
Holló Szilvia AndreaSzéchenyi szerepe az ötlettől a hídtörvényig
„Ha magyar főúr helyett angol honpolgárnak születik, bizonyára korának egyik leghíresebb mérnökévé válik.”1 Széchenyi Istvánról szólnak az elismerő sorok, akiről sokan gondolják, hogy első állandó hidunk eszméje is tőle származik. Valójában nem Széchenyi fejéből pattant ki a gondolat, ám neki ennél sokkal többet köszönhet a nemzet: nemcsak beszélt a hídról, de tett is érte.2
Ötletek, tervek, álmok
A vágy, hogy a Duna két partját állandó híd kösse össze, ősidők óta élt az emberekben. A mai Budapest területén már a rómaiak idejében is volt kapcsolat a partok között: Aquincumnál csak a szemközti szigetre vezető fahíd, lejjebb, a mai Erzsébet híd környékén hajóhíd.3 A műszaki ismeretek hézagossága, a stabil pénzügyi háttér hiánya, a politikai helyzet bizonytalansága miatt - s nem utolsósorban kitartó támogató nélkül - legkorábban Zsigmond, az egykori német-római császár és magyar király idejében foglalkoztak komolyabban a gondolattal. Bonfini szerint a király - Traianus római császár al-dunai hídját tekintve példának - a budai vár közepén széles torony alapjait vetette meg, Pesten pedig dombot emeltetett. Az ma már kétséges, hogy ezek az építkezések valóban a híd előmunkálataihoz kellettek, de tény, hogy a mai Dorottya utca 1. számú ház helyén még 1833-ban is látták a hatalmas alapokat.4 Zsigmond azonban meghalt, mielőtt terve valóra válhatott volna. Mátyás király még nála is merészebb álmokat dédelgetett a városok között átívelő márványhídról.5 A XVI-XVII. század során az-
1 A Magyar Tudományos Akadémia első évszázada. Az alapítás századik évfordulója alkalmából 

tartott ünnepi beszéd és előadások. MTA, Budapest, 1926, 248. o.
2 Edwin Lawrence Godkin: The history of Hungary and the Magyars. John Castell, Ludgate- 

Hill, London, 1853, 299. o.
3 Radnai Lóránt: A Lánchíd. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1961, 8. o. 

/Műemlékeink./
4 Gáli Imre: Régi magyar hidak. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970, 248. o.
5 Viszota Gyula: A Széchenyi-híd története az 1836.XXV1. t.c. megalkotásáig. MTA, Budapest, 

1935, 5-7. o.
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tán a törökök több helyen is összekötötték a partokat, de hajóhídjaik a felszabadító harcok során elpusztultak.1703-ban, Budavár török megszállás alóli felszabadulását követően Pest és Buda szabad királyi városi kiváltságaikat visszakapták, köztük a közösen gyakorolt hídjogot. A városok közötti kapcsolat mielőbbi

megteremtésére először a legkönnyebben megvalósítható megoldást választották: repülőhíddal kötötték össze a partokat. Ez csak nevében és funkciójában tekinthető hídnak, valójában lehorgonyzott csónakokhoz kötéllel rögzített komp volt, kis teljesítményű, s még jó időben sem biztosította az állandó közlekedést. A hajóhíd 1767-ben kezdte meg működését, először a Kishíd (ma Türr István) utca, 1786 után a Nagyhíd (ma Deák Ferenc) utca vonalában. Elődjétől abban különbözött, hogy csónakjait egyenként horgonyozták le, és 46 ponton pallóval kötötték össze.6 A hídpalló közepén haladtak a kocsik, a gyalogosok egyik oldalán Pestre, másik oldalán Budára mehettek át.7 Ezt az átkelési módot a lakosság elfogadta, de az összeköttetést akkor is meg kellett valahogy oldani, amikor árvízveszély állt fenn, vagy zajlott a Duna jege.A XVIII. században a külpolitikai helyzet a lassan múló török veszély, az uralkodóházak közötti viszályok, majd a napóleoni háborúk miatt nem kedvezett a nagyszabású és hosszú távú vállalkozásoknak, s még mindig hiányzott az anyagi háttér, valamint az a személy, aki vállalja az előkészítés fáradságos munkáját.

A hajóhíd pesti 
hídfője.
Részlet Vasquez 
térképének dél-pesti 
szelvényéből,
1837 körül

6 Uo., 7. o.
7 Radnai: i. m., 8. o.
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A XVIII. század végén II. József császár már fontolgatta állandó híd felállítását, ezért Pest megye mérnöke, az első megbízható pesti város- és határtérképeket szerkesztő Balla Antal 1784-ben készített erre vonatkozó terveket. Megnyugtatta az aggódókat, hogy a jégtörőkkel ellátott kőhíd egyáltalán nem fokozná az 1775. évihez hasonló árvíz veszélyét, épp ellenkezőleg.8 1786-ban Török Sándor mérnök, cs. kir. térképész állt elő boltozatos kőhíd tervével. Miután az idő tájt fejeződött be az ország területének első, pontos térképészeti felmérése, műszaki tervének végrehajtására az újabb ismeretek birtokában nagyobb lehetőség kínálkozott. Két mérnöktársa, Ledwina Ferenc és Ledwina József Prágában szerezte tapasztalatait. A Károly híd mintájára készítették el az alapozás tervét, módszerüket később mások a Lánchídnál valóban alkalmazták.9 A jégzajlás gyorsítására jégtörőket terveztek, és fontosnak tartották a Duna előzetes felmérését is. A műszaki szempontokon kívül figyelembe vették, hogy a hajóhíd javítása drága, szét- nyitása nehéz és időigényes. Mivel a dunai hajóforgalom növelése nem képzelhető el az átkelés akadályoztatása nélkül, az állandó híd hosszú távon mindenképpen gazdaságosabb lenne.10 A Helytartótanácsnak tetszett az ötlet, és már megbízásokat akartak kiadni a részletes tervek elkészítésére, amikor Bécsből, pénzügyi okokra hivatkozva (1787-ben robbant ki az osztrákokat is érintő orosz-török háború) utasítás érkezett a további munkálatok leállítására.A hajóhíd egyre kevésbé birkózott meg a növekvő forgalommal, második hidat állítani nem volt pénze a városoknak, ezért egyelőre átmeneti megoldásokat kerestek. Így eshetett meg 1790-ben, hogy ismét repülőhidat helyeztek forgalomba az országgyűlés idejére. Az állandó híd építésének tervét viszont nem vették le a napirendről. Kevésbé ismert, hogy 1792-ben Inghoffer Antal és társa már vashidat javasolt. (Ez még egy-két évtizeddel korábban elképzelhetetlen volt, csak kővagy fahíd jöhetett számításba.) Inghofferék elkészítették modelljüket, de az Építési Főigazgatóság a bemutatott tervet nem tartotta elégségesnek, és nem is hitt a megvalósíthatóságában.11A XVIII. század végétől a városok helyett a megye állapította meg a hajóhídon a bérlő által szedhető hídvám mértékét, és határozta meg
8 Viszota: i. in., 9. o.
9 Gáli: i. m„ 252. o.

10 Darvas István: Ismeretlen, Pestet Budával összekötő Dunahíd-tervezetek. Magyar Mémök-
és Építész-egylet Közleménye, 1943, 6. sz., 4-7. o.

11 Gáli: i. m„ 251., 253. o.
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a fizetők körét. Ennek értelmében a nemesek, papok, katonák nemcsak személyükben élveztek mentességet, de mentesült a fizetés alól a fuvaruk és kíséretük is, és nem kellett fizetni a hivatalos személyeknek sem.12 13
„Ki vétetnek minden vám fizetés terhe alól nem tsak személyeiktől, hanem sze

kereikül, és más egyébb minden saját Javaiktól és Jószágok Termesztményeitől, 
úgy nem külömben tulajdon szükségeikre vásárlott akár minémű eszközöktől, 
és élelmbeli szerektűl is az Egyházi Renden lévők Szerzetesek, Apátzák, Ország 
Nagyjai, Nemesek, ’s a’ Hadi renden lévő Személyek, sőtt ezeknek Jobbágyi, 
Szolgái, Szolgálóji, és más egyébb bérlett Tselédjei is, valahányszor az Urok dol

gában járnak és ezt (ha külömben esméretlenek volnának) Uroknak Tanú Le

velével bebizonyithattyák”

„2sor Szabadok a’ Hidvám fizetéstől Személyekre nézve a’ Prókátorok, Orvo

sok, Deákok, Koldusok, ... az örletők ..., minden némű Nemtelen személyek 
midőn Menyegzőt tartanak...”

„Mind a két Királyi Városoknak Bírái, Polgár-mesterei, Szenátorai, Nagyobb 
és kissebb Tisztviselői, író Deákjai, azoknak Özvegyi és Feleségei, atyai hata

lom alatt lévő Gyermekeikkel, és Cselédjeikkel együtt.”

,,A’ választott Polgárok, azoknak Feleségei, Özvegyei, és atyai hatalomtól függő 
Gyermekei, úgy szinte tulajdon szekerei, sőtt a’ fogadottak is, ha ...”

„Mind a két Városok Polgárjai, és azoknak Feleségei, Özvegyei, atyai hatalom 
alatt lévő Gyermekeikkel együtt.”

„A Várasoknak közönséges Szolgái még a’ Város szolgálattyát viselik.”

„A’ Hajóknak által bocsájttásáért, a Hídnak e’ végett leendő megnyitásáért
13

semmi Bér sem kivántathatik.”

(A helyzet fél évszázad alatt semmit sem változott, sőt a mentességre való jogosultságot sem mindig ellenőrizték. 1839-ben Cumming szerint a hajóhíd csekély vámját nekik azért nem kellett kifizetni, mert nemeseknek nézték őket.)14
A XIX. század elején, amikor hazánkban csak öt híd állott a Dunán: három hajóhíd (Buda-Pest, Komárom, Újvidék) és két repülőhíd

12 Vajda Pál: A Lánchíd története. Szikra, Budapest, 1947, 12. o.
13 Budapest Főváros Levéltára (BFL), IV.1002.uu. Vegyes iratok. Dunán fennálló Híd-Vám.
14 William Fullerton Cumming: Notes of a Wanderer in Search of Health, through Italy, Egypt, 

Greece, Turkey, up the Danube, and down the Rhine. Vol. II. Saunders and Otley, London, 
1839, 241-242. o.
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Canzi Ágost: 
József nádor

(Pozsony, Esztergom), az állandó híd eszméjének már komoly támogatója akadt Habsburg József főherceg (1796-tól Magyarország nádora) személyében. Első feleségével, Alexandra Pavlovnával sok időt töltött Budán, így maga is tapasztalhatta, hogy a Dunán decembertől márciusig, sőt néha májusig nem lehet átkelni. (1800-ban a nádori mulatságon részt vevő pesti magisztrátus is Budán rekedt.)15 Miután 1741-ben az angliai Tels folyó felett már függőhíd ívelt át, amit a következő évtizedekben számos angol, francia, német példa követett, volt remény a technikai kivitelezésre is.16 Ezen felbuzdulva a pesti Szépítő Bizottmány megalakulását követő évben, 1809- ben, a nádor vezette Helytartó- tanács leiratot intézett az Építési Igazgatósághoz a Duna medrének felméréséről és be- szintezéséről, majd 1810-ben és 1814-ben is javasolták a Duna-part felmérését a hídépítés előkészítésére hivatkozva. Nincs nyoma annak, hogy ez megtörtént volna, az igazgatóság ellenben megállapította, hogy felesleges minden fáradozás, mert a jég miatt állandó híd nem építhető.A napóleoni háborúk idején a rohamos infláció, majd az 1811-ben bekövetkező devalváció idején, a szégyenteljes győri csata után, amikor bebizonyosodott, hogy a nemesi felkelők képtelenek lennének feltartóztatni az adott esetben Budáról Pestre átkelni szándékozó franciákat, senki sem lelkesedett igazán a hídért. Ennek ellenére 1811-ben Bernhard Antal azt indítványozta, hogy egyetlen nyílású híddal íveljék át a Dunát. Nem lehetett azonban elég biztos a dolgában, mert terve
15 Zelovich Kornél: Széchenyi mérnöki alkotásai. A technikus, 1920-21, 7-8. sz., 136. o.
16 Lósy-Schmidt Ede: Javaslat a Dunának függőhíddal való áthidalására Buda és Pest között 

1823-ból. Magyar Mérnök- és Építész-egylet Közleménye, 1929, 9. o.
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megvalósítása előtt a Margit-szigetnél akart úgynevezett próbahidat építeni.17A háborús évek múltával előtérbe kerülhettek a technikai kérdések (többek között 1815-ben elkészült a Gellért-hegyen a korszak egyik legmodernebb európai csillagvizsgálója). Komolyabban kezdtek foglalkozni az állandó híd tervével is.Campmiller József (avagy Joseph Campmiller von Langholfen) linzi mérnök-építész, a mérnöktudományok professzora, mellesleg magyar indigéna,18 a „Felső Ausztriai Státusok Ingenieurja” a Zsigmond-kori történetből indult ki. 1819. február 1-jén a pesti városi tanácsnak benyújtotta egy ötnyílású, kőpilléreken nyugvó, ívelt fahíd tervét, melynek költségét 240 ezer forintra becsülte, a tőkét sorsjátékból kívánta előteremteni.19 Július 18-án Pest városa modellt kért a tervezőtől.20 Campmiller 1:63 méretarányú modelljét december 1-jétől nyolc napon keresztül nyilvánosan be is mutatták a Hét Választóhoz címzett vendégfogadóban, 9 és 14 óra között fogadva az érdeklődőket, akik láthatták, hogy a linzi professzoré különbözik a korábbi tervektől, így például Horváth János egyetemi fizikaprofesszor egyboltozatú, kissé gyengének tűnő fahídjától.21 Campmiller úgy vélte, hogy hídja négyötszáz évig állhatna.22A Bécsben, Münchenben, Berlinben közismert mérnök tervét Buda városa is elfogadta, s együtt fordultak a Helytartótanácshoz. Bemutatták a híd modelljét, rajzát és a költségvetést azzal a céllal, hogy az a híd nemcsak a városok, de az országrészek közötti összeköttetést is egész évben biztosítsa. Az idős mérnök korára hivatkozva próbálta siettetni a döntést, de hiába. A Helytartótanács a tervet megküldte a kancelláriának, az pedig továbbította a budai vízépítészeti igazgatósághoz. A lassúnak tartott ügyintézés miatt Campmiller márciusban egyenesen a császárhoz folyamodott, hogy támogatást kérjen tőle a gyorsított felülvizsgálathoz. Nem járt sikerrel, az udvarnál azzal utasították el, hogy a magyar ügyek a magyar kancelláriához tartoznak. A tervet ismerő bécsi szakértők egyébként sem találták elég tartósnak és biztonságosnak a hidat. Campmiller először még lelkesen vállalta,
17 Gáli: i. m„ 255-256. o.
18 Kitüntetésképpen külön törvénnyel honosított idegen.
19 Zelovich Kornél: A budapesti Lánchíd. Pátria, Budapest, 1899, 5. o.
20 Viszota: i. m., 10. o.
21 Hazai ’s Külföldi Tudósítások, 1819, 45. sz.
22 Gemeinnützige Blaetter, 2. Dezember 1819.
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hogy új, átdolgozott tervvel áll elő, sőt pénzt is gyűjtött a kivitelezéshez, végül mégis változatlan formában nyújtotta be a dokumentációt.23 Novák Dániel szerint ennek az volt az oka,24 hogy az idős Campmiller megsértődött. Ez túlzott érzékenységnek tűnik, ha tudjuk, hogy Bécs- ben a szakértők annak ellenére foglalkoztak az üggyel, hogy a magyar- országi szakértő, Szvoboda János szerint a híd a legkisebb terhelést sem bírná ki. (Jóval optimistábbnak és kevésbé sértődékenynek tűnt Bernhard, aki a siker reményében ismét benyújtotta tervét.)Balla Károly viszont úgy vélte, hogy a Gellért-hegy előtti zátony és a veszélyes örvények, valamint a jégtorlódás okozta árvíz fokozott veszélye aggasztotta annyira a hozzáértőket, hogy - vele együtt - a jégtörőkben sem bíztak. Az tény, hogy Balla Antal 1780-as évekbeli és Lipszky János 1810. évi térképein kívül Pest és Buda városa nem rendelkezett alapos, részletes, megbízható felméréssel, vízügyivel pedig egyáltalán nem, így a hídépítés műszaki hátteréhez alapinformációik sem voltak.25Természetesen pártolói is akadtak Campmillernek, így gróf Kavaczay Fedor nyírbátori ulánus kapitány, aki a Magyar Kurírban 1820. február 11-én feltette a kérdést: „Hát örökké csak a’ külső Országokon található nagy munkákon bámuljunk-é?” Szerinte a hidat régen akarja a nép, hasznos is, és ha a franciáknak hasonló áradások mellett sikerült ilyet építeniük, itt is lehetséges.Mit szóltak mindehhez a leginkább érintettek? A helyi lakosságot kevésbé zavarta a hajóhíd időszakos leállása, hiszen ők azt az életükbe betervezték, de aki messziről jött - főleg, ha sürgős ügyben járt -, jobban érzékelte a helyzet tarthatatlanságát.26
Széchenyi István - a hídeszme leglelkesebb támogatója
A hídeszme megvalósítója, Széchenyi István ifjúkorában - nem éppen hízelgően - így vélekedett: „Pest egészében egy beteg ifjúhoz hasonlítható, mely tovább növekszik anélkül, hogy meggyógyulna, vagy megerősödnék.” Döntő lépésre akkor szánta el magát, amikor édesapja temetésére igyekezve 1820. december 29-én Pestre érkezett, s a Dunán
23 Viszota: i. m., 11-14. o.
24 Regélő, 1840, 8. évf., 71. sz„ 578. o.
25 Tudományos Gyűjtemény, 1820, V. köt., 50-53. o.
26 Budapest Főváros Levéltára (BFL), IV.1202.C. Pest város tanácsi iratok. Intimata a.n. 6775.
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- mint ilyentájt általában - nem lehetett átkelni. A gyászoló gróf kénytelen volt a Váci utcai Hét Választóhoz címzett vendégfogadóban, majd barátjánál, Brudern József bárónál megszállni: „A Duna megakadályozta, hogy Budára menjek ... Ruhatáram merőben útiruhákból állt: ebben a helyzetben látogatásokat nem tehettem, s így egész nap neg- lizsében Brudernnál maradtam.” Ezután, hogy sem továbbutazni nem tudott, sem ismerőseit meg nem látogathatta, 1821. január 4-én tette híressé vált kijelentését:
„Ma azt mondtam Brudernnak, hogy egyévi jövedelmemet fordítom rá, ha Bu

da és Pest közt híd épül, s hogy ezért, jóllehet Pesten lakni alkalmasint soha

sem fogok [sic!], egyetlen krajcár kamatot vagy akár visszafizetést sem fogok 
követelni. Az a gondolat, hogy hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bősé

gesen kárpótol.”Majd január 5-én:
„Ilyen eset, hogy az átkelőhely lezárva, tíz esztendőben egyszer fordul elő [!?] 
... Kocsimat egy úgynevezett gabonás uszályra rakták fel kerekestül, s embere

immel együtt 25 forintért áthozták Budára. Negyed óra múlva megindult a zaj- 
lás - amit ágyúk dörgése adott hírül!”27

Azt hihetnénk, ezután Széchenyi különös figyelmet szentelt a híddal kapcsolatos újabb és újabb elképzeléseknek, de nem így történt. Jó példa erre, hogy Ikafalvi Batiz György raguzai hadmérnök és mérnökkari százados, „cs. kir. Ingenieur Kapitánnyal”, aki 1823-ban - persze sikertelenül - adta be tervezetét vasláncon függő hídra (elvetve ezzel a drága és a folyót leszűkítő fa- vagy kőhidakat), majd a Magyar 
Kurírban 1829-ig tizenkét cikket írt e témakörben,28 Széchenyi csak 1834-36 között levelezett. Arról talán nem is hallott, hogy Szvoboda Jánost, aki Campmiller tervét néhány éve főleg a pénzügyi és közigazgatási feltételek hiánya miatt nem támogatta, elutasították, amikor láncokon függő hidat javasolt a mai Döbrentei tér magasságában. Mitis Ignác bécsi gyáros 1825-ben József nádornak ajánlotta lánchídtervét, amit aztán Bécsben angol mintára részvénytársasági formában meg is
27 Széchenyi István: Napló. Válogatta, szerkesztette, a fordítást ellenőrizte, a jegyzeteket és az 

utószót írta Oltványi Ambrus. 2. kiadás. Gondolat, Budapest, 1982,166. o. (1820. július 16.), 
191. o. (1821. január 1., 1821. január 4-5.)

