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ELŐSZÓ
Tisztelt Olvasó !
Őszinte örömömre szolgál, hogy a 43. Hídmérnöki Konferencia szervezésével, Tolna megyébe ezen
belül is Szekszárdra csábíthatjuk hazánk hidász
szakembereit.
Öröm ez, nemcsak azért mert egy ilyen rendez
vény lebonyolításával a közutas szakma érdeklődé
sének, figyelmének középpontjába állíthatjuk me
gyénket, városainkat, hanem azért is, mert - a
sokéves hagyománynak megfelelően - megjelenhet
egy új, hiányt pótló kötet, Tolna megye hidjai cím
mel. Bátran kijelenthetjük, hogy ilyen komoly, ala
pos mű még nem készült szűkebb pátriánk állami és
önkormányzati kezelésű hídjairól.
Ez elmúlt évtizedben hazánk a közös erőfeszíté
sek eredményeképpen óriási lépéseket tett az uniós
csatlakozás irányába. Az infrastrukturális beruhá
zások hulláma napjainkban éri el megyénket és sor
ra indulnak azok a rendkívül fontos fejlesztések,
amelyek jelentős hatást gyakorolnak egész térségünk
jövőjére.

Engedjék meg, hogy a Tolna Megyei Állami
Közútkezelő Kht. nevében ezúton mondjak köszöne
tet a könyv megírásában résztvevőknek, kiemelten
dr. Tóth Ernő úrnak, aki a munka dandárját végez
ve, óriási szakmai tapasztalattal és gyakorlattal fog
ta össze, irányította a munkatársait.
Köszönet illeti még az AKMI Kht.-t, az erkölcsi
és anyagi támogatásért, valamint a Schöck Bt. dol
gozóit, a számukra újszerű feladat kiváló és pontos
elvégzéséért.
Bízom abban, hogy a kötet kiváló szakmai szín
vonalával nemcsak a hidászok és műszaki szakembe
rek, hanem - olvasmányos könnyed stílusával - a
laikus olvasó számára is izgalmas perceket tartogat.

Szekszárd, 2002. szeptember 17.
Posta Zoltán
ügyvezető igazgató

2003 júniusában átadásra
kerül a szekszárdi Duna-híd az
M-9 gyorsforgalmi szakasz 20
km-es szakaszával együtt. Az elő
ző és a jelenlegi kormányzat kö
zéptávú közútfejlesztési terveiben
is kiemelt szerep jut szűkebb kör
nyezetünknek. M-6, M-56 gyors
forgalmú utak megépítésével, az
M-9 további szakaszainak építé
sével könnyedén bekapcsolódha
tunk az ország vérkeringésébe.
Reményeink szerint egy jól
fejlett közlekedési hálózattal ren
delkező megyeként a hazai és kül
földi tőke bevonásával a régió
egyik legdinamikusabb megyéjévé
válhatunk.
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A simontornyai Sió-hidak (dr. Imre Lajos ecsetrajza)

BEVEZETŐ
A megyei hídtörténeti sorozat tizedik kötetét
tartja kezében az olvasó. Ennek megírására már
1999-ben felkért Rikker István a Tolna Megyei Ál
lami Közútkezelő Kht. akkori igazgatója, ám az ese
dékes Jász-Nagykun-Szolnok, majd a KomáromEsztergom megyei kötetek írása mellett elhúzódott a
kutatás; úgy gondolom, hogy nem is baj, mert így a
dunaföldvári Duna-híd korszerűsítéséről és a szek
szárdi Duna-híd építéséről is szólhat ez a könyv.
Ez a megyei hídtörténet - a sorozat többi köte
téhez hasonlóan - minden érdeklődő számára kíván
áttekintést adni, gazdag illusztrációval, megadva a
felhasznált forrásokat, ezzel megkönnyítve a további
kutatást.
Nagy és különleges a megye hídállománya, a
több mint 800 híd között sok a nagy múltú, érdekes
történetül a római korban már fahíd állt a Sárvízen
a mai Szekszárd határában, s 1800 éve itt mindig
volt híd. A Sió, a Sárvíz, a Kapós átkelőhelyeit
(Ozora, Simontornya, Döbrököz, Dombóvár) vá
rak védték, s a várakba vezető hosszú fahidak - kü
lönösen aló. századtól - igen fontosak voltak. A fa
hidak állandó szerkezetűvé való átépítése is korán
kezdődött: 1783-ban épült a megye legértékesebb
kétnyílású boltozata Bonyhádon, s 1837-ben már 99
boltozott híd volt a megyebeli. A vas-, majd acélhíd
építése is korán kezdődött: a közutakon 1884-től tíz
év alatt kilenc rácsos híd épült a Sión, Sávízen és a
Kapóson. A hídállomány különlegessége, hogy öt
100 évnél idősebb acélhíd eredeti formájában szol
gálja ma is a közlekedést. A vasútvonalakon több ér
dekes rácsos hídszerkezet épült Simontornyán és
Szekszárdnál, s különleges volt a dombóvári emele
tes Kapos-híd, illetve hídcsalád. A megyét érintő ba
jai vasúti Duna-híd (1909) után közúti Duna-híd
1930-ban készült csak el; jelentősége nagy, kialakí
tása nemzetközileg is figyelemre méltó volt. A vas
beton hidak építése is jelentős volt a megyében, a
legidősebb 92 éves, s figyelemre méltó, hogy a II.
világháború előtt épült vasbeton hidak a hídállo
mány több, mint egyötödét teszik ki. A háborús
pusztítás 27 hidat érintett, érdekes megoldásokat al
kalmaztak az újjáépítésnél (roncsok felhasználása,

