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GONDOLATOK A LÁNCHÍDRÓL

A külsődleges tudomány a szubjektum részének 
nevezi azokat a számára csak közvetett utakon meg
figyelhető tapasztalatokat, amelyeket önmagunkban 
mint lelki tevékenységeket figyelhetünk meg. Mivel a 
külsődleges tudomány csak annak létét tekinti való
ságosnak, amit saját eszközeivel bizonyítani képes, 
így a szubjektív tartalmakat bizonyithatatlanságuknál 
fogva az illúziók, a tudat káprázatainak körébe kény
telen sorolni. Ez egészen természetes, hiszen valóság
ként történő elfogadásuk a külsődleges tények cáfo
latát hordozhatja. Másképpen szólva: az, hogy vala
mi minek látszik, elsősorban a nézőpontunktól függ. 
Ezért a tények felismerésekor igazából nem a dolgok
ról, hanem saját helyzetünkről szerzünk tudomást. Ha 
ez megváltozik, mindjárt másképpen tárulnak elénk 
addigi ismereteink. Lehet, hogy nem jutunk közelebb 
az igazsághoz, de egy másik irányból látva a dolgo
kat, lassan bizonyos rálátásunk lesz önmagunkra. Ezt 
a célt igyekszik szolgálni az alábbi kis tanulmány, 
ezért az esetleg kategorikusnak ható megállapítások 
mellé gondolatban mindig tegyük oda a "bizonyos 
szempontból" kitételt.

Képzeljünk el valakit, aki akkor élt, amikor mindazok 
a dolgok, amik ma fizikailag körülvesznek bennünket, még 
csak gondolatok, eszmék formájában léteztek. Magyaror
szágon ehhez nem kelt túlságosan messzire visszamennünk 
az időben, elég a múlt század első feléig. Válasszunk egy 
olyan ismert személyiséget, aki teljes valójában jelen volt 
korában, átélve annak minden fájdalmát és örömét. Ilyen 
ember volt Széchenyi István gróf. Most tételezzük fel, hogy 
fizikai szemünket és fülünket odakölcsönözzük a gróf szel
lemének, aki ezekkel körbetekint a mai Budapesten.

Mindaz, amit lát, számára szörnyű bizonyosság: való
ban a pusztulás földjévé lett a szeretett város. Nem elég, 
hogy összefüggéseiben megsemmisült a klasszicista Pest, 
melynek formái a szellemnek kívántak otthont teremteni, de 
az egyre terjeszkedő nagyváros szinte teljesen elpusztította 
az élet forrását, a környező tájat is. A budai hegyvidék jóvá
tehetetlen károkat szenvedett századunk hatvanas-hetvenes- 
nyolcvanas éveiben. Megvalósult a falanszter-rémálom is, a

lakótelepek képében. Ha eddig mégsem hitte volna, a Duna- 
parti gőgös szállodasor láttán már egyértelmű előtte, hol is 
jár. Annak a birodalomnak, ahol ilyen városok vannak, 
ősidők óta Hádész a neve.