28 Lósy-Schmidt: i. m., 4-8. o.
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épített. Ezt Széchenyi bizonyára látta.29 A pesti tanácsnál, szintén 1825- ben, Hoffmann és Maderspach vasgyárosok ajánlkoztak lánchíd építésére (hídjukat, amelyre ajánlatukban hivatkoztak, Széchenyi csak évek múlva, al-dunai útján tekintette meg).1825-ben, tizenhárom év után hívták össze újra az Országgyűlést, érthető hát, hogy a képviselők több, azóta felgyülemlett sérelem miatt - ezek közé tartozott a magyar nyelv hivatalos használata és a tudományos fejlődés iránti igény - szokatlan hévvel szálltak síkra. Széchenyi, aki a Magyar Tudós Társaság megalapítására tett nagyvonalú felajánlással hívta fel magára a figyelmet, az elmúlt években Nyugat- és Kelet- Európát beutazva egyre többre értékelte az addig nem kedvelt várost: „Pest nékem minden tekintetben fejlődőnek tűnik fel - Padova ellenben halott városnak. Pesten minden vállalkozás sikerülhet és sikerülni fog - Padovában egy sem.”30 És fogadást kötött a Márványos kávéház messze földön híres tulajdonosával, Kemnitzerrel, hogy tíz éven belül Pest és Buda között állandó híd fog állni!A hídeszme mellett mégis akkor kötelezte el magát végérvényesen, amikor 1827 augusztusában az országgyűlési bizottságok ülései, a tervezett lóversenyek (no és a magyar kamarai elnök szép felesége, Zichy- né Seilern Crescence) miatt Bécsből Pestre költözött. Elhatározásában megerősítette, hogy barátja, gróf Sándor Móric (aki az akadémiai felajánlást még kételkedve fogadta) 1827. december 23-án kijelentette: félévi jövedelmével hozzájárulna az állandó híd megépítéséhez. A gróf Angliába utazott, hogy beszéljen Brunellel, a Temze alatti alagút építőjével. A tájékozódáshoz, konzultációhoz szükséges műszaki adatokat Széchenyi révén József nádortól, illetve a nádor közbenjárására az Építési Igazgatóságtól szerezte meg.31 Az immár Pesten lakó Széchenyi készségesen segített, mert egyre inkább zavarta a közlekedési kiszolgáltatottság: „Át a Dunán. Sok jég. Sok ember. A komp alacsony. Szorongtam, nem tagadom.” Majd néhány nap múlva: „Át akartam menni Budára. Az átkelés rossz.” Pedig ott voltak a bálok, a nádor székhelye - és persze Crescence. December 10-én „az idő enyhe volt - a hidat mégis felszedték”. Nem jobb a helyzet tavasszal sem: „Délután a ködben, egy kicsiny csónakban a jég között áthuzattam magam.”32 Ezért érthető, hogy Sándor Móric
29 Viszota, i. m., 19-20. o.
30 Széchenyi: Napló, 1826. november 16., 493. o.
31 Viszota: i. m., 22. o.
32 Széchenyi: Napló, 1828. január 21., 533. o.; 1828. február 19., 537. o.; 1829. február 24., 

582. o.; 1829. december 10., 587. o.
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gróf kérésére 1828. szeptember 16-án készséggel felkereste a nádort, hogy megismertesse vele az Angliából hozott Brunel-féle függőhídtervet.33 (Az udvarhű, tudós arisztokrata, Széchényi Ferenc fiát a nádor meglehetősen kedvelte.) A híres mérnök ötnyílású lánchidat javasolt, de az építési költségről nem nyilatkozott, a számításokat a helyi viszonyokat jobban ismerő magyar kollégáira hagyta.Egy másik ésszerűnek tűnő terv is felbukkant 1828-ban: Trattner Károly mérnökkari százados függő lánchidat javasolt. Ő Mitis Ignác munkájára hivatkozott,34 tudva, hogy Bécsben a Zsófia híd sikerét követően a Károly hidat is meg akarják építeni. Trattner arról szerette volna az embereket meggyőzni, hogy az állandó híddal a vásárok, szórakozások télen is zavartalanok lehetnének. Szerinte a piaristák rendházát lebontva kellene megépíteni a hidat, ott, ahol legkeskenyebb a Duna. A közadakozásból építendő híd terve egyébként a környezet gondos kialakításával, városrendezési megoldásaival, a vásározók kitiltásával, a díszkivilágítással már új korszakot jelentett a városépítészet történetében.35 Ha megvalósul, klasszicista keretbe foglalhatta volna a Belvárost az akkoriban kiépülő Rakpiaccal (ma Roosevelt tér).
Széchenyit egyre szorosabb szálak kötötték Pest városához. 1828. szeptember 21-én felajánlották neki a polgárstátust, mivel a lóversenyekkel, a kaszinóval a mágnásokat igyekezett Pestre csábítani, s ezzel előnyöket szerezni a városnak, 1828. november 17-én mégis úgy nyilatkozott:

„Nem, ha az ember hideg fővel szemléli, több ily unalmas és alávaló helyet, 
mint Pest és Buda, nem ismerek. A por, a sár - ezek a rossz intézmények -, 
akárhová tekintek, minden rossz - és ezek a barátságtalan emberek, - legalább

is énhozzám.”A polgáresküt 1829. június 23-án mégis letette.
„Ebédet adtam Pest polgárainak. Ezt a pohárköszöntőt mondtam: Kegyelmes ki

rályunktól kezdve Hazánk legutolsó lakosáig éljen mindenki szerencsésen és 
boldogul, ki Pest Városa, mint Hazánk középpontjának s úgy szólván, szívének 
előmenetelén és díszén törekedik, fáradozik ...”36

33 Uo., 570. o., de a témára a nádor többször visszatért.
34 Vajda: i. m., 13. o.
35 Tudományos Gyűjtemény, 1828, VIII. köt., 65-87. o.
36 Széchenyi: Napló, 1828. november 17., 579. o.; 1829. június 27., 596. o.
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A modern nemzet modern fővárosának képe egyre többet foglalkoztatta, nemcsak politikai, hanem társadalmi, gazdasági és kulturális központ megteremtéséről is ábrándozott.37 1829-ben így írt Zichy Júlia grófnőnek:
„A szívből buzog minden - Magyarország szíve Pest és Buda. A szegény szív per

sze poros és piszkos, ezen nem változtathatunk, de annál többet segíthetünk 
rajta. A szívet nem helyezhetem máshová, de megszépíthetem.”

Minek is máshová helyezni, amikor ott működik az egyetem, ott van az egyre élénkülő kereskedelem központja, s oda tervezték a nemzet színházát, tudományos akadémiáját. Széchenyi - aki már egy ideje pesti lakos volt - jól látta, hogy Pest és Buda a hónapokig tartó külön- váltság miatt nem csábítja a gazdagokat arra, hogy a városokban lakjanak, és arra se nagyon, hogy vállalkozásba kezdjenek.38 A híd kedvezően hathatna az ország fejlődésére is, hiszen szorosabb kapcsolat alakulhatna ki a két városban működő hivatalok között, a királyi udvar számára is vonzóbbá válna a budai tartózkodás. A híd serkenthetné a kereskedelmet, a városképet szebbé, rendezettebbé tehetné, és megteremtené az országgyűlés megrendezésének egyik alapfeltételét, a megfelelő közlekedést. Erről mások is hasonlóan vélekedtek:
„Két testvért esmérek Magyarországon, szépet, fejlődőt, egymással versengve 
vetélkedőt. Egyike síkon lakik, másika halmokon, egyike most jő teljes virág

zásba, másika hajdan volt virágzása fő fokán, mindenike magyarul tanul, hanem 
igen el lévén foglalva ritkán ér a tanulásra. Egymástól a’ nagy Duna választja el, 
mely az egyik testvér kebelét, másiknak lábait mossa.”39

Az 1830-as évek elején még csak a híd történetében könnyen feledhető közjátékok zajlottak. 1830-ban Lux György János, Bécsben élő, iglói származású gépész egész hídrendszert dolgozott ki.40 A lánchidat gyengének és drágának ítélte, ezért merev vashidat vagy - éppen ellenkezőleg - pillérek nélküli fahidat javasolt, ez utóbbit akár két ember
37 Gergely András: Egy nemzetet az emberiségnek. Tanulmányok a magyar reformkorról és 

1848-ról. Magvető, Budapest, 1987, 107., 144. o.
38 Széchenyi pesti tervei. Válogatta Bácskai Vera-Nagy Lajos. Szépirodalmi Könyvkiadó, Buda

pest, 1985, 314. o. Nagy Lajos tanulmánya. /Magyar Levelestár./
39 Hasznos Mulatságok, 1833. március 9., 20. sz., 153. o.
40 Allgemeine Handlungs-Zeitschrift von und für Ungarn, Nr. II., 6. Februar 1830., 41-42. o.
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is képes lett volna elfordítani! S hangozzék bármilyen furcsán, több korabeli szaktekintély látott a tervben fantáziát.41 1831. február 3-án Malvieux József Keresztély pesti kereskedő tett a kereskedelmi kaszinóban igen gyengécske javaslatot az állandó hídra (mentségére legyen mondva, hogy kortársaival ellentétben legalább nem szegte kedvét a pénztelenség és az árvíztől való félelem).42
Ha a magyar rendek saját zse

bükből szabályoznák a Dunát 
az egész Monarchia számára 
- még lehetne valami Magyar- 
országból. - A A Dunát sza

bályozni kell. B. és aztán egy 
híd, és nem fordítva! A szabá

lyozást a Vaskapunál sziklare-
pesztésekkel s ugyanakkor benn az országban átmetszésekkel kellene véghez

vinni. Az előbbit subsidiumokból, az utóbbit azok által, kik a dologban érde

keltek.”43

Széchenyi István al-dunai útja alkalmával vetette papírra ezeket a sorokat, és ekkor írta Waldstein János grófnak: „Tegyetek meg mindent, hogy Buda-Pest megszűnjön egy vak zsák lenni, s ennek elérése végett a Duna vizét hajózásnak s kereskedésnek nyitni kell.”44 A hajózás és a kereskedelem fejlesztéséhez sokaknak fűződött érdeke, de kik érdekeltek a hídépítésben? Széchenyi szerint nemesek és polgárok egyaránt. Világ című művében már megpendítette a később oly

Waldstein János: 
Machen wir uns 
keine Illusion. 
Karikatúra a dunai 
ügyekkel foglalkozó 
Széchenyi Istvánról

41 Darvas: i. m., 9. o.
42 Viszota: i. m., 25. o.
43 Széchenyi: Napló, 1830. július 1., 649. o.
44 Széchenyi pesti tervei, i. m„ 19. o.

21



sok vitát kiváltó, de a hídépítést végül mégis lehetővé tevő ötletet: a majdani állandó hídon nemesember is fizessen vámot. (Ez a gondolat Széchenyi kortársaiban már egy ideje ott munkált. A vámszabályok, a kereskedelmi korlátozások, az állami segítség hiánya a modern szellemben gondolkodó nemesség tagjait fokozatosan arra ösztönözték, hogy gazdasági céljaik elérése érdekében fogjanak össze a polgársággal. Az általános hídvám ötlete eredetileg a más kérdésekben Széchenyivel vitázó Dessewffy Józseftől származott. Ő a Taglalatban hangoztatta, hogy a nemesek is fizessenek vámot, viseljék az utak Országgyűlés által meghatározott fenntartási költségét. A gondolat a polgárosodás szüleménye, mert ha állampolgárokról beszélnek, akkor mindenki egyformán a nemzet része, vagyis megszűnne a natio hungarica - a nemesi nemzet - és a misera plebs - az egyszerű nép - szembenállása.)45
Széchenyi Istvánt 1831. november 19-én Pest megyei táblabíróvá nevezték ki, november 21-én a pesti választott polgárság vette fel tagjai sorába. Kötődése a városhoz egyre erősebbé vált, ezért amikor 1832-ben az uralkodó Al-Duna szabályozási biztossá nevezte ki, ő szívesebben álmodozott a pesti József térre tervezett - soha meg nem valósult - sétatérről, új harmincadházról, a Duna partján magasodó nemzeti magyar színházról. „Lenyesik szárnyaimat, lábamon járok, levágják lábaimat, kezemen fogok járni, kiszakítják kezeimet, hason fogok mászni. Csak használhassak!”46És hamarosan újabb, minden eddiginél nagyobb lehetősége nyílt a közért való munkálkodásra.
A Hídegylet megalakulása
1832. január 14-én Széchenyi ismét a kiszolgáltatottságán kesergett: „Annyi jég van a Dunán, mert a táblák úgy összetorlódtak, hogy alig lehet átmenni Budára.” Titokban abban reménykedett, hogy a dúsgazdag Ullmann Móric anyagilag támogatni fogja az állandó híd megépítését. Ám amikor Ullmannt nem vették fel a kaszinóba, úgy megsértődött, hogy a hídról többé hallani sem akart.47

45 Gergely: i. m., 10., 40., 99-100. o.
46 Zelovich: i. m., A technikus, 172. o.
47 Széchenyi: Napló, 1832. január 14., 699. o.; 1832. február 7., 702. o.
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Szerencsére az állandó híd története itt nem ért véget, sőt kedvező fordulatot vett: február 10-én megalakult a Hídegylet. A tizenhét tag között volt Széchenyi Istvánon kívül több befolyásos, jómódú polgár (például Havas József, Kappel Frigyes, Tüköry József, Kolb János, Pol- lák Mihály, sőt Ullmann Móric is) és arisztokrata (többek között gróf Andrássy György, gróf Károlyi György, báró Stainlein Ede, báró Wesselényi Miklós). Február 12-én a Nemzeti Casinóban tartott ülésükön elhatározták, hogy az építkezéshez szükséges műszaki adatokért a nádorhoz fordulnak, és információt akartak beszerezni már álló hidakról is. Négy nap múlva Széchenyi felkereste a nádort, aki őszinte támogatásáról biztosította őket. Az egylet tagjai a Jelenkor mellett a budai német újságokban is be akartak számolni a fejleményekről, a gátló tényezők feltárásának menetéről, és felkészültek a lehetséges kudarc nyilvános vállalására is. „Állóhidat Pest ’s Buda közt látni mindenki szeretne. S habár sok azt gondolja is: valami hasznosbra lehetne azon pénzt fordítni, mely építtetésére kívántatnék, ’s így ez most még időelőtti ...”48 Az is felvetődött, hogy a trieszti biztosítónál köthetnének biztosítást az építendő hídra.49Február 28-án választották meg az egyleti elnököt. A Bécsben jól csengő nevű bajor indigéna, Stainlein Saalmenstein Eduárd báró a megtisztelő megbízatást azzal a kikötéssel fogadta el, ha Széchenyi lesz az alelnök. Következő lépésként pénzügyi, politikai, műszaki alosztályt alapítottak. A műszaki alosztály a nádor kérésére felmérette a Dunát, hogy a tervpályázatot mielőbb kiírhassák, és sürgették az irattárakban már meglévő régi tervek, térképek átadását. Az új térkép június elejére készült el. (Vörös László „országos dunamérési ingenieur” Duna-fel- mérési térképének kéziratos változatát Széchenyiék angliai útjukra vitték magukkal, a közönség számára készülő kőmetszet 1833-ban jelent meg.) A politikai alosztály azt puhatolta ki, mi a hídról a lakosság véleménye, a pénzügyi alosztály pedig a híd várható bevételét számolta ki.50 Március 12-én országos érdekekre hivatkozva bejelentették megalakulásukat a testvérvárosoknak. Az egylet tagjai örömmel vették tudomásul, hogy a kezdeti idegenkedést néhány hét alatt támogatás váltotta fel. (Amint kiderült, hogy a hajóhidat meg akarják tartani - így a városokat nem éri anyagi kár -, megkapták a jégtorlódással foglalkozó iratokat.)
48 Jelenkor, 1832. február 18., 16. sz., 105. o.
49 Viszota: i. m., 33. o.
50 Vajda: i. m., 16. o.
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Vörös László vízrajzi 
térképe.
Az 1844. évi kiadás 
részlete

Széchenyi egész tavasszal a híd ügyén dolgozott, június 12-én - a Vörös-féle térképpel igazolva az elvégzett méréseket - a megyétől kért további támogatást. De honnan lesz pénz a tervek megvalósításához? Önkéntes adományokból, sorsjegyekből, országgyűlési megajánlásból, netán általános hídvám bevezetése révén? Az önkéntes felajánlás sokkal inkább illene olyan hazafias ügyekhez, mint a magyar nemzet színháza. Ezért az egylet a hajóhidat akarta volna húsz évre bérbe venni, de erre mindkét város csak akkor lett volna hajlandó, ha a polgárok továbbra sem fizetnek az átkelésért (így viszont a dolog értelmét vesztette). Tovább bonyolította a helyzetet, hogy az állandó hídon az állandó vámot mindenkire nézve kötelezőnek tervezték kivetni (a katonák átalányt fizetnének, amibe beszámítanák a Duna-parti katonai kincstárhoz tartozó területek kisajátítási árát). A hajóhidat ingyen használó nemeseknek így azonban nem állt érdekükben pénzt kiadni olyan új hídra, amin majd nekik is fizetni kell. Széchenyi és társai viszont nem tartották volna tisztességesnek kizárólag a polgári lakosságra terhelni a költségeket.51
51 Viszota: i. m., 35., 39. o.
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vagy fizetett ezelőtt a’ Nemesség is vizek regulatiójához, utak készítéséhez 
s’a't. vagy nem fizetett; ha fizetett az igen helyes volt; ha pedig nem fizetett, 
hogy az akkori körülményekre ’s a’ Nemesnek az Adófizetőhöz akkori állására 
nézve ez is felette helyes volt; nem veszem kérdésbe; de azért-e’ kettő közül 
akár egyik akár másik áll - éppen nem következik az, hogy ezentúl a nemesség 
a’ vizek regulatióinak ’s utak csinálásinak terheiben ne részesüljön, hanem hogy 
valamint igen kevés utakért ’s felette felszínleg reguláit vizekért keveset, vagy 
éppen semmit se fizetett: úgy most sokkal több és jobb utakért ’s mindennap 
hathatósabban reguláztatandó vizekért se többet mint igazság, de arány szerint 
fizessen.” 52

