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Tisztelt  
Olvasó,

az Ingatlanfejlesztői kerekasztal Egyesület – mint a hazai professzi-

onális ingatlanfejlesztő vállalatok reprezentatív szakmai szervezete 

– szakmai érdekeink képviselete mellett törődik épített környezeti 

örökségünk védelmével és megújításával, sőt, az ingatlanfejlesztői 

hivatás széles körű megismertetésével is.

Ezért hagyományteremtő céllal idén első ízben rendezzük meg 

az Ingatlanfejlesztés napját, méghozzá november 20-án. Hosszasan 

kerestünk egy olyan időpontot, amely megfelelő apropót szolgáltat 

számunkra, amelyet a közvélemény is könnyen az ingatlanfejlesz-

tői tevékenységhez kapcsolhat. nos, ezen a napon volt 1849-ben 

a lánchíd avatása.

Átadtak ekkor egy hidat, amely összekapcsolt két várost és ország-

részt, hiszen amíg egy fal elválaszt, addig egy híd mindig összeköt. 

kevesen gondolják, de a lánchíd ebből a szempontból is találó 

szimbólum számunkra. Az ingatlanfejlesztő ugyanis egy beruházás 

során mindig „híd” szerepet is betölt – összeköti egymással a projekt 

egyes szereplőit: az építész-tervezőt, a kivitelezőt, a finanszírozót, 

a befektetőt, a végfelhasználókat és valamennyi érintettet.

A LÁNCHÍD NEM 
CSAK MŰSZAKI, 
DE ÉPÍTÉSZETI 
ALKOTÁSKÉNT 
IS JELENTŐS. 
IFJ. BIBÓ ISTVÁN 
A KORABELI 
DIADALÍVEKHEZ 
HASONLÍTOTTA 
A PILLÉRKAPUZA-
TOKAT6
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magunk is meglepődtünk, milyen izgalmas és tanulságos e régi pro-

jekt története, amely közpénz felhasználása nélkül, számos nehézség 

ellenére is sikeresen megvalósult. A fejlesztőknek le kellett küzdeniük 

a politika és a társadalom kezdeti ellenállását, meg kellett találniuk 

az ebben a korban elérhető legmagasabb szintű műszaki és techno-

lógiai megoldásokat, és fel kellett állítaniuk egy olyan üzleti modellt, 

amely biztosította a beruházáshoz szükséges forrásokat. Az ered-

mény mind üzletileg, mind műszakilag világraszóló teljesítmény 

volt. Ha bárki túlzónak gondolná ezt a megállapítást, próbálja meg 

elképzelni, hogy manapság mennyivel lenne könnyebb a fejlesztők 

dolga? Attól tartok, semennyivel, sőt… 

A fentiek alapján úgy határoztunk, hogy egy kiadvány megjelente-

tésével is kifejezzük tiszteletünket és megbecsülésünket korabeli 

„fejlesztő kollegáink” előtt. így született e kis könyv, amely reménye-

ink szerint kellő szakmai alapossággal és igényességgel, ugyanakkor 

könnyen érthető és olvasható módon, számos korabeli dokumentum 

felhasználásával meséli el a lánchíd történetét. köszönet mindezért 

az alkotónak és valamennyi közreműködőnek, az olvasónak pedig 

szórakoztató és gondolatébresztő olvasást kívánunk.

2013. november 20.

dr. Takács Ernő

elnök

Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület

 

Bevezetés

A lánchíd csodálatos és máig hasznos műtárgy – Budapest 

jelképe ma is. Ez a kis terjedelmű írás azokat a vonatkozá-

sokat kívánja bemutatni, amelyekről az iskolában különféle 

okokból nem esett szó, és amelyek ma sem közismertek. Arra fogunk 

összpontosítani, egyáltalán hogyan sikerülhetett egy ilyen bonyolult 

tervet végrehajtani, amelyhez szembe kellett menni a sok száz éves 

nemesi előjogokkal, ellenérdekelt városi önkormányzatokkal, a szak-

értelem hiányával és sok más nehezítő tényezővel. négy olyan férfi 

kellett ehhez a mutatványhoz, akik közül csak egy volt magyar – és ő 

sem tudott rendesen magyarul. Az ő együttműködésük és az ország 

sok szerencséje kellett ahhoz, hogy ez a híd így, akkor, olyan minő-

ségben elkészüljön. 

Jól tudjuk azt is, hogy maga Széchenyi István teljesen készen soha 

nem láthatta a hidat. De műve – sok más mellett – akkora lökést 

adott a városnak és az országnak, hogy az megalapozta az első 

világháborúig tartó első magyar aranykort.

E kis kiadvány a lánchíd történetének tanulmányozása útján gondo-

latokat szeretne ébreszteni. A megrendelők, az I. Ingatlanfejlesztés 8
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napja szervezői azt szeretnék, ha saját szakmájuk szemszögéből 

és lehetőségei szerint ők is hozzájárulhatnának egy újabb magyar 

aranykorhoz. 

Hipotézisünk szerint, mint említettük, a lánchíd megvalósításához 

– a félig-meddig barátságos állam mellett – akkor négy személy 

szükségeltetett: 

— a magas rangú véleményvezér és kijáró ember,

— a külföldi sztárépítész,

— a bevándorló, új munkakultúrát meghonosító projektmenedzser,

— a vízióval rendelkező pénzember, afféle korai ppp-beruházó.

A híd építése óta eltelt több mint másfél évszázad alatt a társadalom, 

a gazdaság, az ország mérete, a szakismeret a felismerhetetlenségig 

megváltozott.

A híd történetére mint fejlesztési projektumra tekintünk, tehát átadá-

sával sorsa nem ért véget. Elgondolkodunk tervszerű karbantartásán, 

menetrendszerű átépítésein, háborús pusztulásán, sőt a jövőjén is. 

Hiszen manapság már egészen más szerepet tölt be Budapesten, 

mint 1849-ben vagy száz évvel később.

lássuk először, mi és hogyan történt.

GRÓF SZÉCHENyI 
ISTVÁN 
TöBB TUCAT 
PROJEKTJE KöZÜL 
A LÁNCHÍDDAL 
TöLTöTTE EL 
A LEGTöBB IDŐT, 
ERRŐL IGEN SOK 
DOKUMENTUM 
TANÚSKODIK
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1820:  
Egy kellemetlen  
élmény

A Dunán pest és Buda között 1767 óta lehetett viszonylag 

állandó hídon átkelni. Ám ez hajóhíd volt, ha hajó jött, ki 

kellett nyitni, télen pedig hónapokra szétszedték a szerke-

zetet. Széchenyi István 1820-ban édesapja temetését késte le, mert 

egy hétig nem tudott átkelni a zajló folyón. naplójába (németül) ezt 

írta: „Egy évi jövedelmemet fordítom rá, ha Buda és pest közt híd 

épül, s hogy ezért, jóllehet pesten lakni alkalmasint sohasem fogok, 

egyetlen krajcár kamatot vagy akár visszafizetést sem fogok köve-

telni. Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd 

bőségesen kárpótol.”  1827-től aztán mégis egyre többet időzött 

pesten…

évek töprengése után Széchenyi István 17 taggal (köztük az arisztok-

raták mellett tekintélyes polgárokkal) megalakította a Hídegyletet, 

egy afféle nyomásgyakorló civil szervezetet, hogy kidolgozzák az elvi 

és gyakorlati módszereket, és mindenekelőtt a közvéleménnyel 

elfogadtassák az egész tervet.

A HÍD ÉPÍTÉSE 
IDEJÉN PEST 
ÉS BUDA MÉG 
KÜLöN-KÜLöN 
FEJLŐDŐ KÉT 
TELEPÜLÉS VOLT. 
BUDA GAZDAGABB, 
TEKINTÉLyESEBB 
VOLT, PEST 
FEJLŐDÉSE 
CSAK A HÍD 
ÁTADÁSA UTÁN 
GyORSULT FEL14
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érdekes módon nem csak a nemesek támadták az építés ötletét, néha 

nagyon élesen, hanem sokan mások is.

