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Az első  villamos  
Ez  a  bizonyos  első  villamos,  ez  a  

„történelmi"  járat  Újpest felől  indult  
a  Nyugati  felé  1945 február első  nap-
jaiban,  amikor  Budán  még  eszeve-
szetten  védekeztek  a  fasiszták,  de  a  
főváros  teljes  felszabadítása  már  a  
küszöbön  állt.  Emlékműsort  sugár-
zott  a  televízió  a  33.  évforduló  elő-
estéjén,  vasárnap  délutáni  fő  adás-
időben.  Ezek  a  dokumentumfilmek  
egyre  több  gondot  okoznak  a  műsor-
szerkesztésnek  s  ez  természetes  do-
log.  Az  emlékezők  lassan  kihullanak  
az  idő  rostáján,  a  tárgyi  emlékek  jó-
részt  beépültek  az  újjászületett  Bu-
dapest  monumentális  városképébe,  
egyre  kevesebb  az  a  „kapaszkodó",  
amelynek  segítségével  —  különösen  
az  ifjabb  nemzedék  látómezején  —  
föl  lehet  villantani  ama  drámai  he-
tek  történetét.  

Az  emlékeztető  kisfilm  —r Csurgay 
Judit  és  Szűcs  László  munkája  —  
rokonszenves  szerénységgel  iparko-
dott  egyetlen  mozzanatba  sűríteni  azt  
a  leírhatatlan  erőt,  amely  a  véglete-
sen sokat  szenvedett  pesti  embereket  
az  élet  megindítására  ösztönözte.  Az  
alkotók  felkutatták  az  első  villamos  
ma  már  nyugdíjas  kalauzát,  Balázs  
Jánost  és  végigutaztatták  a  legendás  
útvonalon,  közben  hangszalagra  vet-
ték  az  emlékező  szűkszavú  vallomá-
sát  arról  a  keserves,  életveszélyes  
utazásról.  Budáról  még  be  lehetett  
lőni  a  Váci  út  vidékét,  a  romok  közt  
mozduló  villamoskocsi  magára  von-
hatta  volna  a  náci  tüzérség  figyel-
mét.  Erről  azonban  csak néhány  mel-
lékmondat  hangzik  el  a  filmecské-
ben,  amely  nem  az  egyéni  bátorság  
fitogtatása  jegyében  készült.  

A  forgatás  terepe,  mindössze  né-
hány  kilométer,  kevés  képi  lehetősé-
get  nyújtott,  a  bevágott  egykorú  har-
ci  felvételek  szívszorító  keménység-
gel  ellenpontozták  a  mai  békés  lát-

ványt  s  a  váltakozó  képsorok  alatt  
hangzott  el  a  megindítóan  csöndes  
emlékezés.  Alig  negyed  óra,  amely  
akár  nyomtalanul  el  is  tűnhetne  a  
vasárnap  délutáni  műsorzuhatagban.  
Az  alkotók  jóvoltából  azonban  nem  
így  történt.  Kiderült,  hogy  egy  mo-
zaikkő  tükrén  is  fel  lehet  csillanta-
ni az emberi  hősiességet,  néhány  ak-
kori  pályamunkás  és  szerelő  bátor-
ságát,  kötelességtudását,  a  romlással  
szembeszegülő  dac  keménységi  fo-
kát.  Nagy  szavak  nem  hangzottak  el;  
egy  mai  villamos  végighaladt  a  mai  
útvonalon,  de  minden  tévénéző  meg-
érthette,  honnan  indult  el  az  az  első  
villamos  és  hová  érkezett  meg.  

Ez  a  „hová"  határozza  meg  végül  
is  az  egész  emlékműsor  hatását.  A  
három  évtizede  elmúlt,  tragikus  
mélypont  feloldása  lehetne  nagyon  
könnyű,  tehát  szokványos;  az  újjá-
építés  nagyszerű  fegyvertényeinek  
felsorakoztatásával  egyszerűen  letö-
rölhetnők  emlékeink  síkjáról  a  meg-
próbáltatás  képeit.  A  műsorszerkesz-
tés  nem  hódolt  be  ennek  a  csábító  
lehetőségnek.  Mértéktartó  hangsze-
relés  jellemezte  Az  első  villamos  
filmkockáit,  mint  egy  félreérthetet-
len  állásfoglalást  azok  mellett  az  
egyszerű  pesti  emberek  mellett,  akik  
az  ostromzaj  elmúltával,  de  még  a  
létbizonytalanság  fenyegető  szorítá-
sában  —  vállalva  veszélyt  és  kocká-
zatot  —  a  cselekvésre  határozták  el  
magukat.  Hogy  ezek az apró és  vak-
merő  mozdulások  hová  vezettek  —  
mindnyájan  tudjuk.  Egy  világvárosi  
és  büszkén  mutogatható  városkép-
hez,  amelynek  azonban  még  vannak  
árnyékos  oldalai,  de  semmi  okunk  
restellni  ezeket  a  „holdárnyékban"  
fekvő  utcákat,  sanyarú  örökségünk  
fakó  foltjait.  

Az  emlékműsor  második  részében  
Káplár  Ferenc  és  Lévai  Béla  film-
jegyzete  került  a  képernyőkre  a  mai  
Budapestről,  amely  felszabadulásá-
nak  33.  évfordulóját  ünnepelte.  Az  
effajta  megemlékezések  könnyen  át-
csúsznak  a  lelkendezés  rózsaszín  
szféráiba,  a filmjegyzet  írója  és  ope-
ratőre  azonban  higgadtan  elkerülte  
ezeket  a  buktatókat,  a  fény  és  ár-
nyék  játékából  végül  is  az  igazi,  a  
fénylő  Budapest  rajzolódott  ki.  
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