áttelepített hidak alkalmazása). A II. világháború
utáni hídépítésre az új technológiák (feszítés, előregyártás) a jellemző. Különlegesség néhány vasbeton
híd rendkívül viharos története, korai átépítése,
ezekről és más tanulságos, érdekes eseményekről
szól ez a könyv. A legutóbbi években a megye közle
kedését alapvetően a bajai és a dunaföldvári Dunahíd korszerűsítése, napjainkban pedig a 920 m
hosszú szekszárdi Duna-híd építése érinti.
Hosszasan lehetne még sorolni jellemző adato
kat, fontos vasúti és önkormányzati hidakat, ám a
bevezető sorok csak a figyelemfelkeltést szolgálják.
E könyv írásában fontos kiindulási alap volt
Karoliny Márton megyei itttörténete, dr. Gáli Imre
korábbi kutatásai, könyvei és Hargitai Jenő 72 híd
leírása és rajza.
Néhány újdonsága a könyvnek a szokásosnál
bővebb kronológia, a bő levéltári forrásfeltárás és fel
dolgozás, a negyven egyedi hídleírás, a magyarázó
kislexikon és az egyszerűsített hídnévmutató.
A nagy múltú, érdekes történetű hidak történe
tének feltárása és bemutatása nehézséget okozott, a
bőség zavarával kellett megküzdeni, ezért sajnos ér
dekes, értékes anyagok is kimaradtak a könyvből.
Kezdettől fogva a Tolna Megyei Állami Közút
kezelő Kht. mindenben segítette e könyv írását, a
könyv megjelentetését Posta Zoltán ügyvezető igaz
gató úr hatékonyan támogatta. A Tolna Megyei
Közlekedési Felügyelet különösen értékes forrás
anyagot bocsátott rendelkezésemre.
A források rendelkezésre bocsátásáért köszöne
temfejezem ki a Magyar Országos Eevéltár, a Tolna
Megye Önkormányzati Eevéltár, a Hadtörténeti In
tézet és Múzeum, a Közlekedési Múzeum, a Kiskő
rösi Közúti Szakgyűjtemény a Zempléni Múzeum
munkatársainak, vezetőinek. Ezen kívül tervező- és
kivitelező vállalatok: így az Altalános Mérnöki Iro
da (ÁMI), a Ganz Acélszerkezet, a Hídépítő Rt., a
Közgép Rt., a Magyar Hídépítő Konzorcium
(Mahíd), a MÁV Hídépítő, a MÁV Vezérigazgató
ság Hídgazdálkodási Divíziója, a Pannonkorr, a
Pont-TERV Rt., az Uvaterv Rt. és még sokan mások
segítették az anyaggyűjtést és illusztráló anyagot
bocsátottak rendelkezésre.
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A könyv írásában a kezdetektől részt vett Kaczián János ny. levéltári főtanácsos feltárva, feldol
gozva az érdekes és értékes levéltári forrásokat. A
rubindiplomás dr. Gáli Imre új kutatásokat is végez
ve több fejezet megírását is vállalta, dr. Töttős Gá
bor főiskolai tanár érdekes történeti, helytörténeti,
irodalmi mozaikokkal ad áttekintést a megye hídtörténetéről. Hajós Bence kollégám pedig nemcsak a
könyv írásában, hanem szerkesztésében is részt vál
lalt. A könyv gondos szakmai lektorálását dr. Tráger
Herbert ny. minisztériumi főtanácsos végezte, a
kéziratok formába öntése pedig, mint a sorozat ko
rábbi köteteinél, most is Hegyi Kálmánná munkája.
Értékes munkájukat hálásan köszönöm.
Fényképfelvételeket készített és bocsátott ren
delkezésemre Borzsák Péter, dr. Domanovszky Sán
dor, dr. Gáli Imre, Rigler István, Skoumal Gábor.

Gazdagítja a könyv illusztrációját Gáli István
és dr. Imre Lajos több rajza, Gyökér István képeslapgyűjteményének több darabja.
A nyomdai előkészítést különös gondossággal a
Schöck Bt. végezte.
Minden intézménynek, személynek köszönöm
segítségét, éneikül ez a könyv ilyen formában nem
készülhetett volna el. Remélem, hogy akiknek mun
káját név szerint nem emeltem ki nem tartanak há
látlannak, s remélem, hogy a könyvsorozat készíté
sében továbbra is közreműködnek, segítve a magyar
hídépítés gazdag és érdekes történetének feltárását,
publikálását.

A cikói boltozat a Nepomuki szoborral (Gáli István rajza)

dr. Tóth Ernő
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A MEGYE ADOTTSÁGAI
FÖLDRAJZI ES VÍZRAJZI ADOTTSÁGOK

Tolna megye hegy- és vízrajza

Tolna megye a Dunántúl jellegzetes me
gyéje. Felszíne dimbes-dombos, nagyobb he
gyei nincsenek. Földje többnyire termékeny
szántóföld, dombjait erdők borítják. Keleti ha
tára a Duna. A megye teljes területe (mintegy
3700 km 2 a Duna vízgyűjtőjén helyezkedik el.
Fő tájegységei a Mezőföld (Duna-Sárvíz), a
Hegyhát (Kapos-Sió), a Kapos-Koppány men
ti dombvidék, a Völgység, a Szekszárdi domb
ság és a Sárköz.
A vizeket három nagyobb vízfolyás, a Ka
pós, a Sárvíz és a Sió gyűjti össze.
A Kapós Somogy megyéből, a Sió a Bala
tonból, a Sárvíz Fejér megyéből szállítja a Du
nába a fölös vizeket, miközben Tolna megyé
ben erősen megduzzadnak. A patakok között a
Koppány és a Völgységi patak érdemel még
említést, előbbi a Kapós és azzal együtt a Sió
vizét gyarapítja, a Völgységi patak a Sióba öm
lik, nem messze attól a ponttól, ahol vala
mennyi említett vízfolyás egyesül, mielőtt a
Dunát elérné. Ez a vízrajzi helyzet azonban

