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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!
Őszinte tisztelettel köszöntöm a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht nevében a könyv olvasóját abból az
alkalomból, hogy a 44. Hídmernöki Konferencia házigazdái lehetünk. Számunkra ez igen nagy megtiszteltetés, de
ugyanakkor igen nagy felelősség is, hiszen megyénk hídállományának teljes körű bemutatására nem vállalkozhat
tunk. A válogatásnál igyekeztünk a széles érdeklődésű olvasói kör minden tagjának az ízlésvilágát kielégíteni.
Bízom benne, hogy az egyes fejezetek olvasása után megfelelő kép fog kialakulni megyénk zaklatott múltjáról,
változó határairól és nem utolsó sorban változó székhelyeiről. A mai Csongrád megye városai közül Csongrád, Szen
tes, Szegvár, Hódmezővásárhely és Makó is töltött be megyeszékhelyi státuszt a jelenleg is e rangot betöltő Szeged
del együtt. A táj az ország legmélyebben fekvő területe, folyókkal szabdaltán és árvizektől veszélyeztetve. Nem cso
da tehát, hogy évszázadokkal ezelőtt - kiépített utak és vasutak hiányában - a vízi közlekedés volt jellemző az itt
élőkre.
Ezúton is megköszönöm dr. Tóth Ernő, Jójárt János, dr. Gáli Imre és Hajós Bence urak lelkiismeretes,
fáradhatatlan munkáját az eredeti dokumentumok felkutatásában, az egyes fejezetek megírásában és szerkesz
tésében. Külön köszönöm a megyei levéltárak és a megyei múzeumok készséges és segítő közreműködését. Remé
lem, hogy a munkájuk eredményét jelentő könyv olvasását követően és a konferencia előadásait meghallgatva az
érintettek megismerik és megszeretik a tájat, az itt élőket és a fellelhető emlékeket.

Szeged, 2003. júliusában

Basa Zoltán
ügyvezető igazgató

A szegedi Belvárosi Tisza-híd hajnalban (Jójárt János felvétele)
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BEVEZETŐ
Örömmel és érdeklődéssel fogtam bele Csongrád megye hídtörténetének írásába, szerkesztésébe. A megyében
levő viszonylag kevés (245), ám érdekes, nagy múltú híd történetének kutatása kezdetben inkább nehézséget
okozott, ám végül oly nagy mennyiségű írásos és képi anyag gyűlt össze, hogy ezeknek részletes feldolgozása,
közlése túllépte az idő-, illetve terjedelmi kereteket. Remélem, hogy az olvasók további búvárkodással újabb fontos
részleteket tárnak majd fel hídtörténetünkből.
E könyv egy sorozat immár tizenegyedik része, forrásanyagot feltáró, gazdagon illusztrált, lényegében a korábbi
elvek szerint szerkesztett mű.
A megye rendkívül gazdag, érdekes és több részletében nem közismert történetéből néhány példát kívánok csak
említeni.
A bronzkorból maradt olyan közlekedési műtárgy, mely hídpótló, részben hídszerű létesítménynek is mondható.
A tatárjárás után erődített templomokba, várakba hidak vezettek, ezeknek maradványait a régészek megtalálták.
A török hódítás után Szegeden hajóhíd épült, mely majd két évszázadig (1883) szolgálta a közlekedést. Szegeden
1719-ben már állt a Maty-ér hídja, melynek teljes hossza több, mint 200 m volt, Szeged-Szőreg között pedig 1785ben 1400 m összhosszúságű ártéri hidat építettek. Az 1837-ből fennmaradt hídnyilvántartásból jelentős méretű
boltozott hidakról van tudomásunk.
A megye hídtörténetének igazi különlegessége a korai vashídépítés: 1858-ban Szegeden megépült hazánk
második állandó folyami hídja, melynél a kontinensen először alkalmaztak keszonalapozást, 1870-ben Algyőnél
újabb rácsos vasszerkezet épült a Tiszán, 1883-ban pedig már állt Szegeden a híres Feketeházy-Eiffel közúti Tiszahíd, s 1903-ban Csongrád és Szentes között újabb, közel 500 m hosszú rácsos vasszerkezetű Tisza-híd készült el.
Különlegesség volt a makói négynyílású, faszerkezetű Maros-híd, mely 1878-ban már kész volt, s több mint
negyven évig a vasúti forgalmat is viselte. Ez volt hazánkban az első közös közúti-vasúti híd.
A megye specialitásai a közös üzemeltetésű hidak: 1906-tól a Csongrád-Szentes közötti, 1935-től pedig az algyői
Tisza-híd is így szolgálta a forgalmat, közel 80 illetve 40 évig.
A II. világháborúban mindegyik folyó feletti híd elpusztult, a négy Tisza-híd közül háromnak az újjáépítése
hatalmas erősfeszítéssel 1946-48-ban készült el. Igazán eredményes időszak 1970-ben kezdődött a makói Maros-híd
átépítésével, új Tisza-híd építésével Algyőn, melyet követett az új szegedi Tisza-híd (1979), a Csongrád-Szentes
közötti új közúti Tisza-híd (1981) s 1986-ig a korábban közös üzemű Tisza-hidat is átépítette a MÁV, így ekkor már
hat Tisza-híd volt a megyében.
A vasbeton hídépítés is jelentős a megyében. 1910-ben, majd 1935-ben vasútvonal feletti hidak épültek. A
Csongrád-Szentes közötti Tisza-híd hazánk második, akkor legnagyobb nyílású szabadon betonozott hídja, mely az
első vasbeton Tisza-hidunk és lehet említeni a Tisza-hidak ártéri részének vasbeton szerkezeteit és más hidakat is.
Különlegessége Csongrádnak az 1896 óta üzemelő ponton híd, mely kialakítását illetően is egyedi.
A könyv szól nemcsak az országos közutak, hanem önkormányzati és sajáthasználatú hidak, vasutak hídjairól,
a hidak és a művészet kapcsolatáról, a hídnevekről és még sok mindenről. Fedezze fel azonban a kimeríthetetlen
érdekességeket az olvasó.
Kezdettől fogva a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. mindenben segítette munkámat. Basa Zoltán
ügyvezető igazgató, dr. Rigó Mihály műszaki igazgató támogatta az adatgyűjtést, Jójárt János hídszakági főmérnök
pedig az adatgyűjtésben, az írásban, fényképfelvételek készítésében és minden munkafázisban rendkívül értékes
munkát végzett.
A források rendelkezésre bocsátásáért köszönetemet fejezem ki a Magyar Országos Levéltár, a Csongrád Megyei
Levéltár, annak Szentesi Levéltára, Makói Fióklevéltára és Csongrádi Részlege, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
a József Attila Múzeum, a Közlekedési Múzeum, a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény, a Koszta József Múzeum, a
Móra Ferenc Múzeum és a Fekete ház, a Tari László Múzeum és a Somogyi Könyvtár munkatársainak, vezetőinek,
valamint a Csongrád Megyei Közlekedési Felügyeletnek és az Alsó Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóságnak
Ezen kívül tervező és kivitelező vállalatok: így a Ganz Acélszerkezet, a Hídépítő Rt., MÁV Vezérigazgatóság és a
Szegedi Vasútigazgatóság, az Uyaterv Rt., valamint dr. Darvas Endre, Evers Antal, dr. Koller Ida, Lakatos István,
Lelkes András, Németh István, Ötvös Sándor, Rigler István, Rózsa Gábor, Stróbl László, Szabó László és még sokan
segítették az anyaggyűjtést és illusztráló anyagot bocsátottak rendelkezésemre.
Az anyaggyűjtésben, a kutatásban, a könyv írásában a kezdetekből résztvett dr. Gáli Imre, Hajós Bence, aki
hídrajzokat is készített. A könyv gondos lektorálását dr. Tráger Herbert végezte, a kéziratok formába öntése pedig
ezúttal is Hegyi Kálmánné munkája. Értékes munkájukat hálásan köszönöm.
Gazdagítja a könyv illusztrációit dr. Domanovszky Sándor, Gáli Endre több fényképfelvétele, Huszár Gyula
festménye és dr. Imre Lajos ecsetrajzai.
Rész-kutatást végzett dr. Bátyai Jenőné, dr. Halmágyi Pál, Keller Péter, Szabó László, Szunyogh Zoltán, dr. Tóth
Ferenc.
A nyomdai előkészítést az kon Repró Natours Kft. végezte.
Minden intézménynek, személynek köszönöm segítségét, enélkül ez a könyv ilyen formában nem készülhetett
volna el. Remélem, hogy akiknek munkáját név szerint nem emeltem ki, nem tartanak hálátlannak és továbbra is
közreműködnek a hazai hídépítés történetének kutatásában.
Dr. Tóth Ernő
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Csongrád megye az Alföld délkeleti része,
a Tisza vízgyűjtőterületének és magának a
folyónak alsó szakaszához tartozik. Lapos,
sík terület, hegyei és völgyei nincsenek. Te
rülete 4263 km2, népessége a 19. század ele
jén 270 ezer fő volt, a 21. század fordulójára
elérte a 430 ezer főt. Területének túlnyomó
része jól termő televényföld, mezőgazdaság
és állattenyésztés céljára kiválóan alkalmas.
Éghajlatát - az Alföld többi részéhez hasonló
an - kevés csapadék és a napsütéses órák
nagy száma jellemzi. Földje a felszínen vízzá
ró, a felszín alatt agyag és homok. A talajvíz
szintje viszonylag magas, legtöbb helyen 1 m
mélyen már találunk vizet. Csongrád megyé
ben van az ország legmélyebb pontja [1]. A
megye jellemzője homokos-löszös hátság, a
Tisza-völgy és a tiszántúli löszös felszín.

A megye területe többször és jelentős mér
tékben módosult: I. István alatt Csanád vár
megye a Maros két partján feküdt, Csongrád
területe pedig a maitól lényegesen eltért.
1526 után a török megszállás alapvető válto
zást hozott, a hódoltság utáni Karlócai béké
ben (1699) Csongrád és Csanád megye is
csak a Marostól északra fekvő területű volt,
s csak 1718 (pozsareváci béke) után csatolták
a Habsburg birodalomhoz a Marostól délre
fekvő korábbi területeket. 1785-ben és 1850ben a megyei szervek hatáskörét igyekeztek
lényegesen korlátozni, II. József a megyék he
lyett kerületekre bontotta az országot. 1879től módosult Csongrád megye területe. A tri
anoni béke után (1923-tól) Csanád-Arad-To
rontál egyelőre egyesített megyét (Makó szék
hellyel) alakították ki.
1945-ben Csanád és Csongrád
megye alkotta a lényegében mai
megye területét, majd 1950-ben
„eltűnt" Csanád megye neve.

KECSKEMIJ

Csongrád megye jelent meg
(Hódmezővásárhely székhellyel),
területe nem, székhelye azonban
(Szeged) változott 1961-ben.

A megye hegy- és vízrajza
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Nemcsak a megye területének
változásai, hanem a politikai ha
tárok változásai is rendkívül be
folyásolták a közlekedés feltétele
it [8]. A területi és jogi (törvény
hatóság) változásokat csak jelzés
szerűen említettük. A megye (me
gyék) hadtörténetét korrekten úgy
lehetne elemezni, ha a változó te
rületeket is figyelembe vennénk.

A MEGYE ADOTTSÁGAI

Csongrád megyének a vízjárás tekin
tetében egészen különleges helyzete van. Itt
gyűlik össze mindaz a víztömeg, mely a víz
gyűjtő területről lefolyik. A Kárpát-medence
egész keleti felét kitevő, a Duna-Tisza-közi
hátságtól a keleti Kárpátok láncáig terjedő te
rületen bőven fordulnak elő szélsőséges csapa
dékviszonyok, melyeknek következményei fo
kozottan jelentkeznek ott, ahol a vizek össze
gyűlnek. Alapvetően ez a természetadta hely
zet az oka annak, hogy a Tisza völgyében oly
kor pusztító árvizek nehezítik meg az itt élő
népek sorsát.

FÖLDRAJZI ÉS VÍZRAJZI ADOTTSÁGOK

eret magába vett. Kiágazását a Körösből ma
már zsilip szabályozza.
A megyét behálózó számos vízfolyás csu
pán időszakos, nyáron többnyire kiszárad,
vizeit eredetileg a Tisza és a Körösök árvizei,
kiöntései, továbbá az eső és itt-ott a magas
talajvíz táplálta. Ezekben az erekben a víz sík terület lévén - nem tudott lefolyni, helyet
te kisebb mélyedésekben összegyűlt, tavak
ká alakult és hatalmas területeket elöntve mo
csarakat, lápokat, zsombékosokat, sekélyvizű
tavakat alkotott.

A mellékvizeket összegyűjtő
Tisza az alföldi folyókat jellemző
módon, számos kanyarulatot ír
le, mielőtt elhagyja az ország és a
megye területét. A Tisza szabá
lyozása során, a 19. század folya
mán sok átvágást alakítottak ki,
melyek közül néhány Csongrád
megye területén létesült. Az átvá
gások helyét a számos „holt ág"
mutatja. Az átvágások hatására a
folyómedre kimélyült, vizének
mélysége a sodorvonalban min
denütt meghaladja az 1,6 métert
még alacsony vízállásnál is. Esé
se kilométerenként 1-3 cm, ami
nagyon kevés, minek folytán fo
lyása igen lassú. Vízállásának
magas értékei május végétől júli
us közepéig tartanak, kiöntések
valószínűsége ez idő tájt a legna
gyobb. Jegesedése viszonylag ko
rán kezdődik, a jég korán beáll,
de már március elején bomlik és
nem okoz bajt [2].
A Tiszának Csongrád megyébe
eső szakaszába két jelentős mel
lékfolyó torkollik, a Hármas-Kö
rös és a Maros. Mindkettő Erdély
ben ered. Jelentősnek számít ezen
felül a Kurca ér, mely tulajdon
képpen nem is önálló folyó, ha
nem a Körösből kiágazó Köröság, mely jóval a Körös-torkolat
alatt folyt a Tiszába, miután több

A megye vízfolyásai
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Erek: Dong-, Kórógy-,
Mágocs-, Maty-, Száraz-,
Veker-, Vidre-ér.
Tavak:
Fehér-,
Hód-,
Kontra-, Kopáros-, Matyi-,
Vidre-tó.
Az ősállapotot kifejező
„vadvízország" civilizálását a
vízrendezés révén a 19. szá
zad végén a magyar kultúr
mérnökök kezdték meg és ez
a munka azóta is folyik. A
feladat felismerése együtt járt
a feladatmegoldás nehézsé
geinek felismerésével. Nyil
vánvalóvá vált, hogy a rész
megoldások hiábavalók. A
feladat egészének áttekinté
séhez pedig kezdetben hiá
nyoztak az előfeltételek. A
gyakorlat nyelvére lefordítva:
hiába oldja meg az egyik Ti
sza menti község töltés építé
sével a kiöntés elhárítását, a
szomszéd község árvize elön
ti a községet.
Csongrád megye vízrende
zése sem önálló feladat, meg
oldása az egész Tisza-völgy
vízrendezését teszi szüksé
gessé. Viszont a felső Tisza
völgy vízrendezése sem önál
ló feladat, önkényes megol
dása az alsó Tisza-völgyben
Szentes környéke 1784-ben (Hadtörténeti Intézet és Múzeum
okozna katasztrófát. A meg
oldási lehetőségek felismerése századokon
A Tisza árvíz elleni védelme során a folyó
át váratott magára. A folyók vízmennyiségei,
és a mellékágak töltések közé kerültek, így
az elöntött területek nagysága és mélységi
megszűnt az erek vízutánpótlásának egyik
fekvése ismeretlenek voltak. Csak azután le
lényeges forrása, de megszűnt az erek termé
hetett foglalkozni a feladattal, amikor elké
szetes vízelvezetési lehetőségeinek nagy ré
szült a Tiszáról az első térkép, amit 1528-ban
sze is. Az erek és tavak ily módon belvizekké
Lázár deák szerkesztett meg [4]. A sok elön
váltak, melyeknek elvezetése új feladatot je
tött és elmocsarasodott terület természet
lentett és jelent ma is. Az alább felsorolt erek
adta akadály volt, ami nem volt alkalmas te
és tavak ma már a vízrendezések tárgyai (lelepülésre.
csapolás, belvízrendezés, öntözés, halastó,
rezervátum stb.), de még a 20. század elején
is ősállapotban jelezték a megye lassú civiliEl nem öntött és víz nem járta terület ke
zálódásának kezdetét [3].
vés volt a megyében, a települések az ú.n.
8
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halmokon létesültek, egymástól az országos
átlagnál sokkal nagyobb távolságban. A me
gye nagy területei lakatlanok voltak, különö
sen a török megszállás (16-17. század) alatt és
még a 18-19. században is, amíg a megye a
határőrvidék része volt (1861-ig). Ez a 300 év
nem hozott változást a „vadvízország" ősállapotában. A népességnek az a része, mely ezt
az időszakot a helyszínen végigélte, vagy
visszaköltözött, miután elmenekült a törö
kök elől, védelmet találhatott benne a török
janicsárok, az osztrák katonák és a kuruc
szabadcsapatok zaklatásaival szemben [5].
A Tiszán, a Maroson és a Körösön adva
volt a lehetőség a vízhasznosítás legősibb
formájának, a faúsztatásnak az alkalmazá
sára és révek létesítésére. A népesség élt is
ezzel a lehetőséggel. A 18. század végén már
a kisebb bárkákkal való hajózásra is van
példa.
Még mielőtt a vasútépítések nagyobb hang
súlyra és népszerűségre szert tettek volna,
tervek készültek a Duna-Tisza-csatorna meg
építésére, melyek közül többnek a nyomvona
la Csongrád megyét - Szegedet vagy Csongrá-

dot - is érintette. Az első ilyen tervet Franz
Dilher, Szolnok város katonai parancsnoka
készítette a sószállítások megkönnyítése ér
dekében 1715-ben. Ezek a tervek élénk ér
deklődést váltottak ki a megyében, azonban
megvalósításukra azóta sem került sor. Egye
dül a Türr István által megépített Ferenc csa
torna tekinthető a gondolat részbeni megva
lósításának [4],
A Tisza magas vízállásairól és árvizeiről
Csongrád megye legnagyobb településén,
Szegeden került elő az első írásos dokumen
tum 1689-ből, majd ezt követően 1691-ből,
amelyben az akkori krónikás megjegyezte,
hogy országszerte nagy árvíz volt. Ettől az
időponttól kezdve, kisebb-nagyobb rendsze
rességgel íródtak feljegyzések, így az egyik
1712-ből, mely szerint Szegeden az árvíz egy
hétig pusztított, a Felsővárost és az Alsóvá
rost egyaránt romba döntötte olyannyira,
hogy a város lakossága a várat övező palánk
gátjai között talált menedéket.
A 18. század második felére esik Vertics
József mérnök működése. Ez a kiváló térké
pész 1870-ben elkészítette a Tisza Csongrád

Szeged környéke 1784-ben

.és 1864-ben
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
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megyei szakaszának részletes térképét
1:14000 méretarányú 22 db térképlappal.
Később, 1788-ban sorozatot adott át az utó
kornak, mely 123 keresztszelvénnyel a Ma
ros Csongrád megyei szakaszát tárta fel [4].
A Tisza-völgy vízrendezése terén azonban
a 18. század folyamán még nem sikerült ma
radandót alkotni. Az ilyen adottságokkal ki
alakult vízrendszer szabályozásának szüksé
gessége csak a társadalmi-gazdasági viszo
nyok állandósulásával vált időszerűvé s ké
sőbb ki is alakult az erre vonatkozó igény. A
feladat a kezdeti időben meghaladta a lehe
tőségeket.
Alapvető változások történtek a Tisza árvi
zei terén a 19. század derekán, melyeknek
előkészítése azonban már a reformkorban
megkezdődött. Ekkor ébredt tudatára az or
szág vezetése annak, hogy a Tisza völgyének
termékeny talaja a vízjárások miatt javarész
ben kihasználatlan és, hogy a kártételek
meggátlása és a vízjárta területek hasznosí
tása csak egységes koncepció alapján érhető
el. Széchenyi István adta ehhez az ösztönzést
és Vásárhelyi Pál dolgozta ki munkatársaival

Szeged vidéke a vízrendezés előtt [3]
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együtt a koncepciót. Ő készítette el a Tisza
szabályozására vonatkozó előterjesztést.
Vásárhelyi előterjesztése szerint a Tisza
kanyargós medrének átvágásokkal kell na
gyobb esést biztosítani, az árvizek gyorsabb
lefolyása érdekében. Ugyanakkor védőtölté
sekkel kell biztosítani azt, hogy a gyorsabb
lefolyást biztosító meder, árterével együtt,
képes legyen a tarozás elmaradása révén hal
mozódó megnövekedett vízmennyiség leve
zetésére. A koncepció kiterjedt a végrehajtás
menetére is, hogy az átvágásokat sorrendben
a folyásirány ellen, a töltések építését folyás
irány szerinti sorrendben kell végrehajtani
[3].
A vízrendezés során nem tartották be a
munkálatok ésszerű sorrendjét, hanem azzal
kezdték, hogy a Tisza felső szakaszán gyors
egymásutánban építették a töltéseket, elzár
ván a vízmennyiség tarozását ellátó nagy te
rületű hullámtereket, köztük elsőnek a Horto
bágyi pusztaságot, mely eddig nagy mennyi
ségű vizet tudott magába foglalni.
A Tisza Csongrád megyére eső szakaszán
ezek a munkák 1856-ban indultak meg és
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zömében 1867-re befejeződtek. A mártélyi
bályozása az 1870-es években kezdődött meg.
átvágás 1889-ben készült el. A megye terüle
Ezt követően nagyobb szabályozási munkák
tén összesen 11 kanyart vágtak át, ezzel a fo
ra, Apátfalva és Makó térségében néhány
lyószakasz korábbi hossza 58 km-rel rövi
összefüggő kanyarulat rendezésére 1960dült.
1975 között került sor.
Térségünkben a sza
badságharc után meg
kezdődtek a töltésépíté
sek is. A Tisza bal part
ján a töltéseket 1895-ig
folyamatosan építették.
A Maros torkolat alat
ti árvíz mentesítési mun
kák már 1816-ban meg
indultak és az 1840-es
évekre összefüggő töltés
állt a Maros és Tisza fo
lyók mentén, melyeket
az 1880-as években kö
A Maros rendezése korabeli térképen (Koszta József Múzeum)
töttek össze. A Szeged
alatti gyálai átmetszés tor
kolatának az 1910-es években történt lezárása
után a folyóval párhuza
mosan kialakított védtöltéssel a Szeged-pap
halmi töltésszakasz al
vógáttá vált [6].
A Maros folyó alsó al
földi jellegű vidéke az
1700-as évek elején ugyan
olyan elvadult, mocsaras
táj volt, mint az Alföld
A Maros Makó környékén 1864-ben (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
Tisza-járta vidéke. A Ma
rosnak az 1750-es években történt feltérképezé
A Maros menti területek védelme érdeké
sét követően az 1850-es években indult meg a
ben korábban kiépített védelmi műveket
szabályozása, a túlfejlődött, átszakadás előtt
1858-tól kezdődően kezdték megerősíteni
álló kanyarulatok átvágásával. Lippától a
[6].
Maros torkolatáig 33 mederátvágás készült,
A tározóterületek elzárása folytán a Tisza
melyből 15 román területre esik. Az átvágá
víztömege közvetlenül zúdult a Tisza alsó
sokkal a folyószakasz 88 km-rel rövidült,
szakaszára. Jól mutatják ezt a csongrádi és
magyarországi szakaszának hossza 49,6 km,
szegedi vízállásmérések eredményei. Min
ezen hosszon belül 21,2 km-en magyar-ro
den egyes nagyobb területű ártér mentesíté
mán határfolyó
se az alsó szakaszon az eddigi legmagasabb
árvizet meghaladó vízállást vont maga után.
Ilyen „minden eddigit meghaladó" árvízszint
A Maros torkolat jelenlegi helyének meg
volt mérhető az 1876., 1879. és 1881. évek
határozására 1854-ben született döntés, a ti
ben, így esett az árvíz áldozatául 1876-ban
szai betorkollásnál 1890-ben épült meg a
1330 km 2 föld termése és 1879-ben Szeged
Maros torkolati osztómű. A folyó kisvízi sza
11
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városa [4].
Az árvédelmi töltések létesítésével meg
szűnt a mentett területeken a csapadékvíz és
az egyéb fölös vizek közvetlen lefolyási lehe
tősége, ennélfogva fokozódott a megyét be
hálózó különféle származású erek és tavak
vízrendezésének jelentősége.
A megye területét természetadta, igen la
pos hátságok osztják részekre. E részek mind
egyikére külön belvízrendezési tervet kellett
készíteni. Befogadót (recipienst) kellett ke
resni és abba a vizet gravitációs úton, vagy
szivattyúk telepítésével beemelni. Csongrád
megye területén ez a belvízrendezési terv az
alábbiak szerint valósul meg.

A MEGYE ADOTTSÁGAI

dél felé irányul s így nem is tartozna a Maros
vízrendszeréhez. A trianoni határ megvonása
után azonban a Magyarországon maradt bel
vízcsatornák lejtését megfordították és ki
alakították a Maros-balparti és az Új szegedi
vízrendszert. A Maros balparti belvizeket há
rom főcsatorna gyűjti össze és szivattyúk
emelik a Marosba. Az Új szegedi vízrendszer
belvizeit az Új szegedi főcsatorna gyűjti össze
[3].
A Tisza jobbpartján ugyancsak erekben
gyűlik össze a belvíz. Ezek az erek - bár víz
gyűjtő területeik kisebbek a jobbpartiakénál mégis képesek árvizeket előidézni. Ilyen ár
vizet okozott a Dongér és a Percsora ér 1871ben, amikor is annyira megtöltötték befoga
dójukat, a Szeged melletti Fehér-tavat, hogy
az területének háromszorosára növekedett.

A Körös és a Maros közötti mély fekvésű
területen öt vízrendszer alakult ki.
A Kurca vízrendszere, mely
ben a Veker-ér, a Kórogy-ér, a
Ludas-ér és a Hajdú-ér vizeit
gyűjti egybe és vezeti a Kurcába. A Kurca Körös-ágból belvíz
levezető főcsatornává vált.
A hódmezővásárhelyi vízrend
szerben a Darvasszék-Mártélyi
főcsatorna, a Sártó-Ökröstói fő
csatorna, a Kenyere-ér és a Kósdi főcsatorna végzi a vízgyűj
tést, s a vizeket a mártélyi, a
györpölési, a nagyfai és a Körtvélyesi szivattyútelepek emelik
a Tiszába.
A Nagyfai vízrendszer vizeit a
Száraz-ér gyűjti össze és a Kósdi
főcsatornán át vezeti a kósdi zsi
liphez. A Száraz-ér felső szaka
száról a víz a BékéssámsonApátfalva főcsatornán át, gravi
tációs úton a Marosba ömlik.
A Sámsoni vízrendszer főcsa
tornája a Királyhegyesi főcsa
torna, mely voltaképpen a Szá
raz-ér árapasztója. Tótkomlós
nál ágazik ki a Száraz-érből.
Az Élővíz belvízrendszer négy
öblözetéből a belvíz közvetlenül
folyik a Marosba. A Marostól
délre levő terület enyhe lejtése
A Tisza-Maros-szög vizeinek szabályozása [3]
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A Csongrád megyéhez tartozó Tisza jobb
parti terület 7 vízrendszerre bontható.
A Dong-ér vízrendszere a Kecskeméttől
Kiskunhalasig terjedő kissé magasabb fekvé
sű vidék vizeit veszi magába és a Dong-ér fő
csatorna révén Baks mellett szabadon ömlik
a Tiszába. Vízgyűjtő területének egyrésze kí
vül esik a megye területén.

A vizek kártételeinek elhárítása, mint
ismertettük, két nagyszabású, az egész Tisza
völgyre kiterjedő koncepció megvalósításán
és célravezető működésén múlik: az árvédelem és a belvízvédelem működtetésén. A 19.
és a 20. század mérnökei megteremtették az
ehhez szükséges alapokat és végrehajtották
a szükséges építkezéseket.

A Vidre-ér belvízrendszer vízgyűjtő terü
lete egy magasabb és egy alacsonyabb fekvé
sű területből áll. Ennek megfelelően két csa
torna szedi fel a vizeit és szállítja a Vidre-éri
szivattyútelepre, illetve azon át a Tiszába.

A belvízrendezések első időszakában
(1892-ig) a természetes erek és régi folyó
medrek felhasználásával árvédelmi zsilipe
ket, majd később - főként gőzüzemű - szi
vattyútelepeket építettek és a legszüksége
sebb mellékcsatorna hálózatot [7]. A társula
tok 470 km hosszban építettek meg csator
nahálózatot és létesítettek egy gőzüzemű
szivattyútelepet 0,5 m3/s teljesítőképesség
gel.

A Percsora-Sövényházi vízrendszernek
ugyancsak két főcsatornája van. Az egyiket,
a Percsorai főcsatornát még 1900 körül ásták
ki. Másik főgyűjtőcsatornája az Atka-szigeti
Holt Tiszába emeli a vizet.
Az Algyői belvízrendszer főgyűjtője, az
Algyői főcsatorna torkolati szakasza 1930ban épült, de máig se készült el teljesen.
Ennek a csatornának a fő hivatása a hozzá
kapcsolt csatornák által szállított belvíz elve
zetésén kívül a Fehér-tó vizével való gazdál
kodás elősegítése. Az eredetileg kiszárításra
ítélt Fehér-tó vizével való gazdálkodás révén
vált lehetővé a harmincas évek folyamán
olyan természetvédelmi terület kialakítása,
mely az Európa országaiban páratlan madár
világnak pihenőhelyül szolgál.
A Tápé-Vesszősi vízrendszer Szillér-BaktóFertői főcsatornája a Szegedtől északra fekvő
területek vizeit szedi össze és a tápéi és a
vesszősi szivattyútelepekig szállítja, ahol a
Tisza a befogadó recipiens.
A Gyálai vízrendszer belvizeit a Gyálaréti
főcsatorna szedi össze és hozza a Röszke
község határában telepített szivattyútelep
hez, melyen a vizeket a Holt Tiszába ömlesztik.
A Körös-ér belvízrendszer főcsatornája a
trianoni határon túl, jugoszláv területen,
Adorján községnél szabadon torkollik a Ti
szába.

A belvízrendezés második időszakában,
tehát 1892-től kezdődően a közelmúlt belvízi
tapasztalatainak megfelelően megkezdődtek
azok a főcsatorna-bővítések és a mellékháló
zat-létesítés, amelyek helyes vonalozásuk miatt
ma is alapját képezik belvízhálózatunknak.
Ebben az időszakban épültek a mindszenti,
ószentiváni, vidre-éri, lúdvári, mártélyi szi
vattyútelepek.
A harmadik fejlődési szakasz jellegét a
fennsíki vizek elleni védelem adta meg. Az
1917-es őszi belvizet a szegedi társulat terü
letén tulajdonképpen a fennsíkról leömlő
ún. vadvizek okozták. A társulat ezek elleni
védelem céljából kénytelen volt megépíteni
az ún. Algyői főcsatornát.
Az 1940-42-es belvízkatasztrófa ideje alatt
újra bővítették a főcsatornákat, s igen sok al
kalmi árkolás kiépült mellékcsatornává úgy,
hogy az időszak végére a hálózat összes hossza
3128 km-re nőtt.
A második világháború s az azt követő
gazdasági nehézségek a rendszerfejlesztési
munkát teljesen megbénították.
Az 1948. évi államosítással a társulatok
megszűntek, helyükbe egy egységes vízügyi
állami szervezet lépett. Ezzel az időponttal
lezárult a belvízrendszer fejlesztésének har
madik szakasza [7].
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Az 1966, 1970 és 1975. évi belvízi esemé
nyeket követően jelentős bővítési munkák
indultak a megye területén a megye hosszú
távú vízrendezés-fejlesztési tervének (1976)
megfelelően.

közlekedési lehetőségeket, a hídépítési igé
nyeket. Nagy hidak építésére volt szükség
(Maty-ér híd, Tisza ártéri-híd Szőregnél stb.),
később ezek feleslegessé váltak.

A jelentősebb fejlesztési munkák az aláb
biak voltak: Hódtó-Kistiszai főcsatorna, Ke
nyere-éri főcsatorna, Mátyáshalmi főcsator
na, Sámson-Apátfalvi főcsatorna, Deszk-Fehértói főcsatorna, Kiszombor-Csipkési fő
csatorna.

Irodalom:

A munkák folyamán a mederszelvény bő
vítésére és műtárgyak átépítésére került sor.
A megye területének változásai, e röviden
vázolt vízrajzi adottság és a vízrendezés
alapvetően meghatározta minden időben a

[1]

Csongrád megye kézikönyve CEBA Kiadó, 1997.

[2]

Lászlóffy Woldemár: A Tisza

[3]

Ihrig Dénes: A magyar vízszabályozás történte,
Budapest, 1973.

m

Fejér László: Vizeink krónikája, Budapest 2001.

[5]

Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye története.

[6]

Keller Péter adatszolgáltatása, 2003. kézirat

Pl

Szunyogh Zoltán: A Tisza vízgyűjtőterülete című
résztanulmány, 2003, kézirat.

[8]

Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája,
História Könyvek, Monográfiák, Budapest 1997.

A megye vízfolyásai az úthálózati térképen (2002.)
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A település és a közlekedés összetartozó
fogalmak. Egyik sincs a másik nélkül. Fejlő
désük is párhuzamosan halad. Magyarorszá
gon, az Alföldön, annak is a legmélyebb pont
ján lévő Csongrád megyében nem csak azóta
van közlekedés, amióta magyarok lakják, ha
nem már azelőtt is volt, miután földrajzi fek
vése folytán a megye területe beleesett egy
tranzit útvonalba, mely a
Keletet, az emberiség böl
csőjét a Nyugattal össze
kötötte. Ezt a vonalat jár
ta a népvándorlás, majd
a kereskedelem.
Az ókori kereskedelmi
utakról biztosan tudjuk,
hogy léteztek, de hogy
pontosan merre vezet
tek, azt már csak a régé
szeti kutatások révén
tudjuk eredményesen bi
zonyítani. Nem vitatha
tó, hogy a megye terüle
tének legelső települései
az utak mentén kelet
keztek, mint ahogy az
sem vitatható, hogy az
így keletkezett települé
sek nem minden eset
ben állták ki az idő mú
lását. Az utakat nem
csak kereskedők, hanem
hódítók, hordák, rablók,
később vándor népek,
katonák is használták,
akik nyomán a település
megsemmisülhetett, vagy
megvédhette magát és
fejlődésnek indulhatott.
Következésképpen az vi
ták nyomvonala változha
tott és mellette új telepü

lések keletkezhettek.
A római birodalom nem terjedt ki az
Alföldre. Határa a Duna volt. A légiók csak
viszonylag rövid időre - Dácia elfoglalásakor lépték át a Dunát. Világhírű, magas színvo
nalú útépítési tevékenységüknek Csongrád
megyében nem lehet nyomát találni.

Az Árpád-kori úthálózat (Györffy György) [17]
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Bizonyítékok vannak
ellenben arra, hogy Csong
rád megye területén át veze
tett a kelet-nyugati [1] ke
reskedelemnek egyik fontos
útvonala, mégpedig az, ame
lyik a Maros völgyén át érte
el a megye határát, majd
ketté ágazva egyfelől Szen
tes táján átkelve a Tiszán,
Csongrád, Kecskemét, Nagy
kőrös, Cegléd érintésével Bu
da felé tartott, másfelől Sze
gednél kelt át a Tiszán és Kis
kunhalas, Kalocsa, Paks, Szé
kesfehérvár érintésével Bécs
irányában haladt tovább. Ez
lehetett Csongrád megyé
ben az első állandó útvonal. Makó környékén is a víz volt az úr (1784.) (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
A Balkán félsziget felől az
Alföldön át észak felé irányuló ókori keres
csónak, vagy a tutaj felelt meg. A közlekedés
kedelmi útvonalak nem érintették a megye
lehetőségei nagy mértékben függtek az év
területét. Az Árpád-kori úthálózat eléggé is
szaktól és azon belül az időjárástól. Viszony
mert, meghatározó jelentőségű volt évszáza
lag egyszerűen lehetett közlekedni télen,
dokon keresztül [1].
amikor a talaj átfagyott és megvédte az utast
a mocsárban való elsüllyedéstől. Azonban a
tavaszi olvadás után, különösen akkor, ha az
A középkorban Csongrád megye területe
erekben és a tavakban megemelkedett a víz
és népessége osztozott az ország sorsában.
állás, csónakot kellett igénybe venni, ha nem
Területének nagy részét, a Tiszától keletre
lehetett a vizes területen átgázolni [3]. Ab
mocsarak, zsombékosok, nádasok, a Tiszától
ban a minden évben visszatérő időszakban,
nyugatra szélfutta homokbuckák foglalták
amikor a téli fagy tavasszal kezd kiengedni
el. A megye területe a hódítók, megszállók
és megkezdődik a vízborítás terjedése, a zsomszámára nem nyújtott számottevő előnyöket.
békok között kerekes járművel nem lehetett
A ritkán lakott települések ennél fogva ke
közlekedni, mert a szekér vagy kordé el
vésbé voltak kitéve zaklatásnak és rombo
süllyedt és elakadt, vízijárművel sem, mert
lásnak. A népesség vagy elmenekült, vagy
megfeneklett.
behúzódott a vízivilág védelme alá. Azok a
közlekedővonalak, amelyek az ókorban ki
fejlődtek, kiegészültek a mocsarakból itt-ott
Az emberi lelemény erre olyan járművet
kiemelkedő, ember által birtokba vett vi
teremtett, mely ha nehezen is, de lehetővé
szonylag száraz területen létesült települé
tette a közlekedést. Ez a jármű a sárhajó volt.
sek közötti közlekedővonalakkal.
Lapos fenekű, széles, csónakot képzeljünk
magunk elé, melyet lóval vagy ökörrel lehet
vontatni. A vontató állat utat talál a zsomA 14-15. században a Tisza-menti és a
békoson, a sárhajó pedig elcsúszik rajta,
Duna-Tisza-közi települések, legalább is
mint a szán a havon. A sárhajó vontatása
azoknak egy része már többé-kevésbé állan
Györffy István szavait idézve „lódöglesztő"
dósult. Az egymás közötti közlekedés igénye
eljárás volt [3], ezért erre inkább ökröt fogtak
is számbavehető szintre emelkedett. Kielégí
be s ahol volt, ott bivalyt. Igaznak és
tésére a gyaloglás és a lóháton közlekedés
mértékadónak kell elfogadni Branyevszkij
mellett a vízjárta területeken leginkább a
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Vladimír orosz tengerész hadnagy feljegy
zését, aki Magyarországon átutaztában 1810ben bivalyfogaton tette meg útjának egy ré
szét, megjegyezvén, hogy a szörnyű állapotú
utakon lófogatra még csak gondolni sem le
hetett [4].
Az emberi lelemény más megnyilvánulási
formája a közlekedés lehető tételére a nád
kötegek felhasználása volt [5]. A sárréteken
termő vörös törzsű nád egy hüvelyket meg
haladó vastagra hízott és legalább két ölnyi
hosszúra nőtt. Kacorral (kasza-orr tolónyél
lel) aratták és kévébe kötötték. A nádkévéket
háztető, kerítés, betapasztva házfal stb. célra
használták, de jutott belőle útépítésre is. A
zsombékos területen keresztbe fektették és
betakarták avarral és nádgyökérrel. Ezzel a
göröngyös felületet simábbá tették, meg
könnyítették a sárhajó vontatását, sőt alkal
masint lehetővé tették kerekes jármű vonta
tására is. Nádkévékkel lehetőség volt erek át
hidalására is, azonban az ilyen „bürühidak"
ki voltak téve annak, hogy
a vízállás gyors emelke
dése azokat felemeli,
megbontja, esetleg enyhe
vízfolyás vagy szél esetén
elúsztatja [6].
Az elsodrás ellen két
oldalt cölöpsorral lehe
tett védekezni, amire leg
inkább akkor volt szük
ség, ha viszonylag nagy
vízfelületen kellett a bürühidat megvédeni. Ilyen
esetekben a cölöpsorok
mellé hosszirányba is fek
tettek nádkévéket.
Csongrád megyének
vízzel nem járt területein
már a középkorban kia
lakultak a legfontosabb
közlekedőutak a számot
tevő települések között.
Ezek az utak elsősorban
a piacokhoz vezettek és
bizonyos fokú gondozás
ban részesültek, amennyi-

ben oldalárkaik földjét középre hányták. Ez
által kisebb töltéseik voltak, melyeket az idő
járási viszonyok - eső vagy szél - kevésbé ron
gáltak.
Az utak kiindulópontjai és célpontjai a pi
acokon kívül a tiszai révek voltak. A révek
helye azonban több esetben megváltozott s a
változásokat az utak nyomvonalainak követ
nie kellett. A révhelyek változásait partmenti
utak keletkezése is jelzi.
A középkorban Csongrád megye főbb út
jai a következők voltak [10]:
Arad felől Csongrád, Alpár, Nagykőrös fe
lé, Temesvár felől Szőreg, Szeged, Szer, Sár
egyháza, Félegyháza felé, Szegedről Halas
irányába.
Már az újkor hajnalán, a török megszállás
idejében magyar törvény intézkedett a köz
utak járhatóvá tétele iránt. Az első ilyen tör-

A megye úthálózata a 14-16. században (Dr. Blazovich László) [18]
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vény az 1597. évi XIV. t. c , mely a törvényt
hanyagul végrehajtó alispánokat pénzbün
tetéssel fenyegeti meg [7], Minthogy a jelzett
időben Csongrád megye török megszállás
alatt volt, a törvény a megyében nem került
végrehajtásra.
A török kiűzése után III. Károly király 1723ban életrehívta a Helytartótanácsot, mely
nek számos feladata közül az egyik az ország
útjainak járhatóvá tétele volt. A Helytartó
tanács feljogosította a vármegyéket, hogy
erre a célra közmunkaerőt vehessenek igény
be. Csongrád megyére és annak közútjaira a
rendeletnek nem volt hatása, miután a me
gye még további másfél évszázadig (1861-ig)
a „Határőrvidékéhez tartozott és rá az oszt
rák tartományokra érvényes katonai igazga
tás szabályai vonatkoztak [8].
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tések ellen szóltak és még a 19. század máso
dik felében is hangot kaptak.
Széchenyi Istvánnak a Magyar Közlekedési
ügy rendezéséről készített javaslata (1848) a
Szeged-Temesvár, Szeged-Arad, CsongrádKunszentmárton, Félegyháza-Csongrád és Sze
ged-Hódmezővásárhely útvonalak kiépítését
irányozta elő [18].
Schéner György, Csongrád vármegye föld
mérője 1827-ben készítette el a vármegye ke
reskedő, posta és más országútjait és vizeit
„képező" „abroszát". Ezen az alábbi utakat
tüntette fel:
Szegedről kiinduló utak:
Szabadkai út, Bajai út, Posta út (Kistelek
felé), Csongrádi út, Vásárhelyi út, Makai út,
Dorozsmai út,

1745-ben postajárat indult a megyében a
legfontosabb Kecskemét-Szeged-Makó-Csa
nád irányban [19].

Szentesről kiinduló utak: Kis Aradi út, Bé
kési út, Nagy Aradi út, Posta út (Orosháza fe
lé),

A hosszú idejű stagnálásnak azonban
nemcsak a török megszállás és a határőrvi
dékhez tartozás volt az egyedüli oka, hanem
az is, hogy az útépítésnek előfeltétele lett vol
na a vízrendezés. Vízrendezés nélkül olyan
nagy összegeket emésztett volna fel az útépí
tési anyagok beszerzése és a munkával együtt
az anyagszállítás megoldása, hogy kívül esett
a realitáson. A vízrendezésnek viszont csak a
19. század második felében kezd érződni ha
tása. Végülis - a török megszállást is beleért
ve - 300 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a
megye megtehesse az elsó' lépéseket közle
kedési helyzetének javítása érdekében.

Hódmezővásárhelyről kiinduló utak: Szeg
vári út, Szegedi út, Mindszenti út, Szentesi út,
Orosházi út, Komlósi út, Rác út, Makai út,

Ekkor azonban már előtérbe lépett a vas
út. A vasúti hálózat kiépítésének első évei
ben erősen túlbecsülték a vasút jelentőségét.
Eluralkodott az az elképzelés, hogy hosszú
távon a vasutat kell kiépíteni s az egyéb köz
lekedési eszközöket a vasút szolgálatába kell
állítani azzal, hogy az egyes falvak, városok,
piacok és a legközelebbi vasútállomás között
kell utat építeni, sőt adott esetben ahelyett is
kisvasutat vagy csatornát kell létesíteni. Mind
ezek a szempontok a nagyobb arányú útépíIS

Csongrádról kiinduló utak: Félegyházi út,
Posta út.
Több olyan út is szerepel a térképen, mely
nem érinti a megye felsorolt négy városát.
Ezek közül kettő Orosházáról indul ki, egyik
Aradra, másik Tótkomlósra vezet. A Császár
útja Csongrádról kiinduló két utat köt össze
egymással, Csongrád elkerülésével. A Majsai út Kistelektől nyugatra ágazik el az úthá
lózat gerincét alkotó Posta útból, a Mind
szenti út pedig keletre. Ez utóbbi azonban
csak a Tiszáig vezet s úgy látszik, akkor léte
sült, amikor a tiszai rév Mindszentnél volt.
A térkép alapján megállapítható, hogy a
Körös-Tisza-Maros által bezárt lapos terü
leten a települések fejlődése megkezdődött,
de az egymás közötti közlekedés állandó
vonalai még nem jöttek létre. Erre az igény
bizonyára már régebben is megvolt, azonban
a lehetőség még nem.
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Schéner György megyetérképe (1827.)

Az utak és a hidak összeírására a Helytar
tótanács 1836-ban rendeletet adott ki [9] s
azt Csongrád megye végrehajtotta. Az össze
írást elrendelő iratra azt válaszolta, hogy híd
ja nincs, útjain kövezet nincs. Nyilvánvaló,
hogy a bürühidakat nem sorolták a hidak fo
galomkörébe. Vertics József 1827-ben készí
tett térképén hidat is jelölt. Ekkor még Csong
rád megye városaiban sem volt kövezett út
vagy tér.
Figyelemre érdemes Schéner György ki
mutatása, „az ország utaknak és azon fennál
ló töltéseknek jegyzéke". Öt-hat öl széles, 19 láb magas töltések kimutatásában 20 900
öl hosszúságú útszakasz szerepel (kb. 40
km), ezek közül több, mint kétharmad (12
ezer öl) homokolt, a többi nem. A töltéses út
szakaszok több, mint egyharmada az útárkokból felhányt [9].
A töltés útszakaszok hossza a megye or
szágútjainak (200878 öl, kb. 400 km) mint

egy 10 %-át tette ki 1836-ban.
Szeged város elhatározta, hogy piacterén
kövezetet létesít. A kőburkolás költségeit
kövezetvám-bevételből óhajtotta fedezni s
ennek érdekében az 1840. évben kövezet
vám szedésére kért engedélyt. Kérelmét el
utasították azzal az indoklással, hogy a köve
zetvámot csak akkor szedheti, ha a kövezetet
már megépítette. Ez csak hat évvel később
történt meg, amikor a Tisza-partot is megerő
sítették s a piactérrel együtt a hozzávezető
utat is kikövezték. Csongrád megye terüle
tén ekként létesült az első kövezet [10].
Az országszerte elhanyagolt állapotú utak
karbahelyezését a szabadságharc után köz
ponti feladattá minősítették és anyagilag is
támogatták. Az 1855-ben a célra fordítható
pénz, kézi és igás napszám Csongrád megyé
ben az alábbi kimutatás szerint állt rendel
kezésre [11].
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sm&j,„y'ü
Vertics József térképein az úthálózat jól tanulmányozható (Közlekedési Múzeum)
Megnevezés

Forint

kézi

szent-Baks-Kistelek-Szeged
és a Vásárhely-Mindszent
15 és fél
közötti utakat. A többi utat
helyi jelentőségűnek tekin
1270
tették és fenntartásukat a
42549
községekre
bízták. Az utak
12864
kövezéséről lemondtak, ami
22502
nek az lett a következménye,
hogy a figyelem a vasúti és a vízi szállítás
lehetőségeit kezdte keresni. Több terv látott
napvilágot, mely a vasúti vagy a hajóállo
mások megközelítését lóvasút építésével
kívánta volna megoldani.
igás

napszám
3167

68583

Csongrád-Kétegyháza útra

954

55252

Két átereszre

2517

29079

Pest-Arad országútra

499

29099

Vásárhelv-Makó útra

5081

Többi úttöltésre

Az adatokhoz csatolt jelentés megemlíti,
hogy a megye célul tűzte ki a Szegeddel, Bu
dapesttel és a tengerrel való kapcsolat létesí
tését és fenntartását, s annak jelentőséget tu
lajdonít. Továbbra is fenn akarja tartani a
Nagyvárad-Orosháza-Vásárhely, valamint a
Makó-Vásárhely-Szentes-Csongrád-Félegy
háza útvonalat. A megyei jelentőségű utak
közé vették fel a Tótkomlós-Orosháza-Derek
egyháza-Szentes, valamint a Szegvár-Mind
20

Szeged városának példája nyomán Hód
mezővásárhely város fogott neki a piac terü
letének kikövezéséhez 1856-ban [12]. Az
ehhez szükséges pénzt az államkölcsön ma
radványából, a fogyasztási adó jövedelem évi
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feleslegéből, továbbá a Károlyi uradalom és
más jómódú birtokosok önkéntes adomá
nyaiból kívánta fedezni. A Károlyi uradalom
támogatására a város annál is inkább számít
hatott, mert a piaci helypénz jövedelme a
grófi családot illette.
Csongrád vármegye a határőrvidékhez tar
tozás éveinek elteltével, 1861-ben állította
vissza státusát s ettől az időponttól kezdve a
Helytartótanács felügyelt az utak állapotára.
Ez az útállapoton annyiban segített, hogy a
karbantartást a megye n e m hanyagolta el.
Kövezet építésére azonban az országutakon
csak a 19. század legvégén került sor. Helyet
te a megépült vasútvonalak állomásaihoz ki
épültek a hozzájáró utak, Szentesen a tiszai
kikötőhelyig vezették a Széchenyi utat [13].
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Magyarország úthálózatának kialakulását
a 19-20. századfordulótól kezdődően döntő
módon befolyásolta a gépkocsi feltalálása és
térnyerése. A Magyar Mérnök- és Építész Egy
let 1928-ban útügyi előadássorozatot rende
zett, mely Útügyi Kongresszussá minősítette
magát. Ezt követte különféle útburkolatok
tömeges megjelenése az utakon. Az 1935. évi
második Útügyi Kongresszus hatására és nem
zetközi nyomásra kijelölték a Londontól Isztanbulig terjedő európai tranzverzális út ma
gyarországi szakaszát - a mai 1. és 5. utakat,
melyeket nemzetközi előírásoknak megfelelő
módon kellett kiépíteni. Ez az út Csongrád me
gyét is érintette.

Az utaknak „állami", „megyei" és „egyéb"
fokozatokba sorolását, ami Csongrád me
gyében tulajdonképpen m á r 1861-ben meg
történt, az 1890. évi 1.1.c-ben kiadott úttör
vény rendelte el. Az állami úttá nyilvánított
utak közül Csongrád megye területére a je
lenlegi 5. sz. főút elődjének a trianoni hatá
rig terjedő déli szakasza esett, amelynek ere
deti célpontja Temesvár volt.
Állami útként épült ki az 1894-1901. kö
zötti évek alatt a Baja-Halas-Félegyháza-Csongrád-Szentes-Kunszentmárton-BékéscsabaGyula tranzverzális útvonal, ami Csongrád
megye szempontjából azért is különös fon
tosságú volt és ma is az, m e r t ezáltal jött létre
Csongrád és Szentes között az állandó jelle
gű összeköttetés a közös közúti-vasúti Tiszahídon. Ez volt a megye negyedik Tisza-hídja
[20].

Az első tranzverzális út vonala
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Autóstérkép részlet (1910 körül)
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
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A megye úthálózata 1947-ben (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Az 1931. évi „bolettás" gazdasági válság
elmúltával a megyék az útépítésre és fenn
tartásra jócskán felemelt pénzellátmányban
részesültek, amiben Csongrád megye külö
nösen jól járt, mert a 1 kilométerre eső ellát
mányátlag ebben a megyében (és Békésben)
az országos átlag kétszeresét érte el [14].
Ugyanebben az időszakban az úthálózat
legfőbb útjain jelentős korszerűsítések tör
téntek. Ezekből Csongrád megyét is érintet
ték a következő építkezések:
Kecskemét-Szeged-Országhatár szakasz ki
építése a nemzetközi előírások szerint -1935.
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Csongrád-Szentes-Orosháza útnak Csong
rád városi átkelési szakasza - 1937.
Csongrád-Szentes-Orosháza útnak Szen
tes városi átkelési szakasza - 1939.
Szeged-Orosháza-Békéscsaba útnak hód
mezővásárhelyi átkelési szakasza -1939.
Mielőtt Magyarország belesodródott a
második világháborúba, 1940-ben megszün
tették az összes utakon az egyes városok
által a járművekre kirótt kövezetvámokat.
Ezzel az érdemleges intézkedéssel régóta
fennálló kiváltság szűnt meg, aminek továb-
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bi fenntartása
sehogyan sem
fért volna meg
a korszerű köz
lekedés keretei
között [15].
A háború vi
tán már az első
„ötéves terv" ke
retében, az 194954. évek alatt az
ország egész úthálózatának
korszerűsítését
rendelték el, ami
a kellő széles
ség biztosítá
sát, a kanyar ulatiés lejtési vi
szonyok hibái
nak kiküszöbö
lését is tartal
mazta. A 28 té
telből álló terv
csomagban Csongrád megye egyetlen útja
sem szerepelt. Csupán az 1955-60. években
épült ki Szeged és Debrecen között a 43. szá
mú főközlekedési út (ma 47. sz. főút) Csong
rád megyei szakasza, mely régóta nélkülö
zött gyors összeköttetést létesített az Alföld
két legjelentősebb nagyvárosa között. Ennek
az útnak a folytatása Szegedtől Baja felé is
kiépült [16].

[8]

Dr. Zsilinszky Mihály i.m. III. köt. 462. o.

[9]

Országos Levéltár: C-64. Htt. Dep.Commerz. 1.
kútfő 1836.

[10] Dr. Zsilinszky Mihály ím. III. köt. 167. o.
[11] u. o. III. köt. 461.0.
[12] u. o. III. köt. 360. o.
[13] u. o. III. köt. 464. o.
[14] Hanzély János: Magyarország közútjainak története,
U3.o.

Irodalom:

[15] Gáli Imre: Magyarország közútjainak néhány
időszerű kérdése. Városkultúra VIII. évf. 13-14. sz.
268. o.. 1935.

[1]

Dr. Zsilinszky Mihály: Csongrád vármegye
története, I. köt. 147. o.

[16] Hanzély János: i.m. 210. o.

[2]

Ihrig Dénes: A magyar vízszabályozás története
Budapest, 1973.

[3]

Györffy István: Alföldi népélet, 362. o.

[4]

Ihrig Dénes ím. 281. o.

[5]

Szűcs Sándor: Régi magyar vízvilág, 81. o.

[6]

U. o. 23. o.

[19] Széchenyi István: Javaslat a magyar közlekedési ügy
rendezésről 1848.

[7]

Technikai fejlődésünk története. Barna Szögyéni
Bertalan: Útépítés, Budapest, 1929.

[20] Gardi József: Csongrád megyei utak, Szegedi Közúti
Igazgatóság, 1987.

[17] Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország
történeti földrajza L, Akadémiai Kiadó, Budapest,
1987.
[18] Dr. Blazovich László: Az Alföld 14-16. századi
úthálózatának vázlata, Tanulmányok Csongrád
megye történetéből XXVIII., Szeged, 1998.
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"A Tiszaparton halkan ballagok
Es hallgatom, mit sírnak a habok?
s míg a víz és az idő szalad
Érzem, hogy az öreg Tisza felett
Az örök élet csillaga remeg."
Juhász Gyula

Új TISZA-, MAROS-HIDAK MINT A KÖZÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS
ALAPJAI

Megyénk életének meghatározója a Tisza
és a Maros folyó. A Tisza - jórészt északról
délre folyva - súlyvonalában szeli ketté me
gyénket és az Alföldet.
A híd mifelénk létkérdés, mivel a folyóra
merőleges, kelet-nyugat irányú közúti kap
csolat és forgalom Tisza-hidak nélkül lehe
tetlen. Lényeges azt hangsúlyozni, hogy bár
az alábbi új hidak a mi megyénkben épül
nének, de a kelet-nyugat irányú kapcsolat lé
te, biztosítása nemcsak Csongrád megyei ér
dek.
Az Alföld, a Tisza-völgye nagy átalakulás
előtt áll. Vásárhelyi Pál egykori koncepciója
a vízmentesített területek növelése céljából a
folyót gátak közé szorította, célja az árhullá
mok gyors levezetése, a víz minél gyorsabb
továbbvitele volt. Az új Vásárhelyi-terv vi
szont paradigmát vált: teret enged a Tiszá
nak, a víz visszatartására épülő ún. tájgaz
dálkodás bevezetése előtt állunk.
További változás a tervezés alatti összefüg
gő zöld-folyosók országos rendszere lesz, ha
sonlóan a hazai autópálya hálózathoz. A fo
lyók árterei, ártéri erdői ennek a zöld-háló
zatnak alapvető elemei. Ez a hálózat biztosít
ja majd a különféle közlekedési hálózatok
által mesterségesen szétszabdalt ország élő
helyeinek újbóli összekapcsolását, a biológiai
kapcsolatok visszaállítását, megakadályozva
a különféle populációk szétdarabolódását,
elszigetelődését, majd genetikai leépülését.
A hidak e két alapstruktúra metszésében
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épülnének. Ahogyan a környezeti szemlélet
és tudat egyre nagyobb teret hódít, valószí
nűen egyre nehezebb lesz egy-egy hídhelyet
megtalálni, kitűzni, majd a társadalommal
elfogadtatni.
Nagyon fontosnak tartom ezért azt, hogy
nagy hídjaink helyét minél előbb meghatá
rozzuk. Lényeges az, hogy ezek a hídhelyek
szinte minden térképen és koncepcióban
megjelenjenek.
Külterületen, állami úton, az alábbi hidak
hiányáról beszélhetünk (a bekezdések sor
száma és a rajzokon a hidak száma azonos)

1. Autópálya híd a Tiszán, az M43
gyorsforgalmi úton
Az M43 egyik specialitása az ország legna
gyobb működő olaj- és földgáz mezejének
keresztezése.
Javaslatunkra egy már létező keresztező
folyosó (az ún. Keleti út) bővítésével megy át
az olaj mezőn az autópálya, melynek gaz
daságossága akkor mérhető fel, ha tisztában
vagyunk egy-egy működő olaj-, vagy gázkút
igen magas szanálási költségével.
Az M5-M43 gyorsforgalmi útvonal tulaj
donképpen a Bécs - Budapest - Bukarest kap
csolat, egy helsinki folyosó része, ezért léte
sítése közös magyar-román érdek.
A híd engedélyezési terve elkészült, az út
és a híd engedélyezési eljárása folyamatban
van.
Nagyon fontos lenne ennél az útnál követ-
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BPI)
ni az M9 gyorsforgalmi út építésének üteme
zési gyakorlatát.
A Nagykanizsa és Szeged közötti igen
hosszú útszakasz első eleme a szekszárdi híd
első ütemben való építése volt. Az M43-nál is
szorgalmazzuk első ütemben megépíteni a
Tisza-hidat, mert ez nagy előnnyel járna.
Ha ugyanis ez a híd elsőként megépülhet
ne, akkor már felszabadulna a nemzetközi
tranzitforgalom terhe alól Szeged fele, Szőreg, Deszk, Klárafalva és Ferencszállás egé
sze. A mai 43 sz. főút nyomvonalán igen lé
nyeges hosszon változtatni lehetne.
Ha viszont csak az M5 és a 47 sz. főút kö
zötti M43 darab készül, akkor a jelentős anya
gi forrás felhasználása után és ellenére, sem
mi sem változna. Azaz a jelenlegi 43 sz. főút
nyomvonalának egyetlen méterét sem lehet
módosítani, a sok gonddal járó tranzitforga
lom ott menne, ahol ma.
A közel 60 km hosszú M43 kulcseleme
ezért a Tisza-híd.

