
GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A  BUDAI VARHEGY 
K IÉ PÍTÉ SÉ N E K  TERVE.

Gróf Széchenyi Istvánt a Lánchíd építésével kapcsolatban Buda és 
Pest közlekedési kérdéseinek egész sora foglalkoztatta. Többszöri angliai 
tartózkodása alatt — főképen 1832-ben és 1834-ben — nemcsak London tu
dományos intézeteit, színházait, klubjait tekintette meg, de bámulatos te
vékenységet fejtett ki az angol kereskedelmi, közgazdasági intézmények 
tanulmányozásában is. Kereste a legnevesebb angol mérnökök és építészek 
ismeretségét s velük termékeny eszmecserét folytatott nemcsak az akko
riban őt mindenekfelett érdeklő hidakról és gőzhajókról, de alagútakról 
és a forgalmat megkönnyítő új útvonalak építéséről is. A Duna mindkét 
partjáról, a folyó medréről, az építendő Lánchíd környékéről pontos fel
vételi rajzokat és leírásokat készíttetett, melyekről az angol szakemberek 
nagy dicsérettel nyilatkoztak, s amelyek nagymértékben hozzájárultak 
ahhoz, hogy a külföldön komoly tárgyalásokba bocsátkoztak vele.1 Haza
térve aztán itthon értékesítette a legkülönbözőbb téren szerzett külföldi 
tapasztalatait, örökké az ő nevéhez fűződő korszakos tette a Lánchíd 
megépítése volt, melyet sok küzdelem és huza-vona után2 végre 1849. no
vember 1-én adtak át a forgalomnak. Azonban Széchenyi tisztában volt 
azzal, hogy a Lánchíd csak úgy felelhet meg igazán rendeltetésének, ha 
nem csupán a folyam két partjának közvetlen összeköttetését szolgálja, 
hanem a budai Várhegy körül elterülő, régóta elhanyagolt városrészeket, 
a Tabánt, a Krisztinavárost közelebb hozhatja és bekapcsolhatja a Lánc
híd megnyitásától várható forgalomba. Mint a Helytartó Tanács kereté
ben felállított Közlekedési Bizottság elnöke mozgalmat indított a Lánc
hidat a Krisztinavárossal összekötő budai Alágút ügyében, melynek esz
méje már korábban, a Lánchíd építésével egyidejűleg vetődhetett fel nagy 
elméjében. A két város közvetlen összeköttetését szolgáló újabb tervet,

1 Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István élete és működése 1830— 1836 közt. Budapest, 
1934. IX. és LXIII. 1.

2 Viszota Gyula: A Széchenyi-híd története az 1836: XXVI. t. c. megalkotásáig. Buda
pest, 1935.
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épúgy mint annakidején a hídeszmét, főleg a budai közönség lelkes párt
fogásába vette, azonban a szabadságharc nagy eseményei egyelőre útját 
állották a kivitelnek.

A nemzeti gyász enyhültével e gondolat is új életre kelt: 1851-ben 
Ürményi József megalakította az Alagút-Társaságot és az alapszabá
lyok jóváhagyása meg a nyilvános jegyzés útján terjesztendő alagút- 
részvények kibocsátása érdekében kérelemmel fordult a bécsi kereskede
lemügyi minisztériumhoz. Az ügy Bécsben véleményezés céljából egyik 
minisztériumból a másikba vándorolt, míg végre 1852. június 22-én az 
illetékes kereskedelemügyi minisztérium a belügy-, pénzügy- és hadügy
minisztériummal egyetértőleg hozzájárult az Alagút Részvénytársaság 
megalakulásához és az alagút-részvények kibocsátásához. A  végleges enge
dély megadását azonban arra az időpontra tartották fent, amikor a rész
vények jegyzése megtörtént, az alakuló közgyűlés a társaság elöljáróit 
kinevezte és az alapszabályok jóváhagyást nyertek.3 4 A belügy- és pénz
ügyminisztériumnak az alagútjavaslattal szemben nem voltak aggályai, 
csupán a hadügyminisztérium kötött ki néhány katonai és várvédelmi 
természetű feltételt, így pl. azt, hogy a Vár ostroma esetén az alagút két 
bejárata elzárassék s a forgalom a régi útvonalra tereitessék.