Ehhez tudni kell, hogy a hajóhídon nagyszámú kivételezett kelhetett 

át ingyen. Többek között a szerzetesek, az apácák, az ország nagyjai, 

a nemesek, a „hadi renden való személyek”, ezek jobbágyai, szolgálói, 

cselédei (akkor is, ha uruk nélkül, de uruk dolgában jártak), prókátorok, 

orvosok, diákok, koldusok, az őrletők és mindazok, akik menyegzőt tar-

tanak. Továbbá pest és Buda bírái, polgármesterei, családtagjaik, azok 

cselédei, a két város teljes jogú polgárai, azok családtagjai, a városok 

szolgái stb. Ellenezte a tervet pest és Buda városa is, hiszen a fizetendő 

bevétel már nem hozzá folyna be, hanem az építtető magánvállalko-

záshoz…

Az ellenállás nagy és általános volt. A lánchíd végül bizonyíthatóan 

nagyot lendített a város gazdaságán – mindenkinek jobb lett, de 

inkább távlatokban, inkább a következő nemzedékek számára érez-

hető módon.

1832:  
Tanulmányút  
Angliába

A nádor kérésére felmérték a Dunát, ez volt a Vörös-féle térkép. 

Ezt Széchenyi, aki Andrássy György társaságában három hóna-

pos angliai tanulmányútra ment,a tárgyalásokhoz magával 

vitte. Angliában mutatták be őket William Tierney Clarknak és más 

nevezetes hídépítőknek. Visszatérve százoldalas jelentésben számol-

tak be útjukról, és W. T. Clark tanácsára azt javasolták, függő lánchíd 

építését mérlegeljék. leszögezik azt is, hogy akkor oldható meg az épí-

tés, ha mindenki fizet az átkelésért, és az összes területkisajátítást tör-

vényesen rendezik. Fontos mondat a következő is: „Senkire ne bízassék 

a hídépítésnek mechanikai vezérlése, ki valami nevezetesb, s a’ felál-

lítandó tárgyhoz hasonló munkát nem vitt még végbe.” Vagyis csak 

nagyon tapasztalt tervezőre és építésvezetőre szabad bízni a munkát. 

Ezzel a munkálatok elkezdéséig tartó két évtized önjelölt hídépítőire 

utal – nekik tapasztalatuk egyáltalán nem, vagy csak sokkal kisebb 

hidakkal kapcsolatban volt. Általában két érvet hangoztattak: „minek 

ide a külföldi?” és „mi sokkal kevesebből is kihozzuk a hidat!”

ADAM CLARK 
AZ ÉVENTE EGy-
SZER PESTRE LÁTO-
GATÓ TERVEZŐT 
HELyTTESÍTETTE, 
MINT „RESIDENT 
ENGINEER”. 
EMBERFELETTI 
BONyODALMAK-
KAL KÜSZKöDöTT

WILLIAM TIERNEy CLARK MEGÉPÜLT 
HÍDJAIT SZÉCHENyI ISTVÁN ÉS 
ANDRÁSSy GyöRGy SZEMÉLyESEN 
MEGNÉZTE ANGLIÁBAN. SZÉCHENyI 
KIHARCOLTA, HOGy A JÓVAL OLCSÓBB 
ÉS MAGyAR AJÁNLATOKKAL SZEMBEN 
Ő TERVEZZE ÉS ÉPÍTSE A HIDAT

16
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„A Lánchíd éktelenül 
hosszú. Próbálja meg 
egyszer, Uram, és nem 
bánja meg. Sétáljon át 
egy hölggyel Budára, 
és azután jöjjön vissza, 
lehetôleg ugyanazzal 
a hölggyel.”
SZERB ANTAL

1836:  
A törvény  
erejével

Végül az Országgyűlés 1836-ban törvényt hozott a következő 

címmel: „Egy állandó hídnak Buda és pest közötti építésé-

ről”. lényege: „Az országon keresztül folyó Duna jobb és bal 

partjai között szükséges szakadatlan közösülés fenntartása végett 

Buda és pest városok között állandó hídnak építése határoztatik. 

A Buda és pest közötti állandó híd felépítésének eszközlése egy 

részvényes társaságnak feladata lesz – melly hogy annál hamarabb 

öszveállhasson, vállalatára pedig törvény által biztosítva legyen, 

a részvényes társaság költségén Buda és pest között építendő 

állandó hídon mindazonáltal egyedül ezen esetben és minden innen 

vonható következtetések nélkül csak az országos küldöttség által 

a részvényes társasággal kötendő szerződési és alább kijelentendő 

határidő alatt – hídvámot kivétel nélkül mindenki fizetni tartozik.”

A projekt törvénybe foglalása után már csak a következő lényeges 

kérdéseket kellett eldönteni: pontosan hol, miféle híd, kinek a terve 

szerint, milyen pénzből épüljön? Széchenyinek – aki annak ellenére, 

hogy metternich kancellárnál kegyvesztett lett, bekerült a törvény 

szerinti bonyolult nevű irányító bizottságba – nem kevés munkájába 

tellett, hogy áterőltesse elképzelését: ne a legrövidebb szakaszon, 

a Gellérthegynél, hanem a mai helyén épüljön a híd, és függő lánc-

hídra szóljon a megbízás, mégpedig W. T. Clark részére.18
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1839:  
Sina György  
és „részvényes  
társasága”

A „miből?” kérdése azonban még megoldásra várt. Széchenyi 

közadakozási felhívása 1837 januárjában visszhangtalan 

maradt, így fordult a Bécsben élő báró Sina Györgyhöz (1782-

1856), a Birodalom egyik leggazdagabb emberéhez.

A Sina (eredetileg Szinasz) család a mai Albánia területén található 

moszhopoliszból származik. E városka lakóinak nagy része makedo-

vlach, régies magyar szóval cincár nemzetiségű volt, de görög nyel-

ven beszéltek. Az 1780-as évek végén a Sina família már Bécsben élt, 

gabona- és gyapjúszállítók, bankárok voltak. 1818-ban nemesi címet 

és címert kaptak a Temes megyei Hódos és kizdia birtokkal. 1832-

ben Sina Györgyöt és fivérét a császár bárói rangra emelte. A hagyo-

mány szerint Jókai mór Az arany ember főszereplője, Tímár mihály 

alakjának megrajzolásához felhasználta a Sina család egyik ősének 

regényes meggazdagodását, aki megörökölte egyik üzlettársának, 

a török szultán által kivégeztetett török pasának minden vagyonát. 

A híd építésének tervére ajánlatot tettek Sina üzleti vetélytársai, 

Rothschild Salamon és Wodianer Sámuel is, akik először más 

tervezőt, másfajta hidat támogattak. Végül is Sina rávette őket, 

hogy ebben a fontos ügyben álljanak össze. 1839-ben megalakult 

a lánczhíd építő Részvénytársaság. A részvények három százalékát 

Széchenyi, egyharmadát Rothschild és Wodianer, a fennmaradó 

részt (miután más nem akart venni) Sina jegyezte. 1839 májusában 

a részvénytársaság szerződést kötött az állammal, amelyben vállalta 

a híd felépítését. 