csupán a XX. század közepére alakult ki. A me
gyét ma a Duna 101 km, a Sió 98 km, a Kapós
69 km, a Sárvíz 37 km, a Koppány 34 km hossz
ban érinti.
A megye emberi letelepedésre kezdettől fog
va igen kedvező feltételeket nyújtott és nyújt. Er
dei a vadászat, vizei a halászat, földjei a mező
gazdaság művelésére természettől fogva
alkalmasak. A települések viszonylag egyenlete
sen fejlődtek ki. Évszázadokon keresztül egyik
sem emelkedett nagyobb jelentőségűre a többi
rovására, még a Duna-partiak sem, holott a fo
lyamóriás közlekedőútként is régóta ismeretes
volt. Nem csekély mértékben közrejátszott eb
ben az a körülmény, hogy a Duna környezete
Tolna megyében tele volt árterekkel, kiöntések
kel, mocsarakkal, melyek akadályai voltak a fej
lődésnek.
Az ókorban a Duna még „mozgó medrű"
folyó volt, mely a nagyobb esésű szakaszról a
kisebb esésű alföldi szakaszra érve hordalékát
lerakta, és ezzel mindenkori medrét feltöltötte.
Áradáskor a nagyobb mennyiségű víz a feltöl
tött mederben nem tudván lefolyni, kiáradt, el-

Bátaszék környéke a vízrendezés előtt
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öntötte a folyó menti területeket és új medret
keresett és talált, amelyik a megnövekedett víz
mennyiséget el tudta vezetni. Ez a folyamat
állandóan ismétlődött. A nyugati irányban tör
tént eltolódást elősegítette egyrészt az omladékony lösztalaj, melyet az árvíz minduntalan
alámosott, másrészt a föld forgásán alapuló
Coriolis-féle gyorsulás okozta erőhatás, mely
az északi féltekén minden észak-dél irányú
mozgás természetadta sajátsága [1].
Ez a folyamatosan érvényesülő erőhatás a
Duna esetében azt eredményezte, hogy a part
vidék egyre szélesedő sávban eliszaposodott, a
kiemelkedő helyeken alámosódott és leomlott,
majd egyre jobban elmocsarasodott.
A Duna eliszaposodott és elmocsarasodott
partvidékének szélessége helyenként már az
ókorban elérte a tíz kilométert, hossza pedig
Dunaföldvártól, kisebb kihagyásokkal egész
Bátáig terjedt, szóval ellepte Tolna megyének
szinte egész Duna-partját. Csupán Paks táján
nyúlt le a hegymeredély egészen a Duna part
jáig és anyaga szívósabb lévén, ellen tudott áll
ni a Duna erejének.
A dunai erózió lassú, de fokozatosan érvé
nyesülő ereje a Tolna megyei Duna-part számá-

Szekszárd környéke a vízrendezés megindulásakor (1 784)
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ra katasztrofális eredményekkel járt. A rómaiak
által a partvonal közelében telepített castrumok
és őrtornyok lassacskán, de kivédhetetlenül
pusztulásnak indultak. Alta Ripa (Tolna terü
letén), valamint Lugio (Dunaszekcső területén)
elsüllyedtek a feltornyosuló iszaptengerben, s
az alámosott házak kezdtek eltűnni a Duna
medrében. A dunai hajózás, valamint a honvé
delem számára fenntartott római őrhelyek az
említett két castrum közötti szakaszon egytől
egyig eltűntek. Mára a part menti római létesít
ményekből csupán az említett két castrum nyu
gati fele és az ahhoz csatlakozó hadi út nyomai
maradtak meg, mintegy 2-3 méterrel a jelenlegi
térszint alatt [2].
A Duna medrének fokozatos emelkedése
erősen kihatott a mellékfolyókra is. Kezdetben
a Kapóst és a Siót Simontornya térségében a
Sárvíz fogadta magába és vezette a Dunába [3].
Ozora és Simontornya várai szigetet alkottak, a
várakat a Sió kiöntései vették körül, megköze
lítésük csak hidakon volt lehetséges.
A Sárvíz dunai torkolata régebben a mai
helyétől mintegy 40 kilométerrel lejjebb, Báta
térségében volt, tehát a Sárvíz végigvonult a
Sárközön. A torkolat csak a XIX. századi rende-

... és utána
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zéssel kapcsolatosan került át mai helyére. A
Sárvíz csekély esésű szakaszain ugyancsak szé
les sávban alakultak ki mocsaras területek,
akárcsak a Duna jobb parti sávjában. Mind a
három vízfolyáson a gyakori magas vízállások
igen széles területeket öntöttek el és gátolták a
települések és a mezőgazdaság fejlődését.
A korabeli leírások közül Bél Mátyás
Notitia Hungáriáé Novae c. 83 kötetes mun
kájának Tolna megyére vonatkozó kötetére
utalunk [4].
A Kapós és a Sárvíz áradásaival és a foga
natosítandó intézkedésekkel a magyar ország
gyűlés is foglalkozott, amikor megalkotta az
1827. évi XXXIII. törvénycikket. Ez a törvény

elrendelte a Sárvízen elvégzett vízrendezési
munkálatok és művek további fenntartását. E
célból vízitársulat alakult, melynek élére az
1827. október végén tartott ülésen „szakrális
deputatiót" választottak. Ekkor nevezték el a
Sárvíz új medrét Nádor-csatornának, melynek
nevét a társulat is átvette.
A Sárvíznek Cece és Simontornya körüli
térségében a XVIII. század végén készült térké
peken széles, elmocsarasodott terület látható,
melyben egyre sűrűsödő nádas terjeszkedett,
akadályozva a víz természetes lefolyását és
emellett éppen úgy a vízen való átjárás lehető
ségét is.
Hasonló mocsaras területek voltak a Kapós
mentén is, főként Dombóvár környékén [5].