Minthogy az engedély közlése még azután is jóidéig késett és Budán 
ezirányban nyugtalanító hírek terjedtek el, a Krisztinaváros lakói 1852. 
július 10-én kelt és harmincöt krisztinavárosi háztulajdonos aláírásával 
ellátott felségfolyamodványban kérték a császártól az alagútépítés enge
délyezését.* A kérvénynek annyiban volt is foganatja, hogy az engedély 
most hamarosan lekerült a minisztériumi iktatók útvesztőiből az Alagút- 
Társasúghoz, amely késedelem nélkül megindította a részvényjegyzést. 
1852. november 5-iki tanácsülésén Walheim János polgármester előter
jesztésére Buda városa is 25 darab alagút-részvényt jegyzett és utasította 
a városi pénztárt, az összérték első tizede fejében 250 forintnak a meg
bízott Wodianer-cégnél való lefizetésére.5 A városi tanács példáját követ
ték a polgárok, s az ilymódon összegyűlt részvénytőkével 1853 februárjá
ban hozzáfogtak az építéshez.

A budai Alagútat gróf Széchenyi István elgondolása alapján Clark 
Ádám, a Lánchíd építője tervezte. A munka a szokásos „tárna“ fúrásá
val kezdődött, vagyis a tervbevett alagút tengelyének megfelelő, csaknem 
vízszintes folyosó építésével, melynek az volt a rendeltetése, hogy a 
kőzet geognosztikai természetéről tájékoztasson, hogy a talajvíz leveze

3 Fővárosi Levéltár: Corr. Mag. 1852. 2538.
4 Főv. Levéltár: Corr. Mag. 1852. 2538.
5 Főv. Levéltár: u. o.

21* 323



tését lehetővé tegye, hogy a kitermelés munkájához minél számosabb tá
madási pontot nyújtson, s végül, hogy a tárnában dolgozó munkásoknak 
friss levegőt szolgáltasson. Az alagúitmunkálatoknak e stádiumáról Clark 
Ádámnak egy színezett rajza („Durchschnitt des Ofner Festungs Berges 
mit Bezug auf den theilweisen Fortschritt der Tunel Arbeiten. Pesth, am 
10. Juni 1853. Adam Clark m. p.“ felirattal) tájékoztat a bécsi Albertina 
építészeti rajzgyüjteményében.6 A rajz nyomán, mely a budai Várhegyet 
keresztmetszetben ábrázolja, szemléletes képet kapunk a Várhegy belse
jében folyó kitermelő munkálatok előrehaladásáról. A rajzon az alagút 
tárnáját középen mintegy 50 méter magas akna köti össze a Sándor- 
palota és a Hentzi-emlék közt a Szent György-térrel. Ez a függőleges bejá
rat a Várhegy belsejébe a kitermelő munkához új támadási pontokat 
nyújtott, lehetővé tette a kitermelt kőzet elhordását és a szükséges épí
tési anyagoknak az alagútba szállítását, végül természetes ventilációt 
szolgáltatott. Ebbe az aknába, melynek létjogosultságát a kész alagút fö
löslegessé tette volna, az akkori Genie Direction várvédelmi okokból lép
csők építését rendelte el, valamint kapuk beépítését is az Alagút mind
kétoldali bejáratához. Építés közben azonban a hadügyi kormányzat a 
budai várnak, mint erődnek használhatatlanságára ráeszmélt és a kapuk 
felállítását épúgy, mint az akna lépcsőfokainak beépítését is elengedte. A 
Szent György-térre vezető akna mindmáig megmaradt és az alagútban 
lévő ajtók közül kettő ma is ez aknához vezet.7

Az alagútban kétoldalt gyalogjárót, középen pedig Budapesten első- 
izben faburkolatot fektettek le és kellőképen gondoskodtak a falakon le
csöpögő víz elvezetéséről is, mely a Várhegy mészmárga kőzetének cisz
ternaszerű üregeiből helyenként bőségesen szivárgott. Clark Ádám az 
alagút falának hosszában, közel a gyalogjáróhoz, több párvonalas csator
nát is készített a kiszivárgó víz elvezetésére, minthogy azonban e csator
nákat a meszes lerakódások idővel eltömték, az Alagút-Társaság igazgató
sága a falbavágott kis csatornákon vezette le a vizet a kocsiút alatt elhe
lyezett főcsatornába.8

