
A minap, miközben álltam a hídon, a tavalyi avatásra gondoltam. A hangulat csodás 

volt, a tömeg ujjongott. A hidat a közlekedési miniszter avatta fel a miniszterelnök 

távollétében. A megnyitóról ekképpen írt a Vasárnapi Újság 1876. május 7-ei száma: „Múlt 

vasárnap nyitották meg ünnepélyességgel a közhasználatnak már február végén átadott 

Margithidat, mely hatalmas s egyúttal ékes kapocs gyanánt fűzi egymáshoz hosszú 

évszázadok tartamára a főváros két partját. 

Lássuk, hogyan is merült fel e különleges ívhíd megépítésének ötlete! A Lánchíd 

megépítése óta volt ugyan állandó kőhíd, mely összekötötte Pestet és Budát, ám ez az 

élénkülő forgalmat egyre kevésbé tudta kiszolgálni.  Ráadásul, a téli hónapokban még a 

Péterváradot Újvidékkel összekötő hajóhidat sem lehetett használni, hiszen ilyenkor a 

jégzajlás nehezítette az átkelést a folyón. Így időszerűvé, sőt szükségessé vált egy új, állandó 

híd építése. 

A nyolc évvel ezelőtti X. törvénycikk rendelte el a megépítését. Mivel az átjáró 

fontosságával kapcsolatban kétség sem merült fel, kiírták a pályázatot. 43 pályamunka 

érkezett, közülük a legmegfelelőbbnek Ernest Goüin francia mérnök terveit találták. A hídnak 

hat nyílása van, ehhez jelenleg két parti nyílás csatlakozik. A vasszerkezeteket a MÁV 

támogatásával építették. A híd hatalmas, aki járatos Pesten, nap mint nap tapasztalhatja: 

majdnem 700 méter hosszú, szélessége pedig 25 méter.  A munkálatok után az átadóra- amire 

sokan emlékezhetünk- 1876. év április hó 30.  napján került sor.  

Csupán egy éve adták át, de máris a fejlesztést szorgalmazzák, lóvasutat terveznek a 

hídra. Budapest lakosságának rohamos növekedése miatt valóban szüksége van a városnak az 

ilyesfajta változásokra. Úgy láttam, már el is kezdődtek a munkálatok.  Több tíz szorgos 

munkás végzett méréseket az elmúlt néhány napban, azzal kapcsolatosan, hogyan is fogjanak 

neki az új lóvasút megalkotásához. Ha elkészül, ez lesz az első budapesti híd sínpályával.  

Manapság sok újságban olvashatjuk hírét annak, amit Arany János is sokat emleget a 

Margit hídhoz kapcsolódó költeményében. A versben gyermekek, szerelmesek, hajadonok, 

szegények, öregek, volt katonák és még számtalan ember a hídról a vízbe ugorván vetnek 

véget életüknek. Arany János így írja le a szörnyű cselekedeteket: 

„Igy, s már nem egyenkint, - seregben, 

Cikázva, némán ugranak, 

Mint röpke hal a tengerekben; 

Vagy mint csoportos madarak 

Föl-fölreppenve, szállanak” 



S valóban: egyre több holttestet fognak ki a Dunából. Egy éve ilyen tájt egy katona 

testét találták a habok között, kinek zsebében egy üzenet volt, ami így szólt. „Kedves Palim! 

Arra kérlek, hogy mindjárt ebéd után, még 4 óra előtt jőj be hozzám a kaszárnyába, de 

biztosan. Budapest, ápril 10, 1877. Szerető barátod: Elek” Úgy vélik, azért lett öngyilkos, 

mert ezt a levelet nem küldhette el barátjának, aki így nem tudta kisegíteni bajából.  

A fentebb említett öngyilkosságok azonban ne nyomjanak bélyeget legújabb hidunkra. 

Használjuk!  Sétáljunk rajta, csodáljuk szépségét! 
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