A még rendezetlen Kapos-völgy (I. katonai felmérés, XI/XXVIII.,
Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

A Sárvíz Simontornya és
Szekszárd közötti szakaszá
nak rendezésére
elsőnek
Böhm Ferenc, az akkori idők
kiváló mérnöke készített ter
vet. Tervével kettős célt kívánt
szolgálni. Egyrészről mentesí
teni kívánta a Sárvíz menti te
rületeket a hosszan tartó gya
kori elöntésektől azzal, hogy
eltereli a hegyekből hozzá fo
lyó vizeket, így elsősorban a
Kapóst, másrészről pedig ez
zel az övcsatornával megrövi
díti a Kapós medrét, ezáltal
megnöveli a folyó esését és azt
elkülöníti a Sárvíztől. A terv
tehát a Kapós rendezési tervé
hez is kapcsolódott, mely fo
lyónak Simontornya fölötti
szakaszán is szükség volt az
eliszaposodott meder rende
zésére csatornázás útján.
A Sárvíznek Simontor
nyától Szekszárdig terjedő
szakaszát 1772-ben választot
ták külön a Siótól, mely a
Kapós vizét Simontornyánál
magába fogadta.
Azóta a Simontornyától
Szekszárdig terjedő völgyelétben két folyó folyik egy
más mellett, a keleti oldalon a
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dekeltsége is, olyannyira, hogy több esetben
megakadályozták a munka folytatását. Erveik
között az is szerepelt, hogy az új medrek kiásá
sa együtt jár több útvonal és híd áthelyezésével
vagy megépítésével, ami a költségeket nagyon
megnöveli [6].

A Sió és a Sárvíz rendezésének első nyomai az

A nehézségek között szerepet játszott a
szakértelem hiánya is. Abaúj megyéből hozat
tak csatornaépítésben jártas munkásokat [8].
Kétségtelen, hogy a malmokkal kapcsolatban
létesített duzzasztók és kisebb tározók nagy
ban hozzájárultak a meder elfajulásával együtt
járó gondokhoz és az érdekek ütközéséhez. Az
érdekek egyeztetése, vízitársulatok alakítása,
mérnökök szakvéleményeinek kikérése, ható
ságok beavatkozása, kormánybiztosok műkö
dése nagyon sok időt vett igénybe, úgyhogy
Böhm Ferenc tervének kivitelezése - Beszédes
József mérnök módosításaival - végül is erősen
belenyúlt a XIX. századba [9].
A hosszú szakaszon egymással párhuza
mosan folyó két vízfolyás a vízrajz kívánalmai
szerint jött létre. Magyarországon annak idején
ez ritkaság volt.

I. katonai felmérésben (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

Sárvíz, a nyugatin a Kapós (Sió). A munkálatok
szükségességéről - nem kis nehézségek árán sikerült meggyőzni a Tolna megyei uradalmak
mértékadó gazdáit, úgyhogy a csatornázásokat
1774-ben meg lehetett kezdeni.
A munka végrehajtását nagyon sokan elle
nezték, köztük a Sión telepített 18 vízimalom ér-

A Sió-Sárvíz új medre 1860-ban (II. katonai felmérés,
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A Sárvíznek Szekszárd és Báta közötti sza
kaszán, a Sárközön a meder elfajulása szintén
gondokat okozott [10]. Minthogy a Kapos-SióSárvíz Sióagárdnál egyesült és ez a pont nem
esett messze a Dunától, már a XVIII. század vé
gén felmerült az a gondolat, hogy az említett
pontot csatornával összekössék a Dunával, ez
úton kiiktatva a lefolyási nehézségeket okozó
sárközi szakaszt. Ezt
a javaslatot elsőnek
Froschauer
főhad
nagy vetette fel még
1786-ban. Javaslatát
azonban elutasították
azzal, hogy a Duna
vízszintje a javasolt
torkolatnál
maga
sabb, mint a Sárvízé
lenne, tehát a Duna
elárasztaná a torkolat
vidékét, ha a Sárvíz
zel összekötnék [11].
A torkolat áthelyezé
sét csak 66 évvel kéHadtörténeti Intézet és Múzeum)
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sőbb, 1852-ben valósították meg Beszédes Jó
zsef tervei szerint, a Sió-csatorna megépítésé
vel. A Duna esetleges magas vízállása esetén a
torkolat vidékének elárasztását torkolati zsilip
építésével küszöbölték ki. Ugyancsak torkolati
zsilip épült Bátánál, a Sárvíz régi torkolatánál.
Érdemes megemlíteni, hogy a Sárvíznek
Simontornyától Szekszárdig terjedő szakaszát
köznyelven Kapósnak nevezték, majd amikor
a XIX. században a Balaton vízszintjének sza
bályozásával kapcsolatban első ízben bővítet
ték a Sió (és a Kapós) medrét, az említett folyó
szakaszt Sióként emlegették. Ez utóbbi
elnevezés a Sió-csatorna végleges kiépítésével
honosodott meg és ma is használatos.
Tolna megye legkiterjedtebb mocsárvidéke
kétségtelenül a Duna mente volt és ma is az.
Ennek a széles területnek a hasznosítása a me
ző- és erdőgazdálkodás fejlesztésének egyik
előfeltételévé és célkitűzésévé vált. A Duna sok
ágra szakadása nehézségeket okozott a hajózás
ban, a gyakori jeges és jégmentes árvizek pedig
lehetetlenné tették a rendszeres művelést. A jég
dugulások a meder elfajulásának nemcsak okai,
hanem következményei is voltak.
A gondok megoldására a Helytartótanács
Királyi Biztosságot hívott életre, melynek mű
szaki irányítójává Vásárhelyi Pál mérnököt ne
vezték ki. A biztosság megállapította, hogy a
legnagyobb veszély a Paks és a Drávatorok kö
zötti szakaszon kialakult kanyarulatok sokasá
gában rejlik. Ezekben megreked a jég és ez
okozza az árvizeket. A királyi biztosság ezért
elfogadta azt a javaslatot, hogy a legnagyobb
kanyarulatokat négy átvágással szüntessék
meg. Ez az 1820-21. években meg is történt. A
későbbiekben - 1839-ig - a Dunán még tizen
egy (!) átvágást hajtottak végre, amíg a mai me
der kialakult. A Duna főmedrének hossza a sok
átvágás kialakulása után összességében 96 ki
lométerrel lett rövidebb [12].
Voltaképpen a Duna medrének az átvágá
sok által történt lényeges megrövidülése követ
keztében csökkent le a jégdugulások lehetősé
ge és a jeges árvizek keletkezésének valószínű
sége. Ez a körülmény kihatott a mellékvizek a Sió, a Kapós és a Sárvíz - rendezésének lehe-
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tőségeire és az elvégzett munkálatok eredmé
nyes voltára. Az azóta eltelt száz esztendőre
visszatekintve megállapítható, hogy Tolna me
gyében a Dunán és mellékvizein elvégzett mér
nöki munkák mind a mezőgazdaság, mind a
közlekedés számára eredményesnek és sikeres
nek bizonyultak. Lehetővé tették nagy kiterje
désű területek mezőgazdasági hasznosítását,
állandó közlekedő vonalak kialakítását és ál
landó hidak építését.
Irodalom:
[1] Ihrig Dénes: A magyar vízszabályozás története.
[2] Wosinsky Mór: Tolna vármegye története.
[3] Károlyi Zoltán írása a Technikatörténeti Szemle
1967. évfolyamában.
[4] Bél Mátyás: Notitia Hungária Novae,ford. Kun
Lajos. Tanulmányok Tolna megye történetéből. II.
kötet, 327-364. old.
[5] Dóka Klára: Folyószabályozás Tolna megyében. Ta
nulmányok Tolna megye történetéből, 229-246. old.
[6] Tenk Béla: Vízszabályozás Tolna megyében.
[7] Károlyi Zoltán i. m.
[8] Tenk Bélai. m.
[9] Ihrig Dénes i. m. 51-66. old.
[10] Ihrig Dénes i. m. 243. old.
[11] Tenk Béla i. m. utolsó előtti oldal.
[12] Tőry Kálmán: A Duna szabályozása, 258. old.