2. Főúti híd a Maroson
Az M43 gyorsforgalmi út szinte végig pár
huzamos a Marossal. A Maroson pedig csak
Makónál van híd. Ha nem változtatunk, ak
kor az M43 autópálya féloldalas lesz. Az
autópályák akkor tudják kedvező hatásukat
kifejteni, ha nagy területet tárnak fel, annak
közepén haladva. A közeli Maros, mint egy
fal, délről megközelíthetetlenné teszi az M43
Szeged és Makó közötti szakaszát, azaz az
M43 csak a tőle északra lévő területeket tárja
fel.
A Marostól délre, az országhatáron innen
és túl nagy számban élő magyarok számára
az M43 emiatt gyakorlatilag elérhetetlen len
ne.
Ezért szükségesnek tartunk egy Maros-hidat Deszk térségében, melyet javaslatunkra
és kérésünkre Szeged városa be is épített
rendezési tervébe.
Ha ez a híd elkészülhetne, akkor a Maros
tól délre fekvő településeknek (Tiszasziget,
Új szentiván, Kübekháza, Szőreg, Deszk,
Klárafalva) közvetlen kapcsolata lenne az

M43-mal és így az M5-tel.
A Vajdaság keleti részén - a Tisza és a ro
mán határ között - Szerbia egy főutat szeret
ne indítani Belgrád térségéből északi irány
ba, Magyarország felé. Javaslatunkat elfogad
va ez az út az alábbi három ponton menne át
Magyarországon:
• román - szerb - magyar hármas határ
pont Kübekháza mellett,
• Maros-híd Deszk térségében,
• M43 csomópont a Tisza és Maroslele kö
zött.
A híd segítségével kelet-szerbiai és észak
romániai területeket délről rákötnénk az
M43-ra. Ma sajnos mindez hiányzik az M43
tervéből.
Az előbbi észak-déli irányú utat szeret
nénk észak felé fejleszteni a 47 sz. főútig,
melynek ún. csárpatelki csomópontját a négy
sávosítás során erre alkalmas módon alakít
juk ki.
Az előbbi két híd jelentőségét növelné az,
ha az M47 tervezett gyorsforgalmi út az M43ból ágazhatna ki, Maroslele mellől.
Nyilvánvaló, hogy az észak-déli irányú vaj
dasági főút és az M47 gyorsforgalmi út az
M43 és hidjai érdekeit szolgálná, mivel for
galmukat lényegesen növelné.

3. Az algyői Tisza-híd kapacitásbő
vítése
A jelenlegi kétsávos algyői Tisza-híd után
a 47 sz. főút Algyő és Szeged közötti szaka
sza évtizedek óta négysávos. Néhány éven
belül elkészítjük a főút Hódmezővásárhely
és Algyő közötti szakaszának négysávosítá
sát. Annak érdekében, hogy a meglévő híd
környezetében ne álljon elő szűkület, szük
ség lenne a régi mellé egy új hidat tenni. A
híd benne van a 15 éves UKIG-programban.

4. A mindszenti Tisza-híd
Mai ismereteink szerint Bács-Kiskun,
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Csongrád és Békés megye alkotja a Dél
alföldi Régiót. Sajátossága a Dél-alföldi Régi
ónak az, hogy nincs egy olyan főútja, amely
a régiót alkotó megyéik súlypontjait kötné
össze, fűzné föl, és erősítené a megyék együtt
működését, kohézióját.
Más régiókban egy ilyen funkciójú út eleve
adott, készen rendelkezésre áll. De nálunk
ezt is ki kell építeni, elsősorban a meglévő
utak felhasználásával, paramétereik homogenizálásával.
Az út zömmel kelet-nyugati irányú lenne,
enyhítve ezzel a sugaras-gyűrűs országos út
hálózati rendszer negatív hatásait. Nyomvo
nala: Orosháza - Mindszent - Kistelek - Kiskunmajsa - Soltvadkert lenne. Soltvadkertről
elérhetnénk a dunaföldvári és a szekszárdi,
illetve a bajai Duna-hidakat, és ezek segítsé
gével az ország legfejlettebb térségeit. Az út
keleti végén szintén lenne egy „Y" alakú elá
gazás, mivel Orosházáról Békéscsaba - Deb
recen felé, valamint Battonya felé lehetne
menni.
A javasolt régiós főút felfűzne három
meglévő dunai, egy új tiszai hidat, az M5
autópálya kisteleki csomópontját, és egy
nemzetközi határállomást Battonyánál.
Mindszentnél metszené a Tiszát, ahol em
beremlékezet óta jól működő komp találha
tó. Ez a pont megyénk közepe. A komp nem
véletlenül van Mindszentnél!
A mindszenti hídhely környezetileg érzé
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keny, de megoldható, mivel itt a legkeske
nyebb a pusztaszeri és a mártélyi tájvédelmi
körzetet összekötő védett terület, a Kiskun
sági Nemzeti Park részeként.

5. A Csongrád - Csépa közötti Ti
sza-híd
A csongrádi városatyák és lelkes ország
gyűlési képviselőjük lassan egy évtizede
szorgalmaznak egy hidat a jelenlegi csongrá
di pontonhíd és komp helyén, mivel a csong
rádi földtulajdonosok lakásai a folyó egyik,
földjeik pedig a másik partján - a Tisza-Körös-szögben - találhatók.
A Tisza-Körös-szög ma csak nagy kerülő
vel érhető el, ha a pontonhíd vagy a komp
nem működik.
Bonyolítja a helyzetet az, hogy a mai gaz
dák elődei egykor komoly anyagi áldozatot
hoztak az átkelési helv koruk színvonalának
megfelelő kialakításáért. A privát erők bevo
nását a követő társadalom nem értékelte.
Igazságtalanságot szült itt az államosítás, mi
vel összekeverte a viszonyokat.
Nehezíti az új híd indoklását a ma még kis
forgalomnagyság, ezen belül a kis tranzitfor
galom arány, a közeli Csongrád-szentesi Ti
sza-híd, a hídhely kötöttsége (itt a legrövi
debb a kerülőút).
Az új Vásárhelyi program a Tisza-Körös
szögbe, a javasolt
híd hídfőjéhez kö
zel, árvízi vésztáro
zó kialakítását ter
vezi, amellyel a fo
lyó nagyvíz szintje
adott esetben mér
sékelhető lenne.
Készült engedé
lyezési terv ezen he
lyen működő, a hi
dat kiváltani szán
dékozó nagy teher
bírású, alsó kötélvezetéses kompra
is. A közutas és hi
das szakma évek
óta igazolni igyekJ
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szik ezen megoldás elegendő voltát. Szüle
tett megvalósíthatósági terv a hídra is.
A helyiek - említett jogaikra hivatkozva eleve elvetnek minden olyan megoldást,
amely fizetővé teszi az átkelést. Ma itt az
átkelés egy jogi, szokásjogi, szerzett jogi, pénz
ügyi és műszaki gond keveréke.

sza Lajos körút és a Tisza közötti, abszolút
belvárosi jellegű városrész motoros forgal
mának radikális csökkentését, egy igazi me
diterrán városközpont kialakítását, másod
sorban pedig az értékes új szegedi városrész
vérfrissítését, fejlődésének beindítását.

9. Gyalogos-kerékpáros híd Szege
den
6. Híd a csongrádi vízlépcsőn
Ha egyszer mégis elkészülne a csongrádi
vízlépcső, akkor adódna egy lehetőség arra,
hogy ezen híd is legyen. Természetesen en
nek feltétele az, hogy a közúti ágazat idejé
ben jelezze igényét. Kiskörénél - sajnos nem vezet át a vízlépcsőn közúti híd.

A belterületen indokolt Tisza-hidak
7. Vasúti híd Szegeden
A szegedi nagyállomásra befutó MÁV vo
nal zsákutca, mivel a világháború elvitte a
szép szegedi vasúti hidat.

Jójárt János hídmérnök úr javasolt és az
MSc Mérnöki Iroda kidolgozott egy új gyalo
gos hídtervet a meglévő Belvárosi és a Berta
lan híd közé. Ma sajnos kerékpárral csak
egészséget, néha életet kockáztatva lehet
Szeged városrészei között járni, mivel a meg
lévő két városi hidunk egyikén sincsenek át
vezetve a kerékpárosok.
Miközben mindent megteszünk annak ér
dekében, hogy a meglévő két városi hídon
minél előbb átvezessük a kerékpárutat, vagy
kerékpársávot, gondolunk egy nagyon kor
szerű megoldásra is, a gyalogos-kerékpáros
hídra, mely a belvárost kötné össze Újszeged
azon részével, amelynek fő feladata a pihe
nés, a szórakozás, a rekreáció. Érdekes szín
folt lenne egy modern, karcsú híd a város
képben.

Ezt a gondot megoldhatja a Szeged-temes
vári vasútvonal újraélesztése. Ehhez új vasúti
Tisza-híd szüksé
ges.

8. A szegedi
déli Tisza-híd
A nagy szege
di árvíz után az
újjáépítők a su
garas-gyűrűs út
hálózatot válasz
tották. A város
fejlesztők a kö
zépső körút sze
gedi és új szege
di részét össze akarják zárni egy
új, déli híddal.
Remélik ettől
elsősorban a Ti-
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A megyében a Tiszán és a Maroson több jó
átkelőhely volt ismert már a honfoglalás előtt
is. A vízrendezések, a megye területének és
az az országhatárnak változásai (1526, 1920)
jelentősen befolyásolták egyes átkelőhelyek
jelentőségét.
A kedvező átkelőhelyek településalakító
tényezők is voltak.
Az Árpád-korban Böld, Körtvélyes (Hód
mezővásárhely-Szer között), Makó és Csa
nád volt a legjelentősebb, itt alakultak ki a
fontos utak átkelőhelyei [1].
Böld (Csongrád mellett), Csanád a Gellért
legendában, Böld (1075) réve Géza adomány
levelében is szerepel [2]. Az úthálózat okle
velek alapján a 14-16 században is ezeket az
átkelőhelyeket érintette [3].
Szeged volt a legjobb adottságú átkelő
hely - itt a legkeskenyebb a Tisza - ezért is
vált 1222 sóközponttá, ám jóval előbb is fon
tos révhely volt.
Meglepő, hogy e fontos réven sem 1526
előtt, sem a török uralom alatt nem állítottak
be hajóhidat, pedig más helyen (Buda, Vác,

Komárom, Esztergom stb.) ilyenek épültek.
A török kiűzése után azonban a várnál (pa
lánk) 1686-ban már állt a hajóhíd, melyek
rajza, vámbevétele, forgalma (hajóforgalom
is) jól ismert.

A szegedi hajóhíd mérnöki ábrázolása

A forgalmas revek közül Szegeden epult
először híd, még ha nem is állandó [4]. Ked
vező közlekedésföldrajzi adottságot haszno
sítva 1858-ban vasúti/ majd 1883-ban közúti
Tisza-híd is állt már [5]. Algyőnél a török hó
doltság idején jelentős révátkelő volt a mai
híd környékén. Állandó híd egyelőre vasúti
forgalomra 1870-ben épült [6].
A közúti forgalmat csak 1935-ben vezették
át a hídon, ekkor a Nagy
rév megszűnt és a szeke
rek számára kiskompot
vásároltak [6].

A csongrádi hajóhíd árvízkor, kompközlekedéssel (Tari László Múzeum)
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Csongrád mellett a böldi rév jelentősége közis
mert, ezt jelzi az itt épült
erősség, mely a település
névadója. Már 1846-ban
készült terv fahíd épí
tésére a Tiszán [7]. Ekkor
ez még nem valósult meg,
ám 1895-ben a város meg
vette az Esztergomban
felszabadult hajókat, s a
következő évben már
üzemelt a hajóhíd, mely
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máig - természetesen jelentősen átalakítva
forgalom alatt van [8].

RÉVÁTKELŐHELYEK, KOMPOK, PONTONHIDAK

ezt az átkelőhelyet, jelentős forgalma, vám
bevétele is ismert. A II. világháború után
1950-ben került állami kezelésbe, 1956-ban
honvédségi készletből alumínium úszótes
tekre épített pontonhíd épült, 1963-ban 60
tonnás kompot állítottak üzembe, 1983-tól a
hajóhíd helyett 115 t vízkiszorítású önjáró
komp szállítja az átkelőket [2].

A komp főszereplő volt (Tari László Múzeum)

A Duna-Tisza-Körös közi 301 km hosszú
tranzverzális út 1893-99 között épült ki. A
Tisza-híd erre az időre nem épült meg, 1900ban azonban törvény intézkedett a híd épí
téséről. A mintegy 500 m hosszú híd 1903ban már készen volt, úgy, hogy azon később
a vasúti forgalmat is át lehetett vinni [9, 19].
A legjelentősebb tiszai átkelőhelyen tehát
már a 17. században hajóhíd, majd 1858-1903
között négy állandó Tisza-híd épült.
A Tiszán jelentős révhely volt Mártély
(említése 1439-ben) [11], Mindszent (1515)
[12] és Tápé (1528) [13]. Közülük a tápéi át
kelőhelyről áll rendelkezésre a legtöbb adat
[4, 5]. 1719-ben kapta vissza Szeged városa

Ma komp viszi a nehéz járműveket is
(Jójárt János felvétele)

Makó réve, gázlója vámja 1360-tól szere
pel oklevelekben, jelentősége azonban kez
detben nem volt túl jelentős: 1718-ig a török
birodalommal volt szomszédos, 1744-ig a ka
tonai határőrvidék, 1778-ig a Temesi bánság
katonai igazgatása miatt [14]. 1780-ban már
dereglye közlekedett itt. A rév haszonbérlője
hosszú időn át
a Túri család
(1794), 1846ban pedig a
Rónay család
királyi révjo
got szerzett.
1853-ban vető
dött fel a Szeben felé veze
tő út építése, s
hosszas tár
gyalások után
1877-ben kez
dődött rácsos,
faszerkezetű
Maros-híd
építése [14].
A hidat pót
ló kompok szá
Tápén 1956-ban honvédségi pontonhíd készült (Közútkezelő Tervtára)
ma érdekesen
29
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1951-ben 14 hídpótló átkelési lehetőség volt (Közútkezelő Tervtára)
A legjelentősebb átkelőhelyek áttekintése
révátkelőhely

°

e

,Yj\es

hajóhíd

Böld (Csongrád) (Tisza)

1046-

1896-

Mártély (Tisza)

1439-

-__

Szeged (Tisza)

1222-

1686-1883

Algyő (Tisza)

1543

-

megjegyzés
1903 közúti, 1906 közúti, vasúti
-

_ _

1858 vasúti-, 1883 közúti híd,
1979 második közúti híd
1870 vasúti-, 1935 vasút-közúti,
1974 önálló közúti híd

Mindszent (Tisza)

1515-

-

Tápé (Tisza)

1528-

1956-83

Makó (Maros)

1360-

-

1878 fahíd, 1925 vasúti-, 1926 közúti híd

Magyarcsanád (Maros)

1046-

-

1895 közúti-, 1903 vasúti híd

változott, 1935-ben nyolc üzemelt: Szentes 2,
Mindszent 2, Algyő 2, Csongrád és Tápé [17].
1951-ben pedig 13 komp és 1 hajóhíd segí
tette a folyókon való átkelést Csongrád:
hajóhíd és 3 komp, Szentes: 2, Csany telekSzegvár: 1, Hódmezővásárhely: 2 Mindszent:
2, Algyő, Szeged és Tápén l-l komp [18].
Napjainkban Csongrádon a közútkezelő
30

ma is komp üzemel
ma komp üzemel

hajóhidat és kompot üzemeltet, Mindszen
ten és Tápén forgalmas kompjárat van [19].
Rendkívül érdekes adalékok találhatók
más időszakosan jelentőségre szert tett révátkelőkről, kompokról, Makón, Apátfalván
stb. [14], a kompok kialakításáról, vámtéte
leiről [14, 20].
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Kezdetben - valószínűleg a 18. századig fahidak épültek a megyében, faanyag és
ügyes mesterember mindig rendelkezésre
állt.
Szenzációszámba menő lelet került elő
Szeged környékén a bronzkorból: „cölöplyu
kak" sorozata, mely közlekedési létesít
ményre utal [1]. A nehezen értelmezhető lé
tesítmény vizes területen vezet, ma is meglé
vő út közelében, ám a „cölöpök" nem voltak
a talajba beverve, így inkább töltést erősítő
funkciójuk lehetett. További kutatás szüksé
ges még e lelet vizsgálatában.

Bronzkori út nyoma (Szalontai Csaba [1])
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Ópusztaszeren a régészeti feltárás megta
lálta az árokkal védett templomba vezető híd
pilléreit [2].
Batida (Bodhyda) településnév 1331 óta
ismert, biztos, hogy fahíd állt itt [3].
Ősi váras hely Csongrád, 1549-ből van hír
a várbejáró hidakról, ám nyilván jóval előbb
volt itt is és a szegedi várnál is bejáró híd [4,
5,8].
Oföldeák erődtemploma szépen helyreál
lítva mutatja a védelmére a 16. században ki
alakított védőárkot. Az azon átvezető hidat is
jelzi a rekonstrukció [6].

Oföldeák erődtemplomába vezető fahíd
(Jójárt János felvétele)
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Szegedet 1543-ban elfoglalta a török, a
várba három hídon lehetett bejutni, ezek ter
mészetszerűleg fahidak voltak [7]. A török
kiűzése után 1686-ban hajóhidat állítottak
fel az átkelés megkönnyítésére. Érdekes, hogy
a török megszállók az országban több he
lyen, a Dunán is (pl. Buda, Esztergom, Vác)
hajóhidat, Szolnoknál cölöpjármos hidat épí
tettek, Szegeden azonban nincs jele, hogy
hajóhidat építettek volna [8].
Átmenetileg katonai kormányzás volt Szeged csak 1719-ben kapta vissza királyi vá
rosi címét - ebben az időben tudunk jelentős
erődítési és hídépítési munkálatokról. 1714ben kész volt az Eugenius árok, ezen termé
szetesen hidakon lehetett csak átjárni [9]. Az
1770-es évekből rajzok maradtak fenn a vár
bejáró hidakról, ezek ebben az időben több
nyílású kőpilléres fahidak voltak [7],
Az I. kato
nai felmérés
1784-ben 49 hi
dat jelölt, közü
lük egy bizto
san boltozott
híd volt, a töb
bi faszerkezetű
lehetett [10]. Az
akkori, vízzel
borított terüle
tek miatt vi
Szeged várába vezető híd
szonylag sok
(Móra Ferenc Múzeum)
híd volt Sze
ged, Makó, Szentes környékén. A térképek
jelzik a töltéseket és érzékeltetik a hidak mé
retét (hosszát is).
Különösen jelentős volt a szegedi hajóhídtól Szőreg felé vezető úton a Vedres István
tervezte három ártéri fahíd: 100, 200 illetve
400 öl nyílással. Egyedülálló, hogy
Szeged főmérnöke versben állított em
léket a későbbiekben százlábú hídként
emlegetett műnek, mely a szegedi ácsok
munkáját dicsérte [11].
E hidak 1786 után épültek, a külön
böző források kissé eltérő időpontot
adnak meg (1786-92) a töltés és ezzel
a hidak építésére [12, 13]. Technika
történeti emlék a híd fennmaradt tervA

Többnyílású tégla-pilléres híd Szegeden
(Móra Ferenc Múzeum)

részlete [14].
A Szeged-aradi útra készített többnyílású
fahídtervek (1798) Vertics József munkái
[15].
1837-ből rendelkezésre áll Giba Antal
földmérő részletes kimutatása a Csanád
megyei hidakról, ebből tudjuk, hogy pl. Ma
kón a vendégfogadótól 100 ölre 7 öl nyílású,
3 öl széles tégla hídfőn fahíd állt, mely 1823ban épült, s alá volt dúcolva. Az Apátfalvacsanádi úton - a későbbi állandó hídhoz ve
zető útszakaszon - három fahíd állt: kettő 55 öl, egy pedig 18 öl hosszú volt [16]. Szege
den 14 híd állt 1837-ben Halácsy Miklós fel
mérése szerint, s ezek közül nyolc volt fa
szerkezetű: a 86 öles hajóhíd, a Szilién 43 öl
és hat 3-4 öl nyílás méretű.

százlábú híd egy részlete (Móra Ferenc Múzeum)
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lője, Zsótér János húsz évi hídvám bevétel
fejében a híd építését vállalta. A kijelölt
szakbizottság előrelátóan rögzítette, hogy
faszerkezetű nem lehet a híd. Anyagi kö
töttségek miatt azonban 1843-ban mégis
ilyen terv készült, ám ezt a Kamara nem
fogadta el és 1844-ben Fest Vilmos lánchíd
tervet készített! Ám nem valósult meg ez a
szép terv sem, ugyanúgy, ahogy az 1855-ös
nagy árvíz után készített fahídterv sem [8].

Vertics József fahídtervei a Szeged-Aradi útra, 1796.
(Magyar Országos Levéltár)

Szegeden a hajóhíd helyett „állandó híd"
építését már 1781-ben szorgalmazta Vedres
István [7]. 1842-ben a hajóhíd gazdag bér-

Kisebb-nagyobb fahidak építéséről a 19.
században már sok forrás maradt fenn pl.
1850-ben és 1879-ben Szatymaz környé
kén több „dobogó" épült, az utóbbi évben
épült fahidak építőjét név szerint is ismer
jük: Regdon Mihály [17].
A Százlábú híd sorsáról is több mindent
lehet tudni, mintegy 100 évig szolgálta a közlekedést,
erről az egyedi hídleírásban
számolunk be.
1846-ban Bodoki Henter
Károly Békés megyei mér
nök feszítőműves Tiszahíd tervet készített a Bődi
révhez. A gyönyörű terv
nem valósult meg, ám jól
mutatja, milyen fejlett volt
a hazai mérnöki munka
[18].

Csanádi rév ártéri hídjainak rajza, 1839. Mátéffy Pál
(Csongrád Megyei Levéltár)

Szeged vasúti hídja építéséhez készült fahíd terve (Közlekedési Múzeum
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A vasútépítés Szegedet
igen korán érintette, ám
bölcs előrelátással nem fa
szerkezetű Tisza-híd építé
sét határozták el, mégis
épült egy érdekes - emelhe
tő hídrésszel is ellátott - fa
szerkezetű munkahíd, mely
az építés kiszolgálásán kí
vül ideiglenesen (1857-58)
a vasúti forgalom lebonyo
lítását is lehetővé tette [19].
1858-ban Kocsis Pál, Szen
tes főmérnöke nyolc nyílá
sú Tisza-ártéri fahidat terve-
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Tisza-híd terv 1846. (Koszta József Múzeum Szentes)

zett ékelt fagerendás szerkezettel. E hídhoz
csatlakozóan állt ekkor a Csát-erén egy fahíd
[18].
Ugyancsak a vasútépítés során nagy fahíd
épült az algyői Tisza-híd ártéri nyílásaiként
1870-ben: összesen 33 nyílású ékelt fageren
dás hídszerkezet épült, mely 1902-ig viselte a
vasúti forgalmat [20].

ben az arad-csanádi vasúttársaság negyven
évre használatba vette ezt a hidat, 1883-tól ez
volt az ország elsó' közös (közúti-vasúti) üze
mű hídja, mégpedig úgy, hogy a kétféle for
galmat kerítés választotta el. Máshol is épül
tek az országban folyami hidak Howe-rendszerú faszerkezettel (pl. Kisköre), egyedül
álló azonban a vegyes üzem, valamint az,
hogy közel ötven évig (1926-ig) üzemben volt
ez a híd [20].

Különleges a Makói Maros-híd története.
1864-ben merült fel építé
sének igénye, előbb azon
ban a Rónay család révjoga
ügyében egyezségre kellett
jutni. 1868-ban már terv is
rendelkezésre állt, ezt Dok
iéin és Fia építési cég készí
tette [21]. Anyagi források
hiánya miatt az építkezés el
húzódott, s csak 1876-ban
kötöttek szerződést Klein és
Fia eszéki vállalkozóval a
100 m-es meder és a két ár
téri-, 108 ill. 56 m híd építé
sére. A kivitelező végülis Birnbaum Adalbert és Társa volt.
A makói Maros-híd átépítése előtt (1925
A négynyílású mederhíd u.n. Howe-rendszerű rácsos szerkezet volt: három-három
gerendából álló alsó- és felső öv, ferde rácsrudak, függőleges vasrudakkal összefeszítve
[15]. A híd 1878. március 14-én már készen
volt [22]. Érdekes fejlemény volt, hogy 1881-

A közelben egy másik Maros-híd építésére
is igény volt az ősi csanádi (Magyarcsanád)
átkelőnél. Először itt is fahíd építését fontol
gatták, 1883-ban 25 m nyílású függesztőműves hidat tervezve. 1889-ben az Aradi Királyi
Folyami Hivatal 30 m-re emelte az építendő
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híd nyílásméretét [23]. 1892-ben két tervet
terjesztettek fel a Kereskedelemügyi Minisz
tériumba. Tekintettel arra, hogy a fa-, illetve
a vashíd becsült költsége között kb. 5 %-nyi
volt a különbség a minisztérium mederhídként 139 m hosszú, 6 m széles vashidat java
solt. Az ártéri hidak azonban maradtak fa
szerkezetűnek, mint azt az 1938-ban készült
„Hídlap"-ok rajzai és fotói mutatják [21].
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te az egyedi hídleírásban megtalálható.

A csongrádi pontonhíd
(Kalmár Margit felvétele 1934., Tari László Múzeum)

1944. őszén a megye folyami hidjai rob
bantás áldozatává váltak, átmenetileg rész
ben faszerkezetű provizóriumok épültek, pl.
Makón a közúti híd kiegészítésére, Szegeden
a vasúti híd roncsai mellett épült vasúti-köz
A csanádi rév ártéri hídja 1938-ban
úti provizórium. Ezekről a szerkezetekről a
Hidak újjáépítése c. fejezetben van szó.
(Hídlap Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény]
A megye hídállományában az 1930-as
évektől már nem volt jellemző a fa hídszer
kezet, legalábbis
az országos átlag
nál kevesebb volt
a fahíd. Az 1947ből fennmaradt
hídnyilvántartásban: 33 híd közül
A csanádi rév ékelt fatartos hídja 1947. (Hídlap Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
11 tégla, 8 vasbe
ton,
6 acél és ösz
A szegedi hajóhíd, melyről már volt szó
vér
szerkezet,
s8
egészen az állandó Tisza-híd elkészültéig
fahíd
volt.
Számozott
főutakon
nem
volt
fa
(1883) szolgálta a közlekedést, s a századfor
híd
[26].
dulón Csongrádon is hajóhíd készült, az Esz
Figyelemreméltó, hogy az önkormányzati,
tergomban felszabadult hajók felhasználásá
sőt a sajáthasználatú hídállományban is igen
val. A 225 m hosszú hajóhíd 1896-ban már
kevés a faszerkezet. 1988-ban a sajáthasznákészen állt, méghozzá olyan szélességgel,
latúak (zömében tsz-hidak) mind vasbeton
hogy kétirányú forgalom bonyolódhatott le
szerkezetűek voltak [27].
rajta [25],
A megye fahídjai nagy múltúak (1241-től),
A csongrádi hajóhidat 1944-ben felrobban
jelentős
méretűek (pl. százlábú híd Szege
tották, 1949-ben úgy épült újjá, hogy a 13
den
összesen
kb. 1400 m hosszúsággal), kü
hídhajóból álló úszóegységből már csak 4 ba
lönleges
kialakításúak
(pl.a makói Maroskos hajóegység volt fából, így nem volt már
híd), s feltétlenül említést érdemel a megye
minden részében „fahíd", ahogy a helyi szó
két hajóhídja - a szegedi közel 200 évig szol
használatban élt. Az azóta vasszerkezetűre
gált, a csongrádi is több, mint 100 éves már.
átépült hajóhíd ma is üzemben van, történe36
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Gyaloghíd Szentesen (Jójárt János felvétele)
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Kezdetben a fa és a kő volt a hídépítés ki
zárólagos anyaga. A kettő békésen megfért
egymás mellett. Fahíd akkor épült, amikor a
híd gyors felépítése volt a cél, amikor azon
ban a cél már a tartós, állandó jellegű és biz
tonságos, kevés fenntartási munkát igénylő
közlekedés, előtérbe lép a kőhíd és előnyei
mind műszaki, mind gazdasági tekintetben
kifejezésre jutnak. A kőhíd nem kerül sokkal
többe, mint a fahíd, viszont lényegesen tartó
sabb annál.

Csongrád megyében a hídépítési anyagok
beszerzése nem ment egyszerűen. A megye
területén, a Tisza jobb partján homoksivata
gok közepette kevés fa akadt, kő pedig
egyáltalában nem volt található. A Tisza-bal
parti „vadvízországban" pedig sem használ
ható faanyag, sem kő nem termett. A faa
nyag beszerzése - faúsztatás révén - még csak
megoldható volt, azonban a kő beszerzése
nagy nehézséget okozott, ezért mesterséges
anyaggal - téglával - helyettesítették. Téglá
val pótolták a kőszerkezeteket,
így a hídépítés kőszerkezetét is:
a boltozatot.
A boltozat ősi szerkezet, anya
ga nyomásra van igénybe véve s
ennek a feltételnek a tégla is
megfelel. A fejlődés, sok más té
nyező mellett, a legpregnánsabban a boltozat ívének alakjában
fejeződött ki. A kezdeti idők fél
köríveit a terepadottságokhoz
jobban igazodó szegmensívek
váltották fel s a szegmensalak
egyre laposodó formája az
eredeti 1:2 aránytól eltért. A me
gyében a nagyobb (3,5 öl nyílá
sú) hidaknál 1:5, 1:10 körüli ér
tékek találhatók.

A szentesi Kurca-híd (Jójárt János felvétele)
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Csongrád megyében a terep
adottságok többnyire a lapo
sabb ívalaknak kedveztek, en
nek ellenére a fejlődés eléggé
mértéktartó módon alakult. A
félkörívalak nemcsak az épüle
teknél és a töltésbe épített hi
daknál maradt meg, illetve ter
jedt el, hanem a szivattyútele
pekkel kapcsolatos áthidalá
soknál is tért hódított. Ez a
megállapítás összefügg azzal az
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adottsággal is, hogy a megyében szükséges
sé vált áthidalások döntő többségben kis
nyílásúak, márpedig a kő (tégla) boltozatok
előnyei a fagerendaszerkezetekkel szemben
jobban érvényesülnek a kisebb, mint a na
gyobb áthidalások esetében. Jellemző erre
Csanád vármegye geometrájának, Giba An
talnak szóhasználata, aki az utak és hidak
1837. évi összeírását tartalmazó táblázatban
bolthajtásnak nevezte a hídnyílást, még a
fahidaknál is [1].

Antal földmérő által 1837-ben készített ki
mutatás - érthetően - az akkori egész Csanád
vármegyére vonatkozott és nemcsak az or
szágos és kereskedelmi utakat és hidakat,
hanem a még ki nem jelölt útirányokat is tar
talmazza. Akad benne ilyen jelzés is: „Ezen
út mégyen a Földeák legelőn rendetlenül a
szántó földjein és a makai szállások között a
Rákosi csárdáig mindenütt rendetlenül. Híd
ja nincs."
Ez a kimutatás összesen 52 tételt tartal
maz és 11 oldalra (A/3 for
Az út és a híd helyének leírása
A híd méretei ölekben
mátum) ter
szélesség
hossz
jed. Teljes köz
lésére ebben
1. oszt. országút: Makó városi nagy vendégfogadótól
a könyvben
Palota helység nagy vendégfogadóig. Ezen útban vágynak
nincs
lehető
négy kishidak, továbbá a városon kívül, a nagy
vendégfogadótól 1824 ölre egy nagy kőhíd, úgynevezett
ség, azonban
Dali híd Mikotsai-éren keresztül, mely 1821-ben a megye
néhány téte
által építtetett:
lét
kimuta
1. oszt. országút: Makó városi nagy vendégfogadótól
tásba foglal
Földeák helység határáig. Ezen útnak egy hídja vagyon
az úgynevezett Margitai-híd a Mikosai-éren keresztül
va közread
1075 ölnyi távolságra. Ezen híd épült 1822. esztendőben
a Dáli-híd formájára 3 öles bolthajtásra, 3 öles szélességre,
juk.
de 1824. esztendőben a Maros vize kirohanása
Összesen
elszakasztotta. Most a két oldalán víz feletti részén kő,
víz alatti részén fa szárnyaira fahíd vagyon készítve.
25 hídról tör
Az 1825. esztendőben felterjesztett a N.M.M. Királyi
ténik említés,
Helytartó Tanácsnak ide készítendő hármas hídnak
terve, de ekkoráig még le nem érkezett...
melyből 5 fa
híd és 20 bol
1. oszt. országút: Makó városi nagy vendégfogadótól
Vásárhely városa felé a megye széléig. A fentebb említett
tozat szerepel
Margitai-hídon kívül ezen az úton van a Gajdosi
csárdánál a Száraz-éren keresztül egy kőhíd
épült 1834.
a mai Csong
rád megyé
1. oszt. országút: Palota helység nagy vendégfogadótól
hez tartozó
Vásárhely városa felé a megyehatárig. Hídja van
az
területen. A
Igási csárda mellett a makai határba, a Száraz-éren
keresztül
épült 1824. esztendőben 3 öl bolthajtású
b
oltozatok
3 öl széles kőhíd.
nagyobb ré
sze 2,0 m-nél
Csanád vármegye hidjai 1837-ben
kisebb
nyílású,
Kivonatos közlés Giba Antal geometra 1837-ben készült kimutatásából
ebben az érteAz említett adatösszeállítást a magyar ki
lemben tehát áteresz.
rályi Helytartótanács rendeletére az ország
valamennyi vármegyéjében el kellett készíte
Szeged szabad királyi város is elkészítette
ni és fel kellett terjeszteni. Csongrád várme
1837-ben a területén található hidak kimuta
gye válasza rövid volt: országos és kereske
tása^ melyet Halácsy Miklós (Nicolaus Haládelmi útjain burkolat nincs, hidak nincse
csy mpp. geometra) latin nyelven terjesztett
nek. Mentségére legyen, hogy akkor Szeged
elő. A kimutatásban 6 boltozat szerepel [2].
szabad királyi város területe és a megyének
A nagyobb méretű boltozott hidak a város
Hódmezővásárhelytől keletre és délre eső ré
beépített területén kívül voltak. A város be
szei nem tartoztak Csongrád megye területé
épített területétől délre, a Tisza árterén, a Balhez. Utóbbi Csanád megye része volt. A Giba
lagi tó áthidalására, a Röszkére vezető úton
39
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állott a Maty-éren a Máté-híd, melynek
hosszát Halácsy 102 öl 2 láb mérettel jelzi.

Az 1837. évben készült kimutatásokban
feltüntetett hidak közül ma már csak azok

Szeged hídkimutatásának részlete (Magyar Országos Levéltár)

A híd neme

A híd helye

A híd méretei
hossz

szélesség

öl

láb

öl

boltozat

7

1

1

Pétervári kapunál

3 fahíd

4

1

Öthalom és Szatymaz között

boltozat

3

1

Máté-híd, Ballagi tónál

boltozat

102

2

6

2

Máté-híd és Röszke között

boltozat

3

3

1

2

Röszke helységben

boltozat

3

2

Szillér-híd és Kéterköz között

2 fahíd

4

Roch külváros határánál

láb

2

4
2

Szeged hidjai 1837-ben
Kivonatos közlés Halacsy Miklós geometra 1837-ben készült kimutatásából

Ez az igen nagy méret csak ügy illeszkedik
bele az akkori tájképbe, ha feltételezzük,
hogy elemi szükséglet kielégítésére létesült
(pl. csorda hajtása, amit a szokatlanul nagy
szélesség is indokol), továbbá, hogy a „pons
muratus" (falazott híd) ebben az esetben
nemcsak boltozatot, hanem csatlakozó falak
közé fogott töltést jelenthet, melyben bolto
zott nyílásü áthidalás engedett utat a kereszt
irányú vízfolyásnak. (Vertics József kéziratos
térképén több nyílást jelölt.)
A híd története 1719-től ismert, 1742-től
vámszedési joga volt a városnak. Az 1879-es
árvíz után a vízrendezések során elbontották
ezt a nevezetes hidat [3, 4].
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állanak, amelyeket a különleges szerencse a
felújítástól, vagy az újjáépítéstől megmentett.
Nem szorul magyarázatra ugyanis, hogy a
legtöbb kőanyag, különösen a téglaanyag
nem képes az idők végtelenségéig ellenállni
a korróziós hatásoknak. Száz év nagyon sok
idő a téglaanyagnak, a felsorolt hidak pedig
már legalább 150 évvel ezelőtt épültek.
Az 1837. évi összeírásban szereplő, legna
gyobb nyílásméretű boltozott híd a makói ven
dégfogadótól 1824 öl távolságra, a Kövegy hely
ségen keresztül Palotára vezető országúton
álló, 1821-ben épült Dáli-híd. Ezt a hidat
1938-ban elbontották. A bontási munkáról
fénykép készült, melyen a boltozat alakja jól
látható. A híd valószínűleg az út korszerű-
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sítésével (kiépítésével)
kapcsolatban került
bontásra. Minthogy az
időközben eltelt 117 év
alatt a vízrendezés is
megtörtént, a nagy nyí
lású híd helyén, a Szárazér számára, csőáte
resz is megfelelt.
A mai térképeken
olvasható Szárazér el
nevezés ne vezessen
félre, az ér a Dali ta
nyák felől (Makó-Ki
A dali híd 5 öles nyílása feleslegessé vált... (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
rályhegyes között) a
Maros felé tartott s neve régebben Mikotsai
nálták. Lehet az is, hogy a háromnyílású hi
ér volt.
dat építették meg, melynek tervét felterjesz
tették.
Az 1837. évi összeírásban a fentin kívül
még másik három boltozott híd nyílásmérete
A Gajdos csárda melletti hidat e sorok író
érte el a 3 ölet, mégpedig az 1822-ben épült
ja az 1960-as évek folyamán lefényképezte,
Margitai-hídnál, az 1834-ben épült, a Gajdos
méretei megegyeztek az 1837. évi összeírás
csárdánál álló hídnál (mindkettő a Makóról
ban közölt méretekkel [4]. Ezt a hidat 1974Vásárhelyre vezető úton állt), továbbá a
ben elbontották.
Csanádpalotáról Vásárhelyre vezető úton az
Igás csárdánál álló, 1824-ben épült hídnál.
A felsorolt három híd közül az elsőnek a
sorsa az összeíráskor még nem dőlt el, s mint
hogy a Maros árvize megrongálta, lehet,
hogy rövid időn belül elbontották, de lehet,
hogy helyreállították és hosszabb ideig hasz-

... és 25 év múlva (Dr. Gáli Imre felvétele)

A Gajdos csárda mellett álló híd 1938-ban (Kiskőrösi
Közúti Szakgyűjtemény)

A harmadik felsorolt - az Igás csárdánál
lévő - híd sorsáról nincs információnk. A
földeáki malomnál épült híd fényképein
hasonlóság mutatkozik a Dali híddal, továb
bá a békéssámsoni 2x4 öl nyílású boltozott
híddal. Valószínű, hogy a békéssámsoni híd
szolgált mintául a Dali hídhoz, és a földeáki
malomhoz épült hídhoz is. Könnyen lehet,
hogy ugyanaz a mester építette a hidakat
egymás után. Ez a híd az 1864-ben készült II.
41
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katonai felvételen szerepel, ma is áll önkor
mányzati úton és viseli a forgalmat.

A megye legidősebb 3 öles hídja Földeákon
(Jójárt János felvétele)

Szegeden a 19. század második felében
épült régi boltozott hidakat nem írták össze,
ezért csak egyes adatok állnak rendelkezés
re. Kováts István építőmester 1855-ben 10
kőhidat épített a Horgosra vezető úton [8].
Ezenkívül az 1879. évi árvízkatasztrófával
kapcsolatosan szerepet kapott hidakról tu
dunk.
Közülük mindenesetre a legnevezetesebb
az a hétívű boltozat lehetett, melyen a vasúti
Tisza-hidra felvezető kétvágányú vasúti pá
lya feküdt.

Szeged vasúti hídjának boltozatsora
(Közlekedési Múzeum.)

Sajnos ma már ez a boltozatsor sincs meg
[6]. A boltozott hidak a régi kort idézik és ma
már nem korszerűek, nem gazdaságosak. A
boltozat azonban, mint szerkezeti elem, na
gyon jól megfelel céljának minden olyan eset42
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ben, amikor az ívmagasság elegendő nagyra
vehető. Szegeden két nagyobb boltozat (Nagyés Kiskőlyuk) ma is áll, nyílásaik 5,70, illetve
7,56 m [7]. Mindkettő a vasútvonal megépí
tésével együtt, 1854-ben épült, az OsztrákMagyar Államvasút Rt. által épített hidakra
jellemző homorú ívelésű szárnyfalakkal. A
kisebbik a Máglya sort íveli át, falazatát vas
tag beton vakolat védi. Az áthidalt utca bur
kolatlan, 6 m széles, déli oldalán kiemelt sze
gély, északi oldalán egy-egy álló sín a sarko
kon védi a falazatot. A magasságkorlátozást
jelző tábla 3 métert mutat. A híd két sínpárt
hordoz.
A nagyobbik boltozat a Fővám utcát íveli
át. Falazatai nincsenek bevakolva, a téglák
itt-ott csorbultan, viszonylag jó állapotban
állják az idő múlását. Az áthidalt utca nagy
kockakő burkolatú, kétoldalt elkülönített
gyalogjárdával. Az áthidalt nyílás 8 m, a ma
gasságkorlátozás 4,2 m. A híd szélessége 33 m,
a főpályaudvar valamennyi vágányát hordoz
za. Nyugati oldalán szolgálati épület áll, ke
leti végén mellvéd.
Szentesen a Kurca fölött 1894-ben épült jó
formájú boltozat szabadnyílása 5,9 m, teljes
hossza 10,7 m, mellvédek közti szélessége
2,4+7,6+2,1 m. A hidat a Szentest elkerülő út
építésekor a közútkezelő a városnak átadta
[7]. Az építés éve: 1894, (1883) teherbírása:
névlegesen 20 tonna, üzemi teherbírásának
jelzése 32/1993. szélességi pályabeosztása:
(0,4)+l,4+7,6+2,l+(0,4) m, hossza 6,8 m, hasz
nos felülete 75 m2, közel vízszintes a pályája,
kb. 50 m sugarú vízszintes ívű kanyar köz
vetlen közelében, Szentes belterületén. A fél
kör alakú dongaboltozat sík alapozással és
nagyméretű, szintén tégla anyagú, támfalsze
rű, a vízfolyással közel párhuzamos szárny
falakkal épült.
A híd eredeti terveivel a Kht. nem rendel
kezik, az építés évszámát az 1958-ban ké
szült nyilvántartás tartalmazza és ezt erősíti
meg a jobb oldalon a boltozati záradék köze
lében 2 db tégla felületére bekarcolt római
szám is (távolról nem látható, az 1993-as kar
bantartó javításkor konstatálták). Az 1938ban készült hídvizsgálati lap az építés évét
1883-nak adta meg [9].
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A hídnak a szelvényezés szerinti bal oldala
1927-ben szélesítésre került oly módon, hogy
konzolos vasbeton gerendarácsot készítettek
a dongaboltozat mellé és a gyalogjárdát a mell
védfallal együtt ezen alakították ki [9].
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A szárnyfal meghosszabbítását, magasí
tását a szélesített oldalon nem végezték el, itt
repedések és kisebb elmozdulások keletkez
tek, melyeket a Kht. 1992-ben javított, helyre
állított. A szerkezet szerencsésen jó állapot
ban van, a vízvonali szintjáték közelében van
kisebb fagyási jelenség a tégla sorokon, a
többi felületen gondos tisztítás és fugázóha
barcs-pótlás elvégzésével tisztelegtünk a több,
mint 100 éves objektumnál.
A híd a műszaki emlék kategóriát min
denképpen kiérdemelné, kellemes színfolt
nak tekinthető a Kurca-parti buja növényzet
között vöröses tégláival. Nagyobb védelmet,
gondosságot érdemelne ügy is, hogy a mind
két oldalára erősített közmű (távhővezeték
és ivóvíz) máshova kerülne.

Az 1928-ban készült szélesítés (1938-as felvétel)
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Az az igen tetszetős kivitelű, kétnyílásű
boltozott híd, melv a Kiskundorozsmára vezetó' úton, a Fehértó elvezető csatornája fö
lött állt, még nem szerepelhetett Halácsy ki
mutatásában, mert valószínűleg a 19. század
végén épült. A közúti híd téglafalazatú, fél
köríves boltozatait a záradékkő és a közép
pillér fehér mészkőelemei tették változatossá.
A mellvédek fedkövei is fehér mészkőből vol
tak, de már nagy részük helyére beton kőutánzat került. A mellvédek felső vonala vízszin
tes, a téglák mérete 29 cm volt. A nyílások
mérete egyenként 2,20 m, a híd szélessége
7,30 m teljes hossza 13,60 m volt. A hidat
1982-ben átépítették [7].

A szentesi Kurca híd életrajzi adatai
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Az 1982-ben elbontott szép boltozat
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
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helyen. Kiszombor nem adta
meg a hidak méretadatait,
azonban feltételezhetjük, kis
méretű boltozatokról van szó.
A szentesi boltozatok nyílása
2,0 m, szélességük általában
2,0 m, tehát gyaloghidak,
Hódmezővásárhelyen áteresz
méretű műtárgyak voltak.

A dorozsmai kétnyílású boltozat rajza
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium
1962-ben elrendelte a tanácsi és községi köz
úti hidak közül azoknak a számbavételét,
amelyek a 19. század folyamán épültek és
építészettörténeti értéket képviselnek, illet
ve jellegzetesen kifejezik koruk építő tevé
kenységét.
Erre a felhívásra Csongrád megyéből há
rom település - Szentes, Hódmezővásárhely
és Kiszombor - küldött jelentést. Ezekben a
jelentésekben - szép számmal - boltozott hi
dak is szerepeltek, mégpedig Szentesen 7,
Hódmezővásárhelyen 10, Kiszomborban 4

Az 1958-ban készített me
gyei csoportos hídnyilvántartásban hét boltozott híd
szerepelt. Építési év csak há
rom hídnál szerepel: a szen
tesi Kurca-hídnál, a Makó
csanádpalotai úton 1901-ben
épült betonboltozatnál és az
Algyő-maroslelei út 7,140 km
szelvényében álló hídnál.
Az 1978-ból rendelkezésre álló hídlapok
igen értékesek, mivel rajz és/vagy fotó is ren
delkezésre áll. A mai megye területén, az ak
kori Csanád megyei részen 12 boltozat állt
[9].
Az útkorszerűsítések során a boltozott hi
dak három kivételével átépültek. Országos
közúton egy, önkormányzati úton két, korát
tekintve is értékes műtárgy van még, meg
óvásuk feltétlenül indokolt. (Szentes, Kurcahíd, Földeák, Szárazér-híd).

Emlékképek 1900 körül épült betonboltozatokról (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
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E m l é k k é p e k 1900 körül é p ü l t betonboltozatokról (Kiskőrösi Közüti Szakgyűjtemény)

Az Kurca-ér torkolati műtárgya (Jdjárt János felvétele), alatta átépítve 2001-ben

Irodalom:
[1]

Feljegyzése Tekintetes Csanád Vármegyében^
kebelezett Ország Útjainak ... 1837 esztendő
Magyar Országos Levéltár.

[2]

Szeged város latinnyelvű hídnyilvántartása,
183/, Magyar Országos Levéltár.

[3]

Reizner János: Szeged története, 1897.

[4]

Inczefi Géza: Szeged környékének földrajzi
nevet, Nyelvtudományi Értekezések 22, 1960.
dr. Gáli Imre: Régi magyar hidak, Műszaki
Könyvkiadó, 19/U.

[5]
[6]

dr. Nemeskéri-Kiss Géza: Az egykori szegedi
vasúti Tisza-híd, Vasúthistória tvkönyv, 1988.

[7]

Csongrád Megyei Állami Közútkezelő közlése.

[8]

Kováts István: Egy szegény pórfiú önéletrajza,
Magvető kiadó, 1981.

[9]

Hídvizsgálati lapok, Hídlap melléklettel,
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.
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A korai, úttörő alkotások

Algyőn 1870-ben - hazánkban harmadik
ként - ismét folyami, vasúti Tisza-hidat avat
Budapest után Szegeden épült az ország
hattak. Érdekes, hogy először fahíd építésre
ban másodiknak állandó folyami híd. A vasgondoltak, majd csak a közel 100 m meder
nyílást építették több
szörös rácsozású (Etzelféle) kavartvas szerke
zettel, a hullámteret 33
nyílású faszerkezettel
hidalták át. Monumen
tális alkotás volt ez a
híd is, keszon alapozá
sú pillérei 29 m maga
sak voltak. A beépített
faszerkezettel gondok
adódtak, ezért 19011902-ben lényegében
új hidat építettek a
meglévőtől 25 m-re. A
hullámteret párhuza
mos övű, oszlopos rá
A 145 éve épült, 59 éve elpusztult Tisza-híd {Vasúti Hidak Alapítvány)
csozású nyílásokkal hi
daltak
át,
a
medernyílást
cölöpözött áthúzó
úti Tisza-híd 1858-ban lett kész francia ter
pályán
keresztül
az
új
alépítményre
helyez
vek (Cézanne) szerint, jórészt külföldön
ték.
A
mintegy
400
m
hosszú
híd
felszerke
gyártott, öntött és kavart vasból. Több tekin
zetének tömege 1870 t [2, 3].
tetben is úttörő volt a hazai hídépítésben ez
a műtárgy: itt alkalmaz
tak először keszon ala
pozást - egyébként a
kontinensen is a legel
sők között alkalmazták
ezt a módszert - a híd
építésben. A nyolcnyí
lású felsőpályás ívtartók elsőként készültek
rácsos szerkezetként.
A 440 m összhosszúságú, kétvágányú vasúti
híd hídépítésünk kie
melkedő emléke lenne
ma is, ha 1944 őszén
nem vált volna a bom
bázások áldozatává [1].
Az algyői Tisza-híd átépítése 1902-ben (MAVAG Archívum)
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A vasszerkezet szerelését a Magyar Állam
vasutak Gépgyára végezte [4]. 1935-ben a
közúti forgalmat is átvezették a hídon, így
üzemelt 1944-ig, amikor áldozatul esett a há
borús pusztításnak.
Közúti Tisza-híd az 1879-es rettenetes
árvíz után épült. Bár már 1843-ban lánchíd
terv is készült, anyagi forrás hiánya miatt
1880-ig kellett várni, amikor kiírták a pályá
zati feltételeket: a medernyílás kívánatos mé
rete 110-120 m, lehet 128-138 m, teherbírás,
esztétikai követelmények [5].
Ismert és az egyedi hídleírásban részlete
sen szerepel, hogy G. Eiffelnek az a pálya
műve nyert, melyet Feketeházy János készí
tett.

ÉÜÉ
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tézkedéseket kellett tenni. 1944-ben a me
dernyílást felrobbantották, s a mellette lévő
nyílás is tönkrement. Ám a 120 éves hídszer
kezet három hidunkban (Szeghalom, Rácke
ve, Marcaltő) ma is él, hirdetve a hazai
hídépítés dicső múltját [7],

A nagykorúvá vált hazai hídépítés
A 20. század fordulójára már kialakult az
acélhídgyártás minden feltétele, s kiváló ter
vezők, kivitelezők dolgoztak hazánkban. Az
algyői vasúti Tisza-híd átépítése 1902-ben
ennek bizonyítéka.
Magyarcsanád határában két, hasonló ki
alakítású, szegmens alakú rácsos acélhíd
épült: 1895-ben a közúti, 1903-ban pedig a
vasúti forgalom számára [8,
9]. A magyarcsanádi közúti
híd építése előremutató volt,
hisz a közelben (1878 óta)
lévő faszerkezetű makói Ma
ros-híddal szemben „állan
dó" pillérekkel (kő, beton) és
acélanyagú felszerkezettel
épült. Mindkét híd értelmet
len pusztítás, illetve baleset
áldozata lett (részletek az
egyedi hídleírásokban). Nap
jainkig megmaradt a 19-20.
század fordulóján épült két
híd egy-egy nyílása Szolno
kon, Zagyvarékason, Sajóecsegen [10].
Teljesen új, impozáns híd
épült Csongrád-Szentes kö
zött 1901-03 között.
A kilenc nyílású, 420 m hosszú híd az első
tranzverzális út részeként úgy épült meg,
hogy azon később (1906-ban) a vasúti forgal
mat is átvezethették. Medernyílása és a mel
lette lévő két nyílás íves alsó övű, csonka
szegmens (sarlóalakú) volt. A medernyílás
támaszköze (118,7 m) építésekor és később
is a legnagyobb nyílású, vasúti forgalmat is
viselő hidunk volt [11].
A hullámtér feletti nyílások párhuzamos
övű rácsos szerkezetek voltak. Érdekes, hogy

Az 1883-ban elkészült a Feketeházy-Eiffel-féle Tisza-híd
(MÁVAG Archívum)

A négynyílású felsőpályás, rácsos ívhíd
rendkívül könnyed, „csipkeszerű" volt. Mind
egyik nyílásban négy főtartó volt, egymástól
2,75 m-re. A 66-110 m nyílású ívek nyílma
gassága 5,3-8,9 m, szerkezeti magassága kö
zépen 1,0-1,5 m, a csuklóknál 2,0-2,5 m volt.
A Resicai Gépgyárban készült vasszerkezet
tömege 1535 t volt, folyóméterenként - a nyí
lásmérettől függően - 3,1-4,7 t [6].
A vasszerkezetet 1928-ban megerősítették,
1942-ben pillérmozgás miatt különleges in-
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helyreállítva ma is jól szolgálja a
forgalmat [14].
A vasúti híd megépítése után
egy évvel (1926) Makón a közúti
híd is átépült, alsópályás, párhu
zamos övű, érdekes Gerbercsuklós megoldással. Csuklók,
illetve ingaoszlopok két nyílás
ban voltak. Ez a hídszerkezet is
karbonacélból készült Szikszay
Gerő tervei szerint, szintén a
Magyar Államvasutak Gépgyára
kivitelezésében [14]. Mindkét
makói Maros-hídhoz két felső
pályás ártéri híd csatlakozik ge
rinclemezes kialakítással. A köz
Csongrádnál közúti-vasúti forgalomnak épült 1903-ban a Tisza-híd
úti híd szerelése cölöpött mun(Duna Múzeum)
kahídon történt, a közúti forgal
mat a híd mellé épített provizóriumon
három vállalat gyártotta a 2132 tonnányi
bonyolították le.
acélszerkezetet (Danubius Egyesült Hajó- és
Gépgyár, Budapesti Szivattyú és Gépgyár,
Schlick-féle Vasöntöde és Gépgyár) [12].
Figyelemre méltó, hogy a korábbi gyakor
Jellegzetes a három sarlóalakú nyílás, hason
lattól eltérően a makói Maros-hidak nem két
ló a komáromi, esztergomi Duna-hídhoz. A
támaszú szerkezetek egymás mellé helyezé
híd sorsa viharos volt, 1919-ben megsérült,
séből álltak, hanem csuklókkal tagoltak és
1944. októberében felrobbantották, úgy hogy
nagyszilárdságú acélanyagból készültek.
medernyílását nem is tudták eredeti formá
jában helyreállítani [13].
1919-ben a Csongrád-Szentes közötti Ti
sza-hidat megrongálták, a helyreállítás - ere
Makón a közúti-vasúti faszerkezetű Madeti formában - 1920-ban megtörtént [15].
ros-híd mellett a vasúttársaság 1924-25-ben
önálló, az eredetitől eltérően háromnyílású,
1935-ben az algyői Tisza-hidat alkalmassá
Gerber-csuklós szerkezetet épített. A rácsos,
tették a közúti forgalom átvezetésére is, em
szegecselt szerkezet karbonacélból készült.
lítésre érdemes, hogy 1912-ben megerősítet
A tervezés (Kossalka János egyetemi tanár)
ték a medernyílás felszerkezetét [15].
és a kivitelezés (MÁVAG) minőségét jelzi,
hogy a jellegzetes 56,0 m-es középső nyílású
1944. szeptember-október hónapjában a
híd, az 1944-ben történt felrobbantása után
megye Tisza-hídjai és a makói Maros-hidak
is légitámadás, illetve robbantás áldozatai
lettek. (Részletek a hidak újjáépítéséről
szóló fejezetben.)

Az 1925-26-ban épült Maros hidak (Duna Múzeum)
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A helyreállítás általában a meglévő szerke
zetek felhasználásával történt, a CsongrádSzentes közötti hídon úgy, hogy a 120 m-es
medernyílásban, új pillér építésével egy
Roth-Waagner hadihíd és az üzemen kívül
magyarcsanádi Maros-ártéri híd felszerkeze
tét építették be. Szeged vasúti Tisza-hídját
nem építették újjá [1].
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Teljesen új szerkezetet kellett tervezni a
szegedi közúti Tisza-híd helyett elsősorban
azért, mert a mederpillér állékonysága már
1942-ben kritikussá vált, Nagyobb meder
nyílást és olyan szerkezetet kellett építeni, mely
nél a pillér nem kap vízszintes igénybevételt.