A terv szerint a városokat a hidat építő és a bérleti jogot elnyerő cég kárpótolná. A tarifára kötött szerződési idő lejárta után (aminek időtartamát szintén az Országgyűlés határozná meg a vám mértékével együtt) csak addig szednének vámot, míg nem gyűlik össze elég tőke a híd további fenntartásához, azután a híd országos tulajdonná válna, és senki sem fizetne az átkelésért.A nagyívű gondolat nem talált azonnali támogatásra. A Pest városáról útleírásában megemlékező Ida Hahn-Hahn még 1843-ban is furcsállotta a magát liberálisnak nevező magyar nemesség magatartását: nem akartak vámot fizetni, ezért inkább gátolták a híd megépülését.53A Hídegylet felhívására sorra érkeztek a tervek. Csizmazia Sándor a mai helyére tervezte a hidat egy hősi panteonnal, királyszobrokkal ékesítve,54 az angol példákra hivatkozó Trattner János György a Margitszigetnél építette volna meg a hidat.55 Gózony Dániel tervét - aki sorsjegyekkel akart pénzt szerezni - Banheyer Tóbiás orgonakészítőével együtt rendkívül gyengének ítélték. Egy dologban azonban mindenki egyetértett: az állandó híd építésére nem a hajóhíd helyét javasolták.A legkidolgozottabb pályamű Győry Sándor hites földmérőé volt, aki vízépítési alapokról kiindulva, Brunelt mintául véve, a Rudas fürdő és a pesti plébániatemplom közé álmodta meg a függő lánchidat. A helyszín kiválasztása mellett szólt a kedvező kereskedelmi forgalom, az, hogy kevés épületet kellene lebontani, és a híd újabb városközpont kialakulását serkentené. Győry morális és materiális haszonról beszélt, minél kisebb tőkére minél nagyobb kamatot remélt. Elgondolása sze
52 Széchenyi István: Stádium. Wigand, Leipzig, 1833, 223-224. o.
53 Ida Hahn-Hahn: Orientalische Briefe. Alexander Drucker Verlag, Berlin, 1844, 68. o.
54 Viszota: i. m., 43. o.
55 Vajda: i. m., 17. o.
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rint az építkezés megkezdése előtt a Dunát szabályoznák, különös tekintettel a Gellért-hegy alatti zátonyra. A part Margit-sziget és Gellérthegy közötti feltöltésével a meder szűkülne, tehát az építési költségek is csökkennének.561832. november 24-én a Társalkodóban Vörös László így írt:
„Mindenek előtt Dunánkat kell ismernünk, annak erejét és szokását kitapogat

nunk, hogy rosszabb tulajdonságitól őrizkedni tudjunk. Erre megkívántatik elő

ször, földmérői pontossággal fölmérni nem csak a’ Duna’ ágyát szigetestül ’s 
zátonyostul hanem a’ partján fekvő tárgyakat is olly czélirányosan jelezni kell, 
mint a’ dolog’ fontossága kívánja ’s továbbá a’ legnagyobb áradások’ határit tudni 
kell, hogy a’ híd-alkat azokon jóval is felül magasodhassák.”57

Meglepő, hogy Széchenyi, aki a folyószabályozást elviekben mesz- szemenőkig támogatta, kételkedett abban, hogy a kiszárított mederből jelentős bevétel érhető el.
Az angliai tanulmányúttól a hídtörvény megszületéséig
A használhatatlan ötletek sora58 arra sarkallta Széchenyiéket, hogy külföldi szakértőket vonjanak be a tervezésbe, és e célból Angliába utazzanak. (Első útján, 1815 szeptemberében Széchenyi István még úgy vélte, hogy Angliából csak három dolgot érdemes átvenni: az alkotmányt, a gépeket és a lóversenyt. Bár 1822 áprilisában Wesselényivel ismét Angliában járt, figyelmét még mindig a lótenyésztés és a szórakozás kötötte le.)59Széchenyi 1832-ben barátjával, Andrássy György gróffal, a műszaki osztály elnökével indult útnak. (Széchenyi - a Stádium miatt - csak a nádor közbenjárására kapott útlevelet.)60 Elutazásukkor még attól tartottak, hogy a függőhíd veszélyes, de az út során meggyőződtek ennek az ellenkezőjéről. Már egy nappal az indulás után, augusztus 17-én megállapították: „A linzi híd - fából - a Duna sokszor elvitte, meggyő
56 Hazai ’s Külföldi Tudósítások, 1833, 20. sz., 153-154. o.; Győri Sándor: A Buda ’s Pest közt 

építendő álló hídról. Bleimel József, Pest, 1832.
57 Társalkodó, 1832. november 24., 94. sz., 373-374. o.
58 Viszota: i. m., 56. o.
59 Gergely: i. m„ 21. o.
60 Viszota: i. m., 45. o.
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ződésem, hogy Buda és Pest között nem fahíd építendő. Csak szégyent vallanánk vele.”61Mindenki komoly érdeklődőnek tartotta őket, mivel néhány régebbi tervet is magukkal vittek, amiért visszatérve nem győztek József nádornak hálálkodni.William Tierney Clarkot 1832. szeptember 4-én keresték fel:
„Mr. Clarke-hoz a Hammersmith-híd tőszomszédságában, amit ö is épített ... 
[...] Ettől magasba szárnyalt a szívem - régóta nem töltött el ily keserédes érzés -! 
Könnyen menne, legföljebb ha egy millió pengő forintba kerülne - Felbuzdulásá

ban a nemesség egymaga kifizethetné - és szabad az út. Karbantartásra 10 per

centet úgyszintén a nemesség. Egy bizottság, mely gondoskodik erről és a fel

halmozott tőkéről - mi más kell még?”Széchenyinek a híd helyére vonatkozóan is kialakult már az elképzelése, és aggódott, nehogy a nádor akarata győzzön, aki Csepelnél szorgalmazta a hidat. Egy hónap elteltével újra elmentek Clarkhoz a rajzokért. Az útról készített jelentésben később magyarázatot adtak William Tierney Clark meghívására is, ugyanis a kiváló mérnök, aki három-öt év alatt megépíthető függő lánchidat javasolt előzetes mederkotrással, a helyszín ismeretének hiányában nem mert végleges választ adni, és nem bízott a magyarországi vas minőségében sem. A vele folytatott megbeszélések alkalmával Széchenyiék olyan részletkérdésekre is kitértek, mint a fenntartási költségek és a jégzajlás. Clark véleménye szerint a fenntartási költségek a korrózió miatt magasak lehetnek, jégzajlással foglalkozó biztosítót pedig egyet sem ismert. A megbeszélések eredményessége ellenére októberben néhány napra újra erőt vett Széchenyin az elkeseredés: „Magyarország nagy nulla gyanánt tűnik fel előttem. Mindaz, mibe belekezdtem, romhalmazként áll előttem.”62Clarkon kívül más mérnökök is adtak használható tanácsokat. Tel- ford, aki Skóciában a pest-budaihoz hasonló körülmények között dolgozott, a homok miatt aggódott. Ogden amerikai konzul véleményét is megkérdezték, mert hazájában Magyarországhoz hasonlóan kemények a telek, szélesek a folyók. A konzult faggatták a villámhárításról, a vámfizetés általánosságáról és a részvény hasznáról is. Beszéltek a
61 Széchenyi: Napló, 1832. augusztus 17., 715. o.
62 Uo., 1832. szeptember 7., 718. o.; 1832. október 8., 720. o.



lánchidat pártoló mérnökökkel, Stevensonnal, Davis Gilberttel, Mere- dithtel, és csak az amerikai Wrighttól hallottak ellenvéleményt, aki a - Széchenyi által is veszélyesnek ítélt - kilengéstől tartott leginkább.63 Széchenyi és társa azonban - viharban látva a brightoni hidat64 - végleg megnyugodott. Széchenyiék nemcsak azon tépelődtek, hol épüljön meg a híd, hanem az is foglalkoztatta őket, hogy miből. Az egyesület ugyanis hiába bizonyította be, hogy a híd megépíthető, ha pénzt nem tudott előteremteni. William Tierney Clark kétmillió forintra becsülte az építkezés költségét, s mivel a részvényeseknek fizetendő osztalék miatt szükség van az évi 200 ezer forint bevételre, szerinte is elkerülhetetlen az általános hídvám bevezetése. Egyébként
„Pest és Buda városa lemondhat a bevételről; amúgy is csekély lesz - ha a válasz

tópolgárok privilégiuma elfogadtatik. E bevétel forrása amúgy is szégyenletes. 
Híd által mindkét város oly sokat nyer, hogy igazán nem nagy dolog valamivel 
nagyobb adó sem ...”65

A városok ragaszkodtak a hajóhídhoz, mert annak bérbeadásából jelentős bevételhez jutottak, s mivel ők a hajóhídon nem fizettek, ezért azt vennék igénybe. A nemesek az általános hídadó elvét alkotmány- ellenesnek tartották (egy beteg, öreg, ágyhoz kötött vidéki úrnak mi végre kellene a zsebébe nyúlni, ha sose fog átmenni a hídon?).Hazatérve Széchenyi decemberben felszólalt a megyegyűlésen. Beszámolójában az út hasznát röviden így foglalta össze: három terv Clarktól és sok adat. Andrássyval közösen hangot adtak annak a meggyőződésüknek, hogy amit Angliában már többször megcsináltak, az Magyarországon is megvalósítható. A tetszéssel fogadott, rendkívül alapos és részletes írásbeli jelentés elkészültét (1833. március 29.) az elnök, báró Stainlein már nem érhette meg. A jelentés összegzéseként Széchenyiék szerényen csak annyit reméltek, hogy útjuk legfontosabb eredményeként gyökeret ver az elmékben a híd gondolata.66
Pest megye választmánya támogatta a hidat a pesti országgyűlés reményében, de a pesti választópolgárságot is meg kellett nyerni az ügynek.
63 Csorba László: Széchenyi István. Officina Nova, Budapest, 1991, 92. o.
64 Széchenyi: Napló, 1832. október 16., 721. o. Brightonban nincs híd, Széchenyi vagy a közeli 

shorehami hídra vagy a brightoni mólóra utalhatott.
65 Uo„ 1832. október 20., 727. o.
66 Viszota, i. m. 62-63. o.; Gr. Andrásy György és Gr. Széchenyi Istvánnak a’ budapesti Hid- 

egyesülethez irányzott jelentése midőn kiilföldrül visszatérének. Landerer, Pozsony, 1833.
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Széchenyi azonban heteken át hiába próbálkozott. Ezért tették közzé a Társalkodó hasábjain, hogy a hídépítés a folyószabályozást (ezzel együtt az árvízveszély csökkentését) és az útépítést is elősegítené. Külhoni példákra hivatkoztak, és arra, hogy a jelentésben foglalt pénzügyi feltételek mellett minden esélyük megvan a terv megvalósulására. Az ellenvéleményeket - „Minek híd, míg Hatvan mellett sárba süllyed a’ szekér? Minek út, mikor a’ Dunán úgy sem kelhetni által?” - rögtön cáfolták.67A Hídegylet 1833. június 4-i közgyűlésén a tagok elfogadták az építkezés gazdasági alapjait: az általános vámfizetés elvét, a szerződést az építési vállalkozóval, valamint azt, hogy a tarifát a vállalkozó csak meghatározott ideig szedi, azután a vámmentes híd a nemzeté lesz.68 (A híd megváltását az 1870. évi XXX. törvénycikk mondta ki.)Pest megye alispánja, Dubraviczky Simon országgyűlési követ - belátva, hogy a hídépítés végre bebizonyíthatná: Magyarországon is lehet vállalkozni -69 183 3. június 26-án a kerületi ülésen azt javasolta a rendeknek, hogy a főrendekkel neveztessenek ki regnikoláris (az Ország- gyűlés mindkét házának tagjaiból választott) bizottságot a jelentés és a beérkezett tervek vizsgálatára.70 Erre július 16-án került sor.71 Egyre többen támogatták a hidat azok közül is, akik először jó utakat, csatornákat akartak. Mindenkinek volt valami jó ötlete, és megjelentek az első szerencselovagok is. (Például július 3-án Scotti lombardiai mérnök és gróf Barbo, akiket Andrássy csalóknak tartott.)Széchenyi energiáit azonban egyelőre nagyon lekötötte több, párhuzamosan végzett teendője (könyvei megírása és a politikai ténykedés az Országgyűlésben), nyáron pedig al-dunai útra küldték, hogy megkezdje a kormány által támogatott Kazán-szorosi út építését. Útközben megtekintette a Hoffmann-Maderspach-féle hidat - amelyről korábban több ismerőse is említést tett -, de nem tartotta elég jónak.72 1833 októberében újságolta titkárának, Tasner Antalnak, hogy egyesek reményei szerint, ha angol, francia, amerikai gőzhajók úsznak fel a Dunán Pestre, új élet következik.73 Ezt ő nagyon erős túlzásnak tartotta, de
67 Társalkodó, 1833. május 22., 41. sz.
68 Fáy András: Gróf Széchenyi István pestmegyei működése. 1862. Budapest, 1925, 21. o.
69 Kossuth Lajos: Országgyűlési Tudósítások. I.köt. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961, 498- 499. o. 

(1833. június 26.)
70 Széchenyi: Napló, 1833. június 26., 739. o.
71 Kossuth: i. m., 556. o.
72 Zelovich: i. m., A technikus, 148. o.
73 Széchenyi pesti tervei, i. m., 31. o.
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biztosra vette, hogy a gőzhajózás megindulásával a lassan szétnyitható hajóhíd semmi esetre sem tartható fenn.Az állandó híd ügye mindeközben egyre jobb úton haladt. A hídje- lentést elfogadó országos bizottság november 23-i döntésén a nádor is meglepődött: törvényt javasoltak arról, hogy a fennálló kiváltságokat a szerződés ideje alatt a hídra vonatkozóan felfüggesszék, azaz javasolták az általános hídvám bevezetését. Ennek kidolgozására országos „választottságot” (bizottságot) kell kirendelni, egyben kárpótolni kell a városokat a hajóhíd kieső jövedelme miatt. Műszaki kérdésekkel az országos bizottság nem foglalkozott.741833 decemberében Széchenyi és Vásárhelyi Pál Angliába utazott, de hiába volt útjuk szakmailag sikeres („Igen boldog időket élek! Ha Isten engedi, megrakodva mint a legerősebb teve, jövök vissza, mindenféle hasznossal. Reményiem mind a kormány, mind a haza meg lesz elégedve vélem, mert midőn egynek valódi hasznát nevelem, akkor a másiknak is szolgálok.”75 - írta 1834. február 6-án), ha nem volt pénz a tervek megvalósítására. Széchenyi a nádor támogatását kérte a híd megépítéséhez, és már megelégedett volna csekélyke eredménynyel is: ha a Duna szabályozásának ügye haladna, ha megismernének külföldi szakembereket, ha végre a magyarok is gyakorlati kérdésekkel foglalkoznának ideák dédelgetése helyett.76 A nádor, aki ugyan irigykedett Széchenyi sikereire, és rendre távol tartotta az újabb és újabb terveket szövögető grófot a Szépítő Bizottmánytól, felülemelkedett érzelmein, és jelentős mértékben hozzájárult a végső sikerhez.1835 januárjában Széchenyi a naplójában szinte naponta tett említést a hídügyről, állandóan azon dolgozott. Pestre hívta Adam Clarkot, majd William Tierney Clarkot, hogy végezzenek előtanulmányokat. Nehéz idők voltak ezek Széchenyi számára: „Soha több munkám nem volt. Igen afficiálva érzem magamat. Estve csak összerogyok.”77 Sok támadásnak is ki volt téve. A megye azt sérelmezte, hogy az Ország- gyűlés által meghatározandó vámot bizottság állapítaná meg.781835. január 13-án az Országgyűlés kerületi ülése 34 igenlő szavazattal 10 ellenében kimondta: mindenki fizessen hídvámot („Mindenki ámul - győzelmem óriási. Az ülésen sokan dicsérnek... de nyíltan ellen
74 Vajda: i. m., 20. o.
75 Majláth Béla: A Lánczhíd története. Budapesti Szemle, 1882, XXXII. köt., 70-72. sz., 323. o.
76 Viszota: i. m., 71. o.
77 Majláth: i. m., 325. o.
78 Badics Ferencz: Fáy András életrajza. MTA, Budapest, 1890,350. o.
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ségesek is. Nagy hazafi,... Világos Pista - ezek a neveim”).79 Az országos ülésen már csak kilenc megye képviselője szavazott a javaslat ellen, ők is inkább azt kifogásolták, hogy idegen részvényesek bevonásával tervezik az építkezést, és a külföldiek kedvéért le kell mondani az ősi magyar jogokról.80 Szélsőséges példa volt az a megyei tisztviselő, aki azt kiáltotta: „inkább Paksra kerül le átkelni a Dunán, ha Budára menni leend kénytelen, mintsem nemes ember létére hídvámot fizessen”.81Bár a modernebb gondolkodásúak is féltették kiváltságaikat, végső soron támogatták a hídvám bevezetését: volt, aki (mint Fáy András is) feltétel nélkül beleegyezett a javaslatba, volt, aki csak egy-két évre tartotta elfogadhatónak, megint mások azt indítványozták, hogy a sóár emelésével állami keretek között oldják meg a kérdést.Óriási előrelépést jelentett, hogy január 24-én a főrendek a dunai álló- híd tárgyában szótöbbséggel elfogadták az országos bizottság javaslatát. Eszerint a híd „1. ... nemcsak az ország díszére, de a’ jelen és utókor hasznára is szolgál”, 2. részvényesek vállalkozása, s ,,a’ kívánt summának megszerezhetése ’s a’ hídra fordítandó tőkepénz biztosítása tekintetébül szükséges, hogy az illető szerződés ideje alatt azon hídon kivétel nélkül mindenki hídvámot tartozzék fizetni”. Kimondták, hogy Buda és Pest városával a kárpótlásban meg kell egyezni („igyekezzenek a két várossal oly kármentességi tervet készíteni, mely az ország Rendeinek bemutatható lesz”).82Buda és Pest polgárságának véleménye nem volt egységes, a városokat mégis egyben kellett kártalanítani. Széchenyi azonnal Pestre utazott, hogy a városoknál előkészítse az ügyet. A polgárság, bár nem ellenezte a javaslatot, kifogásolta, hogy az ő véleményüket előzetesen nem kérték ki, többek között az új híd helyére vonatkozóan: beleegyeztek volna abba, hogy akár a hajóhíd helyén épüljön meg, vagy a Szarka utca és a Belvárosi plébániatemplom közötti partszakaszon. Ellenkező esetben a hajóhidat közlekedési okokból fent kell tartani.Pest város tanácsa csak azt kérte, hogy a részvénytársaság minden mellékmunkát végezzen el, és - teljesen helyeselhető módon - azt, hogy maradjon meg a hídállítás joga, mert az új híd el is pusztulhat.83
79 Széchenyi: Napló, 780. o.
80 Kossuth: i. m., IV. köt., 114. o. (1835. január 13.); 134. o. (1835. január 20.)
81 Badics: i. m., 349. o.
82 Jelenkor, 1835. január 31., 9. sz., 65. o.
83 Gárdonyi Albert: Széchenyi István szerepe Budapest fővárossá fejlesztésében. Tanulmányok 

Budapest múltjából IX., különlenyomat, Budapest, 1941, 20. o.