A Lánchíd révén a város forgalmi központjába került alagútnál 
mindenekelőtt esztétikai szempontok követelték meg! a két bejáratnak 
kapuzattal való kiképzését. De szükségessé tette a bejárati nyílások meg
erősítését a Várhegy kevéssé ellen tálló, romlandó kőzete is, hogy azok a 
szél, eső és a rája nehezedő hótömegek behatása ellen védve legyenek. E cél
ból Clark Ádám a mi szemeinknek talán kissé fantasztikus, de a kor ro

6 Jelzete: Arch. 8771.
7 Edvi-Illée Aladár szerk.: Budapest műszaki útmutatója. Budapest, 1896. 372. 1.
8 Edvi-Illés Aladár: id. m. 373. 1.
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mantikus hajlamaiban gyökerező díszes kapuzatot tervezett az Alagút 
vízivárosi bejáratához, melyhez az alapgondolatot talán az egyiptomi ú. 
n. masztaba-sírok, a legfőbb tisztviselők temetkezési építményei szolgál
tatták. Clark tervrajzán az alagút-torkolatot erős homlokzatfal zárja le. 
A bejárat két oldalára két-két hatalmas, egyiptomi lótuszoszlopot állított, 
melyekhez hasonlókat a karnaki templom oszlopformái közt találunk. Az 
oszlopfőkön súlyos architráv nyugszik, amelyre fríz nélkül, közvetlenül 
borul rá a koszorúpárkányzat. A kapuzatot kétoldalt egy-egy szfinxxel 
lezárt, befelé haladó bejárati fal védi. A Clark-féle alagútkapuzatot ebben 
az alakban őrizte meg számunkra a Clark Ádám tervrajza után készült 
Barabás Miklós festménye. (1. ábra.)

Kivitelre azonban nem ez a kapuzat, hanem egy ugyancsak Clark 
Ádám által tervezett egyszerűbb, a Lánchíd architektúrájához inkább 
hozzáilleszkedő, dór-stílusban épült kapuzat került, amelyről kétoldalt 
elmaradtak a bejárati falak. Közben az alagút-építkezés annyira előre
haladt, hogy 1857. február 21-én Ürményi József alagúttársasági elnök a 
budai tanáccsal tudatta az alagút elkészültét és a hatóságok előzetes intéz
kedéseit kérte a közforgalom részére való megnyitására.“ Miután az 
Alagút-Társaság már korábban meg folyamodta a bécsi minisztériumban 
az alagút-vám szedésére vonatkozó engedélyt, 1857 tavaszán megérkezett 
az 1857. április 17-én kelt és Toggeriburg lovag osztrák kereskedelemügyi 
miniszter által aláírt vámengedély, mely 50 évre biztosítja a vámszedés 
jogát az Alagút Részvénytársaságnak, meghatározza a fizetendő vám 
magasságát és az elszámolás módozatait, megállapítja az Alagút-Társaság 
kötelezettségeit, intézkedik az Alagút tulajdonjogáról a szerződésben kikö
tött 50 év lejárta után. Az érdekes, mindeddig kiadatlan okmányt,9 10 egész 
terjedelmében közöljük:

Mauth-Concession6-Urkunde für den Ofen-Pester-Tunnel-Verein. Das kais. könig. Han
dels Ministerium findet auf Grundlage des in der Minister-Conferenz vom 14. April 1857 ge
fassten Beschlusses der unter Firma „Budapesti alagút társulat“  oder Ofen-Pester-Tunnel- 
Verein gebildeten Actien-Geeellschaft eine Mauth-Concession mit dem Rechte zur Abnahme 
einer Mauthgebühr für den durch den Ofner-Festung6berg erbauten Tunnel auf die Dauer von 
Fünfzig Jahren vom Tage der gegenwärtigen Concessione-Urkunde angefangen, gemäss den 
nachstehenden Bestimmungen zu bewilligen.