Az új közúti Maros-híd (1974.) és mellette a vasúti híd
(1925.) (Jójárt János felvétele)

A párhuzamos övű, szekrénykeresztmet
szetű híd nagyszilárdságú, hegeszthető acél
anyagból készült, együttdolgozó vasbeton
pályalemezzel, a helyszíni illesztés NF csa
varos.
Szeged közúti Tisza-hídjának átépítése 1948-ban
1974-ben készült el a megyében a második
(Ganz-Mávag archívum)
hegesztett közúti híd Algyőn a Tisza fölött.
A híd háromnyílású (57+102+57 m) változó
Több alternatíva vizsgálata alapján 147 m
magasságú, gerinclemezes főtartójú, együtt
nyílású Langer-tartós ívhidat és háromnyílá
dolgozó, feszített vasbeton pályalemezzel [17].
sú folytatólagos gerendaszerkezetű ártéri
A
gazdaságos acélfőtartót közbenső szerelő
hídrészt építettek [16]. Az 1948. novembe
járom
nélkül, szabadszereléssel építették. A
rére elkészült híd kedvező, jó megoldás volt.
37 B, 37 C és 52 C je
lű anyagú híd gyári il
lesztései hegesztet
tek, a szerelési egysé
gek szegecseltek, kis
mennyiségben előfor
dultak NF csavaros il
lesztések is [18, 19].
Algyőn a közúti Ti
sza-híd megépítése
után a MÁV a meder
nyílás változatlanul
hagyásával folytató
lagos,
hegesztett, osz
Kész az új nyílásbeosztású és szerkezetű híd (Közlekedési Múzeum)
lop nélküli rácsos
hídszerkezetet épített 1974-76 között, ha
zánkban vasúti hídnál elsőként ortotrop pá
Az acélhídépítés új korszaka
lyalemezzel [19]. A helyszíni illesztések - né
hány helyet kivéve - NF csavaros kapcsolatúA makói közúti Maros-híd átépítése 1974ak. A szerkezet fő egységei - a rácsos főtartók
ben fejeződött be. A jellegzetes, háromnyílá
és az acél pályaszerkezet - egymástól függet
sú (28+56+28 m), ferde rudakkal függesztett
lenül készültek. A szerelés állványon történt
gerendaszerkezet a hegesztett technológia
és a szerkezet keresztirányú behúzással ke
bevezetésében az első lépés volt a megyében
rült helyére.
[14].
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Épül az Algyői közúti Tisza-híd (1974.)
(Gáli Endre felvétele)

A négynyílású mederhíd (52+97+144+78
m) gerinclemezes főtartójú, ortotrop pálya
szerkezettel, hegesztett és szögecselt kap
csolatokkal [20, 21]. Figyelemreméltó a híd
szélessége is: 2,8+15,0+2,8 m. A változó ma
gasságú főtartó a medernyílásban szabad sze
reléssel épült. A 2740 tonnányi híd építése
jól mutatja az acélhídépítés fejlődését [19].

A szabadszerelés közelről
(Gáli Endre felvétele)

1979-ben készült el Szeged második köz
úti Tisza-hídja, mely nyíl ás méretét, hosszát,
felületét tekintve hazánk - Budapesten kívüli
- legnagyobb hídja.

Szeged új Tisza-hídján helyére került a zárótag
(Ganz-MÁVAG)
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Az 1986-ban elkészült, Csongrád-Szentes
közötti vasúti Tisza-híd is kiemelkedő léte
sítmény, teljesen új mind az alépítménye, mind
a felszerkezete. Az 1946-ban kényszer szülte
medernyílás-megosztás megszüntetésével
folytatólagos háromnyílású (107+120+107 m)
hegesztett alsópályás rácsos szerkezet és
négynyílású (41+2x42+31 m) felsőpályás,
gerinclemezes hullámtéri felszerkezet épült
[22].
A rácsos főtartó és a pályaszerkezet hossza
336 m, tömege 2178 t, a hullámtérié 168 m,
illetve 643 t, az acélanyag 37 B, 37 C és 37 D
minőségű, a helyszíni illesztések feszített csa
varosak. A mederszerkezet hosszirányú sza
kaszos betolással került a helyére [23].
A rendkívül vázlatosan ismertetett acélhidakról az egyedi hídleírásokban és a bőséges
irodalomban sok részletkérdés is megtalál
ható. E hidak alépítményeit a Hídépítő Vál
lalat, az acélszerkezeteket az új makói közúti
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Maros-híd kivételével (Közgép) a Ganz-MAVAG
gyártotta és szerelte.
A vas- és acélhídépítés áttekintéseként cél
szerű röviden összefoglalni, hogy változott
az alkalmazott anyag, a hídszerkezet és a
beépítési mód [24, 25, 27].
1858-1883. között három Tisza-híd épült
külföldi tervezői és kivitelezői irányítással,
de jórészt hazai alvállalkozókkal és munká
sokkal. Az alkalmazott anyagok Öntöttvas és
kavartvas (hegeszvas) volt. Mindegyik híd rá
csos, statikailag határozott szerkezet volt. A
hidak építése a szeged vasúti híd esetében
munkahídról történő beemeléssel, az algyői
vasúti, illetve a szegedi közúti Tisza-híd ese
tében állványon történt.
1894-1926 között egy Tisza- és egy Tisza-ár
téri (Algyő), továbbá négy Maros-híd épült.
Ezek a hidak hazai tervek alapján, teljesen
magyar kivitelezésben készültek. Az alkal
mazott anyag az algyői (1902), a CsongrádSzentes közötti Tisza-hidaknál (1903) és va
lószínűleg a magyarcsanádi Marós-hidáknál
(1895, 1903) is folytvas volt, a makói Maroshidaknál pedig karbon acél (1925, 1926).
A Tisza-híd és az első két Maros-híd kéttá
maszú rácsos hídnyílásokból állt, a makói
Maros-hidak három, illetve négynyílású,
Gerber-csuklós szerkezetek voltak. A hidak
szerelése állványon történt.
1945-74 között rendkívüli erőfeszítéssel
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megtörtént az algyői és a Csongrád-Szentes
közötti Tisza-híd újjáépítése (1946) a meder
ből kiemelt, kiegészített, illetve odaszállított
szerkezetekből. 1947-48-ban épült meg az
eredetitől eltérő nyílásbeosztással és szerke
zettel a szegedi közúti Tisza-híd folytacél
anyagból, a 147 m-es medernyílás szerelő
jármokkal szabadszereléssel úszódaru segít
ségével. 1960-ban az algyői vasúti híd 1870ben épült medernyílását új, parabolikus fel
ső övű, másodrendű oszlopos rácsozású
szerkezettel építették át beúsztatással. Az új
szerkezet A 36.24.12 minőségű volt.
1974-86 között négy Tisza- és egy Maros-híd
épült, mindegyik hegeszthető anyagból, he
gesztett gyári illesztésekkel, szegecselt és fe
szített csavaros kapcsolattal.
A makói Maros-híd egyedi megoldású, ferde
rudakkal merevített. A közúti Tisza-hidak
változó magasságú nyitott gerendaszerkeze
tek, melyek a medernyílásban segédjármok
nélkül épültek.
A vasúti Tisza-hidak hegesztett rácsos, illetve
gerinclemezes szerkezetek, helyszíni szege
cselt és NF csavaros kapcsolatúak, az algyői
acél pályalemezes. A vasúti forgalom fenn
tartása érdekében az algyői hidat állványon
történt szerelés után, oldalirányban húzták
be, a Csongrád-Szentes közöttit pedig hossz
irányú mozgatással (hullámtéri behúzással, a
rácsos meder szerkezetet pedig szakaszos
betolással, teflon csúszólemez alkalmazásá
val juttatták a helyére [26].

Szeged Északi (ma Bertalan) Tisza-hid elkészültekor (1979.) (MTI felvétel)
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A Csongrád-Szentes közúti Tisza-híd átépítése (1986.) Balról az új szerkezet, tőle jobbra az 1946-ban épített két
nyílás, utána egy 1903-as eredeti (MAV Szegedi Igazgatóság)

Irodalom:
[I]

ár, Gáli Imre; A szegedi vasúti híd, KSz. 1992. 6. sz.

[2]

125 éves az alföldi vasút, MAV Rt., Budapest, 1996.

[3]

dr. Horváth Ferenc: 125 éves a volt Alföldi Fiumei
Vasúttársaság Nagyvárad-Eszék-villányi vonala,
Vasúthistória Évkönyv 1995.

[4]

Ganz Acélszerkezet Rt. Híd referencialista,
Budapest, 1999.

[5]

Program és pályázati feltételek egy a Tiszán Szeged
és Újszeged között építendő közúti híd tervezéséhez
(1880.) Somogyi Könyvtár.

[6]

Lecher Lajos: Szeged újjáépítése, 1991.

[7]

dr. Tráger Herbert: Öreg hidak nem vén hidak
(kézirat).

[8]

dr. Tóth Ferenc: A magyarcsanádi közúti híd, Móra
Ferenc Múzeum Evkönyve, Történeti tanulmányok
3. Szeged, 2000.

[9]

dr. Halmágyi Pál: A magyarcsanádi vasúti híd
története, Makói História, 1998. 4.

[10] Hidak jász-Nagykun-Szolnok megyében (szerk. dr.
Tóth Ernő), Szolnok, 2000.
[II]

Evers Antal: A vegyesforgalmú csongrádi Tisza-híd
története, MSz. 1986. 9. sz.

[15] Korabeli felvételek és Alföldi Újság 1920. augusztus
29-i száma.
[16] dr. Haviár Győző: A szegedi közúti Tisza-híd
újjáépítése, Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés,
Í949. 2.
[17] dr. Sigrai Tibor: Az új algyői Tisza-híd tervezése,
Uvaterv Műszaki Közlemények 1970. 2.
[18] dr. Sigrai Tibor - Sághi Károly: Az új algyői Tiszahíd tervezése és kivitelezése MSZ. 1975. 2. sz.
[19] Bazsó Gyula - Gáli Endre - Konkoly Thege Csaba:
Hat év alatt három Tisza-híd, Ganz-MAVAG
Közlemények 49.
[20] Strébl László: A Szeged északi Tisza-híd tervezése,
MSZ 1980. 10. sz.
[21] Strébl László: A szegedi északi Tisza-híd, Uvaterv
Műszaki Közlemények, 1998. 1.
[22] Néveri Imre - Zámolyi Ferenc: Az új csongrádi
vasúti Tisza-híd tervezése, MSZ. 1984. 5.
[23] Evers Antal: A csongrádi új vasúti Tisza-híd
acélszerkezetének szerelése, KMSZ. 1989. 22. sz.
[24] dr. Domanovszky Sándor: A vasúti acélhídfelszerkezetek magyarországi építésének 140 éve,
Vasúthistória Évkönyv 1995.

[12] A híd törzskönyve, 1931, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.

[25] dr. Domanovszky Sándor: A hazai hegesztett közúti
hidak építésének története, 39. Hídmernöki
Konferencia előadása, 1998.

[13] Angyal Andor: A csongrádi Tisza-híd helyreállítása,
Magyar Közlekedés, Mély- és Vízépítés, 1949. 2. sz.

[26] dr. Koller Ida: Acélhidak szerelése hosszirányú
mozgatással, KMSZ 1989. 7.

[14] dr. Darvas Endre - Tóth Ferenc: A makói hidak
története és az új Maros-híd, MSz., 1980. 4. sz.

[27] Kékeáxj Pál - Darvas Endre: Hegesztett acél
hídszerkezetek fejlődése, Uvaterv Műszaki
Közlemények 1970. 1. sz.

52

A vasbeton alkalmazásáról a legelső adat
1892-ből való, mégpedig a Wünsch rendszer
szerint épített öt átereszről, melyet a Makói
ÁÉH építtetett [1].
Dr. Zielinski Szilárd, a vasbeton hídépítés
hazai legfőbb szorgalmazója Szegeden 1903ban megtervezte a zseniális szerkezetű Ber
talan emlékművet és a jövőre 100 éves mo
numentális víztornyot [2] s hidakat is terve
zett a megye akkori területén pl. a Szeged-te
mesvári útra.
A rendkívül karcsú, bordás keretláb jelleg
zetes korabeli kialakítás.

már a 20. század legelején a megyében több
helven, ezek közül ma legidősebbként az
1920-ban Csongrádon (4513. j . út 12,256 km)
épült 5,4 m nyílású lemezhíd példázza az ak
kori vasbeton hídépítést [7, 8].

A Zielinski-irodában készült terv, 1912. (Közlekedési Múzeum)

A vasbetont alkalmazta 1908-ban Zielinski
a makói Maros-híd faszerkezetű pilléreinek
kiváltására, jórészt ennek köszönhető, hogy
a fa felszerkezetű fafelszerkezet 48 éven át
szolgálhatta a forgalmat [4, 5].
A Budapest-szegedi úton Szeged belterüle
tén a vasúttal való keresztezésben 1910-ben,
a vasúttársaság acéltartóbetétes (10,3 m nyí
lású) különszintű műtárgyat épített [6].
Biztosan épültek vasbeton lemezhidak

A makói Maros-híd héjszerkezetű
pillérterve (1908)
(Közútkezelő Tervtára)

A hazai hídépítésben és Csongrád megye-
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ben is 1925-35 között sok híd, zömében vas
beton szerkezet épült. Ezek közül persze töb
bet a megnövekedett forgalmi igények miatt
azóta átépítették, ám érdekes hidak máig meg
maradtak.
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A megyében országos közúton a Kórógyéren Fábiánsebestyén községben 75 éve
viseli a forgalmat a háromnyílású 3,6 m kö
zépső nyílásméretű, 4,8 m kocsipálya széles
ségű híd. Annak idején vízrendezésekkel
kapcsolatban több ilyen híd épült.
Szentesen öt, az előbb említetthez
hasonló híd található ma is. Szeg
váron a Kurcán áll az 1930-ban
épült háromnyílású monolit vas
beton hídszerkezet [7, 8].
Érdekes tíznyílású vasbeton csil
lepálya híd épült 1928-ban Lippay
telepén Szegeden. A híd ma már
nem található.
A vasbeton kiterjedt haszná
latát jelzi, hogy 1928-ban, a szege
di közúti Tisza-híd felújításakor
zórésvasakra épített vasbeton pá
lyalemez készült [9].

Az 1933-ban épült Dong-ér-híd próbaterhelése
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

A Csongrád-sövényházi úton 1933-ban a
Dong-ér felett épült, konzolos kéttámaszú
keret híd ma már csak fényképen tanulmá
nyozható (1967-ben átépült), ilyen típusú híd
azonban ma is áll - 73 éve - a Dong-éren a
4518. jelű úton. A híd legnagyobb nyílása
11,6 m [7].
Neves tervező, dr. Sabathiel Richárd mű
egyetemi magántanár tervei szerint több há
romnyílású, kerethíd épült a megyében.

A 4642. j . úton ma is áll a Sabathiel-tervezte híd
(Közútkezelő Tervtára)
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A faszerkezetű makói Maroshíd korszerűsítése 1925-ben vált
aktuálissá. Jellemző, hogy felmerült a mint
egy 100 m hosszú mederhíd vasbeton szerke
zettel való megépítése, végül is rácsos acél
szerkezet készült, a két ártéri híd pedig ge
rinclemezes szerkezettel épült, bár eredeti
leg Szikszay Gerő, aki egyébként acélhidak
tervezésében jeleskedett, az ártéri hidakat
folytatólagos vasbeton gerenda hídként ter
vezte meg. [10]. Az irodalomban ez eddig
nem volt ismert.

A makői Maros-ártérre tervezett vasbeton híd, 1925.
(Makói Levéltár)
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Olyan kisebb vasbeton lemez
híd, mely a II. világháború előtt
épült, hét szolgálja még a forgal
mat. A II. világháborúban a rob
bantások a folyami hidakat pusz
tították el, vasbeton hidakban je
lentős kár nem volt, az útkorsze
rűsítések során főleg 1955-70. kö
zött 21 kis és közepes nyílású híd
átépült. 1958. évi adat szerint 60
hídból 42 épült 1945 előtt, s ezek
közül 33 vasbeton híd volt [14].

A régi Izabella-híd
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

1935-ben a London-isztambuli út része
ként kiépült a Budapest-Szeged közötti út és
ezen három felüljáró épült Szeged térségé
ben. Az Izabella névre keresztelt erősen fer
de (40 fokos) süllyesztett pályás gerendahidat Folly Róbert tervezte, Hirsch Mihály vál
lalata építette, részletek az egyedi hídleírásban találhatók meg [11, 12]. Ez a híd az 1910ben épült felüljáró mellett, korrekcióban
épült, elődjénél nagyobb nyílással, s a mint
egy 70 m-re lévő villamosvágányok felett is
épült egy vasbeton műtárgy.
A mai 5. sz. főút korszerűsítésekor 1935ben épült dr. Sabathiel Richárd tervei szerint
az erősen ferde, vasút feletti műtárgy a Hor
gos felé vezető úton [13].

Öszvérszerkezettel épült 1949ben Apátfalván (43. sz. út 39,562
km) egy háromnyílású híd [12].
Kis hidak korszerűsítésében a
leggyakrabban alkalmazott előre
gyártott felszerkezeti elem az úgy
nevezett fordított T tartó. A me
gyében az első 1960-ban épült cölöp alapon,
33 db T 73 jelű gerendával az 5405. j . út
62,303 szelvényében. Ma FT (illetve T) tartós
híd 29 van a megyében [8]. Említést érdemel
a nagy múltú, korábban zórésvasas felszer
kezetű Maty-ér-híd átépítése 1964-ben az 55.
sz. főúton előregyártott gerendákkal.
Érdekes hídfője miatt említendő az 1967ben a 45. sz. főút 30,526 szelvényében épült
monolit vasbeton felszerkezetű Kórógy-érhíd [12].

A 45. sz. főűt Kórógy-ér hídja (Hargitai Jenő hídleírása)

A horgosi felüljáró (1971-ben átépült)
(Kiskőrösi Közüti Szakgyűjtemény))

A 10 m-nél nagyobb nyílású hidak korsze
rűsítéséhez fejlesztették ki az EHG (előre
gyártott hídgerenda), majd EHGE, EHGT
hídcsaládot.
1975-ben a 43. sz. főúton két 12,0 m nyílá
sú híd épült EHGE felszerkezettel, s ugyan55
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ebben az évben, az országban elsőként a 45.
sz. főút 17,473 szelvényében a Veker-csatornán EHGT110 A jelű gerendás felszerkezetű
híd épült úgy, hogy provizóriumként is hasz
nálták az előregyártott hídgerendát [15].

Az ország első EHGT tartós hídja
(Rieler István felvétele)

1974-ben készült el a makói Maros-hid
korszerűsítene. E munka keretében nemcsak
a mederhíd, hanem a ke't ártéri híd is át
épült. A nyolcnyílású 112 m hosszú híd - az
eredeti alépítményeken - monolit vasbeton
lemez, a kétnyílású konzolos híd pedig há
romcellás szekrénykeresztmetszettel, új alé
pítményen, az eredetitől eltérő nyílásbeosz
tással készült [16].
1974-ben készült el az új, önálló algyői
közúti Tisza-híd, melynek a meder/hídhoz
csatlakozó hat-, illetve négynyílású hídrésze,

Az algyői típusú tartok gyártása a helyszínen, 1973.
(Hídépítő Vállalat felvétele)
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helyszínen előregyártott, úgynevezett algyői
típusú 24,8 m-es gerendákkal épült. A geren
dákat „szeletelve" (4,0 illetve 4,4 m-es dara
bokból) gyártották és feszítették össze. A
12,5 m széles hídnyílások öt gerendából, 20
cm vastag helyszíni vasbetonlemezzel együtt
dolgoztatva készültek [17, 18]. Megjegyzésre
érdemes, hogy ilyen tartókat nemcsak Algyőn, hanem két Körös-hídnál is felhasznál
tak [19].
1976-ban átépült az 5. sz. főút 167,576 km
szelvényében lévő „Izabella" felüljáró úgy,
hogy az 1935-ben épült két külön műtárgy
helyett nyolcnyílású, 161 m hosszú híd ké
szült. A vasút felett utófeszített, a csatlakozó
nyílásokban pedig EHG típusú gerendákból
álló felszerkezet épült. Az utófeszített hídrész 23,7 m nyílású, szekrény-keresztmet
szetű, a kialakítás részletei az irodalomban
és az egyedi hídleírásban találhatók [20].
1979-ben készült el Szeged új közúti hídja
melynek 373 m-es mederhídjához 236, illetve
152 m hosszú „feljáró" hídrészek épültek,
110 cm magas EHGT gerendák felhasználásá
val. Különleges e hídszerkezetek íves kialakí
tása [21]. A kilenc-, illetve hatnyílású hídrész
felújítása 1998-ban készült el.
1981-ben adták át a forgalomnak a 75 éve
közúti-vasúti hídként CsongrádSzentes között üzemelt rácsos híd
szerkezet mellett az új közúti hidat
a Tiszán, hazánkban elsőként vas
beton felszerkezettel. A 495 m összhosszúságú híd 207,7 m-es meder
híd] a Magyarországon a második
szabadbetonozásos technológiával
épült hídszerkezet volt (támaszkö
zei 56,7+93,0+56,7 m)
A szabadbetonozásos technológia
a pillérek feletti indítózömről kiin
dulva, a hídszerkezeten mozgó, kon
zolosan előrenyúló „betonozókocsival" 3-6 m hosszú szakaszokban épí
ti a felszerkezetet, a mérlegtartó el
vének megfelelően, az elkészült zö
möket hozzáfeszítve az előző szerke
zethez, majd a középponton történő
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Szabadbetonozással épült Csongrád-Szentes közt a Tisza-híd (Ötvös Sándor felvétele

zárás után többtámaszúsítja a szerkezetet.
Az ártéri hidak három-, illetve nyolcnyílásúak, 25,5 m-es EHGT tartós felszerkezettel.
A mederhíd építésekor a legnagyobb nyí
lású vasbeton híd volt az országban. A szek
rényszerkezet 12,0 m széles, a pilléreknél 5,0 m

Az EHGT tartós ártéri hídrész
(Jójárt János felvétele)

magas. Különleges „magasvizi technológiát"
kellett alkalmazni a Tisza gyakori igen ma
gas vízállása miatt. Az irodalomban és a híd
egyedi leírásában megtalálhatók a részletek
[22, 23].
1990-ben a megyében eddig nem alkalma
zott KCs előregyártott tartós híd épült Mártélyon (4521. j. út 29,437 km), két
ilyen felszerkezetű híd van az
országos közutakon [8].
1998-ban a 451. sz. főút Szen
test elkerülő szakaszán különszintű csomópont épült. A két
nyílású műtárgy FCI 90 előre
gyártott gerendás felszerkeze
tű.
A megye vasbeton hídjainak
rövid ismertetésében említést
érdemel, hogy nemcsak az or
szágos közutak hídjainál domi
nál a vasbeton felszerkezet, ha
nem az önkormányzati utak
hídjainak is mintegy 90 %-a (81ből 72 híd) [24]. A sajáthasználatú utak hídjainak - egy 1988ból származó adat szerint -100
százaléka vasbeton felszerkezetűvolt [25].
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A Szentest elkerülő úton épült vasút feletti híd (Jójárt János felvétele)
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A hidak elemi csapások (árvíz, tűz
stb.), háborús cselekmények, jármű
ütközések, szándékos rongálás miatt
mehetnek tönkre.
A megye hadtörténetében találunk
adatokat tűz (szegedi hajóhíd), több
esetben árvíz miatti károkra, ebben a
fejezetben a háborús károkról és a
hidak helyreállításáról szólunk.
Az I. világháborúban tudomásunk
szerint jelentős kár nem esett a hidak
ban, 1919-ben azonban a CsongrádSzentes közötti Tisza-híd hullámtéri
rácsos szerkezetei közül egy súlyosan
A Csongrád-Szentes közti Tisza-híd sérüléseit ideiglenesen így
károsodott. A helyreállítás részletei nem
állították helyre (Tari László Múzeum)
pontosan ismertek, korabeli fényké
pek, újságcikkek adnak részletes információ
kent, illetve megszűnt, így pl. a magyarcsa
kat [1, 15].
nádi közúti Maros-hidat a Románia felőli

A végleges helyreállítás képén látszik, hogy a híd nemcsak egy nyílásban sérült (MÁV Rt. Hídtervtár)

A csongrádi pontonhídnál a román csapa
tok kilenc hajót elsüllyesztettek, három sú
lyosan megrongálódott, a hidat 1920-ban újjá
építették, az elsüllyesztett hajókat csak ké
sőbb mentették ki [2].

nyílásban betonfallal lezárták, úgy hogy csak
szekér fért át rajta, a közelben álló vasúti hí
don pedig megszűnt a forgalom [3, 9]. 1940ben a közúti Maros-híd felrobbant, helyre
állítása nem történt meg [3],

A trianoni békeszerződés alapvetően meg
változtatta a megye közlekedési feltételeit:
egyes közutak és vasútvonalak forgalma csök

A szegedi vasúti Tisza-hidat már 1944.
január 3-án, augusztus 24-én és 29-én, végül
szeptember 2-án bombázták [5, 6]. Az első
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hant és magával rántotta a pillért is.
A helyreállításhoz felkészült egy
vasútépítő század, munkájukat kilá
tástalanná tette az újabb légitámadás,
melynek során amerikai repülők 130
bombát dobtak a hídra, szinte teljes
mértékben tönkretéve a hidat. A meg
maradt részeket a visszavonuló csapa
tok október 9-én robbantották fel [7].
Az elpusztított híd mellett a helyi vas
útigazgató tervei szerint szovjet hidá
szok cölöpjármos, acéltartós provizó
riumot
építettek. A híd építéséről ér
A szegedi vasúti híd az első találat után (Közlekedési Múzeum)
dekes részletek olvashatók vasúti dol
gozók visszaemlékezéseiben [8].
A vasúti forgalom november 12-én
már megindult, majd a közúti for
galom számára is alkalmassá tették a
provizóriumot. Az egyik járom süllye
dése miatt a híd fokozatosan oldal
radőlt, ezért 1946. decemberében a
vasúti forgalmat leállították, s bár rend
kívül fontos volt ez az ideiglenes híd a
közúti forgalom számára is, egyezteté
sek után a hidat a forgalom elől elzár
ták és 1947 elején elbontották [9]. E
rendkívül rövid, száraz leírás nem
érzékelteti azt a erőfeszítést, melyet a
Épül a vasúti-közúti provizórium (1944. november)
szegediek és az illetékes személyek a
híd érdekében tettek. Szeged számára ezu
támadások csak kisebb rongálódásokat
tán csak kompok, majd a közúti Tisza-híd
okoztak, a híd forgalmát fenn lehetett tar
mellett felépített gyalogos pontonhíd állt
tani. Az augusztus végi bombázás hatására
rendelkezésre [10].
az egyik nyílás felszerkezete a Tiszába zuA szegedi provizórikus Tisza-híd
egyedülálló nemcsak azért, mert két
évig ez volt Szeged állandó átkelési
lehetősége, hanem azért is, mert a
vasúti híd, melyet pótolt, nem épült
újjá. Hatalmas feladat volt a háborús
pusztítások után a roncskiemelés,,
érdekes, hogy Szegeden a híd roncsait
véglegesen csak 1964-ben távolították
el [11].

A Szeged vasúti hídja melletti provizórium és a roncskiemelés
első üteme (Magyar Vasúttörténet)
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Közúti híd a megyében elsó'ként
Makón pusztult el. Szeptember 24-én
magyar alakulatok felrobbantották a
Maros-hidakat. A Gerber-csuklós
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hidak - szerkezetüktől függően - viszonylag
kevéssé sérültek. A robbantás részleteit az
irodalom nem teljesen egybehangzóan adja
meg. A közúti hídnak a Kiszombor felőli ré
szét robbantották fel, a vasutat pedig úgy,
hogy mérlegkarszerűen lezuhant, illetve fel
emelkedett a csuklóval kapcsolt hídrész.

meket, s ők aktívan résztvettek a híd eredeti
formájában történő újjáépítésben [8],

A makói vasúti Maros-híd a robbantás után
(József Attila Múzeum)

A hadihidat 1945 tavaszán a jégzaj
lás elsodorta, ezt nem állították hely
re, hanem a roncsok kiemelésével el
kezdték a helyreállítást. Mivel a mederszer
kezet gyártásához acélanyag nem állt rendel
kezésre és a felhasználható Roth-Waagner
hadihíd ilyen nyílás áthidalására nem volt al
kalmas, ezért a Magyarcsanádnál lévő - hasz
nálaton kívüli - csonka szegmens alakú 46
m-es és egy 72 m-es Roth-Waagner szerkeze
tet építettek be egy új keszonalapozású pil
lér beiktatásával [18, 17].

A közúti híd ideiglenes helyreállítása
1944. október 17-én megkezdődött az orosz
katonai parancsnokság irányításával, 200
makói ember és 20-40 kocsi közreműködésé
vel. A hidat október 24-én már átadták a for
galomnak, ám december közepén a Maros
áradása a fajármokat alámosta, s azok meg
süllyedtek. A rendelkezésre álló iratok alap
ján tudjuk, hogy a provizóriumot kőszórás
sal, jégtörő beépítésével, a jármok kikötésé
vel védték meg [12]. A három jégtörőt
1945. augusztusában a Folyammérnö
ki Hivatal tervezte meg. Az ideiglenes
hídrész súlyos gondot okozott a város
nak, ezért kezdeményezte az államo
sítását. Érdekes kordokumentum az
ezzel kapcsolatos iratanyag [14].
A végleges helyreállítás - az eredeti
formában - hatheti munkával 1948.
szeptember 10-ére készült el [12].
A makói vasúti Maros-híd helyre
állítása 1945. július 4-ére készült el a
helyi polgármesteri iratok szerint pol
gári erővel [12]. A vasúti dolgozók
visszaemlékezései szerint - s ez hihető
- a helyreállításhoz a kunszentmárto
ni Körös-hídból is felhasználtak ele-

A Csongrád-Szentes közötti Tisza-hidat
német alakulatok 1944. október 8-án a 120
m-es és a mellette lévő nyílásban robbantot
ták fel. A lezuhanó szerkezetek kisebbnagyobb mértékben megrongálták a
pilléreket is. Szovjet műszaki csapa
tok október 20-án a régi kompátkelés
helyén különleges - a vízszint közelé
ben vezető - cölöpözött szükséghidat
építettek, mely november közepére
készült el. A provizórium a közúti for
galom átvezetésére alkalmas volt.
Ezen vasúti szerelvények közleked
tek, még akkor is, amikor az áradó
Tisza a vasúti kocsik tengelyéig ért [15].

A Csongrád-Szentes közti Tisza-híd újjáépítése első ütemében
helyére került a jobbpart felőli medernyílás
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\ Csongrád-Szentesi híd tönkrement medernyílásá
nak pótlására ideiglenes pillért és két rácsos
acélszerkezetet építettek

Az eredetitől eltérő nyílásbeosztású és a
beépített egyvágányú vasúti hídszerkezetek
miatt a közös üzemú híd, az önálló közúti
híd elkészültéig csökkent kapacitással üze
melt. Az újjáépítés nehéz és érdekes
munkálatairól az egyedi hídleírásban is szó
van.
Az algyői vasúti-közúti Tisza-hidat is
1944. október 8-án robbantották fel a híd
több keresztmetszetében, így a hídszerkezet
részben a mederbe, részben a hullámtérre
zuhant [19]. A helyreállítás 1946. júliusában
a roncsok kiemelésével kezdődött. A hullám
téri szerkezeteket az épen maradt pillérekre
emelték vissza és az eredeti alakjukban állí
tották helyre. A 100 m-es 76 éves rácsos me
dernyílás épen maradt részét [20, 21], hat,
két méter átmérőjű vasbetonoszlop segítsé
gével 30 m-es mélységből emelték fel, a rövi
debb hídrészt pedig acéltartós provizórium
mal hidalták át [20]. A hatalmas munkát
négy hónap alatt végezték el, a hidat 1946.

Az algyői Tisza-híd nyílásait így kellett "összevarni"
(MÁV Rt. Hídtervtár)

november 10-én adták át a forgalomnak. A
végleges helyreállításhoz kiemelték a meder
szerkezet rövidebb roncsdarabját és javítás
után, eredeti formában állt ismét 1947 no
vember 19-étől az egész híd, csak a vasbeton
oszlopok emlékeztettek a háborús pusztítás
ra [22].

Az algyői Tisza-híd ideiglenesen helyreállított
medernyílása (1946.) [8]

A 100 m-es medernyílás kiemelésre előkészítve (1946.) (MAV Rt. Hídtervtár)
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A szegedi közúti Tiszahíd újjáépítése csak 194748-ban készült el, mivel a
helyreállítást igen alapos
tanulmánynak kellett meg
előzni: geodéziai, talaj
mechanikai, hidraulikai mé
rések és vizsgálatok [23]. A
híd új formában épült újjá,
erről a vas- és acélhidak fe
jezetben, valamint az egye
di hídleírásban szólunk [24,
25, 26]. Említésre érdemes
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ja a forgalmat. Az újjáépítést
tervező és megvalósító mérnö
kök bátorságát, ötletességét
jelzi ez a tény.
A csongrádi pontonhidat is
felrobbantották 1944 őszén,
1949-ig komp szállította az
utasokat. 1946-ban elkezdték
a roncsok kiszedését, anyagi
források hiánya miatt 1948ban bérbeadta a város a hajó
híd üzemét és államsegélyért
folyamodtak. Anyagi támoga
tást és pontonokat is kaptak: a
A szép szegedi közúti Tisza-hídból ennyi maradt. (1947-ben gyalogos
budapesti Margit (Manci) ponpontonhíd épült) (Feketeház Fotótár)
tonhídból [2]. A híd történetét
feldolgozó
tanulmányból
megismerhetjük az
hazánk legnagyobb (147 m) Langer tartós ívúj
hajóhíd
műszaki
leírást,
sőt a hídavatás
hídjának építésének több részlete, s az is, hogy
ünnepségének
részleteit
is
[2].
hasonlóság fedezhető fel a mai alak és az Eif
fel-cég 1880-ban benyújtott egyik pályaműve
között, azzal a megjegyzéssel, hogy esztéti
A háborús pusztításról fennmaradt össze
kailag az 1948-ban megépített sokkal előnyösítő adatok szerint a megyében 7 kisebb híd
sebb.
is elpusztult, hat állami, egy törvényhatósági
úton [27]. Sajnos tételes kimutatás nem ke
rült elő ezekről a hidakról.
A magyar hidak újjáépítésének egy érde
kes fejezete, hogy a szegedi közúti Tisza-híd
épen maradt két nyílásából (4-4 főtartó) négy
Befejezésként még néhány megjegyzés: a
alsópályás, vonóvasas ívhíd épült Berettyó
makói Maros és a szegedi közúti Tisza-híd
újfaluban, Szeghalmon, Ráckevén és Marcal
újjáépítésében jelentó's volt a lakosság által
tőn, utóbbi három ma is, 120 évesen szolgálvégzett munka, szervezett közmunka folyt
1946-ban is Szegeden. A
két közös üzemű Tiszahíd helyreállítása igen
nagy feladat volt, melyet
a MÁV irányításával az
Olasz és Széchy vállala
tok és a MAVAG végzett.
A felhasználható hídszer
kezeteket 22-30 m-re kel
lett felemelni rendkívül
szegényes eszközökkel.
Az újjáépítés a CsongrádSzentes közötti és algyői
Tisza-hídnál közel 3,7
millió munkaórát igé
nyelt.

Új nyílásbeosztású és szerkezetű híd épül (1948.) (Feketeház Fotótár)
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Három Tisza-híd roncsa 1944. október 9-én (Dr. Széchy Károly)
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A megyében 75 közúti híd van a Csongrád
Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Tár
saság kezelésében, 3096 m szerkezeti hosszal
és 39 644 m2 pályafelülettel. Összehasonlítá
sul az országos közutakon 6059 darab híd van
(Csongrád megye ebből 4,5 %), összesen
1 101 991 m2 pályafelülettel (Csongrád me
gye ebből 2,6 %) [1] .

található, a Tisza és a Maros fölött. A csong
rádi, algyői, szegedi Tisza-híd, valamint a
makói Maros- és Maros-ártéri-hidak adják a
megyei állomány hídfelületének 82 %-át.
Főutakon 29 híd van, de felületük a teljes
megyei állomány 89 %-a. Összekötő úton 43,
bekötő úton mindössze három híd található.
A főutakon lévő hidakon
nincs korlátozás, mind te
herbírási, mind keresztmet
szeti szempontból megfele
lőek.

Az algyői Tisza-híd 39 évi közös üzem után épült (1974.) (MTI)

A hídállomány megoszlása, paraméterei a
megye földrajzi viszonyainak megfelelően
síkvidéki jellegű. Igen sok a kis nyílású híd.
Nagyobb nyílású híd összesen négy helyen

A hidak szélesség szerinti
megoszlása jónak mondha
tó. Három híd szélessége
nem éri el a 4,8 métert, 6 mé
ter alatt pedig kilenc híd van
(12 %). Összesen 12 hídon
van korlátozás (három súly
korlátozás, öt szélességkor
látozás, négy egyéb).

A megyében 9 híd tartozik a kiemelt híd
kategóriába, de a szerkezeti hossz (78 %), il
letve a hídfelület (85 %) tekintetében ezek a
9-22 tonna (3 db)

0-4,8 méter (3 db)

80 tonna (32 db)
9 méter fölött (35 db)

6-9 méter (31 db)

A hidak kocsipálya szélessége [db]

A hidak teherbírása [db]

(összesen 15 db)

(összesen 75 db)
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hidak adják a megyei értékek többségét.
(Többek között ide tartozik a három Tiszahíd, három Maros-híd (ebből kettő ártéri),
két vasút fölötti híd és egy pontonhíd.) A hi
dakkal részletesebben az Egyedi hídleírások
c. fejezet foglalkozik.

tartozik, az 50 m-nél nagyobb nyílású hidak
száma pedig négy. Az utóbbi hídfelületre
vonatkoztatva az állomány 69 %-át teszi ki.
Csak egy híd lépi túl az 100 méteres nyílást,
a legnagyobb nyílású szegedi Bertalan Lajos
Tisza-híd.
2-5m(1l36irí)

ponton (1 db)
acél (2 db)-, I
öszvér (3 db)^

\

5^10m(1874m2)

.^boltozat (1 db)
1

É

/

^ ^ 10 - 20 m (4309 m2)

feszített (9 db)-.
t monolit beton (26 db)

120 -30 m (4167 m2)

f 30-50 m (793^)

50 m fölött (27366\
X
m2)

A hidak felületének nyílás szerinti megoszlása [m2]

előregyártott beton
(33 db)

(összesen 39644 m')

A hidak felszerkezeti anyagának megoszlása [db]
(összesen 75 db)

A hidak felszerkezetei meglehetősen
színes képet mutatnak. Az egyes szerkezeti
rendszerek darabszám, illetve felület szerint
erősen más arányokat mutatnak. Darabszám
szerint a monolit beton (26 db) és előregyár
tott beton (33 db) adja az állomány több mint
75 %-át. A többi híd közül 9 feszített vasbe
ton, öt öszvér, kettő acél felszerkezetű, to
vábbá egy pontonhíd. A hídfelületek aránya
más képet mutat. Az állomány felületének
harmada acél felszerkezetű (16.310 m2). Az
acél, öszvér és feszített szerkezetek együtte
sen a felület háromnegyedét adják.
boltozat (23 m2)
ponton (717 m 2 ) ^

|

monolit beton

(3465

előregyártóit beton (2841
m2)

K (16 310111*)

fesziten (9902 m2)

A hidak felületének felszerkezet szerinti megoszlása [m2]
(összesen

1967-199(
(44 db)

192M9441945-1967
(12 db)
(13 db)
1900 előtt
(1 db)

1990 után
(4 db)

1900-1920
(1 db)

A hidak kor szerinti m e g o s z l á s a [db]
(összesen 7 5 db)

A megye több országos híd-rekorddal
büszkélkedhet. A csongrádi Tisza-híd a leg
nagyobb szabad nyílású feszített vasbeton
szerkezet (90 m) volt az építése idejében. Az
algyői Tisza-híd az öszvérszerkezetű hidak
között a harmadik helyen áll 99 m-es szabad
nyílásával, a szegedi Bertalan Lajos Tisza-híd
pedig a legnagyobb (141 m) szabad nyílású
műtárgy az országos közúthálózaton. Ez
egyúttal a leghosszabb (761,6 m) és a legna
gyobb pályafelületű (15072 m2) közúti híd.

3S644 m * /

A hidak többségénél a legnagyobb szabad
nyílás nem éri el a 15 métert (87%). 15 és 50
méter szabad nyílás tartományába hat híd
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A hidak kora az országra j ellemző arányo
kat mutatja. A II. világháború után épült a
hídállomány 81 %-a, és csak 2 híd épült az el
ső világháború előtt. A legöregebb híd 1898ban épült.

Irodalom:
[1]

Hidnyüvántartás (OKA 2002.)
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ÖNKORMÁNYZATI ÉS SAJÁT HASZNÁLATÚ HIDAK

A hidak tulajdona, illetve kezelése külön
böző korokban jelentősen változott. Az egy
séges úthálózat kialakulásáig a híd építője ál
talában kezelte is a műtárgyat. A 20. század
ban önkormányzati tulajdonú útszakaszok
és hidak is szerepeltek az államépítészeti hi
vatalok (1950-ig) által kezelt út-, illetve hídállományban különböző korokból. Sajnos a
megye egészére kiterjedő hídnyilvántartás alig
állt rendelkezésünkre.

állomány nőtt, önkormányzati kezelésbe va
lószínűleg nem kerültek ekkor hidak [2].
1986-88-ból rendelkezünk a tanácsi és
sajáthasználatú hidak adataival. Tanácsi (ön
kormányzati) kezelésben 54 híd volt ekkor
552 fm hosszal, 2925 m2 felülettel. Ezek kö
zül 44 belterületen, 10 külterületen volt. A
hidak anyaga szerint 46 beton, vasbeton, 3
fa-fém provizórium, 2 boltozat [3, 4].

1949-ben az állami utakon 28 híd volt 1885
fm hosszúsággal, törvényhatósági, mai szó
használattal önkormányzati utakon pedig 14
híd, 257 fm hosszal. Összesen 42 híd 2142 fm
hosszúsággal szerepelt a valószínűleg nem
teljes nyilvántartásban. Ebben az időben két
államépítészeti hivatal intézte a hídügyeket,
a makói ÁÉH 17, a szentesi 25 hídért volt fe
lelős [1]. A hídállomány mintegy kétharma
da tehát állami, egyharmada önkormányzati
úton volt.
1958-ban 60 híd volt az országos közuta
kon, közülük 42 a II. világháború előtt épült.
Jellemző volt a vasbetonhíd, ezenkívül 4 bol
tozat, 2 pontonhíd, 2 fahíd volt. Az államosí
tás, az úthálózat újbóli kijelölése után a híd

Csatornaátjáró tipushíd
(Jójárt János felvétele)
Hídkezelők szerint
Szeged város

34

304 fm

a többi város

10

156 fm

662 nr

a többi település

10

92 fm

568 rrr

1695 nr

A tanácsi/önkormányzati hidak anyaga szerint [41:
kő, tégla

12 fm

19

130 fm

889 rrr

9

81 fm

462 nr

előregyártott vasbeton 18

227 fm

1326 rrr

31 fm

70 m2

beton
monolit vasbeton

öszvér szerkezet
provizórium
Korábban csille-pálya, ma gyaloghíd Algyőn

50 m2

2

Összesen:

3
3

71 fm

54

552 fm

128 nr
2925 m2

(Önkormányzati Tervtár)
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Sajáthasználatú híd, jellemzően termelő
szövetkezetek kezelésében, 60 volt (710 fm,
3798 m2). A tételes nyilvántartás szerint, s ez
figyelemre méltó és meglepő, kivétel nélkül
vasbeton híd volt mindegyik [5], ráadásul 60
%-uk (36 híd) 1927-30. között épült, s ezek
80 %-a (29) háromnyílású, a megyében típus
hídnak minősülő kialakítású. Az országos köz
úthálózat hídjain kívül tehát 1988-89-ben 114
híd volt a megyében 1262 fm hosszban, 6723
m2 felülettel.
Zsilipes gyaloghíd Domaszéken
(Jójárt János felvétele)

Az önkormányzati utak jellegzetes hídja (1928).
(Jójárt János felvétele)

A rendszerváltás óta egy alkalommal (1995)
történt meg az önkormányzati hidak összeírá
sa. Eszerint 113 híd volt a megyében (920 fm,
3428 m2). A hidak száma lényegében meg
egyezik a korábbi két állomány: tanácsi és
sajáthasználatú hidak összegével, a hídhossz
és különösen a hídfelület azonban érthetet
len mértékben csökkent [6].

Gyaloghíd Lebőn
(Jójárt János felvétele)

Figyelemre érdemes a bel-, illetve külterü
let szerinti bontás:
belterületen

32

317 fm

1010 m2

külterületen

81

603 fm

2418 m2

Az adatokból az látszik, hogy a külterüle
ti, korábban sajáthasználatú hidak önkor
mányzati kezelésbe kerültek, s az is, hogy a
nyilvántartás valószínűleg nem pontos.

Az önkormányzati hidak fontos funkciója a
gyalogosok, kerékpárosok átvezetése (43. sz. út)
(Jójárt János felvétele)
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Hagyományosan néhány önkormányzat sok
híddal rendelkezik. A legfrissebb adat szerint
Szegeden 63 hidat kezeltek, a szegedi közúti
Tisza-hídon kívül ezek jellemzően kis vasbe
ton hidak [8].
Szentesen a 75 évvel ezelőtti vízrendezé
sek nyomán végrehajtott tömeges hídépítés
emlékeit őrzik a jellegzetes háromnyílású vas
beton műtárgyak.
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Sámsonapátfalvi csatorna zsilipes műtárgya
(Jójárt János felvétele)
KERESZTMETSZET

Szeged hídnyílvántartásának melléklete
(Szeged M.J. Város nyilvántartása)

VÍZIG Kezelésű műtárgy (Jój árt János felvétele

Irodalom:

Szivattyútelep üzemi átjáróhídja Algyőn
(Jójárt János felvétele)

[1]

Országos összesítés a hídállományról, AKMI
Archívuma

[2]

Csoportos hídnyilvántartás (1958), Csongrád
Megyei Állami Közútkezelő, Tervtára.

[3]

Nyilvántartás Csongrád megye hídjairól (1987. jan.)
Közlekedési Felügyelet Szeged irattára.

[4]

Tanácsi Útügyi adatbank 131159,1989. jan. ÁKMI
Archívum.

[5]

Csongrád megye saját használatú hídjaink
nyilvántartása (1987. jan.) Csongrád Megyei
Közlekedési Felügyelet, irattára.

[6]

Közutak főbb adatai 1999. dec. 31.

[7]

Szeged város egyedi hídnyüvántartása alapján
(2003.)

[8]

Hídvizsgálati jegyzőkönyv (1992) Hercules Bt.
Szeged.
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Csongád megye területét a vasút viszony
lag hamar, 1854-ben érte el. Nagyobb híd
építésére a Tisza és a Maros fölött volt szük
ség. Összesen öt vasútvonal keresztezte eze
ket a folyókat, ahol a jelentősebb hidakat
építették. A megye hídállományának bemu
tatása előtt röviden ismertetjük az öt, híddal
kapcsolatos vonalépítés történetét.

Cegléd - Szeged - Temesvár: Szege
di Tisza-híd
Az eredeti elképzeléseket tükröző, 1847ben készült terv szerint, a Pestről kiinduló
vasútvonal sugárirányban vezetett volna be
Szeged városába, és közúti-vasúti vegyes for
galmú híddal keresztezte volna a Tiszát. La
kossági tiltakozás miatt a tervet elvetették. A
fő nehézség a nyomvonalválasztás során a
Tisza-híd elhelyezése volt. A folyó kereszte
zésére három válto
zat is született: su
gárirányú bevezetés,
azaz a Kálvária su
gárút folytatásában a
vártól északra; a vá
rosmagot délről elke
rülve (Boszorkány
sziget); illetve Szeged
től mintegy 20 km-rel
délebbre Magyarka
nizsa térségében. A
vasútvonalat - Tisza- Az 1858-ban épült kétvágányú
híd nélkül - 1854.
március 4-én megnyitották.
A vonal továbbépítése nem sokáig váratott
magára. A Temesvárig vezető következő
szakaszt már a Császári és Királyi Szabad
Osztrák Államvasutak adta át a forgalomnak
1857. november 15-én. Az állandó Tisza-híd
azonban csak bő egy évvel később, 1858. de
cember 2-án készült el. Addig a vasúti forga
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lom az épülő híd munkahídját használta. A
vasúti terhelésre méretezett munkahíd kö
zépső része nyitható volt a hajóforgalom szá
mára.
Az engedélyokmányban a társaság 186 öl
(353 m) állandó vashíd és 200 öl (380 m)
ártéri híd megépítését vállalta. (Az ártéri híd
helyett csak földtöltés készült.) A híd elhe
lyezésénél hosszadalmas viták után győzött
a város: a híd a városközponthoz közel épült,
közvetlen az új állomás után. A személyfor
galom részére rendkívül előnyös helyválasz
tás miatt a vasútvonal csaknem 100 -os szűk
ívvel (280 m-es sugár) és 9%o-es emelkedővel
éri el a hídfőt. Éppen e hátrányok miatt a híd
áthelyezése a későbbiek során többször is
felvetődött. A forgalom növekedésében bíz
va már 1858-ban a vasúti hidat kétvágányúra
építették ki. Ez volt hazánkban (egyes forrá
sok szerint a világon is) az első kétvágányú
vasúti híd.

Tisza-híd 1944-ben elpusztult... (Közlekedési Múzeum)

Magyarországon itt alkalmaztak először
légnyomásos alapozást. A híd egyes elemeit
Franciaországban szegecselték. A nagy szá
mú helyszíni szegecselést géppel készítették.
A szegedi vasúti Tisza-híd az 1944. szep
tember 3-i amerikai bombázás és az október
9-i német robbantás során elpusztult. A ron-
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csóktól északra ideiglenes közúti-vasúti hi
dat építettek, amely bő két esztendeig szol
gálta a közlekedést. Azóta hiányzik Szege
den a vasúti összeköttetés. A vasúti forgalom
helyreállítása a világháború óta ma is napi
renden van. Több vonalváltozat is készült,
hogy ismét lehessen a két népes város, Sze
ged és Temesvár között vasúton utazni. Aki
vonatra száll ma, jelentős kerülőre kénysze
rül. Reméljük, hogy a hiányzó vasúti kapcso
lat hamarosan újjáépülhet.

VASÚTI HIDAK

ge, hogy Szeged határában a vonal a CeglédSzeged vasútvonalat vasúti felüljárón keresz
tezte.

Arad-Csanádi Vasút: Makói Maroshíd

A Szeged és Arad közötti vasútépítés egy
szerre két irányból kezdődött el. 1882-ben
elkészült a Szőreg-Kiszombor és az AradMezőhegyes közötti sza
kasz. A közbenső szakaszt
a következő évben helyez
ték üzembe. Kiszombor és
Makó között a vonal legna
gyobb hídja az 1878-ban
épített, Maros fölötti köz
úti-vasúti híd volt. A me
der fölött négynyílású, Howe-rendszerű fa rácsos szer
kezet, az árterületen pedig
116,2 m hosszú, 18 nyílá
sú, illetve 66,14 m hosszú,
10 nyílású fa feszítőműves
híd
szolgálta az átkelést. A
Az algyői vasúti Tisza-híd 100 éves pilléreken, 43 éves medernyílással és 2
hidakat
1883. január 15-én
éves ártéri szerkezettel (Vasúti Hidak Ala pítvány)
adták át a vegyes forgalom
ra.

Alföld - Fiume: Algyői Tisza-híd
A Nagyváradról kiinduló vasútvonal
építésére az Alföld - Fiumei Vasúttársa
ság 1868-ban kapott engedélyt. A me
gyét érintő szakaszokat 1869. novem
ber 11-én (Szeged-Zombor), 1870. júni
us 16-án (Csaba-Hódmezővásárhely), il
letve 1870. november 16-án (Hódmező
vásárhely-Szeged) adták át. Nagyobb
hidak épültek a Körösökön, a Tiszán és
a Dráván. (A Dráva fahídja árvízi cölöpkimosódás miatt 1882. szeptember 23án egy személyvonat alatt leszakadt.)
Algyő határában a Tiszán elkészült az
építésekor országos vasúti csúcstartó
nak számító 104 méter támaszközű,
hatszoros rácsozású, hegeszvas meder
szerkezet. A híd szabad nyílása 100 mé
ter volt.
A vonal másik hidász különlegessé

A makói Maros-híd, ahogy a mozdonyvezető látja
(Dr. Koller Ida felvétele)
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Hódmezővá^árhely-Makó-Nagyszentmiklós HÉV: Magyarcsanádi Ma
ró s-híd
A Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszent
miklós HÉV 47,1 km hosszú új vonalát 1903ban adták át a forgalomnak. A Maros fölött
Magyarcsanádnál önálló vasúti hidat építet
tek. A hidat december 21-én helyezték üzem
be. A híd balparti szakaszát 1919-ben felrob
bantották és helyreállítására nem is került
sor. Románia és Magyarország közötti meg
állapodás értelmében végül 1956-ban a MAVAG a szerkezet megmaradt részeit elbon
totta.

A hídállag bemutatása
Az ismertetett öt vonalon kívül további
mellékvonalak is épültek, azonban több je
lentős hídépítésre a megyében nem volt szük
ség. Az öt folyókeresztezes hídtörténetét az
Egyedi hídleírások című fejezet részletesen
ismerteti.
Átereszek és hidak nyílás szerinti megoszlása [db]
(zárójelben dóit betűkkel a nyíléstartomány nyílásainak ósszhossza)
2 m-ig
21 db (36 fm)
10 m-ig
- 26 db
{142 fm)

_——

Orosháza - Szentes Csongrád HÉV:
Csongrádi Tisza-híd
A Tisza két partját összekötő vonal építése
a XX. század első éveiben kezdődhetett meg.
A hídépítés költségeinek csökkentésére ve
gyes forgalmú hidat terveztek Szentes és
Csongrád között. A kilencnyílású acélhidat
1903-ban átadták a közúti forgalomnak (Ba
ja-Csongrád-erdőhegyi állami út), a vasutat
csak három évvel később nyitották meg.

-

20 m fölött
18 db
ÍJ036 fm)

A megye vasúthálózatát két pályagazdál
kodási központ kezeli Hódmezővásárhely és
Kecskemét székhellyel. A terület műtárgyál
lománya összesen 161 db műtárgy, 186 nyí
lással, a nyílások összesen 1471 métert hidal
nak át. A műtárgyaknak 31%-a híd (2 méter-

Az 1986-ban megépült teljesen új vasúti Tisza-híd Csongrád és Szentes között
(Dr. Domanovszky Sándor felvétele)
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20 m-ig
13 db
fi 68 fm)
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nél nagyobb nyílású), azonban az áthidalt
hossz alapján a hidak adják a nyílások 92 %-át.
A terület valamennyi vonala egyvágányú, így
az állomási, illetve állomáshoz csatlakozó sza
kaszok kivételével nincsenek többvágányú
hidak.

VASÚTI HIDAK

Vonal

Szelvény

Híd neve

455+38

Kurea-hid

1'

490+92

Csongrádi
Tisza-híd

I
1668+73

Algyői Tisza-híd

894+06

Makói Marosártéri-híd

!

i

í
Cegléd
- Stéged

Vasúti műtárgy Hódmezővásárhelyen
(Jójárt János felvétele)

897*22

Makói M.mis-hid

899)25

Kiszomborí
Maros-ártén-híd

730+85

Dong-cr-esatomahid

Szabad
nyílás
lm]

Építés

12.00

1966

39.65
39.90
39.90

1986
1986
1 986

39.70
105.50
117.11
105.54
50.01
50.01
50.04
50.26
101.27
50.07
50.02
39.97

1986
1986
1986
1986
1976
1976
1976
1976
1961
1976
1976
1976

8x 12,8

1925

27.61
53.80
26.10
11.00

1925
1925
1925
1925

3x 14,4

1925

10.00

1963

1 lidszerkezet típusa

vasbeton [emez

alsópályás gcrincíemezes

rácsos

rácsos

felsőpályás eenMclemezes

rácsos

felsőpályás gerinclemezes

vasbeton lemez:

Átereszek és hidak anyag szerinti megoszlása [db]
(zárójelben dőlt betűkkel a nyllástmrtomány nyílásainak öss:hossza J

vasbeton teknfl és
: áteresz
i2 db (11 tml

vasbeton keret
22 db (28 fm)

boltozott áteresz
4 db (4 fm)
vasbeton teknő és
lemez 16 db (99 fm)

esi- ás nyílt áteresz
92 db (86 fm)

A műtárgyak szerkezeti rendszerét tekint
ve, darabszám szerint a csőáteresz dominál
(49 %). Kedvezőnek mondható, hogy már va
lamennyi faszerkezet átépült.
Különszintű MÁV keresztezés Hódmezővásárhelyen
(Jójárt János felvétele)

A hidak darabszáma 56 (31%). A műtár
gyak több mint fele nem éri el az egy méteres
nyílást sem. A 10 méter szabad nyílásméret
fölött van az összes acélszerkezet, illetve két
vasbeton lemezhíd. A 10 méter nyílás fölötti
hidak tételes kimutatását táblázatba foglal
tuk. Az állományban összesen 18 db 20 mé
ternél nagyobb nyílás van, 1036 méter összes
nyílással, ami a teljes nyíláshossznak 70 %-a.

Vasbeton vasúti áteresz Qójárt János felvétele)
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Ma már csak egyetlen nyílt áteresz van
üzemben. A terület alföldi jellegéből adódó
an kevés boltozat található a vonalakon (6
db), ebből négy műtárgy nyílása 1 méter.

Hidak kor szerinti megoszlása [db]

1945-1965
59 db
1966-1990
50 db
1921-1944
38 db

A terület jelentős nagy hídjait a Tisza és a
Maros fölötti acélszerkezetek adják. Szerke
zeti rendszer tekintetében a nagy hidak rá
csos és gerinclemezes rendszerűek.

1900 előtt
17 db

I

A megyében egyetlen provizórium van
forgalomban, 9,38 m szabad nyílással.