31



És ami a legfőbb, ragaszkodtak ahhoz, hogy a szerződés lejárta után a híd a két város tulajdona legyen. Ám a megbeszélések alatt Pesten megerősödött az ellenzők tábora. Széchenyi legnagyobb ellenfele, a Hídegylet egykori alapító tagja, Kolb János csak a választott polgárság közötti híveit hívta össze. Érthető tehát a testületi döntés: inkább lemondanak a híd megépítéséről, mintsem a tulajdonjogról. Az 1703. évi kiváltságlevélre hivatkoztak, amely nem engedte a polgároknak a városi javak eladását.84 A kisajátításnak még a gondolatát is elutasították, inkább ők maguk ajánlkoztak az építésre. (Erre Széchenyi figyelmeztette gróf Reviczky Ádám kancellárt. A császár még azt hiheti, Kolbék igaz támogatói az ügynek. A nemesség viszont csak az országnak hajlandó fizetni, a városoknak nem. Akkor pedig miből épül meg a híd?)85Pest város tanácsa 1835. február 21-én még tett egy kísérletet, és alkudni is hajlandó volt, ha Széchenyi ígéreteit törvénybe foglalják.
„A budapesti híd közbirtok lévén, annak tulajdonához és jövedelmeihez Buda és 
Pest városa törvényesen szerzett kiváltsági joggal bír ... kárpótlás fejében Pest 
városa részére a vámvétel egész ideje alatt évenként 120 000 pengő forint fizet

tessék.”86

Buda városa nehezebben foglalt állást, mint Pest. A hajóhíd hasznának megszűntét kárpótlással képzelte megváltani, de annak mértékéről nem nyilatkozott a híd helyének meghatározásáig. Végül egyszeri, kétszázezer forintos kárpótlást kért,87 és feltételeket szabott. Gátépítést, partrendezést, mederkotrást igényelt, kikötötte, hogy a városok értékesíthessék a hajóhidat, az új híd a Bomba (ma Batthyány) tér és a hajóhíd közötti szakaszon épüljön meg, a törvényhatósági jog az új hídon a városé legyen.A megye is beleszólt az egyezkedésbe: március 17-én annak biztosítását kérték, hogy a híd az országé lesz, nem a városoké, pontos költségtervet és a vámfizetés idejének meghatározását igényelték.88Amikor júliusban úgy tűnt, hogy Kolbék rendkívüli módon megerősödtek, és ártanak az ügynek, Széchenyi arra kérte a nádort, hogy Mednyánszky királyi biztos segítségével törjék le Pesten Kolbék ellen
84 Viszota: i. m., 82., 108. o.
85 Széchenyi pesti tervei, i. m., 92-93. o.
86 Bánrévy György: Buda és Pest Lánchíd-pöre. Budapest, 1947, 7. sz., 233. o.
87 Viszota: i. m., 93., 95-96. o.
88 Badics: i. m„ 351. o.
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állását. Arra a megjegyzésre hivatkozott, mely a pesti választott polgárok ülésén hangzott el (ahová Széchenyit meg sem hívták): „Ha a legmagasabb kormányzat kívánja, ha Őfelsége parancsolja, akkor mukkanni sem fogunk, ám az országgyűlésnek kereken és velősen kinyilvánítjuk, hogy tulajdonunkat semmi áron oda nem adjuk.”89Mednyánszky beavatkozására mégsem került sor, mert 1835. augusztus 19-én Buda város választott polgársága hajlandónak mutatkozott lemondani a híd tulajdonjogáról. Abban, hogy példáját szeptember 19-én Pest is követte, múlhatatlan érdemeket szerzett közvetítőként Sándor Móric gróf. 1836. február 3-án a Jelenkor is megírta, hogy Pest beleegyező nyilatkozata után már nincs szükség kisajátításra.90A végső időszakban Széchenyi nehéz napokat élt át, főleg a kárpótlás váltott ki heves vitát. A gróf kissé magára maradt a harcban, barátai (Andrássy, Wesselényi, Károlyi) már új utakon jártak. 1835. október 30.: „Ellenem igen sok hevesen, mellettem számos, de langyosan!”, ez utóbbiak közé tartozott a nádor is; november 1-jén: „... jó hazafinak lenni nehéz, de nem lehetetlen!”; november 4-én: „A hertzegnek mondtam, elbomolhat a dolog - de bolonddá nem tesz senki, lássa a világ, hogy nem vagyok mindennapi phantasta, ki sokat akar, de semmit sem bír!”91 Tasner Antalnak is panaszkodott: „Az okosabb rész igenigen nevet azon szabadságon, mely rabbá teszi az embert, vagy úszásra kényszerít.”92 Támogatójától, gróf Reviczky Ádám magyar udvari kancellártól is segítséget kért, arra utalva, hogy ha a híd megépülne, akár a Pest-Szolnok-Szeged-csatorna építéséhez is hozzákezdhetnének, ami lényegesen nagyobb és többek által óhajtott vállalkozás. Majláth György személynököt pedig figyelmeztette: a nemességet tájékoztatni kell, nem örökre veszik el tőlük a kiváltságot, mert ha nem tudják, hogy a katonaság és a kormány emberei is fizetnek - hiszen az uralkodó ezt nem jelentette ki egyértelműen -, akkor az utolsó lépésben megbukhat a híd ügye.November 13-án tartotta az Országos Küldöttség az utolsó ülését, de Széchenyi szerint nyolc fontos pontról nem beszéltek, ezért azokat írásba szedte, és a kerületi üléshez továbbította.93 A nádor, aki már nagyon reménykedett abban, hogy „fővárosa” fényét a híd emelni fogja,
89 Széchenyi pesti tervei, i. m., 53-54. o.
90 Jelenkor, 1836. február 3., 10. sz„ 37. o.
91 Majláth: i. m., 327. o.
92 Széchenyi pesti tervei, i. m., 76-78., 99-100. o.
93 Viszota: i. m., 105. o.
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Pest-Buda a választott polgárság nyilatkozatával nem elégedett meg, és golyós
Széchenyi István és szavazást kért arról, ki támogatja Kolb javaslatát. Bár az eredmény 
Clark Ádám korában Kolbot erősítette meg, a nádor a főrendi táblának mégis azt jelentette, hogy a választott polgárság hozzájárult az építkezéshez.94(Érdekesség, hogy a magyar vasút ügyét 1836. február 3-tól a híddal szoros összefüggésben tárgyalták - XXV. törvénycikk -, sőt Deák Ferenc egyenesen azt javasolta, hogy a vasúti kisajátítások részben a már tapasztalt hídbizottsághoz tartozzanak.)Széchenyi a végső sikert csak 1836. május 1-jén hitte el: „Barátom, hála az égnek, a híd meg van mentve!” A törvény (XXVI. törvénycikk) másnap született meg. A siker részben a nádornak köszönhető, aki az ügyet gróf Cziráky Antal országbíró és gróf Pálffy Fidél tárnokmester, valamint a felső papság ellenében mindvégig támogatta.

94 Uo., 128-136. o.; Csorba: i. m., 105. o.
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Bölcs előrelátás: a gépműhely megalapítása
A közvéleményt élénken foglalkoztatta, hol épüljön meg a híd, de mindegyik ötletet szinte azonnal elvetették. A mai Gellért fürdő és a Rudas fürdő előtti partszakaszon a zátonyok miatt növelné a jégtorlaszt és az árvízveszélyt. A (már nem álló) tabáni rác templommal szemközti Belvárosi plébániatemplom akadályt jelentett, a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utca akkor még nem futott ki a partra, ezért egy ottani híd sem létesíthetne közvetlen kapcsolatot a tabáni kereskedelmi úttal. (Az Erzsébet híd építésekor az is igazolódott, milyen sokba kerülnek a kisajátítások!) A hajóhíd helye sem alkalmas, mert a hídra még egy ideig szükség lesz. Felmerült még a budai kapucinusok, a mai Szilágyi Dezső tér vagy a mai Batthyány tér előtti part, és a Margit-sziget déli csúcsa.95 (1839-ben Gleig - aki Edinburghhoz hasonlította az egymással szemközti feltörekvő Pestet és ősi Budát - még úgy tudta, hogy Széchenyi hídja a hajóhíd helyén fog megépülni, egyben örömét fejezte ki az angol mérnök választása miatt. Londonderry is említi, hogy ugyanaz építi a hidat, aki Hammersmithben.96 Pedig változatlanul érkeztek a magyar hídtervek: Loewensbergi Chiolich Károly nyugalmazott császári alezredes merev vashídtervét a nádor lelkiismeretesen elküldte Széchenyinek (a Tasner-féle jegyzékben 4. szám alatt), de a gróf nem bízott a magyar mérnökök képzettségében, ezért nem is foglalkozott Chiolich javaslatával.)97
1836-ban Széchenyi figyelmét már az első angliai útja óta dédelgetett ötletére, a Pesti Hengermalom építésére fordította. A malom gépműhelye biztosítaná a Lánchíd karbantartását (megfelelő műhely Pest- Budán akkoriban még nem létezett). Ezért 1837. június 7-én levelet írt a vármegyének, hogy a megye határában, Pesten vagy Budán részvénytársasági alapon építsenek gőzmalmot. Hunter angol gyárostól kért tanácsot. „Ne feledje, hogy én nem vagyok szakember, és hogy annyi körülményt kell tekintetbe venni, melyekre én magamtól nem jöhetek rá ...” (Ennek kissé ellentmond, hogy Széchenyi a malom mellé építendő meleg fürdőben akarta hasznosítani a meleg vizet.) Végül - a Milánóban állomásozó Mészáros Lőrinc tanácsára - mégis a henger-

95 Pesther Handlungszeitung, Heft IX., Nr. 18., 2. Marz 1836, 69-71. o.
96 George Róbert Gleig: Germany, Bohemia, and Hungary Visited in 1837. Vol. III. John W.

Parker, London, 1839, 249-252. o.; Francis Anne Londonderry: Narralive of a Visít to the
Courts ofVienna, Constantinople, Athens, Naples etc. Henry Colburn, London, 1844,61. o.

97 Darvas: i. m., 10-14. o.
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Werfer Károly:
A nemzet legelső 
napszámosa

malom mellett döntött az angol típusú gőzmalom helyett. (Ezt rögtön meg is bánta, ahogy azt 1842-ben W. T. Clarknak megírta.)98 Így alakult meg 1839-ben a József Hengermalom Rt. (a névválasztás tisztelgés a nádor előtt). 1841-ben a lipótvárosi Valero selyemgyár mellett felépült a malom, de annak ellenére, hogy a vasút- és hídépítésben feltételezett haszon miatt sokan támogatták, az öntöde lassan készült el. A Pesti Vasöntő és Gépgyár Társaság csak 1847-ben alakult meg.
98 Széchenyi pesti tervei, i. m., 117-118., 137-142., 233-240. o.
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Széchenyi népszerűsége csúcsára érkezett, az 1840-es években polgár- mesternek is meg akarták nyerni. 1846. május 2-án maga is megállapította: „Bárhová néz az ember - mindent Széchenyi István alapított.”99 Mégis aggódott, s aggályait megosztotta a haldokló József nádorral is. „Meglehet ugyan, elkövettem azt a nagy hibát, hogy vállamra többet vettem, vagy tulajdonképp rakni engedtem, mint amennyit hordozni képes vagyok.”100 Egyre inkább belebonyolódott vállalt feladataiba. 1848. augusztus 4-én egyszerre három ülést tartott: a malom, a fegyvergyár és az alagút ügyében. Egy hónap múlva erőt vett rajta a kétségbeesés: „Nem volt még ember, ki nagyobb zűrzavart hozott volna ebbe a világba ... mint én!”101A zűrzavarból azonban megszületett a Lánchíd, az Alagút, a vasút, a színház, az akadémia, a lóversenytér, hogy csak Pest-Budát említsük, végül 1849-ben rendeleti, 1872-ben törvényi úton - és 1873-ban a gyakorlatban is - a Széchenyi által oly nagyon óhajtott modern nemzeti főváros, Budapest.

99 Széchenyi: Napló, 1110. o.
100 Széchenyi pesti tervei, i. m„ 271. o.
101 Széchenyi: Napló, 1848. szeptember 4., 1321. o.
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Gáli ImreA Széchenyi-Lánchíd építéstörténete
Első állandó Duna-hidunk, a Lánchíd háromnyílású, kőpilléres, mere-vítőtartós függőhíd. Az 1838. évi árvízben elpusztult város feltámadásának és világvárossá fejlődésének szimbóluma. Első közös építménye Budának és Pestnek, amelyekből - forma szerint - csak negyedszázad-dal később jött létre Budapest.

Teljes hossza 380 méter, két szélső nyílása 88,70, középső nyílása A Lánchíd, Budapest 202,62 méter. A hídpálya szélessége 14,50 méter, ebből a kocsiút 6,45, szimbóluma a két gyalogjáró 2,20-2,20 méter. (A többi helyet a kocsiút és a járdák között a főtartók foglalják el.) A híd vasszerkezete 5194 tonna.A pillérek alapjai lenyúlnak a Duna medrében a teherbíró talajig, a hídfőknél 5,14, a budai pilléreknél 12,60, a pestinél 7,30 méterre a nulla vízszín alá. A mederpillérek magassága tehát több mint 55, illetve 60 méter.A láncok a mederbe épített két kőpillér tetején lévő sarukra támaszkodnak, a hídfőknél föld alatti betonépítményekben lévő horgonyzó-
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A híd első 
díszvilágítása 
1937-ben III. Viktor 
Emanuel olasz király 
és Schuschnigg 
osztrák kancellár 
látogatására készült

kamrákban végződnek. A láncok lemezkötegekből állnak, a lánclemezek magassága 36 centiméter, az egy csomópontban találkozó 25 lemez együttes vastagsága 70 centiméter. Az egyes lánctagok hosszát a függesztőrudak egymás közötti távolsága határozza meg, ez az egész hídon egységesen 3,60 méter. A függesztőrudak felváltva kapcsolódnak az egymás fölött elhelyezett láncoknak hol egyik, hol másik egységébe. A merevítők kétszeres rácsozású acéltartók. Támaszközük a szélső nyílásokban 3,55, a középsőben 3,63 méter. A láncok és a merevítőtartók anyaga 490-560 N/mm2 szilárdságú folytacél.1A pillérek felmenőfalazatainak burkolata mauthauseni faragott gránitkő, gránitból készültek a pillérek jégtörő élei, valamint a szerkezeti talpkövek is, amelyek a merevítőtartók és a láncnyergek saruit hordozzák. A pilléreket koronázó és övező párkányok a hozzájuk tartozó tagozatokkal együtt a klasszicista építészet jellegzetesen szép példái. A pillérek építészeti kialakítása szerencsés összhangban van a vasszerkezet architektúrájával. A Lánchíd szépségét világszerte elismerik.
1 Folytacél, folytvas vagy folyasztott acél minden mai gyártású acél. Az elnevezés az átme

neti időből ered, amikor még a szivacsos állományú acélok (kavartacélok) gyártása volt 
túlsúlyban.
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Ennek legfrissebb bizonyítéka Robert S. Cortright 1998-ban megjelent, a világ 283 legszebb hídját bemutató könyve.2A hidat a függőleges és vízszintes erők okozta lengések ellen rácsos ikertartók merevítik. Ezek mindegyike két-két egyfalú szelvényre szerkesztett, andráskereszt rácsozató, párhuzamos övű gerenda. Rájuk fekszenek fel a felfüggesztett pontokon a kereszttartók, amelyek a vasbeton pályalemezt hordozó öt hossztartóval együtt alkotják a tartórácsot. A rajta nyugvó vasbeton lemez vastagsága 15 centiméter, kétrétegű öntöttaszfalt kocsiútburkolattal. A főtartókon kívül elhelyezett aszfalt- járdák tíz centiméter vastagságú vasbeton lemezen nyugszanak. A pilléreknél a járda erkélyszerűen övezi a pillér faltestét, kívülről parapet- fal3 védi.A hídvilágítás kandelábereit a pilléreknél a parapetfal sarkain, egyebütt a merevítőtartón, illetve a láncon helyezték el. Világítótestek vannak a pillérek kapuzatainak belsejében középen, a híd tengelyében is. A díszvilágítás kétféle: reflektorok világítják meg a kőpillérek alját és tetejét, a felső láncokon és a járdák peremén pedig izzólámpákból álló gyöngysor fut végig, kiemelve a vasszerkezet formáját.A járdák öntöttvas korlátjának andráskeresztes kialakítása, középen rozettával, az 1914-15. évi átépítéskor elbontott eredeti fakorlátéra emlékeztet.
Előzmények
Az állandó Duna-híd létesítésének kérdésével nemcsak a problémához képzettségüknél vagy társadalmi állásuknál fogva legközelebb állók, hanem a nagyobb nyilvánosság folytán a városi polgárság szélesebb rétegei is foglalkoztak.Az állandó híd építését ellenző vélemények két, megfontolandó szempontokat felsorakoztató érvre támaszkodtak. Az egyik az volt, hogy a pillérek duzzasztóhatása a Duna medrének elfajulásához, a híd alapjainak kimosásához, a jég feltorlódásához, s ennek következtében a
2 Róbert S. Cortright: Bridging. Discovering the beauty ofbridges. Bridge Ink, Tigard, Oregon, 

1998,167 o. A könyv borítóján a Golden Gate, de mindjárt az első képen a Lánchíd látható, 
a 32. oldalon pedig a dunai panoráma, középpontjában a Lánchíd díszük. Ötsoros ismer
tetését az alábbi vallomás követi: „A Lánchíd ... e nagyszerű város méltó központi épít
ménye. A szép hidak iránti szerelmem 1985-ben tett budapesti látogatásommal kezdődött, 
akkor készült a fénykép is.”

