak friss le-
gelőt a lovaiknak, jobb nyerget az üle-
pük alá. Nem mintha a földből nem lett 
volna elég. Jutna abból mindenkinek 
elegendő, mégha egyesek túl sokat is 
markolnak. Ám minduntalan felugrik 
a tábla: Hozzáférés megtagadva! Vagy. 
Tilos az átjárás! 

Nagymama nekem a Micimackót ol-
vasta Milnétől, magának pedig Az ajtót 
a Magdától, emlékszem, mert mindkettőt 
közvetlenül az oroszlánpatás állólámpán 
tartotta. Ez is akkor jutott az eszembe, 
amikor felbuszoztam Pasarétre és meg-
láttam a Jávor-villát még az utca elején. 
Mert a nagyinak a Pali volt a kedvence, 
naná! Amikor 1941-ben felkerült Pestre 
cselédlánynak az ezredesékhez, nagyot 
fordult vele a világ alig egy esztendő 
alatt. A véletlen hozta a fővárosba 17 
évesen, egy lebetegedett falubelijét jött 
helyettesíteni a Budafoki út 12. szám 

alatti kifőzdébe. Odalent Soltvadkerten 
öten szorongtak a földes padlójú, egy-
szobás házban. 

Egyszer elmesélte, hogy tizenegy órát várt, 
leselkedett a kertkapunál, csakhogy élőben 
láthassa a színészkirályt, de a művész úr nem 
jött. Talán a Ditró utca kereszteződésében 
épült Star filmgyárban forgatott akkor ép-
pen, ahol az 1990-es évek elejéig a Mafilm 
szinkronstúdiói voltak. Amikor a kispesti 
piacon ellopták a pénztárcáját vagy tízezer 
forinttal a hatvanezres nyugdíjából, csak a 
pici, alumínium, szerencsét hozó Szent An-
tal szobrocskát sajnálta, amit negyven évig 
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őrizgetett. Ígéretet tettem, hogy szerzek 
neki hasonlót, amit első olaszországi utam 
alkalmával Padovában meg is vettem. Igaz, 
ez már aranyozva volt. Megvehettem vol-
na a Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia-
templomban is, a szegények védőszentjének 
ajánlott modern magyar építészet ikonikus 
alkotásánál, itt a téren. De akkor még fogal-
mam se volt a helynévről.

Egyszer, régen a Magas Taxon jóval 
innen, de még a Nagy-Kopasznál is kö-
zelebb, a Látó-hegy lábánál terült el a 
Disznórét és a Zsírdomb. E mesebeli ma-
gyar táj kissé alpári megnevezését 1847 
júniusában Buda város tanácsa Döbren-
tei Gábor „keresztapa” javaslatára jóin-
dulatúan és egyhangúan Pasarétre ke-
resztelte. Működött a frakciófegyelem, 
pedig az agresszív iszlám migránshul-
lám már 160 éve elapadt. Jó döntés volt, 
hiszen Pasarét Köztársaság azóta is vi-
rul és gyarapodik Budapest kebelében. 
Jelentős szerepet játszanak ebben Rima-
nóczy Gyula szakrális épületei, melyek jól 
passzolnak a presztízs-villák és nyaralók 
világához, s harmonikus kiegészítője a 
buszforduló íves tömbje, melyet szintén 

ő jegyzett. Fölénk magasodik és közben 
magához emel a 64 méter magas campa-
nile, csak még mi nem nőttünk fel hoz-
zád, Istenem, bár kapaszkodunk nagyon! 
A szimpatikus szentek, Ferenc és Antal 
domborművű duója a homlokzatról inti 
több szerénységre és kevesebb szegény-
ségre az arra járókat. És fogadkoznak is!

A józsefvárosi konyhaszobák keser-
nyés-sós párlata után teli tüdőből szív-
juk magunkba a friss levegőt, a pasaréti 
polgári parfüm édeskés odőrjét. Megme-
rítkezünk a pompás, dúsan zöldellő hal-
mazok páratlan tárlatában. Alig karnyúj-
tásnyira vannak, kerekek, lankásak és 
hegyesek, telehintve a Bauhaust többnyi-
re csak mímelő kubusokkal. Bár közülük 
bármelyiket magunkénak tudhatnánk! 

A templom és a rendház előtti kis cser-
jésben lapos emlékkő emlékezik Steinweg 
Rudolf müncheni autóversenyző halálára. 
Ezen egy újabb, Szent István örökségét 
hirdető, angyalos-címeres, szép farag-
vány található – amelynek a feliratát a 
növényzet mára teljesen eltakarta. 

A közelmúltban igényesen megújított 
buszvégállomáson, a megszűnt trafik 

mellett árulta évekig virágcsokrait és 
saját kiadású versesköteteit a környék 
által kedvelt Patz Béláné, Aranka néni. 
Az épület egyik végében a kezdetek óta 
gyógyszertár, másikban új vendéglátó-
hely van, ahol Veuve Clicquot pezsgőt 
szopogatnak a chilis tigrisrák mellé. 
Mindenki azzal gyógyítja magát, ami-
re telik. A környéket és környékbelieket 
ábrázoló fotómontázson Várkonyi Zol-
tánt is felismerhetjük kutyasétáltatás 
közben. Büszkén viselte a budai polgár 
címet többek között, Bartók Béla, Örkény 
István, Szerb Antal, Váncza József (sütő-
por!), Déry Tibor, Kálmán György is. A 
Hollósy cukiért érdemes messzebbről is 
idezarándokolni. 

A körforgalomban önfeledten ka-
nyarognak többször is körbe-körbe a 
templomból kilépő friss házasok, mint 
annak idején Piroskáék. A tér közepén 
szelíd tekintettel követi őket Szűz Má-
ria bronz szobra, karján a kis Jézussal. 
„Virágoskert vala híres Pannónia…” – 
fut körben a szobor alatti kútkáván a 
felirat. Nem csak vala, hanem leszen is! 
Bizakodjunk! ●
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