1901-1920
20 db

1990 után
2 db
I
--I

Gerinclemezes híd a Sámsonapátfalvi csatornán
(Jójárt János felvétele)

10 m nyílás fölötti hidak vágányfolyóméter szerinti megoszlása

vasbeton lemezhíd
(22 fm)

felsőpátyas
| gerinclemezes híd
(157 fm)

A hidak kor szerinti megoszlása öregedő
képet mutat. AII. világháború előtti műtárgy
nyílások száma 75 (40 %). Legidősebb híd
szerkezetek a Cegléd-Szeged vonal építésé
vel egyidős két jelentős méretű boltozat
1857-ből, Szeged állomás két végében, 5,70
és 7,56 m szabad nyílással. Ezen kívül még
1900 előtt épült 15 db kisebb áteresz.
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A 146 éves nagy kőlyuk Szegeden
(Jójárt János felvétele)

Az acélszerkezetű hídnyílások átlagos
életkora 51 év. A műtárgyak korát tekintve
azonban megállapítható, hogy aránytalanul
kevés a fiatal építésű szerkezet. Az elmúlt tíz
évben csupán 3 áteresz épült.
Irodalom:
[1]

Magyar Vasúttörténet 1-6. kötet 1996.,
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Az első hídnév, Batida 1331-ből maradt
fenn írásban ránk: Hódmezővásárhelytől
délre Bodhyda formában a birtokos szemé
lyéhez kötve [1]. A jelentősebb hidakat való
színűleg a további évszázadokban is egy-egy
híd építőjéről nevezték el, vagy a híd jellem
ző tulajdonságáról.
A Maty-híd, Matye'r~híd, Máté-híd név,
mellyel 1717-ben találkozunk, arra példa, hogy
az áthidalt akadályról - általában vízfolyás nevezték el a hidakat [2], A 18. században a
Szeged környéki Matyón épült nagy kőhíd
többféle néven szerepel, érdekes, hogy az 1837ben készült hivatalos kimutatásban Máté név
található [3]. így szerepel ez a híd abban a
tudósításban is, mely a híd vámszedési jogá
ról szólt 1742-ben, ám a legtöbb forrás Matyhídról szól [4].
Csanád megye részletes űthídnyilvántartásában (1837)
szerepel a Dali, Margitai és
más hídnév is, ezek nem víz
folyás nevek [5].
Az egyes települések törté
netét feldolgozó monográfi
ákban viszonylag sok hídnév
is található. A legtöbb hídne
vet Szentesen és környékén
jegyezték fel pl. Balisári-(Kocsma), Kórházi-, Makai (pék),
Bórák (utász), Konc átjáró
(gyaloghíd), Zuhogói. Egyér
telmű, hogy a helyazonosítás
- itt a közeli ismert épület,
ottlakó személy - adja a híd
nevét [6],
Hódmezővásárhelyen és
környékén a Citek, Iklód,
Pap ere, Terc híd nevét és tör
ténetét is ismerték az adat
közlők [7],

Mindszenten az Új híd, Pásztor-híd nevek
azonosításul a híd építési idejét, illetve az
ottlakó ismert személy nevét jelzik [8].
Érdekesek Kiskundorozsma hídnevei: Fehér-híd, Ugró híd: előbbi egy betonhíd, me
lyet „festeni szoktak", az ugró hídnak való
színű erős háttöltéssüllyedése volt a híd név
adója. Érdekes egy árulkodó utcanév is: Basahíd utca [9]. Lehetne sorolni még több tele
pülés hídnevét, mutatóba egy szőregi híd
név: Tói kűhíd rövidségében is a legfonto
sabb információkat tartalmazza, a helyi név
adás jó példája [10].
Híres, jellegzetes hídja Szegednek a Sóha
jok hídja, mely Ferenc József látogatására
épült a velenceihez kissé hasonlóan a város
háza és a mellette lévő épület között 1883ban, mint ahogy ezt a bevésett évszám is jelzi
[11].

A Sóhajok hídja (Lechner Ödön tervezte) (Jójárt János felvétele)
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Szeged hídját említve szólni kell a nagy ár
víz után épült Tisza-hídról, mely nevet ugyan
hivatalosan nem kapott, a híres építőről Eif
felről azonban tudtak a helyiek, s használták
is ezt a nevet. A híd elkészültekor két emlék
táblát is elhelyeztek a hídon, ennek szövegét
is ismerjük az irodalomból. „I. Ferenc József
uralkodása alatt az MDCCCLXXX. évi XVII. t.
ez. alapján építette s Szeged városának ado
mányozta a Nemzet. - Épült borosjenői Tisza
Kálmán miniszterelnök kormányzása idejé
ben MDCCCLXXX...MDCCCLXXXIIIL Építette
Eiffel G. mérnök Parisból. [12].
Nem volt ismeretlen tény az sem, hogy Sze
ged szép hídjának a pályázatra benyújtott ter
vét 1880-ban Feketehazy János készítette, az
ő emlékét azonban csak 1935-ben örökítet
ték meg a híd vámszedőházán egy dombor
művei [13], mely a II. világháborúban elpusz
tult, s csak 30 év múlva - a neves hídtervező
születésének 125. évfordulóján - került sze
rény emléktábla a hídra.

A közúti Tisza-hídon több felirat, tábla volt,
illetve van ma is. Rákosi Mátyás neve a felső
keresztkötésre felfestve látható egy 1951-ben
készült festményen, visszaemlékezők szerint
1956-ban lefestették a feliratot [14]. Megjegy
zendő, hogy a festmény a híd átadási ünnep
ségét örökítette meg, ám nem az 1948-kori
állapotot mutatja, akkor még nem szerepelt
a „vezér" neve a hídon. Átadáskor a Nép hídjaként beszéltek a hídról ...

Fotó árulkodik a felfestett hídnévről
(Móra Ferenc Múzeum)

Feketehazy emlékének megörökítése 1935-ben
(Közlekedési Múzeum)
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Speciális táblák, feliratok jelzések látha
tók a hidak átadásánál, kordokumentumok
pl. a csongrádi és algyői Tisza-hidak átadásá
ról készült fotók [15].
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|

Az algyői Tisza-híd újjáépítésének ünnepi dísze
(1946.) (Móra Ferenc Múzeum)

...és az 1976-ban készített üdvözlő felirat
(Vasúti Hidak Alapítvány)

A Budapest-szegedi út vasútvonal feletti
műtárgyának elnevezése egyedülálló. Az
1935-ben elkészült süllyesztett pályás vasbe
ton híd főtartójának belső oldalán Izabella
híd név és az építés éve volt bevésve. Többfé
le magyarázat szerepel az útikönyvekben, a
hiteles történetet a névadó erősítette meg egy
1994-ben ismertetett levélben. Szemerédy Iza
bella Szmodits Zoltánnak, a kivitelező épí
tésvezetőjének volt a menyasszonya. A név
adás egészen szokatlan, s az is, hogy a mai
napig térképeken és a szóhasználatban is meg
őrződött, annak ellenére, hogy a híd átépíté
se (1976) óta nem mutatja tábla, felirat a híd
nevét [16].

zetben van szó, a százlábú elnevezés is való
színűleg helytálló, mert összesen 700 öl hosszú
ságot tett ki a három ártéri fahíd.

Említésre méltó Szegeden a Lippai-híd,
melyet Lippay fakereskedő építtetett 1928ban, a tíznyílású vasbeton csillepálya híd ma
már nincs meg [17]. Sokkal régebbi s ugyan
csak ma már nem látható a több mint 100
éve elbontott „százlábú" híd, mely a hajóhíd
hoz vezető töltésen állt, erről a fahidak feje-

A II. világháború utáni újjáépítés során a
szegedi közúti Tisza-hidra (a régiek helyén)
két új tábla került, mely érdemi információt
szinte nem ad, zömében propagandisztikus.

Máig olvasható a szegedi Tisza-híd emléktáblája
(Jójárt János felvétele)
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Az újjáépítési munkák során pl. az algyői
Tisza-hídnál munkások életüket vesztették,
emléküket tábla örökítette meg, kár, hogy a
híd későbbi átépítésekor a tábla lekerült a
hídról: Pillér István, Csernai József és Konya
Mihály nevét csak a szakirodalom őrzi [18].
Ugyancsak e hídnak volt egy elfeledett nevű
áldozata, aki a híd felrobbantását próbálta meg
akadályozni. Sírja ma is gondozott [19].

Az új Tisza-hidra több emléktábla is ké
szült: egyik Bertalan Lajos emlékművét, má
sik a híd építési idejét, a tervező és kivitelező
vállalatokat örökíti meg, a harmadik a fel
szerkezet építőjének: a Ganz-MAVAG-nak ál
lított emléket, az acélhídgyártás centenáriu
mára emlékezve.
E három táblán kívül a hídra 2001-ben
újabb tábla került, mely a híd új nevét jelzi,
Bertalan Lajosnak állítva emléket [23].
A régi Tisza-híd is „nevet" kapott méghoz
zá pályázat alapján, ugyancsak 2001-ben, a

Az ismeretlen hős sírja az algyői hídnál (Jójárt János
felvétele)

(Evers Antal felvétele)

Volt több ál
dozata is a hi
dak elpusztítá
sának, újjáépí
tésének, erről az
újjáépítések fe
jezetben teszünk
említést. A sze
gedi közúti Ti
sza-híd újjáépí
tésénél 1947. jú
liusában életét
vesztette Mucsi
Mihály, nincs in
formáció, hogy
emlékét megörö-

kitették volna [20].
Szeged második közúti Tisza-hídjának
építésekor útban volt az 1903-ban készült
Bertalan obeliszk - Bertalan Lajos neves mér
nökünk emlékére készült dr. Zielinski Szi
lárd zseniális vasbeton emlékműve [21, 22].

78

A Bertalan emlékműre emlékező (1979.) és a hídnév
tábla (2001.) (Jójárt János felvétele)

Belvárosi híd
helyazonosí
tásnak jó, je
lentősége mi
att jó lett vol
na neves ter
vezői valame
lyikéről (Feketeházy, Mihailich) vagy
történelmünk
A Ganz-MAVAG
jeles szemé acélhídgyártásának emléktáblája
lyiségéről el
(Jójárt János felvétele)
nevezni. Em
lítést érdemel, hogy e híd felújításakor 1996ban - pótlandó az 1883-ban készült táblát meglehetősen sok mindent tartalmazó em
léktáblát helyeztek el, ám sajnálatosan nem
derül ki a feliratból, hogy ma az 1948-ban
épült, lényegében teljesen új híd áll.

HÍDNEVEK, EMLÉKTÁBLÁK
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A pályázaton nyertes név a hídon (Jójárt János felvétele)

A híd emléktáblája nem szól a ma álló hídról
(Jójárt János felvétele)

Részben érthető - hisz egy nagyhíd terve
zése nem egy ember munkája - mégis meg
fontolandó, hogy hidak emléktábláin a veze
tő tervező neve is szerepeljen. A tervezőkről
készített kimutatás segítséget nyújthat utó
lag is. Szomorú, hogy dr. Kossalka János
(makói vasúti Maros-híd) neve a híd építése
után 50 évvel önálló emléktáblára került, ám
vandál kezek tönkretették ezt [25].

Dr. Kossalka János emlékköve a makói vasúti Maroshídnál (Dr. Tóth Ferenc gyűjteménye)
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Kevés figyelmet szentelt eddig a szakma
az acélszerkezetek gyártóit megörökítő kis
„gyári tábláknak", mint pl. a csongrádi Tiszahídon lévőre, pedig fontos információt ad
(ennél a hídnál három vállalkozó készítette
az acélszerkezetet). Jó lett volna, jó lenne
megőrizni ezeket a táblákat is.

[5]

Giba Antal készítette út-hídnyilvántartás (1837)
Magyar Országos Levéltár

[6]

Zsíros Katalin: Szentes földrajzi nevei,
Tanulmányok Csongrád megye történetéből XVI.
1990.

[7]

dr. Bodnár Béla: Hódmezővásárhely és környékének
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[8] Mindszent története és népélete
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[9] Kövér Lajos - Tóth S. László:
Kiskundorozsma, Szeged, 1995.
[10] Szőreg és népe (szerk. Hegyi András),
Szeged 1977.
[11} Hadik András: Szeged városháza,
TKM304, 1988.
[12] Lósy-Schmidt Ede: Feketeházy János a
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A Csongrád-Szentes közúti híd (1903.) egyik gyártójának névjegye
(Evers Antal gyűjteménye)

A közelmúltban tanulmány és javaslat
készült a közúti hidak névadásáról, a
Csongrád megyei hidakról említett néhány
adalék remélhetőleg gazdagítja a témakör
szegényes irodalmát [24].
Irodalom:

Ganz Acélszerkezet Archívuma

[16] Bátyai Gitta: A névadó levele,
Adalékok az Izabella híd történetéhez, Szeged
1994. 7-8. sz.

[17] Lippai híd terve, Csongrád megyei
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[19] Algyő és népe (szerk.: Hegyi András) Szeged, 1987.
[20] Dél-Magyarország, 1948. november 21. száma.
[21] Csongrád megye építészeti emlékei (szerk. Tóth
Ferenc), Szeged 2000.
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A hidak fontos és jellegzetes alkotások,
természetes, hogy a művészetek sok ágában
megjelennek.

Joó Ferenc készített rajzos „figyelmeztető'"
táblákat a hídra - nemcsak szöveggel, hanem
rajzzal - melyek a pipázás és a sebes hajtás
tilalmára figyelmez
tettek nagyon plasz
tikusan. Kár, hogy
nem maradt ránk ezekről másolat [2].

A hidakon, egyes
hidak mellett a 1819. században gyak
ran elhelyezték Nepomuki Szent Já
nos, a hídépítők vé
dőszentjének szob
rát. Sajnálatos, hogy
A hajóhíd egy kevéssé ismert rajzon (1872.) (Móra Ferenc Múzeum)
a 20. században gyak
ran megrongálták ezeket a szobrokat, ezért
A szegedi hajóhíd (1686-tól közel 200 éven
templomkertben vagy más nem szemelőtt
állt szolgálatban) több mérnöki forrásban
lévő helyen kellett felállítani. Előfordult nem
szerepel, művészi megörökítéséről 1828-tól
is egy esetben, hogy újra kellett faragni eze
tudunk, amikor Joó János megrajzolta a vá
ket a szobrokat. Ma a megyében: Szegváron
rosképben oly fontos közlekedési létesítményt,
a Kurca hídfőjénél, Csongrádon a pontona szegedi ácsok-faragók munkáját [1].

Fényképet pótol Rohbock műve a vasúti hídról (Ganz-MÁVAG archívum)
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hídnál, Dorozsmán, Tápén, Csanádpalotán
(ez kápolnában volt), Szeged-Szentmihálynál a Maty-híd közelében áll ilyen szobor.
Szegeden az eredetileg a sóházak közelében
állt szobor a Feketeház Múzeumban talál
ható [3, 4].

Szegeden 1877 előtt már állt ez
a szobor, ma múzeum őrzi
(Móra Ferenc Múzeum)

Az irodalomban is talál
hatók szép, érdekes említé
sek hidakról, ezek alkotói
ról.
Különleges irodalmi al
kotásban örökítette meg a
Szőreg felé menő út százlá
bú hídját maga a tervező,
Vedres István városi főmér
nök [5].
Szeged neves költője, Ju
hász Gyula a kis Tisza híd
járól írt: „A kis Tiszán át
karcsú híd vezet, borongva
állok a zöld víz felett majd
„Sa másik Tisza jut eszem
be már/ mely Szeged táján
oly merengve jár,/ iszapos,
82

álmos, csöndes ott szegény,/ És rozsdás
emlékek"
Másik költeményében egy hídon dolgozó
munkásnak állított emléket (Munkások a hí
don) . Babits Mihály megörökítette a szegedi
Tisza-híd madarait.
A neves prózaírók közül Tömör
kény István kedvesen emlékezett
meg a vizeken való átjárásról: „A ré
vek és a kompok abból az időből va
lók, amidőn még nem volt olyan túl
ságosan nagy a sietség. A kompon ...
évszázadok alatt alig változott ...
valami. Talán, hogy drótkötélen jár
és a drótkötélen rézcsiga szalad ama
facsiga helyett, amit régen görgőku
tyának neveztek. Amúgy megmaradt
mindenben a régi és széles vízi edény, amely kilenc-tíz terhes kocsi
val átmegy a vízen „ [6]. Megírta Tö
mörkény a szegedi Tisza-hídhoz fű
ződő katona mondásokat is [7]. Mó
ra Ferenc, aki Tömörkényt követte a
régészetben is, Feketeházy János
szerzősége mellett állt ki, Eiffellel
szemben a Tisza-híd tervezése ügyé
ben [8].

Tápén a templomkertben áll
Nepomuki szobra
(Jójárt János felvétele)

Feltétlenül meg kell emlékezni
Bainville József városképéről, me
lyen díszes lánchidat és a híd kör-

A város főmérnöke ilyen városképet álmodott [9]
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nyékét festette meg 1876-ban. A híd pillérei
kicsit túldíszítettek, ám összességében igé
nyes, szép mű [9].
A szegedi közúti Tisza-híd művészi
kialakításáról is szólni kell. Már a pályázati
kiírás felhívta a figyelmet a szépészeti szem
pontokra, s a neves bírálóbizottság is kellő
súllyal mérlegelte a tervezett megoldások
esztétikáját, ezért is nyert Feketeházy és
Schickedanz műve, Eiffel másik pályaművé
vel szemben, mely hasonlít a mai hídra, ám a
medernyílás szerkezete túlságosan magas,
robusztus. Figyelemreméltó, hogy Feketehá
zy János, bár ez nem volt feltétel, neves épí
tészt (Schickedanz Albert) vont be a terve
zésbe, annak érdekében, hogy az általa java
solt szerkezet ne csak jó, hanem szép is le
gyen [10].

lehetett az elpusztult két nyílást újjáépíteni.
Jellemző az akkori mérnök gárdára - kiemel
ten dr. Haviár Győzőre - hogy nemcsak ala
pos vízműtani és talajmechanikai vizsgálato
kat végeztetett, hanem 1945-47-ben több
vázlattervet készített, s még látványterv is
készült (kár, hogy szignálatlan ez a tervezet)
[11].

Látványterv az elképzelt műről (1947.) (Cs.M-i. Levéltár)

Érdekes adalék, hogy a híd mai nyílásbe
osztása, alakja már 1945-ben megjelent Ha
viár Győző rajzán, ám az ártéri és a meder
nyílást is, még 1947-ben is rácsos szerkezet
tel gondolta megépíteni, ezért készült el a Köz
lekedési Múzeumban látható szép makett
ilyen megoldással.
Az 1948-ban megépült híd korrekt műsza
ki alkotás, esztétikai kialakítása alapvetően
eltér a 65 évvel korábbi elődétől, mind a cí
mer, a korlát, a lámpaoszlopok tekintetében.

A közúti híd igényes, harmonikus mű volt
(Korabeli képeslap

A híd minden részlete igényes alkotás, a
vámszedőházak, a feljáró út hídja, a híd kor
látja, a lámpatartó oszlopok, a madárdíszek,
a címerek, s az össz
hatás is. Sok szép ké
peslap őrzi az 1883ban elkészült híd for
máját.
A szegedi közúti
Tisza-híd újjáépítése
nehéz feladat volt,
mivel a mederpillér elferdülése miatt nem

A híd ebben a formában Szegednek mint
egy jelképévé vált. Már az építés alatt meg
örökítették a művészek, megfestette - igaz
utólag (1951-ben) - Vinkler László a híd áta
dását. Érdekessége a festménynek a híd fel
festett neve és az ünneplő közönség. Előbbi
az átadáskor még hiányzott, a közönség pe
dig a festőművész tanítványaiból állt.

Makett is készült (Közlekedési Múzeum)
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A közúti híd emblémaként

Hídavatás Vinkler László festményén (1951.
(Móra Ferenc Múzeum)

Persze nemcsak a
szegedi Tisza-híd ih
lette meg a művésze
ket, hanem több me
gyei híd, így pl. a ma
kói vasúti hidat épí
tésekor (1925) Straub Brúnó bácstopolyai festő [13], az 1974ben elkészült úi ma-

Makói Maros-híd (1974.) (József Attila Múzeum)

kói közúti Maros-hidat építés közben ábrá
zolta Dégi László művésztanár.
Az 1979-ben átadott új szegedi Tisza-híd
építését a város neves díszlettervezője, Varga
Mátyás örökítette meg [14].
Mindenképpen említésre méltó, ha egy
tervező mérnök festményen is megörökíti al
kotását, mint Huszár Gyula, aki a CsongrádSzentes közötti új közúti Tisza-hidat tervezte.

Szűcs Árpád Tornyok című képén
jelzésszerű a híd
(Szeged folyóirat 2003/3 címlap)

Sok művészi alkotáson (rajz, festmény)
látható a híd, így pl. Szűcs Árpád több mű
vén [12].
Emblémaként pl. a Szegedi Konzervgyár
és a Szegedért Egyesület is a híd jellegzetes
ívét választotta.
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Szegeden 120 éve köti össze a városházát a
mellette lévő épülettel a Lechner Ödön ter
vezte „sóhajok hídja", mely nem másolata a
velenceinek és nem raboknak, hanem Fe
rencz Józsefnek készült, amikor Szegedre lá
togatott [15].
Előfordul, hogy egy-egy hídról egy régi
fénykép vagy rajz, festmény az egyetlen meg
maradt emlék, így pl. egy kétnyílású bolto
zatról.
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Az új Tisza-híd építése Dobroszláv József
akvarell] én

A neves díszlettervező így látta az új Tisza-híd
építését

Huszár Gyula, a híd tervezője így látja művét
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Kis Bálint Kurcapart c. festménye
(Koszta József Múzeum)

Tóth Sándor szobrászművész plakettje
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A város hídjairól a könyv egyes fejezetei
ben és az egyedi hídleírásokban is olvasha
tunk. A jobb áttekintés érdekében röviden
összefoglaljuk azt, amit a jelentősebb, érde
kesebb hidakról tudunk, különös tekintettel
arra, hogy vízrendezések és más okok miatt
ezen hidak zömének csak az emléke él, s
többről a szakemberek sem tudnak sokat.

ban hídépítési tevékenységről nem tudunk,
hajóhíd sem épült, legalább is nincs jele a
forrásokban.
A város felszabadítása (1686) után - kato
nai igazgatás alatt - erődítési (Eugenius árok)
és hídépítési munkák folytak, haladék nél
kül hajóhíd készült a várnál.
Fontos és nagy volt a Maty-ér hídja, mely
biztosan 1719 előtt épült,
hisz Szeged ekkor nyer
te el ismét a szabad kirá
lyi város címet és váltot
ta meg (1720) a hidat [1,
2].

A Maty-ér hídja 1784-es térképen (Hadtörténeti Múzeum)

Azt is tudjuk, hogy
108 öl hosszú volt [3], s
az 1827-ben készült igen
részletes megyetérképen
többnyílású kőhídként
van ábrázolva [4]. Való
színűleg a Maty (tó) szé
les vízfelületén töltés ve
zetett, s a 108 öl (kb. 210
m) hosszba a híd támfa
la is beleértendő.

Korai hidak
Szeged 1222-ben már fontos sóközpont
volt, 1244 után vár épült, 1247-ben pedig vá
rosi rangot kapott a jó közlekedésföldrajzi
adottságú város. Mivel a várat árok övezte, s
a város szigetekre épült, mindig is kellett va
lamilyen egyszerű hidaknak lenni a város te
rületén.
A török 1543-ban foglalta el a várost, e kor
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Részlet csongrád megye 1827-ben készült térképéről
(Koszta József Múzeum)
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A várost elpusztító árvíz után a Maty-ért is
rendezték, ekkor bontották el ezt a neveze
tes hidat [5].
Szeged hídjait megörökítette a I. katonai
felmérés (1784), ezen Szegeden és közvetlen
környékén 10 hidat találunk [6]. A hidak
száma ennél biztosan több volt, mivel a vá
ros összes hídját - a térképek méretaránya
miatt - nem tudták ábrázolni, ezt igazolják a
18. században készített részletes mérnöki
tervek [7].

A szegedi hajóhídtól Szőreg felé vezető úton
1785 körül épült meg Vedres István tervei
szerint, az ő irányításával egy 100, egy 200 és
egy 400 öl hosszúságú ártéri híd, az ún. száz
lábú híd [9], Közel 100 évig szolgálta a forgal
mat ez a cölöpjármos hídsor, melyet állapota
miatt 1869-ben elbontottak. A vízrendezések
feleslegessé tették ezeket az ártéri hidakat
[10].
Becses emlék 1837-ből Halácsy Miklós vá
rosi mérnök latinnyelvű hídkimutatása, melyben 18 szegedi
híd szerepel: a 86 méteres hajó
híd és a 108 öles (Maty-ér) Má
té híd mellett 11 fahíd (a 43 öles Szillér-híd és hat 3-4 öl nyílásúak), valamint öt kőhíd 3-4
öl közötti nyílásokkal [3].
Megállapítható, hogy a 19.
század elején már jelentős szá
mú „kő" vagyis tégla híd állt,
pedig ötven évvel előbb még
csak a Maty-éren volt boltozott
híd, s a város 1800-ban a hida
kon való pipázás megtiltásával
foglalkozott [2].

A szegedi vár a hajóhíddal és a várba vezető hidakkal (1811.
(Feketeház, Tervtár)

A vasútépítéssel együttiárt a hídépítés fellendü
li'
Lese.

A vár erősítésével egyidőben a várba veze
tő hidakat téglapilléres szerkezetűre építet
ték át, ötnyílású híd rajza is fennmaradt az
1790-es évekből [8].

1855-ben Hármas kólyuk (háromnyílású
boltozott vasúti híd) épült azért, mert a táv
lati vízrendezéshez ezt szükségesnek tartot
ták. Az 1879-es árvíz után a város árvíz elleni
védelmet a korábbi elképzelés
től eltérően oldották meg, ezért
erre a hídra nem volt szükség
[12].
A Pest-Szeged közötti vasút
1854-ben Szegedig elkészült, s
döntés született a Szeged-Te
mesvár közötti szakaszának ki
építésében, ez pedig Tisza-híd
építésével járt (1858). Erről
részletesen szólunk az egyedi
leírásokban, itt csak a nyolc
A szőregi ártéri híd, Vedres István rajzának részlete
nyílású vashídhoz csatlakozó
(Feketeház, Tervtár)
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hétnyílású boltozatsorról emlékezünk meg,
mely 8,4 és 6x5,6 m nyílású, igényesen meg
épített műtárgy volt. Örök kár, hogy 1944
után nem épült újjá a vasúti Tisza-híd, mely
kiemelkedő mérnöki alkotás volt. Boltozat
sorát, mely korát tekintve is becses emlék
volt, elbontották. Ma már csak a BudapestVáci vonalon van ebből a korból hasonló vas
úti hidunk [13]. A vasúti hidak közül a MÁV
állomás alatti Nagykőlyuk és a Rendezőpá
lyaudvarnál lévő Kiskőlyuk neves emléke a
korai vasúti hídépítésnek.
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A Szeged-Rókus-Szabadka közötti közvet
len vasúti forgalom megszüntetésével ez a
híd feleslegessé vált. 1950 után elbontották,
csak hídfői emlékeztetnek erre a műtárgyra
[14].

A feleslegessé vált hídból ennyi maradt
Qójárt János felvétele)

Az 1857-ben épült vasúti műtárgy ma
(Jójárt János felvétele)

A várost elpusztító árvíz (1879) után a
Maty-ér felett először egy vasúti fahíd épült,
melyet vasszerkezetté, majd 1960-ban 4,2 m
nyílású vasbeton híddá építettek át [12].
Szeged különlegessége a velencei mintára
- 1883-ban Ferenc József látogatására épült Sóhajok hídja.
Szeged teljes újjáépítésének fontos része
volt - a már 1787-ben felvetődött - állandó
közúti Tisza-híd megépítése.

1869-ben a Szeged-Rókus-Zombor és a PestSzegedi vonal keresztezésében 2x8,0 m nyí
lású híd épült. Szegedről Szabadka felé köz
vetlen kapcsolat 1944-ben létesült, deltavá
gány megépültével.

Az 1883-ban megépült közúti Tisza-híd
(Korabeli képeslap)

A különszintű keresztezés vasúti műtárgya
(Feketeház Fotótára)
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A négynyílású vashídhoz a szegedi olda
lon 8,1 m-es boltozat és négynyílású (4x12
m) feljáró acélhíd épült. A boltozatot a rob
banás okozta károsodás miatt 1948-ban vas
beton szerkezetűre át kellett építeni. Köpeny
fala az eredeti ívalakot őrzi [15].
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Az 1948-ban épült Tisza-híd (Jójárt János felvétele)

A szegedi híd acél feljáró hídját 1968-ban
vasbeton szerkezetűre építették át [16].
A Feketeházy János tervezte, Eiffel kivite
lezte szép hidat 1944. október 9-én felrobban
tották, s nem lehetett eredeti formájában új
jáépíteni. Gondos előtanulmányok után 1948ban készült el Mihailich Győző tervei szerint
a 147 m-es Langer-tartós medernyílás, a csat
lakozó háromnyílású acélgerendahíddal,
mely felújítva (1996) ma is szolgálja Szeged
közlekedését, felújítása óta ismét a város ke
zelésében, úgy mint 1883-1944 közötti [15].

tezték. Sem az 1910-ben, sem az 1935-ben épí
tett híd ma már nincs meg, helyettük 1976ban nyolcnyílású, 162 m hosszú vasbeton
híd épült [18].
1928-ban egy ugyancsak ma már fel nem
lelhető híd, a tíznyílású, vasbeton, úgyneve
zett Lippai-híd épült, melyet a fakereskedő
csillepályáján épített [19]. A Budapest-szege
di út korszerűsítésekor 1935-ben épült az ér
dekes kialakítású horgosi felüljáró dr. Sabathiel tervei szerint [20].
1944 a hidak pusztu
lásának szörnyű éve, er
ről a Tisza-hidaknál már
szót ejtettünk, nem le
het azonban említés nél
kül hagyni a vasűti híd
mellett 1944 novembe
rében elkészült provi
zóriumot, mely 1947.
januárjáig egyetlen állóhídja volt Szegednek,
ezen kelhetett át a vas
úti és a közúti forgalom
is.

...és az új szegedi oldalról árvízben

1910-ben a közúti forgalom növekedésével
szükségessé vált a Budapest-szegedi út és a
vasútvonal keresztezésében 10,3 ni nyílású
felüljáró építése, melyet tartóbetétes vasbe
ton szerkezetként, a MÁV épített [17]. Ez a
híd volt az elődje az 1935-ben épült Izabella
hídnak, melyet a Budapest-szegedi út kor
szerűsítése miatt átépítettek, s a közelében
vezető villamos vágányt is felüljáróval keresz-

1947, januárjától állan
dó híd nem, csak komp
és a gyalogosok részére
az épülő közúti híd mellett álló pontonhíd
szolgált [14].
Szegeden - 1950-ig területe 816 km2 volt több kisebb-nagyobb híd áll, ezekről az ön
kormányzati hidakról szóló fejezetben emlí
tés történik, ezek általában vasbeton hidak,
néhány közülük érdekes, korabeli funkcióját
(csillepálya, gazdasági vasút) vesztett híd [22].
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Az uradalmi csillepálya hídja a közúti forgalmat
szolgálja (Jójárt János felvétele)

Formatervezett csőátvezetés (Jójárt János felvétele)

Szeged hídjairól szólva Tápé kompjáról és
pontonhídjáról (1956-1983), Kiskundorozsma
szép kétnyílású, ma már csak régi fotón lát
ható (1982-ben átépült) boltozott hídjára is
gondolhatunk [20].

Szeged és egyben - Budapesten kívül - ha
zánk legnagyobb közúti hídja épült 1979ben.
A 141 m nyílású Bertalan Lajos híd 762 m
hosszú, 15 ezer m2 felületű, egyetlen vidéki
folyami hidunk, melyen négy forgalmi sáv
van átvezetve [25].

Szeged különlegessége, több boltozott kapujú épülete közül legnevezetesebb a Hősök
kapuja, mely alatt közút és villamos halad
[23].

Szeged méltán nevezhető a régi, jelentős
és nagy hidak városának.

A Hősök kapuja (1937.) Pogány Móric tervei alapján
(Jójárt János felvétele)

A Dóm téren a Püspöki palota - egyetemi
épületek árkádsora, a Mars téren lévő épület
is szép út feletti áthidalás.
Számos csóliíd, táblatartó portál van a köz
utak felett, ezek is hidak.
Közút alatt gyalogutat vezet át a 47. sz.
főúton 1969-ben épült műtárgy [24].
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A Bertalan híd felújítás közben napjainkban (Jójárt János felvétele)
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A szegedi vasúti Tisza-hidat az Osztrák
Allamvaspálya Társaság építette. Mind a hi
dat, mind a hozzávezető vasútvonalat kettős
vágányúvá tervezték. Erre az előrelátásra az
adott okot, hogy a vasútvonal kiépítése jöve
delmező befektetésnek ígérkezett és a várha
tó nagy forgalom kettős vágányt igényelt. A
hídon áthaladó vonalszakasz és maga a híd
is mindjárt az első ütemben kétvágányúként
meg is épült.

határidő előtt megindulhatott.
A híd vasszerkezete nyolc 41,479 m mére
tű nyílást hidalt át, két hídfőre és hét csőpil
lérre támaszkodott. A jobb parti hídfőhöz
hétnyílású, tégla boltozatú viadukt kapcsoló
dott, amellyel együtt a híd hossza 439,262 m
volt.

Egy-egy hídnyílásban négy rácsos ívtartó
helyezkedett el. Egymással kereszt
kötés és szélrácsrendszer kötötte őket
össze. A hídnak sem kereszttartója,
s e m hossztartója n e m volt. Kereszttar
t ó k é n t a talpfák, hossztartóként ma
g u k a sinek szolgáltak. A sinek 24/36
c m méretű tölgy talpfákon feküdtek,
amelyeknek hossza 8,70 m, egymástóli
A vasúti tisza-híd általános terve (Közlekedési Múzeum)
távolsága 1,027 m volt. A talpfák a
főtartókhoz hozzá voltak csavarozva. E mai
A híd tervezője és a kivitelezés irányítója a
szemmel nézve hatalmas méretű fa-kereszt
francia M. Cézanne, ingénieur des ponts et
aljak, amellett hogy kereszttartóként is mű
chaussées, tehát út és h í d m é r n ö k volt, aki
ködtek, hordozták a járópallókat, s a korlá
ugyanannak az Ernest G o u i n francia mér
tokat, amelyekre a távíróhuzalok is fel voltak
nök vállalatnak a megbízásából járt el, ame
szerelve.
lyik vállalat később a budapesti Margit-hidat
is sikerrel megépítette. A vállalat 1856-ban
nyerte el a megbízást és azt 1859. július 1-ére
Érdemes itt felfigyelni arra, hogy az igen
kellett teljesítenie[l, 2].
nagy m é r e t ű keresztaljak mind a közel 10
Az építkezés megkezdé
se előtt, több mint két
éven át, igen részletes meg
figyeléseket végeztek a Ti
sza vízjárásának kideríté
sére. A szerzett ismeretek
hozzájárultak ahhoz, hogy
az építkezés zavartalanul
mehetett végbe és a hídon
a forgalom hét hónappal a
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métert elérő hosszuk, mind a mai szokvá
nyosnál kétszerte nagyobb keresztmetszeti
területük tekintetében kivételesnek tekint
hetőek. Ahhoz, hogy a híd talpfáihoz szüksé
ges faanyagmennyiséget kitermeljék, körül
belül tíz holdnyi 50-60 éves tölgyerdőt kellett
kiirtani.
A pillérek két 3,00 m átmérőjű tömbből ál
lottak, amelyek egymástól 4,00 m távolságra
voltak, tehát elvben egy-egy vágányt hordoz
tak. A pillérek talpát cölöpözéses szádfal vet
te körül, amit kőhányás védett. A pillérek
mélysége 9 méterre nyúlt bele a talajba. A bel
ső cölöpök még ez alá nyúltak 6 méterrel mé
lyebbre, a rajz szerint. Minden pillért tölgy
fából épített jégtörő védett.
Cézanne a híd főtartóit kéttámaszú ívként
fogta fel és számította, közben nem törődött
a hőtágulás okozta többletfeszültségekkel és
feltételezte, hogy a hőhatás egyedül csak az
ív kismértékű emelkedésével, illetve süllye
désével fog járni.
Ezt a statikai számítást félévszázaddal ké
sőbb felül kellett vizsgálni annak megállapí
tására, hogy a hídszerkezet megfelel-e az idő
közben megemelt vasúti tengelyterhelések
nek, nincs-e szükség erősítésre. Ezt az ellen
őrző vizsgálatot Kossalka János későbbi mű
egyetemi tanár végezte el 1904-ben, aki a
számításmenet kidolgozásával és a számítá
sok végrehajtásával úttörő munkát végzett.
Munkáját doktori értekezésként is benyúj
totta és így lett a budapesti Műegyetem legel
ső doktorainak egyike.
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ges rudakat Párizsban szerelték össze, még
pedig szegecseléssel; és azoknál a csatlako
zásoknál, amelyeket a vasúti szállítás miatt
szét kellett bontani, csavarozással. A szegecselést géppel végezték, nemcsak a gyártás
helyén, hanem a vasúti szállítás után, a vég
leges összeállításkor Szegeden is. 36 000 sze
gecs épült be a hídba és ezek közül a legkö
zelebbi fővizsgálat alkalmával - körülbelül 40
évvel később - csupán 19-et kellett lazulás
miatt kicserélni.
A szerelés helyszínéről a tartókat már egy
darabban szállították a beépítés helyszínére,
ahol azokat csörlős darukkal beemelték és
az előzetesen előkészített sarukra támasztot
ták. Ebben nagy segítséget jelentett az a mun
kahíd, amely az épülő híd mellett a két par
tot összekötötte és amelynek főhivatása az
volt, hogy a Szeged-Temesvár vonal forgalom
bahelyezéséhez szükséges mozdonyokat és
más járműveket a Tiszán át lehessen szállíta
ni, s ezzel lehetővé váljék a Tiszán túli vonal
rész megnyitása még az épülő híd elkészülte
előtt. A közbenső időben az utasok átgyalo
goltak a munkahídon [2].
A munkahídtól az egyes hídpillérekhez
segédállványok készültek, ezeken már felál
lítva tolták helyzetükbe az íveket. Mai felsze
reléssel, úszódaruval, elektromos csörlőkkel
ezek a műveletek nem bonyolultak, de 150
évvel ezelőtt a 42 m hosszú ív emelése, forga
tása, elhelyezése jó szervezést és a munká
soktól kitűnő együttműködést követelt meg.
A nyolc hídnyílásba a 32 ívet négy hónap
alatt emelték a helyére.

A híd ívtartóit, a felső öveket és a függőle-

A szegedi Tisza-híd azonban nem a vas
szerkezete miatt, bár ez
volt az első rácsos híd
szerkezet, hanem a pillé
rei miatt vált híressé.
Magyarországon ugyanis
a szegedi pilléralapozá
soknál alkalmazták elő
ször a légnyomásos mód
szert. Ezt a módszert Triger francia mérnök alkal
mazta a világon elsőnek
A munkahíd tervrészlete (Közlekedési Múzeum)
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a munkások számára.

A munkahíd tervrészlete (Közlekedési Múzeum)

A 3,00 m átmérőjű pillércső
ben felül lévő padozaton csörlő
volt elhelyezve, amellyel az anya
got a zsilip szintjéig fel lehetett
vontatni. Ezt használták az em
berek le- és felszállítására is.
Egyszerre két ember dolgozott
odalenn a földkiásásnál és kettő
a csörlőknél. A munkakörülmé
nyek igen mostohák voltak. A
légnyomásos térben még nem
volt villanyvilágítás, egyszerűen
azért, mert hűsz évnek kellett
eltelnie ahhoz, hogy Edison meg
szerkessze az első szénszálas iz
zólámpát. A munkatérben mé
cses pislákoló fénye mellett dol
goztak és nyelték a kormot.

Amikor elérték a tervezett
mélységet, a légzsilipet leszerel
Az elkészült híd, előtérben a munkahíd (Közlekedési Múzeum)
ték és elkészítették a belső cölö
pözést. Erre a célra csövenként
1841-ben a Loire egyik szigetén, aknamélyí
12 db 15 cm átmérőjű fenyőfa cölöpöt vertek
tés céljára.
le egytonnás verőkossal a viszonylag laza
talaj tömörítésére. Egy cölöpre 50 tonna ter
Minden egyes pillér két tömbből állt, egy
helést számítottak, de a próbákon kiderült,
tömb 3 m átmérőjű csővel körülvett beton
hogy azok 500 tonnát is megbírnak.
henger. A két tömb egymástól 4,00 m közép
távolságra van és egymással vasszerkezet kö
A hídépítés utolsó fázisa a próbaterhelés
tötte őket össze. A pillérek cölöpözésre tá
volt. Az e célra készített külön állványon elmaszkodtak és szádfallal voltak
körülvéve.
A cső tetejére szerelt légzsilip
is 3,00 m átmérőjű volt. A felső
részen egy-egy lefelé nyíló ajtó
volt, a pillércső belseje felé pe
dig volt egy oldalsó ajtó, mely
függőleges tengely körül for
dult. Ez a két ajtó volt a zsilip
két elzáró ajtaja. A méretek a mai
akhoz képest igen szűkek vol
tak s mind az anyagok, mind az
emberek ki- és bezsilipeléséhez
szolgáltak. A mai építkezéseknél
ennél sokkal nagyobb és kényel
mesebb légzsilipeket használnak
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szerre csak egy vonat
haladhatott át. A híd
tehát változatlan alak
jában szolgálta tovább
a vasúti forgalmat, a
XX. század első két év
tizedében.
Fontos szerepe volt a
hídnak Szeged újjáépí
tése során, a közutak
feltöltéséhez vasúti sze
relvények szállították a
földanyagot [4].
A trianoni békeszer
ződés Magyarország ha
tárát közvetlenül Sze
Az egyedi kialakítású pillérek (Feketeház)
gedtől és Makótól délre
vonta meg. A temesvári vonalon a forgalom
helyezték a műszereket és utána a hidat
megszűnt, egyedül a határ által nem érintett
megterhelték 8000 kg/fm egyenletesen megmakói vonalon maradt meg a vasúti köz
oszló terheléssel. Az észlelt lehajlások érté
lekedés. A Tisza-híd forgalma az addiginak
keit használta Kossalka János számításai
tört részére zsugorodott, ami fölöslegessé
alapjául. Bár Kossalka a hőhatások további
tette a kettős vágányú pályát. A hídszerkezet
megfigyelése alapján javasolta a híd további
kímélése érdekében ezért a forgalmat egyvá
rendszeres vizsgálatát, erre mégsem került
gányúvá alakították át. Ezzel az elrendezés
sor. A vasút forgalomkorlátozást rendelt el,
sel működött a híd a második világháború
ami abban nyilvánult meg, hogy a hídon egy
végén bekövetkezett lé
gitámadásokig [3].

A vasszerkezet az árvizeknek is ellenállt (Somogyi Könyvtár)

Az első légitámadás
1944. júliusában érte a
hidat és még nem oko
zott jelentős károkat. A
második egy hónappal
később augusztus 24én már több kárt csi
nált, de még lehetővé
tette a vasúti forgalom
nak korlátozásokkal
való fenntartását. A
harmadik, szeptember
3-i légitámadás során a
bombák beszakították
az egyik medernyílás
áthidaló szerkezetét,
amely a folyóba zuhant
és alátámasztó pillérét
is magával rántotta. A
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ber 12-én helyreállí
tották a vasúti össze
köttetést Szeged és
Újszeged között. A
híd legnagyobb nyí
lása csupán 22 m
volt, ami óhatatla
nul mederszűküle
tet, következéskép
pen kimosásokat és
mederelfajulásokat
okozott.
A nehézségek el
lenére mégis sike
rült az ideiglenes hí
don a vasúti össze
köttetést 1946. de
cember 6-áig fenn
tartani.
A légitámadás első pusztítása (Feketeház Fotótár)
Addigra helyreál
lították az algyői és
vasúti forgalmat be kellett szüntetni.
a csongrádi vasúti hidakat, amelyek révén az
ország délkeleti határvidékeinek vasúti for
A híd megmaradt részeit 1944. október 9galmát biztosítani lehetett.
én felrobbantották és ezt a jellegzetesen szép,
patinás építményt eltüntették a föld színéről.
A háború pusztításait - különösen hidak
Osztozott ebben a szomorú sorsban Szeged
esetében - általában helyreállítás követte. A
nek akkor még egyetlen közúti hídja is.
szegedi vasúti híd esetében ez nem történt
meg és az érvek és ellenérvek mérlegét te
kintve, előreláthatóan soha nem is fog meg
Amint a német hadsereg elvonulása után
történni.
elcsendesedtek a fegyverek, Szegeden az élet
ismét megindult. A vasúti híd roncsai mel
lett, attól 20 m-re észak felé, Cserzy János
A hídnak a régi helyen való felépítése ellen
vasútigazgató tervei szerint, fajármokra ide
három érv szól: első a kényszerű ívekkel,
iglenes szerkezetet építettek és 1944. novemellenívekkel és kerülőkkel kialakított vonal
vezetés; második, hogy a város fejlődését a
híd felé irányuló, nagy magasságú vasúti töl
tések, valamint a területfoglalások erősen
gátolják, akadályozzák a város déli kőrútjá
ból hiányzó rész megépítését. Végül a harma
dik, legsúlyosabb érv, hogy nagyon vissza
esett az a szükséglet, ami a híd felépítését in
dokolta volna. Említettük, hogy Trianon óta
csak helyi jelentőségű lett a vonal, amelyen a
személyforgalmat autóbusszal is el lehet lát
ni. A teherforgalom is átirányítható a vasút
többi vonalára vagy közútra, ami jelenleg
sem okoz nehézséget.
A híd boltozatsora csak kissé károsodott
(Somogyi Könyvtár)

96

SZEGED ELSŐ TISZA-HÍDJA

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

lércsonk. A két egymás melletti betonhenger
fogalmat nyújt arról, hogy milyen lehetett a
pillérsor, melyhez hasonlót Magyarországon
azóta is hiába keresnénk [3].
A nyolcnyílású vasúti híd tervei, képei és
egyéb emléktárgyai bekerültek a Közlekedé
si Múzeumba, hogy továbbra is szolgálhas
sák a jövő mérnök generáció okulását, s egy
monográfiaszerű tanulmány is hasznos a to
vábbi kutatásokhoz [4].
A 145 éve épült szegedi vasúti híd
(Korabeli Képeslap)

Ennyi maradt a 145 éve épült hídból
(Jójárt János felvétele)

A szegedi vasúti híd roncsait és pilléreit
több éven át tartó munkával elbontották,
(1964). Az új szegedi oldalon megőrizték és
helyreállították a hídfőt. Ezen a régi hídfőn
helyezték el azt az emléktáblát, melyen a híd
létét és pusztulását megörökítették. A táblát
1988. május 6-án avatták fel, a híd felépítésé
nek 130. évében.
A Tisza jobbpartján, a szegedi nagyállo
más felőli oldalon semmi sem utal a néhai
hídra, legfeljebb a hajók horgonyzási tilalmát
jelző tábla figyelmeztet „valamire". A pillér
sorból megmaradt a balpart felőli utolsó pil-
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Az első vasúti híd építése (1870)
A Alföld-Fiumei Vasúttársaság 1868-ban
kapott engedélyt a Nagyvárad-Szeged-Dálja
transzverzális vasútvonal megépítésére. A
Tisza keresztezésére Algyő határában, a vo
nal 1668/72 szelvényében 298 m hosszú hi
dat építettek csak vasúti célra. A szegedi vas
úti híd után ez volt a második, hazánkban
pedig a harmadik állandó Tisza-híd. Ez a mű
tárgy még teljesen külföldi alkotás volt [34].

Az eredeti tervek szerint teljesen fából ké
szült volna a híd, azonban a rendkívül mély
folyómeder a fahíd építését aránytalanul
megdrágította volna. (Ugyanezen ok miatt al
kalmaztak az 1960. évi átépítés során beúsztatást az állványozás helyett.) A vasúttársa
ság 15 ezer Ft támogatást kapott azért, hogy
állandó híd épüljön [9].
Az országos rekordnak számító 104 méter
támaszközű, hatszoros rácsozású, (Etzel-féle) hegeszvas mederszerkezethez összesen

Az algyői Tisza-hidak története rajzban
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33 nyílású hullámtéri ékelt fahíd csatlakozott
4,4-6,6 m nyílásokkal. (A bal parton 24, a
jobb parton 9 nyílás épült.) [35].
Az alapozási munkálatok 1867 októberétől
1870 júliusáig tartottak. A medernyílás táma
szai keszonalapozású, 29 m magas tégla fala
zatok voltak. A téglát a szegedi géptéglagyár
szállította. A sarokkövek, a fedőréteg és a hordkövek sóskúti mészkőből készültek. A víz
alatti részek schárdingi gránitból voltak. Az
ártéri nyílások tölgyfa cölöpökre támaszkod
tak [35].
Az alapozás mélysége a nulla vízszint alatt
a jobb parton 17,19 m, a bal parton 15,32 m, a
pillérek teljes magassága a jobb parton 29,096
m, a bal parton pedig 27,226 m. A szegedi pil
lér alapozásánál a keszont tartó vasgerendák
elszakadtak, és a lezuhant keszon 6 %-kal el
ferdült [35].
A hatszoros rácsozású főtartó minden
csomópontjában volt függőleges összekötő
vas. A kereszt- és hossztartók „I" keresztmet
szetű lemezes tartók voltak. A húzott rácsrudak laposvasanyagát a resicai gyár szállítot
ta, a többi rész stiriai hegeszvasból készült.
A szerkezetet Körösi I.
vállalkozó gráci gépgyá
rában gyártotta. A me
dernyíláshoz összesen 474
t hegeszvasat használtak
föl. A szerkezet szerelé
se 1870. augusztus elején
kezdődött és november
elejéig tartott. Az erede
tileg tervezett 100 mm
túlemelés helyett, a kiállványozás után csak 35
mm volt meg [21] [35].

Folytvas
hullámtéri
építése (1902)

nyílások

Az ártéri fahidak korhadása, fenntartása
sok gondot és költséget jelentett. A század
fordulóra különösen a megnövekedett forga
lom miatt megérlelődött a hullámtéri szerke
zetek kicserélésének gondolata. Az 1900 és
1902 között felépült új hidat, melyet már tel
jesen magyarok készítettek, 1902. október
12-én adták át a forgalomnak. Az alépítmé
nyeket Gregersen norvég származású vállal
kozó építette, a felszerkezetet a MÁVAG gyár
totta és szerelte [22] [27] [28] [35].
Az új híd tengelyét mintegy 25 méterrel
lejjebb jelölték ki. Az új nyomvonalon vala
mennyi alépítmény keszon alapozással és ter
méskő falazattal készült.
Az alapozási munka 1900. július 12-től
1901. október 26-ig tartott. Az átépítéssel az
átfolyási keresztmetszetet lényegesen meg
növelték. A híd hossza több mint 50 %-kal,
300 m-ről 480 m-re nőtt. Az acélszerkezet sze
relése 1902 márciusától 1902. szeptember 14ig tartott [35].

A műtárgyat 1870.
november 16-án adták át
a forgalomnak [11].
A hullámtéri fahidakat később 10-15 m támaszközűekre átépítet
ték. Az átépítés során a
két oldalon 12 illetve 8
nyílást építettek [9].

Az ártéri hídszerkezet építése (1902.) Jobbra az 1870-ben épült híd.
(MÁVAG Archívum)
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A kész híd (MAVAG Archívum)

A régi hídból csak a medernyílást használ
ták fel. A 100 m hosszú szerkezetet a két híd
között létesített ideiglenes, cölöpözött áthúzó-pályán az új alépítményekre helyezték át.
Az átépítéssel a pályaszinten nem változtat
tak, így a hídszerkezet függőleges mozgatá
sára nem volt szükség.
A hullámtéren kéttámaszú szerkezetek
ként folytvas anyagú, alsópályás, párhuza
mos övű, oszlopos rácsozású, kéttámaszú szer
kezetek épültek, a jobb parton három, a bal
parton négy nyílással. A medernyílás alsó éle
és az árvízszint között csak 3,34 m volt, ezért
a nagyvízi hajóforgalom biztosítására a bal
parti harmadik nyílást a többitől eltérően,
emelhetőre alakították ki. A konzolosan túl
nyújtott szomszédos szerkezetek között egy
20 m hosszúságú, csörlőkkel emelhető sza
kaszt építettek be. A mozgatható nyílást Ruzitska Lajos MÁV mérnök és Böck Béla, a
MAVAG gépészmérnöke tervezte. A lehetsé
ges emelési magasság 3,5 m volt, azonban a
csörlőket a gyakorlatban nem használták. A
hullámteret a növényzet fokozatosan benőtte,
majd 1935-ben (a közúti átvezetés kialakítá
sakor) az emelőberendezést eltávolították, és
a nyílást rögzítették [7] [22] [27] [28] [35].
Az öreg mederszerkezet 1912-ig változat
lan formában szolgálta a közlekedést. Ekkor
a teherbírás növelése érdekében átfogó meg
erősítést végeztek (főtartó, kereszttartó, hossz
tartó, szélrácsozat, keresztkötések). Az 1919.
évi harci cselekmények a hidat elkerülték [27].
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A közúti forgalom átvezetése (1935)
A közúti forgalom ugrásszerű növekedését
a kompátkelés egyre kevésbé tudta kiszolgál
ni. Kompromisszumos megoldásként 1935ben (transzferkölcsönből, a bajai híddal egy
időben) a vasúti hídra könnyű fa pályaszer
kezetet létesítettek és vonatmentes időkö
zökben a közút használhatta a hidat. A híd
főkben sorompót és hídőrházat építettek. A
közös üzemeltetésre végrehajtási utasítás
született. November 21-én egy forgalmi sá
von megindult a közúti forgalom. A közutat
használóknak hídvámot kellett fizetni [4]
[27] [29].
A visszavonuló német csapatok 1944. ok
tóber 8-án az összes áthidaló-szerkezetet egyegy keresztmetszetben felrobbantották. A
felszerkezetek a mederbe hullottak, de sze
rencsére az alépítményeket csak a lezuhanó
szerkezetek rongálták meg kisebb mérték
ben.
Egy névtelen magyar katona megtagadta a
robbantási parancsot, sírját ma is kegyelettel
ápolják [9]. A teljes híd hullámsírba dőlt,
mégis szinte pillanatok alatt újjáépült erede
ti formájában, az alépítmények kis mértékű
károsodásának köszönhetően. Rövid ideig
egy hadihíd volt a roncsok mellett, de ezt is
felrobbantották [22],

•^' t#fe'
* §?*

ALGYŐI TISZA-HIDAK

tettek. Az emelést a szerkezet 20. csomópont
jára szimmetrikusan végezték. Az emelőbe
rendezés 1200 tonnára volt méretezve, a
szerkezet mederfenékről való felszakítása
kor a tényleges húzóerő 900 t volt. Az emelés
szeptember 12-től november 3-ig tartott.
A hullámtéri szerkezeteket eredeti formá
ban állították helyre. 1946. november 10-én,
négy hónapi munka után megindult a forga
lom. A helyreállítást a MÁVAG, Széchy End
re és Olasz Rezső vállalkozók végezték [16]
[27] [35].
A minden nyílásában felrobbantott híd a helyreállítás
megkezdésekor (MÁV Rt. Tervtára)

Helyreállítás (1946-47)
A roncskiemelés 1946. július 16-án kez
dődött.
A 20 m mély vízbe esett medernyílás
kiemelése komoly nehézségeket okozott. A
rombolt szerkezetet közel 30 m magasra kel
lett felemelni. A mederszerkezet a robbantás
során két részre szakadt. A kisebb rész 10-15
m-re elsodródott a hídtengelyből. A helyreál
lítás első ütemében a félig pilléren maradt
nagyobb részt felemelték és a hiányzó rész
helyett 25 m-es Peine-tartós provizóriumot
építettek [16] [36].

Az ártéri nyílásokat így kellett helyreállítani
(MÁV Rt. Tervtára)

A medernyílás kiemeléséhez készített vasbeton
oszlopok (MÁV Rt. Tervtára)

A nagysúlyú szerkezet emeléséhez vascö
löp alapra összesen hat db 2 m átmérőjű, egy
máshoz merevített vasbeton oszlopot készí-

A helyreállítási munkák során három
munkás vesztette életét, emléktáblájuk ma
már nem található meg a hídon. A helyreállí
tás költségeit 2/3-1/3 arányban Szeged és
Hódmezővásárhely város állta, mert közpon
ti forrásból csak 1950 után került volna sor a
híd felépítésére [22] [27].
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12 évet várni kellett. Az akkor 90 éves (1960),
többszörös rácsozású szerkezetet ekkor von
ták ki a forgalomból [1] [27] [36].

Uj mederszerkezet építése (1960)
Az új szögecselt mederszerkezet csonka
szegmens alakú, szimmetrikus, másodrendű
oszlopos rácsozású. A medernyílás terveit az
Uvaterv készítette, a hidat a Ganz-MÁVAG
(Bors Ernő) gyártotta és szerelte [27].
Az újjáépítésben résztvevők egy csoportja
(MÁV Rt. Tervtára)

A korábbi gyakorlattól eltérően a csonka
szegmens alakú nyílást a hullámtéren, a híd
tengellyel párhuzamos állványon,
több ütemben készre szerelték.
Szerelés után behúzókocsin a
meder fölé kihúzták. A konzolo
san kinyúló szerkezetvég alá két
uszályra épített, közel 5,0 m ma
gas állványzat segítségével a szer
kezetvéget átúsztatták a túlparti
behúzóállvány fölé, miközben a
másik szerkezetvég behúzókocsin
haladt előre. A hajózás során a
710 tonna súlyú hídszerkezet moz
gása általában kígyózó és ugrás
szerű volt.
A kilengések értékei vízszintes
síkban ±20 cm között változtak. A
hosszirányban végleges helyére
hajózott szerkezetet ezután ke
A medernyílás véglegesen helyreállítva (1947.)
resztirányú behúzó pályán a vég
(MÁV Rt. Tervtára)
leges helyére juttatták. Ekkor az
időközben elkészített pályaszerkezet miatt a
A kisebb hídrész kiemelése után a végle
szerkezet súlya már 900 t volt. Az új nyílás
ges helyreállítással 1947. november 17-én vé
próbaterhelése 1960. november 30-án volt. A
geztek, azaz visszaállt az 1902. évi állapot.
háborús roncskiemeléshez készített vas
Kiegészítették a rácsos főtartó hiányzó ré
beton építményeket csak ekkor bontották el
szét. Az emeléshez készített ideiglenes alé
[19] [27] [35].
pítményt csak részben bontották vissza, tel
jes eltakarítását 1960-ban végezték el. Sze
A továbbra is vegyes forgalmú mederszer
rencsére a szerkezet nagy részét fel lehetett
kezet pályaszerkezete újszerű kialakítású volt.
használni. Az 1330 t acélszerkezetből 1180 t
A vasúti pálya terheit acél keresztaljak továb
volt használható, a többit új anyaggal pótol
bították a hossztartókra. A közút részére vas
ták. Az ekkor 78 éves szerkezetet (1947) ala
beton pályalemez készült. A medernyílás át
pos vizsgálatnak vetették alá. A vártnál ked
építésével egyszerre a hullámtéri nyílásokat
vezőtlenebb eredmények miatt súly- és se
a forgalmi igények kielégítésére megerősítet
bességkorlátozást (15 km/h) vezettek be. A
ték, valamint a vasúti hossztartókat ellátták
növekvő forgalmi igények is halaszthatatlan
szélráccsal és féktartókkal.
ná tette a szerkezetcserét. Az átépítésre még
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A medernyílás kicserélésének helyszínrajzi vázlata (Szíjgyártó József)

Az új mederszerkezet beúsztatása, jobbra a 90 éves
szerkezet (MAVÁG Archívum)

A szerkezetcsere más nézőpontból
(MÁVAG Archívum)

1961-ben a hullámtéri szerkezeteket 240 ton
na acélanyag felhasználásával megerősítették.
A befüggesztett résznél saru- és zsámolycse
rét végeztek [6] [25].
A hullámtéren továbbra is megmaradt fapálya üzemeltetésével sok gond adódott. A
medernyílás vasbeton pályalemezével kapcso-

latos kedvező tapasztalatok alapján 1964ben ahhoz hasonló elrendezésben a teljes hí
don átalakították a közúti hídpályát. A mini
mális forgalomzárra törekedve a pályalemezt
a parton előregyártották és vasúti daruval
emelték be, majd csavarokkal rögzítették a
hossztartókhoz. A kocsipálya szélesítése ér-

A kicserélt medernyílású híd (Uvaterv felvétele)
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dekében a gyalogosforgalom részére a főtartó
külső oldalán konzolos gyalogjárda épült. így
a hasznos szélességet a korábbi 2,9 m-ről 3,5
m-re lehetett emelni [20]. A pálya kiszélesíté
se miatt gyakorivá váltak a szerkezettel való
ütközések. Az ártéri nyílások átépítése csak
az új közúti Tisza-híd megépülte (1974. au
gusztus 19.) után történt [17]. Addig a válta
kozó irányú közúti forgalom 10-10 perces,
míg egy-egy vonat áthaladása 30 perces vára
kozást tett szükségessé. A vonatforgalom mi
att a közút számára naponta átlagosan mint
egy nyolc órát zárva volt a híd [31].