§  1.
Die Mauthgebühr wird festgesetzt, wie folgt: 1. Mit Einem Kreuzer Conventions Münze 

für den Fuhsgeher mit oder ohne Last; 2. Mit drei Kreuzern C. M. für ein Stück Zugvieh in

9 Föv. Levéltár: Budai tan. 1857. 1973.
19 Főv. Levéltár: Budai tan. 1857. 5032.
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und ausser der Bespannung; 3. Mit zwei Kreuzern C. M. für einen einrädrigen Zug oder 
Schubkarren sammt Zieher oder Schieber; 4. Mit drei Kreuzern C. M. für einen zweirädrigen 
Zug- oder Schubkarren sammt Zieher oder Schieber; 5. Mit sechs Kreuzern C. M. für einen 
vierrädrigen Zugkarren sammt zwei Ziehern. Jeder nicht unter 3, 4, und 5 einbezogene Zieher 
oder Schieber unterliegt der für Fussgeher festgesetzten Mauthgebühr, der Durchtrieb von 
Horn- oder kleinerem Vieh ist nicht gestattet.

§  2 .

Der Staatsverwaltung bleibt das Recht Vorbehalten, den vorstehenden Mauth-Tarif, 
während der Concessions-Dauer in dem Falle zu modifiziren, wenn der von der Staatsverwal
tung anerkannte Reinertrag des Unternehmens, abgesehen von den statutenmässigen Hinter
legungen in den Reservefond Zehn Procente und zwar nach fünfjähriger Durchschnittsberech
nung übersteigt. Eine solche Modificirung kann demnach so oft eintreten, als das in den je
weilig nächst abgelaufenen fünf Jahren erzielte, von der Staatsverwaltung anerkannte Durch
schnitts-Erträgnis des Tunnels ohne Einbeziehung der statutenmässigen Hinterlegungen in den 
Reservefond einen Zehn Procent übersteigenden Reinertrag erzielt. Aus diesem Anlasse wird 
dem Vereine zur Pflicht gemacht, einen genauen Ausweis des jährlichen Mauth-Erträgnisses zu 
verfassen und diesen Ausweis regelmässig binnen vier Wochen nach Ablauf jedes Sonnenjahres 
der Statthalterei Abtheilung zu Ofen vorzulegen.

§  3.

Bezüglich dieser Tunnel-Mauth haben alle bei aerarial Mauthen jeweilig bestehenden 
Mauthbefreiungen und Mauthbegünstigungen, sowie auch diejenigen volle Geltung, welche im 
Punkte 5. des vom Ofen-Pester Tunnel-Vereine hinsichtlich der ihm von militairischer Seite auf
erlegten Bedingungen auszustellenden Reverses bezeichnet sind. Ferner ist die Löschmann
schaft und die Polizeimannschaft von jeder Mauthentrichtung frei.

§  4.

Daß Eigentumsrecht auf den Grund und Boden des Tunnels bleibt dem Staate, bezüglich 
der k. k. Fortification, Vorbehalten, und der Verein ist verpflichtet, allen in dem vorerwähnten 
auszustellenden Reverse enthaltenen Bedingungen genau nachzukommen.

§ 5.

Der Verein ist verpflichtet, die Fahr- und Gehwege des Tunnels stets in klaglosem 
Zustande zu erhalten, für die vollkommen entsprechende Beaufsichtigung und Beleuchtung des 
Tunnels Sorge zu tragen, und überhaupt die fortwährende freie Passage in polizeilicher und 
militärischer Beziehung nach Möglichkeit zu sichern. Sollten grössere Reparaturen oder irgend
welcher Zufall die jeweilige Absperrung des Tunnels nothwendig machen, so hat der Verein hie
von sogleich der Polizei-Behörde und dem Festungs-Commando die Anzeige zu erstatten.

§  6 .

Der Verein ist ferner zur entsprechenden öffentlichen Affigirung des Mauth-Tarifes ver
pflichtet, so wie er auch schuldig ist, allfällige Anordnungen oder Weisungen über die einzu
führende Mauth-Controlle genau zu beobachten.
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Nach Ablauf der Concessionsdauer von Fünfzig Jahren hat der Verein den Tunnel nebst 
allen dazugehörigen Lokalitäten dem Staate unentgeltlich zu übergeben, da der Verein zur 
Hereinbringung der Herstellung«- und Erhaltungskosten des Tunnels blos auf die von den 
Passanten während der Dauer der Concession tarifmässig entrichtete Mauth Anspruch hat.

