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Egy szakemberekből álló bizottság 1811-ben megállapította, hogy Buda és Pest közé állandó híd 

építése műszakilag kivihetetlen. Ezt a folyó szélességével, ingadozó vízjárásával, a jégzajlás és árvíz 

veszélyeivel indokolták.  

Ha gazdasági-pénzügyi vonatkozásokra hivatkoznak, közelebb járnak az igazsághoz, amit a 

megépített Lánchíd hat és félmilliós építési költsége igazolt. Az összeg nagyságáról képet kapunk, 

ha azt vesszük számításba, hogy a Duna Gőzhajózási Társaság alaptőkéje 1847-ben, amikor a 

Társaságnak már 131 hajója és uszálya – köztük 46 gőzhajója – járta a Dunát, sőt a Fekete- és a 

Földközi tengert is –,  fél millióval elmaradt a Lánchíd építési költségeitől! 

Az 1811. évi szakbizottsági véleményt az évek rövidesen felülírták, és közel egy évtized múlva már 

sorra jelentek meg cikkek elképzelésekkel a Pest-budai állandó híd tárgyában. Ezek azonban 

többnyire csak álmok voltak, vázlatos koncepciók, ráadásul irreálisan alacsony összeggel 

számoltak. 

Elsőre Josef Campmiller tervének történetét emelem ki. Campmiller olcsó hidat ígért, és ügyesen 

lobbizott. 1819-ben modellen illusztrálva mutatta be itthon és Bécsben is ötnyílású, kő pilléreken 

nyugvó, fahídját. Az íveket görbén növő fákkal oldotta volna meg, mert ezek teherbírása nagyobb – 

mondja! A költségeket illetően úgy vélte, hogy mindössze 240.000 ezüst forintba kerülne, ebből 

saját költségeire szerényen csak 2.450 forintra tartott igényt. A nyílások 81,5 méteresek, az ívek 

magassága jó 2,5 méter, szélessége 10,4 méter lett volna. A teherbírása pedig 11.200 kg 

nyílásonként!  

1820. második felében aztán a Helytartótanács a terv felülvizsgálatára fölállíttatott egy 

szakbizottságot, amely arra jutott, hogy a valódi híd számítási hibák miatt önsúlyát se bírná el.  

1823-ban a Magyar Kurír május 6-i számában Baritz György mérnökkari százados már egy angol 

mintájú lánchíd megépítését javasolta: Vélekedés, mi módon lehetne Buda és Pest között a Dunán 

állandó hidat építeni. 

1825-ben újabb elképzelés jelent meg Johann Svobodától : Notizen über den Bau einer hängenden 

Brücke in Ketten zwischen Ofen und Pest. Lánchidat javasol ő is, amelyet úgy tervezett meg, hogy 

egyetlen pillér se állt volna a Duna medrében, vagyis egy íves lett volna. A híd szerkezetét és a 

láncokat öntöttvasból, a járófelületet fából tervezte megépíteni. 

Trattner Károly, mérnökkari százados ugyancsak a függőhíd megépítése mellett kampányolt a 

Tudományos Gyűjtemény 1828. februári számában: Egy függőhídnak felállításáról Buda és Pest 

között címmel. Felsorolja az Európában már megépített, jól vizsgázó függőhidakat, idézi a bécsi 

Donau-kanalt áthidaló függő gyaloghíd építtetőjének véleményét: Buda és Pest között lehet acélból 

függő lánchidat építeni közép pillér nélkül. 

Végül, mint érdekességet, egy pesti kereskedő,  Malvieux József hídját említem meg. Ő fahidat 

javasol – mondván –, egyébre úgyse futná az országnak. Más előnyét is látja a fahídnak:  árvíz- 

vagy jégzajlásveszély közeledtével a híd egy részét gyorsan el lehetne bontani! 

Mindezen javaslatok és tervezgetések ellenére még csak nem is derengett az állandó híd 

megépítésének realitása. 