Nem volt elég felépíteni az Akadémiát, a Múzeumot, a 
Hidat, a Kaszinót, a Vigadót...; mára mind eltűntek, vagy 
ami még rosszabb, megölte szellemüket a Hivatal. Mente
getőzhetnénk: annyi minden történt azóta, meg a nemzet
közi helyzet... - mindegy. Nem ezen múlott. Voltak, akik 
pontosan látták, mi történik, és azt is látták, hogy nem 
tehetnek semmit. Erről talán egy Krúdy nevű író vallott a 
leghitelesebben, de nekünk ehhez már nincs semmi közünk, 
mi már beleszülettünk az egészbe. Meg aztán mindent meg 
lehet szokni. Látjuk a hibákat, persze, de azért ez a város 
mégiscsak gyönyörű! Főleg, amikor a hidakon megyünk át, 
akkor ragadja meg a lelkünket egyfajta emelkedett érzés. 
Hogy az egész városban így kellene magunkat ereznünk? 
Meg hogy a megszokás nem más, mint felejtés? Mit felej
tettünk el egyáltalán? - De-hagyjuk abba ezt a játékot, kezd 
kínossá válni. Okosabb lesz a száraz tudományosság látsza
tát keltve megfogalmazni mindazt, ami ebből a találkozás
ból megmaradt. A mai Budapestnek egyetlen eleme van, 
amelyik ma is ugyanazt jelenti, mint Széchenyi korában: a 
Lánchíd a hozzá csatlakozó Alagúttal, Ha választ keresünk 
arra a kérdésre, hogy mit is felejtettünk el, ez a híd az 
egyetlen kapaszkodónk, amit ma fizikai realitásként is átél
hetünk. Ennek kapcsán kell magunkban megfigyelnünk a 
hatására felbukkanó érzéseket, amik talán segítenek 
eloszlatni a felejtés ködét.

Budapest modem nagyvárossá a XIX. század második 
felében vált, fizikai értelemben akkor épült ki az úthálózat, 
majd nyomában az épületállomány, amely a mai napig 
megadja a város alapkarakterét. Budapest eklektikus város. 
Ha megpróbálunk e fizikai történés mögött lelki impulzu
sokat keresni, melyek nyomán az utóbbiak valósággá vál
tak, akkor azt mondhatjuk: az eklektikus város egy koncent
rálódási folyamat révén keletkezett; az ipar és a kereske
delem sűrűsödött anyaggá valami szellemi mag körül, ami 
megelőzte ezt a fejlődést Bár rengeteg szál, egyéni sors 
összefonódása adja ki a város kollektív történetét, mégis ki



jelenthetjük: a modem Budapest eszméje először Széchenyi 
lelkében jelent meg, egy látomás képében.

A materializmus évszázadában az egyedüli ember volt 
hazánkban, aki eredeti gondolatot volt képes megragadni, 
mely nem a fennálló viszonyokból indult ki - ezek ugyanis a 
múlt visszahúzó erőit jelentették de nem is egy idealizált 
jövőből táplálkoztak - ebben az esetben ugyanis pusztítóak 
lettek volna javaslatai. Széchenyi pontosan azt tette, amit az 
adott kor szelleme megkívánt: felülemelkedve a matérián 

(a körülményeken) meglátta azt, amivé annak lehetősége 
volt válnia. Tehát nem a jövőt vagy a múltat kívánta a 
jelenbe idézni, hanem magát a jelent ismerte fel. 
Megértette, hogy a kor Magyarországon a polgári tudat 
keletkezésének a kora, melynek elengedhetetlen feltétele a 
modem intézmények, létesítmények hordozója: az újfajta 
város. Szándékosan nem modem nagyvárost írunk itt, 
megkülönböztetendő Széchenyi törekvéseit a későbbi város
fejlődéstől.

Közismert tény, hogy ifjabb éveiben Széchenyi be
utazta a fejlett Nyugatot, és számos hazai kezdeményezése 
ottani - elsősorban angol - előképekre, tapasztalatokra épült. 
Éppen ezért fontos dolog szétválasztanunk tetteiben mind
azt, ami ilyen eredetű, attól, ami szellemének eredeti voná
sa. A Lánchíd példáján mindezt kitűnően meg lehet figyel
ni. Praktikus okokból angol szakembert hívott meg a híd és 
az Alagút műszaki megvalósításához, mivel a materiális 
oldal szempontjából - az észszerűség okán - ez volt helyes. 
Ám Széchenyi nem elégedett meg ennyivel! A híd elhe
lyezésekor egész más - látszólag teljesen célszerűtlen szem
pontok vezették. Keresve sem találhatott volna alkalmatla
nabb helyet a hídnak, mint éppen a Várhegy tövében. Egy 
gyakorlatias mérnök biztosan lebeszélte volna erről a hely
ről. Hogyan lehet, hogy valaki egyik lépésében a tiszta ész 
útmutatását követi, a másikban pedig ennek ellenkezőjére, a 
szívére hallgat?

