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A hirdetések tartalmáért  
szerkesztőségünk nem vállal felelősséget.

Lapunkat rendszeresen szemlézi a megújult observer.hu

A címlapképen: az Abu Dhabi-i Louvre épülete

Fotó: Jaksa Bálint 

 „(…) Üres a híd, - csend mindenütt.” (Arany János, Híd-avatás, 1877)

Két hónappal ezelőtt rettenetes szerencsétlenség történt a Margit híd alatt. A Viking 

Sigyn szál lodahajó utolérte, majd felborította a zuhogó esőben, koromsötét estében a 

Hableány sétahajót. A sétahajó fedélzetén harminchárom dél-koreai turista és két főnyi 

magyar legénység tartózkodott. Heten élték túl az ütközést. A megáradt Duna erős sod-

rása miatt a mentés és kiemelés munkálatai majd két hétig húzódtak és heroikus erőfe-

szítést követeltek a mentésben résztvevő búvároktól. Ezekben a napokban különös dol-

gok történtek a városban, a pesti rakparton és a hídon. Ennyi idő, tudnii l l ik két hónap 

múltával, talán nem kegyeletsértő a szerencsétlen baleset kapcsán egy más perspektívá-

ból beszélni a Dunáról, Budapestről. Történt ugyanis azokban a napokban, hogy talán 

nem volt olyan beszédszituáció, amikor így vagy úgy szóba nem került a szerencsétlen-

ség. Százak zarándokoltak el a hídhoz és a rakpartra, hogy megnézzék a szerencsétlenség 

helyszínét és mentésre érkező úszódarukat, csónakokat, úszóműveket. Mintha hirtelen 

a város rácsodálkozott volna, hogy van itt egy folyó, ami nem pusztán politikai, város-

politikai, urbanisztikai, turisztikai, ingatlanfejlesztői képződmény csupán, nem pusztán 

látványával van jelen a város életében, nem pusztán, úgymond, „optikai lény”, „politikai 

termék ”, hanem elsősorban természeti entitás. Tucatnyi várospolitikai program foglalko-

zott az elmúlt évtizedekben a város és folyó kapcsolatával, de az üres szólamokon, válasz-

tások környéki szakmai blöffökön túl valójában soha, semmi sem történik, ami 

a Dunát az őt megil lető helyén kezelné a város életében. Furcsa és kísérteties, hogy 

egyébként ez a helyszín, vagyis a Margit híd környéke nem először színtere a város tra-

umáinak. Gondoljunk csak a közlekedőkkel tömött Margit híd 1944-es felrobbantására, 

vagy a nyilasvérengzés budapesti zsidó áldozataira. Néhány napra a város közös traumát 

élt át, aminek pszichológiája, a közös tudatalattira gyakorolt hatása szinte kézzelfogható 

volt. A városlakók mentális térképén a Duna folyó nem pusztán látványelemként, hanem 

valódi szomszédként, ősidők óta itt lakó, az ideépített várost vendégül látó őslakosként 

nyilvánult meg. Mert a balesetet okozó emberi, szervezési, rakpart-gazdálkodási, szabá-

lyozási, hajózási tényezőket mind-mind felülírta az az ősi kapcsolat, amire ritkán csodál-

kozunk rá. Túl ritkán ráz meg minket igazán mélyen, túl ritkán ismerjük fel annak 

a tragédiáját, ha fákat vágnak ki városunkból, ha a folyónk folyóként, természeti lény-

ként viselkedik, ha a viharok, a vi l lámok rámutatnak arra, hogy vendégként vagyunk itt, 

vendégségbe érkeztünk erre a tájra házainkkal, hajóinkkal, autóinkkal. Meredten néztük 

a folyót. Mintha a fodrozódás, a habok, örvények hozzánk beszélnének. Beszélnek mind-

arról, amiről mindig is. Ne bámészkodjunk tovább. Legyen agyunk és szívünk mindan-

nak megértéséhez, amiről a valójában szó van.
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Az előző számunkban hibásan közöltük az Agroverzum 

fotósát: a képeket Juhász Norbert készítette. 
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