Bátaszék környéke a vízrendezések után
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,De országút s dülőút a föld melegét
őrzi: talaj-sötét.
Használja máris pata és kerék,"
Illyés Gyula

TOLNA MEGYE ÚTJAI ÉS HÍDJAI
Az utak, a vízfolyások és a hidak egyidő
sek az emberiséggel. Tolna megyében sok a kis
vízfolyás, így sok híd építésére volt szükség.
A római birodalom északi és keleti határvo
nalát a Duna alkotta, s ezt a határvonalat a ró
mai katonaság állandó ellenőrzése alatt tartotta.
A határvonal - limes - mentén, a Duna partján,
őrhelyek épültek, egymástól látható távolságra,
a katonaság ellátására pedig laktanyák - castrumok - szolgáltak. A castrumokat egymással
és a birodalom fővárosával a legfontosabb hadi
út kötötte össze, amely elsősorban a hadsereg
ellátását biztosította. A rómaiak castrumai kö
zül Baracs térségében Anamatia, Tolna város
közelében Alta Ripa, Szekszárdon a Béla tér kö
zelében Alisca és közvetlenül a Baranya me-

A
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gyei határnál Lugio nyomait találták meg a ré
gészeti kutatások során. A felsorolt castrumokat
kötötte össze egymással a limes menti hadi út.
A Duna mente a rómaiak idején sok he
lyen még a tíz kilométert is meghaladó szé
lességben iszapos mocsár volt, így Alisca túl
messze esett a hajózó utat is védő határvonal
tól, amit a római hadvezetés Alisca ad Latus
fiók-castrum telepítésével és a fő-castrummal
való biztonságos közúti összeköttetéssel oldott
fel. Feltehető, hogy ezen út nyomán vezet út
Szekszárdról a gemenci erdőbe [1].
A limes menti útvonalra jellemző volt az
egyenesekből álló vonalvezetés, 5-10 m széles
ség, hidak, árkolás, útburkolat, vízelvezetés
megoldása [2].
Nem mondható el ugyanez a
római birodalomnak megyénk te
rületén vezetett többi útjáról,
amelyeken helyenként még az árkolást is elhagyták [3]. Ezek az
utak helyi provinciális érdekeket
szolgáltak és Pannónia főbb tele
püléseit kötötték egymással öszsze (Sopiane, Herculia, Campona,
Intercisa, Gorsium, Pons Sodo
raim, Altinum stb.).
A római kor építményeiből a
késői utókor számára tárgyi em
lékek sokasága maradt fenn (tég
lák, mérföldkövek, stb.), s ezek
között hidak maradványai is sze
repelnek, ha kevés számmal is.
Az említett limes menti út nyom
vonalán római hídfő maradvá
nyaira leltek a dunaföldvári Fel
ső tó levezető árkánál, továbbá a
kenderáztató tóban is. Hídnak
kellett lennie a római limes men
ti úton a Sárvíz völgyénél is. El
lenben cölöpmaradványok kerül
limes út Szekszárd térségében (fekete vonal) és a mai 5 6 . sz. főút
tek elő több helyen a jelenlegi 6.
(narancssárga) azonos nyomvonalon fut (dr. Visy Zsolt)
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Simontornya 1 Ó8ó-ban

sz. és 56. sz. főútvonal karbantartási és javítási
munkálatai során. Ezt a megállapítást a XX.
században készült légi felvételek is megerősí
tették [4].
A római birodalom bukása és a magyarok
bejövetele között eltelt időben csupán a limes
menti út egyes létesítményeinek maradtak
nyomai. Ebben az időszakban nemcsak a me
gye, hanem az ország egész területén nomád
népek laktak, állandó települések csak gyéren,
vagy egyáltalában nem alakultak ki, így állan
dó útvonalak sem.
A magyarok bejövetelét rendezettebb idő
szak követte, mely ugyan egyáltalában nem
volt mentes háborúktól, azonban mégis lehető
vé tette állandó települések keletkezését és az
elemi kereskedelem kialakulását. A középkor
folyamán a kereskedelem és a közlekedés Tol
na megye területére is kiterjedt. Ebben az idő
szakban nemcsak a helységnevekben szereplő
„híd" szó (Hídvég, Hidas, -hida stb.) hanem a