Mert itt valóban megvan egy olyan elem Széchenyi
ben, ami lelke legmélyéről ered, amit a Nyugat bennünk so
sem értett, de mindig is félt, a magyarság egyik legneme
sebb vonása: a virtus. Igenis, Széchenyi virtusból ragaszko
dott a Lánchíd helyéhez, ellentmondva a józan észnek. Ez 
adja meg tette igazi színvonalát, amit csak mi, magyarok 
érezhetünk át teljes mélységében. Lássuk, honnan hová ve
zette a Gróf az ő páratlan hídját? Pest az arisztokratikus Bu
dával szemben mindig is polgári karakterű város volt. Az 
1800-as évek elején Pestet még városfai vette körül, mely 
megadta az önálló organizmusként élő város térbeli kiterje

dését. A középkori utcahálózat mentén a város állandó moz
gásban volt, az évszázadok alatt jóformán a teljes épületál
lománya kicserélődött, ugyanakkor a város megtartotta tér
beli kiterjedését, nem nőtt túl a városfalon. Széchenyi korá
ban jelent meg először az igény, hogy a történelmi magon 
kívülre is terjeszkedjen a város. Széchenyi és kortársainak 
elévülhetetlen érdeme az a módszer, ahogyan a komák erre 
a sürgető parancsára válaszoltak. Képesek voltak szerves 
módon folytatni a városmagot, bővíteni anélkül, hogy az új 
részek megsemmisítették volna a régebbieket. A város to
vábbra is egységes organizmus maradt - ékességeként meg
született a Hild-féie Duna-parti beépítés, mellyel abban a 
korban talán csak Szentpétervár vehette fel szépségben a 
versenyt.

A Lánchíd e szervesen kialakult új beépítés - a Lipót
város - folytatását tette lehetővé a folyó túlpartján is, a 
szendergő Vízivárosban. Szellemi ébresztőként hatott a híd 
elkészülte Budának erre a gyönyörű szegletére. A reformkor 
lényege ez a fajta organikus fejlődés, ami a múltat nem 
megtagadva, hanem éppenséggel értékeit továbbemelve kí
vánja a jelenen át a jövő alapjait megteremteni. Ezt a mód
szert követi minden élőlény fejlődése. Testünk anyaga u- 
gyan hétévente teljes egészében kicserélődik, ami a lélek’ 
fejlődés különböző stációival is együtt jár, de ez az átala
kulás normális esetben magával hordja a megelőző életko
rok gyümölcseit; az egészséges felnőtt lelkében és testében 
ott él a teljes gyermek- és ifjúkor. Széchenyi nem materia
lista alapon tekintette a várost - és vele együtt az országot. 
Tisztában volt vele, hogy az elsietett fejlődés ugyanúgy ká
ros egy organizmusra, mint a késleltetett. Mindkét szélsőség 
degenerációhoz vezet. Csak annak van helye a matériában, 
ami mögött eleven szellemi erők állnak - a szellemnek kell 
formát adni az anyagban. Sajnos az anyag önállósulása és 
különválása a szellemtől éppen Széchenyi korában vezetett 
el a szellem megtagadásáig - az éppen csak megindult szer
ves városfejlődés 1848 forradalmában elakadt, majd ennek 
nyomán a Kiegyezéssel teljesen új irányt vett. A klasszicista 
várost elsöpörte az eklektikus nagyváros.