§  8.

Sollte die Staatsverwaltung den Tunnel noch vor Ablauf der concessionsmässig festge
setzten Dauer von Fünfzig Jahren übernehmen wollen, so ist der Verein gehalten, denselben 
gegen Ersatz des Anlagekapitals nach Abschlag des vorhandenen Reservefondes und unter Ab
rechnung der allenfalls bereits bewirkten Kapitals-Rückzahlungen abzutreten.

$ 9.

Schliesslich wird der Gesellschaft in dem Falle die Bewilligung einer angemessenen Ver
längerung der Concessionsdauer in Aussicht gestellt, wenn mit Ablauf der festgesetzten fünf
zigjährigen Dauer die Amortisation des Gesellschafts-Capitals noch nicht bewirkt sein sollte. 
Hierbei wird aber als Bedingung festgesetzt, dass von dem jährlichen, den fünf percentigen 
Reinertrag des Unternehmens übersteigenden Überschüsse ein Drittheil zur Amortisirung des 
Gesellschafts-Capitals verwendet werde.

Wien, den 17. April 1857.
Ritter v. Toggenburg m. p. 

k. k. Handelsminister.

Négyévi megszakítatlan munka árán, ilyen előzmények után 1857. 
április 30-án nyitották meg a budai Alagútat a közforgalom számára.11 
A megnyitás után tíz éven át az Alagútnak csupán a Lánchíd felé néző, 
keleti bejáratánál volt kapuzat. 1868 tavaszán a krisztinavárosi polgár
ság mozgalmat indított a Krisztinaváros felé néző nyugati homlokzatnak 
kiépítése iránt. Buda szab. kir. főváros Szépítő és Építő Bizottmányának 
1868. augusztus 3-án tartott ülésén temesi Reitter Ferenc m. kir. köz
munka és közlekedésügyi miniszteri osztálytanácsos és a budai Alagút- 
igazgatóság műszaki vezetője, a krisztinavárosi alagútfő kiépítésére és 
kapuzattal való díszítésére kért engedélyt. Kérvényéhez tervrajzokat csa
tolt, melyeket a bizottmány jóváhagyott és a kapuzat felépítésére az 
engedélyt megadta. Beitter Ferenc mérnök tervrajzait a krisztinavárosi 
alagút-kapuzathoz a Fővárosi Levéltár őrzi.12

Míg a Lánchíd után a budai Alagút terve is szerencsés megvalósu
lást nyert, Széchenyi István egy további fontos terve, mely elsősorban

11 Az alagút-építmény összköltségei 524,000 frtot tettek ki. V. ö. Budapest műszaki 
útmutatója. 372. 1.

12 Föv. Levéltár: Budai tan. 1868. 2380.

§  7.
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Pest városa és a Vár közvetlen forgalmát volt hivatva szolgálni, eredeti 
elgondolásában nemcsak hogy kivitelre nem került, de mint terv is mind
eddig ismeretlen maradt. A negyvenes évek végén és az ötvenes évek 
elején a Várhegyre vezető egyetlen számbajövő forgalmi útvonal a 
Szarvas-térről a Várhegy déli lejtőjén az ottani várkapun át a kir. palota 
elé, onnan pedig a Vizikapuhoz vezető régi, rosszkarban lévő, helyenként 
igen meredek kocsiút volt. Ennek a közel 350 öl (1 bécsi öl =  1.89 méter) 
hosszúságú útvonalnak összemelkedése 24 ölre rúgott, ami ölenként 6.12 
hüvelyk (1 hüvelyk =  2.63 centiméter) átlagos emelkedést jelent; helyen
ként azonban, így a várkapu fölött és a Szent György-tér bevágásánál, 
az emelkedés ölenként 8, sőt 9 hüvelykre fokozódott, miáltal a kisebb 
teherrel megrakott szekerek is csak nagy üggyel-bajjal, síkos jég esetén 
pedig egyáltalán nem bírtak a Várba feljutni. Széchenyinek1, ki gróf 
Sándor Móriccal való barátsága révén oly gyakran megfordult a várbeli 
Sándor-palotában, valahányszor kocsin tette meg az útat, mindannyiszor 
át kellett szenvednie e primitív és nehézkes útvonal gyötrelmeit. Csoda-e, 
hogy haladásért rajongó lelke itt is javítani, tökéletesíteni törekedett? 
Naplói, melyek egy szeizmográf érzékenységével reagálnak mindenre ami 
foglalkoztatta, erre vonatkozólag nem őriztek meg feljegyzést. Hogy 
Széchenyi mégis és igen behatóan foglalkozott a Várhegyre vezető modern 
útvonal gondolatával, s hogy erre vonatkozólag a legapróbb részletkér
désre kiterjedő eszmecserét folytatott közlekedési terveinek egyik nagy
érdemű megvalósítójával, Clark Ádámmal, erre újabban felszínre került, 
eddig ismeretlen tervrajzok szolgáltatnak tanúbizonyságot.