korabeli oklevelekben szereplő leírások és uta
lások is arról nyújtanak felvilágosítást, hogy ki
sebb-nagyobb vízfolyásokon hidak léteztek.
Oklevelek tanúskodnak arról is, hogy Ozora
várát, Simontornya és Dombóvár várait csak
hidakon lehetett megközelíteni. A várak egy
ben az utak kiinduló- és célpontjai voltak [5],
A 14-15. század folyamán Tolna megye te
rületén egyre fokozódó mértékben hangsúlyt
kapott a kelet-nyugati irányú kereskedelem,
melyet a dunai révek közvetítettek. Ezek a ré
vek lettek a célpontjai a megyét átszelő keres
kedői utaknak. Az alábbi utakról emlékeznek
meg az egyes korabeli oklevelek [61:
- Székesfehérvár felől a Sárvíz keleti part
ján Kölesdig, ott a hídon át egyesül az
ottani úttal,
- A Sárvíz nyugati partján Simontornyától
Kölesdig,
- Szeged felől a madocsai réven át Zircre
és Pannonhalmára vezető úton egy 1393.
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Rácegres, Pálfa és Sárszentlőrinc között),
- Veszprém-TamásiKölesd.
A 14. században az
alábbi helyeket tartot
ták nyilván, mint vám
szedőhelyeket:
- Tamási,
Kölesd,
Ireg, Görbő, Egres,
Báta, Tolna, Szekcső (ma Dunaszekcső), Gyánt.
Kompok működ
tek a Duna hajózható
ágán át Pest, illetve
Bács-Bodrog megye
területére Madocsánál, Palisnál (ma Sár
pilis), Birkónál (ma
Báta északi része) és
Gerjennél.
Decs ma
már
messze esik a Duna
hajózható főágától, de
még a XV. század ele
jén említésre méltó du
nai átkelőhelynek szá
mított. Erről tanúsko
dik az az 1402-ben ke
letkezett oklevél, mely
Decsen vámos hidat
említ a Sárvízen és át
kelőhelyet a Kisdunán,
mely ugyan nem lehe
tett főág, de révet igé
nyelt az átkeléshez [7],
A középkori úthálózat fő elemei római utak vonalán haladnak
A mohácsi csatát
(Karoliny térképei összedolgozásával [2])
megelőzően
Tolna
megye
útjainak
különleges
szerep
jutott.
Itt
évi oklevél Kölesdet és Kajdacsot említi.
vonultak
fel
a
csatára
készülő
seregek.
Ugyan
Ezen az úton szállították Erdélyből a sót
csak arra haladtak a megszálló seregek a mo
az apátságoknak,
hácsi csata után.
Tapolcáról Simontornyán át Ozorára,
Simontornya-Gyánt (ma Felsőgyánt, TolA török uralom alatt az utak és a hidak fon
tossága lényegében nem változott. Legfontosabb
nanémedi északi rész) -Döbrököz-Pécs,
hídjuk a Sárvízen átvezető palánki híd volt, me
Gyántról elágazás Zákány és Somogyvár
lyet - miután a mohácsi csatával kapcsolatos had
felé,
műveletek során tönkrement - Szulejmán szultán
Bikácsról Györkönyön át Pécs,
rendeletére 1596-ban újjáépítettek. A szekszárdi
Ozora-Görbő-Egres-Györköny-Paks
híd
a török megszállás ideje alatt mindvégig
(Görbő ma Pincehely része, Egres ma
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fennállott és azt maguk a törökök pusztították el,
amikor Savoyai Jenő serege elől menekülve ki kel
lett vonulniok Tolna megye területéről [81.
A még akkor Bátáig folydogáló, széles árterületű Sárvízen való biztonságos átkelés céljára
a törökök idejében a palánki híd szolgált. En
nek őrzésére a törökök kisebb erődöt építettek:
Palánkot, mely a falu nevét adta. Erről Ottendorf utazó leírásában olvashatunk, melyhez
szerzője vázlatot is csatolt [91.

Ujpalánk
Ottendorf Henrik 1663.
évi rajzán [1 3]
1 . palánk,
2. felvonóhíd,
3. másik híd,
4. erős töltés