Hasonlítsunk össze két gesztust, ami jellemzően meg
világítja a két gondolkodás közti különbséget! Széchenyi 
hídját szántszándékkal vezette neki a Várhegy közepének. 
A királyi vár létében szimbolizálta mindazt, amit Széchenyi 
a haladás legfőbb kerékkötőjének tapasztalt: a feudális ha
talmi központot. Az Alagút ezt a centrumot fúrja át, alatta 
tör utat keletről nyugat, az újkor világa felé. Az Alagút fizi-



kai és szellemi értelemben egyaránt áttörte a múlt béklyóit, 
anélkül, hogy annak örökségét megsemmisítette volna. 
Egymás mellett tudott létezni a középkori Vár és a klasszi
cista Víziváros.
Nem véletlen, hogy éppen Széchenyi legnagyobb 
ellenlábasáról, Kossuth Lajosról nevezték el azt a főutat, 
ami a forradalmi szemlélet nyomán az eklektikában a végső 
lökést jelentette e fejlődés derékbatörésénél. A Kossuth La
jos utca is keresztülvágta a múlt egy élő darabját, ez a tett 
azonban tisztán materiális értelmű volt, mely valóban meg
semmisítette a történeti városmagot. Itt természetesen nem 
azt állítjuk, hogy ennek az utcának fizikai értelmű létre
hozója személyesen Kossuth volt. Az Alagutat magát is 
csak eszméjében köthetjük Széchenyihez, A lényeg a két 
világszemlélet találkozása, mely sorsdöntőnek bizonyult 
történelmünk, és ennek nyomán a város fejlődése szempont
jából is. Bízvást mondhatjuk, hogy ha a reformkor nem tö
rik meg 1848 forradalmában, akkor 1849-ben nem pusztul 
el a Pollack-féle Vigadóval együtt a világszép Hild-féie 
Duna-parti épületegyüttes színe-java, és ennek nyomán a 
későbbi történet is más irányt vett volna. Ezt a két törté
netet, a megtörténtet, és az erre csak esélyest egymás mel
lett kell tekintenünk, az utóbbit ugyancsak realitásként ke
zelve ahhoz, hogy napjaink kérdéseire feleleteket keres
sünk. Szellemi értelemben ugyanis továbbra is történik egy 
történet, amit ma rendkívül furcsa, áttételes módon élünk 
meg, de ami sokkal inkább része mai életünknek, mint a 
fizikailag tapasztalható külsődleges történet. A külsődleges 
történet közismert ténye az eklektikus Duna-parti beépítés, 
melynek itt most nem részletezett következménye az a szál
lodasor, mely demonstratív módon idegen test a városban. 
Semmi sem olyan szembetűnően fiktív, realitásnélküli 
Budapesten, mint ez az épületegyüttes a "korzóval". De 
ahogyan annak idején a beékelődött idegen laktanyákat is 
öntudatlanul kiiktatták a tudatukból az emberek, ezek a 
házak sem okoznak dírekt fájdalmat. Egyfajta kábulat teszi 
elviselhetővé jelenlétüket. A városlakóba akkor nyilall bele 
valami, amikor ebből a kábulatból valami felébreszti őt. 
Ilyen ébresztőként hat a Lánchíd pesti hídfője. Az itt addig 
többsávos ú t egyetlen sávvá szűkül, feloldhatatlan közleke
dési konfliktust teremtve. A híd létével akadályozza meg a 
"probléma" megszűnését Elképesztő indulatokat vált ki nap 
mint nap emberek százaiból ez a pont, mondhatni: a város
lakók kollektív élményévé vált valami, amiből azonban alig 
érzékelnek mást, mint a másik ember iránti gyűlöletet. For
galmi dugók, útszűkületek máshol is szép számmal

találhatók a városban, ám itt szembetűnő a kérdés feloldha
tatlan jellege,

Az igazi konfliktus egy másik szinten játszódik le, 
amiről nem sokat tudunk: a külsőben megtörtént, és a belső
ben lehetőségként élő történet találkozásában. A Lánchíd az 
Alagúttal együtt egy valóságos történet egyetlen fizikai jele, 
mely idegenül áll egy egyre inkább fiktívvé váló, csak lát
szólag igaz történés közepén. Amikor csúcsforgalomban a 
pesti hídfőhöz érve nap mint nap elszenvedjük az útszűkület 
okozta kínokat, akkor valójában a mi lelkűnkben csap össze 
a megtörtént a meg nem történttel, A mi fájdalmunk korri
gálja azt, hogy a világban valami nem úgy történt, ahogyan 
kellett volna.