Önálló közúti Tisza-híd (1974)

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

3. ortotróp pályalemezes acélhíd. A második
változat 12%-kal, a harmadik pedig 18 %-kal
mutatkozott költségesebbnek, ezért a minisz
térium az első változat, az öszvérszerkezet
mellett döntött. A 8,5 m széles kocsipályá
hoz kétoldalt 1,5-1,5 m hasznos szélességű
gyalogjárdák csatlakoznak. A csapadékvíz el
vezetését a mélyvonalon elhelyezett hat nagy
méretű víznyelő szolgálja [31].
Az előzetes talaj feltárást a Hídépítő Válla
lat végezte 1967-ben. A próbacölöpözést a Köz
mű- és Mélyépítő Vállalat készítette. A me
derhíd pillérei 90 cm átmérőjű, fúrt, 30 m
hosszú Benoto-cölöpökön nyugszanak. A cö
löpfúráshoz Larssen-szádfallal védett föld
szigetet készítettek. Az ártéri híd alépítmé
nyei 18-20 m hosszú Franki-rendszerű cölö
pözéssel készültek [27] [30] [31].

A régi híddal párhuzamosan, de 200 mé
terrel lejjebb épült meg az új híd, csak a köz
úti forgalomnak. A híd támaszközei rendre 6
A mederszerkezet háromnvílású, vasbeton
x 25,0 + 57,6 + 102,4 + 57,6 + 4 x 25,0 m. A hi
lemezzel együttdolgozó gerinclemezes acél
dat az Uvaterv tervezte (Sigrai Tibor, Strébl
híd. A 218,4 m hosszú, 57,6 + 102,4 + 57,6 m
László, Petur Alajos dr.), az acélszerkezetet a
támaszközű acélszerkezet 6,4-13,2 méteres
Ganz-MÁVAG gyártotta és szerelte (Bazsó
szerelési egységei szögecseléssel kapcsolód
Gyula, Domanovszky Sándor, Gáli Endre,
nak egymáshoz. Kisebb mennyiségben alkal
Kunos Árpád), míg az alépítményeket és az
maztak NF (nagyszilárdságú feszített) csava
ártéri hidakat a Hídépítő Vállalat építette
ros illesztéseket is, a támaszponti kereszttar
(Sághy Károly, Rácz József, Apáthy Endre, Uhtóknál és a szélrácsok bekötésénél. A gyári
rin Sándor). Az építkezés engedélyező és jó
illesztések hegesztett kivitelűek. A főtartó
váhagyó hatósága a Közlekedés és Postaügyi
magassága 3 m (L/34) és 5,5 m (L/19) között
Minisztérium Hídosztálya volt (Apáthy Ár
pád, Tráger Herbert,
Medvéd Gábor) [27]
[32].
A híd tervezésekor
figyelemmel kellett len
ni a szélesíthetőség biz
tosítására. Ezért a híd
„fél keresztmetszetben",
azaz a két forgalmi sá
vos híd egyoldali ke
reszteséssel készült. A
felszerkezet-választás
során három alternatíva
merült fel: 1. vasbeton
lemezzel együttdolgozó
kétfőtartós acélhíd, 2.
szabadon szerelt, feszí
tett vasbetonhíd, illetve
A medernyílás szabadszereléses építése (Gáli Endre felvétele)
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változó. Az öszvér mederszerkezet acélanya
gának súlya 498 t (182 kg/m2) [31].
A híd térbeli gyári összeszerelés nélkül ké
szült. Ez jelentős gyártóterület megtakarítást
eredményezett, azonban növelte az ellenőrző
mérések számát és a helyszíni szerelési mun
kát is. A vasbeton együttdolgoztatásához a
csapok magas importköltsége miatt felhe
gesztett fogas (tuskó + köracél kengyel) meg
oldást alkalmaztak [24].
A gerinclemez 10-14 mm vastagságú. Az
alsó öv lemezkötegét egyenként fűzték fel a
gerinclemezre, és csak utólag hegesztették.
A két szélső kisebb nyílás szerelése állvá
nyon történt. A szereléshez 10 tonna teherbí
rású, kézi erővel mozgatott bakdarut telepí
tettek. Az anyagfeladást 40 tonnás autódaru
segítette.
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lentétes irányban kardosodott. A konzolvég
mozgása egy-egy átlagos nyári napon víz
szintesen 25 mm, míg függőlegesen 70 mm
volt. Erre való tekintettel a zárótag leszabását gondos méréssorozat előzte meg. Az acél
szerkezet szerelése 1972 novemberétől 1973
augusztusáig tartott [24].
Az öszvér szerkezet vasbeton pályaleme
zét hegesztett kampók és fogak kapcsolják
az acél főtartó felső övéhez.
A vasbeton pályalemezben a támasz fölöt
ti, negatív nyomatékú szakaszon feszítéssel
csökkentették a fellépő húzófeszültséget. A
mederpillérek feletti keresztmetszetben össze
sen 97 kábel van. Egy-egy kábel 12 db Delta
100 A minőségű, 7 mm átmérőjű huzalból áll.
A pályalemezhez összesen 42 t feszítőhuzalt
alkalmaztak [31].

A medernyílás sze
relése szempontjából a
mederpilléreken való
végleges alátámasztás
kialakítása volt fontos
és sürgős. A középső nyí
lás építése a meder beállványozása nélkül, kon
zolos szabad szereléssel
történt. A építési egysé
gek beemelését az Ady
Endre 50 tonnás úszóda
ru végezte [24].
Előre nem várt ne
hézséget okozott, hogy
a két főtartó alakja je
lentősen eltért egymás
A kész háromnyílású hídszerkezet (Hídépítő Vállalat)
tól. A zárótag beemelé
se előtt a konzolvégek magasságkülönbsége
A kedvezőtlen körülmények miatt vi
50, illetve 80 mm volt. A szélrácsok bekötő
szonylag vékony (25 cm) vasbeton lemezzel
furatainak igazításával a tartóalak korrigál
csökkentették az önsúlyt, az erőjáték befo
ható volt. Érdekes zavaró jelenség volt a híd
lyásolására támaszmozgatást végeztek és
napsugárzás okozta mozgása is. A felső öve
erőteljes kiékeléssel kedvező merevségi vi
ket azonos mértékben érte a nap, azonban a
szonyokat tudtak beállítani. Betonozás előtt a
déli alsó övet csak fele szélességben, az észa
szélső támaszokat 46,5 cm-rel süllyesztették,
kit pedig egyáltalán nem érte napsütés. En
majd a beton szilárdulása után ugyanezen tá
nek következtében a szerkezet félnaponta elmaszokat 25,4 cm-rel megemelték [31].
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Mind a bal (hat db), mind a jobb parti
(négy db) ártéri hidak előregyártott szeletelt
vasbeton tartókból állnak. Döntő szempont
volt a sok egyforma méretű nyílás kedvező
előregyártási lehetősége. Az összesen 10 db
24 m-es nyílás támaszköze 24,5 m. Statikai
lag 2-2 nyílásonként folytatólagos a szerke
zet kialakítása. Keresztmetszetenként hat
hídgerenda, azaz összesen 60 db, egyenként
30 t súlyú gerenda készült. Egy-egy ilyen 1,6
m magas hídgerenda hat betonozási egység
ből áll, melyek hossza 4,0-4,4 m. Az előre
gyártott elemeket beemelés után Delta 100 A
minőségű acélhuzallal, Freyssinet-féle beren
dezéssel feszítették össze. Az ártéri hidakba
42 t feszítőhuzalt építettek be. A körültekin
tő tervezés alapján, ugyanezen elemek fel
használásával 30 m nyílású gerenda is ké
szíthető [31]. Az eredeti tervben keresztmet
szetenként csak öt hídgerendát tervezetek,
azonban így el lehetett kerülni az amúgy is
nehézkes közbenső kereszttartók készítését
[32],
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Az ártéri nyílások szeletelt tartóinak
szállítása (Hídépítő Vállalat)

lemez, valamint 50 cm vastag vq
kereszttartók készültek [31].

Vasúti híd ártéri szerkeze
teinek cseréje (1976)

Az új közúti Tisza-híd ártéri részei
(Hídépítő Vállalat)

Az algyői előregyártó telepen a hídépítés
sel egy időben két Békés megyei Körös-híd
ártéri szakaszaihoz is gyártottak gerendákat.
A szeletelt tartókat az emelő-, szállítókapaci
tás és az előregyártás ugrásszerű fejlődése
kiszorította a hídépítés eszköztárából. Ma
már a szakma üzemben teljesen előregyár
tott, előfeszített hídgerendákat alkalmaz ha
sonló nyílásméretek esetén [32]. Az előregyár
tott, feszített, szeletelt tartókra monolit pálya106

A vegyes üzem megszüntetését
követően elegendő volt az új árté
ri szerkezeteket csak vasúti célok
ra kialakítani. A hídszerkezet ter
veit az Uvaterv (dr. Darvas Endre,
Néveri Imre) készítette. Az új
felszerkezetet a Ganz-M A VAG
(Bazsó Gyula, Gáli Endre) gyár
totta és szerelte, az állványzatot a
Hídépítő Vállalat (Sághy Károly,
Apáthy Endre) készítette. A hidat
ünnepélyes keretek között 1976. december 8án adták át.
Az alépítményeket a feltárás kedvező ered
ménye alapján nem kellett megerősíteni. A
három-, illetve négynyílású, alsópályás, többtámaszú szerkezet párhuzamos övű, szim
metrikus, oszlop nélküli rácsozású, felső ke
resztkötéssel. Az új szerkezetek hegesztett
kialakításúak, nagyszilárdságú feszített csa
varos helyszíni illesztésekkel. A kereszt- és

ALGYŐI TISZA-HIDAK

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

hossztartók kapcsolata teljesen he
gesztett kivitelű. Az érvényben lévő
1951. évi hídszabályzat hiányosságai
miatt a hegesztett kapcsolatokra és az
NF csavaros illesztésekre külön terve
zési utasítás készült. A szereléshez
összesen 39 000 db NF csavart és 4 100
db szögecset használtak föl. A főtar
tók elméleti magassága 6,8 m, a ke
reszttartók távolsága 6,56, illetve 7,00
m [18] [24].
Az egyes főtartókat és a pályaszer
kezetet egymástól függetlenül gyár
tották. A jól átgondolt terveknek kö
szönhetően, a híd szokatlan méretei
Az új rácsos szerkezet behúzásának ünnepi pillanata (Evers
Antal gyűjteménye)
ellenére lehetővé vált a készülékes
gyártás. A híd szerelését a hídtengely
mellett cölöpállványon végezték, majd a szer
1100 tonnás mederhidat négy db 400 tonnás
kezetet oldalirányba rövid vágányzár alatt
sajtóval, az ártéri hidakat 20 db 100, és 4 db
behúzták.
200 tonnás sajtóval emelték. Ezen felül ugyan
ennyi tartalék sajtót is előkészítettek az eset
Az állványépítés alatt a cölöpözési munka
leges zavarok kiküszöbölésére. Az emelés elő
teret a Tisza háromszor öntötte el. Az áll
rehaladását 28 helyen mérték. A napi emelési
ványzat acélszükséglete nagyobb volt, mint
teljesítmény 250-300 mm volt [24].
maga a szerkezeté. Az állványok nagyság
rendjére jellemző, hogy azokhoz közel 20 km
A jobb parti, közel 150 m hosszú szerkezet
acélcsövet használtak föl [24] [36].
súlya 560 t, a közel 200 m hosszú bal partié
pedig 820 t. Az új szerkezetek
támaszközei rendre: 4 x 52,48
m illetve 2 x 52,48 + 42,00 m. A
főtartók tengelytávolsága 5,4
m.
Hazánkban korábban vasúti
hídként nem alkalmazott kiala
kítással a hullámtéri szerkeze
teken a pályaszerkezet ortotrop
pályalemezes, közvetlen sínle
erősítéssel.

Szerelés alatt a jobbparti ártéri hídrész (Gáli Endre felvétele

A hajózási szelvény biztosítására az átépí
téssel a híd pályaszintjét 82 cm-rel megemel
ték. A 460 m hosszú híd emeléséhez egyide
jűleg 28 db hidraulikus emelőt használtak. A

A méretezéskor az ortotrop
pályalemez felső lemezét az alsó
övvel részben együtt dolgozó
ként vették figyelembe.

A vasúti pálya terv szerinti hossz-szel
vényét a különböző vastagságú, gyalult alátét
lemezekkel adták meg. A szerkezeti magas
ság 1274 mm [2] [35].
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A 12 napos teljes vágányzár utolsó négy
napja részben, ebből az utolsó két nap egé
szen a próbaterhelés céljait szolgálta. A hidat
négy darab 424 sorozatú mozdonnyal próba-

ső övek, nyomott rácsrudak) víz beszivár
gást, ami felhívta a figyelmet a zárt belső te
rek korrózióvédelmi problémáira [2].

A régi hídszerkezet eltávolítása
(Ganz-MÁVAG Archívum)

Részletes méréseket végeztek a próbaterhelés során
(Darvas Endre gyűjteménye)

terhelték. A mérési eredmények igazolták az
ortotrop pályalemez együttdolgozását [26].
A régi folytvas szerkezeteket a hullámtérre
borították és ott szállítható egységekre dara
bolták [5].
Már a kétéves felülvizsgálat során tapasz
taltak a zárt szelvényű rudaknál (alsó és fel108

Az első acélpályalemezes vasúti híd a
vágánytengelyből (Evers Antal gyűjteménye)
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Előzmények: révátkelés, hajóhíd
Szeged közlekedésföldrajzi jelentősége
közismert, a Maroson történő sószállítás és a
Tiszán való jó átkelési lehetőség (itt a legkes
kenyebb a Tisza) a város fejlődését a 12. szá
zadtól egyértelműen segítette, 1222-ben a sószállítás központja, 1242-ben Csongrád me
gye székhelye [1], Természetesen már a ma
gyar honfoglalás előtt is fontos út és révátke
lő érintette a települést.

1786-ban Vedres István lett a város föld
mérő mérnöke, valószínűleg ő kezdeményez
te már 1787-ben állandó Tisza-híd építését
Érdekes adalék, hogy 1800-ban Vedres ja
vaslatára a város megtiltotta a fahidakon a
pipázást [6] s a pipázási tilalmon kívül a se
bes hajtást is nagyméretű festett táblákkal
jelezték a hajóhídon.
Említésre érdemes, hogy Hídbizottság
intézte az útlevél és vámügyeket, valamint
foglalkozott a híd fenntartásával [29].

A szigetekből álló város közlekedési igé
nyei nem voltak olyanok, hogy „állandó" át
kelési lehetőségre, pl. hajóhíd lett volna
szükség.
1543-ban a török elfoglalta a várost, bizo
nyos erődítési munkákat is végeztek, hajóhi
dat azonban Budához, Esztergomhoz hason
lóan nem építettek, s nincs tudomásunk ar
ról sem, hogy cölöpözött hidat próbáltak vol
na építeni a Tiszán, mint azt Szolnoknál
megtették. A város felszabadítása során ter
mészetesen katonai hajóhidat használtak, s
1686-ban a hiteles ábrázolásokon már a vár
hoz csatlakozó hajóhíd egyértelműen látszik
[2].
A hajóhídról sok ábrázolás maradt fenn,
műszaki rajz - mint pl. Komáromban - azon
ban tudomásom szerint nem maradt ránk,
annál több adattal rendelkezünk viszont a
hajóhíd nyílása, vámbevétele tárgyában. (A
révjogot 1719-ig a katonai hatóság élvezte.) A
bevétel pl. 1724-ben 1010 Ft volt [2], 1782ben pedig már 2800 Ft-ot fizetett az akkori
bérlő [3].
A hajóhíd mellett Tápén (1528-tól) és a Fel
sővároson (1732-től) komp üzemelt [2].
A hidat több alkalommal árvíz rongálta
meg (pl. 1712,1816,1855), s tűz is pusztította
[4, 5].
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A hajóhíd ábrázolása a 19. században

Javaslatok állandó híd építésére
1842 mérföldkőnek tekinthető, ekkor Zsótér János a város egyik leggazdagabb polgára
benyújtotta engedélykérelmét, mely szerint
állandó hidat kívánna építeni a Tiszán,
amennyiben 20 évig a vámbevétel őt illetné
[2]. A kijelölt bizottság „csak kő vagy lánc,
semmi esetre fahíd" építését tartotta kívána
tosnak. Anyagi megfontolásból 1843-ban
azonban úgy foglaltak állást, hogy „lántz híd
tetemes summába kerülne, melyet mostani
körülmények között nincs ki vállalna", a vá
ros ezért fahíd tervet terjesztett be az Építési
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Főigazgatóságnak. Ott azonban ezzel nem ér
tettek egyet, s 1844-ben Fest Vilmos - aki a
budapesti lánchíd építésében is közreműkö
dött - lánchíd tervet készített [2]. A terv nem
valósult meg, sőt fahidat sem építettek.
1858-ban már volt Szegednek Tisza-hídja,
ám ez vasúti híd volt, említésre méltó, hogy
hazánk második állandó folyami hídja volt.
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rása: 1845-ben 1956-szor kellett a hidat nyit
ni, 1850-ben pedig 105 alkalommal gőzhajó
várakozott a híd előtt [7].
1879-ben az utolsó pillanatban (március 5én) „bekötött" hajóhíd és a vasúti híd tette le
hetővé az elöntött városrészekből a lakosok
menekülését [8].

Az állandó híd
építése
Egyértelmű volt, hogy
a város újjáépítése során
közúti hidat kell építe
ni. Példás gyorsasággal
1880. július l-jén már
kiadták - két nyelven,
nyomtatásban, 100 ol
dalon - a pályázati felté
teleket és útmutatót [9].
A feltételek támpon
tot adtak a medernyílás
Fest Vilmos lánchídterve (1844.) (Közlekedési Múzeum)
méretére (min. 110 m) a
híd magassági elhelyezésére, szélességére
(13,75 m), a híd anyagára (kovácsolt vagy

Az állóhíd helye és a hajóhíd (1870.)
(Kiskőrösi Közűti Szakgyűjtemény)

1861-ben Haynald István fahidat tervezett,
ám a megvalósítás késett. 1879-ben a rette
netes árvíz előtt komolyan tárgyaltak egy ál
landó közúti híd építéséről, nyilván ebben
szerepet játszott, hogy a hajózást, s ekkor
már a gőzhajózást is zavarta a hajóhíd, s a
járműveket is akadályozta a híd nyitása, zá-

A közúti Tisza-híd pályázatának kiírása (1880.
(Somogyi Könyvtár)
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hegesztett vas), a kivitelezés költségére
(max. 1.250.000 Ft) és az átadás határidejére
(1883. május 1.). Esztétikai követelményként
előírták, hogy nem lehet állandó magasságú
szerkezetet építeni. Az ajánlatok beadási ha
tárideje szeptember 1. volt [9].
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Nagy volt az érdeklődés: 14 pályázó 29 ter
vet nyújtott be, a Királyi Biztosság vezetője, a
zseniális Lechner Lajos szerint [10]. Más for
rás 12 cég 23 pályaművéről szól [11]. Ez utóbbi
felsorolja a pályázókat: négy francia, két-két
magyar és osztrák vállalkozó, valamint egyegy belga, holland, né
met és egy olasz pá
lyázó volt.

A neves szakembe
rekből
álló
zsűri
(Kherndl Antal, Bokody Lajos, Lechner La
jos és mások) Eiffel G.
Eiffel két pályázati terve, alul a Feketeházy készítette (Közlekedési Múzeum)
hazánkban is ismert
cégének azt a tervét
fogadta el, melyet Feketeházy János készí
tett. A szerzőség kérdése a pályázat kiér
tékelése után nem volt titok, a Pester Lloyd a
döntés utáni napon már megírta, hogy a
Feketeházy János és Schickedanz Albert mű
építész munkája szerinti pályázat nyert [12].
Valahogy nem volt mégsem közismert ez a
tény, annak ellenére, hogy a „Millennium"
alkalmából kiadott díszes album ezt írta:
A nyertes pályázat igényes részletei
„Feketeházy J. budapesti mérnök vázlatai
nyomán készült zseniális tervével Eiffel nyer
te meg" a pályázat első díját. Hosszasan le
hetne részletezni a szerény Feketeházy nevé
nek feledésbe merülését, ehelyett Móra Fe
renc szép, okos gondolatát idézem: „Eiffelt
ünnepelni okosság, de a magyar mérnöknek
elégtételt szolgáltatni kötelesség. Talán össze
lehet egyeztetni az okosság kecskéjét a be
csület káposztájával egy olyan emléktábla ré
vén, amely azt hirdetné, hogy a hidat Eiffel
építette Feketeházy tervei alapján".
A MÁVAG ilyen tervet nyújtott be

A híres Gouin cég szerény pályaműve
(Közlekedési Múzeum)
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A híd tervei Lechner Lajos remek ismerte
tőjében és a Csongrád megyei Levéltárban
megtalálhatók [10, 13] s Lechner a híd építé
séről is szakszerűen, ugyanakkor olvasmá
nyosan számol be [10].
Leírásából tudjuk, hogy 1880. decemberé
ben kezdődött a híd építése alapozási mun
kákkal, 1881 tavaszán a Tisza áradása miatt
szüneteltetni kellett a munkát. Nehézség adó
dott az egyik ártéri pillér alapozásával. A keszon alapok - szegedi oldali hídfők és me-
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A Feketeházy-féle terv részlete [10]
(Somogyi Könyvtár)
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Az ívtartók szerelése állvánvon (Feketeház Fotótára)

A keszonsüllyesztés előkészületei, háttérben a vár
(Feketeház Fotótára)

re felé megcsúszott. Az íves felszerkezetek
teljes beállványozással épültek. A csuklókra
támaszkodva mindkét oldalról egyenletesen
haladt a szerelés. A partokról az ívek felsó'
övére vezetett egy-egy lejtő, melyeken gör
gőnkön húzták fel a főtartó részeket, s azokat
daruval emelték be. 1882. augusztus hónap
ban, majd átmeneti apadás után 1883. febru
árjáig ismét elöntötte a Tisza a jármokat, té
len a jégzajlás veszélye miatt szüneteltették
a munkákat. A nehézségek ellenére 1883.
április 19-ére elkészült a medernyílás vas
szerkezete, s szeptember l-jén elkezdődött
vasúti sínekkel négyzetméterenként 400 ki
logrammnyi próbaterhelés, előbb a IV. és II,
majd a III. és I. nyílást terhelték meg. A pró
baterhelés szeptember 15-én egy 20 tonnás
kocsinak az áthaladásával fejeződött be.
Meglehetősen feszített tempóban kellett
készülni a híd ünnepélyes átadására, hisz az
szeptember 16-án szenteltetett fel Oltványi
Pál prépost által [11].

A híd személyi adatai:

Az ártéri nyílások cölöpözése hajóhídról
(Feketeház Fotótára)

derpillér - építését is hátráltatta (1881 októ
berében) a Tisza áradása, a keszonalapok 1882
január, februárjában készültek el. Megemlíti
Lechner, hogy mindkét keszon a Tisza med-

Francia - magyar alkotás: tervek Feketeházy János - G. Eiffel,
az alapozást építette: G. Gregersen, a szer
kezetet gyártotta: Schlick-féle Vasöntöde és
Gépgyár,
műszaki ellenőr: Fiegelstech Gyula és
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Gruber Antal,
az acélszerkezet tömege 1535 t, beépített
beton 3800 m3, falazat 17000 m3kivitelezési költség: 1250 ezer Ft a híd és
450 ezer Ft a feljáró útszakaszok költsége [10].
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nyú villamos forgalom indult meg a hídon,
1912-ben hídvizsgálatot végeztek, s megálla
pították, hogy 21 ezer szegecs laza volt, ezek
cseréiét 1914-ben feiezték be [141.

1918. szeptemberében szerb
megszállás alá került Újszeged,
1919. februárjában pedig átme
netileg lezárták a közúti Tiszahidat, majd a villamos síneket is
felszedték [15]. 1923-ban a Ke
reskedelem és Közlekedési Mi
nisztérium és Szeged város ille
tékesei hídvizsgálatot tartottak
elsősorban annak vizsgálatára,
hogy a villamosforgalom ismét
Formálódik a vasszerkezet (Feketeház Fotótára)
engedélyezhető-e, a vizsgálat az
észlelt hibák kijavítása után engedélyezhetőnek tartotta a tömegközlekedést a hídon
[14].
Vizsgálatokat folytattak, s 1926. júniusá
ban Szikszay Gerő öt alternatívát tartalmazó
tervet készített a híd erősítésére, felújítására,
az egyes változatok költsége 2,6-6,0 millió
korona volt. 1927. májusában a minisztérium
a IV. változatot fogadta el: zórésvasakra rábetonozás, fakocka burkolat, a vasszerkezet
erősítése, mázolás. (Eredetileg a kereszt- és a
Az új Tisza-híd korabeli képeslapon
másodrendű hossztartókra fagerendák, s
erre „Norris féle" faburkolat került.)

A könnyed ívtartók közelről (képeslap)

A hidat ugyan ajándékba kapta a város,
ám vámszedést vezetett be, a fenntartási
költség fedezésére. Rendkívül karcsú csipke
szerű négynyílású ívhíd épült Szegeden, ha
zánkban harmadik folyami közúti hídként.
A fennmaradt törzskönyvből néhány ese
ményt érdemes megemlíteni: 1890-ben má
zolták az acélszerkezetet, 1908-ban kétvágá-

A híd erősítéséhez állvány készült
(MÁVAG Archívum)

A terveket 1927. szeptemberében hagyta
jóvá a minisztérium, részletekbe menő mó
dosításokkal, a kivitel költségét 460 ezer Pben szabva meg, központi felügyelőként dr.
Hubert Pált jelölték ki. Az igen jelentős
munkák tervei és iratai is fellelhetők [16,17].
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Az elvégzett munkák után sem volt meg
nyugtató a híd állapota. Az 1942. novembe
rében tartott hídvizsgálat a medernyílás 14
cm-rel történt növekedését, a mellette lévő
nyílásának viszont 19 cm-rel való csökkené
sét észlelte. Ugyanakkor a medernyílás tető
pontja 42 cm-nyit süllyedt. Megállapították,
hogy a mederpillér, a meder elfajulása (pillér
körüli kimosás) és az ívek különböző víz
szintes terhelése miatt Újszeged felé eltoló
dott, illetve elferdült [18].
1943-ban újabb hídvizsgálatot tartottak, s
a mederpillér elferdülésének korrigálására
ideiglenes vonórudakat szereltek be. Az el
végzett munkák eredményeképpen a pillér
csaknem visszanyerte eredeti helyzetét [18,
19]. Tervezték a pillér kitámasztását is, ám a
háborús események miatt ez elmaradt.
Szeged szép hídját a visszavonuló német
csapatok 1944. október 9-én felrobbantot
ták. A 110 m-es medernyílás leomlása utána
a mellette lévő ív szerkezet oldalnyomása né
hány nap alatt oly mértékben eltolta a me
derpillért, hogy e nyílás felszerkezete is le
dőlt [19].
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olyan terv, mely mind a meder-, mind az ár
téri nyílásokban rácsos gerendaszerkezetet
irányzott elő. A roncseltávolítás 1946 tava
szán kezdődött, az építés 1947 tavaszán, a
felszerkezet gyártása pedig 1947. november
28-án indult meg és 1948. május 26-án feje
ződött be [22].
A megmaradt pilléreket szélesíteni kellett,
mivel az eredeti hídon 8,25 m-re, az újon pe
dig 12,8 m-re vannak a főtartók egymástól .
Az új mederpillér a Tisza 0 vízszintje alatt
20 m-re lesüllyesztett keszonalapozású. A
9x24 m-es vasbeton keszon hazánk második
legnagyobb méretű keszonja [22]. A nagysú
lyú keszon beúsztatása különleges intézke
déseket tett szükségessé (vendégfenék-tábla,
rácsos merevítéssel). A pillér felmenőfala ta
karéküregekkel épült.
Az acélszerkezet gyártását a Győri Wagongyár, a Ganz-gyár hídműhelye, és öt ki
sebb műhely végezte [22]. A főtartók anyaga
karbonacél, a pályatartóké folytacél, a főtar
tó szegecselt, a pályatartók hegesztettek [17].
A helyszíni szerelést a MÁVAG végezte,
említésre méltó, hogy az épen maradt két
nyílás szerkezetét a helyszínen felállított rög
tönzött hídműhelyben a MÁVAG négy híd
(Berettyóújfalu, Szeghalom, Ráckeve, Marcaltő) főtartóivá alakította át [22, 23].

A hídroncs 1944-ben

A híd újjáépítését rendkívül alapos geotechnikai, hidraulikai, geodéziai gazdaságos
sági vizsgálatokkal készítették elő [19, 20].
Több alternatívát vizsgáltak: 208 m nyílá
sú vonóvasas, alsópályás ív a leomlott két
nyílás helyett; új mederpillér építésével, az
eredetinél 32 m-rel nagyobb nyílású Langer
tartós ív és háromnyílású, folytatólagos, ge
rinclemezes hídrész; valamint kétféle függő
híd [17, 21]. A döntéshez látványterv is ké
szült. Érdekes, hogy még 1947-ben is készült

A medernyílás szerelése (Feketeház Fotótár)

Az ártéri nyílások teljes beállványozással
készültek, a 147 m támaszközű medernyílás
három segédjárommal épült. A 75 csőcölöp
merevítése a cölöpsoron lecsúsztatott fogófapárral történt. A Budapestről Titelen át le115
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úsztatott Ady Endre úszódaru emelte be a
merevítő tartók 24-25 m-es darabjait. A 100
tonnás úszódaru emelte be a pályatartókat
is.
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moltak be erről a különleges feladatról [23,
24].
A hídépítés fe
szített ütemben
folyt - az acélszer
kezet szerelése
1948. október 15én készült el, a
próbaterhelés pe
BIZOWSiuU'L W\Ah.
dig november 18HOGVA SZEGEDI DJ
án volt - mivel az KÖZI II TIS/Allil)
1944-ben elkészült
FEUEPITÉfiH-EZ
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vasúti-közúti pro
.JÚtl l i .
vizórium csak 1946.
decemberéig tu
dott ellentállni a Tiszának, így ezután csak
kompokkal és az újjáépülő híd mellett létesí
tett gyalogos pontonhídon lehetett átkelni a
Tiszán [24, 13].
iti:s/i;ni
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Az ívtartó szerelésének kezdete (Feketeház Fotótár)

HPIK.VJW Hlll.ll I I I .

A szerelés részlete közelről [22]

A próbaterhelés járművei (Feketeház Fotótár)

Az építés hajrája az építő reklámjával (Terhes Sándor)

Az ív portáldaru segítségével a két végéről
közép felé haladva épült. Nagy gondosságot
igényelt a mederhíd szerkezetnek a jármok
ról történő felemelése és sarukra állítása. A
Közlekedésügyi Minisztérium helyszíni mű
szaki ellenőrei részletes szakcikkekben szá116

Az átadás dísztribünje előtt a híd makattje is ott volt
(Feketeház Fotótár)

A híd törzskönyve és szakirodalom példás
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részletességgel számol be, erről a rendkívüli
munkáról [19, 22]. A hídon átadása után
egyvágányú villamosközlekedés indult meg.
1951-52-ben a híd geodéziai ellenőrzését
végezték el, az eredmény megnyugtató volt.
A híd belváros felőli oldalán lévő négynyílá
sú hídrészt 1968-ben vasbeton szerkezetűre
építették át, 1969-ben megszüntették a hí
don a villamosközlekedést [26].
A híd mázolása 1983-ban (Enyedi Zoltán)

Az 1883-ban épített híd parti nyílásait átépítették

1973-83. között ismételt geodéziai ellenőr
zés folyt a hídon.
Az új északi (ma Bertalan) Tisza-híd elké
szülte után (1983-ban) az acélszerkezet javí
tását végezték el, különös tekintettel arra a
megállapodásra, hogy az új hidat a közúti igaz
gatóság, a régit pedig a város fogja kezelni.

Az átadás-átvétel azonban elhúzódott, így
aktuálissá vált a híd átfogó felújítása. 1990ben az Uvaterv előzetes vizsgálatot és költ
ségbecslést készített, majd 1993-ban elké
szült a részletes vizsgálat és engedélyezési
terv. A tervben a főtartókon kívül, konzolos
gyalogjárda építés szerepelt, különböző okok
miatt azonban olyan döntés született, hogy a
híd szélesítés nélküli felújítását kell elvégez
ni. A felújítás a 492 m hosszú híd egészére
kiterjedt, az elvégzett főbb munkák a követ
kezők voltak: terméskő és betonfelületek ja
vítása, közművek rendezése, pályamegszakí
tások megszüntetése, gyalogjárdák átépíté
se, pályalemez szigetelése, aszfaltburkolat épí
tés, acélszerkezet korrózióvédelme. A felújí
tási munkák félpályaszélességű forgalom fenn
tartása mellett 1996. augusztus 25-ére készül
tek el.

A híd felújítása 1996-ban (Jójárt János felvétele)

A híd mázolása 1983-ban (Enyedi Zoltán)

A munkák elkészülte után rendeződött a
két Tisza-híd további kezelése, s emléktábla
is került a hídra [27, 28].
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Közúti-vasúti híd (1903)
A Csongrád környéki átkelés nagy múltra
tekint vissza. II. Theodosius bizánci császár
követei 448-ban Bőd (Böld) falu révénél kel
tek át a folyón, mintegy kilométerre a jelen
legi hídtól. Az Á r p á d korban is folyamatosan
jelentős volt ez az átkelési hely. Bőd község a
török pusztításnak lett áldozata [5]. A nagy
jelentőségű csongrádi révhelyet külön feje
zetben ismertetjük.
Állandó hídépítés gondolata az 1890-es
évektől foglalkoztatta Szentes és Csongrád la
kosságát. A Baja-Csongrád-Erdőhegyi tranz
verzális út építése már 1894 és 1899 között
szükségessé tette volna az állandó közúti át
kelés megteremtését [24], A híd építéséhez a
végső lendületet a vasútépítés adta meg. Az

Orosháza-Szentes-Csongrád HÉV vonal épí
tésével kapcsolatosan vegyes forgalmú állan
dó híd építését határozták el. Hosszas elő
készítő m u n k á k után az 1900. évi XXXIV. te.
rendelte el a vegyes forgalmú híd építését [24].
A kilencnyílású rácsos acélhíd építését 1901ben kezdték meg. A nyílások mérete rendre
5x40+63+117+63+40 m volt, mintegy 500 m
össznyílással (támaszközök: 5x41,2+64,75
+118,69+64,75+41,2 m) [29]. A mederszerke
zeteket a Danubius Hajó- és Gépgyár (két
64,75 m tk. szerkezet) és a Schlick-féle Gép
gyár (118,69 m tk. szerkezet), míg a hat ki
sebb ártéri nyílást a Budapesti Szivattyú- és
Gépgyár gyártotta és szerelte. A felhasznált
folytvas súlya 2132 t volt. A hidat 1903. de
cember 3-án helyezték forgalomba a közút
részére. A vasúti forgalom csak három évvel

A Csongrád-Szentes közti Tisza-hidak története rajzban
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később, 1906. november 12-én indult meg [5].
Összesen 75 éven át, az önálló közúti híd meg
építéséig, azaz 1981-ig a közút csak vonatmen
tes időkben használhatta a hidat. (Ráadásul
1946 után a középső nyílásba épített hadi
hídszerkezet miatt csak egy forgalmi sáv szol
gálta a közúti közlekedést.)
A hídfők alapsíkjait 8,6 m mélyen helyez
ték el, ahonnan 9-11 db 27 cm átmérőjű ke
ményfa cölöpöt vertek le. A hullámtéri pillé
rek 10 m mély keszonalapozással készültek.
A mederpillér alapjait 14,5 m mélységben,
szintén légnyomásos eljárással alapozták. A
felmenő falak t e r m é s k ő falazatok voltak
mészkő burkolattal [28].
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a főtartók tengelytávolsága 6,9 m volt [28]
[29].
Szintén a vegyes ü z e m miatt, a hossztar
tók tengelytávolsága 1500 volt. így a vasúti
„i" síneket közvetlen a hossztartókra lehetett
leerősíteni, és a pályaszerkezetben n e m volt
szükség hídfák beépítésére. Eredetileg a zórés vasas pályalemezre csupán 6-10 cm ka
vicsmakadám burkolatot helyeztek.
A hídépítés helyszíni műszaki felügyeletét
Czekelius Aurél irányítása alatt kezdetben
G r u b e r Antal kir. főmérnök, k é s ő b b pedig
Balgha Kálmán kir. segédmérnök teljesítette.

A Tanácsköztársaság idején, 1919 áprilisá
tól a Tisza volt a határ
vonal, így a híd válasz
totta el a front két ol
dalát. A vörös hadse
reg páncélvonata több
ízben t á m a d á s t indí
tott a román hídfőállás
ellen. Emiatt júniusban
a románok a bal parti
szélső 41,2 m támasz
közű, párhuzamos övű,
süllyesztett pályás szer
kezetet felrobbantot
ták. A forgalom mie
lőbbi
megindításához
A közúti-vasúti híd korabeli képeslapon (Közlekedési Múzeum)
a vasút a nyílás helyé
re provizóriumot épített. A műtárgyat 1920A híd kéttámaszú nyílások sorozatából
21-ben eredeti formájában állították helyre
állt. A folyómeder fölötti három nagy nyílás
[5].
ban a főtartók csonka sarló alakúak voltak, a
középső nyílás 118,69 m, a két szélső
64,75 m támaszközzel. Azóta sem épült
nagyobb nyílású vasúti híd hazánkban.
Ebben a korban használatos csonka sar
ló alakú rácsos hidat sok helyen építet
tek (vasúti: Szolnok, Baja, Komárom,
Gombos, illetve közúti: Komárom és Esz
tergom). Mindezek között a csongrádi
volt a legnagyobb támaszközű.
Az ártér fölött a h á r o m nagy nyílás
hoz a bal parton öt, a jobb parton egy
kisebb nyílás csatlakozik. Ezek azonos
kialakításúak voltak (párhuzamos övek,
oszlopos rácsozás, süllyesztett pálya, 41,2
m támaszköz). A vegyes forgalom miatt Az 1919-ben megsérült hídrészt kicserélik (Tari László Múzeum)
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Az 1934-ben megtartott fővizsgálat alap
ján a 30-as években több javítási és átalakítá
si munkát is végeztek. 1936-ban a főtartókat
részlegesen megerősítették, a síneket kicse
rélték és a közúti burkolat lezárását a nyom
csatorna szélénél átalakították. A közúti zórés vasakat megtisztították és újramázolták,
a sínszálak között kiskocka, kétoldalt pedig
makadám burkolat készült. A mozgó saruk
fölött dilatációs szerkezeteket cseréltek. 1937
nyarán a felszerkezet mázolását megújították.

Alacsonyvízi provizórium (1944)
A híd 1944 október 8-án a II. világháború
esztelen pusztításának esett áldozatul. A for
rások szerint a robbantó különítmény pa
rancsnokát, egy magyar zászlóst, a németek
agyonlőtték, mert vonakodott a híd felrob
bantásától. A középső és a jobbparti meder
nyílás a mederbe esett.

n- jfF
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A műtárgyat a szovjet műszaki alakulatok,
a helyi lakosság segítségével építették. A kü
lönleges, alacsony vízi közúti-vasúti áthidaló
szerkezet az építéskor közvetlen a folyó víz
szintje fölött helyezkedett el, így elegendő
volt rövid cölöpök használata, valamint ez a
kialakítás igen jól elrejtette a hidat az ellen
séges felderítő repülőgépek elől. A vízszintre
mindkét oldalon igen nagy eséssel vezették
le a vasúti pályát. A vízszint emelkedésével a
hídszerkezet teljesen víz alá került, de azt
sínkorona-szintet meghágó vízállás után is
használták. Szemtanuk visszaemlékezése
alapján az utolsó időszakban a vasúti kocsik
tengelyig vízben gázoltak. A gyenge provizóri
umot 1945 kora tavaszán a jeges áradás fel
borította. (Hasonló, „víz alatti" hadi-provizó
riumot építettek az oroszok 1942 augusztu
sában a Don kanyarban.) [5] [17] [27].

A híd helyreállítása (1946)
1946-ban az ártéri kisebb nyílásokat és a
két szélső medernyílást eredeti formájában
helyreállították. A középső, majdnem 120
méter támaszközű szerkezet helyett egy köz
benső új támasz beépítésével kétnyílású hídrész épült. A nagy nyílás megosztására azért
volt szükség, mert a rendelkezésre álló csa
varozható hídszerkezetből a 120 méteres tá
maszközt nem lehetett volna pótolni. A hidat
1946. december 15-én helyezték forgalomba
[5] [21].

A 120 m-es medernyílásból ennyi maradt (Szentesi
Levéltár)

Először tartókból készített cölöpjármos
provizórium épült a hídtól délre, mintegy
500 m-re, új nyomvonalon, ami 1944. novem
ber közepére elkészült. A közúti és vasúti
forgalomra is alkalmas hadihíd tartószerke
zetét a sínek alatt elhelyezett 2-2 db „I" ge
renda alkotta, melyeket 20-22 m-es támasz
közönként facölöpös jármok támasztottak alá.
A cölöpözéshez szükséges faanyagot a híd
roncsokon fennakadt tutajokból válogatták
ki. [27]

A legnagyobb nyílás megoszthatóságához
egy új alépítményre volt szükség. A híd ide
iglenes helyreállítása ellenére, végleges jelle
gű, pneumatikus alapozást alkalmaztak. Az
új pillér alapozása különleges kivitelezéssel
készült. A keszont egy hajón szerelték össze,
de az alacsony vízállás miatt nem lehetett a
helyére beúsztatni. A kivitelezés sürgőssége
miatt, a Körösön lévő bökényi és békésszent
andrási duzzasztógátakat megnyitották, és
az így előidézett mesterséges árhullámot ki
használva a terv szerinti helyére úsztatták a
keszont.
A nyílás megosztására egy Roth-Waagner
rendszerű ideiglenes rácsos hadihíd épült 72
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A medernyílás melletti szerkezet kiemelő állványa
(MÁV Központi Tervtár)

A visszaemelt kiegészítésre váró hídrész
(MÁV Központi Tervtár)

m támaszközzel (azaz 24 darab 3 méteres ke
retállás), valamint az 1903-ban gyártott ma
gyarcsanádi vasúti Maros-ártéri-híd 46,20 m
támaszközű szerkezetét építették be vándorhídként. (A magyarcsanádi vasúti Maros-ke
resztezésnél 1919-ben megszűnt a forgalom.)

engedték. A magyarcsanádi vendéghidat
végleges helyén, állványon szerelték össze. Az
ideiglenes híd 40 évig szolgálta a forgalmat
[13].
A két új szerkezeten a közút részére csak
3,1 m széles kocsipályát lehetett biztosítani a
régi nyílások 5,3 m széles pályájával szem
ben. Emiatt a helyreállítás után a közút csak
váltakozó irányban tudta használni a hidat
[2]A két új nyílásban hídfás felépítmény volt
a közút részére tölgyfapalló borítással. Ez
eltért a többi nyílás pályaszerkezetétől (zórés
vasas kiskockakő burkolat). A nyomcsator
nát összetett szögacélokkal biztosították.
1953-ban felmerült a faburkolat kiváltása vas
beton lemezzel, de a kedvezőtlen önsúlynö
vekedés miatt a tervet elvetették [5].

[5] [7].

A Roth-Waagner hidat az 1900-as évek ele
jén fejlesztették ki, így az I. világháborúban
már széles körben használták. A rendkívül
sokféle szerelési móddal összeállítható rend
szer csupán 38 féle elemből áll. A híd támasz
köze 3 méteres lépcsőkben változtatható, az
övek elméleti távolsága emeletenként 4 méter.
A hadihíd elnevezését az azt tervező F. Roth
osztrák mérnök, illetve a szerkezetet gyártó
Waagner-Biro-Kurz nevű osztrák cég után
kapta [7].
A Roth-Waagner híd
szerelését a szomszédos ré
gi nyílásban egy 18 m hosszú
ellensúlymező építésével
kezdték, amelyet lehorgo
nyoztak a helyreállított szer
kezethez, annak súlyát is
bevonva az erőjátékba. Er
re a régi nyílás nagy főtartó
tengelytávolsága miatt volt
lehetőség. A szerkezetet sza
badszereléssel egy közben
ső ideiglenes segéd-alátá
masztással (33 m után) sze
relték össze, majd a sarukra
A medernyílás új pillérekkel, két hozott szerkezettel (Feketeház)
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lás kapuzatának felső övét elütötte. A pálya
szint fölött 4,86 méterre lévő keresztkötés erő
sen roncsolódott és 26 cm kihajlást szenve
dett. A tönkrement keresztkötés a felső öv
nyomott rúdjait összébb húzta, a szélrácso
zat meglazult, szerencsére azonban stabili
tásvesztés nem következett be.

Az átadáson nagy tömeg és nem csak ilyen dekoráció
volt (MÁVAG Archívum)

1954-ben a vasúti, 1961-62-ben pedig a köz
úti pályát erősítették meg. A felújítás során a
fapályát megerősítették, kis mértékben szé
lesítették (3,4 m-re), és a kiskockakő burko
latot kijavították. A vasúti felépítményt az egész hídon kicserélték. A pályaszerkezetet a
későbbiek során még javították (1971,1977),
de lényegében az önálló híd építéséig válto
zatlan maradt.
1979-ben egy súlyos közúti baleset majd
nem a híd leszakadását okozta [5]. Egy von
tatott túlméretes kotró a magyarcsanádi nyí-

Az egynyomú „parkettás" hadihídon haladt a közúti
forgalom (Vasúti Hidak Alapítvány)

Közel félórás zárvatartás napirenden volt
(Veles András felvétele)

Önálló új közúti híd (1981)
A közúti forgalom szétválasztására 1981ben vált lehetőség. 1981. november 9-én ad
ták át a vasúti hídtól 570 méterre épített új
közúti hidat. Ez volt az első vasbeton Tiszahíd.
A műtárgy tervezését számos tanulmány,
közöttük a Műegyetem Vízépítési Tanszéké
nek kisminta kísérlete előzte meg. A tervpá
lyázat díjazott munkáit Huszár Gyula (Uvaterv) a végső kialakításhoz sikerrel felhasz
nálta. A kivitelezést a Hídépítő Vállalat (épí
tésvezető: Németh Kálmán) végezte. Az új
híd a Közlekedési Minisztérium (dr. Tráger
Herbert, Szilágyi Géza) beruházásában és az
Utiber (Perecz István és Lelkes András) lebo
nyolításában valósult meg [30], Az új közúti
híd három elkülöníthető szerkezeti részből áll,
mederhídból, illetve a két ártéri hídból [8].
A teljes műtárgy egyenes és a folyóra me
rőleges. A mederhíd támaszközei rendre 56,75
+93,00+56,75 m, az ártéri hidak támaszköze
egységesen 26,10 m. A híd szélessége 12,6 m
(9,0 m kocsipálya + 1,8-1,8 m gyalogjárda). A
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mederhíd középső nyílása a maga kategóriá
jában egészen a szolnoki Szent István Tiszahíd megépültéig (1991) csúcstartó volt [30] [31].
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A talajmechanikai viszonyok feltárására a
mederhídnál összesen négy kutatófúrást és
14 nehéz verőszondázást végeztek. A próba
cölöpözést követően az alapozás 12, 13, illet
ve 17 db, 130 cm átmérőjű Soil-Mec cölöpök
kel készült, 20, 22 és 25 m cölöphosszal. A
mederhíd vasbeton falazatait a parti pillérek
nél dúcolással, míg közbenső pillérnél Larsen szádfal védelmében építették [8].
A mederhíd háromnyílású, folytatólagos,
szabadon betonozott, utófeszített szekrény
tartós szerkezet. A főtartó magassága 5,0 és
2,3 m között változó. Az indítózömök nagy
tömegű betonozásaihoz előzetes kísérleti be
tonozásokat végeztek, hogy a betonon belül
hőmérsékletkülönbségek ne alakuljanak ki.
A kivitelezésnél végül vízhűtést alkalmaztak
a túlmelegedés elkerülésére [8].
A francia zsaluzókocsi adottságai alapján
az egyes betonozási elemek hossza a tá
maszkörnyezetben 3,4, egyébként 4,8 m. Egy
teljes betonozási ciklus időtartalma egy hét
volt.

Önálló közúti Tisza-híd tervezéséhez végzett
kisminta kísérlet (Közútkezelő Tervtára)

Helyszínrajz
,é

tf"i:25000

*,,

(Ötvös Sándor albuma)
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A viszonylag magas pillérek miatt, a füg
getlen ideiglenes letámasztás (a győri KisDuna-hídhoz hasonlóan) nehézségekbe üt
között volna, ezért a konzolosan épülő mér
legtartó borító nyomatékának kézben tartásá
hoz a szerkezetet kábelekkel lefeszítették a
pillérhez. Az ellenőrző statikai számításokat
a francia Freyssinet-cég programjával végez
ték [8].

Fúrt cölöpalap készítése (Ötvös Sándor albuma)
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Az ártéri hidak alapozását a terv szerinti
Franki cölöpök helyett szintén Soil-Mec
cölöpökkel készítették, 80 cm átmérővel.
A Csongrád felőli három, és a Szentes felő
li nyolc ártéri nyílás felszerkezete EHGT
110-75-A jelű hídgerendákból áll [8].
Országosan is kiemelkedőnek mond
ható a teljes hídfelületre elkészített jó mi
nőségű szigetelés (Bituthene és vdw). A
körültekintő kivitelezés a fenntartás évei
ben bőségesen meghálálta a befektetett mun
kát és fáradtságot [32].

A szabadbetonozás kezdete (Ötvös Sándor albuma)

Az építés hídtengelyirányból nézve (Hídépítő Vállalat)

Lassan összeér a szekrény keresztmetszetű felszerkezet
(Hídépítő Vállalat)

Uj vasúti híd (1986)
A független közűti híd átadása után
megkezdődhetett a vasúti híd korszerűsí
tése is. A vasúti forgalom minél kisebb za
varása érdekében az új vasúti híd tengelyét
folyásirányban 10 méterrel eltolva jelölték
ki [19]. Az új híd nyílásbeosztása igazodik
az eredeti szerkezethez. Az új híd az erede
ti kilenc helyett csak hétnyílású. Tehát a
mederszerkezet két szélső nyílását az ere
deti hídhoz képest egy-egy régi 41,2 m tá
maszközű nyílással nagyobbra tervezték.
A meder fölötti három nyílást, illetve az ár
téri négy nyílást egy-egy többtámaszú szer
kezetként tervezték meg 336,4 és 167,9 m
hosszúsággal (2228 és 643 tonna) [3]. A
híd terveit az Uvaterv készítette (Néveri
Imre), a kivitelezést a Ganz-MÁVAG vé
gezte. Az alépítményeket a Tisza-híd épí
tésben a korábbi években nagy tapasztalatot
szerzett Hídépítő Vállalat végezte (1974-A1győ, 1979-Szeged, 1981-Csongrád közúti).
A hidat 1986. december 3-án adták át a
forgalomnak [27].
A hídtengely 10 m-es eltolása miatt az
alépítményeket meg kellett szélesíteni. Az
ártéri pillérek Soil-Mec alapozással épültek
meg. Az alépítményeknél 8-27 db 83 cm
átmérőjű fúrt cölöp készült 21,4-23,2 m
hasznos hosszal. A mederpillérnél eredeti
leg síkalapozást terveztek, de katamarán
úszómű alkalmazásával fúrt Soil-Mec cö
löpalapozás készült. Ennek előnye volt,
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hogy a vízalatti betonozás vastagsága 5,7 mről 2,5 m-re csökkent. Összesen 14 db 120 cm
átmérőjű, 24,0 m hasznos hosszú cölöp ké
szült. A mederpillér betonozásához a mixer
gépkocsikat különleges emelőkerettel az
Ady Endre úszódaru egyesével „behajózta" a
furatokhoz. A hídfők mögött a helyszíni
szereléshez 2000, illetve 2400 m2 területű
beton szerelőtér épült [6] [27].

ros kapcsolatok csúszófelületeinek védelmé
re és érdesítésére a cink fémszórást. A behú
záskor teflon lemezeket használtak. A terve
zett villamos csörlok helyett hosszirányban
olajhidraulikus hengerekkel mozgatták a hi
dat. A hídon végig központosító léces, hídfás
kialakítású pályaszerkezet készült [4] [27].

A mederszerkezet a Ganz-MAVAG buda
pesti gyárában készült.
Lágymányoson az üzeme
lő daruk korlátozott eme
lési magassága miatt a fő
tartókat csak kifektetve,
síkban szerelték össze.
A mederszerkezet felső
keresztkötéses, alsópályás,
hegesztett rácsos kialakí
tású, NF csavaros helyszí
ni kapcsolatokkal. A jobb
parton kialakított 80 m
hosszú szerelőtéren a hi
dat összesen nyolc sza
kaszban szerelték össze és
2 db központi vezérlésű,
50 t teherbírású és 2 m lö
kethosszú olaj sajtóval, ide
iglenes csőr segítségével
tolták a végleges helyére.
Az acélszerkezet gyártása (MÁVAG archívum)
Az egyes nyílásokban a betoláshoz cölöpözött segédjármokat építettek.
Az új felszerkezet két részből áll. A bal par
A teljesen behúzott hídról a behúzótartókat
ton négynyílású (a korábbi öt független nyí
elbontva, a szerkezetet 79 cm süllyesztéssel
lás helyett) folytatólagos főtartójú műtárgyat
sarukra helyezték [4] [26] [27].
készítettek 4x42m támaszközzel. A meder
szerkezet háromnyílású, folytatóla
gos főtartójú, 107,7+120,0+107,7 mé
ter támaszközökkel [16].
Az ártéri híd gerinclemezes szer
kezete a Ganz-MAVAG mátraterenyei
gyárában készült. Mátraterenyén a
hidat teljesen összeállították, hely
szűke miatt három, egyenként 75 m
hosszú szakaszban. A hullámtéri al
sópályás, gerinclemezes, öttámaszú
(41,4+42,0+42,0+41,4 m), hegesztett
hídrészt két szakaszban szerelték
nagyszilárdságú feszített (NF) csava
ros helyszíni kapcsolatokkal. Első al
kalommal alkalmazták az NF csava
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A híd új nyomvonala miatt összesen
2/7 km hosszúságban vasúti pályakor
rekciót kellett végezni. Az új híd pálya
szintjét a már megépült közúti hídhoz
igazították, de a kedvező szerkezeti ma
gasság miatt az a régi hídhoz képest
alacsonyabban helyezkedik el. A hí
don hagyományos hídfás felépítmény
épült/ 54 kg/fm súlyú sínekkel [27].
Az új híd átadása után, 1988-ban a
régi nyílásokat elbontották. Az eredeti
tervektől eltérően a hadihidat három
darabba^ a magyarcsanádi nyílást egy
darabban a partra emelték, a többi nyí
lást pedig a partra borították.
A régi híd mellé épül az új (Evers Antal gyűjteménye'

Az elbontott szerkezeteket szállítha
tó darabokra vágták, majd beolvasztot
ták. A nagyobb szélső nyílások miatt a
régi híd két mederpillérét/ illetve az
utólag beépített közbenső mederpillé
rét elbontották (azaz összesen három
támaszt/ amelyek mellé nem épült új
alépítmény) [4].

A rácsos hídrész helyszíni szerelése (Hídépítő Vállalat)

Az új rácsos hídrész tolása közelről
(MÁV Szegedi Igazgatóság)

A híd szerkezete, ahogy csak építés közben
látni (Evers Antal gyűjteménye)
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Az új rácsos hídrész pótlása távolról (Evers Antal gyűjteménye)

84 évesen hullt a porba a becsülettel szolgált hídszerkezet (Evers Antal gyűjteménye)

Az ártéri hídrész a helyén (Evers Antal gyűjteménye)
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BERTALAN TISZA-HÍD
A 4 3 SZ. FŐÚT 2 + 1 0 4 KM SZELVÉNYÉBEN

Építés éve:
Mederszerkezet
befolyási oldali
támaszközei:
kifolyási oldali
támaszközei:
pályaszélessége:
Feljáró hídszerkezetek
balparti nyílásai:
jobbparti nyílásai:
pályaszélessége:
Szerkezeti hossza:
Pályafelülete:
Teherbírása:
Megbízó:

1976-1979.
81,50+144,00+
94,50+52,50 m
78,50+144,00+
97,50+52,50 m
2,95+15,00+2,95 m
Keresztmetszetek

6 x 25,30 m
9 x 25,30 m
2,20+15,00+2,20 m
761,60 m
15 072 m2
„A" osztályú.
Szeged Megyei
Város Tanácsa

a felvíz felé északi irányba esvén, megadta a
tervdokumentumok minél rövidebb azonosí
tó nevét, azaz az „északi" jelzőt, amely aztán
a híd neve is maradt.