És Széchenyi? – Széchenyi mintha csak más bolygón élt volna, nem vett tudomást a hídügyről, 

jóllehet az állandó híd hiányának következményét 1822 telén saját bőrén tapasztalta meg.  Édesapja 

halála miatt igyekezett volna haza, de a zajló Duna nyolc napig Pesten marasztalta. Ekkor barátja és 

szállásadója, Brudern báró előtt az Akadémia alapításának történetét idéző kijelentést tette, 

miszerint egy évi jövedelmét adná egy állandó híd építésére. Aztán évekig egy szót se ejtett a 

hídról. – Ez a kijelentése is Naplója titka maradt. De ha vállalása országos ismertségre tesz is szert, 

és lettek volna nagylelkű követői, mindez csak csepp a tengerben ahhoz a mérhetetlen nagy 

költséghez viszonyítva, amit a híd építése fölemésztett. Tehát a közadakozás nem megoldás. 

Széchenyinek azt is látnia kellett, hogy állami szerepvállalásra se számíthat, amit az Al-Duna-

szabályozásnál később keserűen meg is tapasztalt.  

Hát ez lett volna oka annak, hogy Naplója négy évig, egészen 1826. végéig hallgat a hídról? 

 Az érdektelenség? 

Vagy bizonyos reform-feladatok és vállalások kötötték le, mint amilyen a lóverseny, azaz a 

Pályafuttatási Társaság megszervezése 1827-ben, vagy a Nemzeti Casinoé ugyanezen évben?  

A gőzhajózás ügyéért való elkötelezettsége? 

 



Széchenyi, a Duna lovagja – Barátja, Waldstein János karikatúrája 

 

Az Al-Duna-szabályozás gondja kötötte le, kezdve a Desdemonán való kirándulásával 1830-ban, 

folytatva annak politikai-diplomáciai előkészítésével, amiről a Duna Múzeumban őrzött levelezése 

Obrenovich Milos szerb fejedelemmel, Alexandru Ghika, moldvai fejedelemmel, az orsovai 

pasával, valamint a nádorral és a császári hivatalokkal, a DDSG uraival az ügy valamennyi 

érdekeltjével folytatott? 

1826. november 17-i naplóbejegyzése azt bizonyítja, hogy érdektelenségről a jelen esetben szó se 

lehet: Kemnitzerrel fogadtam, hogy 10 év múlva Pest és Buda között híd fog állni. 

Ki fogja „fölállítani”? Csakis arra gondolhatunk, hogy Széchenyiben ekkorra már megérett az 

elhatározás, arra vonatkozóan, hogy a híd ügyét fölkarolja.  

De nemcsak az elhatározás érett benne, hanem egyre tisztábban látta megvalósíthatóságának 

egyetlen útját-módját. 



Ennek a feltevésnek az igazát látszik megerősíteni, hogy Sándor Móric 1828-ban Angliában 

fölkereste a Temse-alagutat építő Brunel mérnököt, hogy készítsen egy Pestet Budával összekötő 

lánchídra tervet és költségvetést. Biztosra vehetjük, hogy az akció hátterében Széchenyi volt. 

Különben miért Széchenyihez továbbította volna Sándor gróf az angol mérnök azon kívánságát, 

miszerint a tervezéshez szüksége lenne pontos adatokra a Duna vízrajzi viszonyairól, partjáról, 

medréről. Amint Széchenyi megkapta Sándor Móric levelét, a kívánt dokumentáció ügyében 

nyomban felkereste a nádort, és megkérte,  utasítsa az Építési Igazgatóságot annak elkészítésére. Ez 

alkalommal – Széchenyi 1829. január 29-i naplóbejegyzése szerint – a nádor hosszasan 

elbeszélgetett vele a hídról.  

 Sándor Móric angliai kirándulásával kapcsolatban a tervek mellett történetünknek egy másik 

fontos szereplője is feltűnik: ez pedig a folyó vízjárását, medrének, partjainak sajátosságait 

megbízhatóan rögzítő térkép. Az angol mérnök igénye úgyszólván pillanatok alatt teljesült. 

Széchenyi a Duna Pest-budai szakaszának hidrográfiai „jellemrajzát” mutató térképlapokat 1828. 

december 9-én megküldte Angliába. Éspedig olyan minőségben, amin az angol mérnök felettébb 

elcsodálkozott.  Nem a varázskalapból kellett Széchenyinek ezeket a nagyszerű vízmérnöki 

alkotásokat előhúznia. 1823–1829-ig a Vízi és Építészeti Főigazgatóság  Huszár Mátyás 

irányításával a Dunát és partjait kísérő területeket 3 km széles sávban felmérette. A kapott adatokat 

1:3600-hoz méretarányú, 58×74 cm nagyságú lapokon rögzítették.  