BÁRÓ SINA 
GyöRGy, A BÉCSI 
BANKÁR A BIRO-
DALOM EGyIK 
LEGGAZDAGABB 
EMBERE VOLT, 
Ő SZERVEZTE 
MEG A HÍDÉPÍTÉS 
PÉNZÜGyI HÁTTE-
RÉT. BEFEKTETETT 
PÉNZE BUSÁSAN 
MEGTÉRÜLT – NEM 
NEKI, HANEM 
EGyETLEN FIÁNAK

20
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„Énnekem a sok katona 
közt legjobban egy civil 
tetszik, Clark mérnök úr, 
akit látok aggodalmasan 
és szakértôen vacakolni 
dugattyúival és 
hengereivel, amint 
kifogástalanul elrontja 
azt az átkozott szivattyút, 
nehogy az az átkozott 
tábornok kipumpálhassa 
a vizet, s látom, 
amint harmadszor is 
ugyanazokkal a szavakkal 
üzen vissza ágyából: 
»Sajnálom, de átkozottul 
beteg vagyok.«”

OTTLIK GÉZA

1838–39:  
A két Clark

William Tierney Clark (1783-1852) jól ismert angol hídépítő 

volt, a Hammersmith-i Vízművek mérnöke, főfelügye-

lője, aki a gyártelepen lakott, emellett engedélyezték 

neki, hogy más megbízásokat is elvállaljon. Arról szó sem lehetett, 

hogy állandóan magyarországon tartózkodjon. Ezért maga helyett 

„resident engineer”-t, helyben lakó mérnököt ajánlott. Eredeti jelöltje 

egy betegség miatt nem tudta vállalni a munkát. Széchenyi javasolta 

neki az akkor mindössze 28 éves skót Adam Clarkot (aki nem volt 

a tervező rokona, bár ez a tévedés sok évtizedig tartotta magát 

a sajtóban). W. T. Clark évente ellátogatott pestre, hogy megtekintse 

az építkezést, amelyet levelezés útján mindvégig ő maga irányított, 

teljes felelősséggel. ő tervezte a külön erre a célra szükséges gépek 

többségét is. Hamarosan teljes körűen megbízott Adam Clarkban, 

akit levelekben instruált. Ám a váratlan helyzetekben Adam Clarknak 

önállóan kellett cselekednie, hiszen nem lehetett heteket várni, amíg 

egy-egy levélre megérkezik a válasz.24
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1840:  
A legrövidebb törvény,  
és amire utal

E rövid törvény címe: „1840. évi XXXIX. törvénycikk: a Buda 

és pest városai között épitendő álló hid tárgyában készült szer-

ződésről”. Tartalma egyetlen mondat: „A Buda és pest városai 

közötti álló hid építése iránt kirendelt országos választmány által 

báró Sina Györgygyel az 1836-dik évi XXVI-dik törvénycikkely 

folytában kötött szerződés e jelen törvény által is teljes erejűnek 

nyilváníttatik.”

A szerződés viszont hosszú volt és alapos. lényeges pontjai:

— A hidat Willam Tierney Clark terve alapján, háromnyílású lánc-

hídként, a (ma Four Seasons Hotelként működő Gresham-palota 

helyén álló) nákó-ház vonalában kell felépíteni, pilléreit kőfalazat-

tal kell kiképezni.

— A lánchíd Részvénytársaság saját költségén, az elfogadott tervek szerint 

megépíti a hidat.

— A Részvénytársaság az országgyűlés által megszabott tarifával 87 éven át 

hídvámot szed, ezalatt fenntartja a hidat. Ezután a hidat ingyenesen átadja 

a magyar államnak.

érdekes módon a szakirodalom (anélkül, hogy pontosan idézte volna 

a passzust) egészen a közelmúltig ismételgette azt a pontot, hogy a szerző-

dés időtartama alatt egy mérföldnyi távolságon belül (ma kb. 8 kilométer) 

más átkelő csak a lánchíd Részvénytársaság engedélyével építhető. Egy 

2005-ben megjelent szakmunka említi először, hogy ilyen konkrétum 

a szerződésben nem található. Valóban, a négyoldalas, csinos kis kiadványt 

kézbe véve és többször is elolvasva: nincs ilyen kitétel egyik pontban sem.

AZ A RENDI PAR-
LAMENT, AMELy 
DöNTöTT A LÁNC-
HÍDRÓL, SOKBAN 
KÜLöNBöZöTT 
A MAITÓL. PÉLDÁUL 
POZSONyBAN 
MŰKöDöTT
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1842:  
Az alapkô 
letétele

A z építkezés előkészítése már 1839-ben elkezdődött, ezért 

lehet azt mondani, hogy a teljes építési idő tíz év volt. 

Az alapkőletételt pesthez közel, a szó szoros értelmé-

ben a Duna fenekén, a pillér építése céljából több cölöpsorral 

elkerített részen rendezték meg, a nádor és több száz vendég 

jelenlétében. (Barabás miklós erről készült festményén Sina 

György van a középpontban, ez nem csoda, hiszen ő rendelte 

képet.) A szerdán és szombaton megjelenő Jelenkor így számolt 

be az eseményről: 

Ezek után tekercs-alakba göngyöltetvén az oklevél, a fens. kir. 

képviselő b. Szina által oda nyujtott réztokba tevé fels. urunknak 

többféle, idei folyamatban levő arany és ezüst pénzeivel együtt, 

s az elzárt tok a 30-40 mázsás kőtetemekből épült zárgát e végre 

készült üregébe rejtetvén, egy a légben fölötte gépen függő fara-

gott, mintegy 130 mázsás, óriás gránittal befödöztetett, mire a kir. 

képviselő főhgnek nagy ezüst tálczákon nyujtatván a bámulatos 

szépségű kőműves kanál és kalapács (drága kemény fábúl esz-

tergázott csinos mű) a köves kanalat képleg (symbolice) vakolat 

simítólag jártatá a fedél alapkőn s 3-szor ráütött a kalapácscsal. 

(…) A legnagyobb, legkitörőbb volt az éljen-vihar, midőn az alap 

s fedélgránit felett Széchenyi István gróf és Tierney-Clark Vilmos 

építész szives egyességi, barátsági kezet szorítottak egymással, 

egyik mint szellemi, másik mint anyagi teremtője a nagy műnek. 

A JELENKOR CÍMŰ 
LAP SZÉCHENyI 
ESZMÉNyEIT 
VISSZHANGOZTA, 
SZERDÁN ÉS SZOM-
BATON JELENT MEG. 
AZ ALAPKŐ LETÉ-
TELÉRŐL SZÓLÓ 
BESZÁMOLÓBAN 
ELHALLGATJA 
A BOTRÁNyOS 
LöKDöSŐDÉST, 
AMI KIALAKULT. 
ERRŐL KOSSUTH 
LAPJÁBÓL, A PESTI 
HÍRLAPBÓL 
TUDUNK



1842–1848:  
Az építés  
viszontagságai

Ezután már „csak” fel kellett építeni a hidat. Ezt számtalan 

tényező nehezítette – csupán néhányat említünk, mutatóba:

 — egy Angliában élő, kompromisszumot nem ismerő tervező,

— egy sok más üzletben elfoglalt, a garast a fogához verő, dúsgazdag 

megrendelő,

— a magyarországi osztrák katonai hatóságok, akik a budai Duna-

parton kisajátítandó telkek gazdáiként ott tettek be az építés 

ügyének, ahol tudtak,

— a gyakran ellenséges, rémhíreket is szívesen terjesztő sajtó,

— Európa kezdetleges útjai, amelyek nagyon megnehezítették a Szla-

vóniából érkező fa-, illetve az Angliából várt vasszállítmányok időre 

megérkezését, 

— Sina báró egyik bizalmi emberének sikkasztása, ami miatt az elke-

seredett Adam Clark Angliába távozott, és csak nehezen lehetett 

visszacsalogatni. 

és bizony – erről nem történt említés az iskolában – egy számos testi 

bajjal küszködő, gyenge idegzetű, gyakran hisztérikus főúr, aki retteg 

attól, hogy az egész építkezés kudarcba fullad. 