Az előre nem számított, rohamosan növe
kedő tranzit és helyi forgalom számára 1972re már nem volt elegendő az akkor egyetlen
szegedi Tisza-híd kapacitása. A 43. számú
főút szegedi átkelési szakaszának más része
in is gondok merültek fel. A városnak az 1879.
évi Nagyárvíz után újjáépített gyűrűs-suga
ras szerkezete közismert. A Nagykörút (kül
ső körút) Római körútnak nevezett szaka
szának folytatásaként adódott az új Tiszahíd helye. Ez a hely a meglévő hídtól a folyón
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Megindultak a műszaki-gazdasági előzetes
tervkészítések. Hidraulikai kismintakisérlet
alapján a VITUKI tett javaslatot a legcélsze
rűbb pillér elhelyezésre - a vízügyi szem
pontból legjobb megoldásra - és a hídnyílások méreteire. Az Uvaterv a mederhídra hat
szerkezeti-, hossz-elrendezési, valamint két
keresztmetszet-elrendezési változatot készí
tett [8].
A város vezetősége és az Országos Tervhi
vatal - a KPM szakmai javaslatának meghall
gatásával - a kisebb költség- és importigényű
felsőpályás, gerinclemezes acél híd mellett
döntött.
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vezés, gyártás, szerelés közben különös gond
dal kellett kezelni. A híd ferdesége miatt szek
rénykeresztmetszetű kialakítás rendkívüli ne
hézségekkel járt volna.
A méreteket tekintve ez a híd Magyaror
szág legnagyobb támaszközű acélszerkezetű
gerinclemezes gerendahídja.

Mederhíd tervváltozatok (Uvaterv, ismertető füzet)

Az 1974. szeptemberében jóváhagyott be
ruházási program szerint a tervezett össz
költség 530 millió forint, prognosztizáltan
627 millió forint, mely ekkor még előirányzottan tartalmazta az 1,2 km hosszú útsza
kasz, kapacitás bővítő beruházás járulékos
költségeit is.

A mederhíd a Tiszát a 174,7 fkm-ben, az
úgynevezett szegedi szűkületben az árvízvé
delmi töltések közötti hullámterekkel együtt
íveli át, az árvízlevonulásoknak ezért nem
akadályozója. A terméskővel burkolt vasbe
ton-szekrény hídfő-testek az árvízvédelmi
párhuzam-töltésekbe - védmű-funkciót ellát
va is - illeszkednek, közmű rendező-elosztó
feladatot is ellátnak.
Az alapozáshoz Soil-Mec típusú, 1,2 m át
mérőjű fúrt cölöpöket alkalmaztak, melynek
igen komoly erőpróbája volt az élő mederben,
úszóműről, a térszín alá 40 m mélységre való
lehatolás, aminél is a felső 20 m béléscső vé
delme mellett, a további mélyítésnél pedig a
furat megtámasztás béléscső nélküli bento-

Az útszakaszon a legnagyobb emelkedő
ül. lejtő 3,0 %-os, a domború lekerekítés tető
pontja a 144 m-es hídnyílás közepén van, su
gara: 6000 m. A mederhíd egyenesben fek
szik, míg a feljáróhídvégeknél a körúti nyom
vonalhoz csatlakozóan az átmenetiíves, víz
szintes ív sugara 400 m.
A mederhíd négynyílású, a két mederpil
lér fölött kiékelt, íves alsó élű, alul nyitott,
ortotrop pályalemezű, gerinclemezes, folyta
tólagos, kétfőtartós, hegesztett, szabadon sze
relt acélszerkezet. A legnagyobb nyílás köze
pén a szerkezeti magasság 2762 mm, a me
derpillérek felett 6213 mm.
A főtartók tengelytávolsága 12,0 m. A 373
m-es felsőpályás híd mederpillérei a hídten
gellyel 76 -os szöget zárnak be, a többi alépít
mény merőleges a hídtengelyre. Ezen elren
dezés miatt a két főtartó méreteltérését a ter-

Cölöpözés (Hídépítő Rt. Tervtára)
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nitzagyos eljárással készült. A betonozáskor
hosszú tölcsérrel (ormány-csővel) alulról fel
felé haladva szorították ki a lyukmegtámasz
tó zagyot (víz alatti betonozási módszer) [1,
7].
A vasbeton cölöpök izotópszondás vizsgá
latával bizonyították a teljes hosszban való
kellő tömörséget, a próbaterhelés eredmé
nyei alapján egy cölöpre a megengedett teher
500 Mp azaz 5000 kN. Ezt az alapozási tech
nológiát Magyarországon először itt alkal
mazták és teljes sikerrel, összes cölöphossz:
7678 fm, a talajfelszínről indítottakkal együtt.
A vízi pillérnek a cölöpöket összefogó vas
beton lemeze és felmenő szerkezete Larssenszádfállal körbezárt „száraz" munkagödör
ben készült. Az építés
szervezés csodálatra mél
tó bravúrja volt, hogy ez a
vízi pillér tudatosan, pont
akkorra készült el, ami
korra az ártéren állványon
szerelt acélhíddal éppen
föléje értek. Innen a to
vábbi acélfelszerkezet már
állványozás nélkül, kon
zolosan, szabad szerelés
sel épült a folyó felett, a
másik partról hasonló mó
don épített hídrészhez tör
ténő csatlakozásig. [2]

Acél hídelem gyártása forgatható padon (GanzMÁVAG Tervtára)

Előszerelő padon kifektetett főtartó-pár (Ganz-MAVAG Tervtára)

Az acélszerkezet gyári
illesztései hegesztettek. A helyszíni illeszté
sek hegesztettek, ahol erre lehetőség volt.
Alátétlemezes tompavarrattal illesztették az
ortotrop pályalemezt és tompavarrattal a ke
reszttartók alsó övlemezeit. A 12 mm vastag
pályalemezt merevítő lemezes hosszbordák,
továbbá az I szelvényű kereszttartó gerincle
mezek helyszíni illesztése NF csavaros. Az
alárendelt jelentőségű, kisebb igénybevételű
elemeknél (keresztkötés, vizsgáló járda) az il
lesztések, illetve bekötések szegecseltek. A
főtartó alsó öve a legnagyobb szelvénynél öt
25 mm vastag lemezből áll. Az összesen 2700
tonna tömegű acélszerkezet sarui ma is kor
szerűnek tartott (akkori NDK-ból származó)
teflon fazéksaruk.
Az acélszerkezet minden szakaszának
132

gyártása négy fő szerkezeti egységből állt: két,
illetve három részből álló főtartók; hat da
rabból álló, kereszttartókkal, illetve a főtartó
felső részével egybeépített pályaszerkezet;
keresztkötések, illetve kereszttartók és kiegé
szítő elemek [5], A teljes gyártást a Ganz-MA
VAG hídüzeme, a főtartók kifektetését és a
pályaszerkezet előszerelését lágymányosi üze
me, a kiegészítő szerkezetek gyártását pedig
alvállalkozó végezte.
A főtartó egységeket a lágymányosi üzem
ben fektették ki átadási szerkezetenként. A
felszerkezet szerelése 1977-ben kezdődött.
Az ártéri nyílások állványon, - autódarukkal
beemelve - készültek. A medernyílásban sza
badszerelést alkalmazott a kivitelező, a Híd-
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A szabad szerelés árvíz közben (Gáli Endre felvétele)

építő Vállalat 100 tonnás úszódarujának se
gítségével.

Következhet a szabad szerelés (Gáli Endre felvétele)

A szerelés sorrendje: befolyási főtartósík a
szélső pályaelemmel, a kifolyási főtartósík a
szélső pályaelemmel, keresztkötés, alsó öv,
végül a pályaszerkezet négy darabos része. A
helyszíni varratokat télen fűtött sátor alatt
készítették, így a munka folyamatos volt.
A kapcsolatok kulcskérdése a 190 mm vas
tag alsó övlemezköteg szegecseléses illeszté
se volt. Különleges technológiát kellett erre a
feladatra kidolgozni.
A szerelési munka legfontosabb mozzana
ta a két oldalról szerelt 65 m hosszú konzol
végek záróegységgel való összekötése volt. A
mintegy 200 mm-es ráhagyással készített

Összezárják a hídfeleket (Enyedi Zoltán felvétele)

Zárótag gerincillesztése (Ganz-MÁVAG Tervtára)
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záróegységek méretrevágását alapos mérés
előzte meg. Itt jegyezzük meg, hogy a híd épí
tése során igen gondos, korszerű geodéziai
munka segítette az építőket [5].

en a nyílásokon belüli gerendák változó hosszú
sággal készültek. A feljáró hidakba 360 db
előregyártott, feszített vasbeton hídgerendát
építettek be.

A főtartóegységeket hajnalban, borús idő
ben emelték be. A két főtartó beemelése után
- az időjárás miatt - az illesztési hézag az alsó
övnél 15 mm, a felsőnél 30 mm volt, ezért a
hídszerkezeten 15 mm-nyit kellett összetol
ni. A felső öv zárására napsütéses időt vártak
ki, ez a beemelés utáni napon biztosította a
teljes keresztmetszet végleges összehegesz
tését [6]. A Tisza szeszélyes vízjárása hátrál
tatta az alépítmények készítését, így az acél
szerkezet szerelését viszonylag rövid idő alatt
(egy és háromnegyed év) kellett elvégezni [6].
Ezt a jól megválasztott szerelési technológia
tette lehetővé.

Itt a kocsipályán eredetileg többrétegű,
forrón ragasztott, bitumenes csupaszleme
zes szigetelés készült védőbetonnal és hen
gereltaszfalt burkolattal. Ezeket 1986-ban műgyantás szigetelésre, védő-kötő öntöttaszfalt
ra és hengerelt aszfalt kötő és kopó rétegre
cserélték.

Korszerű epoxi alapú műanyag (import)
kent szigetelés készült a kocsipályán, míg a
korrózióvédelemre klór-kaucsuk kötőanyagú
tixotróp festék-bevonatrendszert használtak.
Az előregyártott, vasbeton pályatáblás járdá
kat konzolos acélszerkezet tartotta [3].
A feljáró hidak síkalapozású, monolit vas
beton pillérein a felszerkezetek előregyártott,
előfeszített vasbeton hídgerendákból (EHGT
24,30-26,30/llOA), rajtuk 20 cm vastag együtt
dolgoztató monolit vasbeton lemezzel ké
szültek. Összesen 12400 fm előregyártott híd
gerendát építettek be.
A támaszok a vízszintes ívben lévő szaka
szokon sugárirányban állnak. Az ívkülső és
ívbelső közötti húrkülönbségnek megfelelő-

Az objektumhoz támfalak közötti feljáró
útszakaszok csatlakoznak.
Néhány érdekes adat a felhasznált anyag
mennyiségekről:
acélszerkezet
2 627 t
beton és vasbeton:
25 200 m3
betonacél
1 430 t
kötőelem (szegecs, csavar):
140 000 db
varrat:
5 625 fm
(68 tonna)
A beruházás során mintegy 30 intézmény
működött közre jelentősen (altervezésben,
kivitelezési alvállalkozásban, beszállításban
és szolgáltatásban).
A mederhíd keresztmetszeti kialakítása,
középnyílásának mérete és egyéb részletki
alakítások hatásának a megfigyelése indo
kolta, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem
Acélszerkezetek Tanszéke a szokásosnál ki
terjedtebb, mérésekkel egybekötött próbater
helést tervezett és vezényelt [4].

Statikus és dinamikus próbaterhelő járművek
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A város és a közlekedési tárca
vezetői az előkészítések során meg
állapodtak, hogy az új híd megvaló
sítása a tárca szakmai irányításával,
felügyeletével történik, elkészülté
vel az állami közúthálózatba illesz
tik, a régit pedig felújítás után a vá
ros veszi kezelésbe. 1996-ban történt
meg jogi formulába öntött véglegesseggel a szegedi Tisza-hidak kezelői
cseréje.

A jobbparti első hídgerenda elhelyezése (Mátó Sándor felvétele)

A hídon a forgalomnagyság 2000ben meghaladta a 25 000 E/nap érté
ket. Ezzel a vidék leginkább terhelt
főút-szakaszának jól működő része.
A gyalogjárdák szigeteletlensége
és a víztelenítési elégtelenség miatt
korróziós kármegelőzésként a feljáróhidak rehabilitációja 1997-98-ban
elkészült.

A feljáróhíd első begerendázott nyílása (Mátó Sándor felvétele)

Hasonlóan erős korrózív támadás
érte a mederhíd ugyancsak szigeteletlen járdaszerkezetét, s rajta ke
resztül jutva az acél kocsipálya le
mez szélét és a főtartó külső felüle
teit is. A kocsipálya burkolat rétegei
javításokkal 15 évesek, a mederhíd
szigetelése és mázolása a 22 éves
kort meghaladta, amikor napjainkra
sikerült a felújítás befejezéséig el
jutni.
A mederhídon a járda, illetve ke
rékpárút pályája 10 mm vastag, bor
dázott acéllemezre való cserélése
mint a legfontosabb és legköltsége
sebb felújítási elem valósul meg a
2003. évben.
A szigeteléscsere a szélső forgal
mi sávokon - a nehéz járművek acél
lemezig lejárt burkolata alatt - a tel
jes burkolatrendszer cseréjével együtt
készül.

Kész a gerendaterítés az újszegedi feljárón (Hídépítő rt. Tervtára)

2001-ben Szeged megyei jogú
város önkormányzata e hídnak a
Bertalan-híd nevet adományozta,
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amiről részletesebben a hídnevek fejezetben
történik említés.
Szeged második közúti Tisza-hídja mére
teit tekintve is kiemelkedő, az országos köz
úthálózat legnagyobb felületű hídja, Tiszahídjaink közül az egyetlen négy forgalmi sá
vos.

Gyalogjárda átépítés 2003-ben

Irodalom:
[1]

Strébl László: A szegedi északi Tisza-híd tervezése.
Mélyépítéstudományi Szemle XXX. évfolyam 10.
szám 1980. október

[2]

Boros Ervin: A szegedi új Tisza-híd építése.
Mély építéstudományi Szemle XXX. évfolyam 10.
szám 1980. október

[3J

Bazsó Gyula - Konkoly Thege Csaba: A szegedi
északi Tisza-híd gyártása és szerelése.
Mély építéstudományi Szemle XXX. évfolyam 10.
szám 1980. október

[4]

Dr. Szatmári István: A szegedi északi Tisza-híd
próbaterhelése. Mély építéstudományi Szemle XXX.
évfolyam 10. szám 1980. október.

[5]

Szirmay Gábor: A szegedi északi Tisza-híd geodéziai
munkái, Uvaterv Műszaki Közlemények, 1979. 2.

[6]

Bazsó Gyula-Gáli Endre-Konkoly Thege Csaba: Hat
év alatt három Tisza-híd, Ganz-MAVAG
Közlemények, 49. 1979.

[7]

Honti Ernőné: A Szeged környéki Tisza-hidak
alapozási kérdései, Uvaterv Műszaki Közlemények,
1978. 2.

[8]

A szegedi északi Tisza-híd, Ismertető füzet, A
Hídépítő Vállalat megbízásából az Uvaterv állította
össze a híd átadására.

Bertalan híd (Dr. Imre Lajos ecsetrajza)

136

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

PONTONHIDAK

PONTONHIDAK

Egy korábbi fejezetben a révek kapcsán
már esett néhány szó az átkelési kapacitás
növelés társadalmi igényeként a hidak és
ezek elsődleges megjelenéseiként az úszóhi
dak kialakulásáról. Uszóhíd-létesítés előnye
a fajlagosan kis költség igény és a fának,
mint (korábban) alapvető építőanyagnak
(megmunkálással együttesen) a többé-kevés
bé gyors rendelkezésre állása. Hátránya a
mérsékelt égövi idő- és vízjárás, főképp víz
szintingadozás miatti időszakossága, a fo
lyón keresztmetszeti akadály képzése, s ami
csak a használati tapasztalat során derül ki,
nagy élő munkaerő lekötése.

A csongrádi pontonhíd

A Tisza-szabályozás után Csongrád város
térségében is megszaporodtak a művelésre
alkalmas földterületek. A gazdálkodó birto
kosok kompot használva tudták termékeiket
betakarítani, piacra vinni, amit lassúnak ta
láltak. 1895 októberében Solyha Gyula
csongrádi jegyző javasolta, hogy vegyék meg
az Esztergomnál feleslegessé vált hajóhíd
egy részét és kössék át vele a Tiszát Nagyrét
felé. A szót tettek követték, s az 1897. február
23-i képviselőtestületi ülés már a kész ténye
ket rögzíti az 1896. augusztus 30-i hídavatással kapcsolatban: „... a tiszai hajóhidat a nagy
réti birtokosok vették meg... a hídfőket a községi
elöljáróság építette ... a mámai-réti birtokosok
hozzájárultak a Holt-Tiszán átvezető töltés építé
séhez." [1]

Fa hajóhíd makett (Tari László Múzeum)

A csongrádi hajóhíd képeslapon (Tari László Múzeum)

Az alispáni és mi
nisztériumi engedéllyel
megépített hidat ekkor
a vízen 14 hajó tartot
ta, hossza 224,9 m, szé
lessége pedig 7,8 m
volt, amiből a befolyási
oldalon 1,8 m-t a gyalo
gosoknak különítettek
el. A híd terhelhetősé
ge 4 tonnás volt, a kö
zepén 58,6 m jobbra
balra nyitható résszel
rendelkezett, a parti
részeken sorompó és
vámház állt. Hamaro
san világos lett, hogy
az esztergomi hídele
mek eléggé elhaszná
lódott állapotúak, a
parti helyszíni építésű
részeket
erősebbre,
újólag el kellett készí
teni (vas kereszttartó,
jobban bevert cölö-
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pök, fenyő helyett tölgy pilonok és pallózat,
gondos hídmester, 25 fős kezelőszemélyzet 4
fő helyett, városi főmérnöki felügyelet). A
felújítás több évig tartott, mire a végleges
működési engedélyt 1912-ben adta ki az alis
pán.
A román hadsereg 1919 tavaszán szétlőtte,
elsüllyesztette a hidat, amit csak 1920 szep
temberére sikerült helyreállítani a Wolyaczek Szaniszló százados vezette szegedi
utász zászlóalj csongrádi hídépítő különít
ményének. A helyreállítás 1.000.000 koroná
ba került, amit a Nagyréti birtokosok által
felvett kölcsönökből fedeztek. A helyreállí
tás azonban nem volt egyenértékű a régi híd
dal, mivel a 14 db úszómű csak 3,8 m széles
forgalmi sávot tartott a hátán, ami kizárta a
kétirányú közlekedést egyidőben. A hídba
beépítettek 2 db a HM és több, a szegedi Kot
ró Vállalat tulajdonában lévő sárhajót. Jóval
később, 1923-ra tudták csak - további anyagi
áldozatok árán - a kölcsön eszközöket kivál
tani. [2]
Az 1932-es jegesár kitördelte a pilléreket,
s egyébként is - követve a mederváltozást, - a
hidat áthelyezték, azaz a város felöli hídfőt
mintegy 150 m-rel, a vízfolyással szemben,
felfelé tolták el. 1933 tavaszára került a híd a
máig is meglévő helyére. A
veszteségek csökkentésére a
hídvámok díját az éves költ
ségvetési viták tanúsága sze
rint növelték és 1940-es évek
ben a hídüzem rentábilis vál
lalkozássá fejlődött, tartalék is
képződött. 1944-ben már a

korszerűsítését tervezték, elsősorban a mere
dek parti szakaszokat szerették volna a víz
szintingadozást követő szerkezetre cserélni.
Csókási Ferenc városi főmérnök a terveket
és a kimutatásokat el is készítette, de mind
ez csak terv maradt, mert a hajóhidat a
visszavonuló német csapatok felrobbantot
ták.
1944-1949-ig nem volt híd, ismét csak
kompon közlekedhettek. 1948-ban a gazdák
ismét a kezükbe vették a dolgok irányítását
és megalakították a Csongrád Nagyréti Ti
szai Átkelési Szövetkezetet. A szövetkezet
vállalta, hogy helyreállítja a hidat, de ennek
fejében kérte, hogy a város adja bérbe nekik.
Már az ehhez szükséges városi közgyűlési
határozat is megszületett, amikor valami,
máig nem tisztázott esemény megakasztotta
a híd ügyét. A város magára maradt, és 600
ezer Ft államsegélyért folyamodott. Az állam
150 ezer Ft segélyt, 150 ezer Ft kölcsönt adott,
továbbá az építési anyagok egy részét bizto
sította. [3]
A Budapesti Margit pontonhíd alkatrésze
inek felhasználásával 1949 júliusára ismét
megnyílt a hajóhíd. Az új híd a parti részek
ből, s 13 hídhajó alkotta úszórészből állt, ame
lyek közül 9 egység volt un. vas fél ponton.
Csökkent a parti részek meredeksége is.

Az újjáépítés terve (Közútkezelő Tervtára)
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Vállalat (Kiss István) lett.
A korszerűsítés lényege a szinte minde
nütt acél anyagra való áttérés és a háborús
hídhelyreállítások utáni hátra maradt, bon
tott (provizor) anyagkészletek (felhasználá
sa. 20 alátámasztásból 11 fix-járom, a többi
zártfedélzetű acél ponton.

Parti bakos támasz terve (Közútkezelő Tervtára)

A Minisztertanács 340/1949. sz. rendelete
alapján a közlekedés és postaügyi miniszter
1950. január 1-i hatállyal állami kezelésbe
vette a csongrádi tiszai átkelőhelyet is. Az
átkelések üzembentartója a Csongrád Me
gyei Rév Vállalat lett, közvetlen felügyeletét a
Csongrád Megyei Tanács VB. IX. Közlekedé
si Osztálya látta el, megszűnt a díjszedés.
Az 1950. februári áradás és jégzajlás ko
moly károkat okozott a hídban, annak elle
nére, hogy a szokásos módon decemberben
szétbontották és egy védett öbölbe vontat
ták. Év végére a megrongálódott fa hajóteste
ket is acélpontonra cserélték. 1954-ben a fa
bakjármokat un. vaspilóták váltották fel. A
KPM. 1954 április 1-i hatállyal a híd kezelőjé
nek a Hódmezővásárhelyi Útfenntartó Válla
latot jelölte ki, felügyeletét először közvetle
nül a KPM IX/2. Hídosztály, majd a KPM Hód
mezővásárhelyi Kirendeltsége látta el.
1956 júliusában a város - hivatkozva a ked
vezőtlen üzemeltetési tapasztalatokra - meg
kísérelte visszaszerezni a híd kezelői jogait,
de a minisztérium a kérést elutasította. Annyit
sikerült elérni, hogy a hídüzem létszámát fel
emelték, és ezzel lehetőség nyílt a folyama
tos üzemre.
A nem kifogástalan állag, sőt ennek romlá
sa és teherbírás-elégtelenség miatt a korsze
rűsítési tervet az Uvaterv készítette (Dóra Ti
bor, Habinyák Elemér) és a KPM IX/2. Hídosztálya (Dr. Haviár Győző, Lébényi László)
hagyta jóvá, kivitelezője a Hídépítő-Közgép

A híd 7,5 tonna teherbírású, 199 m hosszú,
3,2 m széles.
A fix alátámasztások tölgyfa cölöpjeit te
repszint közelben visszavágták, rájuk mono
lit beton fejbe ágyazottan összetett, henge
relt acélszelvényekből felépítményi oszlopok
készültek. (4 "cölöp" van 1 oszlop alatt, az
oszlop-párok egymással összekötve csak az
elővízfolyáshoz legközelebb esők vannak, a
többieket oldalról hengerelt acélszelvénnyel
támasztották ki, hídtengely irányban az osz
lopokat L-szelvényű acél-párral "hátra fűz
ték, horgonyozták".) A fix támaszok egymás
tól való távolsága 9-9,2 m.
Az acél sor-pontonok eredeti fő méretei:
8,0x3,50x1,25 m. Ezek egymás mellett (pár
ban) kerültek alkalmazásra. A parti fix tá
maszhoz legközelebbi ponton egymagában,
de nagyobb 10,0x4,0x1,25 m méretével tá
massza alá az itt még rövid 9,2 m-es hídmezőket. A pontonok fedélzetén talpgerendák
ra - a fixekhez hasonló, de más szelvények
ből - összetett, hengerelt acélszelvényű szin
tén létra-fogas bak-oszlopok annak telepít
ve.
A bak-oszlop párok tartják a "létra-fog
hézagokba" illeszkedő és illeszthető, rövid
reteszelő gerendák segítségével a kettős U
szelvényű kereszttartókat. Ezekre a kereszt
tartókra támaszkodnak a felszerkezeti ele
mek, a gerendarács főtartójú hídmezők, me
lyek kéttámaszúak, illetve konzolos kéttámaszúak (helyenként) és végeik egymáshoz
csuklósan csatoltak. Az úszó alépítményes
hídmezők közül hatnak a hossza 13,4 m.
A rövid gerendarácsok 6-9 db I 240-es hen
gerelt acélszelvényű gerendából, a hosszúak
4 db I 280-as szelvényből, de alsó feszítőmű
ves gyámolítású gerendából állnak. A rácsge
rendák támaszközeiben inkább csak távtar139

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

PONTONHIDAK

Az acél pontonhíd oldalnézete és alaprajza (Közútkezelő Tervtára)

tásra szolgáló "kereszttartókkal"
összefogottak. A
gerendarácsok te
tején 10 cm vastag
keményfa geren
daborítás szolgál.
A pontonsort
hídtengely irány
ban (a bakoszlo
pok vonalában) ge
rendasor fűzi össze
(távolságot tart és
korlátozott csuk
lómozgással, valamint hajlító alakváltozással
a koncentrált teher több ponton között meg
oszlását, a süllyedéskülönbség csök
kentését segíti).
A hídnak a folyó sodrásával
szembeni egyenes vonalban tartá
sát a mederfenékre, előre vetett
horgonyzás kötélzetének a pon
ton-orrokon lévő fedélzeti csör
lőkkel való hossz-szabályozásával
lehet biztosítani. Egyidejűleg elő
forduló heves, a folyás iránnyal
ellentétes szél (alszél) és mérsé
kelt sebességű vízfolyás esetére
szükséges a híd hátrahorgonyzása
is (Előretartás - egyéb funkciókkal
együtt - 8 db, hátratartás 2 db kö
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téllel). A hídnál az alszéllel szembeni és a fix
hídfőkkel való állandó egyvonalban tartás, a
vízszint-ingadozás miatti kötélzet-hossz-változtatások szisztematikusak és gyakoriak
(egyebeken kívül ezért praktikus a csörlőzéses megoldás, no meg a fellépő erőhatások
és az emberi erőkifejtő képesség közti kü
lönbség áthidalása miatt).
A folyó vízszintjének ingadozása a kocsi
pálya szintjét változtatja, a part a "fixpont"
pedig egymagasságban áll. Nagyon alacsony
vízállásnál a partéltől 5-6 m mélyen van a
vízszint. Ha a pontonok fedélzetén fix telepí
tésű lenne a kocsipálya, csak rendkívül me
redek úton lehetne reája bejutni, majd róla
felkapaszkodni.

A pontonhíd közúti pályája (Dr. Koller Ida felvétele)
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A létrafogas, ül. foghézagos bakolások le
hetővé teszik, hogy alacsony vízálláskor a
ponton-fedélzet fölé mintegy 3 m-re emelhe
tő legyen a kocsipálya szintje és így csökken
jen a lejtő és emelkedő meredeksége. Az,
hogy a csongrádi pontonhíd ezt tudja, ez a
legfőbb kuriózuma. Polgári igényt elégít ki
(uszályhíd, katonai pontonhíd ezt a "tudo
mányt" csak több, legalább 2 db különböző
magasságon lévő hídfővel és ekkor már leg
alább 2 db vonalban való elhelyezkedéssel,
hozzávezető úttal lenne képes teljesíteni.)
A magassági szabályozás mód
szere az, hogy egy segéd reteszge
rendának és az emelőműnek a se
gítségével a felszerkezet egy létra
foggal feljebb emelhető vagy egy
létrafoggal lejjebb süllyeszthető.
Az emelési művelet terheletlen hí
don, többnyire a pályán tartózkodó
és dolgozó kezelőszemélyzet mun
kájával, praktikus célszerszám-szer
kezeti elemek és hidraulikus sajtó
segítségével történik (néhány perc
alatt 1 foknyi mozdítás, majd forga
lom áteresztés és újabb ciklus).

PONTONHIDAK

úszóműves részt kell megmozgatni, 4 egy
ségnyi darabban és a csatolásokat, horgonyzásokat bontani-elkészíteni, biztonsági és
környezeti munkákat elvégezni, közben le
hetőleg a forgalmat legkevésbé hátráltatni,
ellehetetlenítést elkerülni.
Az utóbbi évtizedben egyre fokozódó gon
dot okoz még az áradások utáni és vízlép
csőknél, majd folyó kanyarulatokban sziget
té összeálló hullámtéri fa-anyag uszadék-tor
laszok romboló hatásai előli menekülés (téli
elhúzódáshoz hasonlóan).

A hajózási kapu kinyitása és be
csukása a pontonhíd kezelésének
viszonylagosan rendszeres, legmunUszadéktorlasz ütközés következménye (Jójárt János felvétele)
kaigényesebb és legbonyolultabb,
legfelelősség-teljesebb művelete a kezelősze
A híd teleltetése és egyéb okok miatt a
mélyzet számára.
rendszernek szoros tartozéka egy párhuza
mos kompüzem, a legnagyobb baj és gond az
időszakosság mellett a párhuzamosság az
Manapság 53 m széles hajózó kapu nyitá
összes eszköz megtartása és lehető jókarban
sa 3-5 perc, becsukása 15-25 perc, gyakorisá
tartása végett.
ga 0,5/nap, létszám igénye 4(3) fő, a viszony
lag gyors becsukás feltétele cca. 80 kW telje
A 35-40 tonna összteherhordó képességű
sítményű kisgéphajó. A kinyitáskor a folyó
komp önsúlya a hordképességével azonos, fő
víz sodrási energiáját kihasználják, becsukásméretei 22,1x6,4x1,0 m. Az 1966-ban épített
kor ennek ellentettjét kell (célszerű géppel)
acélszerkezetet, ún. kötélvezetéses üzem
kifejteni (ha motorgép nincs, emberi erővel,
módban használják, 1 kisgéphajó segít a for
kézi csörlőzéssel és ennek megfelelően hoszdulók gyors lebonyolításában, amelynek ma
szabb időtartammal).
ximális sebessége 3 forduló/óra, általában 2
forduló/óra. A komp segít a pontonhíd kar
Télre menedék-kikötőbe kell az úszómű
bantartási és/vagy javítási munkáinak idő
ves részt állítani (dec. 15.-márc. 10. között).
szaka alatt a forgalom lebonyolításában. A
Ez az évi egyszeri szét- és összeszerelés al
hullámteret meghaladó vízállásnál négy v.
kalmanként a teljes kezelőszemélyzet más
több kerekes közúti jármű átkelése szünetel
fél-két nappali műszaknyi munkavégzését
(ez évi 2-4 hét), ekkor személytől motorkeigényli. Ekkor a cca. 200 tonnányi tömegű
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rékpárig terjedő átkelés lehetséges kis merü
lésű, 5 tonnáig terhelhető, úszómű (dereglye)
és kisgéphajó segítségével.
Az üzem működését engedélyek szabá
lyozzák, hatóságok vizsgálják, szemlézik,
üzemeltetési és technológiai utasítások segí
tik a dolgozókat. A munkafajták meglehető
sen széles körébe és változatos helyzeteibe
való begyakorlás időigényes, sem fizikálisan,
sem szellemileg nem könnyű igazán jól csi
nálni.

Kisgéphajó (Közútkezelő Tervtára)

A folyamatos üzem teljes kezelői létszáma
21 fő. Az objektum rendkívül élőmunka igé
nyes és nagy üzemeltetési és fenntartási igé
nyű. Az átkelés használata díjtalan, a forgal
ma abszolút megítélésben nem nagy és loká
lis.
A híd 1957-es megépítése óta, használata
közben az alábbi lényegesebb paraméter ill.
üzemvitel könnyítő változtatások történtek:
- az összes ponton cserélésre került, kor
szerűbb teherviselő vázzal és 2 m-es hossz
irányú méretnöveléssel,
- 4 db nagyteljesítményű fedélzeti csörlő
könnyíti a munkát,
- kisgéphajó szolgálatba állítással növe
kedett a hajókapu-nyitás-zárási biztonság,
valamint gyorsaság, az eredetileg két kisebb
szárnyú, kétfelé nyíló hajózókapu egybekötésre került és egy szárnyként, egyik oldalra
való nyitása a járatos tevékenység (lehetősé
gét a kisgéphajó adja, szükségességét a
növekvő tömegű és terjedelmű vonali közlekedésű uszályok kényszerítőleg igénylik),
- kocsipálya szint magassági korrekciói
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hoz a célra szerkesztett hidraulikus sajtók
készültek (a gépkocsi emelők helyett), hajó
zási kapu csatlakozásoknál gyorsan oldható,
de közúti átkelési üzemben zárva tartott
újabb összecsatoló szerkezetekkel kiegészí
tés készült (teherelosztás és pályaszintkü
lönbség csökkenés a lokális hasznos teher
működése közben),
- mederfenéki horgonyvetések helyett,
ahol csak lehetséges partéli telepített bakok
ra való kötözés (ezzel uszadék áteresztés
könnyítése),
- motorcsónakok, kisebb úszójárművek
számára áteresztő nyílás kialakítása meder
középtájon,
- parti fix bakolási rendszer erőteljes hátrahorgonyzó megerősítése vonórudazattal,
acél csőcölöpös horgonytömbökhöz (alapo
zási elégtelenség miatti állékonyságjavítás), a
különféle torlaszok ellen az ezeknek legjob
ban kitett fix pillérek megerősítése, jég és
uszadék terelő-törő szerkezet erősítése nem
utolsó sorban a téli menedékhely biztonsá
gának a lényeges
megnövelése (jég
zajlás! árnyék
képzés),
- forgalom
irányító jelző
lámpa készült,
automatikával ki
egészítve, stb.
Az 1958. május
14 KFM átszervezés
óta a megyei ál
lami közútkezelő
szervezet a híd üzemeltetője.
Az évenként
ismétlődő, sok
milliós üzemelte
tési és fenntartá
si munkák költ
ség biztosítási vi
tája továbbra is
fennáll, kiemel
hető az üzemel
tető 1983-as és
1995-ös figyelem-
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felhívása a további üzemeltetés feltételeinek
hiányára.
Érdemes szót ejteni a híd jövőjével kap
csolatos elképzelésekről. Az 1970-es évek
ben napvilágot láttak a csongrádi vízlépcső
tervei, sőt a beruházás előkészítése is elkez
dődött. A vízlépcső, ahogy Kiskörénél, kínál
ta az új tiszai átkelőhely lehetőségét, de az
után a vízlépcső terveivel ez is feledésbe me
rült. 1991-ben az állam kereste meg az ön
kormányzatot, és kínálta visszaadásra, ám
ekkor nem kellett a csongrádiaknak a hídtulajdon és a vele együtt járók. Időről-időre
azóta is felmerül a korszerűsítés, a komppal
való helyettesítés, sőt egy új állandó híd léte
sítés igénye is. [4]

A tápéi pontonhíd
A megye másik jelentős és tradicionális
tiszai átkelőhelye a Szeged közelében lévő
Tápé. A csongrádi és a tápéi átkelőhelyek
közti nagy hasonlatosság az, hogy a Tisza je
lentős mellékfolyóinak összefolyásánál, úgy
mint a Tisza-Körös-zug és a Tisza-Maros
zug felé biztosítják a közlekedést. Az össze
folyások alatt korán kialakultak a hidak (1686hajóhíd, 1858-vasúti híd Szegednél, 1903-kö-
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A tápéi utolsó fa komp (Közútkezelő Tervtára)

zös híd Bőidnél), míg valami egyéb ok bekö
vetkezéséig a torkolatok fölött megmaradtak
a kompok.
Tápé környékén 1705. októberében Herbeville veretett hajóhidat a Tiszán erdélyi hadi
küldetéséhez a Maros jobb partján való fel
vonulása érdekében (Bánát és Temes ekkor
még a törököké). [5]
1956-ra oly intenzívvé vált az Algyő-Maroslele-Tápé szénhidrogén-medence kutatá
sa, feltárása, hogy a meglévő tápéi fakomp
tűrhetetlenül kevésnek bizonyult. Augusz
tusra, központi intézkedésre, már letelepí
tésre és üzembe helyezésre is került a hon
védség által egy hadihíd. Ez a pontonhidat
nehéz hadihídként 10 tonna engedélyezett
terheléssel, váltakozó irányú, egy forgalmi
sávon való közforgalom lebonyolítására en
gedélyezte a közlekedési hatóság a Hódme
zővásárhelyi Útfenntartó Vállalat, majd e válla
latot követően az akkori Közúti Igazgatóság,
mint kezelő számára.
A híd helyszínre telepítése és egyszeri
összeszerelése után a szállítókat és az utász
szakaszból alakított hídosztagot küldetésé
nek teljesítésével elvezényelték, s a későbbi
ekben az évenkénti karbantartottság ellenőr
zési és a tulajdoni jogát tartotta meg és fenn
egy honvédségi magasabb egység.
A 33M típusú magyar alumínium szerke
zetű nehéz hadihíd készlet tárolása, minden
tartozékával elkülönített területen és a rajta
létesített barakkban történt. A készlet nyi
tott fedélzetű orr- és közbenső pontonokból
állt, melyekből kapcsolt pontonokat és/vagy
kapcsolt ikerpontonokat lehetett összeállíta
ni aszerint, hogy szabványos vagy nehéz ha
dihíd készítés a cél. A hídmező hossza 6,62
m, pályaszélesség 2,80 m. A csatoló-, ke
reszt-, hossz-, perem- és szegélygerendák egy
ségesen 200.100 mm külső befoglaló méretű,

Az alumínium pontonhíd Tápénál (Közútkezelő Tervtára)
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vastagfalú, sajtolt, alumínium, zárt szelvényűek. A gerendák végeiken és csapjaiknál
vízhatlanul lezártak voltak és esetleges vízbe
esésükkor úsztak. Súlyukat tekintve két em
ber kényelmesen és gyorsan tudta mozgatni,
szerelni. A fa pallók rétegszámának, a hossz-

Hídtagok összeszerelése (Közútkezelő Tervtára)
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tartók számának növelésével lehetett a nehéz
felszerkezetet kialakítani.
Csak a lekötő és csatoló elemek voltak egy
ségesen, zsinórmenetes acél anyagúak, vala
mint természetesen a fedélzeti csörlők és a
horgonyok. A pontontest bordái és váz-szer
kezete kikönnyített és élhajlított elemekből
szögecselt kapcsolatokkal készültek, a héja
zat! lemezek vízhatlan felerősítésének az volt
a módja, hogy gumírozott vászonbetétet köz
be fogva, kétsorú, sűrűn szögecselt fűző il
lesztést alkalmaztak.
Parti bakos részek és kenderkötélzet tar
tozott a készlethez, melyből a Dunára alkal
mas nehéz hidat lehetett összeállítani. A víz
szintingadozás miatti utánállítási igény igen
sűrű munkát adott a kezelő személyzetnek,
igen sérülékeny is volt a szerkezet és sok tar
talék tagot kellett állandó készenlétben tarta
ni. A csónakok áteresztését külön egyedi át
alakítással kellett megoldani. Használatkor,
a karbantartókkal együtt 33 személy látta el
a kezelési feladatokat. [6]

Az engedélyezett terhelési határral szem
ben egyre feszítőbbé vált a szénhidrogén fel
tárók részéről az igény és az algyői közös hí
don sem, de Makónál sem közlekedhettek
20-40 tonnás, háromtengelyes teherautók.
Ezért készült 1963-ban Tápéra egy 60 tonna
hordképességű acél komp, melynek hosszas
viták utáni, 1968-as mindennapi üzembeállí
tásával szűnt meg az alumínium pontonhíd
tápéi szolgálata. Részei segítettek több térsé
Kapu nyitási helyzetben a híd (Közútkezelő Tervtára)
gi hídépítésnél, károso
dott hídszerkezet ideig
lenes terelőút] akénti hasz
nálatnál, az 1970 és 74es árvízi kármegelőzési
és elhárítási munkála
toknál. Karbantartására
a szükséges ráfordítási fe
dezet szinte teljesen meg
szűnt, a gumírozás, kötél
zet, faanyaga egyre öre
gedett, élőerő igénye mi
att egyre korszerűtleneb
bé vált, közben három ge
nerációval korszerűbb ha
dieszköz állt hadrendbe.
Az 1983-as önjárásra képes TAPE komp (Közútkezelő Tervtára)
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1981-ben honvédségi hozzájárulással véglege
sen selejtezték.

Katonai pontonhidak
Megyénkben hagyományos a műszaki ka
tonai szakszolgálat s ezen belül pedig, főkép
pen hidász alakulatok jelenléte.
Kiképzési terv programjuknak megfelelő
en Szentes-Mindszent térségi hídverési gya
korlataik során esetenként néhány napos
közforgalmi használati híd-próbára is volt
példa.
Magas színvonalú képzettségükkel, eszkö
zeikkel árvíz védekezési és más műszaki
mentési helyzetekben, számos esetben nyúj
tottak régiónkban hathatós segítséget. En-
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nek is köszönhetően az évtizedek során elő
forduló katasztrófa helyzetek egyike sem lett
tragikus kimenetelű.
A közelmúlt időszakban, a közismert bal
káni háborús cselekmények által rombolt
hidak helyreállító különítményeinek törzseit
a szentesi Damjanich János Hídépítő' Dandár
szolgáltatta - immár Magyarország képvise
letében, nemzetközi (SFOR) együttműködés
ben és szinten. A szolgálati kiküldetésben al
kalom nyílott az ott rendelkezésre bocsájtott,
korszerű, különféle technikai berendezések
megismerésén, gyors megtanulásán túl a szá
mos önálló alkalmazással az elsajátítottak
bizonyítására és az elismerés kivívására.
Mindezeken túl 2003. március 15-én a Par
lament előtti (PMP típusú ponton hadihíd)
hídverési bemutató gyakorlat során megépí
tett EURÓPA híddal a szentesiek kézzel fog
hatóan is bizonyították - minden érdeklődő
honfitársunk előtt is - rátermettségüket és
felkészültségüket.
Irodalom:

Pontonhíd gyakorlat Szentesnél
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Csongrád Megyei Levéltár Csongrádi Levéltára (A
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Licsicsányi István: A csongrádi tiszai hajóhíd,
Oppidum, Csongrád 2002.
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Csongrád Megyei Állami Közútkezelő irattára

[5]

Szeged története 3.1 (szerk.: Gaál Endre) Szeged,
1991.
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A m a k ó i Maros-hidak t ö r t é n e t e rajzban

Közúti fahíd (1878)
A makói átkelő kialakulását jobban előse
gítette a folyó völgyének forgalma (kelet-nyu
gati irány), mint az észak-déli irány. A hely
tartótanács 1840-ben kezdeményezte a Sze
ged és Makó közötti postaút kiépítését. En
nek köszönhetően a Rónay család királyi
révjogot szerzett és 1846-ban köteles kompot
telepített Makó határába. A rév forgalma a
várakozásokat is meghaladóan növekedett.
Közel egy évtized alatt a haszonbérleti
összeg megtízszereződött. A növekvő forgal
mi igények előtérbe helyezték az állandó
közúti híd, illetve a vasútvonal építését is.
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A hídépítés érdekében Makó
város megvásárolta a révjogot.
A faszerkezetű híd terveit az
eszéki Dokiéin és Fia készítette.
Először 1868-ban hirdették meg
a híd építését, azonban egy
ajánlat sem érkezett. A sikerte
len kísérlet után felmerült vas
híd építése is, valamint Lázad
ni mérnök javaslatba hozott
dróthíd-tervet is. A város gaz
dasági okokból a fahíd mellett
maradt, holott ekkor már bebi
zonyosodott, hogy hosszú tá
von a fahíd az állandó karban
lírmm
tartás miatt drágább. (Hasonló
Howe-rendszerű tartók épül
tek korábban Aradon, Zentán,
Tokajban, Záhonynál stb.)
1875-ben a város polgármes
tere ismét meghirdette a me
derhíd és a két ártéri híd építé
sét. Klein és Fia eszéki céggel
1876 novemberében megkötöt
ték a szerződést. A kivitelezési munkákat vé
gül a bécsi székhelyű Birnbaum Adalbert és
Társa végezte. Az építkezést 1877 júniusában
kezdték, és a négynyílású, 112 m hosszú mederhidat, valamint a 116,2 m hosszú, 18 nyí
lású (2 x3,3+14x7,0+ 2x5,8 m), illetve 66,14 m
hosszú, 10 nyílású (6x7,8+2x5,87+2x3,8 m)
ártéri hidakat 1878. március 14-én átadták a
forgalomnak [1] [3].
A mederhíd négynyílású (2 x 23,55 és 2 x
28,05 m), fa cölöpös közbenső, ill. téglából és
terméskőből kirakott szélső alátámasztások
kal [14]. A három pillért a felvízi oldalon jég
törőkkel védték. A felszerkezet Howe-rend
szerű rácsos fahíd volt. A költségek csökken-
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ségek fedezésére a hídvámokat igen magasan ál
lapították meg. (gyalogos:
2 kr; négyfogatú terhes
szekér: 40 kr) A vámjo
got a város évi 14 ezer fo
rintért haszonbérbe adta.

A vasút átvezetése
(1883)
A vasútépítések hama
rosan elérték Makót is.
}[nkór(
Az első szerelvény 1883.
január 6-án érkezett a vá
rosba, a vegyes forgalmú
A közúti-vasúti Maros-híd korabeli képeslapon (József Attila Múzeum)
hidat január 15-én hasz
nálhatta először a vasút. A Maros keresztezé
tésére, az eredeti elképzeléssel szemben a hi
sére a vasúttársaság (ACSEV) 1881. decem
dat nem fedték le. Ehelyett a vállalkozó a kri
ber 31-én 5 órától 40 évre bérbe vette a város
tikus elemeket olajfestékkel bemázolta. A fő
fahídját, magára vállalta Makó város adóssá
tartók között a pálya szabad szélessége 7,6
gát, és a hidat átalakította a vegyes forgalom
méter volt [1] [14].
számára. A város így megszabadult a hídépí
Az építkezés teljes összege 140 000 forint
tés tetemes adósságától. Az átépítési munká
volt, amit 14 év alatt vállaltak kifizetni ne
kat Hegedűs László, a társulat főmérnöke
gyedéves bontásban 8%-os kamattal. A költvezette. Az átépítéssel új vasúti fa hossztar
tókat építettek be [14].

Megállapodás Makó város és az ACSEV között
(Makói Levéltár)

A széles fahídon eredetileg a vasúti pályát
hídtengelyben vezették át [13]. A híd bontá
sakor készült felvételek tanúsága szerint a
vasúti pálya közvetlenül az egyik fa főtartó
mellett volt oly módon, hogy a közúti és vas
úti pályát egymástól másfél méter magas fa
korláttal választották el [8].
A fahíd üzemeltetése, különösen a három
közbenső fajárom karbantartása sok pénzt
igényelt. A kapcsolatok, csavarok folyamatos
gondozásán túl nehézséget okozott a megfe
lelő, amerikai vörösfenyő beszerzése is. A ki
adások mérséklésére dr. Zielinski Szilárd mű
egyetemi tanár tervei alapján 1908-ban vas
beton pilléreket építettek.
A fahíd kicserélésére több terv is született,
de az I. világháború kitörése miatt ezek nem
valósultak meg. Érdekesség, hogy 1923-ban
egy esetleges közös acélhíd terve mily nagy
vitát és ellenkezést váltott ki [8].
A magyar hídtörténelemben páratlan, hogy
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vábbra is napirenden maradt. Továbblépésre
csak az I. világháború után, az 1920-as évek
ben volt lehetőség. A vasút bérleti szerződé
se 1921-ben lejárt, de öt évre meghosszabbí
tották azt. Az önálló vasúti hidak terveit pá
lyázati kiírás után dr. Kossalka János készí
tette el [14]. A három önálló új hidat egy év
alatt felépítették (jobb parti ártéri, meder, és
bal parti ártéri), és 1925. június 6-án átadták
a forgalomnak. A folytvas anyagú hidat az
1907. évi szabvány szerint 4 x 12 tonna terhe
lésre méretezték.
A mederpilléreket kútalapozással Fábián
Lajos, az acélszerkezetet pedig a MAVAG ké
szítette [1].
A közúti híd alépítményeivel összhang
ban, azonban a középső mederpillér elha
gyásával háromnyílású, alsópályás felszerke
zet készült [20,4 +9,0]+55,9+[9,0+18,6] m tá
maszközökkel. A szabad nyílások hossza rend
ez a jelentős híd fél évszázadig, 1878-tól 1927re 28,00+54,10+26,25 m. A szerkezeti rendszert
ig fahídként üzemelt, ebből 34 évig vegyes
tekintve a középső nyílás 9-9 méter konzolo
üzemben, valamint az első 30 évben a pillé
san túlnyúlik, melyre Gerber-csuklóval tá
rek is fából voltak. Talán ez az egyetlen olyan
maszkodik a szélső nyílás 20,4 illetve 18,6
vegyes üzemű híd, ahol a forgalom szétvá
méteres eleme. (Ekkor még nem építettek foly
lasztása érdekében az első lépést a vasút tet
tatólagos főtartójú vasúti hidakat, félve az
te meg. Országosan is általánosnak nevezhe
egyenlőtlen támaszsüllyedéstől.)
tő, hogy az egyik fél elköltözése után a másik
fél is átépítette az eredetileg közös hidat.
A főtartók szimmetrikus rácsozásúak, 4,7
m tengelytávolsággal. A középső nyílás felső
keresztkötéses, a két szélső nyílás felső ke
resztkötés nélküli. A főtartó magassága a két
Uj vasúti acélhíd (1925)
kisebb szerkezeten 3504 mm, a középső szer
kezeten 3678 és 8510 mm között változik. Az
A híd acélszerkezettel való kiváltása toacélszerkezet súlya 187 t
volt.
A mederhíddal együtt
a két ártéri híd helyett is
végleges acélszerkezetű
műtárgy épült a folyó két
partján azonos kialakí
tással. Kiszombor felől
58,4 m hosszú, négynyí
lású (11,6+3x15,0 m tá
maszközű), a makói ol
dalon 111,4 m hosszú,
nyolcnyílású (támaszkö
zök: 8x13,4 m) híd épült.
A
felsőpályás, gerincleElőtérben a 47 éves fahíd, mögötte az új vasúti híd (1925.) (MAVAG Archívum
A fahídon kerítés választotta el a kétféle forgalmat
(A Makói Múzeum füzetei 19.)
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mezes főtartók tengelytávolsága 1800 mm.
Kereszt- és hossztartók nincsenek.
1944. szeptember 26-án (a közúti híddal
egyszerre) a középső nyílást egy keresztmet
szetben felrobbantották [13]. A híd viszony
lag kis mértékben sérült. A II. világháború
pusztítása után a hidat 1945 február és de
cember között ideiglenesen, 1949-ben pedig
véglegesen, az eredeti formájában állították
helyre. A háború után az első személyvonat
pár 1945. július 4-én közlekedett [13]. A te
herbírást 1962-64-ben a kapuzatok megeme
lésével és lokális erősítésekkel megnövelték,
1975-ben pedig 48 kg/fm súlyú felépítményt
fektettek a hídra [9],

azt fel lehetett használni az új közúti acélhíd
megvalósításához.
Még 1925-ben Szikszay Gerő miniszteri ta
nácsos megtervezte az új, szintén négynyílá
sú, 110,8 m hosszú közúti mederhidat. Az
eredetivel azonos nyílásbeosztású Gerbertartós carbonacél felszerkezet szimmetrikus
rácsozású, párhuzamos övekkel. Az alépít
ményeket kisebb erősítéssel tudták hasznosí
tani.
A Gerber-csuklók a támaszok utáni első
keretállás felső csomópontjában voltak.
Az új híd kocsipályája a közúti szabvány
nak megfelelően 0,6+4,8+0,6 m széles volt. A
szélesség szabványossága az állami támoga-

Az egyik csukló rajza (Makói Levéltár)

A vasúti híd ma is őrzi eredeti formáját
(MÁV Szegedi Igazgatóság)

Új közúti acél hídszerkezet (1926)
A régi fahídról lekerült a vasúti forgalom,
így a mútárgyat visszakapta a város. A szer
ződés értelmében az átadás előtt a vasútnak
teljes rekonstrukciót kellett volna végeznie,
azonban az előirányzott összeget a vasúttár
saság készpénzben kifizette a városnak, így
~^M$ZOrr\l?Qf

ÍÜ2

A közúti híd ingaoszlopa, balra a háttérben a
vasúti híd csuklója (Németh István felvétele)

IHS32~3

J£_

A közúti híd szerkezeti rendszere (Szikszay Gerő rajza) (Makói Levéltár)

tás feltétele is volt. Ezt
különösen a korábbi szé
lesebb fahíd miatt igen
sérelmezték a helyiek,
azonban a főút korszerű
sítéséig, 1974-ig az válto
zatlan maradt. Felmerült
külső konzolos gyalog149
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járda építése is, de ez sem valósult meg [8].
Az acélszerkezet súlya 185,5 t volt [12].
Ezt a szerkezetet is a MÁVAG gyártotta és
szerelte. Az építkezést 1926 júliusában kezd
ték el, és mindössze pár hónap múltával a hi
dat (a vasúti után egy évvel) 1926. november
16-án próbaterhelést követően átadták.
Ideiglenes fahidat építettek, a régi fahidat
elbontották, s ekkor kezdődhetett az acélhíd
szerelése. A provizórium gyengesége miatt
igen sürgős volt az acélhíd mielőbbi befejezé
se. A kocsipályát kiskockakővel burkolták.

A makói oldali ártéri híd (1926-1974 között) (Hídlap,
Közútkezelő Tervtára)

A mederhíd tervezésekor szóba került az
olcsóbb vasbetonhíd építése. A vasbeton szer
kezetet az utólagos javítás és bővítés (külső
gyalogjáró) nehézségei miatt elvetették.

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

beton pályalemezzel együttdolgozó szerkeze
tek voltak. Az együttdolgoztatást acél kam
pók biztosították [12].
1944. szeptember 26-án a mederhidat rész
legesen felrobbantották. A makói magyar hídparancsnok a robbantási parancsot végrehaj
totta, a híd egészen pontosan nem tisztázott
okok miatt csak kismértékben sérült [15].
Ennek köszönhető, hogy mindkét makói híd
igen gyorsan újjáépíthető volt. Szovjet mű
szaki alakulatok a hidat még október 18. és
23. között fa cölöpjármokkal, három soros
pilótázással ideiglenesen helyreállították, és
24-én átadták a forgalomnak [13]. A heve
nyészett helyreállítás még az év decemberé
ben megsüllyedt, mert a cölöpök beverésekor nem vették figyelembe a Maros szélsősé
ges vízjárását.
A város 1947. szeptember 25-én lemondott
vámjogáról és a híd kezelését átadta a makói
Államépítészeti Hivatal
nak. Ekkor
szüntették
meg a vám
szedést.
A végle
ges újjáépítés az 1926. évi állapotnak megfe
lelően csak 1948. szeptember 10-re valósult
meg [1]. Érdekes kordokumentum a híd álla
mosításának - ezt a város kérte - iratanyaga
[16].

Korábbi tervekkel szemben mi
nisztériumi támogatásból a gerincle
mezes ártéri hidakat is átépítették. A
szintén carbonacél anyagú gerendahidakat is Szikszay Gerő tervezte.
Rendelkezésre állnak az ártéri hidak
vasbeton tervei is, ezeket Szikszay
Gerő készítette. Az ártéri hidak építé
sét 1927 őszén kezdték, és a meder
hídhoz hasonlóan, rendkívüli gyorsa
sággal pár hónap alatt elvégezték.
A 102 (8 xl2,8 m), illetve 54 m
(ll,0+3x 14,4 m) hosszú ártéri műtár
gyak 1927. év végére készültek el. Az
ártéri hidak szögecselt főtartójú, vas
150
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(Makói Múzeum füzetei 19.)
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Ferde rúddal merevített új közúti
híd (1974)

Az új hídhoz
a meglévő alé
pítményeket
részben felhasz
A nagylaki határállomás kiépítése és a 43.
nálták. A meg
sz. főút korszerűsítése miatt az eredeti nyom
lévő mederpil
vonalon a Maros-keresztezés mindhárom mű
lérek könnyű
tárgya helyett korszerű hidak épültek. Az új
felszerkezet éhidak építését az elégtelen szélességen kívül
pítését indo
a gyenge teherbírás, a rideg törésre hajlamos
kolták. A híd
és vegyes eredetű acélanyag, valamint az elég
főalapok feltá
telen átfolyási szelvény is indokolta. Szintén
rásakor kide
vízügyi vizsgálatok alapján a középső meder
rült, hogy az epillért (a vasúti híddal összhangban) meg
redeti tervek
kellett szüntetni. A szerkezet alsó élét, köszön
kel szemben az
hetően a kis szerkezeti magasságnak, 1,4 mé
alapozási sík
terrel tudták megemelni.
3,23 m-rel ma
A mederhíd terveit az Uvaterv, dr. Darvas
gasabban van,
Endre készítette, a két ártéri hidat pedig dr.
ezért azokat
Répay Géza tervezte. Az alépítményeket és
vasbeton
nye Az oldalirányú eltolás részletei
az ártéri hidakat a Hídépítő Vállalat, a me
regtesttel
meg
derhíd felszerkezetét a Közgép készítette. A
(Makói Múzeum Füzetei 19.)
erősítették. A
hidat 1974. december 4-én adták át a forga
lomnak [1] [12].
mederpilléreket elégtelen cölöphosszak mi
att 35-35 db új vasbeton cölöppel megerősí
A meder fölött tehát a meglévő alépítmé
tették [1].
nyekre, többtámaszú, háromnyílású, ferde
Az egymástól 12,9 m-re lévő főtartók
rúddal merevített acél gerendahíd épült. A
között 4,67 m-enként acél kereszttartó van,
két ártéren monolit vasbeton gerendahíd ké
melyekre feltámaszkodik a 18 cm vastag vas
szült (a makói oldalon tömör lemezhíd, a kisbeton pályalemez. A vasbeton pályalemez
zombori oldalon ívkorrekcióban háromcellás
részt vesz az egész szerkezet erőjátékában.
szekrény gerendahíd). Az építés alatti forga
Az „A" teherbírási osztályú híd kocsipályája
lom fenntartására a régi mederhidat 20 mé
11 m széles.
terre, cölöpjármokra félre húzták. Az ártéri
A ferde rudak igen kedvezővé teszik a
hidaknál építési provizóriumra nem volt
szerkezet erőjátékát. A ferde függesztőrudak
szükség.
révén a főtartó gerenda igénybevételeinek 46
%-os csökkentése vált lehetséges
sé. A jelentős igénybevétel-csökke
nés elsődleges oka a nyílások egyen
lőtlen aránya (1:2:1). Az oszlopok
és a ferde rudak zárt négyszög ke
resztmetszetűek, 500x500 mm be
foglaló mérettel. A hegesztett szer
kezet helyszíni illesztései NF csa
varosak.
A meder szerkezetet a csatlakozó
töltésen teljes összeszerelés után,
hosszirányú mozgatással helyezték
végleges helyére [11]. A pilléreken
mozgó saruként első ízben alkalmáztak teflon anyagú műgumi
Az új Maros-híd korszerűsítése idejére a régit 20m-re eltolták (MTI)
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korong sarukat [12]. A végleges
helyen már csak a pályalemez terv
szerint ütemezett betonozását kel
lett elvégezni. A középső pillért el
bontása előtt fel lehetett használni
ideiglenes támaszul [1].
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Magyarcsanád határában ma is megtalál
hatóak mind a közúti, mind a vasúti híd ma
radványai. Ma már egyik híd sem üzemel.
Hányatott sorsuk, rövid életük elsődleges
oka a Trianonban kijelölt országhatár. A vas
úti hidat az L, míg „szerencsésebb" közúti
társát a II. világháború sodorta el. (Hasonló
sorsú hídroncsok találhatóak még az Ipoly és
a Dráva mentén is.)
A két híd sorsa pusztulásuk után is közös:
vándorhídként új helyen tovább szolgálják a
közlekedést.