A török uralom idejében Paksnál, Tolnán,
Domborinál és Bátánál révek működtek a du
nai átkelés biztosítására, azonban Tolnától
Bátáig, tehát mintegy 40 km hosszü légvonal
beli távolságon belül nem lehetett átkelni a Du
nán, ami összefügg az előző fejezetünkben leírt
vízrajzi viszonyokkal.
A felsorolt dunai településeken felül a tö
rök időkben másutt is működtek helyi révek,
amelyeknek fenntartását a megszálló saját ér
dekében is pártolta. Edward Brown angol uta
zó tudni véli, hogy a törököknek hajóhídjuk is
volt Kalocsánál [10].
A török közigazgatásban falun és mezővá
rosokban a bíró és az esküdtek működtek to
vább. A katonák közül került ki a városi biztos,
a vásári biztos, az esetleges hídbiztos vagy épí
tési biztos. Nagy szabatossággal intézték az
elszámolásokat, az adókat és az egyéb jövedel
meket. A török adminisztráció jövedelemfor
rásainak jelentős részét képezték a révek [11].
Az elszámolásokban szerepel a már felso
rolt dunai réveken kívül a tolnai kikötő vámja
és a Sárvíz hídvámja. A szekszárdi szandzsák
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defterében szerepel az anyavári híd jövedelme
a Sárvíz folyón Henye falunál. Henye falu ma
már nincs meg, ellenben Anyavár neve ma
Janya vár, ahol a vár helyét a térkép is jelzi.
Híd jelenlétére utalnak a török naplófel
jegyzések: Ujpalánk vagy óvár kétórányira
Tolnától mocsárral körülvett szigeten fekszik, a
Duna nem messze keletre folyik mellette. A
mocsáron át nagy felvonóhíd vezetett, de a
Nagyúr még egy hidat építtetett valamivel fel
jebb a jobb oldalon, a nehéz ágyúk miatt.
Bátaszék Szekszárdtól 3 órányira fekszik, si
lány palánk. A palánkon túl puskalövésnyire
folyik a Sárvíz a Dunába, amelyen át a Nagy
úr két új hidat építtetett.
Az úthálózat fejlesztésére a törökök nem
fordítottak gondot. Építkezéseik török érdeke
ket szolgáló építményekre korlátozódtak. A la
kosság igényeivel semmit sem törődtek. Ezen
kívül a lakosság zaklatása oly mértékű volt,
hogy mire a l ó . század vége felé a török uralom
némileg konszolidálódott, Tolna megyéből
elmenekült, aki tehette. Az országrész elnépte
lenedett, népessége a mohácsi vész előtti
100 ezerről a török uralom hatására, a 16. szá
zad közepére 33 ezerre apadt és a 16. század
végéig 10 ezerre csökkent [13]. Közben elérke
zett az az időpont, amikor Európa szomszéd
népei is megelégelték a török uralom európai
jelenlétét és a támadások középpontjában álló
osztrák császárságot mentesíteni akarták a tö
rök hadak fenyegetései alól. A nemzetközi had
sereg Savoyai Jenő herceg parancsnoksága
alatt szerveződött és Bécs mentesítését követő
en Magyarországon folytatta előnyomulását.
A török seregek védekezése Magyarország
déli felében még elég hatékony volt. A hadmű
veletek gerince a Duna vonala volt, s a folyam
nak mindkét oldalán folytak a felvonulások.
Tolna megye területét 1686 őszén érték el a
hadműveletek. A Duna mindkét partján felvo
nuló két hadseregcsoport között a hadművele
tek hatékonysága és biztonsága érdekében
összeköttetésre volt szükség. A részletes naplóbeli feljegyzések szerint az összeköttetést
hajóhíddal biztosították, melyet Tolnánál ál
lítottak fel 1686 szeptemberében, majd a had
műveletek előrehaladásának megfelelően a
következő év tavaszán Dunaszekcső térségébe
helyeztek át.
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A török uralom megszűnése után a békés
viszonyok csak néhány letargikus esztendő el
múltával kezdtek kialakulni. Az elmenekült
népesség csak igen lassan szivárgott vissza a
megyébe. A „senki földjét" leginkább német
nyelvű vidékekről érkező telepesek vették bir
tokba. Az erről szóló feljegyzések több helyen
említik hidak létét vagy nem létét.
Egy Tevéire tartó betelepülő csoport vezető
je megjegyzi, hogy hajóval érkeztek Tolnára a
Dunán s onnan vonultak Tevel felé, de a Sárvíz
nél vesztegelniök kellett, mert - 1712 júniusában
- nem volt híd a Sárvízen, így 12 csónakot kellett
keríteni, míg át tudtak kelni a folyón [15].
Dombóvár uradalma 1692-ben már ismét
Eszterházy Pál nádoré lett. Az ő részére készült
az az összefoglalás, melyet Kelcz Mihály ké
szített és melyből az alábbi idézetek származ
nak: „Ezen városnak két hidgya vagyon, há
rom sorompóval és egy kapuval edgyütt,
melyeket az jószág tartozik tsinálni, az edgyik
napkeletre, a másik délre szolgál." „Possessio
Nyerges: Az itt való hidat, midőn impenáltatik
tartoznak építeni." „Possessio Pullya: Az itt
volt hidat juta impositionem officialium tartoz
nak építeni." „A vár két hidgya, egyik 954 a
másik 850 lépés, még a XVII. század végén is
épen állt."
A hidak építésére vonatkozó kötelezettsé
gek emlegetése élénken bizonyítja, hogy a
helybeli hidak építése és karbantartása jobbá
gyi kötelezettség volt, amit a földesúr számon
tartott és jobbágyaitól - jogosan - megkívánt.
Dombóvár esetében ez nemcsak a Kapós jelen
léte miatt, hanem a települések dombháti fek
vése miatt is fokozott tehertétele volt a job
bágyságnak [18].
A 18. század elején a Rákóczi-féle szabad
ságharc is hatással volt a megye közlekedés
ügyeinek fejlődésére. Vak Bottyán tábornok,
Rákóczi jobbkeze bírta annakidején Kömlőd (ma
Dunakömlőd) várát és hajdújaival sok borsot
tört a „császáriak" orra alá. Rákóczi Ferenc állí
tólag személyesen jelölte ki a Dunán át építendő
híd helyét, melyet azután Vak Bottyánok az
imsósi kanyarban 1705-ben hajóhíd formájában
megvalósítottak [17]. Vak Bottyán hajdúi gerilla
harcaik során egy alkalommal Szekszárd várát is
megszállták, mely hadművelet éjszakai rajtaütés
eredményeként könyvelhette el sikerét.
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A magyar közúthálózat fejlesztése csak
jóval a töröknek Magyarország területéről
történt kiűzése után vette kezdetét. Az ország
műszaki ügyeit - beleértve az úthálózat karba
helyezését - a Helytartótanács mint az Udvari
Kamara szerve vette kézbe. Ennek műszaki
szerve volt az Építési Főigazgatóság. Tolna
megye a török uralom végén a szegényebb me
gyékhez tartozott. A megyegyűléseket a na
gyobb népességű falvakban tartották (Simon
tornyán, Tolnán). Simontornyát 1725-ben
nyilvánították megyeszékhellyé a névadó Tol
na helyébe. Szekszárd pedig csak 1780-ban
nyerte el a megyeszékhely rangját.
Első feladat volt az utak számbavétele, az
útállapotok országos szintű megállapítása. A
18. század derekán elrendelt út- és hídösszeírást Tolna megye csak vontatottan végezte el.
Erre utal az 1783. január 14-i közgyűlésen tu
domásul vett sürgetés, melynek nyomán
Schnemann József földmérő készítette el az
utak és hidak adatainak összeállítását. Az úthá
lózat teljes hossza - az 1786. évben készült öszszeírás szerint 327 190 öl, melyből jó állapotban
van 22 000 öl, 116 000 öl közepes, 1196 javítandó,
a többi gyenge állapotban [18].
Ugyanez az összeírás kimutatja a közuta
kon lévő hidakat is. Eszerint összesen 220 híd
volt az utakon, 36 kőhíd és 184 fahíd. A tölté
sek hossza 3994 öl volt.
A megye földmérőjének jelentése rámuta
tott a megyei útviszonyok hiányosságaira, ez
azonban egyelőre figyelmen kívül maradt.
Csak többszöri sürgetésre sikerült elérni, hogy
1812-ben, elsőként a megyeszékhelyen, Szek
szárdon keresztül vezető észak-dél irányú főút
1500 öl hosszú szakaszának járható állapotba
helyezését megrendeljék. Négy híd is készült,
amihez 15 öl „vágott kő", 62 mérő mész és 112
napszám volt szükséges [19].
Az utak és a hidak karbantartása céljára ál
talában a helybeli uradalom erdejéből kapták a
faanyagot, amit ácsmesterek faragtak méretre
és kétkezi munkával dolgoztak be. A kétkezi
munkára és a szükséges fuvarok szolgáltatásá
ra a járási főszolgabíró az érdekelt községekből
közmunkára adott rendelkezést. Erre példa a
simontornyai hidak jó karba helyezési mun
kája, amit 1710-ben közmunkában kellett el
végezni.
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Tolna vármegye úthálózata (az utak kiemelve)
Schnemann József megyei mérnök térképén (1800)
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Amennyiben szakember közreműködése is
szükséges volt, úgy ajánlata alapján rendsze
rint a helybeli mester kapta a megbízást. A 18.
század elején az alábbi ácsmesterek nevével ta
lálkoztunk egyes hídépítési munkákkal kap
csolatban: Janzug Antal, Miskolczi János,
Jenisztner Antal, Kopacsek János. Kőműves
mester: Ulain József. Molnárok: Dőri Ádám,
Gunstein János.
A munkák elszámolásait többnyire a me
gyei földmérő ellenőrizte. Az építmény tervét
is rendszerint ő készítette.
A törökök kivonulása után kevés figyelem
fordult a középítkezések felé. Ez a körülmény
talán nem tűnt fel a helybeli közigazgatást is in
téző uralkodó vezetőknek, ellenben feltűnhetett
az ország fejlődéséért felelős Helytartótanács
nak. Erről tanúskodik az a latin nyelvű rendel
kezés, melynek értelmében a „vármegyei geo
metriát" (mérnököt) arra hívták fel, hogy ne
csak azokat az út- és hídépítkezéseket felügyel
je, amiket a megye tanácsa rendel meg és hajtat
végre, hanem fordítson figyelmet azokra is,
amelyeket a helybeli hatóság végeztet.
„Őfelsége a nádor úgy rendelkezett, hogy a me
gyei mérnökök a jövőben ne csak a megyék által vé
geztetett közmunkákat irányítsák, hanem ellenőriz
zék a települések által végeztetett közmunkákat is,
hogy azok a közérdek messzemenő figy elembevételé-