Széchenyit már 1843-ban megrágalmazták, hogy sokat keres a híd 

részvényein. Adam Clarkról pedig azt híresztelték, hogy hatszázezer 

forinttal megszökött. Széchenyi a Jelenkorban felelt „Egy kis fővárosi 

pletyka” címen, és megírta: Clark nem szökött meg; a kőbányákban 

van, hogy a kövek minőségét megvizsgálja.30
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Adam Clark  
apjának  
írott  
levelébôl

„Reggelimet, ebédemet és vacsorámat a gáthoz hozattam, 

és több mint egy hónapon át mindennap ott voltam – 12-14, 

néhány esetben 16-18 órát –, irányítva, ellenőrizve a munká-

kat, bátorítva és bizony néha megdorgálva az embereket, s alkal-

manként, ha úgy tetszik, káromkodva. mint bizonyára el tudod 

képzelni, minden nedves és nyirkos, hideg, nyomasztó és piszkos volt 

ilyen nagy mélységben a víz felszíne alatt, ahol dolgoztunk, de én 

mindezt nem éreztem, az izgatottság az órákat percekké változtatta. 

még akkor sem voltam fáradt soha, amikor a legerősebb munkások 

már összeestek a kimerültségtől, és csak éjjel, amikor hazaértem, 

éreztem úgy néha, mintha képtelenség lenne akár csak egyetlen 

nappal is tovább bírni. De a következő reggel, mint rendesen, megint 

talpon voltam 5 óra előtt, ugyanolyan elszántan, ha nem is olyan 

frissen, mint amikor elkezdtük a munkát. nos, végül Isten segítségé-

vel és saját kitartásomnak köszönhetően megadatott az a rendkívüli 

boldogság, hogy lássam az egészet tökéletesen készen, szilárdan 

állni, benne az alapozással, amely 9 láb mély, 35 láb széles és 140 

láb hosszú, jól megépített, tömör sziklazúzalékból állt, és amely 

a kiváló, vízben kötő mészkőnek köszönhetően kezdett átalakulni 

egyetlen tömör sziklatömbbé. Igaz, majdnem a teljes kimerültség 

állapotában voltam, de tökéletesen egészséges, vidám és jó étvágyú.”

[1845. április 13. – márkly éva fordítása]

ADAM CLARK 
MAGÁNyOS, 
SZINTE SZERZETESI 
ÉLETET ÉLT PESTEN, 
MINDEN IDEJÉT 
AZ ÉPÍTKEZÉSEN 
TöLTöTTE. SZÜ-
LEINEK VISZONT 
MINDENRŐL 
RÉSZLETESEN 
BESZÁMOLT32
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Sina  
és Széchenyi,  
a „furcsa pár”

Ingatlanfejlesztési szempontból Széchenyi volt a víziót szállító 

politikus, Sina báró pedig a fejlesztő, egyben fővállalkozó. Előbbi 

sugallatára az utóbbi választotta az építészt. A két ember nem is 

lehetett volna különbözőbb, lelki alkatuk, közvetlen érdekeik élesen 

eltértek egymástól.

Jól tudjuk, Széchenyi milyen nagy ember volt. De egész felnőtt 

életében rendkívül kiegyensúlyozatlan volt – különben aligha írt 

volna ilyeneket a milliárdos Sina bárónak, üzleti partnerének: „Az Ön 

májbeteg, félig vak, de azért még meg nem félemlített és pláne meg 

nem hajlított barátja, Széchenyi.” Időnként meg is fenyegette: „Ha én 

ennek elfojtása folytán májgyulladást kapok, ami nagyon való-

színű, abban reménykedem, hogy Ön majd saját költségén kezeltet 

engem.” Vagy: „Ön pedig, barátom, ne gördítsen elém akadályokat, 

mivel ebben az esetben valóban nem marad más választásom, mint 

magamat fölakasztani vagy Önt agyonlőni.” Sina ezeket a kitöréseket 

bizonyára megszokta, mert az utóbbi levélre például így válaszolt: 

„[…] hálásan köszönöm Önnek a benne megfogalmazott információ-

kat, és a jó ügyre vonatkozóan remélem a legjobbakat, mivel az Ön 

buzgalmába, az Ön körültekintésébe és az Ön szerencséjébe feltétlen 

bizalmam helyezem.” máskor ezt válaszolta egy heveskedésre: 

„mindennek kell, hogy legyen eleje és vége, […] ezért én […] nem 

nyilatkozhatom úgy, hogy kívánságával egyet tudok érteni.”

A BUDAI OLDALRÓL 
KEVESEBB KÉPÜNK 
MARADT FENT. 
AZ 1914/15-öS 
ÚJJÁÉPÍTÉSIG  
A HIDAT FAKOCKÁK 
FEDTÉK, OMNIBUSZ 
JÁRT RAJTA. A HÍD 
KöZEPÉIG EGy  
HARMADIK LÓ 
SEGÍTETT A KOCSIT 
FELHÚZNI. NEVE 

„NyARGONC” VOLT34
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Ma  
elképzelhetetlen  
bonyodalmak

Egy ennyire hosszadalmas és bonyolult építkezésben mindig 

sok az előre nem látható probléma. A szövevényes történetből 

három kevéssé ismert nehezítő tényezőt érdemes kiemelni: 

a beszállítók megbízhatatlanságát, a katonai hatóságok gáncsosko-

dását és az Angliából érkező vasalkatrészek kálváriáját.

mindezeket a folyamatokat Széchenyi és Sina levelezéséből lehet 

lépésről lépésre követni. Előbb a faanyag, majd a kőanyag beszerzé-

séhez kellett sok ajánlatot végigvizsgálni. A beruházó, Sina mindig 

az alacsonyabb árat és a „még elég jó”minőséget kereste, mai szóval 

a legjobb vételt, Adam Clark csakis a minőséget, Széchenyi pedig 

igyekezett elkerülni a késedelmeket. Ezek szokásos konfliktusok. De 

az már nem, hogy például a kiválasztott kőbányában annyira szerve-

zetlen a termelés, hogy Adam Clarknak kell odautaznia és termelési 

szabályzatot írnia… Aztán itt volt az osztrák hadsereg packázása, 

amely évekig halogatta a budai hídfő helyén lévő katonai épületek 

megváltását. nemhogy az ingyenes, gyors átadás nem merült fel 

a részükről, de az aktatologatás nyilvánvalóvá tette, hogy szeretnék 

megfúrni az egész hidat. (Ekkor még Bécsben sem volt állandó híd, 

igaz, ott a folyó helyzete nem ilyen központi.) Ezt azonban politikai 

okokból mégsem merték megtenni. négy teljes évbe került a dolog 

elintézése.

Gazda István tudománytörténész kijegyzetelte Széchenyi gigantikus, 

németül írott naplóját, hogy milyen betegségeit említi. (E naplóból 

magyarul – talán kegyeletből – a mai napig csak egy bő válogatás 

látott napvilágot.) A következőket sorolja fel: fogfájások, lábfájdal-

mak, derékbántalmak, gerincbántalmak, hátfájás, májpanaszok, 

gyomorpanaszok, lázas állapotok, sűrű vizelési inger, szempanaszok, 

fejfájások, csüggedtség, enerváltság, „halotti álmok”, nyomasztó 

álmok, súlyos alvászavarok.

megdöbbentő, hogy ennyi testi probléma mellett hány jó ügyet 

karolt fel – sőt vitt sikerre. A lánchíd építését mindvégig közelről 

figyelte, a forradalom előtti egy-két évben, amikor minden lelassult, 

jelentős célprémiumot tűzetett ki a két Clark számára, és akkor 

sikerült is döntő haladást elérnie.

IGAZA LETT A HONDERŰ 1945-öS 
CIKKÉNEK, A HÍD ÉPÍTÉSE VÉGÜL 
öSSZESEN NÉGy ÉVET KÉSETT. 
A KöLTSÉGEKET AZONBAN ALIG 
LÉPTÉK TÚL. A BEFEKTETÉS 21 ÉV 
ALATT MEGTÉRÜLT - PEDIG 87 ÉVRE 
SZÁMÍTOTTAK
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1848–1849:  
Kis híján  
pusztulás

A lánchíd építése az 1848-as lázas évben érkezett a végkifej-

lethez. Ekkor emelték be a láncokat. Ez rendben le is zajlott, 

ám a legutolsó fázisban – mint a Hídember című filmben is 

látható –, július 18-án, a felvonóláncon elpattant egy szem, és egész 

terhe a munkaállványra zuhant. Sok ember a vízbe esett, köztük Szé-

chenyi is, aki partra úszott, de a szerencsétlenség hozzájárult kedé-

lyének elborulásához. Augusztus 17-én ezt írta naplójába: „A kölni 

dómépítés a mi lánchídunkban megismétlődik.” Szeptember 4-én 

öngyilkosságot kísérelt meg, orvosa Döblingbe szállíttatta. Soha-

sem látta a hidat készen. De átmenni azért átment rajta, igaz, csak 

a lefektetett fapallókon. miután az első láncot felhelyezték, Budáról 

átsétált a hídon pestre, akkor 11 éves Béla fiát is magával vitte. 