A közúti acélhíd
A magyarcsanádi kompátkelés nagy múlt
ra tekint vissza. A révhely részletes bemuta
tását külön fejezetben már ismertettük. Az
állandó híd építése már a reformkorban fel
merült, és komolyan foglalkoztatta a várme
gyét. Az ártéren fahidakat építettek, de a me
derhíd csak a XIX. század végére, a millenni
um jegyében született meg [3]. 1837-ben ké
szült összeírás szerint a révhelyhez vezető út
ártéri szakaszán három darab fahíd állt 5-518 öl hosszal és 3 öl szélességgel [13].
A mederhíd fölépítésére 1894. január 31én tartottak versenytárgyalást, melyre
három pályázat érkezett: a Schlick-féle
vasgyártól, Nicholson W. Fülöptől és a Da
nubius Magyar Hajó- és Gépgyártól. Az
alispán februárban a Nicholson vállalatot
bízta meg a munkával [14].
A mederhidat Zielinski Szilárd tervezte.
A helyszíni ellenőrzéssel Czappán József
segédmérnököt bízták meg, akit júliusban
elhelyeztek, így munkáját Flamm Samu
harmadéves műegyetemi hallgató vette át.
A pillérek 1894. december 12-én már
álltak. A szerelést követő próbaterhelést
3768 mázsa kővel 1895. június 5-én tartot
ták, majd június 9-én átadták a hidat a for

galomnak [14], A három egyforma csonka
szegmens nyílás 47 m-es volt [14]. A három
nyílású acélhíd alépítményei vasbetonból
épültek. A mederhídhoz csatlakozó három
független ártéri hidat ekkor nem építették át,
továbbra is fahidak maradtak [3].
A háború első jelei már 1912-ben elérték
Magyarcsanádot. Ekkor ugyanis a falu hatá
rában nagyszabású hadgyakorlatot tartottak,
melyen 180 ezer katona vett részt. A hadgya
korlat során a Maros fölötti vasúti híd mellett
katonai hadihidat állítottak föl, melyet meg
tekintett Ferenc Ferdinánd trónörökös és
számos külföldi magas rangú katonatiszt is
[7].
A jelentős forgalmú „szekérhíd" szerepe
1918-ban leértékelődött. A trianoni határral
az átkelő határállomás lett. A falu egy csa
pásra az ország belsejéből a határ szélére ke
rült. A hidat csak a kettős birtokosok hasz
nálhatták [7]. Az ártéri hidakkal kapcsolatos
jegyzőkönyv tanúsága szerint (1938) a 8,5 m
nyílású feszítőműves, és a háromnyílású ékelt
gerendás (15+15+15 m) hidat ekkor öt helyen
alátámasztva használták [10].
A II. világháború alatt a bal parti pillér fö
lött a román katonaság egy beton fallal elzár-

A közúti Maros-híd átadása (Makói Levéltár)
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ta a hidat, és csak olyan széles nyílást hagy
tak, hogy egy szekér pont átférjen rajta. Az
éjszakai közlekedési tilalom idejére a nyílást
farönkökkel elzárták. A hídfőben állandó ka
tonai őrséget állítottak [9]. Az aláaknázott
közúti híd bal parti szélső nyílása 1940. júli-

mellett szovjet műszaki alakulatok pontonhidat vertek. A megmaradt nyílásokat állam
közi megállapodás értelmében, 1956-57-ben
a Közgép elbontotta. Az alépítmények azóta
is ott meredeznek a folyómederben [1] [9].
Az elbontott híd felhasználásával épült két
híd a Zagyva fölött. A 10 oszlopmezőt, 47,85
m támaszközű rácsos acélhidak ma is forga
lomban vannak Szolnok és Zagyvarékas ha
tárában. A hídköltöztetés révén ismerjük a
szerkezet főbb adatait [4]. A 6,36 m tengely
távolságú főtartók között 4,5 m kocsipálya és
0,75-0,75 m kiemelt szegély van. A hidakat a
végleges helyen állványról szerelték. A híd
költöztetés terveit Strébeli Géza (Uvaterv)
készítette [1]. A pillérek állnak, talán egyszer
ezt a hidat is újjáépítik.

Az ártéri fahíd (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

us 9-én, reggel nyolc órakor felrobbant. A
robbanás egy román járőrparancsnokot ma
ga alá temetett, és három további katonát
megsebesített [8] [9] [12]. Ezen a keddi reg
gelen, a tomboló nagy vihar miatt a hídon a
közlekedés nem indulhatott meg. Reggel
nyolc óra előtt a villám belecsapott a Kiss-féle apátfalvi téglagyár kéményébe, és annak
felső szakaszát ledöntötte. A következő ro
bajt a híd okozta. A híresztelésekkel szem
ben valószínűsíthetően villámcsapás okoz
hatta a híd felrobbanását. Ezt igazolja, hogy
a robbanás idején a katonai szolgálatváltás
pont a hídon tartózkodott [9].1944-ben a híd

A vasúti acélhíd
A rendkívül rövid életű, mindössze 16 évig
szolgált vasúti hídról szinte alig sikerült
adatokat felkutatni.
Hasonlóan a makói Maros-hídhoz, a mederhídon kívül, mindkét oldalon épült ártéri
híd is. A jobb parti ártéri híd (a 39+665 szel
vényben) 45 m nyílású, 46,20 m támaszközű
rácsos acélszerkezet, a háromnyílású meder
híd (a 40+ 568 szelvényben) 60+70+60 m nyí
lású acélszerkezet, és a bal parti szintén há
romnyílású ártéri szerkezet (a 41+124 szel-

A híd 1938-ban és egyik nyílásából épült Zagyva-híd [4]
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vényben) 50+10+10 m nyílású acél, illetve
vasbeton szerkezet volt. A két 10 m nyílású
vasbeton hídon kívül, valamennyi nyílás két
támaszú, alsópályás, csonka szegmens alakú
szerkezet volt, oszlopos rácsozással [6].
A Hódmezővásárhely-Makó-Nagyszent
miklós vasútvonal építésekor, Magyarcsanád
és Őscsanád állomások között 1903-ban
épült hidak csupán 1919-ig üzemeltek. Ak
kor felrobbantották és a forgalom többé már
nem indult meg.
A 47,2 km hosszú
vasútvonalból
13,6 km (Őscsa
nád - Nagyszent
miklós) Románi
ához került. 1920
és 1944 között
csak a magyar ol
A lerobbantott híd
dalon volt vasúti
forgalom.
A megmaradt nyílásokat 1956-ban a MÁVAG bontotta el. A jobb parti ártéri híd erő
sen pusztult hídfői, valamint a mederhíd va
lamennyi alépítménye lényegében sértetle
nül azonban ma is áll.
A háromnyílású mederhíd és a jobb parti
egynyílású ártéri híd egy-egy szerkezete ván
dorlóidként tovább szolgálhatta a vasúti köz
lekedést. A csongrádi Tisza-híd II. világhábo
rú utáni helyreállításakor a középső, 120 mé-

1956 óta csak a hídfők és pillérek állnak
(Jójárt János felvétele)

teres nyílás helyén annak megosztására be
építették a magyarcsanádi Maros-ártéri-híd
46,20 m támaszközű nyílását [2]. A forgalom
ezen a szerkezeten folyt 1986-ig, a Tisza-híd
átépítéséig.
A mederhíd egyik nyílását átalakítások
után, 1960-ban a sajóecsegi Sajó-híd helyre
állításához használták föl, ahol jelenleg is
megtalálható, mint a híd középső nyílása. A
sajóecsegi tervdokumentáció alapján megis
merhetjük a hídnyílás fő adatait. A nyolc
oszlopmezős főtartójú, parabolikus felső övű
hídnyílás támaszköze 48,96 m, szabad nyílá
sa 47,8 m. A főtartó magassága 3,61 és 7,93
m között változó [5].

A magyarcsanádi ártéri híd új helyén 1946-ban (Szentesi Levéltár)
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Megyében. Szolnok, 2000.
[5] A sajóecsegi vasúti Sajó-híd
törzskönyve. MAV Hídtervtára.
[6] Magyarcsanád Nagyszentmiklós 225. sz. kézi
hossz-szelvény. MAV Hídtervtára.
[7] Marjanucz László:
Magyarcsanád. Száz magyar falu Millenniumi sorozat.
[8] Tóth Ferenc: Apátfalva.
Száz magyar falu - Millenniumi
sorozat.
[9] Apátfalva vagy
Magyarcsanád. In: Móra Ferenc
Múzeum Evkönyve, Szeged, 2000.
[10] A híd vizsgálati lapjai (1938),
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.

A vasúti Maros-híd bontása 1956-ban (MAV Szegedi Igazgatóság

[12] Tóth Ferenc szóbeli közlése alapján (2003
februárja).
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A vasúti híd alépítményei még állnak... Qójárt János felvétele)
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KÜLÖNSZINTŰ KERESZTEZÉSEK
SZEGED-RÓKUS, VASÜT FELETTI (IZABELLA) HÍD
(5.SZ. FŐÚT 167+518 KM sz.)
Átépítés éve:
Nyílásai:
Pályaszélessége:
Szerkezeti hossza:
Pályafelület:
Teherbírása:

1974-1976.
21,85+24,43+21,40+
21,40+20,40+21,40+
10,50+21,80 m
2,8+(0,3)+14,0+(0,3)+
2,7 m
161,10 m
3142,00 m2
„A" osztályú.

A felül
járó Sze
ged város
belterüle
tén valósítja meg a
vasúti és a
megnöve
kedett fő
forga
Keresztmetszetek (Hargitai Jenő rajza) úti
lom külön
szintben való keresztezését. A MÁV SzegedKötegyán-oh. vasútvonalat és egyidejűleg
kétvágányos villamosított városi vasutat, a
villamosnak a telephelyre vezető vágányát,
városi utcát hidal át a nyolcnyílású műtárgy.
A MÁV állomáshoz közeli szertár területek
alkalmasabb használhatóságához is
hozzájárul [1].
Hasonló funkciókat ellátva 1935ben épült már két híd, az akkori
viszonyoknak megfelelően, - a nem
zetközi autóút műtárgyaiként - 2x1
közúti forgalmi sávval, csak a vasúti
vágányok, valamint a villamos remiz
vágány fölött [2]. Ekkor a vasutat ke
resztező felüljárót nevezték Izabellahídnak, építésvezetője Szmodits Zol

tán, kedves hozzátartozója iránti tisztelete ki
fejezéséül, mely "hídnevet" a monolit vasbe
ton főtartó bütüinek felületébe mélyülő be
tűkkel és évszámmal örökítettek meg. Oly
mélyen ivódott a szegediekbe e szokatlan
névadás, hogy a hidat ma is így említik szó
beszédjükben, holott sajnos erre ma a hely
színen semmi nem utal [3].
A szegedi nagyárvíz utáni városrendezést
10 évvel megelőzően készült egy felüljáró, a
térségünkben akkor kiépített Álföld-Fiume
vasútvonal fölött, - az ugyanakkor épített
Szeged-Rókus vasútállomás déli határánál - a
Budai országúton. Ez a híd két vágányt ke
resztezett, paramétereiről rendkívül kevés

A felüljáró beépült környezetben (Jójárt János felvétele)
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Az első és második generációs felüljárók

együtt valósult meg.
A híd alapozása Franki-rendszerű vert vas
beton cölöpözéssel, támaszai monolit vasbe
tonból készültek úgy, hogy az áthidalandó
nyomvonalas létesítményekkel való párhuza
mosságukat igyekeztek megvalósítani. így a
felszerkezetek ferdesége igen érdekesen vál
tozó a merőlegestől közel 45 -ig. A hosszú
műtárgy felszerkezeti részleteit úgy alakítot
ták, hogy teljes h o s s z á b a n folytatólagos, ül.
statikai váz szerint feltétlenül e n n e k kell te
kinteni.

Remiz felüljáró (Közútkezelő Tervtára)
megbízható adat maradt fenn. A keresztezés
város felőli oldalán a feljáró utat nagyon kis
vízszintes ívvel a vasúti vágányokkal párhu
zamos irányba elfordították és az állomás fel
vételi épületének főhomlokzati tengelyénél
kanyarították vissza, lényegében ugyanilyen
kicsi sugarú másik ívvel az akkor Budai út,
ma Kossuth L. sugár út irányába [4]. E n n e k a
veszélyes „S" kanyarnak a korrekcióját való
sították meg az Izabella-híddal és feljáróival.
A felüljáró 1976-os átépítése a Szeged vá
roson átvezető főút korszerűsítésével

Megerősített fix támasz (Jójárt János felvétele)
Az időben változó mozgások tekintetében
a felszerkezet valós és természetes viselkedé
se kisebb részlet Ül. tartozék (dilatáció) gon
dokkal járt és mintegy 20 éves korban látszik
a nyugalmi beállása. (A 20 m széles, 161 m
hosszú, vasbeton térbeli szalagban előrefe
szített, utófeszített, háromszög alapú mono
lit szakaszok vannak.)

Sz.BOBD'2ÖíiCS
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A legnagyobb nyílás állványzata (Hídépítő Rt

,
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A felszerkezet jelentős része 20 m-es, 90 cm
magas, EHGE jelű, gyártóműben előregyár
tott, előrefeszített, I-szelvényű vasbeton híd
gerendákból /szorosan egymás mellé helyez
ve/ és tetejükön 20 cm vastag, együttdolgoz
tató helyszíni monolit vb. lemez felhordásá
val készült. A vasűti vágányok feletti 23,8 mes legnagyobb szabadnyílást és egy trapéz
alaprajzú nyílást a helyszínen készített mo
nolit vasbeton, takaréküreges, utófeszített,
118 cm magas szerkezettel hidaltak át [5].

tési munkaterülete is meglehetősen szűk tér
re korlátozódott, ráadásul a hídépítés teljes
ideje alatt fenntartandó villamos-remizi for
galmi vágány úgyis a munkaterületen volt.
A híd- és útépítés összehangoltságához fel
tétlen együttműködés volt szükséges. Az út
építők oldaláról jeleskedő személy az Utibertől dr. Franki Sándor, a tervező Uvatervtől
Lávay Ervin volt. A jelentős vasbeton támfal
megépítésével, csatorna kapcsolatokkal együtt
a korszerűsítési költség 78 MFt volt.
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Támfal-keresztmetszetek (Hargitai Jenő rajza)
A felszerkezet gerendái (Hídépítő Rt. Tervtára)

Ezen teherhordó részekre került a szigete
lés, a védőbeton és az aszfaltbeton. A négy
forgalmi sávos kocsipálya mellett mindkét
oldalon szegéllyel kiemelt, acél szalagkorlát
tal elválasztott gyalogjárda épült.
Építéstechnológiai érdekesség, hogy az
előregyártott vasbeton hídgerendákat Buda
pestről vasúton szállították a szegedi teher
pályaudvarra és a tőle kb. 4 km-re lévő építé
si munkahelyre nem közúti fuvareszközzel,
hanem az akkor még meglévő városi villa
mosvasúti vágányrendszeren szállították el
[6].
Azóta már régen megszűnt a városi villa
mos vasút hálózatának a teherpályaudvari
szakasza. Ez a szállítás mintegy hattyúdala
volt üzemének.
Ennek a szállítási módnak előnye, hogy a
villamos személyüzemi időszakán kívül
éjszaka végezték. A közúti szállítás külön
nehézségekkel lett volna terhes amiatt, hogy
az utak építési munkálatai párhuzamosan
folytak és a felüljáróhoz vezető szakaszon
csatornaépítés volt, valamint a felüljáró épí-

Különféle adottságok és okok miatt a me
gye szűkölködik nyomvonalas létesítmény
keresztezések korszerű, különszintű létesít
ményeiben. Ily feladatokat ellátó objektuma
ink kicsiny csokra időrendben:
A Cegléd-Szeged-Temesvár vasútvonal
Tisza-folyó keresztezésénél, a város felőli ol
dali feljárójának a mederhídhoz csatlakozó
szakaszán hétnyílású boltozatos műtárgy volt,
1858-1945 között, melynek környezete a vá
ros iparnegyedeként funkcionált.
A Cegléd-Szeged-Temesvár vasútvonal
szegedi személypályaudvara mindkét végé
nél van egy-egy, a vasúti töltés alatt átveze
tő, félkör szelvényű tégla boltozatos, eredeti,
a vasútkiépítéssel azonos időpontban ké
szült és ma is üzemelő műtárgy. Ezek a te
herpályaudvarhoz vezető közúti kapcsolato
kat szolgálják ki ma is (Máglya utcai és Ga
lamb u.-Fővám köz).
A Cegléd-Szeged-Temesvár és az AlföldFiume vasút vonalak 1870-1920 között léte
zett keresztezése, Szeged város délnyugati
térségében.
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Az 1883-ban elkészült közúti Tisza-hídnak
mindkét parti feljáró szakaszában létesítet
tek külön szintű műtárgyakat, amelyek nagy
ban segítették a folyó rakpartjának kellő
funkcionálását. A szerkezeteknek idők folya
mán való átalakításaival, de téráthidalásaik
nyílásbeosztásainak változatlansága mellett
ma is jól szolgálnak a városi életben, köz
lekedésben.
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A korábbi Alföld-Fiume vasúti nyomvona
lat 1935-ben az 5. sz. főút korrekciója
kapcsán közúti felüljáróval hidalták át, ekkor már Szeged-Röszke-oh. (-Horgos) vas
útvonal a megnevezés - Szentmihálytelek
(Szeged délnyugat külsőség) térségében. Az
útkorszerűsítéskor, 1968-ban végrehajtott
szélesítéssel és felszerkezetcserével üzemel
ma is a híd.

Újszeged, Közép kikötő sor alulvezetése
(Jójárt János felvétele)

Az Alföld-Fiume vasútvonal és Ásotthalom-Mórahalom-Zákányszék-Domaszék tér
ségi keskeny nyomtávú gazdasági vasút keresztezési műtárgya, Szentmihályteleknél
(Szeged délnyugati külsőség) 1870-től üze
mel. A kisvasúinak az 1970-es években tör
tént megszüntetése óta önkormányzati keze
lésű dűlőút vezet át a vasúti híd alatt.

5.sz. főúton a horgosi felüljáró
(Jój árt János felvétele)

Szeged város északkeleti lakótelep fejlesz
téséhez kapcsolódóan, az ávízvédelmi kör
töltésnél, a 47. sz. főút 220+893 km szelvé
nyében behúztak az úttest alá egy, a gyalo
gos forgalom átvezetésére, a helyszínen ké
szített monolit vasbeton keretszerkezetet,
1967-ben.

A korábban Alföld-Fiume, későbbiekben
Szeged-Békéscsaba-Kötegyán-oh. vasútvonal
Hódmezővásárhely várost keresztező szaka
szán a Bajcsy-Zsilinszky u. - Síp u. főforgal
mi útnak az egyenesében szintbeli a keresz
tezés és az állomás miatt sokat van zárva a
sorompó.
A sorompót kikerülőén - az utca nyom
vonalának rövid kerülőút jelleggel való kité
rítésével - egy korlátozott közúti űrszelvény
magasságú, kétnyílású, vasút alatti aluljáró
biztosít gyors átjutást.
A Hódtó-Fáncsy utcáknál van a másik,
egynyílású, hasonló aluljáró személygépjár
művek és kommunális járművek számára.
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47.sz. főúton Szeged-Tarján gyalogaluljáró
(Jójárt János felvétele)
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Szegeden a Bertáian-híd feljárói alatt több
lakóutca átvezetés van, legjelentősebb a jobb
parton lévő, de már a töltés által védett, Fel
ső-Tiszapart városi főforgalmi út.
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lósult meg 2002-ben (431. sz. főút 0+080 km
szelvény).
Szeged belvárosában néhány középület és
lakóház alatt közforgalom átvezetésre ül. az
utca fölé történt beépítésre van kellemes
példa. Helyi szóhasználattal: átjárósházak:
Boldogasszony sugárúti Hősök kapuja; Dóm
téri püspöki palotánál, egyetemi épületnél
árkádsorral; Attila utca a Mars téri lakóház
nál; a történelmi városmagban az Oroszlán
utcai, Hild kapu gyalogátjárói jelesebbek s
funkcionálnak, Árpád tér-Aradi Vértanúk te
re közti passzázs-sor; lezártak, de létezők a
Kárász-Feketesas utcai, Klauzál tér-Híd utca
stb. háztömbök kapualjas átjárói.)

Felső-Tisza-part átvezetése a Bertalan-híd alatt
(Jójárt János felvétele)

Szentes város nyugati elkerülő útjának ki
építésekor készült 1998-ban, egy vasútat és
egyidejűleg egy alsóbbrendű országos utat is
keresztező közúti felüljáró (451. sz. főút 41+
524 km szelvény).
A Kiszombor határállomás megnyitásához
kiépített főúton, a vasútvonal mellett, a már
korábban meglévő kerékpárúinak az új út
alatti átvezetése hullámosított acéllemez, cső
szerkezetű, 3,00 m átmérőjű műtárggyal va-

Dóm téri árkádsor (Jójárt János felvétele)
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Szeged és környéke 1864-ben (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
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Szeged részletes térképe a XX. század elején
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Megyei úthálózati térkép (1951, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Megyei úthálózati digitális munkatérkép napjainkban
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Az 1870-ben épült algyői vasúti Tisza-híd törzskönyve (MÁV Rt. Hídtervtára)

Csongrád-szentesi közös Tisza-híd
közúti törzskönyve (1915.)
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
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vasúti törzskönyve (1950.
(MÁV Rt. Hídtervtára)
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A Csongrád-szentesi közös Tisza-híd közúti törzskönyve (1961.) (Központi Hídtervtár)

Az algyői vasúti Tisza-híd törzskönyve (MAV Rt. Híd tervtára)
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Makó, Maros ártéri-híd törzskönyve (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Szeged-Rókus (Izabella) felüljáró törzskönyve (Közútkezelő Tervtára)
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5
BV Falazott-, beton-, Tafij-rnsbítéteo betonkid Tlsogüati lapjai

Hídvizsgálati lapok 1938-ból (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Hídvizsgálati lap rajz- és adatlap melléklete (Kiskőrösi Közúti Szaakgyűjtemény)

MELLÉKLETEK

TÖRZSKÖNYVEK, HÍDLAPOK

Betonboltozatok hídlapfotokon (Közútkezelő Tervtára)
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TÖRZSKÖNYVEK, HÍDLAPOK
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Jellegzetes háromnvílású hidak (Közútkezelő Tervtára)

NYILVÁNTARTÁSOK, MEGHÍVÓK, IRATOK

NYILVÁNTARTÁSOK, MEGHÍVÓK, IRATOK

A Budapest-szegedi út műtárgykimutatása (1947.) (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

172

MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

NYILVÁNTARTÁSOK, MEGHÍVÓK, IRATOK

A 46.sz. főút hídnyilvántartása (1958.) (Közútkezelő Tervtára)

Szeged város hídnyilvántartása (1977.) (Csongrád Megyei Közlekedési Felügyelet)

NYILVÁNTARTÁSOK, MEGHÍVÓK, IRATOK

Éljen

Gerő, a

MELLÉKLETEK

hídverő!

A szegedi Belvárosi (régi) Tisza-híd újjáépítésének korabeli emlékei (1948.
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A szegedi Belvárosi (régi) Tisza-híd felújítására készített meghívó (1996.
A MAGVAK KÖZTÁRSASÁG

PROGRAM

K t e t e t e d f e l . HírkOíKsI

HmiMal;
L'niü/Julkixüsi es Koordinációs Igazgatóság

és Vfeügyi MinlMlíriumi

II.(X) Htmmua

megbízásából

is
Szentes Város Önkormányzata

A mughívouukíii kils/íimi:
Csongnkl Megyei Állami Kó/wlkezeló

Sztrblk Imre

Közhasznú Társaság

polgármester

valamint
Szentes Város Ö n k o r m á n y z a t

A létesítményről

íü a Fővállalkozó

jWr**,.*

H O D U T KII.

Serfőző István

tiszlrkttel

meghívja

Önt

liSmlMHir.il:

DÉLTERV Kft
HÍDEPfTil Rí.

HÓDÚT Kft.

t'iThf) kirilrlfzu:

ugyvczeiSje

HÍDÉPÍTŐ Rí.

l»8. december leV-iJi (szerdán)
A z e l k e r ü l ő utttl

ll.lXI órára

IjtitHtfHlítii;
Csongrád Megyei Állami Közútkezelő

a

l / i K p t M M l »,„«,-

közhasznú Társaság

451 számú főút Szentest

Dr. (ívurkovics S ú n d o r

elkerülő út é s hídjainak

Közlekedési. Hfrtflzlési i s Vízügyi

a 451 számú elkcrUlfl lil Tisza-híd

Minisztérium államtitkára

(elüli ágon a körforgalmi csomópontnál

Szúzal

a 451 sz. (Bitón Kiskunfélegyháza felöl, vagy
a városközpontból a ré£i átkelési szakaszon

ünnepélyes
forgalomba

Migk6ttHtht:

helyezésére

A 451. sz. főút Szentest elkerülő szakasz avatásának emlékei (1998.)
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NYILVÁNTARTÁSOK, MEGHÍVÓK, IRATOK

MELLÉKLETEK

A makói Maros-hidak ismertetője és a tervező nívódíja

Az algyői híd ismertetője

Szeged Megyei Város Tanácsa

meghívja

A Szeged Északi Tisza-híd
1979, november 4-én, délelőtt 11 órakor kezdődé

SZEGED, É S Z A K I TISZA-HÍD

ünnepélyes átadására és forgalomba helyezésére

Találkozás: a Római k ö r ú t Szllléri sugárúti csomópontban

A szegedi Északi Tisza-híd avatására készített szalag és az átadási meghívó
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NYILVÁNTARTÁSOK, MEGHÍVÓK, IRATOK

MELLÉKLETEK

Hídlapok listája (1947.) (Közútkezelő Tervtára)

Kivitelezési szerződés (1951.) (Közútkezelő Tervtára)

Próbaterhelési jegyzőkönyv

Dr. Gáli Imre jegyzetei a megye hídjairól (1963.)
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TERVEK

MELLÉKLETEK

TERVEK

A szegedi Belvárosi és az algyői Tisza-híd általános elrendezése (Folyami hidak komplex fejlesztési koncepciója, 2000.
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TERVEK

MELLÉKLETEK

A megye leghosszabb, illetve egyetlen vasbeton Tisza-hídja
(Folyami hidak komplex fejlesztési koncepciója, 2000.)
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MELLÉKLETEK

TERVEK

Tisza-híd tervek (1901.)
(Kiskőrösi Közúti
Szak gyűj temény)

A szegedi közúti Tisza-híd általános terve és a meg nem valósult alternatív terv (Somogyi Könyvtár)
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MELLÉKLETEK

TERVEK

Szeged-horgosi út mútárgyterve 1935-ből (Közútkezelő Tervtára)

HOSSZANTI

METSZET

L. - -----

A

SZEGED-

CSONOPÁDI TRVH. KOZÜT

35-3t<5KM.

ÖZELV-

£P/T£NŰ0

VASBETON KONZOLOS KERETHÍD
MÉRETARÁNY -

VÁZLATTERVE

:

V </00

Típustervként alkalmazott terv 1933-ból (Közútkezelő Tervtára)

FOTÓK

MELLÉKLETEK

FOTÓK

55. sz. főút Maty-ér híd

4415. j. út 16+001 km híd

4642. j. út Kórógy-ér-híd

4519. j. út Dong-ér híd

5 sz. főút 156+331 km híd

4415 j. út 9+521 km híd

A kevéssé ismert vasbeton hidak (Jójárt János felvételei)

181

FOTÓK

MELLÉKLETEK

Makói Maros-hidak
kicsit más szemszögből
(Jójárt János felvételei)

182

MELLÉKLETEK

FOTÓK

(Szíjgyártó Lajos felvételei)

A megye folyami hídjainak
vizsgálata különleges eszközöket
igényel

Qójárt János felvételei)
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FOTÓK

MELLÉKLETEK

A szegedi Tisza-híd árvízben

Baleset a 43. sz. főút 39+562 km-nél

Kerékpáros híd a közúti híd mellett

Makó, közúti Maros-ártéri híd
(Jójárt János felvételei)
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Öszvérhíd alulnézetben

MELLÉKLETEK

FOTÓK

A MÚLT EMLÉKEI

Korabeli képeslap az azóta átépített hídszakaszról

55. sz. út Maty-ér hídja 1938. (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

Dong-ér zsilip 1940. (Szegedi István)

A Bertalan emlékmű utolsó percei (Bozóki András felvételei)

KORABELI SAJTÓFOTÓK

A szegedi (Belvárosi) Tisza-híd a városképben

Az algyői Tisza-híd cölöpéi

Északi Tisza-híd éjjel

Csongrád-Szentes közötti Tisza-híd próbaterhelése (Enyedi zoltán felvételei)
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MEGYEI HÍDÁLLOMÁNY

MELLÉKLETEK

35
100
238
77
57
29
30
1410
120
120
30
320
545
128
104
278
102
100
40
80
990
60
35
56
40
30
900
21
160
238
51
52
35
60
28
43
38
120
47
40
50
90
40
40
60
140
26
100
33

51
121
3096
90
67
58
61
15067
143
143
44
792
1239
1238
222
274
121
102
53
101
5110
72
45
65
56
38
5695
23
207
553
49
51
71
56
23
32
35
143
48
85
59
99
39
39
148
128
22
239
61

11,0
11,0
14,0
11,0
11,0
14,6
14,6
15,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
6,5
9,0
10,0
9,0
11,0
11,0
8,5
10
9,0
8,0
11,0
9,0
9,0
8,0
9,7
9,7
8,0
8,0
4,8
8,0
6,0
6,0
7,1
10,0
8,0
9,0
10,0
10,0
8,0
8,0
9,0
8,5
6,0
8,0
7,0

A/1976
A/1967
A/1967
A/1967
A/1967
H/1910
A/1956
A/1967
A/1967
A/1967
A/1967
A/1967
A/1967
A/1967
IA/1950
A/1967
A/1967
A/1986
A/1967
A/1967
A/1967
A/1967
A/1967
A/1956
A/1956
A/1986
A/1967
H/1910
A/1986
A/1986
A/1967
A/1967
H/1910
A/1967
H/1910
H/1910
H/1910
A/1967
A/1967
B/1967
B/1967
B/1967
B/1967
B/1967
B/1967
B/1967
H/1910
B/1967
IA/1950

HÍDÉPÍTÉS ÉVE

46
110
1621
82
61
40
42
7616
130
130
40
720
1126
1125
281
304
121
113
48
92
4688
72
41
72
51
30
4952
29
174
468
61
64
118
70
38
53
49
130
60
94
59
99
49
49
164
150
36
265
74

HÍD TEHERBÍRÁSA

1
1
8
1
1
1
1
19
1
1
1
4
3
8
3
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
14
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
3
2

KOCSIPÁLYA
SZÉLESSÉG (m)

HÍDFELÜLET (m2)

MAX. Nyíl. (dm)

HÍD NEVE
Szeged, Fehér-tó-Majsai főcsatorna
Szeged, Algyői főcsatorna
Szeged-Rókus vasút feletti felüljáró (Izabella)
Szeged-Horgos vasút feletti felüljáró
Röszke, Maty-ér főcsatorna
Röszke-O.határ belépési o. Paphalmi csatorna
Röszke-O.határ kilépési o. Paphalmi csatorna
Szeged, Bertalan Tisza-híd
Szőreg, Szőreg-Kübekházi főcsatorna
D e s z k , Deszk-Fehér-tói főcsatorna
Kiszombor, Csipkési főcsatorna
M a k ó , Maros, Kiszombori oldali ártér
M a k ó , Maros, Mederhíd
M a k ó , Maros, Makói oldali ártér
Apátfalva, Sámson-Apátfalvi főcsatorna
Szentes, Veker-ér főcsatorna
Szentes, Kórógy-ér főcsatorna
Hódmezővásárhely, Kenyere-ér főcsatorna
S z é k k u t a s , Kakasszéki főcsatorna
Algyő előtt, Kopáncs-Kistisza főcsatorna
Algyő, Tisza-híd
Szeged, Szillér-Baktó főcsatorna
Szeged, Tarján gyalogút feletti felüljáró
Szeged, Maty-ér főcsatorna
M ó r a h a l o m , Széksóstói főcsatorna
Kiszombor, kerékpárút feletti felüljáró
Csongrád-Szentes közti Tisza-híd
Szentes-Kucori-átemelőcső védő-műtárgy
Szentes, Kurca-ér főcsatorna
S z e n t e s , Vasút feletti felüljáró
Nagymágocs-nyugat, Mágocs-ér csatorna
Szentes-Lapistó, Mágocs-ér csatorna
Szentes-Lapistó, Kórógy-ér főcsatorna
Nagyfa, Hódtó Kis-Tisza főcsatorna
Nagyfa, Óporgány Holt-Tisza (nem élő csat.)
Nagyfa, Porgány Holt-Tisza (élő csatorna)
Nagyfa, Kósdi főcsatorna
Maroslele, Mátyáshalmi főcsatorna
Maroslele, Porgány főcsatorna
Hmvhely-Szikáncs Mátyáshalmi főcsatorna
Földeák, Száraz-ér főcsatorna
M a k ó , Jángori csatorna
Hmvhely-Csomorkány Kakasszéki főcsatorna
Kútvölgy, Kakasszéki főcsatorna
Hmvhely-Erzsébet Mátyáshalmi főcsatorna
Bogárzó, Sámson-Apátfalvi főcsatorna
Királyhegyes, Aranyadér csatorna
Királyhegyes, Sámson-Apátfalvi főcsatorna
Makó-Rákos, Királyhegyesi főcsatorna

SZERK. HOSSZ (dm)

156+060
160+290
167+525
174+585
176+245
185+340
185+375
2+125
8+740
14+807
24+940
28+705
28+900
29+215
39+220
17+875
30+511
48+220
185+250
205+575
211+044
218+970
220+290
4+822
19+278
0+080
30+625
33+684
38+750
41+524
15+904
20+137
21+003
5+375
7+140
7+150
13+290
12+690
15+695
9+256
16+077
26+223
19+756
21+118
22+970
3+678
2+291
5+428
2+247

NYÍL. SZÁM (db)

5
5
5
5
5
5
5
43
43
43
43
43
43
43
43
45
45
45
47
47
47
47
47
55
55
431
451
451
451
451
4406
4406
4406
4413
4413
4413
4413
4414
4414
4415
4415
4415
4418
4418
4421
4423
4424
4424
4425

HÍD TÖRZS szelvény
(km+m)

Út szám

MEGYEI HÍDÁLLOMÁNY

1972
1972
1976
1971
1971
1935
1966
1979
1975
1975
1975
1974
1974
1974
1949
1975
1967
1993
1974
1971
1974
1967
1969
1964
1959
2002
1981
1925
1998
1998
1967
1967
1928
1973
1898
1927
1950
1978
1968
1982
1974
1974
1974
1974
1982
1981
1930
1967
1955

187

ÖSSZESEN

76 db hídobjektum

40
68
281
252
71
75
181
62
1985
153
199
40
262
81
110
112
100
116
76
90
70
48
48
40
60
61
182

188 db

22
54
222
227
57
60.
112
46
715
92
119
32
249
77
96
101
90
72
61
171
63
38
38
26
36
43
109

4,8
6,9
6,5
9,0
7,0
7,0
3,8
7,4
3,2
4,8
4,4
8,0
8,5
8,5
7,0
9,0
9,0
4,8
8,0
15,0
9,0
6,0
6,0
6,6
4,8
7,0
4,8

30970 dm 39398 m2

Csongrád-Szentes közötti Tisza-hidak (Dr. Imre Lajos ecsetrajza)

H/1910
IA/1950
H/1910
B/1967
B/1967
B/1967
C/1967
H/1910
9/1993
H/1910
H/1910
B/1956
B/1956
B/1956
B/1956
B/1986
B/1967
H/1910
B/1956
A/1979
B/1967
H/1910
H/1910
H/1910
H/1910
B/1956
H/1910

HÍDÉPÍTÉS ÉVE

l
2
3
1
1
1
3
1
25
3
3
1
3
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3

KOCSIPÁLYA
SZÉLESSÉG (m)

SZERK. HOSSZ (dm)

30
30
104
240
60
64
83
54
122
52
116
31
100
70
100
100
90
36
70
80
60
41
41
29
50
50
52

HÍDFELÜLET (m2)

NYÍL. SZÁM (db)

Királyhegyes, Folyó-ér csatorna
Csanádalberti, Királyhegyesi főcsatorna
Makó-Rákos, Sámson-Apátfalvi főcsatorna
Makó-Kövegy, Sámson-Apátfalvi főcsatorna
Árpádhalom, Mágocs-ér csatorna
Nagymágocs-kelet, Mágocs-ér csatorna
Nagyfa-Farkirét, Hódtó-Kis-Tisza főcsatorna
Csongrád, Ártéri csurgalékvíz csatorna
Csongrádi pontonhíd
Nagytőke, Veker-ér főcsatorna
Tömörkény, Dong-ér főcsatorna
Felgyő, Vidre-ér csatorna
Baks, Dong-ér főcsatorna
Sándorfalva, Algyői főcsatorna
Szegvár, Kórógy-ér főcsatorna
Mártélv, Kenyere-ér főcsatorna
Szatymaz-kelet, Fehértó-Majsa főcsatorna
Fábiánsebestyén, Kórógy-ér főcsatorna
Kiskundorozsma, Algyői főcsatorna
Kiskundorozsma, Maty-Fehértói főcsatorna
Balástya, Fehértó-Maj sai főcsatorna
Szatymaz, Fehértó-Maj sai főcsatorna
Forráskút, Fehértó-Maj sai főcsatorna
Zákányszék, Széksóstói főcsatorna
Nagyfa, Porgány-ér főcsatorna
Csanádpalota, Élővíz csatorna
Szegvár, Kurca-ér főcsatorna

MAX. Nyű. (dm)

4+610
14+302
65+048
80+893
4+630
9+941
5+993
12+209
12+515
11+998
12+606
4+033
19+644
48+623
8+381
29+914
5+468
57+878
62+288
51+222
4+232
7+977
8+838
11+801
1+250
2+006
0+373

HÍD NEVE

HÍD TÖRZS szelvény
(km+m)

Üt szám
4425
4426
4432
4434
4448
4448
4454
4513
4513
4516
4518
4519
4519
4519
4521
4521
4525
4642
5405
5408
5422
5423
5423
5432
44123
44129
45126

HÍD TEHERBÍRÁSA

MELLÉKLETEK

MEGYEI HÍDÁLLOMÁNY

1942
1955
1949
1982
1967
1970
1983
1920
1957
1930
1930
1969
1967
1967
1967
1990
1980
1928
1961
1982
1977
1948
1948
1942
1927
1960
1930

Mft

MELLÉKLETEK

HARGITAI JENŐ HÍDLEÍRÁSAI, KONFERENCIÁK

HARGITAI JENŐ HIDLEÍRÁSAI
Szatymaz-Szeged között, Algyői-főcsatorna híd
az 5. sz. út 160+324 km-ben
Szegedi Rókus felüljáró az 5. sz. út 167+518
km-ben
Szeged belterületén Tisza-híd építése
Szeged belterületén Tisza-híd megerősítése
Szeged belterületén Tisza-híd újjáépítése
Szőreg-Deszk között Kübekházi csatorna-híd a
43. sz. út 8+716 km-ben
Deszk-Makó
között,
Deszk-Fehértói
főcsatorna-híd a 4 3 . sz, út 14+784 km-ben
Szeged belterületén északi Tisza-híd építése a
43. sz. út 2+087 km-ben
Makói Maros-híd vasszerkezet építése a 43. sz.
út 28+807 k m - b e n
Uj makói Maros-híd építése a 43. sz. út 28+807
km-ben
Makói Maros-ártéti híd építése a 43. sz. út
29+007 k m - b e n
Makói Maros ártéri-híd újjáépítése a 43. sz. út
29+324 k m - b e n
Szentes-Kunszentmárton között, Veker-csatorna híd a 45. sz. út 17+974 km-ben
Szentes-Hódmezővsárhely között, Kórógy-ér
híd a 45. sz. út 32+006 km-ben
Algyő-Hódmezővásárhely között, K o p á n c s csatorna-híd a 47. sz. út 205+520 km-ben
Algyői vasúti Tisza-híd építése a vasútvonal
1668/72 szelvényben

1972.
1974-1976.
1880-1883.
1928.
1947-1948.
1975.
1975.
1977-1979.
1926-1928.
1970-1974.
1927-1928.
1972-1973.
1975.
1967.
1971.

Algyői vasúti Tisza-híd átépítése a vasútvonal
1668/72 szelvényben
Algyői közúti-vasúti Tisza-híd ideiglenes hely
reállítása a 47. sz. út 210+877 k m - b e n
Algyői közúti-vasúti Tisza-híd medernyílás
szerkezetének cseréje a 47. sz. út 210-877
km-ben
Algyői vasúti Tisza-híd átépítése
Algyői közúti Tisza-híd újjáépítése a 47. sz. út
210+880 km-ben
Szeged területén Szillér-baktói főcsatorna híd a
47. sz. út 218+986 km-ben
Szeged-Mórahalom között Maty-ér h í d korsze
rűsítése az 55. sz. út 4+800 k m - b e n
Szeged-Mórahalom között Nagy-Széksóstói
csatorna híd az 55. sz. út 19+254 km-ben
Csongrádi közúti-vasúti Tisza-híd építése a
451. sz. út 31+195 km-ben
Csongrádi Tisza-pontonhíd újjáépítése a 4513.
jelű út 12+614 km-ben
Földeák előtt Száraz-ér híd a 4415. jelű út
16+001 k m - b e n
Zsombó-Kiskundorozsma között Algyői-főcsatorna-híd az 5405. j . út 62+303 km-ben
Kiskundorozsmai Matv-ér csatorna híd az 5408.
jelű út 51+240 km-ben
Szeged belterületén vasúti Tisza-híd építése a
Szeged-Temesvár vasútvonalon

1900-1902.
1946-1947.

1960.
1974-1976.
1970-1974.
1967.
1962-1964.
1959.
1901-1903.
1957.
1834.
1960.
1982.
1856-1858.

1869-1870.

HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIÁK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1962.
1962.
1963.
1963.
1964.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.

április
október
május
augusztus
június
május
maj u s
maj u s
szeptember
október
október
október
szeptember
május
május
október
május
szeptember
szeptember
március
április
május

26-27.
25-26.
9-10.
28-29.
24-25.
5.
17-18.
14-15.
23-24.
8-9.
14-15.
11-12.
5-6.
16-17.
6-7.
5-6.
25-26.
19-20.
25-26.
26-27.
7-9.
11-13.

Budapest
Szolnok
Budapest
Békéscsaba
Zalaegerszeg
Szombathely
Budapest
Győr
Siófok
Szolnok
Budapest
Nyíregyháza
Szeged
Pécs
Tata
Bp.-Visegrád
Eger
Győr
Debrecen
Siófok
Tengelic
Kőszeg

57
51
45
54
77
48
77
120
114
85
86
90
91
104
132
122
88
112
92
80
73
120

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1983.
1984.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.

május
május
október
október
október
november
október
július

10-12.
8-9.
21-22.
22-24.
7-9.
9-11.
18-20.
28-30.

Gyula
95
Balatonföldvár 60
Budapest
37
Balatonföldvár 75
Balatonföldvá r 70
Balatonföldvár 70
Budapest
90
Győr
120

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

31.
32.
33.
34.
35.
36.

1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.

október
augusztus
szeptember
május
június
június

9-11.
28-30.
2-4.
26-27.
8-9.
7-8.

Szolnok
Kecskemét
Balatonfüred
Győr
Sárospatak
Gyula

160
142
162
166
266
262

fő
fő
fő
fő
fő
fő

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.

június
október
június
május
október
június
október
július

Debrecen
Budapest
Eger
Baja
Szolnok
Esztergom
Szekszárd
Szeged

201
212
280
350
300
254
349
290

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

3-5.
8-10.
29-július 1.
17-19.
11-13.
27-29.
16-18.
2-4.
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Tervezők
Vedres István
Szőreg, Tisza-ártéri híd
1786.
Vertics József
Szeged-aradi út hidjai
1798.
Fest Vilmos
Szeged, Tisza-híd
1844.
Bodoki Henter Károly
Csongrád, Tisza-híd
1846.
Giba Antal
Maros-szabályozással
kapcsolatos hidak
1837.
M. Cézanne
Szeged, vasúti Tisza-híd
1858.
Kocsis Pál
Csongrád, Tisza-ártéri híd
1858.
Dokiéin és Fia
Makó, Maros-híd
1878.
Feketeházy János
Szeged, Tisza-híd
1880.
Zielinski Szilárd dr.
Magyarcsanád, közúti
Maros-híd alépítménye
1894.
Makó, Maros-híd vasbeton
alépítmény
1908.
Beké József
Csongrád-Szentes, Tisza-híd
1903.
Kossalka János dr.
Makó, vasúti Maros-híd
1925.
Szikszay Gerő
Makó, közúti Maros-híd
1926.
Folly Róbert
Szeged, Izabella felüljáró
1935.
Sabathiel Richárd dr.
Szeged, horgosi felüljáró
1935.
Háromnyílású vasbeton
kerethidak
1928.
Haviár Győző dr.
Szeged, közúti Tisza-híd
vázlatterve
1947.
Mihalich Győző dr. és Schwertner Antal dr.
Szeged, közúti Tisza-híd
1948.
Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat,
Rossmann Frigyes
45. sz. főút 32,006 km híd
1967.
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Út- Vasúttervező Vállalat
Habinyák Elemér
Csongrád, ponton híd
1958.
Sigrai Tibor dr.
Algyő, közúti Tisza-híd
1974.
Darvas Endre dr.
Makó, közúti Maros-híd
1974.
Algyő, vasúti Tisza-híd
1976.
Hunyady Mátyásné, Répay Géza dr.
Makó, közúti ártéri Maros-híd
1974.
Csölle Endre
43. sz. főút 8,716 km
1975.
Kiss Lajos
45. sz. főút 17,974 km híd
1975.
Huszár Gyula
Szeged, Izabella felüljáró
1976.
Csongrád-Szentes, közúti
Tisza-híd
1981.
Strébl László
Szeged, északi közúti Tisza-híd 1979.
Néveri Imre
Csongrád-Szentes, vasúti
Tisza-híd
1986.
Megjegyzés: A hídterveken több esetben
nem szerepel a tervező neve, az államépí
tészeti hivatalok a kiviteli munkák pá
lyáztatásához általában általános tervet
készítettek, a kiviteli terveket pedig a
vállalkozó készítette. Az acélszerkezeti
munkák részletterveit 1950-ig általában a
kivitelező, zömében a MÁVAG készítette.
A terveket a nagyobb hidak esetében ál
talában nem egy személy készíti, ebben a
példatárban a vezetőtervezőt tüntettük

fel.
A hídtervezés 1945 előtt általában ma
gánmérnöki irodákban folyt. 1948-ban
Állami Mélyépítéstudományi és Tervező
Intézet (ÁMTI) alakult, 1950-ben három
vállalatra bontották: Mélyépítési Tervező
Vállalat (Mélyépterv), Ut- Vasúttervező
yállalat (Uvaterv) és Közlekedésüzemi és
Épülettervező Vállalat. 1989 után több
tervező iroda alakult (Pont-TERV, MSc
stb.).
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Kivitelezők
Kováts István
Horgosra vezető úton 10 boltozat 1855.
E. Gouin
Szeged, vasúti Tisza-híd
1858.
Gregersen Guilbrand
Algyő, vasúti Tisza-híd alapozása 1870.
Algyő, vasúti Tisza-híd alapozás 1902.
Körösi I (Grác)
Algyő, vasúti Tisza-híd felszerkezete 1870.
Birnbaum Adalbert és társa
Makó, Maros-híd
1878.
Gustav Eiffel
Szeged, közúti Tisza-híd
1883.
Zielinski Szilárd
Magyarcsanád, közúti Maros-híd
alépítménye
1895.
Nicholson W. Fülöp
Magyarcsanád, közúti Maros-híd
felszerkezete
1895.
Zsigmondy Béla
Csongrád-szentesi Tisza-híd
alépítmény
1903.
Schlick-féle Vasöntöde és Gépgyár, Danubius
Egyesült Hajó és Gépgyár, Budapesti Szivattyú
és Gépgyár
Csongrád-szentesi Tisza-híd
felszerkezete
1903.
MÁVAG
Algyő, vasúti Tisza-híd felszerkezete 1902.
Massányi Károly
Makó, vasúti Maros-híd felszerkezei el925.
Makó, közúti Maros-híd
felszerkezete
1926.
Algyő, Tisza-híd újjáépítése
1946.
Csongrád-szentesi Tisza-híd
újjáépítése
1946.
Bors Ernő
Szeged, közúti Tisza-híd gyártás,
szerelés
1948.
1960.
Algyő, medernyílás cseréje
Fábián Lajos
Makó, közúti Maros-híd alépítménye 1925.
Zsigmondy Béla, Erdélyi és Vajda, S<)mogyi
és György, Nagypál - Török
Szeged, közúti Tisza-híd
alépítménye
1948.
Győri Waggon és Gépgyár

Szeged, közúti Tisza-híd
felszerkezet gyártása
Olasz és Széchy építővállalatok
Algyő, Tisza-híd újjáépítése
Csongrád-Szentes, Tisza-híd
újjáépítése

1948.
1946.
1946.

Közgép
Makó, közúti Maros-híd
1974.
Hídépítő Vállalat
Algyő, Tisza-híd medernyúás cseréje 1960.
Apáthy Endre, Sághy Károly
Algyő, közúti Tisza-híd
alépítménye
1974.
Szeged, Izabella felüljáró
1976.
Boros Ervin
Szeged, északi közúti Tisza-híd
1979.
Németh Kálmán
Csongrád-szentesi közúti Tisza-híd 1981.
Ganz MAVAG
Gáli Endre, Bazsó Gyula
Algyő, közúti Tisza-híd felszerkezete 1974.
Algyő, vasúti Tisza-híd felszerkezete 1976.
Szeged, északi közúti Tisza-híd
felszerkezete
1979.
Csongrád-szentesi vasúti Tisza-híd 1986.
A megye (megyék) hídügyeinek intézésében
résztvett: Schéner György, Vertics József
és Vertics Ferenc, Giba Antal.
Szeged város főmérnökei voltak: Vedres Ist
ván, Buday Mihály, Halácsy Miklós,
Bainville József, Nováky György, Tóth
Mihály, Berzenczey Domokos, Buócz
Károly.
1960-tól hídügyi előadók: Gardi József,
Veles András, Ditróy Bálint, Jójárt János.

A könyvben szereplő néhány személy
életrajzi adatai
Bainville József (1806-1896)
1851-84. között Szeged mérnöke, 22 évig
főmérnöke.
Beké János (1867-1940)
egyetemi tanársegéd, majd a Duna-híd építési osztály neves tervező szakembere.
Bertalan Lajos (1838-1901)
Temes megye főmérnöke, vízépítő, a víz-
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ügyi szolgálat neves szakembere.
Bodoki Henter Károly (1814-1868)
1838-tól Békés hites mérnöke, 1860-tól
főmérnöke.
Bors Ernő (1915-2003)
a MAVAG mérnöke, főépítésvezetője, majd
az Uvaterv tervezője.
Darvas Endre dr. (1925-2003)
1948-tól hídtervező, 1952-től az Uvaterv
tervezője, főtechnológusa, egyetemi elő
adó.
Feketeházy János (1842-1923)
a MÁV kivételes képességű mérnöke
számos vasúti és közúti hidat, Duna- és
Tisza-hidakat tervezett.
Fest Vilmos (1815-1899)
kamarai mérnök, a budapesti Lánchíd
építésének résztvevője, akadémikus.
Folly Róbert (1889-1963)
egyetemi adjunktus.
G. Eiffel (1832-1923)
világhírű francia vasszerkezet tervező,
kivitelező mérnök.
Giba Antal (1797-1846)
1925-től Csanád megye földmérője, pre
cíz kimutatások tervek, térképek készí
tője.
Gottlieb Ferenc (1859-1919)
a MAVAG neves hídmérnöke, hídosztályvezető, igazgatóhelyettes.
Gouin, Ernest (1815-1885)
francia hídtervező.
Gregersen, Guilbrand (1824-1910)
Norvégiából Magyarországra telepedett
neves
vállalkozó,
nagy
hidak
kivitelezője, Szeged újjáépítésének
résztvevője.
Halácsy Miklós (1799-1869)
Szeged város mérnöke, jeles térképkészítő.
Harkányi János (1891-1965)
egyetemi tanársegéd, majd a minisztérium
hídosztályán tevékenykedett 41 éven át.
Haviár Győző dr. (1895-1970)
1930-57 között a Kereskedelmi/Közleke
dési Minisztérium neves szakembere,
egyetemi tanár, Csongrád megye területi
felügyelője.
Kossalka János dr. (1872-1944)
MÁV mérnök, majd minisztériumban
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szolgált neves hídtervező, 1916-42 között
a hídépítés egyetemi tanára.
Kováts István (1822-1902)
a műszaki fejlesztést támogató neves épí
tési vállalkozó.
Lád Károly (1882-1963)
egyetemi tanársegéd, 1906-22 között Er
délyben működött, 1922-től visszatele
pült, magántervező, a minisztérium hídosztályának tagja, törzskönyvek gondos
krónikása.
Lechner Lajos (1833-1897)
1879 után Szeged újjáépítője.
Massányi Károly (1901-1982)
a Ganz neves hidásza, főmérnöke, több
Csongrád megyei hídépítés vezetője, egye
temi docens.
Mihailich Győző (1877-1966)
kiemelkedő hídtervező, 42 évig egyetemi
tanár, akadémikus.
Sabathiel Richárd dr. (1875-1942)
vízépítési műtárgyak, vasbeton hidak
tervezője, egyetemi tanár.
Schickedanz Albert (1846-1915)
neves építész és festő, Feketeházy mun
katársa a szegedi Tisza-híd tervezésében.
Szikszay Gerő (1876-1954)
egyetemi tanársegéd, MÁV mérnök, mi
nisztériumi szakember, majd vezető, Du
na-, Maros-hidak tervezője.
Vedres István (1765-1830)
1786-tól Szeged földmérője, rendkívül
sokoldalú mérnök, „Szeged Széchenyije",
munkásságát nemesi címmel ismerték el.
Vertics József (1745-1828)
Csongrád, Csanád, Békés megye mérnö
ke, jeles térképkészítő, munkájáért ne
mesi címet kapott.
Zielinski Szilárd dr. (1860-1924)
egyetemi tanár, a vasbeton hídépítés ha
zai megalapozója.
Zsigmondy Béla (1848-1916)
a Zsigmondy cég neves mélyépítő mér
nöke, majd vezetője, Szeged újjáépítésé
nek is részese.
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Kr. e . 3000 körül hídszerű műtárgy készült
Szeged határában.
1075. I. Géza oklevelében a bődi rév és a
Kurca vámjáról intézkedett.
1222. Szeged sóközpont.
1241 után Opusztaszer templomába hídon
lehetett bemenni.
1242. Szeged Csanád megye székhelye.
1331. Batida helységnév az ott lévő hídról
nyerte nevét.
1360. Makó rév- és vámjövedelméről
okleveles említés szól.
1439. A mártélyi rév említése.
1520 körül Óföldeák temploma árokkal is
védve volt, ezen hídnak kellett lenni.
1514. Dózsa seregei a csanádi révet használ
ták.
1543. Szegedet elfoglalta a török; a révet ők
is használták.
1528. Tápén rév működött.
1549. A csongrádi várbejárónál két híd is
volt. Evlia Cselebi 1665-ben megemlé
kezett ezekről.
1686. Szeged felszabadult, látképén megje
lent a hajóhíd.
1705. Herbeville Győ és Tápé között hajóhi
dat veretett.
1714. Megépült az Eugenius árok, ezen
hidakon lehetett átkelni.
1719. Szeged ismét szabad királyi város.
1719 körül a város három kapujánál (péterváradi, budai, csongrádi) három gya
loghíd is állt.
1720. Szeged város megváltotta a katonai
vezetés alatt épített 108 öl hosszű
Maty-hidat.
1723. Csongrád megye székhelye Szeged.
1732. Szegeden a Felsővároson is működött
komp.
1742. Mária Terézia engedélyezte a vámsze
dést a Máté (Maty) hídon.
1754. A Maroson jelentős szabályozási
munka történt.
1783. Az I. katonai felmérésen 49 híd látható.
1786. Vedres István városi mérnök lett.
1787. Szeged állandó híd építését kezdemé

nyezte a Tiszán.
1786-91. között készülhetett a százlábú híd a
Tisza árterén, mely három részből állt
(100, 200 és 400 öl).
1795. Szegváron a Kurca régi hídja mellett
Nepomuki Szent János szobrot állítot
tak.
1798 Vertics József fahíd terveket készített
a Szeged-Aradi útra.
1800. Vedres javaslatára megtiltották a fahidakon a pipázást.
1816. Árvíz pusztította Szegedet, a százlábú
hidat is javítani kellett.
1821. Megépült a boltozott Dali híd Makótól
1800 ölre 5 öl nyílással.
1822. Makó-Földeák között megépült a bol
tozott Margitai híd 3 öl nyílással.
1823. Makón a Nagyér hídja tégla hídfős 7
öl nyílású fahíd volt.
1832. A helytartótanács előírta az utak, hi
dak felmérését.
1832. Maros-szabályozási terv készült.
1834. Palota-Vásárhely és Makó-Vásárhely
között a Száraz éren 3 öl nyílású hi
dak épültek. Földeák szép téglabolto
zata 1974-ben átépült.
1837. Szegeden elkészült Halácsy Miklós
felmérése a város hídjairól.
1837. Csanád megye elkészítette 48 útra ki
terjedő kimutatását, melyben 20 tég
laboltozat szerepel.
1844. Fest Vilmos kamarai mérnök lánchíd
tervet készített. (A kamara ilyent tar
tott alkalmasnak.)
1846. Makón a Rónay család révjogot ka
pott.
1849-ben a szabadságharc során hajóhíd épült Szeged térségében.
1850. Szatymazon a Kistelek felé vezető
úton fahidakat (dobogó) javítottak.
1855. Kováts István 10 kőhidat épített a
Florgosra vezető úton.
1855. Árvíz miatt 2 m-rel meg kellett emelni
a százlábú hidat; megkezdődött Sze
geden a vasúti híd építése, ez volt Ma
gyarországon a második állandó fo-
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1 IP
lyami híd. Szegeden a Boszorkány szi
getnél háromlyukú kőhíd épült.
1856. Megkötötték a szerződést az Ernest
Gouin céggel a szegedi vasúti Tiszahíd építésére.
1857 Forgalomba helyezték a vasúti híd
építéséhez készített munkahidat, me
lyen átmenetileg az utasokat is átszál
lították.
1857. Szegeden a hidakat, pallókat (a jár
dán) karfával látták el.
1858. dec. 2-án elkészült a vasúti Tisza-híd,
itt alkalmaztak először keszonalapozást.
1864-ben lett kész a Maros vízrendezése.
1868. Csongrád vármegye egységes réville
téket állapított meg (25 tétel).
1860 Szegeden rossz állapota miatt elbon
tották a százlábú hidat, három évig
csak rév működött.
1867. Megalakultak a királyi mérnöki hiva
talok (később áéh).
1869. Szeged-Rókus vonalon két vasútvonal
találkozásában megépült az ú.n. oszt
rák híd.
1870. Algyőnél elkészült a vasúti Tisza-híd,
melynek 100 m-es medernyílása hegeszvas anyagú volt.
1876. Makó városa tárgyalt Lázárini mér
nökkel egy dróthíd építéséről a
Maroson.
1877. Makón államépítészeti hivatal kezdte
meg működését, Szentesen pedig a
szegedi hivatal kirendeltsége.
1878. 125 éve elkészült Makón a Howerendszerű faszerkezetű négynyílású
Maros-híd.
1879. Szegedet rettenetes árvíz pusztította,
a márciusban bekötött hajóhídon át
tudtak a lakosok menekülni.
1880-ban pályázatot írtak ki a szegedi Tiszahíd építésére, az Eiffel cég második
tervét fogadták el, melynek a tervező
je Feketeházy János volt.
1881. Az Arad-Csanádi vasút 40 évre bérbe
vette a makói közúti hidat, ez volt ha
zánkban az első közös üzemű híd.
1883. 120 éve elkészült a szegedi közúti Ti
sza-híd, az alapozást G. Gregersen, a

1883.
1883.
1894.