A Lánchíd provokatív elhelyezkedését egyébként az 
eklektikus város sosem tudta kiheverni. Elég, ha csak a töb
bi hidat megnézzük. Az Erzsébet-híd és a Szabadság-híd 
szerencsétlenül nekifutnak a Gellérthegynek, a Kossuth-híd 
túlságosan közel esett a Lánchídhoz, ezért sosem tervezték 
tartósnak, a Margit-hidat viszont csak tört vonalban lehetett 
vezetni a sziget miatt, mert már így is alig érte el hídfőjét 
Pesten a Nagykörút. Ezek a racionális szempontból hibásan 
elhelyezett műtárgyak vezettek el mégis Budapest páratlan 
szépségéhez. A rengeteg forgalmi nehézség volt az ára en
nek a látványnak. A városlakók valójában két városban él
nek egyszerre. Egy gyönyörűben, amit csak a hidakon átkel
ve, pillanatokra láthatnak, és egy borzalmasban, amit a hi- 
dakig etaraszolva kénytelenek elviselni. A hidakon valójá
ban a meg nem történt történetet élik át, egyfajta magasabb 
szépség megnyilatkozását. A partokon pedig ennek hiányát 
szenvedik el, azt, hogy a fikció nem hagyja megtörténni a 
valóságot.

Mondhatná valaki, hogy korunk közlekedési problé
máit a túlzott forgalom okozza, amit az eklektikus város al
kotói nem láthattak előre, ráadásul a saját koruk közlekedé
sét példamutatóan meg tudták szervezni. Természetesen 
tisztelettel adózunk Ybl és kortársainak műve, az eklektikus 
város előtt. Abban a korban már nem sok egyéb út kínálko- 
zott a városépítőknek, mint amit ők választottak. Azt azon
ban világosan kell látnunk, hogy az eklektikus város már 
nem szellemi alapon épült, ezért akaratlanul is első lépése 
volt annak a folyamatnak, ami a lakótelepekhez, a Duna- 
parti szállodasorhoz, a város elidegenedéséhez vezetett.

Bár a Hild-féle klasszicista Pest szinte teljesen eltűnt, 
létezik egy misztikus pont, ahol valamit átérezhetünk a haj
dani Duna-parti beépítés méltóságából. Buda egyik legtalá-



nyosabb épületegyüttese az Ybl-bazár, és a környezetében 
álló néhány ház, Az első, ami a Clark Ádám tér felöl jőve 
feltűnik, az a léptékváltás. Az eklektikus házsor addigi pár
kánymagassága fokozatosan lecsökken egy olyan léptékre, 
amelyre a Duna-parton nincs több példa. Ha a hasznosság 
oldaláról tekintjük, elképesztő területpazarlás a Várbazár 
együttese. Nem pusztán alacsony, és nagyon hosszú épület, 
de valójában semmiféle megfogható funkciója sincs. A 
dolgot még költőibbé teszik az árkádokba betelepített szob
rászműtermek. Ez az épület szemlátomást független a vá
rostól, mindattól, amit a megtörtént történetnek nevezünk. 
Hogyan lehet az, hogy mégis, amikor elsétálunk előtte, úrrá 
lesz rajtunk egyfajta belső nyugalom, valami bizonyossáég 
érzése? Váratlanul összekötve érezzük magunkat a folyóval, 
a múlttal, az egész várossal. Ugyanaz a szépség járja át lel
künket, mint amikor valamelyik hídon haladunk át. Ez az 
épület nem más, mint egy emlékmű. Szűkebb értelemben a 
Pollack-féle Vigadó emlékműve, tágabban nézve az egész 
klasszicista Dunasor bele van sűrítve az árkádok ritmusába. 
Ugyanaz a ritmus - és nem egyhangú ismétlődés - tette 
olyan széppé az egymás mellett sorakozó klasszikus épüle
teket. Ezt a ritmust elsőlegesen zeneinek nevezhetnénk, ha 
korunkban a zene maga is el nem materializálódott volna. 
Ezért pontosabban kell fogalmaznunk: ez a ritmus egy belső 
ritmus kivetülése, a szív dobbanásával, az élet ritmusával 
azonos. Az az erő, mely testünkben az életet fenntartja, az 
jelenik meg itt térbeli formában.