A bécsi Burghauptmannschaft irattárából örökös letétképen a bécsi 
Albertinába került nagyértékű építészeti rajzanyag közt egy igen gondos 
kivitelű, nagyméretű (66X122 cm.) tervrajz is felszínre került,13 mely a 
következő címet viseli: „Projectirte Auffahrt von der Tunnel-Mündung in 
die Ofner Festung, nach der Idee des Grafen Stefan Széchenyi, entworfen 
von Adam Clark.“ A vízfestésű tervrajz a Várhegynek Pest felé néző ol
dalát ábrázolja a kir. várral és szomszédos épületeivel, a Zeughausszal, a 
Sándor-palotával és a katonai főparancsnokság épületével. Ez épületek 
alatt egy szemünknek szokatlan, négy fordulóból álló, támasztófalakkal 
ellátott, kiépített útvonalat látunk úgy, ahogy gróf Széchenyi István az 
Alagút-torkolattól a Szent György-térre vezetendő műútat tervezte. Az 
útvonal az Alagút bejáratától délnek kanyarodik, az egykori szénaraktár 
és a régi hajóhíd irányában épült házsor fölött a várfal legdélibb bás
tyájáig emelkedik, onnan egyenes irányban a várhegyi kioszkig északnak 
tart, majd a katonai főparancsnokság épülete, a Várszínház és Sándor-

19 Albertina, Wien. Arch. Zeichn. 8770.
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palota alatt elhaladva és a Zeughaus déli sarkánál felállítandó diadal
kapunál utolsót fordulva, a Zeughaus és a Sándor-palota között a Szent 
György-térre fut be. (2. ábra.)

Minthogy Clark Ádám tervrajzához nincsenek a kivitelre vonatkozó 
részletrajzok csatolva, a tervezett útvonal hosszúságára, emelkedésére és 
a kiépítés egyéb kérdéseire nézve sincsenek számszerű adataink. Azonban 
a szemléletes tervrajz e részletekre nézve is megközelítően pontos tájé
koztatást nyújt. Az Alagúttól a Sándor-palotáig emelkedő, négy forduló
ból álló útvonal hosszúsága hozzávetőleges számítás szerint mintegy 
650—700 ölt tehet ki, emelkedése tehát a Várhegy magasságához viszo
nyítva ölenként alig három hüvelyknyi lehet, úgyhogy a tervezett útvo
nal kényelmes, télvíz idején is nehézség nélkül igénybevehető feljáratot 
biztosított volna a nagyobb teherrel megrakott járművek részére is. A 
földmunka anyagát jórészt maga a hegyoldal szolgáltatta volna, ameny- 
nyiben az egyik helyen földásás útján nyert anyag a helyszínen a föld
feltöltés és szintezés (planirozás) munkáinál lett volna fölhasználható. A 
kőművesmunka az alapfalak és a kőborításos támasztófalak emelésére, 
továbbá a boltozat- és csatornamunkára terjedt volna ki. Az úttest külső 
megoldását Clark tervrajza világosan mutatja. A két kocsiférőhelynél va
lamivel szélesebb műút Mac Ádám-rendszerű zúzott kőburkolatú úttesten 
nyugszik; kőlapokkal borított támaszfalak övezik, kétoldalt felemelt gya
logjárók szegélyezik. A támaszfalakat egyenlő távolságban támasztópillé
rek védik, amelyeken az úttest megvilágítása céljából kandeláberek nyer
tek elhelyezést. Az útvonal utolsó fordulójánál a Zeughaus és a királyi 
palota közt, egy, a tervrajzon jól kivehető diadalkapu közvetlen bejáratot 
nyitott volna az ú. n. Gesztenyefasoron (Kastanien-Allee) át a Zeughaus 
megkerülésével a Szent György-térre.