3 Mellvéd, könyöklő.
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Díszvilágítási próba 
a Lánchídon, 1950. 
A pályasíkban elhe
lyezett fényforrások 
túl erősek

híd összeomlásához vezethet, illetve a város területén árvizet okozhat. Nagy folyókon sokpillérű hidak csak akkor épültek, ha a folyószakasz nem volt jégjárásos. A nevezetes ókori és középkori soknyílású, boltozott hidak vízben sokkal szegényebb folyókat hidaltak át, s közülük is többet elsodort a víz (például az avignonit). A Duna szeszélyes jégjárási viszonyaival viszont nemcsak a hivatalos műszaki szervek, hanem a város lakossága is tisztában volt.A másik, ugyancsak nyomós érv a hídépítésben való tapasztalatlanság volt. A magyar mérnökök abban az időben inkább csak a vízi munkálatok irányításában szereztek tapasztalatokat, hídépítő mérnökeink nem voltak. De nem voltak gazdasági szakembereink sem, akik fel tudták volna becsülni az állandó híd építésével kapcsolatos gazdasági előnyöket, és akikre át lehetett volna hárítani a hídépítés pénzügyi lebonyolításának feladatait. A XIX. század elején Magyarországon az ország politikájának irányításában a műszaki és a gazdasági kérdések még elhanyagolhatóak voltak a jogi és a katonai szempontokkal szemben.A hídépítés mind műszaki, mind gazdasági problémáinak megoldása, az előkészítéstől a megvalósításig, Széchenyi István munkásságának
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eredménye. Széchenyi meggyőződött a Pestet Budával összekötő Duna- híd építésének országos jelentőségéről, és elhatározta a megvalósítását, annak ellenére - vagy talán éppen azért -, mert tisztán látta a nehézségeket is, amelyekkel vállalkozása járt.
A Lánchíd mai 
díszvilágítása 
a legfőbb szerkezeti 
elemeket hang
súlyozza

A Hídegylet
Széchenyi első teendőinek egyike a Hídegylet4 létrehozása, s ezzel a híd megvalósulását előkészítő szellemi erők összefogása volt. Széchenyi a Hídegyletben látta azt a társadalmi bázist, amely mind politikai, mind gazdasági síkon hajlandó a híd ügyét támogatni és a közvélemény megnyerésére a kellő propagandát kifejteni. Elsősorban a pestbudai polgárság tehetős tagjainak segítségére számíthatott, ezért a Hídegylet tagjainak jó része a legtöbb adót fizetők közül került ki. Jelentős szerepet vállaltak a Lánchíd létrejöttében a törökök hódításai elől az előző századokban Magyarországra áttelepült görög származású
4 Kötetünkben a hídépítés előzményeivel Holló Szilvia Andrea foglalkozik. (A szerk.)



kereskedőcsaládok leszármazottai is: Derra Anasztáz (Pest egyik leggazdagabb embere), valamint Sina György bécsi bankár, a később megalakult Lánchíd Részvénytársaság életre hívója. A Hídegylet elnöke báró Steinlein Eduárd lett, alelnöki tisztét Széchenyi vállalta. Az egylet tagjai három alosztályban (politikai, műszaki és pénzügyi) működtek, és mindaddig betöltötték a hivatalos kormányszerveknek a híd megvalósításával kapcsolatos feladatait, amíg arra szükség volt.
Az építés megszervezése
A híd építését az 1836. évi XXVI. törvénycikk rendelte el. Ennek alapján a törvényhozás Országos Küldöttséget választott a híd ügyeinek intézésére. Elnöke Széchenyi István lett, aki a nyilvánossághoz fordult, felszólítva a pénzembereket, hogy vállalkozzanak az építkezés költségeinek viselésére, továbbá minden hozzáértőt, hogy tapasztalataival, ötleteivel mozdítsa elő az országos jelentőségű építmény megvalósulását. Ennek az 1837 januárjában kelt felhívásnak nem sok foganatja volt, de Széchenyi nem is nagyon számított rá. Tárgyalást kezdett Sina Györggyel, és az Országos Küldöttség nevében is felkérte, hogy vegye kézbe az építkezés pénzügyeinek intézését. Sina némi habozás és huzavona után 1837. február 25-én kelt levelében elvállalta a megbízást. Később a vállalkozáshoz a Wodianer Sámuel és Fia bankház is társult.William Tierney Clark,5 a neves angol hídtervező és építőmérnök, akit Széchenyi ajánlására Sina Pestre hívott, három tervváltozatot mutatott be, mindhárom lánchíd volt. Az első a Nákó-ház6 vonalában, a második a Belvárosi plébániatemplom vonalában építendő háromnyílású függőhíd, a harmadik pedig az angolkisasszonyok zárdájának vonalában (az Irányi utcánál) építendő gyaloghíd.Clarkkal egy időben Wodianer meghívására Pestre érkezett George Rennie angol mérnök, ugyancsak jó nevű hídépítő, aki négy javaslatot is tett, éspedig háromnyílású függőhídra, kétnyílású lánchídra - egyetlen pillérrel a Duna közepén (156. o.) -,7 ötnyílású öntöttvas ívhídra, végül hétnyílású, boltozott kőhídra.
5 A tervezőről a kötet számára Judit Brody irt tanulmányt. (A szerk.)
6 A Nákó-ház helyén ma a Gresham-palota áll, a Zrínyi és a Mérleg utca által határolt telken.
7 A terv 1998 elején került elő a BTM Kiscelli Múzeum raktárából. A Lánchíd 150 éves fenn

állásának alkalmából rendezett kiállításon tanulmányozhatta első ízben a nagyközönség 
ennek a meglepően csinos gyaloglódnak a tervét, amely ugyancsak méltó dísze lett volna 
fővárosunknak, ha megépül.
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Egyik megbízó sem vállalhatta a felelősséget a tervváltozatok közötti választásért, ezért Sina - Clark beleegyezésével - szakértőnek két angol mérnököt kért fel. John Plews és Samuel Slater részletes helyszíni tanulmányok alapján terjesztette elő szak- véleményét, amely röviden három pontba foglalható: a) minél kevesebb mederpillér legyen; b) az alapozás legyen kifogástalan; c) a híd ne a folyó legkeskenyebb részén épüljön.Annál is inkább figyelemre méltó a véleményük, mert a lánchidas megoldásokat pártolta, holott a két mérnököt inkább a hagyományos boltozott hidak és az alapozások szakértőiként tartották számon. A megbízók így elvetették valamennyi boltozott megoldást, és azokat a változatokat is, amelyek a hidat a Gellért-hegy tájékára tervezték. Reális tervváltozat csakis a háromnyílású lánchíd lehetett, a középpillé- res, kétnyílású változatot maga a tervező,Rennie is csupán másodsorban javasolta, a lengések bekövetkeztének nagyobb veszélye miatt.Széchenyi javaslatára a Nákó-ház vonalában építendő háromnyílású lánchíd terve került az Országos Küldöttség elé. Az 1838. szeptember 18-án tartott ülésen Clark tervváltozatát elfogadták. Megszövegezték a szerződést, amely a Sina által alapított Lánchíd Részvénytársaságot felhatalmazta a híd megépítésére. Eszerint a hidat William Tierney Clark terve8 alapján, háromnyílású láncúidként a Nákó-ház vonalában kell felépíteni, és pilléreit kőfalazattal kell kiképezni.A hídépítés ellenzői a törvényjavaslat tárgyalása során még egy utolsó támadást indítottak a terv meghiúsítására. Azzal érveltek, hogy kár ezt a munkát angol szakemberekkel végeztetni. Főként Hoffmann és
8 A Lánchíd eredeti kiviteli terveinek egy részét Franz Kölgen, Clark Ádám egyik munkatársa 

őrizte meg és ajándékozta a Ferenc-csatorna újvidéki főmérnökének, aki azokat 1897. már
cius 24-én a Magyar Mérnök- és Építész Egyletnek adományozta. (A kísérőlevélen az alá
írás olvashatatlan.) A tervek ma a Közlekedési Múzeumban találhatók, ahová a második 
világháború után megszűnt egylet tárgyainak egy része került.
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Maderspach vashámor-tulajdonosok ajánlatára és vállalatuk hídépítés terén kifejtett, úttörő jellegű tevékenységére hivatkoztak. Maderspachék valóban építettek vashidakat; újítás jellegű szerkezetük a vonóláncos ívhíd volt, amellyel 55 méteres nyílást hidaltak át. Duna-hídra vonatkozó ajánlatukban a legnagyobb nyílás 120 méter lett volna a W. T. Clark által tervezett 202 méter helyett.Széchenyi abban látta a lényeget, hogy a hídépítést e munkában jártas szakember irányítsa. Felismerte a veszélyt, amely a híd ügyét fenyegette, és a bukást mindenáron el akarta kerülni. Attól tartott, hogy Maderspachék nem lesznek képesek a munkát elvégezni. Aggodalma indokolt volt. Maderspachék tapasztalatai főként az alapozásokban hiányoztak. Visszatekintve az alapozási munka során előfordult számos nehézségre és az elhárításukban alkalmazott megoldásokra, valószínűleg valóban nem lettek volna képesek a munka elvégzésére. Széchenyinek végül is sikerült rávennie a törvényhozók többségét, hogy a szerződés jóváhagyását megszavazzák. Így azt - az 1839. május 14-i szentesítés után - mint az 1840. évi XXXIX. törvénycikket, törvénybe iktatták.A magyar nemzet nevében József nádor, a Lánchíd Részvénytársaság részéről Sina György írta alá a szerződést, amely kimondja, hogy a részvénytársaságnak saját költségén két mederpillérű lánchidat kell építenie. Igen lényeges pont, hogy a szerződés érvényének időtartama alatt - tehát 87 éven át - a hídtól számítva egy-egy mérföld (kereken nyolc kilométer) távolságban más híd nem építhető, továbbá, hogy a hídon átkelőknek vámot kell majd fizetniük. A híd közelében másféle átkelőhely vagy komp csak a részvénytársaság beleegyezésével létesíthető. A híd vámjövedelme a részvénytársaságot illette, a fenntartásával kapcsolatos költségeket a részvénytársaság fedezte. A szerződés ezenkívül rendezte a híddal kapcsolatos tulajdonjogi, pénzügyi és egyéb kérdéseket.
A két Clark tevékenysége
A szerződés létrejöttével és jóváhagyásával a hídépítés gazdasági és politikai kérdéseit sikerült rendezni. Következett az építés megszervezése és megkezdése. Sina György felszólította W. T. Clarkot, a híd tervezőjét, hogy az építkezés megkezdésére tegye meg az intézkedéseket. Minthogy a tervező nem tartózkodhatott állandóan a helyszínen,
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teljhatalmú helyettesről óhajtott gondoskodni. A kellő gyakorlattal rendelkező Young nevű angol mérnököt, régebbi munkatársát szemelte ki, és a választáshoz Széchenyi is hozzájárult. Young azonban betegsége miatt nem vállalhatta a megbízást. Ekkor merült fel a Lánchíd építés- vezetőjeként Clark Ádám neve. W. T. Clark és Széchenyi is ismerte a pályája elején tartó fiatal skót mérnököt, akit a Hunter & English cég a Dunagőzhajózási Társasághoz 1834-ben kiküldött egy kotróhajó tervének elkészítésére és építésének lebonyolítására. Munkájának ismeretében remélhető volt, hogy a nagyobb feladatot jelentő megbízásnak is képes lesz eleget tenni.9Tierney Clark tehát alkalmazta névrokonát, Clark Ádámot „resident engineer”-ként a munkálatok állandó helyszíni irányítására. A két Clark 1840 tavaszán gyakran járta együtt a vashámorokat és a kőbányákat, megszervezték az alapozáshoz szükséges anyagok szállítását. A tölgyfa a szlavóniai erdőkből, a vörösfenyő Stájerországból érkezett, a téglát Steinberger és Lechner pesti, valamint Csekő és Christen óbudai téglavetőjében rendelték. A cement előállítására a budai parton üzemet rendeztek be, a hozzávaló márgát a vajdasági Beočinból hozatták.10

A jászolgát 
kialakítása és 
az ácsolat rajza. 
Részlet W.T. Clark 
eredeti tervéből

9 William Tierney Clark: An Account of the Suspension Bridge across the River Danube. 
In G. R. Burnell (ed.): Supplement to the Theory, Practice and Architecture of Bridges. 
London, 1852-53.

10 Zelovich Kornél: A budapesti lánchíd. Magyar Mérnök- és Építész Egylet heti értesítője. 1899.
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A láncnyereg a 
pilléroszlop tetején. 
Részlet Clark 
tervéből

A helyszíni munka legkényesebb része a alaptestek elkészítése volt, amit jászolgát építésével oldottak meg. A pillérek és a hídfők kijelölt helyét hármas cölöpsorral vették körül. A cölöpsorok közül kikotorták a kavicsot, és a közöket vízzáró agyaggal töltötték ki. Az így nyert hatalmas felépítmény belsejéből kiszivattyúzták a vizet, és nyílt munkagödörben leástak a teherbíró talajig. Mindez több ezer cölöp leverését igényelte, nagy részük ma is ott nyugszik a Duna fenekén.Egy-egy cölöp 15 x 15 hüvelyk (38 x 38 centiméter) keresztmetszetű és 20-24 méter hosszú fenyőfából készült. A végükre vassarukat erősítettek, majd 1,7 tonnás verőkossal, 6,70 méteres ejtési magassággal hajtották le a cölöpöket. Egy cölöp leverése átlagosan négyszáz ütést igényelt. A cölöpsorok egymás közötti távolsága öt láb (1,5 méter) volt. A cölöpfalakat kétméterenként gerendarostély-dúcolás és függőleges andráskeresztes merevítés egészítette ki. A víz sodra ellen kőhányás, az uszadék okozta rongálások ellen jégtörők védték az építményt.Az első cölöpöt - az 1839-es két próbacölöpöt nem számítva - 1840. július 28-án verték le a budai mederpillérnél. Hamarosan több száz ember dolgozott a cölöpverőkön.A pesti hídfő alapgödre készült el elsőnek. Itt, a szó legszorosabb értelmében a Duna fenekén rendezték meg 1842. augusztus 24-én a Lánchíd alapkőletételi ünnepségét a nádor és több mint száz meghívott részvételével (167. o.). Ebből az alkalomból írta Kossuth Lajos: „A híd nem hipotézis többé... ma tették le a legelső kövét a polgári egyenlőségnek.”11A cölöpverés két évig tartott, előfordult, hogy nyolcszázan dolgoztak a munkán. A munkások nagy többsége helybeli volt, akiknek irá-
[Kossuth]: Alapkőletétel. Pesti Hírlap, 1842. augusztus 28.
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nyitására angliai szakmunkások12 - gépkezelők, előmunkások, vasszerelők - költöztek Magyarországra.Clarkék az öntvények és a láncok vasanyagát angliai vashámorokban rendelték meg. A Hunter & English cég szállította a láncnyergeket

és a lehorgonyzóöntvényeket, a Howard & Rovenhill a lánclemezeket, Harvey a láncfelhúzó csigasorokat. A két utóbbi vállalat gyártmányainak anyaga igen kiváló minőségű kovácsoltvas volt (ezeket még a vas hengerlésének feltalálása előtt készítették). A lehorgonyzó acéltömböket (összesen nyolc darabot) a bécsi Norris szállította. Az öntöttvas kereszttartók Andrássy György dernői (Drneva, Szlovákia), egyéb öntvények később Ganz Ábrahám budai öntödéjében is készültek.A láncfelhúzó szerkezet a maga idején merész újítás volt, mind műszaki megoldásával, mind gazdaságosságával kitűnt, és szabadalmi védelemben is részesült. Az volt a lényege, hogy a parton telepített gőzgép szolgáltatta energiát és húzóerőt a hatszoros csigasoron kívül görgők
12 Az angol munkások mintaszerűen, igen fegyelmezetten dolgoztak, például munka közben 

egyikük sem dohányzott. Legtöbben később visszamentek Angliába. Összesen hatvankét 
család költözött ide, néhányan - így maga Clark Ádám, valamint James Teasdale főmunka
vezető is - később itt telepedtek le, és magyarrá váltak. A főmunkavezető egyik leszárma
zottja, Teasdale Ottó az 1940-es évek elején Budapest tűzoltó-főparancsnoka volt.
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közvetítették a láncvégekre. A láncot két hüvelyk (51 milliméter) vastag tömbvasból kovácsolták, a gőzgép által kifejtett húzóerő elvileg 21, a gyakorlatban 30 tonna lehetett.Az első vasanyag-szállítmány 1846. október 2-án indult, s ezt folyamatosan követte a többi. Százötven év távlatából az is érdekes, hogy miként oldották meg a szállítást, amikor a vasútvonalak még nem hálózták be Európát, és Pest-Budáról a tengeri kikötőkhöz - elsősorban az Adriához - még olyan „kereskedelmi útvonalak” vezettek, amelyek fenntartásáról csupán helyi szervek gondoskodtak. Ezeken az útvonalakon csak gyalogosok, lovasok, valamint igás járművek közlekedtek, nagyobb terhek szállítása megoldhatatlan feladatnak látszott.Anglia - szigetország lévén - a külfölddel vízi úton tartotta fenn közlekedési kapcsolatait. Természetesen adódott tehát, hogy a megoldást vízi úton kellett keresni és megtalálni, hiszen a hajózócsatornákat és a zsilipeket ez idő tájt már széles körben alkalmazták Európában. Így fordult a figyelem a Majnát a Dunával összekötő hajózócsatornára,13 melyet éppen abban az évtizedben építtetett újjá I. Lajos bajor király, amikor a Lánchíd vasanyagának szállítása időszerűvé vált. 1847-ben a leggondosabb szervezés ellenére megtörtént, hogy mintegy kétszáz tonna vasanyagot Frankfurtban kiraktak. Ezt a tényt W. T. Clark említi meg Sinához - megbízójához - intézett évi jelentésében, megjegyezve, hogy jelentős késedelmet okozott az építkezésben, miután az anyag egy részét tengelyen kellett tovább szállítani.A vasszerelés céljára úszóállványt készítettek. Elsőnek a hídláncokat szerelték össze, mégpedig úgy, hogy a lánc egyik végét - végleges jelleggel - bekötötték a lánckamrában levő horgonyzáshoz, és a láncot kifektették akkora darabon, amekkorát a hídnyílás áthidalása igényelt. A láncokat igen gyorsan szerelték: 1848. március 28-án kötötték be az első láncvéget a pesti lánckamrába, július 8-án már a középső hídnyílás első láncát emelték be, július 18-án pedig az utolsót.Mind a három hídnyílásban négy-négy láncfelhúzási műveletet kellett elvégezni. Tizenegy simán lebonyolódott, az utolsónál baleset történt. A láncfelhúzó csigasor egyik láncszeme elpattant, s a lánc visszazuhant az úszóállványra, azt összetörte, és beleesett a Dunába. Akik az állványról nézték végig az utolsó láncszakasz beemelését, köztük Széchenyi István, szintén a Dunába estek. A baleset, amelynek során
13 Ez a hajózócsatorna 10-15 tonna hordképességű dereglyék számára felelt meg. Kereken 

száz esztendeig volt üzemben, és csak 1945-ben szűnt meg, hogy helyet adjon a Rajna- 
Majna-Duna vízi út építési munkálatainak.
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az egyik munkás életét vesztette, mintegy négyheti késedelmet okozott az építkezésben. Ennyi ideig tartott, amíg kiemelték a Dunából a beleesett hídláncszakaszt, és végre a helyére emelhették.A szabadságharc alatt a hídépítés lelassult. Hol az egyik, hol a másik hadviselő fél akarta a már majdnem kész hidat átjárásra alkalmatlanná

tenni, hogy az ellenség átvonulását megakadályozza. Clark Ádámnak sok tárgyalásra és néha furfangra is szüksége volt, hogy a hídon nagyobb károk keletkezését megakadályozza. Amikor 1849 januárjában az osztrák csapatok megszállták Pestet, a híd még nem volt készen, de a katonák átvonulása céljára ideiglenesen járhatóvá kellett tenni. A kereszttartókra hosszirányban vastag pallókat fektettek, és azokon január 5-én és 6-án hetvenezer katona, egy lovas regiment és 270 ágyú kelt át, hogy elfoglalja Pestet. Később, amikor a honvéd hadsereg kelet felől közeledett Pest felé, az osztrákok visszavonultak Budára, és előkészületeket tettek a híd felrobbantására és a Vár védelmére. A tavasz

A Lánchíd eredeti 
vasszerkezete.
Az előtérben látható 
parkrészlet helyére 
épült a villamos
aluljáró

folyamán valóban ágyúzták a Várból a pesti Duna-partot, az egyik lövedék eltalálta a Lánchíd budai pillérének északi oldalán a parti híd- nyílás első lánckötegének szélső lánclemezét. Sérülést okozott a hídra helyezett négy mázsa lőpor május 21-i felrobbantása is: nyolc kereszttartó ment tönkre a csatlakozószerkezetekkel együtt. E robbanásban
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vesztette életét a végrehajtásával megbízott Allnoch ezredes.14 A láncok lehorgonyzásának felrobbantását Clark Ádám a lánckamra elárasztásával, a szivattyúk szétszerelésével és egyes alkatrészek összetörésével előzte meg.A hídépítés befejezését végül is 1849. július 11-én Wussin őrnagy rendelte el, miután a két várost visszafoglalták a honvédektől.15 Az új kereszttartókat is a dernői vasöntőben öntötték. A pótlás hamarosan megérkezett, és a helyére került. A sérült lemezt viszont csak a lánc tehermentesítésével lehetett volna kicserélni. A javítást a két Clark konzultációja után úgy oldották meg, hogy ehhez a lemezköteghez mindkét oldalról egy-egy fele vastagságú pótlánclemezt szereltek hozzá, így ebben az egy kötegben tizenkét lemez volt, míg a többiben tizenegy, illetve tíz. A pillér sérülését nem javították ki.16A később legnépszerűbbé vált díszítőelemeket, a Marschalkó János alkotta négy kőoroszlánt csak 1852-ben állították fel, a talapzatukra a Gál András által öntött Széchenyi- és Sina-címer került.17 A kapuzatokat oroszlánfejként kiképzett boltzáradék és a föléje helyezett, lombkoszorúkkal körülvett, koronás magyar címer díszíti.
Megindul a forgalom
A hidat 1849. november 21-én adták át a forgalomnak - ettől kezdve szedték a hídvámot -, az átjárás azonban ennél korábban megindult: elsőként 1849. január 1-jén Kossuth rendeletére Bónis Sámuel országos biztos kocsija tizenkét gránátos kíséretében a magyar koronát vitte a veszélyeztetett Budáról a Debrecenbe induló vonathoz.18 Hivatalos személyek, valamint a katonaság már a szabadságharc idején átjártak a hídon, s később a polgárság is használatba vette a járdáit. Hajnik Pál rendőrfőnök Pünkösdre (május 27-28.) rendeletben is megengedte a
14 „Allnoch, aki csapatával a hídfőnél rekedt, lelőtte a reárohanó első honvédet, majd égő szivar 

jával meggyújtotta a kanócot. A robbanás megtörtént. A híd ép maradt, Allnoch darabokra 
tépve pusztult el.” Radnai Lóránt: A Lánchíd. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 
1961, 21. o. /Műemlékeink./

15 Uo.
16 A Lánchíd története. Magyarság, 1932. június 26. (Képes melléklet.)
17 A pesti oldalon a címereket 1949-ben nem állították helyre. Vajda Pál: A Lánchíd története. 