1895.
1896.
1901.
1902.
1903.
1903.
1906.

1908.
1910.
1919.

1920.
1923.
1925.
1926.

szerkezet gyártását a Resicai Vasgyár
végezte alvállalkozóként.
Ferencz József látogatást tett Szege
den, erre az alkalomra elkészült a só
hajok hídja.
Wünsch rendszere szerint 5 áteresz
épült
Megkezdődött az alföldi tranzverzális
út építése, ennek részeként épült ké
sőbb a csongrádi Tisza-híd.
Megépült Szentesen a boltozott Kurca-híd, ez ma is áll.
Átadták a magyarcsanádi közúti Maros-hidat három nyílással.
Már
használták
a
csongrádi
hajóhidat, melyet az Esztergomból
vásárolt hajókból építettek.
Elkezdődött a csongrádi Tisza-híd épí
tése úgy, hogy a vasút is átvihető le
gyen.
Most már végleges szerkezettel elké
szült az algyői Tisza-híd 7 ártéri nyílá
sa, az egyikben emelhető résszel.
Elkészült a csongrádi Tisza-híd, egye
lőre csak közúti forgalomra.
Megépült Magyarcsanádnál a vasúti
Maros-híd, melyen 1919 után meg
szűnt a forgalom.
Átvezették a vasúti forgalmat a csong
rádi Tisza-hídon. 80 évig ez volt a leg
nagyobb nyílású vasúti forgalmat vi
selő híd.
A makói Maros-híd pilléreit vasbe
tonszerkezetűre építették át Zielinski
terve alapján.
Megépült Szegeden a Budapest-Sze
gedi úton a vasút feletti műtárgy.
Háborús kárt szenvedett a csongrádi
Tisza-híd, a vasút saját kivitelezésben
kijavította a hibákat, 1920-ban ünne
pélyes átadást tartottak.
A trianoni békeszerződés után a ma
gyarcsanádi közúti hidat csak a kettős
birtokosok használhatták.
Csanád-Arad-Torontál közigazgatási
lag egyelőre egyesített megye alakult.
Kossalka János tervei szerint megé
pült a makói önálló vasúti Maros-híd.
Szikszay Gerő tervet készített a szege-
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1926.
1927.
1928.
1928.
1930.
1935.

1940.
1941.
1944.
1944.

1944.

1944.
1944.
1944.

di közúti Tisza-híd erősítésére, felújí
tására.
Elkészült Szikszay Gerő tervei szerint
a makói önálló Maros-híd, majd 1927ben az ártéri hidak is.
Monolit vasbeton kerethíd épült
Nagyfán (ma 44123 j . út), ez ma is áll.
Elkészült a szegedi Tisza-híd megerő
sítése, mázolása.
Vasbeton hidak épültek (Szentesen és
Fábiánsebestyénben a Kórogy éren).
Máig álló háromnyílású vasbetonhidak épültek (szegvári Kurca-,
nagytőkéi Veker-híd).
Az 5. sz. út korszerűsítése kapcsán
(London-isztambuli út) Sabathiel
Richárd tervei szerint elkészült a vas
út feletti híd a Horgos felé vezető úton.
Az 5. sz. út korszerűsítése során meg
épült Folly Róbert tervei szerint az
Izabella híd. Itt két műtárgy volt, az
egyik vasúti, a másik villamosvágá
nyok felett haladt.
Az algyői vasúti hídon megoldották a
közúti forgalom átvezetését.
Valószínűleg villámcsapás felrobban
totta a magyarcsanádi - aláaknázott közúti Maros-hidat.
Csongrád vámszedési jogot kapott a
hajóhídra.
szeptember 26. felrobbantották a ma
kói Maros-hidakat.
augusztus 24. súlyos légitámadás érte
a szegedi Tisza-hidat, két nyílás vízbe
hullt, a helyreállítást harci események
megakadályozták.
október 9. a hidak gyásznapja volt: a
szegedi vasúti Tisza-híd teljesen el
pusztult, a csongrádi Tisza-híd mederés egy ártéri nyílása, s az algyői Tiszahíd omlott hullámsírjába.
október 24. az ideiglenesen helyreállí
tott makói közúti Maros-hidat átadták
a forgalomnak.
Csongrádon szükséghidat építettek a
vízszintre, a jeges ár 1945-ben elvitte.
november 12-én elkészült a szegedi
vasúti híd roncsain a szükséghíd,
mely közúti forgalomra is alkalmas
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volt.
1946. Makó város - kérésére - állami keze
lésbe adta a közúti hidat.
1946. november 10. átadták a forgalomnak
az algyői vegyesforgalmú Tisza-hidat.
1946. december 6-ig haladt a forgalom a
szegedi vasúti-közúti hídprovizóriumon.
1946. december 16-án Csongrádon átadták
a forgalomnak az újjáépített Tisza-hi
dat, a 120 m-es nyílást Roth-Waagner
hadihídszerkezettel és a magyarcsa
nádi híd feleslegessé vált ártéri nyílá
sával hidalták át egy új pillér beépíté
sével.
1947. Az épülő Tisza-híd mellett gyalogos
pontonhíd épült Szegeden.
1948. Felszerelték az új szegedi közúti híd
első elemét.
1948. november 21-én átadták a szegedi
Tisza-hidat a forgalomnak, kiemelke
dő alkotás volt ez a híd az új pillérrel,
a 147 m-es nyílással, sok újdonsággal,
egyvágányú villamos közlekedéssel.
1948. szeptember 10-én adták át a véglege
sen helyreállított makói közúti Maroshidat
1948. A tápéi átkelőhely Szeged várostól ál
lami kezelésbe került
A megye hídállománya: 28 állami és
törvényhatósági úti híd volt
Acéltartós hidak épültek a SámsonApátfalvai csatornán (a mai 43. sz. és
4432. j. utakon).
Újjáépült az 1944-ben elpusztított
csongrádi pontonhíd, eddig komp
bonyolította le a forgalmat.
1954. Megalakult a Hódmezővásárhelyi Út
fenntartó Vállalat.
Erősítést végeztek a csongrádi Tiszahídon.
A Királyhegyesi-főcsatornán nyolc hi
dat tervezett az Uvaterv.
1956. Tápén alumínium pontonhíd épült.
1957. A Közgép elbontotta a magyarcsanádi
közúti Maros-híd két nyílását, s ebből
Szolnok megyében két Zagyva-híd
épült.
1957. Csongrádon a Petőfi pontonhíd anya-
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gából a mai pontonhíd épült meg.
1959. Fahíd épült át az 55. sz. főúton.
1960. Az első FT tartós híd épült a 44129 j .
úton. Ma 29 ilyen híd van.
1960. Algyőn beúsztatással helyére emelték
a vasúti híd ma is forgalomban lévő
100 m-es medernyílását.
1962. Algyőn a közúti pályát korszerűsítették.
1963. Tápén 60 tonnás acélkompot helyeztek üzembe.
1964. Az 55. sz. főúton átépült a Matyér
hídja.
1964. Algyőn
az
ártéri
hidakon
előregyártott pályatáblás szerkezet
épült.
1967. A 45. sz. főúton a Kórógyéren vasbe
ton kerethíd épült.
1969. A szegedi Tisza-hídon megszűnt a vil
lamosközlekedés.
1970. Hatalmas árvíz vonult le a Tiszán és a
Maroson.
1971 A 47. sz. főúton átépült a Kopácsi csa
torna téglaboltozata (FT).
1974. Elkészült az önálló algyői közúti Tisza-híd.
Elkészült a makói Maros-híd ferde ru
dakra függesztett szerkezettel.
1975. Megépült az ország első EHGT tartós
hídja a 45. sz. főúton.
1976. Átépült az Izabella híd a 40 éve épült
két műtárgy és a köztük lévő töltés

helyén.
1976. Elkészült Algyőn a vasúti Tisza-híd ár
téri része, mely az ország első ortotroplemezes vasúti hídja.
1979. Szegeden - 96 évvel az első Tisza-híd
után - elkészült a második közúti át
kelőhely.
1981. Elkészült a csongrádi önálló új közúti
Tisza-híd.
1983. Megtörtént a régi, belvárosi Tisza-híd
felújítása.
1986. Elkészült a teljesen új csongrádi vas
úti Tisza-híd, az első Soil-Mec alapo
zású vasúti híd.
1988. Csongrád megye sajáthasználatú híd
jainak száma 60, mindegyik vasbeton
anyagú.
1988. Csongrád megye tanácsi hidjai: 58 db,
3637 fm.
1990. KCs tartós híd épült a 4521 j . úton
Mártélyon.
1996. Szegeden elkészült a régi híd felújítá
sa, ezután került önkormányzati keze
lésbe.
1998. Elkészült a Szeged északi Tisza-híd fe
lüljáró hídjainak rehabilitációja.
Átadták a forgalomnak a Szentest el
kerülő úton lévő felüljárót.
2001 Szeged hidjai a Belvárosi, illetve a Ber
talan Lajos nevet kapták.
2002. Elkezdődött a Bertalan híd mederhídjának felújítása.
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Csongrád megye az Alföld délkeleti részén
fekvő, közepes méretű, mély fekvésű terület
a Tisza alsó szakaszán.
A megye neve és kiterjedése a történelem
során illetően többször változott.
Az úthálózat és ezzel a hidak építésének,
méretének a földrajzi adottságok hosszú tá
von meghatározói voltak.
A Tisza és fő mellékfolyóinak (HármasKörös, Maros) rendezéséig a révátkelők alap
vető meghatározó pontok voltak. A vízrende
zések 19. századi elkészülte után egyes hi
dak szerepe több helyen megszűnt, új útvo
nalak épültek ki, ezzel új hidak építése vált
szükségessé.
A mai is fontos révek az oklevelek tanulsá
ga szerint már a 11-14. században forgalma
sak voltak.
Fahidak építéséről régészeti emlékek ta
núskodnak. Egy bronzkori lelet értelmezése
még folyik, az azonban biztosnak vehető,
hogy a cölöpszerű elemek közlekedési célt
szolgáltak.
A tatárjárás utánról Opusztaszeren, az
óföldeáki erődtemplomnál pedig a 14. szá
zadból fahídmaradványok kerültek elő.
Szeged a legjelentősebb folyami átkelő
hely volt már az Árpád-korban, a várba veze
tő utakon hidak álltak.
A török hódoltság visszavetette a gazdasá
got és a közlekedést. A török kiűzése után
1686-ban már hajóhíd állt a Tiszán a szegedi
várnál, s szolgálta a közlekedést közel két
száz évig.
Boltozatok építéséről már a 18. század ele
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jén a 108 öl (közel 200 m) hosszú Máté híd
tanúskodik, mely 1719 körül a Maty-éren
épült, s a város generális vízrendezéséig
(1884) állt.
Az I. katonai felmérés (1784) térképszelvé
nyein 49 híd található, ezek az említett híd
kivételével fahidak voltak. 1837-ből áll ren
delkezésre részleges út- és hídnyilvántartás,
eszerint Szegeden már 6 boltozott híd volt, s
a Makó környéki területen 25 műtárgy (át
eresz és híd) közül 20 már téglaboltozat volt.
Az öt öl nyílású Dali hidat 1938-ban víz
rendezés miatt bontották el, a Földeák terü
letén épült két boltozat közül az egyiket
1974-ben elbontották, az 1864 előtt épült
azonban ma is áll. Fiatalabb, de említésre ér
demes a szentesi Kurca-híd, mely 109 éves.
A fahidak között mindenképpen szólni
kell a Szegedről Szőreg felé vezető út három
ártéri hídjáról, melyek 1785-ben épültek, s
melyek összhossza mintegy 1400 m volt. E
nevezetes hidak 100 évig szolgáltak, a víz
rendezések miatt aztán elbontották.
Érdekes szép faszerkezetű Tisza-híd terv
készült Csongrádnál és Szegeden is, ám
egyik sem valósult meg. Szegeden állandó
híd építését már a 18. század végén fontolóra
vették, az építési hatóság azonban 1843-ban
már nem támogatta fahíd építését a Tiszán,
ezért lánchíd terv született, anyagiak hiánya
miatt azonban csak később épült állandó
közúti híd.
A vasútépítés már korán elérte Szegedet, s
1857-58-ban nyolcnyílású rácsos vasszerke
zet épült a Tiszán. Az országban ez volt a má
sodik állandó folyami híd, az első rácsos
szerkezet, s a kontinensen az első keszonalapozású híd. Cézanne tervezte, az Ernest
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Gouin cég építette ezt a nevezetes hidat,
melynek fennmaradtak tervei, részletes
leírása az építésről. A vasútépítés 1870-ben
újabb 100 m nyílású Tisza-híd építését tette
szükségessé Algyőnél. E híd ártéri nyílásai
ekkor még fából készültek, 1902-ben azon
ban ezek is végleges szerkezetűre épültek át.

beton hódított teret.

Nemcsak a vasútépítés, hanem a közutak
fejlesztése is hidak építését igényelte, első
ként Makónál, ahol 1878-ban négynyílású
Howe-rendszerű fahíd épült olyan kereszt
metszeti mérettel, hogy azon a vasúti vágány
átvihető volt úgy, hogy a kétféle forgalom
egymástól kerítéssel el volt választva. A kö
zös üzem 44 éven át megmaradt.
Ebben az időszakban azonban már állan
dó hidak épültek. Szeged árvíz (1879) okozta
pusztulása után nemzetközi pályázat alapján
négynyílású, felsőpályás ívhíd épült a ma
gyar Feketeházy tervei szerint, az Eiffel cég
kivitelezésében, 1880-83-ban. Az igényes ki
vitelű híd alapozását, a vasszerkezet gyártá
sát magyar vállalatok végezték.
1895-ben közúti, majd 1903-ban vasúti
Maros-híd épült Magyarcsanádnál. Ezek vol
tak a megyében az első állandó hidak, me
lyeket magyarok terveztek és építettek.
Mindkét híd sorsa viharos volt: a I. világhá
ború után forgalmuk megszűnt, illetve mini
málissá vált, olyan sérülést szenvedtek, me
lyet később sem állítottak helyre. Érdekes
ség, hogy 1956-ban mindkét hidat elbontot
ták s más megyében három híd épült ezek
kel a szerkezetekkel.
1903-ban a tranzverzális út részeként meg
épült Csongrád-Szentes között a közel 500 m
hosszú, 120 m-es legnagyobb nyílású híd,
melyet eleve úgy terveztek, hogy azon a vas
úti forgalmat is átvezetik. Erre 1906-ban ke
rült sor. A rácsos híd jelentős műszaki alko
tás volt, mely 1981-ig közös üzemű hídként
szolgált.
A vas-, illetve acél hídépítés nagy korszaka
ekkor lezárult: 45 év alatt négy rácsos acél
Tisza- és két Maros-híd épült, ezután a vas-
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1892-ben merevbetétes átereszek épültek,
majd folyami hidak alépítményében használ
ták a vasbetont. Zielinski Szilárd, a hazai
vasbeton hídépítés megalapozója több kar
csú vasbeton hidat tervezett a megyében.
1910-ben a mai 5. sz. főút szegedi szakaszán
különszintű műtárgy épült merev betétes
vasbeton felszerkezettel. Az országos közút
hálózaton ma a megyében 82 éves a legidő
sebb vasbeton lemezhíd. Igazi tömeges épí
tés 1925-35 között volt. Ekkor vízrendezési
munkák során háromnyílású, gazdaságos
vasbetonhidak épültek dr. Sabathiel Richárd
tervei szerint. Az országos közutakon ezek
ből már csak 4 híd áll, az önkormányzatok
kezelésében azonban még számos van. 1935ben a Budapest-Szeged közötti (London-isztambuli) főúton érdekes vasút feletti mű
tárgy épült.
A vasbeton térhódítása idején, a Maroson
építendő hidak esetében is felmerült vasbe
tonszerkezet építése, végül azonban 1925ben, illetve 1926-ban mind a vasúti, mind a
közúti híd rácsos, Gerber-csuklós szerkezet
ként épült karbonacélból dr. Kossalka János
egyetemi tanár, illetve Szikszay Gerő tervei
szerint.
1944. szeptemberében, október elején a II.
világháború során minden folyami híd a me
gyében légitámadás, illetve robbantás áldo
zatává vált. Hét kisebb műtárgy is elpusztult.
Óriási feladat volt a Tisza-hidak újjáépítése.
Algyőn mind a 100 m-es meder-, mind az
összes ártéri nyílást felrobbantották, s a for
galom megindításához 30 m-es mélységből
kellett kiemelni és kiegészíteni a medernyí
lás ép részét, s darabokból pótlásokkal kel
lett az ártéri nyílásokat újjáépíteni. A Csong
rád-Szentes közötti Tisza-hídnál a medernyí
lást új pillér beépítésével két kisebb nyílásra
kellett osztani, így egy hadihíddal és egy
használaton kívüli vasúti rácsos szerkezettel
oldották meg a nagy nyílás újjáépítését. Mind
két hidat 1946 végére helyreállították. Talán
jelez valami a munka nagyságából, hogy 3,7
millió munkaórát kellett e hidak újjáépítésé203
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re fordítani.
A szegedi közúti Tisza-híd két nyílása
pusztult el, mégsem lehetett a másik kettőt
megtartani, mivel a mederpillér állékonysá
ga különböző okokból már 1942-ben kriti
kussá vált, így új nyílásbeosztással, a meder
nyílásban 147 m nyílású Langer-tartós ívszerkezet épült, az ártéri nyílások pedig folytató
lagos gerendaszerkezetek lettek. Az épen
marad két nyílás vasszerkezetéből négy alsó
pályás hidat építettek az országban.
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Mec fúrt cölöp alapozású pillérek épültek,
eltávolították az 1946-ban szükségként épí
tett mederpillért. Új nyílásbeosztású három
nyílású rácsos mederszerkezetet és felsőpá
lyás gerinclemezes ártéri hídrészt építettek.
A hegesztett hídszerkezet betolásához első
ízben alkalmaztak teflonlemezeket.
Hét év alatt négy új Tisza- és egy Maroshíd épült a legkorszerűbb megoldásokkal.
A vasbetonépítésben is termékeny volt az
1974 utáni időszak. Az előzőkben röviden
említett acélszerkezetek mellett a makói Maros-hídnál egy 112 m-es és egy 72 m-es vas
beton ártéri híd épült.
A szegedi új közúti Tisza-híd feljáró hidjai
kilenc, illetve hatnyílású, 236, illetve 152 m
hosszú, íves alaprajzú EHGT tartós szerkeze
tek.

A II. világháború után szinte kizárólag
csak kisebb vasbeton hidak épültek, 1960-tól
előregyártott felszerkezetekkel. Nagyütemű
hídkorszerűsítés 1970-ben indult új Marosés Tisza-hidak építésével.
1974-ben készült el a makói Maros-híd
korszerűsítése ferde rudakkal merevített, há
romnyílású öszvérszerkezettel, majd ugyan
abban az évben Algyőnél új közúti Tisza-hi
dat adtak át a forgalomnak. A háromnyílású
mederhíd változó magasságú acélszerkezet,
feszített vasbeton pályalemezzel, az ártéri hi
dak pedig hat-, illetve négynyílású, helyszí
nen előregyártott gerendás felszerkezetűek.
A 24,8 m-es gerendák szeletelt kialakítású
ak, utófeszített kapcsolattal.

1981-ben megépült hazánk első feszített
vasbeton Tisza-hídja Csongrád és Szentes
között, szabadbetonozásos technológiával. A
szekrény keresztmetszetű, háromnyílású
mederhíd középső nyílása építésekor ha
zánkban a legnagyobb (90 m) volt, az ártéri
hídrészek itt is előregyártott hídgerendás ki
alakításúak.

1976-ban Algyőn az ekkor már csak vasúti
forgalmat viselő Tisza-híd ártéri nyílásait
folytatólagos rácsos szerkezetté építették át.
A medernyílást már 1960-ban új rácsos szer
kezettel cserélték ki.

Jelentős vasbeton műtárgy az 5. sz. főút
korszerűsítése során épült új közúti felüljáró
Szegeden, mely nyolcnyílású, 161 m hosszú,
a vasútvonal felett utófeszített, a többi nyí
lásban előregyártott hídgerendás.

1979-ben elkészült a második szegedi köz
úti Tisza-híd, mely hazánk legnagyobb hídja
az országos közúthálózaton. A 19 nyílású híd
legnagyobb szabadnyílása 144 m, felülete 15
ezer m2. Természetesen ez a híd is, mint az
1970 óta építettek, hegesztett kapcsolatú.
Szeged második közúti Tisza-hídja acélpá
lyalemezes kialakítású. A változó magasságú
acél gerendahíd négynyílású.

A megye országos közútjain 75 híd van, ez
országosan a legkevesebb, ám a hidak mére
te, felülete, elsősorban a Tisza-hidak miatt je
lentős.

Az acélhídépítés következő nagy létesít
ménye a Csongrád-Szentes közötti - most
már csak vasúti forgalmú - Tisza-híd teljes
átépítése volt.
Az 1903-ban épült pillérek mellé, új Soil204

Az önkormányzatok kezelésében 113 híd
van. A szegedi belvárosi Tisza-híd 1996 óta a
város kezelésében van, az állomány többi
hídja kis vagy közepes, jellemzően vasbeton
híd.
Vasúti híd 57 van: két Tisza- egy Maros-híd
és két közel 150 éves boltozat.
Az utóbbi évtizedekben készült jelentős
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hidak túlnyomó részét az Uvaterv tervezte, a
kivitelezést a Ganz-Acélszerkezet (ül. jog
elődje) és a Hídépítő Rt. végezte.
A Csongrád megye hídjairól szóló könyv e
sorozat eddigi 10 kötetéhez hasonlóan első
sorban szakembereknek szól, megadva a for
rásokat, gazdag illusztrációja pedig minden
érdeklődőnek jó tájékoztatást nyújt. A könyv
fejezetei: földrajzi, vízrajzi adottságok, az út
hálózat kialakulása, fa-, boltozott-, vas- és
acél-, vasbetonhidak építésének áttekintése.,
a II. világháború utáni újjáépítés, az orszá
gos-, az önkormányzati és a vasúti hídállomány bemutatása, hidak a művészetben,
hídnevek, emléktáblák, egyedi hídleírások,
mellékletek (térképek, nyilvántartások, ter
vek, fotók stb.), kronológia, tervezők, kivite-

lezők, összefoglalás.
A könyv írói mérnökök: dr. Gáli Imre, Ha
jós Bence, Jójárt János, dr. Rigó Mihály, dr.
Tóth Ernő, aki a könyv szerkesztője is volt.
Az angol nyelvű összefoglalót dr. Gáspár
László, a német nyelvűt dr. Tráger Herbert
készítette, aki az egész könyv anyagát lekto
rálta.
A könyv készítésében tervezők, kivitele
zők, múzeumok, levéltárak, kutatók, hely
történészek nyújtottak igen nagy segítséget
források, illusztrációk rendelkezésre bocsá
tásával, köszönet nekik.
E könyv a 44. hídmérnöki konferenciára
jelent meg.

Az algyői Tisza-hidak (Dr. Imre Lajos ecsetrajza)

205

FÜGGELÉK

ZUSAMMENFASSUNG

ZUSAMMENFASSUNG

Der Komitat Csongrád befindet sich im
südöstlichen, tiefliegenden Teil der großen
ungarischen Ebene, mit einer mittelgroßen
Oberfläche. Sein Name und seine Abmes
sung veränderte sich öfters während der
Geschichte.
Der Bau und die Abmessungen des
Straßennetzes und der Brücken wurden
durch die geographischen Gegebenheiten
langzeitig beeinflußt.
Vor der Regulierung der Theiß und deren
Nebenflüsse (Körös, Marosch) waren die Hä
fen bestimmende Punkte. Nach der Regulie
rung verloren einige Brücken ihre Bedeu
tung, neue Straßen und damit neue Brücken
wurden notwendig.
Die auch heute bestehende Häfen haben
laut Urkunden schon im 11.-14. Jh. einen
großen Verkehr abgewickelt.
Über den Bau von hölzernen Brücken ken
nen wir archeologische Funde. Die Analyse
eines Fundes aus der Bronzezeit ist noch
nicht beendet, man kann aber sicher neh
men, dass die pfahlartigen Elemente dem
Verkehr dienten.
Aus der Zeit nach dem Mongoleneinbruch
(13. Jh.) wurden in Opusztaszer, aus dem 14.
Jh. bei der befestigten Kirche in Oföldeák
Überreste von Holzbrücken gefunden.
Szeged war schon in der Arpádenzeit der
bedeutendste Flussquerungspunkt, auf den
Wegen zur Burg standen Brücken.
Die Türkenherrschaft zurückentwickelte
die Wirtschaft und den Verkehr. Nach dem
Vertrieb der Türken stand schon 1686 eine
Schiffbrücke auf der Theiß bei der Burg von
Szeged und diente dem Verkehr nahe 200
Jahre lang.
Über den Bau gewölbter Brücken bezeugt
schon am Anfang des 18. Jh-s die 108 Klafter
206

(nahe 200 m) lange Máté-Brücke, die gegen
1719 über das Maty-Bächlein gebaut wurde
und bis zur allgemeinen Gewässerregulie
rung der Stadt (1884) stand.
Auf den Blättern der I. militärischen Feld
messung sind 49 Brücken zu finden, diese
waren - ausgenommen^ der erwähnten hölzerne Brücken.
Aus 1837 haben wir ein Straßen- und
Brückeninventar: in Szeged standen sechs
gewölbten Brücken und auf dem Gebiet um
Makó waren unter 25 Kunstbauten schon 20
Ziegelgewölbe.
Die Dali Brücke mit 5 Klafter Öffnung
wurde 1938 wegen der Wasserrregulierung
abgebrochen. In Földeák standen zwei Ge
wölbe, eines wurde 1974 entfernt, das ande
re (gebaut vor 1826) steht heute noch. Etwas
jünger, aber erwähnenswert ist die KurcaBrücke in Szentes (109 Jahre alt).
Unter den Holzbrücken sind die drei
Flutbrücken auf der Straße zwischen Szeged
und Szőreg erwähnenswert. Diese wurden
1785 gebaut, ihre Gesamtlänge betrug 1400
m. Sie dienten 100 Jahre lang, dann wurden
sie wegen der Wasserregulierung abgetra
gen.
Schöne, interessante Pläne hölzerner
Theiß-Brücken entstanden für Csongrád und
Szeged, doch diese wurden nicht verwirk
licht. In Szeged wurde schon am Ende des
18. Jh-s der Bau einer ständigen Brücke über
legt.Das Baubehörde hat den Bau einer höl
zernen Brücke nicht unterstützt, deswegen
entstand der Plan einer Kettenbrücke,
wegen des Mangels der Finanzen entstand
aber eine ständige Straßenbrücke erst später.
Der Eisenbahnbau erreichte Szeged früh
zeitig und 1857-58 entstand eine eiserne
Brücke über die Theiß. Diese war die zweite
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ständige Flussbrücke, die erste Fachwerk
brücke in Ungarn und die erste, auf Caisson
gegründete Brücke auf dem Kontinent. Cé
zanne plante, die Firme Ernest Gouin baute
diese berühmte Brücke, worüber Pläne und
detaillierte Beschreibung des Baues überblie
ben.
Der Bahnbau benötigte 1870 wieder eine
Theißbrücke mit 100 m Öffnung bei Algyő.
Die Nebenöffnungen dieser Brücke entstan
den damals noch aus Holz, diese wurden
1902 durch ständige Konstruktionen ersetzt.
Nicht nur die Bahn, sondern auch die Ent
wicklung der Straßen benötigte Brückenbau
ten, ertsmals bei Makó, wo 1878 eine vierfeldrige Holzbrücke nach dem Howe-System
entstand, mit einer Breite, wo auch ein Eisen
bahngleis Platz hatte, von dem Straßenver
kehr mit einem Zaun abgetrennt. Dieser Be
trieb funktionierte 44 Jahre lang.
In dieser Zeit entstanden schon ständige
Brücken. Nach der Verwüstung von Szeged
durch das Hochwasser (1879) wurde bald nach einem internationalen Wettbewerb eine vierfeldrige Straßenbrücke (Bogenbrücke
mit oben liegender Fahrbahn) nach den Plä
nen des ungarischen János Feketeházy, von
der Firma Eiffel gebaut (1880-1883). Die Grün
dung der anspruchsvoll ausgeführten Brücke
und die Herstellung der Eisenkonstruktion
leisteten ungarische Firmen.
Bei Magyarcsanád wurde 1895 eine Straßen
brücke und 1903 eine Eisenbahnbrücke über
die Marosch gebaut. Diese waren die ersten
ständigen Brücken im Komitat, welche unga
rische Firmen geplant und gebaut hatten.
Das Schicksal der beiden Brücken war stür
misch: nach dem I. Weltkrieg wurde der Ver
kehr eingestellt, bzw. minimalisiert. Sie erlit
ten solche Schäden, welche auch später nicht
repariert wurden. Es ist interessant, dass 1956
beide Brücken abgetragen wurden. Aus diesen
Konstruktionen wurden an anderen Stellen
drei Brücken gebaut.
1903 entstand - als Teil einer transversa
len Straße - zwischen Csongrád und Szentes
die nahe 500 m lange Theiß-Brücke mit einer
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Mitelöffnung von 120 m. Diese wurde so ge
plant, dass sie auch den Eisenbahnverkehr
ermöglichen kann. Das geschah 1906. Die
Fachwerkbrücke war ein bedeutendes Werk,
welches bis 1981 dem Straßen- und Eisenbahn
verkehr diente.
Damit ging die große Epoche des Eisen
bzw. Stahlbrückenbaues zum Ende: während
45 Jahren wurden vier große Fachwerk
brücken über die Theiß und Marosch gebaut,
dann trat aber der Stahlbetonbrückenbau in
den Vordergrund.
1892 wurden Durchlässe mit starren
Einlagen gebaut, dann wurde der Stahlbeton
bei Unterbauten der Flussbrücken verwendet.
Szilárd Zielinski, der Begründer des unga
rischen Stahlbetonbrückenbaues entwarf
mehrere schlanken Stahlbetonbrücken im
Komitat. 1910 entstand im Zuge der Haupt
straße Nr. 5.in Szeged eine Brücke über der
Eisenbahn mit starren Einlagen.
Heute ist die älteste Stahlbetonbrücke im
Komitat auf den staatlichen Straßen 82 Jahre
alt. Ein massenhafter Stahlbetonbau war
zwischen 1925-1935 im Gang. Zu dieser Zeit
entstanden dreifeldrige, wirtschaftliche Stahl
betonbrücken nach den Plänen von Dr. Ri
chard Sabathiel.Auf den staatlichen Straßen
befinden sich heute nur vier solche, viel
mehr aber auf den Straßen der Selbstverwal
tungen. 1935 wurden im Zuge der Haupt
straße Nr. 5. (Budapest-Szeged) drei interes
sante Brücken über der Eisenbahn gebaut.
Zur Zeit der Ausbreitung des Stahlbeton
brückenbaues dachte man auch bei
Marosch-Brücken an Stahlbetonkonstruktio
nen, doch wurde 1925 bzw. 1926 sowohl die
Eisenbahn-, als auch die Straßenbrücke als
Fachwerk, nach dem Gerber-System aus Car
bonstahl, nach den Plänen von Dr. János
Kossalka, bzw. Gero Szikszay gebaut.
Im September-Oktober 1944 wurden alle
Fluss brücken im Komitat Opfer der Luftan
griffe oder der Sprengung. Auch sieben kleine
re Brücken wurden gesprengt.
Der Neubau der Theiß-Brücken war eine
riesige Arbeit. Bei Algyő wurden die Fluss207
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brücke mit 100 m Spannweite und alle Flut
öffnungen gesprengt. Zur Wiedereröffnung
musste der unversehrte Teil der großen Öff
nung aus 30 m Tiefe gehoben und ergänzt
werden. Die Nebenöffnungen wurden mit Er
satzteilen hergestellten:.
Die große Öffnung der Theißbrücke
zwischen Csongrád und Szentes wurde mit
dem Bau eines neuen Pfeilers geteilt und so
gelang der Neubau mit der Verwendung eines
Militärgerätes und einer außer Betrieb gestand
enen Eisenbahnbrücke.
Die zwei erwähnten Brücken wurden bis
Ende 1946 mit 3,7 Millionen Arbeitsstunden
hergestellt.
Bei der Straßenbrücke über die Theiß in
Szeged wurden zwei Öffnungen gesprengt,
doch wurde eine völlig neue Brücke not
wendig, weil die Stabilität eines Strompfei
lers schon seit 1942 kritisch war. Die Längen
der Öffnungen mussten verändert werden,
es wurde eine Langersche Bogenbrücke mit
147 m Spannweite und eine durchlaufende
Balkenbrücke über dem Überschwemmungs
gebiet gebaut.. Aus dem Material der nicht
gesprengten Öffnungen wurden vier Bogenbrücken mit unten liegender Fahrbahn in
verschiedenen Teilen des Landes gebaut.
Nach dem II. Weltkrieg wurden nur
kleinere Stahlbetonbrücken gebaut, ab 1960
aus Fertigteilen. Eine größere Modernisie
rung begann um 1970 mit dem Bau neuer
Theiß- und Marosch-Brücken. 1974 entstand
dei neue Marosch-Brücke bei Makó: eine
dreifeldrige Verbundbrücke mit Schrägstä
ben versteift, und eine Theiß-Brücke bei Al
győi eine dreifeldrige, gevoutete Stahlkonst
ruktion mit Spannbetonfahrbahnplatte, über
dem Flutgebiet sechs-, bzw. vierfeldrige Fer
tigteilbrücken. Die 24,8 m langen Träger
wurden in Teilen betoniert und nachträglich
zusammengespannt.
1976 bekam in Algyő die vom Straßenver
kehr befreite Eisenbahnbrücke in den Flut
gebieten neue durchlaufende Fachwerkträ
ger. In der Hauptöffnung wurde schon 1960
208
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eine neue Fachwerkkonstruktion eingebaut.
1979 entstand die zweite Theiß-Brücke in
Szeged, welche die größte Brücke auf den
staatlichen Straßen ist.: Die größte Öffnung
der 19feldrigen Brücke beträgt 144 m, die
ganze Oberfläche 15 000 m2. Die Hauptbrücke
wurde - wie die anderen nach 1970 gebau
ten - geschweißt, sie ist eine gevoutete vier
feldrige ortotrope Konstruktion.
Eine nächste große Stahlbrücke war der
Umbau der vom Straßenverkehr befreiten
Eisenbahnbrücke zwischen Csongrád und
Szentes. Neben den 1903 gebauten Pfeilern
wurden neue, auf Soil-Mec Bohrpfähle ge
gründete Pfeiler gebaut, der 1946 erbaute
provisorische Pfeiler wurde entfernt. Über
dem Fluss entstand ein dreifeldriges Fach
werk, über dem Flutgebiet ein durchlaufen
der Vollwandträger. Zum Einschub der ge
schweißten Brücke wurden erstmals PTFEPlatten verwendet.
Während sieben Jahren wurden vier neue
Theiß- und eine Marosch-Brücke nach den
modernsten Methoden gebaut.
Die Aera nach 1974 war auch auf dem Ge
biet des Stahlbetonbrückenbaues erfolgreich.
Neben den erwähnten Stahlkonstruktionen
entstanden neben der Marosch-Brücke bei
Makó zwei Stahlbetonflutbrücken mit der
Länge von 112 bzw. 72 m. Die Zufahtsbrücken
der neuen Theiß-Brücke in Szeged bestehen
aus neun-, bzw. sechs Öffnungen aus Fertig
teilen, mit der Länge von 236 bzw. 152 m, die
im Grundriss im Bogen liegen.
1981 entstand zwischen Csongrád und
Szentes die erste Theiß-Brücke in Ungarn
aus Spannbeton, im Freivorbau aus Ortbe
ton. Das Mittelfeld der dreifeldrigen Brücke
mit Kastenquerschnitt war damals in Ungarn
das längste (90 m). Die Flutöffnungen beste
hen auch hier aus Fertigteilen.
Eine bedeutend Konstruktion entstand
während der Modernisierung der Haupt
straße Nr. 5. in Szeged: eine achtfeldrige, 161
m lange Stahlbetonbrücke, über der Eisen
bahn aus Spannbeton, sonst aus Fertigteilen.
Auf dem staatlichen Straßennetz des Ko-
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mitates befinden sich 75 Brücken, diese Zahl
ist die kleinste im Land, doch sind die Brücken
wegen der Abmessungen, der Oberfláche (in
erster Linie die Theifi-Brücken) bedeutend.
Die Selbstverwaltungen besitzen 113
Brücken. Die innerstádtische Theifi-Brücke
steht seit 1996 unter der Verwaltung der
Stadt, die weiteren sind kleine oder mittelgrofie, meist Stahlbetonbrücken.
Im Komitat befinden sich 57 Eisenbahnbrücken, darunter zwei Theifí- und eine
Marosch-Brücke, zwei - nahe 150 Jahr alté Gewölbe.
Die meisten bedeutenden Brücken der
letzten Jahrzehnte wurden von Uvaterv
entworfen und von den Firmen Ganz-Acél
szerkezet, bzw. Hídépítő Rt. gebaut.
Dieses Buch über die Brücken im Komitat
Csongrád wurde - wie die bisherigen 10
Bánde dieser Serié - in erster Linie für die
Fachleute geschrieben, mit Angabe der
Quellén, die reichlichen Illustrationen gebén
aber allén Interessenten gute Informationen.
Die Kapitel des Buches sind folgende:
- Geographische und hydrographische Gegebenheiten,
- Die Entwicklung des Strafiennetzes,

- Überblick des Baues der hölzernen, gewölbten, eisernen, stáhlernen und Stahlbe
tonbrücken,
- Der Neubau nach dem II. Weltkrieg,
- Darstellung der Brücken der staatlichen
Strafien, der Selbstverwaltungen und der
Eisenbahn,
- Brücken in der Kunst,
- Brückennamen, Gedenktafeln,
- Beschreibung der wichtigeren Brücken,
- Beilagen (Karten, Inventare, Pláne, Photos
usw.),
- Chronologie,
- Entwerfer und ausführende Firmen,
- Zusammenfassung.
Die Autoren sind Ingenieure: Dr. Imre
Gáli, Bence Hajós, János Jójárt, Dr. Mihály
Rigó, Dr. Ernő Tóth, er war auch der Redakteur. Die englische Zusammenfassung stammt
von Dr.László Gáspár, die deutsche von Dr.
Herbert Tráger, er war auch Lektor des ganzen Bandes.
In der Zusammenstellung des Buches ha
bén Entwerfer, Ausführende, Museen, Archive, Forscher, Ortshistoriker mit der zur Verfügung Stellung von Quellén, Illustrationen
grofie Hilfe geleistet, Dank dafür.
Das Buch erschien zur 44. Brückeningenieurkonferenz.

A magyarcsanádi közúti Maros-híd maradványai (Dr. Imre Lajos ecsetrajza
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County Csongrád is situated in the SouthEastern part of Great Lowland; it is a medium size county with a low geographical level
along the lower reach of river Tisza.
The name and the area of the county have
changed several times during its history.
The geographic conditions have predetermined in a longer run the road network, as
well as the characteristics and the size of
bridges.
Before the regulation of the river Tisza and
its influent rivers (Hármas-Körös, Maros), the
berth crossings had been major points. After
the river regulations in 19th century, the roles of several bridges have ceased, new routes were constructed and thus the building
of new bridges became necessary.
The berths having an importance also
nowadays were busy already in the llth-14th
centuries in accordance with documents.
Archeological remains prove the construction of earlier timber bridges. The thorough
investigation of a finding from Bronze Age is
still being carried out although it is already
sure the pile-type elements had traffic roles.
From the age after the Tartar invasion, the
remains of a timber bridge were excavated in
Opusztaszer and close to the Óföldeák fortified church coming from the 14th century.
Szeged was the most significant river crossing point already in Árpád age. Bridges could
be found on the roads leading to the fortress.
The Turkish occupation hindered the economy and the traffic. After the driving out of
Turks from the country in 1686, already a
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pontoon-bridge stood on Tisza by the fortress Szeged and it served the traffic needs
for almost 200 years.
The construction of arch bridges can be
proved by the Máté-bridge of 108 fathoms
(almost 200 m) length which had been built
on Maty-brooklet in about 1719 and stood
until the general water regulation of the
town in 1884.
On the map sections of first military
survey (1784), there are 49 bridges, all of them
timber bridges except for the already mentioned one.
A partial road and bridge registration is
available from 1837 which shows 6 arch bridges in Szeged and 20 brick vaults of the 25
engineering structures (bridges and culverts)
on the area around Makó.
The Dáli-bridge of 5 fathoms span was
demolished due to water regulation in 1938.
Of the two arches constructed in Földeák,
one was demolished in 1974, but the other
one built before 1826, is still standing. Although it is younger, but also the Kurca-bridge of 109 years in Szentes is worth for mentioning.
Of the timber bridges, the three flood area
bridges with a total length of some 1400 m
on the road between Szeged and Szöreg should
be mentioned which were built in 1785. They
served the traffic needs for 100 years and
were demolished due to water regulations.
Interesting and attractive designs were
completed for Tisza-bridges of wooden structure at Csongrád and Szeged. None of them
has been constructed. The construction of a
permanent bridge in Szeged was considered
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already at the end of 18th century. The buil
ding authority did not support the building
of a timber Tisza-bridge in 1843, that is why
the design of a chain bridge was made but due to financial problems - a permanent
highway bridge was constructed just later.
The railway construction started in Szeged
relatively early, and an 8-spanned iron truss
bridge was built on the river Tisza in 185758. It was the second permanent river bridge
in Hungary, the first truss bridge and the
first bridge of caisson foundation in Europe.
It was designed by Cézanne and constructed
by the firm Ernest Gouin. The design dra
wings and the detailed description of the
construction of the famous bridge have sur
vived. The railway construction needed the
building of another Tisza-bridge of 100 m
span by Algyő in 1870. Its flood area spans
were then still timber structures, but they
were converted into a permanent structure
in 1902.
Not only the railway construction, but also
the development of roads needed bridge
building. First, a four-spanned Howe-system
timber bridge was constructed by Makó in
1879 with a cross-section which permitted
also the railway traffic. The two kinds of traf
fic were separated by a fence. The joint ope
ration was maintained for 44 years.
Also permanent bridges were already built
in this period. Immediately, after the flood
devastation of Szeged in 1879 - based on an
international tender - a four-spanned deck
bridge was designed by the Hungarian Feketeházy and constructed by the firm Eiffel in
1880-83. The bridge foundation and the ma
nufacturing of iron structures were produ
ced by Hungarian firms.
In 1895 a highway and in 1903 a railway
Maros-bridge were built by Magyarcsanád.
These were the first permanent bridges in
the county designed and built by Hungarian
engineers. Both bridges had stormy fates:
their traffic ceased or became minimal after
World War I, besides they were damaged and
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have not been reconstructed since then. It is
an interesting fact that both bridges were
demolished in 1956, and their structures were
reutilised in the construction of three bridges
on other places.
In 1903, as a part of the transversal road
an almost 500 m long bridge with 120 m ma
ximum span was constructed between Csong
rád and Szentes. It had been designed also
for railway traffic which actually used the
bridge from 1906 on. The truss bridge was a
significant technical work which operated as
a highway-railway bridge until 1981.
Than the great period of iron and steel
bridge construction terminated: four steel
truss Tisza-bridges and two Maros-bridges
were built during 45 years, from then the
reinforced concrete structures have spread.
In 1892, culverts with rigid case were built,
then reinforced concrete was utilised for the
substructure of river bridges. Szilárd Zielinski, the founder of Hungarian reinforced conc
rete bridge construction designed several
slender reinforced concrete bridges in the
county. In 1910, a separated grads structure
was constructed on a section of present main
road No 5 in Szeged utilising reinforced con
crete superstructure with rigid case. A 82year old reinforced concrete girder bridge is
the oldest one on the national highway net
work of the county. Between 1925 and 1935,
these bridges were constructed in a high
number. Then three-spanned, economic re
inforced concrete bridges were built based
on the design of Dr. Richard Sabathiel du
ring the water regulation activities. Presently,
only 4 bridges of them are still operating on
the national highway network, and several
others managed by municipalities. In 1935,
an interesting bridge was constructed on the
main road between Budapest and Szeged
above the railway line.
During the spread of reinforced concrete,
the idea of reinforced concrete construction
above the river Maros came up, but finally a
railway and a highway bridge was built using
211
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carbon steel Gerber's hinge truss bridge de
signed by Professor Dr. János Kossalka and
Gerő Szikszay in 1925 and 1926.
In September-October 1944, during the
World War II, all river bridges of the county
were destroyed by air-raid or explosion. Also
seven minor bridges were ruined. It was a
huge task to reconstruct the Tisza-bridges. In
Algyő, the 100 m long river span and every
flood area span were blown up. For the re
starting of traffic, the sound part of river span
had to be lifted from a depth of 30 m and to
be supplemented, furthermore the flood area
spans had to be reconstructed using several
pieces and added parts. For the Tisza-bridge
between Csongrád and Szeged, the river span
had to be divided into two shorter spans by
adding a new pillar to it in order to solve the
reconstruction by a military bridge and an
unused railway truss structure. Both bridges
were reconstructed by the end of 1946. The
size of the work can be characterised by the
3.7 million man-hours spent for bridge re
construction.
Two spans of the highway Tisza-bridge in
Szeged were destroyed. It could not be
replaced since the stability of the river span
became critical due to several reasons in
1942. Thus a new bridge with a changed span
distribution: a 147 m span Langer-girder arch
was built, the flood area spans became con
tinuous girders. The iron structure of two
sound spans were used in the construction
of four other bridges in the country.
After the World War II, almost exclusively
only minor reinforced concrete bridges were
built, from 1960 on with precast superstruc
tures. In 1970, an intensive bridge rehabilita
tion started with the construction of Maros
and Tisza-bridges. In 1974, the Maros-bridge
in Makó was modernised using a three-span
combined steel-reinforced concrete structure
stiffened by skew bars, then in the same
year, a new highway Tisza-bridge was comp
leted in Algyő. The three-spanned river-brid
ge is a steel construction with changing height
and prestressed reinforced concrete slab; the
212
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flood area bridges are six and four-spanned
with site prestressed girder superstructure.
The girders of 24,8 m length are of segmen
ted construction with post-tensioned joints.
In 1976, the flood area spans of then only
railway Tisza-bridge by Algyő were reconst
ructed to continuous truss bridge. The river
span was substituted by a new truss structu
re already in 1960.
In 1979, the second highway Tisza-bridge
was completed in Szeged which is the largest
bridge on the national highway network. The
longest span of the 19-span bridge amounts
to 144 m, its total area exceeds 15000 m2.
This bridge has welded joints similarly to
other structures built after 1970. It is of steel
plate superstructure. The steel girder bridge
of changing height has four spans.
The next large steel bridge was the total
reconstruction of the Tisza-bridge between
Csongrád and Szentes which carries already
just railway traffic. Beside the pillars const
ructed in 1903, new pillars with Soil-Mec
bored pile foundation were built; the river
pillar constructed temporarily in 1946 was
removed. A 3-spanned truss-bridge with new
span distribution and a deck plain web gir
der above the flood area were made. For the
pushing in of welded bridge structure, PTFEplates were utilised for the first time.
In a seven-year period, four new Tiszaand one Maros bridges were built using upto-date techniques.
The period after 1974 was active from the
point of view of reinforced concrete bridge
construction. Beside the steel structures
mentioned, a 112 m and a 72 m long reinfor
ced concrete flood area bridge was built for
the Maros-bridge by Makó.
The 9 and 6-spanned parts of the new
highway Tisza-bridge in Szeged are of 236
and 152 m length, they have curved form
and EHGT-girders.
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In 1981, the first Hungárián prestressed
reinforced concrete Tisza-bridge was completed between Csongrád and Szentes. The
middle span of the 3-spanned river bridge
with box girder w a s the longest (90 m) in our
country w h e n it was built. The flood area
bridges were alsó of prefabricated girders.
The new highway bridge in Szeged built
during the modernisation of main road No. 5
is alsó a significant work. The 161 m long
bridge has 8 spans, it is post-tensioned above
the railway line, while other spans have pre
fabricated girders.
The county's national highway network
has 75 bridges, the least among the counties,
however, the sizes and the areas of bridges
are significant, mainly due to the Tisza-bridges.

mes, memóriái tablets, individual descriptions of bridges, appendices (maps, registrations, designs, photos, etc), chronology, designers, contractors, summary.
The authors of the book are engineers: Dr.
Imre Gáli, Bence Hajós, János Jójárt, Dr. Mi
hály Rigó, Dr. Ernő Tóth (alsó the editor of
the book). The English s u m m a r y was translated by Dr. László Gáspár, the Germán one
by Dr. Herbert Tráger, the reader of the p u b lisher.
In the compilation of the book, designers,
contructors, museums, archives, researchers
and local historians helped a lot by making
available sources and illustrations. Many
thanks to them.
The book was published for the 44th
Bridge Engineering Conference.

There are 113 bridges managed by municipalities. The Downtown Tisza-bridge in Sze
ged has been managed by the town municipality since 1996, other bridges - principally
reinforced concrete structures - are small or
médium ones.
There are 57 railway bridges, two above the
Tisza, one above the Maros, two almost 150
year-old arch bridges.
Most of the important bridges during the
last decades were designed by Uvaterv and
were built by G a n z and Hídépítő Rt.
The present b o o k on the bridges of county
Csongrád - similarly to the already published
10 volumes of the series - is destinated mainlv
J

to experts, it provides the sources of information. However, its abundant illustrations
inform any interested reader. The main
chapters of the book are as follows: geographical and hydrological conditions, development of road network, review of the
construction of timber, arch, irón, steel and
reinforced concrete bridges, the reconstruction after World War II, presentation of nati
onal and local highway, as well as railway
bridge stocks, bridges in the art, bridge na-

A szentesi Kurca-híd (Dr. Imre Lajos ecsetrajza)
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UTÓSZÓ

UTÓSZÓ

Szinte minden megyei hídtörténet írása
során igen sok érdekes adat, terv, fotó került
elő - gyakran a „lapzártához" képest - ké
sőn, most is ez történt. Most úgy gondoltam,
hogy érdemes a kimaradt témákból néhá
nyat megemlíteni.
A szegedi Tisza-hídtól a Szőreg felé vezető
úton állt a Vedres István tervezte százlábú ár
téri híd, a mérnök versben örökítette meg ezt
az alkotást. „Nézd meg a Szőregi hétszáz öl
hidakat! Két hét alatt végben vitt szörnyű
munkákat. Amaz három helyt van egy két
négy száz hossza, kemény tölgy-fákból áll" A
II. katonai felmérés (hátsó-belső borító) pon
tosan igazolja a mérnök állítását, kár, hogy e
híd történetét sem tudtam részletesebben meg
írni.
Szeged és Csanád megye részletes hídnyilvántartása 1837-ből a Magyar Országos Le
véltárban megtalálható, idéztem is belőle,
Csongrád megye azonban úgy tűnt, hogy
nem készítette el a kimutatást. Szentesen a
Koszta József Múzeumban a falon lóg egy
nagyméretű térkép, melyet 1827-ben készí
tett Schéner György a megye földmérője, s
melyen a hidak is jelölve vannak. Egy részlet
a könyvben megtalálható, az egész térképet
azonban jó lenne publikálni.
A magyarcsanádi közúti Maros-hídról az
első értékes adatot Zielinski Szilárd pályáza
ti anyagában találtam, melyet az Út- vasút
tanszék vezetésére nyújtott be. Fontos kiin
dulópont volt, ám a magyar-francia műszaki
kapcsolatok tekintetében úgy gondolom, új
donság az - ez is a pályázati anyagban szere
pel - hogy a vasbeton hídépítés hazai meg
alapozója résztvett Párizsban az Eiffel to
rony tervezésében.
A hidak próbaterhelése hazánkban igen
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régen kezdődött, a Közlekedési Múzeumban
Szabó László muzeológus felhívta a figyel
met 1858-ból származó fotókra, melyek a
szegedi vasúti Tisza-híd építését mutatják.
Önmagában is érték ez a fotósorozat, a ké
pek vizsgálata alapján kiderül, hogy a híd
próbaterhelését örökítette meg a fotós. A bő
séges irodalom ezzel is gazdagodhat. Tudjuk,
hogy Kossalka János professzor e híd pró
baterhelése alapján írta doktori disszertáci
óját.
Az Opusztaszerről szóló irodalom említést
tesz arról, hogy a tatárjárás után a nyilván
erődített templomba híd vezetett, melyek cö
löpjeit is megtalálták. Dr. Zombori István
igazgató úr megemlítette, hogy más felvonó
híd is előkerült az Anjou-korból. Dr. Trogmayer Ottó professzor úr helyszíni szemlét
javasolt, idő hiányában azonban ez elmaradt,
a könyvből kimaradt ez a híd is.
Az 1956-ban készült tápéi ponton híd
egyedülálló a hazai gyakorlatban, magyar fej
lesztésű rendkívül könnyű alumínium hajó
testekből állt. Információim szerint egyetlen
készlet volt már csak hazánkban, amikor Tá
pén állították fel, egyes elemei 1983-ban Nyír
egyházára kerültek. Múltja és jelene kifejtést
érdemelne.
Rendkívül érdekes korai statikai számítá
sok találhatók a korai „vashidak" törzsköny
vében, így az algyőiében is (1870-ben készült
a medernyílás). Kimaradtak ezek a mellékle
tekből is, a forrás azonban rendelkezésre áll.
Az államépítészeti hivatalok története - is
mereteim szerint - nincs kellő részletesség
gel feldolgozva. Szentesen szakdolgozatra
találtam és módom volt belenézni az ottani
levéltárban található 27 polcfolyóméternyi
anyagba, rendkívül értékes, értékes kutatási
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terület.

nök elődeink tudásáról.

Szentesről szólva a kubikusokról is szólni
kellett volna. Dr. Gáli Imre személyes emlé
kek alapján is nagyra értékeli munkájukat. A
19. század végén a városban és környékén
3000-en voltak, akik a vízrendezéseken, út-,
vasútépítésekben dolgoztak. Szentest a ku
bikosok fővárosaként emlegették.

Sajnos sok hídterv kimaradt a könyvből
főleg nagy mérete miatt. A Tisza-hidak közül
a szegedi közúti Tisza-híd (1883) tervei a Sze
ged újjáépítése című könyvben (az eredeti
ben) megtalálhatók. Kár, hogy a reprintben
csak kevés részletterv van.

Szeged történetét több rendkívül részletes
könyv is feldolgozta kitérve pl. a hajóhíd nyi
tási jegyzőkönyvére, a vámbevételekre, a
hídbizottságra is. Jelen könyvben csak egy
két adat szerepel ezekből, pedig a rév- és
hídvámok. története rendkívül tanulságos.
A megye vasúti-közúti Tisza-hídjainak
újjáépítése (1946) óriási feladat volt. Az igen
alapos szakirodalom - Angyal Andor - és
ezen hidak későbbi története is jól dokumen
tált, részben Evers Antal jóvoltából, aki pl. a
vasúti Tisza-híd korszerűsítéséről 180 olda
las fotótárat állított össze, pontos időrend
ben, a mintegy 350 fotó zöméhez írásos meg
jegyzéseket is fűzve. Rendkívül tanulságos
forrásmű.
A Csongrád-Szentes közötti vasbeton
anyagú közúti Tisza-hídról Ötvös Sándor ké
szített fényképes albumot, ez is tankönyvbe
való, igen tanulságos.

Igen sok érdekes fotó is kimaradt a könyv
ből, hozzáférhetőségüket azonban biztosítja,
hogy digitálisan rögzítve vannak.
A megye kisebb hídjairól egyedi hídleírások nem találhatók a könyvben, Hargitai Je
nő hídleírásai jól használhatók a további fel
dolgozásokban.
Sajnálom, hogy sok érdekes irodalmi
részlet is kimaradt a könyvből, így Tömör
kény humoros írása a szegedi juhászról és a
hídvámról vagy Balázs Béla Hidak című ver
se, melyet a szegedi Tisza-híd átadására írt.
Ebből egy pici részt hadd idézzek: „sokféle
híd kell még az embereknek /Egymáshoz jut
ni."
Talán nem érdektelen a könyvből kima
radt témák említése, további kutatásra buz
dítanak.
Dr. Tóth Ernő

Az acélszerkezetek gyártásáról, szerelésé
ről is gazdag szakirodalom áll rendelkezés
re, akár egy részterület, mint például a szere
lés, a forgalom alatti építés gyakorlata önma
gában is megérdemelne egy külön kiad
ványt, e témakörben dr. Koller Ida összefog
laló tanulmánya jó kiindulópont, melyre a
könyvben hivatkoztam is.
Hiányzik e könyvből a folyami hidak
alapozásának részletes ismertetése, pedig
sok újdonság, érdekesség található a megyé
ben. A megye hadtörténetében sok korsza
kos esemény volt. A Csongrád-Szentes kö
zötti 1903-ban épült Tisza-híd szép tervei
rendelkezésre álltak, a 100 éves pillérek,
funkció nélkül ugyan, de tanúskodnak mér

Srdan Stevanov felvétele
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