
A Lánchíd históriája - madártávlatból 

Budapest centenáriu-
mát mivel ünnepelhetné 
a 100. születésnap előes-
téjén a televízió, mint a 
város egyik legsajáto-
sabb és leghíresebb jel-
képének, a Lándhídnak 
izgalmas histórikumát 
megelevenítő dokumen-
tumfilmmel Nem túlzás 
azt állítású, hogy az ün-
nepi hangulatban ün-
nepi várakozással ké-
szültünk a film fogadá-
sára, mint holmi családi 
krónika egy bizalmas 
fejezetének felelevení-
tésére, mert hiszen a 
Lánchíd kétmillió bu-
dapestinek és sók millió 
magyarnak ugyanazt je-
lenti: az első állandó hi-
dat a Duna fölött, Pest 
és Buda végleges össze-
kapcsolásának zálogát, 
egy építészeti remekmű-
vet, amely immár múl-
hatatlanul hozzá tarto-
zik a város látképéhez 
és hangulatához. Lehet, 
hogy a várakozás éppen 
ebből az ünnepi hangu-
latból eredően fokozott 
volt s emiatt bizonyos 
csalódással járt. 

A Lánchíd történetét 
bemutató harmincöt 
perces dokumentumfilm 
alkotói: Koós Tamás 
szerkesztő és Kmoll Ist-
ván író, rendező és ope-
ratőr lelkiismeretesen 
készültek föl a munká-
ra, tudva, hogy ünnepi 

műsort készítenek, 
amely ünnepi órában és 
üranepd hangulatban ke-
rül a közönség elé. Min-
den valószínűség szerint 
ezzel magyarázható, 
hogy az egész előadás 
kissé túlságosan ünnepé-
lyesre sikerült s mintha 
az alkotóikat feszélyezte 

volna a rang és jelentő-
ség, a meghitt vallomás 
helyett valamiféle ün-
nepi szónoklatba fogtak, 
ami akkor is zavaró volt, 
amikor Széchenyi Ist-
ván merésfcröptű elkép-
zelésének fogantatását és 
megvalósulását tolmá-
csolták a korabeli do-
kumentumok, még in-
kább annak hatott, ami-
kor a mai hidról, a „mi" 
hidunkról esett szó. A 
Lánchíd történetének 
valóságos dramaturgiája 
van, amely pontosan és 
kitapintható módon fel-
tárja a drámai csomó-
pontokat, a válságokat 
és a diadalmas meg-
valósulást, — s e dra-
maturgiával nem is volt 
baj. A tízéves gyerek is 
megtanulhatta, mikép-
pen született és mit je-
lent Budapest életében 
a híd, — de vajmi kevés 
érzelmi szál kötődött 
ehhez a pontos és hű-
vös dokumentációhoz. 

Madártávlatból ké-
szült néhány felvétel a 
hídról, de némiképpen 
madártávlatból készült 
az egész alkotás, mint-
egy helikopter-szárnyon 
lebegve a téma fölött, 
mintha az alkotók köz-
napinak, talán ünnep-
rontónak találták volna, 
hogy leereszkedjenek a 
híd mindennapi életé-
hez. Minden ilyenfajta 
dokumentumfilm óha-
tatlanul kénytelen sok 
állóképpel dolgozni, — 
rézkarcok, metszetek és 
régi fotográfiák adják a 
műsor hitelét —, a Lánc-
hídról azonban nyilván 
sok mozgóképet is őriz-
nék a múzeumok és ar-
chívumok s végső fbkon 

ott áll a mai híd, a mai 
Budapest képi egységé-
be foglalva s tálcán kí-
nálva a lehetőséget, 
hegy a korabeli kréte-
rajzak megható páráza-
tát élesen exponált, fél-

reérthetetlenül mai 
filmbejátszásokkal kelt-
se életre. 

A dokumentumfilm 
szigorú műfaj, nem tűri 
az érzelgősséget, erre 
gondosan ügyeltek is a 
film alkotói, de olyany-
nyira ügyeltek, hogy 
szinte vegyi szűrőkön 
kiszűrtek a filmből min-
den derűt és lírát. A 
képernyőn feltűnő kora-
beli újságpletykát is úgy 

„megmagyarázták", 
mint egy bibliamagya-
rázó, ahol viszont az 
újjáépítés képei villan-
tak föl, ott inkább a 
híradóra jellemző rutin-
munka érvényesült. 

Az emberi közvetlen-
ség és kötődés hiányzott 
a filmből, személyes 
kapcsolatunk kifejezése, 
olyan villanás, mint a 
hídmester fiának tele-
fonja az apával s életé-
nek néhány szép képe. 
Sok tanulsággal szolgál-
hat ez a film, köztük a 
legfontosabb, hogy az 
ünnepi esemény akkor 
válik igazán ünnepivé és 
élményszerűvé, ha az 
ünnepi hangulatú néző 
úgy érzi, maga is sze-
replője a filmnek, ha 
fölmelegíti a látvány. 
Tagadhatatlan érdeklő-
déssel vártuk és néztük 
ezt a filmet, dfe mindvé-
gig csak nézők marad-
tunk. 
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