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ZEKE GYULA: A K-HÍD ALATT

A világvárosokat általában folyóvizek szelik át, ar-
cuk, hívóképük (ha magyaríthatom így a „logó” szót) 
ennélfogva a különféle nyomtatott és mozgóképes rek-
lámokban (s ezek nyomán a kollektív emlékezetben) 
igen gyakran híd. Gondoljanak csak a Towerre London, 
a Golden Gate-re San Francisco, a Sóhajok hídjára Ve-
lence kapcsán, vagy épp a XIX. (és részben még a XX.) 
századi Pest-Buda, majd Budapest esetében a Lánchídra. 
A hidak ráadásul nem csupán városokat, de tájegysé-
geket is megjeleníthetnek, mint mondjuk a kilenclyukú 
híd a Hortobágyot, és nagy erejű szellemi toposzokat is 
megidézhetnek, mint Mostar hídja a gyönyör és a gyű-
lölet örök ölelkezését. Vajon gondolunk-e rá, hogy a mi 
Óbudánk kicsiny K-hídja is erős üzenetet hordoz, erő-
sebbet, mint a XIX. századi városmagot szétütő Árpád 
híd, s a maga módján, technikatörténeti értelemben ar-
chaikusabbat is, mint a HÉV megállójánál a Hajógyári 
szigetre ívelő hidacska. Hisz ez egyszerű formájával már 
1969-ben feledtette az 1858-ban épült, majd 1884-ben is 
látványos technikai megoldást alkalmazó üzemi toló-, 
majd felnyitható hidat, a mi K-hidunk azonban 1955 óta 
karmolja szakadatlan szorgalommal Óbudához a vízi 
kószálásra ősidők óta hajlamos szigetet.

Én, amióta megláttam, szeretem. Igaz, erre személyes 
okom is van, hiszen szinte egyszerre születtünk. Mind-
össze egy esztendő van köztünk, ám mindkettőnket 
ugyanabban az évben, 1957-ben adtak át a forgalomnak. 
Komolyan tevékenykedtünk kezdettől fogva, a K-híd vo-
natokat engedett át magán, melyek a hajóépítéshez szük-
séges vasakat szállították az üzembe, én meg takaros 
puttonyomban trágyát szállítottam egy keramitköves 
józsefvárosi udvar egyik végéből a másikba. Ő többet 
vitt, ez kétségtelen, én viszont többre vittem, amennyi-
ben írásórán nem ragadtam meg a K betűnél. Azóta is 
szívszorulva nézem őt, a kortársamat esőben és szélben, 

mint Tom Cruise Dustin Hoffmannt. A szerkezete elbű-
völő, és nincs nézőpont, ahonnét ne látnánk szépnek. 
A szemközt forduló, egymásra mászó K-alakzatok úgy 
kapaszkodnak össze, mintha szerényebb osztályok gyer-
mekeiből toborzott tornacsoport tagjai, akik lélegzetelál-
lító mutatványukért külföldi utazásban reménykednek.  
Nos, ferdén futó hidunk ugyan egyelőre nem kapott 
vízumot, itt ragadt a víz felett, ám a nagy utazás még-
sem maradt el. Amióta létezik a Sziget Fesztivál, vagy 
ahogyan nyelvenként váltakozó kiejtéssel ismeretes: „a 
Sziget”, Európából és a világ minden végéből érkezett 
fiatalok milliói keltek már át rajta öles hátizsákjaikkal 
augusztus elején, hogy Woodstock hű gyermekeiként 
adózzanak érzékeik és (élet)koruk vágyainak. Számukra 
a K-híd a maga öregedőn is kecses testével a szabadság 
lebegő átjárója, s így nem csupán Óbudának, de egész 
Budapestnek is erősebb szimbóluma már, mint az Or-
szágház vagy a Lánchíd. Három ízben magam is feszti-
válozóként kelhettem át rajta, különös élvezettel tapodva 
a sötétedő síneken, melyeken az utolsó vonat még vala-
mikor a múlt évezred végén kalimpált át.

Nem csupán a szerkezet kecsének alsó, elhanyagolt bája 
miatt választottam Önöknek most ezt az alulnézeti képet, 
de azért is, hogy felhívjam a figyelmüket: az idő vasfoga 
ugyan nem rágta még darabokra a szépség (sz)ívét, ám lát-
hatólag kedvére való falatra akadt. K-hidunk – így remélem 
és várom – nem lesz a helyszíne semmiféle bajnak vagy 
tragédiának, a hidászok komoly emberek. Azt azonban a 
rozsdás rétegekben, lepedékesen enyésző anyag láttán 
nem gondolom, hogy egy ilyesmi hidat ki lehetne javítani 
vagy újjáépíteni. Új anyagokból újraépíteni pedig nyil-
ván nem fogja senki, és ez helyes is így. Az időt (időnket) 
el kell engedni. Ám, mondottam, egykorú vagyok vele, 
a sorsát így némi aggodalommal követem, ha söröz ni 
indulok májustól a szigeti Sportvendéglőbe.
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