Nyolcvan perc Budapesttel
KIS JÓZSEF: SZÜLŐVÁROSUNK BUDAPEST
Bábái azt írták róla:
négy tételes filmszimfónia Budapestről.
A
zenei hasonlatok iránt
kevésbé fogékony televíziónézőnek azt mondanám, négyszer húsz
perc líra, filmnyélven,
epika, filmnyelven, festészet, filmnyelven; egy
csipetnyi várostörténet,
szájbarágás nélkül —
szép épületek és szép
emberek és szép gyerekek, a rózsaszínű máz
szirupíze nélkül; nagyon mai és nagyon
ősi, mint maga a város;
de az ősit,is 1972 szemével
látja.
(Azért
írom, hogy 1972-ével
és nem 73-éval. mert a

filmen még jár villa- 1914—18-ból egy szigeti
pad,
„csak
sebesült
mos a Rákóczi úton.)
és üdülő katonáknak",
vagy éppen Horthy feMúlt.
hér lova.
Az első tétel ez.
Régi udvarok, leander
A fővezér táncoltatja
és a kapualjból elöbal- a lovát a mai Bartók
lagó cica és öreg osz- Béla úton, amely akkor
lopfők, Aquincum és a még Horthy Miklós út
Vár újjáépített részei; se volt és erre a snittre
az a bizonyos lokálpat- az ember a terror képi
rióta városfilm-indítás, ábrázolását várná, ka— kissé patétikus szö- kastollas
legényeket,
véssel — ami hagyo- szögesdrótot. De nem a
mány is. Csakhogy nem tisztes szabvány követigy folytatódik. Erre a kezik. Csak egy paltűnődő indításra rávág ló, amelyen munkások
a történelem. Olyan pö- egyensúlyoznak felfelé,
rölyökkel, mint „Hay- a vállukat
irtózatos
nau táboriszertárnagy" súllyal nyomó zsákokaláírása egy fenyegető kal. Csak?
kiáltvány alatt vagy
A többit nem kell

magyarázni. Már a há- őszi eső — elköszönnek Ilyen szépnek munkaborút sem. A bezúduló az évszakok és jön a helyet — képváltásokszennyet és romot, a nemzedékek húsz perce. kal, színben, ütemben
tankcsatát és a légitáA régi filmes „népi — csak a film láthat,
madást sem: amikor a szólás" szerint gyerek munkahely alatt értve
romos kép egyszerre ki- biztos siker. Hát még atomreaktort és órásderül és a szürke, hulla- ennyi tündéri kölyök! A műhelyt, parlamentet és
szagú romvároson át- szülészeten kezdődik az nagykalapácsot,
fénytűnik a mi nyári Pes- egész, mint maga az csőgyártó műhelyt és
tünk kékezüst és zöld- élet, apákkal, akik fér- borpalackozót. Dél lesz
arany ragyogása, — tud- fias
magabiztossággal és a munkálkodó Bujuk, hazaérkeztünk.
búcsúznak csemetéjük- dapest
hangszóróiban
És a következő képsor től „Na jól van komám, megszólal a harangszó,
aludni!",
vagy aztán húsz perccel kéaz utóbbi évek legsike- eredj
meghatott- sőbb az Astoriából a
rültebb jelképsorává vá- nagynénis
lik : így a szanálást csak sággal sóhajtják: „Hogy zenés fejtörő. Az a jáa film látja és láttatja. fér el az a nagy szemed tékosság, amellyel gyárFüst- és porfelhőben abba a csöpp fejedbe'?" ról gyárra és rohanó
vezetőülésétől a
omlanak össze a régi És a nagyobb nemzedék autó
szóló
franzstadti házak, Óbu- óviban és a napközi pá- műhelyablakban
da patkányjárta nyo- zsitján, az első lépése- kis Sokolig egy Montemortanyái és helyettük ket próbálgatva, az er- verdi-dallamot kísér a
a gép villámgyorsan ki- kélyen és a parton, az nagyvárosban pásztázó
emeli a földből az új első csókokat ízlelgetve, kamera, — egyszeri és
a tudo- annyira a mi jelenünk,
beton-óriásokat, erkély- könyvtárban
sorokat és parkkal sze- mányt kóstolgatva — hogy plakáttal és jelgélyezett
utak
közt áradat minden nemze- szóval, sablonnal és séegész negyedeket. Zöldi dékből. És megy a pá- mával még utánanézni
István operatőr játszik ternoszter, fel, le, hoz se lehet, nemhogy a haa felvevőgéppel — és öregurat és fiatal mini- tását elérni.
és
várostörténetet ír má- szoknyást, postást
A Metró kék villanákéményseprőt, a kamera sával,
sodpercek alatt.
táncmuzsikával
nézi
az
embereket
és
A második tétel az
és autóoszlopok fényszereti
őket
—
ez
az
elévszakoké. A téllel kezáradatával közeledik az
di, a jég és a hó és a ső következtetés a kép- este. A hold korongja
sirályszárnyak fehérjé- sorokból. A sokat em- — telihold van — fénvemberközponvel,
egy korcsolyázó legetett
pontot tesz a „Vége"
dressz paprikapirosával túság nem „szempont- felirat elé.
ja"
volt
szerkesztőnek,
és a sítalpak hersegéJó nézni ezt a filmet.
sével a havon. Ahogy írónak, operatőrnek, ha- És jó volna színesben
nem
levegője
és
napez a tél átvált a szerelnézni mindenkinek. Lémespárok tavaszára, a fénye.
vén, azonban a színes
divatbemutatók színskáEzekután az „Egy nap tv-készülékek arányszálájára és egy fürdőruha- Budapesten" akár már ma ma még alacsony,
felvonulásról a Palatí- ismétlése
lehetne
a hadd kockáztassuk meg
nus türkiszkék tájaira, munkariportok végtelen azt a javaslatot, hogy
az ugyanolyan vidám, előd-sorának. Nem az. ez a TV-rendelte és allevegős, a pasztell és a Ami a negyedik húsz kotta film még se malegélesebb
kontraszt- percben sikerült az al- radjon a szobák feketeszínhatások ugyanolyan kotóknak, az ritkán si- fehér ernyőinek szűk
megszerkesztett, de sok- kerül így. Sehol nem keretében. „Demokratikal inkább komponált idézik, de mintha Ju- záljuk" a színeit a szép(ez a szó a jobbik) egy- hász Gyula verse szólna ségét — a mozikban a
ségébe ötvöződik, mint a képsorok alatt, a helye. Amint hallom,
a múzeumok flamand Munka dicsérete — azé Bécsben is bemutatják
és r e n e s z á n s z - o l a s z a munkáé, akinek a április elsején. Hát miért
csendéletei — az étte- költő szerint a „nővére ne „exportáljuk" Maremkonyhák sárgarépa- Szépség és Szabadság". gyarországra is?
és paradicsom-halmai- A három nővér itt a
val.
Nyári zápor után filmen karonfogra jár.
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