 

A Huszár Mátyás vezetésével végzett Duna-mappációnak a Szekszárd környéki Duna-ágakat 

ábrázoló egyik lapja 



 

Négy mérnök dolgozott Huszár keze alá – Vásárhelyi Pál, Keller Ignác, Melczel János és Vörös 

László –, akiket nyolc figuráns segített.  Majd 1829 májusától a Duna-felmérés új igazgató mérnöke 

Vásárhelyi Pál lett, aki 13 főből álló műszaki személyzettel dolgozhatott. Megkülönböztetett 

részletességgel szintezték be és mérték fel a Pest-budai Duna-szakaszt és a két város területét.  Erre 

a munkára támaszkodva rajzolhatta meg Vörös László  a Tekintetes Hídegyesület számára  a 

Dunának Pest-budai  szakaszát topográfiai alapossággal ábrázoló azon térképét, amelyet – miként 

feliratában közli –, a  legújabb s legjobb eredeti térképekből, és tökéletes vízhelyzeti adatokból 1: 

100 mértékre készített.  

 

Vörös László térképe a Duna Múzeum gyűjteményéből 

 

A térképen lenyűgözően sok adatot találunk.  

Feltünteti a legkisebb vízszélt; a víz sodrát; itt, a Műegyetem tájékán pedig – ahol a jég el szokott 

akadni –, a Kopaszi zátonyt és a Nyúlfutási zátonyt nevezi meg. A mederben az egyik parttól a 

másikig ölenként letapogatva megmérték a víz mélységét, másodpercenkénti sebességét, valamint a 

meder szélességét és a víz esését. Ezeket az adatokat láthatjuk a térképen a folyó medrébe írva 13 

szelvényben. 

Egy másik nagyszerű kartográfiai összegzés is készült a két és félezer helyszínrajz alapján. A 

mappációs mérnökök József nádor számára ajándékul a Dévénytől Orsováig terjedő Duna-szakaszt 

63 szelvényen rajzolták meg. 

  



A szigetközi Duna-szakasz térképe azon 63 szelvényes albumból, 

 amelyet a magyar mappációs mérnökök József nádornak ajándékoztak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pest-budai Duna-szakasz a József nádor számára készült 63 szelvényes albumból 

 



 

Vörös László térképét nemcsak azért választottam, mert azt már a híd szolgálatában rajzolták, 

hanem azért is, mert – miként felirata elárulja –, a Tekintetes Hídegyesület megrendelésére készült. 

Annak a Hídegyesületnek a megrendelésére, amelynek munkája nélkül sohase épült volna föl a 

Lánchíd. 

A Hitelben Széchenyi (1828–29-ben már dolgozott rajta, 30-ban jelent meg), egyazon lélegzettel 

hozza szóba a híd ügyét és az egyesületet. Mily következési vannak az egyesületeknek, s azok mit 

állítottak már fel csillagunkon, külföldön láthatjuk – írja. Az ellenpéldákra hivatkozóknak pedig azt 

válaszolja, hogy  Azon állóhíd, melyet a Dunán senki nem próbál, el sem is bomolhat.  

Meggyőződéssé érett benne, hogy ha hidat akarunk, egyesületet kell létrehozni! 

Ezt 1832-ben meg is tette. A Hídegyesület február 10-én tartotta alakuló ülését. A feladatokat 

három – nevezetesen műszaki, politikai és pénzügyi albizottságra – osztották ki, és azok a rájuk 

bízott feladat teljesítéséről vagy kudarcaikról rendszeresen számot is adtak. Az elnöki tisztséget 

Széchenyi elhárította magától, mondván, így szabadabb, nagyobb a mozgástere. (Elnöknek gr. 

Standlein Edét választották.) Széchenyi, mint helyettes, az Egyesület működésének fáradhatatlan 

szíve és motorja lett. Így történhetett, hogy bár mint vállalkozó, Sina György építette föl a hidat, a 

megvalósulás sikerét a híd valamennyi megálmodója egyértelműen Széchenyi Istvánnak 

tulajdonította. Ha ő nincs, nincs Hídegyesület, ha nincs Egyesület, nincs Lánchíd, nincs Széchenyi 

Lánchíd. Ezzel tisztában volt annak a névtelen levélkének a szerzője is, akinek a „kedves” sorai 

Széchenyi levelei között maradtak fenn.  



Széchenyi Istvánt fenyegető vers a Duna Múzeum Széchenyi-gyűjteményéből 

 