Szikra, Budapest, 1947, 52. o.
18 Az erre vonatkozó dokumentumokat Korányi Sándor, a világhírű orvostudós, Bónis uno

kája őrizte meg, s azok most is a család birtokában vannak (másolataikat a Közlekedési 
Múzeum őrzi).
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A pályát
eredetileg kétszer 
annyi függesztőrúd 
kötötte a lán
cokhoz, mint ma. 
Merevítőtartó nem 
volt, helyén 
fagerendákból álló 
korlát választotta el 
a járdát az úttest
től, ami nem védte 
a lengésektől a 
hidat

gyalogosok átjárását, azt csak a hajóhíd újbóli felállítása után tiltotta meg Láng Ignác, pesti városkapitány.Csak az nem ment át soha a kész hídon, akinek a legtöbb joga lett volna hozzá: a híd megteremtője, Széchenyi István. Pedig Clark Ádám- hoz intézett egyik leveléből kitűnik, mennyire szerette volna megérni azt a pillanatot: „Igen és igen bízom, hogy a Mindenható mindkettőnket megtart addig, amíg megláthatjuk nagy művünk létrejöttét...”19 Széchenyi sohasem látta készen élete nagy alkotását, Clark Ádám viszont haláláig gyönyörködhetett művében, melyért ő is és fő munkavezetője, James Teasdale is két-két ezer aranyforint prémiumot kapott.20 A felajánlott magyar nemességet - ősi skót nemességére hivatkozva - nem fogadta el, ellenben az I. Ferenc Józseftől ajándékba kapott dohányszelencéjét egész életében nagy becsben tartotta.A Lánchídon a kezdeti időtől fogva járt az omnibusz. Az első vonalak: Lloyd épület-Lánchíd-Sósfürdő,21 később Krisztina tér-Alagút-
19 Idézi Palotás László: A hidak fajtái és részei. In uő (szerk.): Hidak. Műszaki Könyvkiadó, 

Budapest, 1987, 35. o.
20 Széchenyi levele Tasnerhez, Bécs, 1847. május 8.
21 A Lloyd-palota a mai Roosevelt tér déli oldalán állt, az Erzsébet Sósfürdő a mai (Tétényi 

úti) Szent Imre Kórház területén működött.
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Lánchíd-Arany János utca-Andrássy út-Városliget, továbbá Rácfürdő- Lánchíd-Fürdő (ma József Attila) utca-Andrássy út-Városliget. Az omnibuszt vontató két ló mellé a pesti és a budai hídfőnél, valamint az Alagút Duna felőli bejáratánál egy harmadikat fogtak, amely segített felvontatni a kocsit a híd közepéig, illetve az Alagúton végig. Ott a lovat menet közben kifogták, és visszavezették a hídfőhöz, illetve az Alagút bejáratához.A hídépítés akkori gyakorlatának megfelelően a hídon nem készült a maihoz fogható funkciójú merevítőtartó. Így a kereszttartók révén közvetített terhelés szinte teljes egészében átadódott a függesztőrudakra, illetve a láncokra. A függesztőrudak a mostaninál kétszerte sűrűbben, egymástól 1,80 méter távolságban követték egymást, a kereszttartók szintén, s a mozgó teher valamelyes megoszlását csupán a mai merevítőtartó helyén levő andráskeresztes fatartó közvetítette.A Lánchíd építését elrendelő törvény arról is intézkedett, hogy a Lánchíd Részvénytársaságnak a hajóhídból származó jövedelem elmaradása miatt „igazságos” kártalanítást kell fizetni Pest és Buda városok javára, nem állapította meg azonban a fizetendő kártalanítás összegét. Minthogy a tárgyban az említett városok nem tudtak megegyezni a részvénytársasággal, perre került a dolog. A perek 1863-ban azzal értek véget, hogy a részvénytársaság évente 12-12 ezer forintot fizetett a városoknak kártalanítás címén. A vámbevételek közben jelentősen emelkedtek, és 1871-ben érték el a maximumot, 723 462 forintot. A fenntartás évi költsége általában 10-18 ezer, kivételes esetekben 30-35 ezer forint volt. A jövedelemből bőségesen telt a hat és egynegyed millió forintot kitevő építési költség törlesztésére és kamataira.22
Lengések
A merevítőtartó hiányából és a sok faszerkezet alkalmazásából következett, hogy W. T. Clark lánchídjának vasszerkezete viszonylag igen csekély tömegű - alig több mint kétezer tonna - volt, ennek ellenére a hídláncok teherbírása még sok évvel a híd megnyitása után is megfelelt a követelményeknek.A Lánchíd faszerkezetének illesztéseinél jelentkező kopás, valamint
22 Viszota Gyula: A Széchenyi-híd története az 1836: XXVI. t. c. megalkotásáig. MTA, Budapest, 

1935.
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a merevítés elégtelensége a forgalom hatására lengésben nyilvánult meg, amely eleinte nem volt jelentékeny, azonban évtizedek múltán mindjobban feltűnt. A Lánchíd megerősítése ügyében életre hívott bizottság 1873 márciusában Reitter Ferenc mérnök jelentése alapján megállapította, hogy a főtartót alkotó láncok teherbírása elégséges, és a kereszttartók is megfelelnek, miután közülük a túlzott igénybevétel hatására is csak három tört el. Javasolták a 13 mázsánál nehezebb járművek áthaladásának megtiltását és átterelését az újonnan (1876-ban) forgalomba helyezendő Margit hídra. A fakocka kocsiút-burkolat alatti pallók vaslemezre való kicserélése folytán előálló többletterhelést a láncok még elbírták volna, de a kereszttartók nem, úgyhogy azokat ugyanakkor szintén ki kellett volna cserélni. Ez azonban akkor még nem volt elkerülhetetlenül szükséges.23Az 1893. évben kisebb átalakítást végeztek a hídfőkön. Kibővítették a lánckamrákat, és ezzel a lehorgonyzásokat könnyebben hozzáférhetővé tették, hogy az időnkénti felülvizsgálatok megbízhatóbb végrehajtását lehetővé tegyék.

A Lánchíd Társaság 
telkének kerítése 
a pesti oldalon.
Az egyik sárkány 
ma a Kiscelli 
Múzeum bejáratát 
őrzi

23 A budapesti Lánchíd műszaki megvizsgálása. Magyar Mérnök- és Építész Egylet közlönye, 
1873, 451. o.
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1876-ban megnyitották a Margit hidat, és a Lánchíd forgalma csökkent, főként a teherforgalom. A híd gyalogosforgalma viszont tovább nőtt, különösen azután, hogy 1896. július 20-án a budai rakparton megindították a villamosközlekedést, majd a vonalat tizenhárom évvel később dél felé is meghosszabbították. 1907. január 31-én adták át a budai hídfőben a villamos aluljáróját.1899. november 18-án a híd ötvenéves fennállása alkalmából a Magyar Mérnök- és Építész Egylet ünnepi ülésen emlékezett meg a Lánchíd megteremtőiről, alkotóiról. Zelovich Kornél professzor javaslatára ekkor nevezték el a hidat Széchenyi-Lánchídnak.24A Lánchíd megerősítésének kérdését 1873-ban elodázták, de nem vették le a napirendről. A századforduló táján a híd forgalma egyre gyorsabban nőtt, a lengés mind nagyobb mértéket öltött, már-már tűrhetetlenné vált. A Lánchíd újjáépítését elrendelő döntés előkészítése során tisztázódott, hogy a közúti tengelyterhelések növekedése, továbbá a beépítendő merevítőtartó és szélrács vasanyagának tömege annyira terhelné a híd főtartóit alkotó láncokat, hogy azok teherbírása elégtelenné válna. Ezért úgy döntöttek, hogy a híd teljes vasszerkezetét ki kell cserélni.
A vasszerkezet cseréjeA megerősítendő vasszerkezet átépítésekor különös tekintettel kellett lenni arra, hogy a híd képe az átépítés folytán lehetőleg ne változzék. Ezért a régihez hasonló alakú szerkezetet terveztek, változatlanul hagyva a pillérek és hídfők látható részeit. Az új láncok szintén 490- 560 N/mm2 szilárdságú acélból készültek, a láncok keresztmetszeti területét ötven százalékkal növelték. A lánclemezek magassága 26-ról 36, a lemezkötegek vastagsága 60-ról 70 centiméterre nőtt. Az egyes lánctagok hossza a réginek mintegy kétszerese lett, ennek megfelelően a függesztőrudak egymás közötti távolsága 1,80-ról 3,60 méterre növekedett. A híd merevségét fokozó merevítőtartók és szélrácsok anyaga a láncokéval egyező acélból készült. A merevítőtartókat a kocsiút és a gyalogjárók között helyezték el a fa rácstartók helyére. Kicserélték a pillérek tetején lévő láncnyergeket, és helyükre olyan acélsarukat építettek, amelyek kizárólag függőleges irányú erőket képesek átadni a pilléreknek. Ezáltal a pillérek alatti talaj-igénybevételt sikerült
24 Zelovich: i. m.
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a nagyobb terhelőerő ellenére is lényegesen, 1,0-ről 0,5 N/mm2-re, vagyis a felére csökkenteni.25A láncok megnövekedett húzóerejét a hídfők nem lettek volna képesek felvenni, ezért a lehorgonyzó faltömböket kétoldalt öt-ötezer köbméteres betontömbök hozzáépítésével meg kellett erősíteni. A hozzáépítések - a bekötő fogazással együtt - az úttest szintje alatt épültek, a felszínen nem észlelhetők. Ezek a betontömbök a hídfők alapjainál három-öt méterrel mélyebb keszonalapozással készültek, s egyben zárógátak is voltak, védelmük alatt emelték ki a földet, és építették meg a betontest többi részét.A pilléreken levő járdákat, amelyeket konzolok tartottak, vasbeton lemezes szerkezetűre építették át, a régi konzolokat azonban esztétikai

A felújított híd 
pályája az újonnan 
készült rácsos 
merevítő vastartó
val. A középen álló 
alakok közül balról 
a második a tervező, 
Gállik István, 
a harmadik az építés 
ellenőre, Pischinger 
(Püspöki] Gyula

25 Gállik István: Történelmi visszapillantás régebbi Duna-hídjaink építésére. Technika, 1941, 
13., 45. o. Benne a Széchenyi-Lánchíd 14-21., 51-56. o.
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A pillérek tetején 
a láncnyergeket 
olyan gördülő 
sarukra cserélték, 
amelyek összesen 
tizenhat görgőn 
nyugszanak, így a 
pillérekre kizárólag 
függőleges erők 
hatnak

okokból a helyükön hagyták. Kijavították a budai pillér sérülését is, melyet a szabadságharc idején az osztrák ágyúgolyó okozott.26A pályaszerkezet mind a kocsiút, mind a gyalogutak alatt hossztartókra helyezett zorévasakból27 állt, amelyekre bitumenbeton, majd a burkolat került. A kocsiút burkolata a hídtengelyre merőleges sorokban fektetett fakocka volt, a gyalogjárókon pedig kétrétegű öntött aszfalt.A vasszerkezet bontását 1914. február 3-án kezdték el, ekkor zárták le a hidat a forgalom elől. A munkálatokat állványhídról végezték, amelyen csupán 48 méteres nyílást hagytak a hajózás számára. A láncokat 26 centiméteres megemeléssel feszültségmentessé tették a bontás előtt. Mindezek a munkák még ugyanabban az évben, nyár előtt elkészültek. Ősszel már az új láncokat szerelték, az állványhidat még a jégzajlás megindulása előtt el lehetett bontani.
26 A Lánchíd története. Magyarság, 1932. június 12. (Képes melléklet.)
27 Zorévas (zorés vas): különleges (a görög nagy ómega betűhöz hasonlítható) keresztmet

szetű, teherbíró vaslemez. Több ilyen lemez egymás mellé helyezésével kialakított szer
kezet volt az útburkolatok alapja a híd hossz- és kereszttartói alkotta tartórácson. Ma erre 
a célra vasbeton lemezeket alkalmaznak.
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Közben baleset hátráltatta a munkát: 1914. június 30-án a Margitszigetről elszabadult egy csónakház, amelyet a Duna nekisodort a budai nyílás állványhídjának, majd azt áttörve tovább, Budafokig vitte. Az állványhídon előkészített 74 darab lánclemez a vízbe esett, közülük

csak tizenötöt sikerült megtalálni és kiemelni, a többi elveszett. A következő évben szerelték az acélszerkezetű tartókat és a pályaszerkezetet, ehhez azonban már csak úszó-, illetve függőállványokat használtak. A burkolatok lefektetése után, 1915. november 27-én adták át ismét a forgalomnak a hidat, de a gyalogosok már jóval előbb átjárhattak rajta.A Lánchíd átépítésének terveit Kherndl Antal műegyetemi tanár részletes vizsgálatai és statikai számításai alapján Beke József és Gállik István készítette. A bontási és alépítményi munkákat Zsigmondy Béla vállalta, az új vasszerkezetet a diósgyőri Állami Vasmű gyártotta, szerelését a Magyar Államvasutak Gépgyára végezte.28

A vasszerkezetet 
az 1914-15. évi 
felújításkor cölöpökre 
épített állványzatról 
szerelték

28 A helyszíni munkát a tervezőkön kívül a Kerekedelemügyi Minisztérium részéről Pischinger 
(Püspöki) Gyula
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Az útburkolatok hibái
A forgalomba helyezést követő nyáron a híd kocsiút-burkolata kissé meghullámosodott, s a jelenség a következő nyáron fokozódott. A fakockát átitató kátrányolaj ugyanis a nyári meleg hatására kicsepegve meglágyította az alatta levő bitumenbeton bitumenjét. A hatást növelte, hogy a szerkezetet megtámasztó zorévasak a fakockasorokkal párhuzamosan feküdtek, és szélességük egyezett négy fakockasor szélességével. A zorévasak közeit fedő eternitemezek rendre eltörtek, és a kátrányolajjal oldott bitumen becsurgott a Dunába. (Az ugyanilyen szerkezetű útburkolat az Erzsébet hídon és a Ferenc József hídon azért nem ment tönkre, mert ott a fakocka és a bitumenbeton közötti deszkaréteg a fakockából kicsepegő fölös kátrányolajat felszívta.)29Nem volt sokkal szerencsésebb a járdák aszfaltburkolata sem. A vasbeton lemezen fekvő tömörítetlen bitumenbetonra két rétegben fektetett öntöttaszfalt-réteg alatt a nyári meleg hatására a levegő összegyűlt, és hólyagokat alkotott, amelyek egyre növekedve púpossá tették a felületet. 1919-re végül a hibák okait megállapították, és a teendők tekintetében döntés született, de akkor már nem lehetett fakockát kapni. A hidat októberben a forgalom elől elzárták. A fakockaburkolatot felszedték, anyagát a Margit híd burkolatának javítására szánták. A zoré- vasakra beton kiegyenlítőréteget, erre nyolc centiméter vastag vasbeton teherelosztó réteget, a tetejére homokba ágyazott kiskő kocsiútburkolatot fektettek. A járdákon a tömörítetlen bitumenbetonból kiszoruló levegőt az aszfalt felszúrásával kiengedték, így összegyülemlését és a további felpúposodást megakadályozták. A hidat 1920 áprilisában ismét megnyitották.
Növekszik a forgalomBudapesten az autóbusz-közlekedés meghonosodásával az első vonalak egyikét a Lánchídon vezették át. Ez a vonal - 4-es jelzéssel - a Vörösmarty térről induló körforgalmi járat volt, amely a Lánchídon és az Alagúton át a Krisztinavárosba vezetett. Első kocsija 1924. szeptember 3-án gördült át a hídon, felváltva a lóvontatású omnibuszt.
29 Zielinski Szilárd: Tanulmány a Széchenyi-Lánchíd útburkolatain beállott romlásokról. 

