
Lapunk olvasóinak fi gyelmét szeret-
ném felhívni Váci Sándor munkássá-
gára, aki évtizedek óta Londonban élő 
építész, és a  Royal Institute of British 
 Architects tagja. Kutatói tevékenységé-
nek egyik legfontosabb – mindkét orszá-
got érintő  – területe a Lánchíd múltjának 
és jelenének, valamint a tervezésével, épí-
tésével kapcsolatos dokumentumoknak 
kutatása, publikálása. E munkának fontos 
része az – amit Váci úr már hosszú évek 
óta sikeresen szervez –, hogy az  angliai 
levéltárakban és a magyarországi forrás-
helyeken (Budapesti Történeti Múzeum, 
Kiscelli Múzeum, Országos Levéltár, Bu-
dapesti Levéltár, Akadémiai Könyvár, 
Nemzeti Múzeum, Közlekedési Múzeum) 
őrzött, a hídra vonatkozó rajzi és írásos 
dokumentumokat feltárja és – digitali-
zálva – kutathatóvá tegye. 
Ez két okból is indokolt. Egyik jelentős 
szempont, hogy a Lánchidunk „előképei” 
(Hammersmith, Marlow és Shoreham) 
Angliában épültek. Ma már ugyan csak 
a  Marlowban épült áll, a másik kettőt idő-
közben elbontották és formában, anyag-
ban egészen más szerkezetek épültek 

a helyükbe. Az eredeti dokumentumok 
azonban (legalább is jelentős részük) fel-
lelhetők.
A másik szempont, hogy a két híd terve-
zője („előképek” és a Pest-budai álló híd) 
egyazon személy William Tierney Clark. 
Emellett, természetesen arról sem sza-
bad elfeledkeznünk, hogy Angliából sok 
szakember jött az építés időtartamára 
Magyarországra. Többen itt is maradtak 
és családot alapítottak. A legismertebb 
Adam Clark, az építés vezetője, akinek le-
származottai ma is élnek. Az ő életük és 
munkásságuk dokumentumai is nagy je-
lentőségűek mindkét ország szakembe-
rei, kutatói számára. 
Nem kevésbé fontos és kiemelkedő célja 
e munkának ezért az, hogy a Tervező-
nek Londonban és Budapesten egyaránt 
méltó emléket állítson.
Londonban egy neves vállalkozó, Mr. 
St. George támogatásával (a Hammer-
smith-i híd közelében), Budapesten a Fő-
város segítségével került a Lánchídra az 
angol és magyar nyelvű szövegekkel ké-
szült emléktábla. A táblán, mint képünk is 
mutatja, a híd jellegzetes részlete mellett 

W.  T. Clark portréja kapott helyet. Az em-
léktáblát Kutas László szobrászművész 
alkotta, aki kő és bronz szobrai mellett 
kisplasztikáiról, érmeiről ismert. A Lánchíd 
pesti hídfőjének északi kandeláber-posz-
tamensén elhelyezett emléktáblán kívül 
a művész emlékplakettet is alkotott az al-
kalomra. 
Az emléktábla avatására Budapesten 
2014. június 12-én került sor. A Megje-
lenteket a Főváros nevében Dr.  Szentes 
Tamás főpolgármester-helyettes köszön-
tötte. Az avatást követően fogadáson ta-
lálkoztak a résztvevők, ahol Váci Sándor 
a  tábla létrehozásának kezdeményezője 
és Mr. Jonathan Knott, az Egyesült Király-
ság magyarországi nagykövete üdvözölte 
a vendégeket. Az ünnepi alkalmat meg-
tisztelte jelenlétével az angliai Mérnöki 
Kamara (Institution of Civil Engineering) 
képviselője is. A fogadásnak a Magyar Tu-
dományos Akadémia Sarokterme adott 
helyet, melyet támogatott a Budapesti 
Közlekedési Központ Közút Zrt. és a Híd-
építők Egyesülete. (Fotók az avatásról és 
a fogadásról.)
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Váci Sándor építész, az ötlet gazdája, 
Mr. Jonathan Knott, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, 
Kutas László szobrászművész


