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Van, akit zenére ihlet az ilyen látvány. Van akit szenvedélyes szép szavakra,
Különösen; ha meg kell kerülnie az ásatásokat. Keringünk a gödrök és palán-
kok körül. Az egészben'az a legborzasztóbb, hogy sohasem'lesz vége. Kiássák
az ember alól a várost. Az életben nem készülnek el vele. Ja.~~'Hát istenem,
ez speciel már elkészült. Hogy milyen gyorsan felejt az ember ••; Szép lett
ez a Déli pá Íy audvar , Egy nyugati pályaudvar is megitigyelhetné. Azért egy
jó dolog van abban ha lyukakat ásnak a város közepén. Ha egyszer mégis be-
takar ják, akkor már senki sem mondhatja: "Kér-e m , ennek semmi teteje" Ime egy
másik gödör. Ezt a Keleti'pályaudvarnál ásták. Van ezeknek az aluljáróknak
egy érdekes tulajdonságuk. A város'legiorgalmasabb pont jain kilopják a gyalo-
gosokat az aut6forgalom büvköréből. Igaz, ezzel elszürkitik az életet: fel-
számolnak egy csomó nagyon meleg és eleven emberi kapcsolatot, amely a zeb-
rákon szövodik autósok meg gyalogosok között. Hát ez az, ami·az aluljáróban

.lehetetlen. A karambo Ir ő I nem is beszélve. A két nagy ~ályaudvar között itt
van még a Batthyány téri barlangvasut, a szentendrei HEV végállomása. Van az
aluljáróknak egy nagy varázsa: Számtalan ravasz kijárattal osztják meg a t0-
meget. Nehogy a kelleténél gyorsabban felejetsünk, te~sék csak nézni, hogyan
festett ugyanez a luxusgödör alig egy pár évvel ezelott. Hányszor mondtuk
a Margit hidnál is: ez borzasztó, ez sosem készül el. De hát ez tegnap volt
s az ember szivesebben gondol arra: mi lesz holnap? Mikor készül el például
az Észak-Déli metró? Pédig már régóta készül. Az elso biztató jel az Üllői
uti keresztezodés volt. A nagy viharok idején még úgy festett, mint egy hold-
béli táj. Azóta ~z az emlék is nösztalgiává szépült. Ma már ugy tetszik: jól
jár; aki aluljár. A város itt várjá az Észak-Déli me tr-ő t , a Nagy,várad tér fe-
lol. Ma még ugyan gödör van itt is. De még mekkora. A pesti ember teremtő
fentáziája azonban lassan el tudja képzelni az épülo aluljárót. Mikor is
kezdték felásni a Nagyvárad teret? A filmszalag'tanusága'szerint 1974-ben
még villamosok csilingeltek az épitkezés helyén. Deák tér, 1972; utolsó bé-
kés napjait rögzitettük filmszalagra, arca azóta egyre változik. A kelet-nyu-
gati metró 'itt ad randevut az épülo észak-déli vonalnak. Randevu tiz emelet
mélységben. Az aluljáró már készen várja a találkozót. Még a réztábl~ ~s.
Abelvárosban egyelore más táblákra figyel a botla~ozó pesti polgár. Már
csendes fájdalommal idézzük a tavalyi szép napokat. És elore is fáj a szi-
víínk ; Mennyi telivér zebr áva I leszünk szegényebbek, ha végetér a gödör kor-
szak. Felszint és városképet formál majd a Felszabadulás tér és a Kálvin
tér metró-állomása. Olykor lassan halad a munka. A metró állomások körül
100 éves cso és csatornahálózatot rejt a főváros alagsora. Még egy kis türe-
lem, aztán sorra indúlnak a fogaskerekek: A Kálvin téren, a Deák téren és
majd'a Marx téren is. Felettük szebb lesz a felszin, simább a beton és az
élet. És ismét gazdagabb lesz a mi kedves kis szülofalunk •
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L'ude in the MAFILM 8 Studio

Some people arc í nap ired to make music by acenea sueh as this, l~

Some wunt to suy pcssionnte, nice words, cspecinlly, if he has
to get round thc site of excnvations. úe keep circling around
tic trenchcs und plnnkse The most terrifying tbing is that it
will nover end - probubly. They dig the town from benenth your feet,
They will nover be ready Y.itb it in their !ifetime. Oh yes ••o
oh weIl, this is rendy. How ensy it is to forget ••• This
couthern ftc.tion really is nico. ::"'vennicer thnn some stations
in the lesto Therc is ono good tling ln them uicging holos in
the heart of the town - that if thoy do happen to cover thom
one dny, no one can sny:"oh come on!Thc wholc thing is senscloss!
Hero wo have nhother hole. This has been dug nt the Eastern
Station. 'rhose subways al I have an interesting thinC in conaon,

They stoul pcdcstrinns from tbc bypnosis of trnffic in tho middIe
of the city.True, this makos lifo a bit dulles: pm s an end
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severul warm hUIlUlnrelutions that are eonJleetcd with the zebms.
Those conneetiuns arc betwecn drivers und podestrinns, ilcll,
this is just impossible in subwüys. hot mentioning aeeidents,
of Bourse. Eotwoen the two great stations, thcre is the
"cnvo ruiIsay", the final dest í na tion of the Szentendre "HÉV".
Subways have nnother charm. They divide the musses by menns of
múny tricky oxi ts. Lcat VIC should f'ergo t , pleasé have fi look tit
tl.í s luxurious ditch ci few yoar-s oarlicr. lIow nnny t imcs did we
say at Margaret Cridge:"This is terriblc, this will nover be
ready. Tr But this wüs yestcrdny , and ono thinks about tomorro w
wi th morc gusto. í1ho knows thon the North-Sou tL" Mctro will
be finishcd? It is being done for a long timo now. The first
encournginc sigu Wüs the crossIng nt Gll6i ut. At the timo of
great storms it .o.s elmost like o.plQCC on thc •.•oon, 'n1Í0 mCJ10ry
becamo a nostalgy since , rodcy it seoms tha t whoever tukos the
subway , goes the right Wf.ty. 'I'he city wa its for the Nor th-. outh fu

Mctro here, from tze Nagyvárad Sq_uare. True, tLcro is but o.
di tch hore today, and wbnt u Large ono. i Novor-tbeIesa, the
creative phnntusy of Budupest people as able to pieture the
subwny linder construet ion. \7hcn did they beg in ti dig l~abyvárúd
tér .up? Trnms kopt rincing over thc prcsent site of eonstruction
in 197/, necording to the lIti.Oll evidcnee of films. Detk square,
1972. Wc recordeá it's lnst peaeolul dnys - it keeps changing
sinee then. The Eas t ~iGst Metro IIill have n readoz-vous with
torth South lino in this placc. A rendez-vous in the depthg of
ten storeys. The subwny is rendy und wuiting ~lrefidy. Jvon the
eopper Slcn. The stumbling L~dúpest eitizon have other signs
to wntch in the city. \.Te already evoke the nice duys of lust ycur
with sorrow.
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And heve a hotl'tl1chcin advaace over the ever lessening number
of zebras. liow many will there be left at thc end of the

Hage of trenchoa?"Liberntion squnre, nnd Culvin aquare will
form both surface and skyline with th_mr llietrmstations.
There arc times when work goes slow. Thero aro pipolincs that
are over fi century old, alI aroun the new building sites. Just
fi littIe more patience bofore the gaura will 0.11 start one by
one. Calvin square , Deák square , and LlŰ.rX square later on.
There will be anicer surfuce uhovo us, a smoothcr concretc
ond life. And our boloved littlo native "Villagcll will again be
richer. •.
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