Anyagvizsgálók Közlönye, 1918, 97-118., 131-148. o.
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A Lánchíd 
pesti hídfője a XIX. 
század végén.
Az úttesten „balra 
hajts" a járdákon 
egyirányú forgalomA harmincas években a Lánchíd forgalma gyorsan nőtt, ami különösen a hídfőknél okozott nehézségeket, ahol erős volt a keresztirányú forgalom. A budai hídfőben abban az időben a mai, körforgalmú Clark Ádám tér úttestjei helyén még házak álltak. A Lánchíd utca 1-3. számú négyemeletes házban a Kereskedelemügyi Minisztérium székelt (ma itt áll a 0 kilométerkő), vele szemben, a Lánchíd utca 2. szám alatt a Népjóléti, később az Iparügyi Minisztérium palotája volt (ma park). A tér északi oldalán (a mai üres udvar területén) is ház állt, mégpedig úgy, hogy térre néző, ma is meglévő határfalához a Fő utca 2. számú ház határfala derékszögben, egyenesen csatlakozott. A „tér” tehát csupán egészen szűk, rövid utcaszakaszra korlátozódott. (Olyasféle volt, mint ma a Kristóf tér a Belvárosban.) Forgalma azonban nagy volt, nemcsak a két minisztérium miatt, hanem azért is, mert a térből kiágazó Albrecht (ma Hunyady János) útnak a mainál sokkal nagyobb volt a jelentősége. A kormányhivatalok nagyobb része: a Miniszterelnökség, a Belügy-, a Pénzügy-, a Külügy- és a Honvédelmi Minisztérium a Várban székelt, oda pedig ez az út vezetett, nemcsak felfelé, mint ma, hanem lefelé is. A gyalogosforgalmat az 1870-re elkészült Sikló alsó állo-
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A megáradt Duna 
1940-ben is 
elöntötte a pesti 
aluljárót

mása vonzotta a tér déli oldalára. A keresztirányú forgalmat lassította a Fő utcán és a Lánchíd utcán közlekedő nagyszámú, ló vontatta teherkocsi, melyeket nem lehetett az alsó rakpartra terelni, mert a keramit- burkolat nem bírta a nehéz vaskerekeket. A forgalmat rendőrök irányították. Nem sokkal a háború kezdete előtt kapcsológombos jelzőlámparendszer került a térre.A pesti oldalon a hídfő forgalmát a villamos nehezítette. A sínek a szobrokat körülvevő parkrészekhez simulva, a tér keleti és déli oldalán vezettek a Duna- korzó előtti viadukthoz, keresztezve az összes utcából a Lánchíd felé irányuló forgalmat. A ló- vontatású teherkocsik áthaladását a Lánchídon ugyan tiltották, de ezek a járművek a hídfő forgalmát - akárcsak Budán - itt is zavarták, mert az alsó rakparton a Lánchíd alatt nem lehetett elhajtani. A forgalmat a hídfő előtt kivilágított dobogón álló rendőr irányította.Ebben a csődközeli helyzetben kezdődött meg - a harmincas évek második felében - a Lánchíd pesti hídfője alatt az aluljáró építése, amelynek azonban csak két alagútját nyitották meg a közúti forgalom, valamint a gyalogosok számára. Teljes kiépítése csupán a Lánchíd második világháború utáni újjáépítéséhez kapcsolódó munkálatok során vált lehetővé.
A híd felrobbantása és az újjáépítésA második világháborúban Budapest összes hídját felrobbantották, utolsóként, 1945. január 18-án az Erzsébet hidat és a Lánchidat. A robbanótölteteket a pesti oldal két lánckamrájában helyezték el, a lehor- gonyzásukat vesztett láncok kiszakadtak a kamrából, és a mederpillérek tetején lévő mozgósarukat is magukkal rántva áttörték a koronázópárkányt tartó falazatot, amely maga is teljesen labilis helyzetbe került. A kiszakadt láncok a túlterhelt függesztőrudakat egymás után elszakították, és a híd pesti, majd középső nyílása a Dunába zuhant. A budai oldalnyílás pályája nem zuhant teljesen a vízbe, csupán kettétört, mivel
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A második világ
háború végén 
tönkretett Lánchíd 
roncsaiban felismer
hető a merevítőtartó 
összegyűrt belső 
övea lánc elmozdulása a budai oldalnyílásban csak három méter volt a pesti huszonöt méterrel szemben. A pesti horgonykamra teljesen tönkrement. A budai kamra és a lehorgonyzás csak a véletlen folytán maradt ép, a felerősített robbanószerkezet a vízzel elárasztott kamra víztelenítésekor - 1948-ban - teljesen szétázva került elő.A Lánchíd újjáépítésére vonatkozó döntés 1947 tavaszán született meg. Az ország népe - megtudva, hogy a Lánchíd első megnyitásának százéves évfordulójára újjáépül - szinte egy emberként mozdult meg. Megalakult a Lánchíd Bizottság, ismertette a híd újjáépítésével kapcsolatos nehézségeket, és felhívást tett közzé a hídépítés anyagi támogatására. A még külföldről is érkező felajánlások lehetővé tették a munka azonnali megindítását.A híd újjáépítése a roncsok helyének megállapításával, majd kiemelésével vette kezdetét. A középső hídnyílás merevítő tartója ugyan csekély sérüléssel feküdt a mederben, egészben való kiemelése azonban
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A második 
világháború rombo
lásai a Lánchíd pesti 
hídfőjében.
Az oroszlánszobor 
egyes darabjai 
felismerhetők

túl hosszú időt vett volna igénybe, és túl sok állványozást tett volna szükségessé. Ezért - akárcsak a láncokat - javarészt úszódarukkal, nagyobb darabokban emelték ki. A kikerült anyagokat igen gondos anyagvizsgálatnak vetették alá, és megállapították, hogy mind a láncok, mind az egyéb szerkezeti elemek anyaga kifogástalan, az újjáépítésnél felhasználható. A hiányzó részeket hasonló vasanyag beépítésével pótolták.A híd újjáépítése során a terveken csupán keveset változtattak. így kibővítették a pillérek kapuzatait, hogy azokon két szembe haladó autóbusz ki tudjon térni egymás elől. A terv heves tiltakozást váltott ki egyes doktriner műemlékvédők körében. A felek számára elfogadható kompromisszum kimunkálására szakértői értekezletet30 hívott össze
30 Az értekezlet munkájában Barta József, Borbíró Virgil, Borsos József, Gerevich Tibor, Gta- 

nasztói Pál, Kiss Tibor, Kotsis Iván, Korda István, Palotás László, Pogány Frigyes, Sávoly Pál 
és Viola Rezső vett részt.
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A második 
világháború végén 
felrobbantott Lánchíd 
Pest felőli meder
pillére a helyreállítás 
kezdetén. A pálya- 
szerkezet a vízbe 
zuhant.
A láncnyergek 
kihúzódtak, és 
kitörték a pillér 
homlokfalát.
A függesztőrudak 
elszakadtak

a helyreállítást irányító Széchy Károly. Négy előterjesztett megoldás közül választottak - megvitatva a forgalmi és esztétikai kérdéseket. Az elfogadott tervben a kiszélesített alapvonalhoz csatlakozó falsík párhuzamos a pillér külső falsíkjával, a kapuzat felső körívéhez érintőlegesen csatlakozik, a párkánynál enyhe beugrást alkotva. A lábazat kiképzése és a párkány alatti bosszírozás31 elmarad. Ezt a kiszélesítés szempontjából előnyösnek ítélték, s esztétikai megfontolásokból sem minősítették rossznak, mert a belső, sima megdolgozás sziklába vájt kapu kellemes hatását adja. (A munka elkészültével az ellenző hangok elcsitultak, a tervezők általános elismerésben részesültek.) Ugyanezen az értekezleten döntötték el, hogy a vámszedőházakat nem építik újjá, és a budai hídfő előtti teret kibővítik.32
31 Építészeti műszó (francia): domborított falfelület előállítása.
32 Palotás László: Clark Ádám. Kézirat. 1988.
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Tervrajz a meder
pillérek kapuzatának 
kiszélesítéséhez

A kocsiutat 5,40-ről 6,45 méterre szélesítették ki. Gyalogos-aluljárót építettek a budai hídfőben, a pesti hídfőben pedig a tönkrement horgonylánckamra teljes újjáépítésével együtt befejezték a villamos-aluljáró építését.A vasszerkezet abban különbözik az 1914-15. évitől, hogy a kocsiútpálya alatti hossztartók - a tetejükre hegesztett karmok révén - a vasbeton pályalemezzel együtt hordozzák a kétrétegű hengereltaszfaltburkolatot. A régi láncok anyagát ugyan 76 százalékban fel lehetett használni, de teljesen új merevítőtartót kellett előállítani. Ezáltal viszont mód nyílt a kocsiút hossz-szelvényének kiigazítására és a pilléreknél lévő hossz-szelvénytörések kiküszöbölésére. Az eredeti, Clark-féle hídtervek szerint ugyanis a pilléreken, a kapuzatok alatt az úttest vízszintesen vezetett át, és e vízszintes szakaszokhoz csatlakozott enyhe töréssel a parthoz lefelé és a Duna közepe irányában fölfelé vezető, enyhe lejtésű útszakasz. Ezek a jelentéktelen zökkenők a lovaskocsi- forgalom idején fel sem tűntek, a gépkocsik, leginkább az autóbuszok forgalmát azonban már zavarták. A hídpálya hossz-szelvénye az átépítés után törés nélküli, folyamatos vonal lett. A merevítőtartó továbbra is nyílásonként külön-külön kéttámaszú tartó maradt.33A láncokat 1914-ben állványról szerelték. Erre a hagyományos eljárásra az újjáépítéskor nem volt elegendő idő, inkább megváltoztatták a sorrendet. Először úszódarukkal a helyükre tették a merevítőtartókat az előzetesen levert cölöpjármokra, majd ideiglenesen megerősítették, hogy képesek legyenek a láncok szerelésekor rájuk nehezedő többletteher viselésére. A budai nyílásban a merevítőtartót roskadtan erősítették meg, hogy időt nyerjenek, és erről szerelték a láncokat még 1947-ben. Helyreállítása várhatott 1948-ig, addigra viszont a láncok szerelésével készen kellett lenni.34
33 Széchy Károly: A Lánchíd újjáépítése. Magyar Közlekedés. Mély- és Vízépítés, 1949, 11. sz.
34 Uo.
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A Lánchíd újjáépítésének általános tervét és erőtani számítását Sávoly Pál, a vasbeton szerkezetek részletes terveit Méhes György, a vasszerkezetek részletes terveit Fáber Gusztáv készítette, a kivitelezést Fábián József és Zimányi István vezette.35 A tervek készítőit az a gondolat vezérelte, hogy a híd a közlekedési igényeknek és az új terhelési előírásoknak feleljen meg, de tartsa meg megcsodált, harmonikus vonalait,

A vasszerkezetet
úszódaruval
szerelték, állványként
az ideiglenesen
megerősített
merevítőtartót
használták

amelyekről annak idején azt írták, hogy „az erő és a szépség oly benső- leg egyesül rajta, mintha maga a természet alkotta volna!”36Az újjáépített hidat hivatalos megnyitásának századik évfordulóján, 1949. november 20-án, vasárnap adták át a forgalomnak.Nevét - Széchenyi-Lánchíd - a budai hídfő külső oldalán feltüntették. A hídfők belső oldalán, az oroszlánszobrok alatt feliratok emlékeztetnek a híd alkotóira. A budai mederpilléren tábla őrizte Hollán Sándor és fia, dr. Hollán Sándor37 emlékét, akiket 1919. április 23-án a vörösőrök a Lánchídon gyilkoltak meg, holttestüket a Dunába dobták.
35 Mind a tervezést, mind a kivitelezést a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium hídfőosz

tályának két munkatársa, Széchy Károly és Palotás László irányította és felügyelte. A kivi
telezés műszaki ellenőre Korda István és Sávos Károly volt.

36 Hazánk, 1858, 1. füzet, IX. fej., 1. pont, 42. o.
37 Hollán Sándor a Postatakarékpénztár nyugalmazott igazgatója, fia, dr. Hollán Sándor a 

Kereskedelemügyi Minisztérium államtitkára volt.
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Az újjáépítés során az emléktáblát eltávolították, helye most is látható a pillér déli oldalán. A pesti oldalon, a Roosevelt tér déli felén lévő kandeláber talapzatára a Budapesti Városvédő Egyesület 1998-ban kétnyelvű emléktáblát helyezett el: „A budapesti Széchenyi-Lánchíd és az angliai Marlow Temze-hídja maradt fenn napjainkig William Tierney

A vasszerkezet 
kapcsolatainál 
szegecselést alkal
maztak. A munkát 
patkó alakú szerke
zet segítségével, 
géppel végezték Clark alkotásai közül.” Hasonló szöveg olvasható a marlow-i híd emléktábláján (59.o.).A Lánchíd mindkét pillérének homlokfalain, valamint az Alagút Duna felőli kapuzatának tetején is ott díszlik Magyarország címere. Felül a korona, a magyar címerek hatszáz éve állandósult eleme, alul, az osztott pajzson a hármas halmon álló kettős kereszt és az Árpádok vá- gásos címere, amelyet két oldalról babér- és cserfaág díszít. 1946-ban, a Kossuth-címer bevezetésekor a koronát leverték, majd az 1949-es újjáépítéskor az új Alkotmány népi demokratikus címerét, 1973-ban pedig az 1957-ben létrehozott, úgynevezett Kádár-címert helyezték el a hídon.38 A rendszerváltozás és a Magyar Köztársaság alkotmányos kimondása (1989. október 23.), valamint történeti nemzeti jelképeink újbóli törvénybe foglalása után állították helyre később a hídon az országcíme-

38 Egy hónappal idő előtt. Pénteken átadják a Lánchidat és az Alagutat. Esti Hírlap, 1973. 
június 12.
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reket. A Széchenyi-Lánchíd az Alagúttal együtt 1994-ben, a privatizációs törvény végrehajtása során vált a fővárosi önkormányzat tulajdonává.39 Az állam és az önkormányzat egyezkedésével újabb évek teltek el, így csak 1996-ban kerülhettek az eredeti formának megfelelő címerek a híd és az Alagút kapuzataira.40

Üdvözlőlap 1950-ből, 
a százéves Lánchíd 
képeivel

Az újjáépített Lánchíd 1913-ban elbontott vasszerkezetéből az egyik láncnyerget, az egyik eredeti „Dernő” feliratú öntöttvas kereszttartót, a merevítő fatartóból és öntöttvas keretekbe foglalt fa andráskeresz- tekből álló korlát egy-egy részletét a budapesti Közlekedési Múzeum szabadtéri tárolóján láthatjuk. Egy másik, hasonló öntöttvas kereszttartót őriz a régi Lánchídból a krasznahorkai vár (Szlovákia) múzeuma. A korlát egy részlete - az összefogó vasöntvényekkel - a budapesti Öntödei Múzeum kiállítótermében tanulmányozható. Az 1839-49. és az 1913-14. években épített vasszerkezetből a Budapesti Műszaki Egyetem acélszerkezetek tanszéke őriz egy-egy lánclemezt.
39 Privatizációs VÁB-határozat 1994-ből. A budai Alagút keleti kapujáról: XXIII.-265/2/94. 

október 31./VÁB-B; a Lánchídról: XXIII.-264/2/94. november 8./VÁB-B.
40 A koronás címer 130 éves (képaláírás). Népszabadság, 1996. február 26.
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A híd jövője1973-ban a hídon nagyobb arányú felújítási munkát végeztek. Az útburkolatot újraaszfaltozták, a főtartót alkotó láncok anyagát szúrópróba-szerű röntgenvizsgálatokkal ellenőrizték, és fáradás szempontjából megfelelőnek találták. A beépített százezer szegecsnek mintegy tíz százalékát kicserélték. A vasszerkezet 73 ezer négyzetméter felületétrozsdátlanították és közel hatvan tonna festéket fel-

Öntöttvas kereszt
tartó Andrássy 
György dernői vas
öntödéjéből 
a budapesti Közleke
dési Múzeum 
szabadtéri tárolóján

Az újjáépítés és az első nagyobb mértékű felújítás között eltelt negyedszázad elég volt annak igazolására, hogy a Lánchíd - csakúgy, mint valamennyi Duna-hidunk - állagának megtartása gondoskodást, felügyeletet és szigorú vizsgálatokat igényel; semmiféle építmény sem lehet mentes a fizikai és éghajlati hatások érvényesülésétől. A gondoskodás hiánya viszont az építmény súlyos károsodását, szélsőséges esetben megsemmisülését okozhatja.A Duna-hidak állagának megtartására a hídfenntartó 1976-ban híd- programot fogadott el, amelynek keretében a Lánchíd felülvizsgálatára 1988-89-ben került sor. A legkorszerűbb technológia alkalmazásával végzett vizsgálatok feltárták, hogy a híd főtartóin rövid időn belül jelentős korróziós károk keletkezése várható. Megállapították, hogy a pesti lánckamrában a tartóláncok egyes lemezeiben tíz százalék keresztmetszet-hiány is előfordul. Szerencsére ez a körülmény ez idő szerint még nem veszélyezteti a híd állékonyságát, azonban figyelmeztet a korróziós folyamat előrehaladására.41 Erre a megállapításra nemcsak a statikai

használva újramázolták. A munkálatok ideje alatt, 1973. február 15-től június 15-ig a hídon a forgalom szünetelt.

41 Bácskai Endrénél A budapesti Széchenyi-Lánchíd felújítása. Közlekedésépítés- és Mélyépítés
tudományi Szemle, 1988, 8. füzet, 361. o.; Koppány Sándor-Rábai László: A budapesti 
hidak speciális problémái. Uo., 1990, 4. füzet, 146. o.
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számítások, hanem sokkal inkább a mérések adtak alapot. A főtartóláncok egyes kötegeiben a lemezek terv szerinti vastagsága 29 milliméter, a közöttük lévő közöké ugyanennyi. A keskeny közökben a szabatos mérések elvégzéséhez alkalmas mérőberendezések megtervezése és megépítése (legyártása) nem csekély feladat volt, java részük szakintézmények együttműködését tette szükségessé. Végül is sikerült olyan mérő- berendezést készíteni, mely minden egyes lánclemezt „feltérképezett”, megmérte a vastagságát, a mérési eredményt pedig számítógépen kijelezte.42 A mérőműszer megtervezésével és megvalósításával szinte egyenrangú feladat volt a lemezek előzetes rozsdátlanítására alkalmas homokszóró megtervezése és megépítése, valamint annak a szórófejnek a kidolgozása, amellyel a mérés után a lemezekre a védőanyagokat a keskeny közökben felhordták.A munkálatok alatt a hídon csak a gyalogosok és a közforgalmú autóbuszok közlekedését engedték meg, a többi jármű forgalmát átterelték a szomszédos hidakra. Az autóbuszok számára ideiglenes alagutak épültek, amelyek megvédték a járműveket, főként azok ablakait a festékpára okozta ártalmaktól.A felújítással sikerült a vasszerkezet cseréjét távolabbi időre halasztani, valamint olyan vizsgálati és karbantartási módszert kidolgozni, melynek következetes alkalmazása révén a híd továbbra is nyugodtan használható. Előbb-utóbb azonban elérkezik az a pillanat, amikor a főtartó egyes részeinek (függesztőrúd, lánclemez), esetleg az egész főtartónak a cseréjére szükség lesz. Ez, más okból ugyan, de a híd 150 éves fennállása alatt már kétszer bekövetkezett. Első alkalommal - amikor 1914-ben a közúti járművek tengelyterhelésének növekedése miatt kellett az egész vasszerkezetet kicserélni - közel két esztendeig, másodszor, a háború után csaknem öt évig nélkülözte a főváros kedvenc hídját.Ami a Lánchíd járműforgalmának alakulását illeti, a közeli és a belátható távoli jövőben aligha várható a mai gépkocsiforgalom minőségi vagy mennyiségi változása. Az ország gazdasági helyzetéből adódó kisebb ingadozások a forgalom tíz-húsz százalékra tehető módosulását okozhatják. Ez azonban a lényeget nem érinti, miután az utóbbi két évtizedben a csúcsórák forgalma elérte az egy-egy nyomsávos hídpá- lya teljesítőképességének határértékét. A kisebb változás leginkább
42 Szittner Antal: A Lánchíd legutóbbi felújítása alkalmából végzett elméleti és kísérleti vizsgá

latok. Uo., 1990, 6. füzet, 217. o.
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abban nyilvánulhat meg, hogy a csúcsidőben jelentkező túlterhelés (forgalmi dugó) milyen hosszú időre terjed majd ki. Ez idő szerint az egész napi forgalom harmincezer egységjármű43 körüli értéket ér el. Ez az összes Duna-híd napi forgalmának mintegy hét százaléka.A Lánchíd jövőjét tekintve észre kell vennünk, hogy a híd létének célja (az állandó átkelés biztosítása) lényegesen bővült és módosult. A Lánchíd ma már Budapest városképének meghatározó eleme, a magyar főváros első építményeként Budapest létrejöttének kezdettől fogva szimbóluma. Korának műszaki csúcsteljesítménye, a nemzeti öntudatot méltón megjelenítő műemlék. Szimbólumértékéből mit sem von le az, hogy zajlik rajta a forgalom. Ellenkezőleg, éppen ez jelenti a műemléképítmény kapcsolatát a mindennapi élettel,44 hiszen nem akarjuk, hogy belőle szabadtéri múzeumi tárgy, azaz holt látványosság váljék, miként sok bel- és külföldi társából. Az elkerülhetetlen változtatások, így a főtartó 1914. évi megerősítése és a kapuzatok 1949. évi bővítése még erősítették is ragaszkodásunkat a Lánchídhoz, elvégre nem a pillérek holt kődarabjait és nem a láncok rozsdásodó lemezeit tiszteljük, hanem a művet létrehozó géniuszt.