A fenti baleset csak könnyen kijavítható károkat okozott, és cso-

dával határos módon akkor sem robbant fel a híd aláaknázására 

felhalmozott négy mázsa lőpor, amikor 1849. május 21-én Alois 

Allnoch ezredes a szivarjával meggyújtotta a kanócot. komoly kár 

nem keletkezett, csak őt magát szaggatta darabokra a robbanás. 

Dokumentum bizonyítja, hogy Dembinszky tábornok parancsba adta 

a majdnem teljesen kész híd felrobbantását – ezt csak Adam Clark 

személyes közbenjárására vonta vissza.

mindezek a problémák azonban eltörpülnek a vasalkatrészek vízi 

úton történő szállításának drámája mellett. A vasútvonalak még nem 

épültek ki, a közút nem, csak a vízi út jöhetett szóba. De ez annyira 

felszabdalt rendszer volt, hogy nem volt speditőr cég, amely vállalta 

volna az egész útra a teljes felelősséget. A london–Rotterdam–

Frankfurt–kehlheim–pest útvonalon a vasalkatrészek csaknem két 

évig (!) utaztak. néha meg kellett vesztegetni egy-egy zsilipkezelőt… 

kevés üdítő ellenpélda van. közéjük tartozik a pétervárad melletti 

kolostor apátja, aki annyira lelkes híve volt a lánchíd építésének, 

hogy ingyen adta a jó minőségű meszet.

mindezek a tényezők, valamint a hallatlanul magas vámokra szerzett, 

nehezen kijárt, jelentős kedvezmények ügye, továbbá a forradalmi 

események összesen nem kevesebb, mint négy év késedelmet 

okoztak. 
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fogadta. (A budai polgárok, mint azt egy visszaemlékezésből tudjuk, 

ovációval fogadták Haynaut, mindössze hat héttel az aradi vértanúk 

és Batthyány lajos kivégzését követően.)

Fontos megjegyezni, hogy akkor még nem készültek el az oroszlá-

nok. marschalkó János négy szobra csak három évvel később került 

a hídra. (Egyébként van nyelvük – de csak szemből látszik. és a szob-

rász a saját ágyában halt meg.)

W. T. Clark az oroszlánok elhelyezésének évében, 1852-ben, rövid 

betegeskedés után hunyt el. lánchíd részvényeket és pénzt hagyott 

Adam Clarkra. ő a híd elkészültekor még mindig csak 38 éves volt. 

magyarországon telepedett le, családot alapított, és további nagy 

munkák fűződnek nevéhez, például az Alagút megvalósítása. 55 éves 

korában, Budán halt meg.

Báró Sina György, aki mint második generációs üzletember nem 

nagyon hajlott a jótékonykodásra, 1856-ban, 74 éves korában hunyt 

el. Fia, Sina Simon már jóval érzékenyebb lélek volt. Sina György 

mintegy 80 millió forintot hagyományozott a fiára. Aki ebből

nem kevesebb, mint tizenhárom lánchidat építhetett volna egymaga.

1849. november 20.:  
Az átadás  
szomorú  
alkalma

A híd mint műtárgy végül is 4 123 628 forintba került (alig 

tízszázalékos volt a túllépés az eredeti becsléshez képest!). 

A teljes projekt költségei mindösszesen 6 220 428 pengőfo-

rintra rúgtak, a jelentős különbség a partrendezésekre, a különféle 

kisajátításokra, valamint a pestnek és Budának fizetett kártérítésre 

ment el. Ez az összeg több, mint az ország akkori egyéves egyenes 

adóbevétele. 

William Clark honoráriuma 311 000 forintot tett ki. Hogy ennek 

nagyságát megítélhessük: a legjobban fizetett „magyar”, a királyt 

helyettesítő József nádor évi fizetése 60 000 forint volt.

Végül 1849. november 20-án adták át a hidat. A megnyitón nem volt 

jelen a Bécs melletti intézetet soha el nem hagyó Széchenyi. De nem 

volt ott William Tierney Clark sem, mert a végelszámoláskor megsér-

tették. Egyébként is osztotta Adam Clark véleményét, hogy Széchenyi 

nélkül nem igazi ünnep az átadás. Adam Clark azért megjelent, 

mint ahogy báró Sina György is – vagyis a hidat sikerre segítő négy 

kulcsszemély közül csupán kettő. A Budáról átsétáló Julius von Hay-

nau tábornagyot, főparancsnokot a pesti polgárság jeges csönddel 

EZ A NAGyON 
KORAI KÉP MÉG JÓL 
MUTATJA, HOGy 
A HÍD FORGALMA 
EREDETILEG NEM 
VOLT NAGyON 
NAGy. A KIEGyEZÉS 
UTÁN MINDEN 
FELGyORSULT. 
A HÍDVÁM öSSZEGE 
1871-BEN VOLT 
A LEGMAGASABB
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„Rendszabályok  
és vámjegyzék  
a lánczhidat  
illetôen”

A megnyitó napján még ingyen lehetett átmenni, de másnap 

már fizetni kellett az átkelésért. mai szemmel kicsit redun-

dáns módon, a fizetéskor egy speciális hídérmét kapott 

az átkelő, amelyet a másik oldalon egy perselybe kellett bedobnia. 

Vajon mi lehetett ennek az oka? Talán a zsebre dolgozást akarta így 

kikerülni a lánchíd Részvénytársaság?

A rendtartás és a díjszabás meglehetősen bonyolult volt, így kezdő-

dött:

„Gyalognak csupán az oldal- vagy gyalogúton szabad járniok, 

és pedig egyik partról a másikra mindig a jobbik felén, hol a vámház-

ban a vámjegyek is váltandók számukra.

A kocsi úton járnak teherhordó vagy állathajtó gyalogok, minden-

nemű járművek és állatok, és pedig egy partról a másikra mindig 

a balfelén, hol a vámházban a vámjegyek is váltandók számukra.

A vámháznál nem váltatik pénz. 

MAI SZEMMEL KICSIT 
TÚLBONyOLÍTOTT 
RENDSZERBEN 
ZAJLOTT A FIZETÉS. 
A PÉNZ ELLENÉBEN 
EGy BILÉTÁT KAPOTT 
AZ EMBER, AMIT 
A MÁSIK VÉGÉN 
LE KELLETT ADNI. 
VAJON MIÉRT VOLT 
ERRE SZÜKSÉG?44
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1870:  
Egy sikeres  
beruházás  
békés  
államosítása

A lánchíd nem csak műszaki értelemben volt sikeres alkotás. 

Az éves bevétel ingadozott, 1871-ben érte el a legmagasabb 

összeget, 732 462 forintot. Az összes bevétel 1849-1869 

között kb. 8,3 millió forintot tett ki. 1870-re (87 helyett 21 év alatt) 

már az összes hitel megtérült, tisztes nyereséggel. 

A kiegyezés után gyorsan fejlődésnek indult ország kormánya 

felismerte, hogy a fővárosban hamarosan több új hídra lesz szükség. 

Ezt azonban a szerződés nem engedte. (mint említettük, a gyakran 

hivatkozott egymérföldes tilalom csak szóbeszéd volt, nem szerepelt 

a szerződésben, de az egész kontraktus halmazatilag útjában állott 

új hidak építésének.)

Ezért a kormány a kivásárlás mellett döntött. 1870-ben részvényen-

ként 609 forintot, összesen kb. 2,3 millió forintot adtak, és erről 

törvényt is hoztak. Ezután megkezdődhetett a margit híd építésének 

előkészítése. és bár a díjfizetés megszüntetését meglebegtették, 

végül megmaradt, hogy ebből fedezzék a további hidak építését. így 

minden hídon fizetni kellett, egészen 1918-ig.