Ezt a szépséges épületet még inkább becsülhetjük, ha 
átnézünk a folyó túlpartjára. Szemben velünk ott áll Feszi 
Vigadója. Amikor a Várbazárt építették, már akkor is ott 
állt ez a szellemileg üres, erőltetett kőhalmaz. Hiába próbál
ta betölteni a városban azt az űrt, amit az 1849-ben szétlőtt 
előd hiánya okozott. Amint egy embert sem lehet feltámasz
tani halottaiból, úgy ez következmények nélkül egy ház ese
tében sem lehetséges. Az utókor egyet tehet: gyászol és em
lékezik. Pontosan ettől a két nemes érzéstől fosztotta meg 
Feszi a város lakóit. Az új Vigadó a felejtés, az amnézia 
korának első jelentős épülete volt Ez az a kor, ami azóta is 
tart, és az eklektikán át folyamatosan vezetett napjaink 
nagyvárosához. Amikor egy vonulatba helyezzük az eklek
tikát, a harmincas évek bérházait, a hatvanas-hetvenes évek 
modernizmusát és napjaink posztmodem épületeit, akkor itt 
nem stíluskérdésről van szó. Belső lényegük szerint függnek 
össze ezek a korszakok, és együttesen adnak ki egy megtör
tént, de mégsem valóságos történetet, a felejtés történetét.

Paradox módon az új Vigadó szinte tüntetőleg próbált kül
sőleg más lenni, mint amit ténylegesen hordozott. A magyar 
történelem jeles alakjai Árpádtól - sőt Attilától (!) - Széche
nyiig mind felsorakoztak a panoptikum szerű homlokzaton, 
így képzelte el a XIX. századi materializmus az emlékezést. 
Ezért a felejtés mélyebben járja át a lelket akkor, ha az 
ember már nincs is tudatában annak, hogy valamit elfelej
tett, mivel leikébe egy látszatemlékezés - a tények vélt is
merete - lép a valóság helyébe. Innen már csak egy lépés a 
teljes fikció, a szállodák mai világa.

Az a gondolat, hogy a város mint organizmus egy lé- 
nyiség képét mutatja, ma már talán sokak számára többé- 
kevésbé érzékelhető. Az viszont még megütközést kelthet, 
ha a legnagyobb komolysággal kijelentjük: a város egészé
ben egy ember képét mutatja. Ennek a képnek a részletes 
kikutatása egy későbbi feladat lehet a várossal foglalkozók 
számára. Amit ma erről elmondhatunk, az mindössze a kö
vetkező: az ember testi felépítésében, szerveinek megjele
nésében hűen tükröződik a világban elfoglalt helyzete, ég és 
föld, menny és pokol közti állapota. E két polaritás erői 
egyszerre vannak benne jelen formáló hatásaikkal. Ugyan
ezek az erők nemcsak az egyes embert eredményezték, ha
nem az emberi közösségen keresztül magát a városlényt is. 
Ezért a város élete felnagyított ritmusú megismétlődése az 
egyéni életnek. Ahhoz tehát, hogy a városfejlődés irányait 
fordulópontjait megértsük, ezekben az egyéni élet állomása
it kell felismernünk. Amennyire valós a képünk az egyéni 
élet fejlődéséről, annyiban szolgálhat ez támaszul a város- 
lény megértéséhez.