Gróf Széchenyi István eszméje úgy, ahogy azt Clark Ádám interpre
tációjában magunk előtt látjuk, talán örökre nyom nélkül maradt volna, 
ha a szükség nem kényszeríti a hatóságokat, hogy a Széchenyi- 
féle tervet újra szőnyegre hozzák. Katonai és polgári hatóságok egyaránt 
sürgették a Várból a Lánchídhoz vezető ú. n. Léiméi—Pap-féle (a telek- 
tulajdonosok után elnevezett) rendkívül elhanyagolt, télen számtalan bal
esetet okozó életveszélyes gyalogút megszüntetését és egy modern műút 
építését.14 A mozgalom élén haladt Buda városának elöljárósága, amely 
az új műút építésével nem csupán kényelmes, modern közlekedési útat 
akart teremteni Pest városa és a Vár között, hanem a tervezett útvonaí 
által érintett, régóta elhanyagolt egész városrészt végre rendezni óhaj
totta. Erre most volt a legnagyobb szükség, minthogy az 1849-i ostrom

14 Főv. Levéltár: Corr. Mag. 1847— 50. 3647.
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következtében a környező városrész házainak jórésze leégett, viszont most 
kínálkozott a legjobb alkalom is, minthogy a kisajátítandó, jórészt leégett 
házak és elpusztult telkek példátlanul olcsó áron voltak megválthatok. 
Szükségessé tette az új útvonalat egy esetleges árvíz veszélye is, minthogy 
az 1838-i nagy árvíz alkalmával az itt álló házak és hivatalok teljesen el 
voltak zárva a világtól.

Az új műút első tervét a Széchenyi—Clark-féle megoldásra támasz
kodva, Várasdy Lipót városi mérnök készítette még 1850 tavaszán. 1850. 
december 5-én Buda városának elöljárósága memorandummal fordul 
Koller Ferenc miniszteri biztoshoz, hogy a budai Lánchídfőtől a Zeug
haus melletti „fedett feljáróig“15 („Verdeckter Gang“, egy beüvegezett 
vasoszlopos folyosó, mely a királyi palotát a Zeughausszal összekötötte) 
és onnan a Vizikapuhoz vezető új útvonal építéséhez járuljon hozzá. Az 
útvonal mintegy 40.000 forintba kerülne, mely összeget felveendő kölcsön 
útján szándékozik az elöljáróság előteremteni.16 1850. december 6-án a k. 
k. Kriegsministerium néhány, az erődítési körzetbe tartozó teleknek a 
tervbe vett útvonal részére való átengedését közli s kéri, hogy erről a 
polgármesteri hivatal az Alagút Társaságot is értesítse. 1852. május 7-én 
Albrecht főherceg, ki Haynau elbocsátása után Magyarország katonai és 
polgári kormányzója lett, bizottság összehívását rendeli el „zur Ermitt
lung einer näheren und bequemeren Auffahrtsstrasse als die dermalen 
bestehende von der Kettenbrücke in die Festung“. A bizottság már május 
22-én össze is ült báró Dietrich várparancsnok elnöklete alatt és tagjai 
voltak: Augusz Antal, a cs. kir. kerületi helytartóság elnöke, lovag 
Wálheim János Buda városának polgármestere, Fischer Károly, az or
szágos építészeti hivatal főtanácsosa, végül Weisz mérnökkari őrnagy. Az 
elnöklő Dietrich báró konkrét javaslattételre szólította fel a bizottságot, 
mire az négyféle megoldást vitatott meg. E megoldások közül kettő a 
tervbe vett és a katonai hatóságoktól is kívánatosnak mondott budai 
alagút építését eleve kizárta volna, s azért nem is kerültek érdemleges 
tárgyalásra. A két további terv közül az egyik (3. ábra) a Lánchíd bu
dai hídfőjétől kiindulva és az Alagút előtt északnak kanyarodva, négy
szeri fordulóval vezet az ú. n. Jákob-lajtorjája (a Lánchídtól a Várba 
vezető falépcső gyalogosok számára) fölött a. Vizikapuhoz (a mái Dísz
térre). Ez a megoldás számolt az Alagút építésével, viszont feltételezte a 
régi Vizikapu és a hozzáépített várvédelmi szertár (Fortifikations-Depot) 
lebontását, utolsó fordulóján különösen magas és erős támaszfalakat kí