Az átkelők kötelesek a váltott vámjegyeket a tulsó parton a vámjegy-

szedőnek átadni; vagy ha ezt nem tennék vagy tehetnék, a vámot 

még egyszer megfizetni. minden szerencsétlenség és rendzavarás 

megelőzése végett a hidi kocsi uton szorosan megtartandó az átke-

lési sor, és egymás kikerülése akár kocsival vagy egyéb járművel, akár 

lóháton, valamint a kocsi- vagy gyalogutoni tartózkodás is tilos.

A dohányzás és bármilly fedetlen égő holminak vitele a lánczhidon 

keményen tiltatik.

A vámjegyek meghamisítása vagy bármilly egyéb, a lánczhidoni 

vámjog megrövidítése vagy kijátszására czélzó csalárdság kemény 

büntetés alá esik.”

Egy gyalog személy egy krajcár vámot fizetett, de ha terhet vitt, 

akkor már kettőt. lovas személy négy krajcár, fejős tehén három, 

parasztszekér üresen, ha egy marha húzta, öt krajcár és így tovább, 

összesen vagy 30-féle tarifát alkalmaztak. A legdrágább tétel 

az egész díjszabásban 1 ft 30 krajcár: „Egy terhelt német tartományi, 

ugy szinte Cseh- és morvaországi szekér, valamint a terhelt ugy neve-

zett landkocsik, ha hat marha húzza.” Azért ez nem lehetett gyakori 

tünemény a hídon.
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Szerb Antal: Budapesti kalauz Marslakók számára

lánchíd. Talán először őt méltóztassuk. Budapest a nagy hidak 

városa. A lánchidat a múlt század elején építették, sok évtizeden át, 

őszinte kollektív lelkesedéssel.  

(...) A lánchidat valószínűleg mind a négy évszakban építették, de 

azért mégis főképp téli híd. Téli és esti, fekete a jellegzetes színe, 

meg az a csokoládébarna, ami a nagyvárosi aszfalt, ha vizes. és azért 

is téli híd, mert az elődje nem volt téli híd. Azelőtt hajóhíd kötötte 

össze pestet Budával, azon sétált Virág Benedek, a szent öreg, lelkes 

társaival. Télen a hajóhidat szétszedték. De akkoriban a Duna még 

gyakran befagyott, és az emberek átkorcsolyáztak Budára. Ha nem 

fagyott be, csak zajlott, egészen Bécsig kellett felkerülni annak, aki, 

mondjuk, a krisztina téren akart vacsorázni. Valószínűleg.  

A lánchíd, amint látja, Uram, empire stílusban épült, mint az egyik 

oldalon az Alagút bejárata, és a másik oldalon a Főkapitányság. 

Általában pestnek két történelmi rétege van: a barokk, amely 

az alapvető katolikus és német polgárság lelke, és az empire, amely 

egy nagy magyar lendület emlékét őrzi, egy lendületét, amely azóta 

a semmibe enyészett. Itt, az Alagút és a Főkapitányság között, még 

megvan valami belőle. Ha a nádor lenézett palotájából, száz évvel 

ezelőtt, ezt a képet látta. és sóhajtva Széchenyire gondolt, akit ő csak 

Stefi gróf néven becézett. Azután visszatért íróasztalához, konok 

munkakedvvel, mint Habsburg ősei.  

A lánchíd éktelenül hosszú. próbálja meg egyszer, Uram, és nem 

bánja meg. Sétáljon át egy hölggyel Budára, és azután jöjjön vissza, 

lehetőleg ugyanazzal a hölggyel. meglátja, szerelmet fog vallani, 

mert a híd olyan hosszú. Budapest az igaz és mélységes szerelmek 

városa. Higgye el, Uram, aki ismeri ezt a várost, csak könnyezve tud 

beszélni róla.

ne nézzen jobbra, és ne nézzen balra. Ön csak a Főkapitányságra 

nézzen, az szép és arányos és hallgatag. ne nézze az Akadémiát, 

hogy olyan dühösen és makacsul méltóságteljes, mint 

Írók  
a Lánchídról

Porzó csodálja a Lánchidat

nagy terhet bír el a lánczhíd. Ha István napján átrajzik Budára 

az ünneplő tömeg, vagy ha rengeteg mozdonyokat széles talpú 

társzekereken vontat az eléje ragasztott harmincz nehéz ló: meg se 

kottyan neki. Csak az ütemes mozgás van kárára s ezért a katonaság-

nak nem is szabad zene vagy dobszóra átmasíroznia, mert meg-

lódulna bele az a rengeteg ív és irtóztató lökései szétforgácsolnák 

minden porczikáját.

Valójának teljes fönségében tél idején mutatkozik ez a híd. Az északi 

szél megzengeti ennek az óriási Aeolus-hárfának vas húrjait, midőn 

haragosan zúg át rajtok. S ott állva kő-erkélyén, ismét lenézek s cso-

dálat és félelem kapja meg lelkemet. 

Az oszlop-tőnek gránit élébe roppanással vágódik bele egyik 

tábla a másik után, hogy millió cserépre zúzódva szédüljön vissza, 

megnyitva a rést a következő számára, mely elszánt lomhasággal 

hajt’ neki a győzhetetlen hősnek; s ez is szilánkokra morzsolódva 

hanyatlik el. S lent egy zúzmarás koczkán ül három holló feketében 

és károg, mintha temetni jöttek volna, és állok folyton mély vizei 

fölött a Dunának s szikrázó lapjai csörtetve úsznak el alattam. Azt 

hiszem, egy hajónak magas elejéről nézem s hogy utazom a Jeges-

tengeren; föl-föl, messze-messze Budavár alól a rejtekező, kegyetlen 

északi sarkig.

[1872]48
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tudományos életünk. Szólítsa kegyelmes úrnak, bár lehet, hogy csak 

méltóságos, de jobb, ha az ember óvatos. és ne nézze a Gresham-

palotát. Szegény valamikor merész volt és fiatal. így élünk mi is, pesti 

lelkek, mint a Főkapitányság, egyfelől a hivatalos, másfelől a kom-

merciális fesz és pöf cifrái közt. Azért nem nézünk se jobbra, se balra.

[1935]

Lengyel József: Három hídépítő (részletek)

Széchenyi mintaképe Byron volt – Clark Ádám eszményképe Széche-

nyi. Viszonyuk is tipikus sznob kapcsolat. Tasner, Széchenyi túlbuzgó 

titkára, aki annyiszor hallja, hogy Adam Clarkot dicsérik, club-meghí-

vót küld az olajtól fekete kezű, repedezett bőrű gentlemannek. Ezért 

meg is kapja a kellő tanítást: 

„Clarkot nem volt jó bevezetni. még nem vagyunk arra érettek. 

Eszerint minden Engine Worker is közibénk való, das war theoretisch. 

Asztalomhoz soha nem hívnám, faluhelyen tán igen.” 

Ha a levél nem 1835-ben íródott volna, azt hinné az ember, hogy 

a The Book of Snobs-ból kiírt idézet. pedig gróf Czirákyék, a konzer-

vatívok, épp ebben az időben nevezik Széchenyit „republikánus”-

nak... 

Hát így van ez, kérem. mellesleg majd látni fogjuk, hogy Clark 

Ádám és Széchenyi közt később majdnem baráti a viszony. A kér-

dés: Széchenyi lett demokratikusabb? Aligha, Adam Clark lett 

„gentlemanlike”. (…)

Adam Clark megváltozott. A fiatalemberből férfi lett, aki ismeri saját 

értékét.— Csak önnek akarok felelősséggel tartozni – mondja keserű 

tapasztalataira emlékezve. 

— Helyes – felel Tierney Clark. 

— és szerződésem a híd felépítéséig szól? 

— magától értetődik. De tartani azért mégiscsak úgy tudja majd 

magát, ha nehézségek esetén gróf Széchenyihez fordul. Felteszem, 

érti ezt? 