Az ember életútját három nagy szakaszra oszthatjuk: 
gyermekkor, ifjú- vagy felnőttkor és öregkor követik egy
mást. A gyermekkor legjellemzőbb vonása, hogy intellektus 
még nem alakult ki, így a gyermek, nem tudván választani 
helyes és helytelen között, állandó védelemre szorul. Ezt a 
védelmet a külső dolgokkal szemben a szülő biztosítja, ám 
a gyermek lelkét magasabb erők is védik. Ezeknek a maga
sabb erőknek a lenyomatát hívjuk ártatlanságnak. Ugyan
ezek az erők voltak jelen a történeti városokban is. A ha
gyományos világban az emberek kollektív értelemben vol
tak védettek, azaz ártatlanok. Vagyis, ahogy a fallal körül
vett történeti város a gyermek méhen belüli életének felel 
meg, úgy a klasszicista várost a gyermek ártatlan gyermek
korának nevezhetjük. A Hild-féle Pestnek ezért gyermeki 
szépsége volt.



Az 1848-as forradalom volt Budapest első megrázkód
tatása, az ártatlanság elvesztésének kezdete. Az eklektika, a 
város kamaszkora azért okozhatott olyan nagy károkat, mert 
a városlény ekkor válogatás nélkül szívta magába a külvilág 
hatásait, nem tudván megkülönböztetni a jót a rossztól. Ez 
azért történhetett így, mert a városlény ítélőképessége ekkor 
még nem alakult ki, ugyanakkor részben megszűnt az ártat
lanság védelme. Lényegében ennek a folyamatnak az egyes 
állomásai voltak az eztán jövő lépések, mindaz, amit koráb
ban a felejtés korának neveztünk. A városlény a saját gyer
mekkorát felejtette el ebben az időben.

1989-ben váratlanul döntő jelentőségű esemény követ
kezett be: az idegen megszállók elhagyták hazánkat. Újfajta 
szabadság szele járta át a levegőt. Ez a tény nemcsak az 
egyes emberek életében hozott alapvető változásokat,

hanem a városlény esetében is. Egyszerre véget ért a 
városlény kamaszkora. Az eddigi botlásokért csak korláto
zott mértékben voltunk felelősek, mára ez a felelősség teljes 
lett. Budapest 1989-ben vált nagykorúvá. Ezután útján más
féle erők fogják kísérni, mint korábban. Sokkal tudatosab
ban lehet ma szembenézni a várossal, mint tíz évvel ezelőtt. 
Ugyanakkor minden korábbinál veszélyesebb romboló erők 
is aktivizálódtak a másik oldalon - elég a város növekedé
sének új dimenzióira gondolnunk. Ahhoz, hogy egy ilyen 
helyzetben helyesen cselekedjünk, ismét emlékeznünk kell. 
Fel kell magunkban idézni az ártatlanság korát, Széchenyi 
Budapestjét, ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk mindazt 
a negatív tapasztalatot sem, amit az elmúlt másfélszáz év 
hozott. Csak szellemi úton lehet esélyünk az alvilágból fel
emelkedni egy új életbe, a költő példáját követve

Alekszandr Szergejevics Puskin 

ÚJJÁSZÜLETÉS

Álmosan festi át a lángész 
Remekét a barbár keze,
S a képet a saját silány és 
Torz rajzával mocskolja be

De évek múltán megfakulva 
Pikkelyekben pattog a máz.
S amilyen volt, felragyog újra 
A gyönyörű műalkotás.

Lelkűnkről így halnak le belső 
Megszenvedett botlásai,
S feltámadnak benne az első 
Szent napok látomásai.

(Szabó Lőrinc fordítása)

A cím felett a Lánchíd rajza a  Száz éves a Pesti M agyar Kereskedelmi Bank 
(Budapest 1941.) c. kiadványból. A 24-28. oldalakon a pesti Duna-pait 

látképe Vasquez Károly Buda és Pest szabad királyi városainak tájleírása 
1838. című térképéről (BTM  gyűjteménye)