15 V. ö. Bánrévy György: A  budavári katonai ezertár (Zeughaue) 1725— 1901. Tanul
mányok Budapest múltjából. II. Budapest,. 1934. 35. 1. és 28. jegyz.

16 Főv. Levéltár: u. o.
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vánt, végül pedig egy új kapu építését tette szükségessé, miáltal kivi
tele a négy terv közül a legtöbb költséget emésztette volna föl. A bizott
ság negyedik terve (3. ábra felső kép) az új útvonal várbeli torkolatára 
nézve Széchenyi elgondolásához mutat közeledést. A csupán három for
dulóra tervezett útvonal Clark Ádám tervrajzától eltérően a Zeughaus és 
a királyi vár közti gesztenye-fasorban fut ki és a Zeughaus megkerülé
sével, egyrészt az udvari istálló épülete és a Teleky-ház, másrészt a 
Zeughaus és a Sándor-palota közt a Szent György-téren felállított 
Hentzi-emlékműhöz vezet. E terv kivitele az előzetes költségvetés szerint 
259.515 forint 52 krajcárt emésztett volna föl, míg a korábban említett, a 
Vízikapuhoz vezetendő útvonal költségei 290.495 forint és 55 krajcárra 
rúgtak.

A bizottsági javaslatban említett négy megoldáson kívül lovag 
Mitis, a nyilvános építkezések miniszteri biztosa egy ötödik megoldást 
terjesztett a kabinetiroda elé, azt a tervrajzot, melyet fentebb ismertettünk, 
s amely a Várba vezető útvonalat Széchenyi elgondolása alapján Clark 
Ádám rajzában ábrázolja. E megoldásról Albrecht főherceg kísérőjelen
tése kiemeli, hogy ámbár kb. 750 lépéssel hosszabb, mint a kivitelre aján
lott két másik megoldás, a legkevesebb költséget emésztette volna fel. 
Viszont áradás esetén kiindulásában víz alá kerülne s járhatatlanná válna, 
a Vár ostroma esetén pedig egész kiterjedésében az ostromló ellenség 
által szem előtt tartható, a Szent Gellért-hegyről indított tüzérségi táma
dásnak védtelenül ki volna téve, tehát nem felelne meg rendeltetésének.

A  javaslatokhoz a bizottság tagjai egyenként hozzászóltak és Wal- 
heim polgármester, valamint Weisz őrnagy véleménynyilvánítása után 
a tetemes költségtöbblet dacára, a Vízikapuhoz vezető megoldást ajánlot
ták elfogadásra. Albrecht főherceg azonban más véleményen volt és egy
részt őfelsége budai tartózkodásának eshetőségével számolva, másrészt 
várvédelmi okokból a gesztenye-fasorban kifutó megoldás mellett döntött. 
Ilyértelmű, sajátkezű aláírásával ellátott előterjesztése 1852 november 5-én 
kelt és Fischer építészeti főtanácsos, Reitter főmérnök és Pribék Béla 
mérnök által szignált tervrajzokkal,17) valamint a Clark Adám-iéle terv
rajzzal, Ferenc József kabinetirodájába került, ahol évek során át érdem
leges elintézés nélkül hevert. Az uralkodó ugyanis az útvonal kiépítését 
nem tartotta szükségesnek s így Széchenyi eszméje, a Várba vezető mű
útra nézve végleg meghiúsult.18

Fleischer Gyula

17 Albertina, Wien. Arch. Zeichn. 8772— 78.
18 Az Alagút fölötti ú. n. Elipsz-et József nádor alatt fásították be. A mintegy 12.830 

ms-nyi hegyoldal területét először 1857-ben, azután 1868-ban, végül 1894-ben rendezték és ala
kították át parkká. V. ö. Budapest műszaki útmutatója. 374. 1.
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