EZ A KÜLöNLEGES 
KIVILÁGÍTÁS 1938-
BAN KERÜLT A LÁNC-
HÍDRA, AZ ÚN. 
EUCHARISZTIKUS 
VILÁGKONGRESSZUS 
IDEJÉN50
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— Széchenyihez szívesen fordulok. Rajta kívül nincs is senki, akihez 

fordulhatnék. Vagy talán Sina? 

— Sina az olcsóbbat szeretné. Széchenyi a jobbat. Tehát ő a mi embe-

rünk. nem kockáztathatom mérnöki jó híremet. mindenből csak 

a legeslegjobb anyagot engedje beépíteni! presztízsünk függ ettől. 

— Világos. 

— A jövedelme mindent felülmúl, amit itt Angliában kereshetne. 

mégse hosszabbítsa az építkezés idejét! Sőt! Igyekezzünk minél 

gyorsabban befejezni. Azt hiszem, olyan tapasztalatot szerez, hogy 

ezután annyi munkája lesz, amennyit akar... különben nem találja, 

hogy a gróf kicsit bolondos? 

— Ha Széchenyi bolondos, akkor nem tudom, milyenek az okos emberek. 

— Okosság és bolondság nem zárják ki egymást. De a fő: mutasson 

teljes biztonságot...

[1960]

Ottlik Géza: Ceruzajegyzet Clark Ádámról

Hentzi ezen a napon éppen harmadszor küldet Clark Ádámért. 

A mérnök harmadszor is azt üzeni vissza, hogy beteg, ágyban fekszik. 

pedig a híd lánckamráit kellene megszabadítani a víztől, hagy elhe-

lyezhessék a robbantószereket.

Csakhogy, aki kinyitotta a zsilipeket, és elárasztotta vízzel a lánckam-

rákat, az éppen a mérnök úr volt. Sejtette, mire készülnek Hentziék, 

és óvatosságból még a szivattyú hengerét is összetörte előbb, s csak 

azután ment haza lakására és feküdt ágyba, hogy semmi hívásra, 

üzenetre, fenyegetésre ki ne mozduljon aztán.

De ha az alkotót semmi más nem érdekli a nagy csetepatéból, mint 

tulajdon alkotása, a katonának sincsenek magasabb szempontjai, ha 

akad a közelben rombolnivaló. Hentzi elrendeli: kíséreljék meg kívül-

ről a robbantást. A hídfőbe lefutó jobboldali lánc alá tizenkét közepes 

lőporos hordót raknak, s deszkavályút vezetnek a partra, puskaporral 

felhintve. (…)52
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ki legyen a hősöm ezen a napon? Az alantas csökönyösséggel 

haláláig védekező Hentzi? Igazi ostoba katona, nagyon alkalmas 

drámai főszerepre, nekem mégsem tetszik. A rejtélyes, hiú, éleseszű 

Görgey? (…)

mit tegyek? énnekem a sok katona közt legjobban egy civil tetszik, 

Clark mérnök úr, akit látok aggodalmasan és szakértően vacakolni 

dugattyúival és hengereivel, amint kifogástalanul elrontja azt 

az átkozott szivattyút, nehogy az az átkozott tábornok kipumpál-

hassa a vizet, s látom, amint harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal 

üzen vissza ágyából: „Sajnálom, de átkozottul beteg vagyok.”

[1980]

MA MÁR 
ALIG HIHETŐ, 
DE AZ ALAGÚT 
FöLöTT IS VOLT 
VöRöS CSILLAG. 
A NEMZETI MÚZEU-
MON IS, ÉS MINDEN 
EGyES 6-OS VILLA-
MOSON54
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1849–1913:  
Lélekben  
ugyanaz  
a híd

Egy ingatlan sorsa az átadással éppen csak elkezdődik. A tulaj-

donosnak gondoskodnia kell az állandóan tökéletes műszaki 

és esztétikai állapotról, az időnkénti alapos tatarozásról, amely-

nek a kor színvonalát kell tükröznie. A lánchíd esetében különösen 

ez utóbbi nem kis feladatot jelentett. 26 éven át ez volt az egyetlen 

állandó híd, és összesen 64 éven át használta Budapest lakossága 

minden nagyobb javítás nélkül. Amikor azonban 1902-ben Horánszky 

nándor miniszter népes temetési menete áthaladt a hídon, már egy 

laikusnak is éreznie kellett a kilengéseket. 1914-15-ben az egész 

vasszerkezetet ki kellett cserélni. Az új vasszerkezet súlya a réginek 

csaknem a két és félszerese lett, de ebből a lakosság szinte semmit 

sem vett észre. Talán csak azt, hogy a függőleges tartók megritkul-

tak. Ekkor a gyalogjáró fakorlátjait is kicserélték. 1919-ig egyébként 

a kocsiutat fakockák borították. A lóvontatású omnibuszt 1924-ben 

váltotta fel az autóbusz.56
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Utóélet  
és jövô

A lánchíd ma is Budapest jelképe, attól függetlenül, hogy 

közlekedési szerepe az eredetinek töredékére csökkent. 

Csak két sávon lehet rajta közlekedni – ám szélesítése soha 

nem merült fel, annak ellenére, hogy a világon számos régi hidat 

szélesítettek ki oly módon, hogy a műemléki részeket érintetlenül 

hagyták. (nagyon jó példa erre a londoni Hungerford Bridge, amely 

eredetileg 1864-ben készült el, mellé jobbra és balra 2002-ben épült 

két egészen más szerkezetű, látványos gyaloghíd.) 

Annál inkább felmerült – elsősorban egyes kerékpáros szervezetek 

részéről – az autók végleges kitiltása. Ennek jó főpróbája volt, amikor 

a 2000-es évek elején a Budapesti Búcsút követő nyolc hétvégén 

turisztikai programok miatt teljesen lezárták a hidat. A javaslat 

a tömegközlekedés (és talán a taxik) átengedésével számol, és alap-

vetően gyalogos és biciklis hídnak szeretné látni a lánchidat.

mindeddig a legszokatlanabb ötlettel zoboki Gábor építész állt elő 

egy 2011-es interjújában. Azt pendíti meg, hogy az 1-es metró (a 

millenniumi földalatti vasút) vonalát a Vörösmarty tértől a lánchí-

don keresztül a Várhegy gyomráig kellene vezetni, és ott kellene új 

végállomást kialakítani, onnét a Várba igyekvők liften érhetnék el 

céljukat. zoboki elképzelése szerint minden más tömegközlekedést ki 

kellene tiltani a hídról.

A lánchíd jövője körül tehát nincs konszenzus.

Csak a szeretet és megbecsülés töretlen. 

A következő újjáépítést nem az elhasználódás miatt kellett megejteni, 

hanem mert a háborús pusztítás a lánchidat sem kerülte el. 1945. 

január 18-án robbantották fel a visszavonuló németek. A budai 

oldali robbantó töltet elázott, nem robbant fel, a pesti robbanás 

mégis tönkretette az egész hidat. Az újjáépítés során a pilléreket 

nagy vita után, 5,40-ről 6,45 méter szélességűre tágították, hogy 

elférjen egymás mellett két autóbusz. éppen a centenáriumra lett 

kész, átadására 1949. november 20-án került sor. Ez már a teljesen 

kifejlett kommunista diktatúra idejére esett, a hídavatást alaposan 

ki is használták propaganda célokra. legutóbb 1986 és 88 között 

újították fel teljesen a hidat. nincs olyan eleme, amelyet ne érintett 

volna a munka, de nem mindet cserélték ki.
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Függelék

A Lánchíd alapkövébe zárt szöveg

A Duna partjait Buda és pest városai között egybekötendő állóhid 

minél előbbi létesítésének eszméjét Széchenyi István gr. eleinte 

néhány budapesti s egyéb honi lakosok magánykörében, később 

«budapesti hidegyesület» czíme alatt alakult társaság előtt pendít-

vén meg, az e czélra szolgálható adatok gyűjtéséhez fogott; ugyane 

végett 1832. évben Andrássy György gróffal Angliát is meglátogatta 

és az ott tapasztaltakat saját véleményadással kisérve, ily czím 

alatt: Gr. Andrássy György és gr. Széchenyi Istvánnak a budapesti 

hidegyesülethez irányzott jelentése, midőn külföldről visszatérének. 

pozsonyban 1833. külön röpiratban sajtó által közrebocsátá. A tárgy 

ekkép érlelve s előkészítve végre az akkori országgyűlés elibe került, 

hol az a ház jólétét gyarapító közintézetek mindenkori buzgó előse-

gítője fenséges cs. kir. ausztriai örökös főherczeg József-Antal-János, 

magyarország szeretve tisztelt nádora s helytartója és az országosan 

egybegyült Rendek által pártoltatván, dicsőségesen uralkodó fels. 