43 Egy átlagos személygépjármű (a forgalomszámlálásban használt mértékegység).
44 Sokféle áru védjegye volt már fennállása óta, bántóan kereskedelmi célú felhasználását 

azonban eddig mindig sikerült megakadályozni.
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Bibó IstvánA Lánchíd mint építészeti alkotás
A Lánchíd nemcsak műszaki teljesítményként áll korának legmagasabb színvonalán, hanem mint építészeti mű, mint művészi alkotás is a legelsők közé tartozik. Egyszerűbben fogalmazva: Európa egyik leg
szebb hídjáról van szó. A műszaki és művészi teljesítmény azonosan magas szintje és szétválaszthatatlan egysége teszi minden kor számára egyformán vonzóvá és értékessé. Szerencsére ezt az értéket a keletkezése óta eltelt másfél évszázad alatt mind az elkerülhetetlen korszerűsítések, mind a háború utáni újjáépítés munkálatai gyakorlatilag változatlanul megőrizték. A sajátos történelmi körülmények mellett ez az érték, ez a művészi színvonal tette, hogy a híd olyan gyorsan jelképpé vált, s hogy jelképi erejét mind a mai napig megtartotta.A Lánchíd mint építészeti mű, mint műalkotás nem a kivitelezést vezető Clark Ádámnak, hanem a tervező William Tierney Clarknak tulajdonítható: művészi értelemben ő az építmény alkotója, a műalkotás szerzője (Clark Ádám később, az Alagút kiképzésével bizonyította építészi képességeit). W. T. Clark szerzőségét nemcsak azok a források bizonyítják egyértelműen, amelyek szerint a hídépítés ügyében felállított országgyűlési bizottság - Országos Küldöttség - 1838-ban az ő elképzelése mellett döntött George Rennie-ével szemben, hanem szignált, illetve London melletti lakóhelyéről, Hammersmithből keltezett tervei is, melyek a Lánchíd ránk maradt bőséges (bár nem teljes) tervanyagában ma is megtalálhatók a Magyar Országos Levéltárban.1Időrendben ezek közül minden bizonnyal az a kisméretű (55 * 28 centiméteres) terv a legelső, amelyet Clark 1837. november 10-ről keltezett Hammersmithben, s amely a kapuzatos kőpillérek építészeti kialakítására mutat két változatot.2 Valószínűleg Sina György megbízásából készült, aki az építkezés pénzügyi lebonyolítását vállalta, s akinek neve szerepel is a tervrajz bal alsó sarkában, a rajz többi feliratával
1 A Lánchíd építésének tervanyaga. Magyar Országos Levéltár (MÓL) tervtára, T. 14. (A Ke

reskedelmi Minisztérium tervei), 34/1-V. tételszám; a tervtárt jegyzék szerint 425 tervlapot 
tartalmaz, főként műszaki rajzokat, kisebb részben építészeti terveket és részletrajzokat. 
Az anyag már a jegyzék készültekor, az 1960-as évek elején hiányos volt.

2 MÓL, T. 14., 34/IV/31.
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azonos írásmóddal, így: The Baron Sina. Szerkezetét és felépítését tekintve a terven látható két pillérváltozat azonos, hiszen ugyanazon műszaki megoldáshoz, a mederpilléres lánchídhoz készültek. Clark ekkorra már nyilvánvalóan eldöntötte, hogy - bár még sok kérdés, például a pontos helyszín eldöntetlen volt - ezt a megoldást javasolja.

George Rennie A pillérek alsó része az útpálya szintjéig erőteljes kváderkövekből áll,
Lánchíd-terve s efölött következik a kapuzat, amelyet a gyalogjárda mindkét változatnál kívülről kerül meg.Az eltérés a kapuzat architektúrájában van. Az egyik változat lényegében a ma is meglévővel azonos forma, amely architektonikus erejét és hatását egyszerű, de markáns tagolásának és kitűnő arányainak köszönheti, s távoli analógiaként a váci diadalívet (s mindkettő antik ősét, Titus diadalívét) juttatja eszünkbe. A másik változat - azonos magasság mellett - zömökebb benyomást tesz, mert mind az alépítmény, mind a kapuzat kicsit szélesebb, s a párkányzatot a kapunyílás mellett kétoldalt felfutó oszloppárok tartják. Ez a variáns mint architektúra az előzőnél gazdagabb tagolású, de sokkal kevésbé erőteljes; a diadalívjelleg itt is egyértelmű, de a fellazított kiképzés mintáit az újkori, illetve a Titusénál későbbi antik diadalívek között kell keresnünk. (A diadalívjelleg kérdésére később még visszatérünk.)Az e terven „Design No. l.”-ként jelölt változat szerint épültek meg tehát a Lánchíd pillérei; de nem tudjuk, kik, mikor és hogyan döntöttek az architektonikus kiképzés két változata között; s azt sem tudjuk, volt-e még további javaslat - esetleg más tervezőtől - a híd építészeti kialakítására. Köztudott, hogy több tervező többféle elgondolása, több helyszín és többféle műszaki megoldás között kellett választani (gyaloghíd vagy kocsipályás híd, felsőpályás vagy függőhíd, kő-, fa- vagy vasszerkezet, esetleg ezek kombinációja), s lényegében az a folyamat
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is ismert, amelynek utolsó állomásaként az Országos Küldöttség 1838. szeptember 18-án tartott ülésén eldöntötte: „a hidat William Tierney Clark terve alapján, háromnyílású lánchídként a Nákó-ház vonalában kell felépíteni, és pilléreit kő falazattal kell kiképezni.”3 A döntési folyamat során azonban - eddigi ismereteink szerint - a híd építészeti kialakításáról nem esett szó; úgy tűnik, hogy ez sem kérdés, sem vita tárgya nem volt.A testületnek végül Clark három és George Rennie négy tervváltozata közül kellett választania; Clark mindegyik terve lánchíd volt, Rennie tervei közül kettő, s a valóban lényeges különbségek a helyszín és a műszaki megoldás tekintetében álltak fenn. Clarknak azt a tervét, amely szerint a híd elkészült, nyilvánvalóan az architektonikus kialakítással együtt fogadták el, s valószínű, hogy ez a terv az architektúrára nézve már nem tartalmazott alternatívát. A két pillérváltozat közötti döntés tehát 1837 novembere és 1838 szeptembere között születhetett meg; de hogy ebben a döntésben Széchenyinek, Sina Györgynek, magának Clarknak vagy az országgyűlési bizottságnak mekkora volt a szerepe, nem tudjuk.A ránk maradt forrásanyagban nincs olyan terv, amely a bizottság elé került változatok bármelyikével biztosan azonosítható lenne, kivéve a Kiscelli Múzeumban nemrég előkerült rajzot, amely egy gyalogosok számára készült lánchidat ábrázol, a Duna közepén egyetlen mederpillérrel, „George Rennie, London, 1838” szignatúrával.4 A Magyar Országos A mederpillérek két Levéltárban őrzött rajzok pedig - kevés kivételtől eltekintve - mind a nézete William döntés után, az elfogadott terv kiviteléhez készültek. Tierney ClarktervénMinden bizonnyal ezek közé tartozik az a két gyönyörű pillérterv is, amely - dátum nélkül - William Tierney Clark aláírását viseli, s a mederpillérek) két nézetét ábrázolja.5 A rajzok nagy mérete (128 * 75 centiméter), rendkívül gondos kidolgozása és akvarellszínezése, valamint méretaránya (kb. 1:30) bizonyítja, hogy nem tájékoztató vagy döntést előkészítő tanulmánytervről, hanem reprezentatív kiviteli tervről van szó, amelyen a láncok - éppen azért, hogy az architektúra világosan látható legyen - nincsenek feltüntetve. Ezek a tervek legko-
3 Idézet Gáli Imre tanulmányából, kötetünk 127. oldaláról.
4 BTM Kiscelli Múzeum Tervtára.
5 MÓL, T. 14., 34/IV/34-35.
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rábban az 1838-as döntés után, legkésőbb a pillérek építését nem sokkal megelőzően, tehát 1842-ben keletkezhettek. A pillért az 1837. novemberi tervrajzon látható, Hammersmithből keltezett első változat („Design No. 1.”) szerint ábrázolják szemből, illetve oldalnézetben, s teljesen egyértelmű, hogy az architektonikus kialakításhoz készültek. Clark aláírása rajtuk nemcsak azt jelzi, hogy ezt a kialakítást fontosnak tartja és a magáénak érzi, hanem - talán - azt is, hogy a két tervrajz kidolgozása is saját kezű munkája (e kettőn kívül a tervek közt

Az őrházak és 
a kandeláberek 
terve

csak három - összesen öt - általa szignált lapot ismerünk). Hiányzik viszont e két tervrajzról a keletkezés helyének és idejének feltüntetése; s mivel Angliából küldött terveit többnyire pontosan keltezte Hammersmithből, továbbá mivel tudjuk, hogy a Lánchíd építésének éveiben rendszeresen hosszabb időket töltött Pesten, valószínűnek tartjuk, hogy e két rajzot itt készítette.1846 áprilisában viszont Hammersmithből küldte a hídfők őrházának, valamint a kandelábereknek a tervét.6 Ez a tervrajz ismét igazolja tervezői szerepét, s azt, hogy az építkezést Angliából is figyelemmel kísérte. Ezért azokat az építészeti részletterveket, amelyeken nem szerepel Clark szignója, s azokat is, amelyeken Fest Vilmos, az akkori fiatal mérnök (1815-79) szerepel rajzolóként („aufgenommen und gezeichnet
6 MOL, T. 14., 34/IV/30. 158



durch Wilhelm Fest k. Ingenieur”),7 Clark terveire vezetjük vissza; s az elmondottak alapján biztosak vagyunk abban, hogy a Lánchíd architektúrája teljes egészében, a parti hídfőkkel, az őrházakkal és egyéb részletekkel együtt William Tierney Clark műve.A Lánchíd tehát Clarkot nemcsak mérnökként, hanem építészként is kiválónak mutatja. A mű kvalitását sokan és sokféleképpen elemezték, mindig egyértelmű elismeréssel. A pillérek egyszerre mutatják a robusztus stabilitást és a karcsúságot, a magasba törést, amit a láncok szemmel láthatóan lefognak; de a pályatest és a láncok íve ezeket a feszültségeket és ellentéteket olyan magától értetődő természetességgel kapcsolja egybe és oldja fel, amilyenre kevés példát ismerünk az építészet történetében.Clark korábbi angliai hidjai - bár kifejezetten szépek - nem mutatják ezt a művészi minőséget, s ebből a szempontból leginkább a Lánchíd előtanulmányainak tekinthetők (56-58., 64. és 164. o.).Nem kisebb a híd városképi értéke sem. Ez nem kizárólag Clark érdeme: Buda és Pest között nehéz lett volna olyan hidat építeni, amelynek városképi elhelyezkedése előnytelen lett volna.Az a mód azonban, ahogy a híd a világon szinte egyedülálló városképi adottságokhoz alkalmazkodik, s ahogy azokat kihasználja, már a tervezőnek tulajdonítható. A A mai híd egy híd formái, méretei és arányai (amelyek nem véletlenül olyanok, ami- részlete lyenek) nemcsak egymáshoz viszonyítva, azaz nemcsak az építményen belül harmonikusak, hanem a két várost összekapcsolva a dombos budai oldal és Pest sík vidéke között is különlegesen finom - talán azt is mondhatnánk, gyöngéd - átmenetet képeznek. Ez különösen a pesti partról nézve szembetűnő, akár délről, akár északról nézzük a hidat, olyan távolságból, hogy egy pillantással átfogható legyen. így észleljük ugyanis - nem is feltétlenül tudatosan - hogy a Várhegynek a vízszint feletti magassága nagyjából kétszerese a pillérek magasságának, a pillérek pedig - még ma is - magasabbak a pesti házak átlagos tető-
7 Uo. 34/IV/2 (Pesth Bridge, hídfő, metszet), 11 (hídfő, oldalnézet, építészeti rajz), 23 (lánc- 

végrögzítő), 24 (lánckamra, homloknézet), 25 (lánckamra, profil).
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A magasba törő 
pillér oldalnézete

Az eredeti „diadalív" 
Clark tervén

szintjénél. Megnyugtató, könnyű hullámzással ereszkedik le tehát a tekintetünk a várost körülvevő budai hegyekről a Várhegyen és a Lánchídon át a pesti oldalra; s ez a benyomás százötven évvel ezelőtt alighanem sokkal egyértelműbb is volt. Egyrészt, mert a pesti házak akkor legfeljebb háromemeletesek voltak, másrészt mert a tekintetet a két város között a Dunán csak az egyetlen Lánchíd vezette át.Elválaszthatatlanul hozzátartozik a Lánchíd építészeti megjelenéséhez és hatásához a pillérkapuzatok már említett diadalív-jellege is, amelyről külön kell beszélnünk.A diadalív mint épülettípus Európa építészetében a római kortól napjainkig él, de különösen élénk reneszánsza volt a múlt század elején, a napóleoni időkben; s ugyancsak római találmány és örökség a hídnak és a diadalívnek az összekapcsolása, ami később a magas, erős kapuzatot megkívánó függőhidaknál magától értetődő adottsággá vált. Ezt az adottságot az építészeti kialakítás kiemelheti és kihasználhatja, különös hangsúlyt adva a kapuzat (ok) nak, így van ez az egyértelmű és erőteljes klasszicizáló kiképzésnek köszönhetően a Lánchíd esetében is. A hidak építésének, fogadtatásának és történetének eseményei azután gyakran fölerősítik és tartalommal töltik meg ezt a hangsúlyt, s így hagyományozódik tovább a közösség - a Lánchíd esetében nemcsak Pest-Buda, hanem az egész nemzet - tudatában. Ha arra gondolunk, hogy a történelem bármely korszakában mekkora erőfeszítés volt egy nagyobb híd építése, hogy mindig is diadalünnep egy híd felavatása és megnyitása, s milyen hatalmas jelentősége volt egy folyón való átkelésnek (akár egy nép kelt át a Jordánon, akár egy hadvezér a Rubiconon, akár egy magyar gróf éjjel a zajló Duna jegén), akkor értjük meg igazán Kodály Lengyel 
Lászlójának diadalmas befejezését: „általmegyünk rajta!” Ha pedig arra gondolunk, hogy mennyi munka és küzdelem, remény és kétség kísérte a Lánchíd építését, hogy milyen történelmi események között jutott el a megvalósulásig, s hogy alig akad róla szóló mű, amely ne említené, hogy legfőbb szerzője, alkotója, Széchenyi István soha nem mehetett át a kész hídon, akkor egyértelművé válik, hogy a Lánchíd pillérkapuzatai is - legkésőbb a megnyitás pillanatától - diadalívek. Építészeti kialakításuk bizonyítja, hogy a tervező, W. T. Clark előre tudta ezt, s formájukat ennek tudatában alkotta meg.
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A Lánchíd építészeti kialakítása, városképi hatása és „pons trium- phalis” jellege is fontos alkotórésze annak a nemzeti-történelmi-jelképi szerepnek, amelyet a híd - megépítése óta egyre biztosabb erővel - betölt. A korszerűsítésekről, felújításokról és a második világháború utáni újjáépítésről szólva mindezen munkálatok legfőbb érdeme az,

hogy - gyakorlati hasznukon túl - a Lánchídnak ezt a jellegét lényegében zavartalanul megőrizték. A „zavartalanult” azért kell hangsúlyozni, mert a megőrzés önmagában nem a műemlékvédelem vagy a jó ízlésű tervezők érdeme; ezt a jelleget maga az építmény olyan erővel képviseli, hogy tönkretétele, megszüntetése csak az egész híd elpusztításával volna lehetséges. Csorbítására, megzavarására, csökkentésére vagy erőltetett fokozására azonban az elmúlt másfél évszázadban műszaki, forgalmi, politikai és egyéb okok sokszor adtak alkalmat és ürügyet is, különösen akkor, ha az építészeti kialakításhoz kellett hozzányúlni. Könnyen kerülhetett volna a hídra ízléstelen vagy oda nem illő díszítmény, sokszor történhetett volna jellegtelenítő egyszerűsítés. E tekintetben mind a közvélemény, mind a munkálatok gazdái - hatóságok, tervezők és kivitelezők - egészében jól vizsgáztak.A Lánchídnak mint építészeti alkotásnak a hatását elsősorban két déli szomszédján, a Szabadság és az Erzsébet hídon (mind az 1945-ben

Pest-Buda látképe 
madártávlatból. 
Rudolf Alt képén 
még csak egy híd 
vezet át a Dunán
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A diadalívet idéző 
hídpillér az átalakí
tások után is meg
őrizte szépségét

felrobbantott régi, mind az 1964-ben megnyitott új változaton) figyelhetjük meg. Mindkettő (pontosabban mindhárom) ugyanazokban a vonásokban követi a Lánchidat: a kapuzatos megoldásban s a tartó- szerkezetek ívelésében. Mindebből a diadalív-jelleg és a városképi szerep hasonlósága következik; jellemző, hogy mindaz, amit a diadalívjellegről a Lánchíd kapcsán mondtunk, a stílusban és műszaki megoldásban már teljesen más, modern Erzsébet hídra is érvényes. S nem véletlen, hogy ott, ahol a budai hegyek - a Várhegyhez hasonlóan - meredeken és közvetlenül a Duna partján érnek véget, a hegynek szinte a derekáig felnyúló kapuzat s a tartószerkezet hullámzó íve - azaz a Lánchíd formája - jelenti a legjobb városképi megoldást.A Lánchíd tehát kimagasló építészeti alkotás, amelyet létrejöttének körülményei és későbbi sorsa különleges jelképi erővel, szimbolikus jelleggel is felruházott. Ez a jelleg - mely már alkotóinak szándékában is benne rejlett, s abból következett - a híd történelme során egyre erősödött és gazdagodott. A híd máig élő hatásának titka az, hogy mint építmény jelent valamit, azaz túlmutat önmagán.
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