ötödik FERDInÁnD magyarország ap. kir. legfelsőbb helybenha-

gyása hozzájárultával keletkezett az 1836-diki XXVI-d. törvényczikk, 

melynél fogva Buda és pest közt állóhidnak részvénytársaság útján 

leendő építése elhatároztatott, és a tárgy minél előbbi valósítása 

végett országos küldöttség lőn kinevezve. A hon javát és díszét 

czélzó újszerű törvény rendeletének életet adandó hodosi és kiázdiaí 

báró Szina György Buda és pest városai közt függő-lánczhidnak saját 

vezérlete alatt alakítandó részvénytársaság költségin és Villiam 

Tierney Clark angol művész terve szerint s igazgatása alatt leendő 

fölépítésére ajánlkozván, ez iránt az országos küldöttséggel 1838-d. 

évi szept. 27-d. az 1840-d. XXXIX-dik törv. czikk által is később teljes 

erejűnek nyilváníttatott szerződést kötötte. Az ennek következtében 

1839-d. október végével megkezdett építési munka azóta szakadat-

lanul haladván, e lánczhid talpkövét ma aug. 24-d. 1842-dik évben 
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dicsőségesen országló fels. I. FERDInÁnD ausztriai császár, magyar-

ország e néven V-dik apostoli királya atyáskodó uralkodása alatt 

ő cs. királyi fensége károly, lajos, János, József, lőrincz ausztriai 

örökös fhg, aranygyapjas, mária Terézia vitézrendje és számos jeles 

rend nagykeresztes és első osztályu vitéze, Csehország kormányzója 

s főkapitánya, cs. kir. tábori főmarsal, egy gyalog és egy dzsidás 

ezred tulajdonosa, mint ő cs. kir. uralkodó fölsége által, legfelsőbb 

személyének ez alkalomra legkegyelmesebben megbizott képvise-

lője, szokott ünnepélyesség mellett és számos közönség jelenlétében 

kegyelmesen letenni méltóztatott. minek emlékére az alapkőbe 

jelen irat ő cs. kir. fölségének dicsőségesen országló I. FERDInÁnD 

ausztriai császár és magyarország e néven ötödik apostoli királyának 

többféle ez évben folyamatban levő arany és ezüst pénzeivel együtt 

lezáratott.

Mit írt Széchenyi lapja, a „Jelenkor” az alapkő letételéről 

1842. augusztus 27-én?

A budapesti lánczhíd alapkőletétele f. aug. 24-én délutáni 5 és 6 óra 

közt egész ünnepélylyel. vitetett véghez károly cs. kir. főhg, mint fels. 

urunk képviselője által következő módon: (…) a hídválasztmány tag-

jai, titoknoka s Tierney-Clark Vilmos hídépítész s Clark Ádám sorban 

előre vitték le a teremmé alakított óriás zárgát öblébe zöld és skarlát-

szín szövettel bevont hosszú, széles; kétrendű lépcsőzeten az emlitett 

tárgyakat, Clark Á. a tervrajzokat, Clark V. a kanalat, Széchenyi 

István gr. a kalapácsot, Tasner titoknok az oklevéltekercset, mások 

a tálczákat. A zárgát belje 22 szakaszra volt felosztva s minden 

szakasz körded, több sorú, könnyebb láthatás végett menedékesen 

illesztett s zöld posztóval borított székkel ellátva. (…) letelepülvén 

selyem karszékeiken, ő fens. az alapkőbe rejtendő következő okleve-

lét Tasner Antal, mint hídtársasági titoknok olvasá fel. 

Ezek után tekercs-alakba göngyöltetvén az oklevél, a fens. kir. képvi-

selő azt az e végett készen álló s kívül-belül czinezett s b. Szina által 62
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oda nyujtott réztokba tevé fels. urunknak többféle, idei folyamatban 

levő arany és ezüst pénzeivel együtt, s az elzárt tok a 30-40 mázsás 

kőtetemekből épült zárgát e végre készült üregébe rejtetvén, egy 

a légben fölötte gépen függő faragott, mintegy 130 mázsás. óriás 

gránittal befödöztetett, mire a kir. képviselő főhgnek nagy ezüst 

tálczákon nyujtatván a bámulatos szépségű kőműves kanál és kala-

pács (drága kemény fábúl esztergázott csinos mű) a köves kanalat 

képleg (symbolice) vakolat simítólag jártatá a fedél alapkőn s 3-szor 

ráütött a kalapácscsal, mit nádor s nádorné s ifj. József és Erzsébet 

őfenségök, az ország herczeg-prímása, birája, tárnoka, Ürményi 

Ferencz koronaőr, gróf Széchenyi István, Clark, báró Szina György, stb. 

hasonlólag követének. Az alapkövi emlékirat olvasta közben s urunk 

s képviselője, károly főhg s nádorunk nevének említésekor harsány 

éljenek rendíték meg a levegőt; de legnagyobb, legkitörőbb volt 

az éljen-vihar, midőn az alap s fedélgránit felett Széchenyi István gróf 

és Tierney-Clark Vilmos építész szives egyességi, barátsági kezet szo-

rítottak egymással, egyik mint szellemi, másik mint anyagi teremtője 

a nagy műnek. Ezek után szintazon rend és kísérettel, katonai han-

gászkar zengése és tisztelgés közt távoztak el ő fönségeik, melylyel 

jöttek. nagyszerű volt ez ünnepély, teljesen megfelelő a nagyszerű 

vállalatnak, s minden nagyítás nélkül állíthatni, hogy ilyet nem látott 

még magyarország, s nem is látand, míg hasonló híd nem épülend 

a Dunán.

Mit írt ugyanerről Kossuth lapja, a Pesti Hírlap?

Augusztus 24-én volt tehát azon nap, amelyen e roppant építmény-

nek alapköve letétetett. Az ünnepély délután 5 órára vala rendelve. 

(…) a tolás, rúgás, taszigálás a bemenetnél betűszerint irgalmatlan 

vala és nem egy úri asszonyságot láték feldúlt fejdísszel és össze-

vissza tépett öltözettel visszatérni, csak hogy legalább lélegzetét 

megmenthesse. (…)

E híd, melyet annyi küzdés és várakozás után végre csakugyan 
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létesülni enged a magyarok istene, legyen intő kéz, melly előttünk 

az ember és polgár kötelességének ösvényére mutasson. Eljövend 

egy szebb kor, midőn ennyi küzdelmet mellyekkel jövendőnk 

előkészítésében megvívnunk kell, nem igénylendenek többé az utó 

nemzedéktől illy erőmegfeszítést, midőn a jelennen kivetett magnak 

érett gyümölcseit élvezendik az utók, és akkor e híd emlékül álland, 

egy lehúnyt nagy időre emlékeztetvén az utókort, midőn a polgár-

nak lemondással és a jelennek nélkülözésével kell a boldogabb 

jövendőért harcolnia; és akkor ezerszeres fényben ragyogandnak 

azon jelesek nevei, kik soha nem csüggedő lélekkel munkálkodnak 

e hon jövendőjén, millió ajak magasztalandja nevét a nagy honfinak, 

ki a tespedés és elaljasultság korában merészen emelé föl férfiszavát, 

villám gyanánt szórta az igazságot az alvó nemzet közé, ki fáradatlan 

munkássággal igyekezett jólétet teremteni e honban, s ki sikerrel 

koronázott tetteivel dicsöbb emléket építe magának, mint minőt 

nekie a művészet nyújthatna.
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