Az 1827-ben elkészült út-, híd nyilvántartás egy oldala
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vei készülhessenek és hasznára legyenek a közösség
nek. Közben ügyeljenek a munka minőségére és a
kellő szakértelem érvényesülésére."
Néhány évtizeddel később készült el az
utak és a hidak újabb összeírása, ezúttal az or
szágos és kereskedői utakra vonatkozóan. A
Helytartótanács 25 856/1832. sz. (1832. október
2-án kelt) rendeletét Tolna megye csak 1837ben hajtotta végre, miután a köztes időben
Schnemann János és Beszédes Ferenc földmé
rők elvégezték az ehhez szükséges felmérése
ket. Az erről szóló jelentés 22 oldalra terjedő
kimutatást tartalmaz, melyben az utak egyen
kénti hossza, a csatlakozások, a községhatá
rok, a hidak anyaga, mérete, stb. szerepel.
Eszerint 1837-ben a 293 158 öl (585 km) hosszú
országos és kereskedői úton 99 kőhíd és 88
fahíd állt.
A táblázatban szereplő hidak túlnyomó
többsége kishíd. Az egy ölet meg nem haladó
hosszúságú hidak teszik ki a hidaknak több
mint a felét, ennél nagyobb, de 2 ölnél nem
hosszabb hidaké a harmadát. A kishidak között
- különösen a Völgységben - aránylag sok a
boltozott kőhíd.
A táblázatban feltüntetett boltozott kőhidak közül a legtöbb időközben átépült, azon
ban néhány - változatlan formában - ma is a
helyén áll. Közülük különös figyelmet érdemel
a bonyhádi kétnyílá
sú híd, mely több
mint két évszázada
hordozza a forgalmat.
A fahidak közül
nyolcnak a hossza ha
ladta meg a 10 ölet.
Ezek közül ma már
egyik sem áll, helyü
ket vas- majd vasbe
ton hidak foglalták el.
Közöttük három Kapos-hídnak, továbbá
Kölesd két hídjának
a méretei azonosak.
Ezek nyilvánvalóan
a Nádor-csatorna épí
tésével kapcsolatban
egységes terv szerint
épültek 1827. és 1837.
között.
(Magyar Országos Levéltár)
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Az utak hosszát a kimutatás utankénti fel
sorolásban mutatja be, a távolságokat az egyes
községek között adja meg. Az adatok egymás
utánjából és a csatlakozások említéséből való
színűsíteni lehet a mai hálózaton szereplő
egyes átmenő - tranzit - útvonalakat.
Az egyes útvonalaknak az úthálózaton be
lül betöltött szerepét - pusztán az összeírások
vizsgálata és elemzése alapján - csak hozzáve
tőlegesen lehet megállapítani. Nem lehet fi
gyelmen kívül hagyni más közlekedési eszkö
zök viszonylagos jelentőségét a közlekedés
egészén belül. Ez különösen érvényes Tolna
megye közlekedésére, ahol régebben a hajózás
nemcsak a távolsági (Duna), hanem a helyi
közlekedésben is jelentős szerepet töltött be.
Szekszárdra hajón hozták a halat és a Kapóson
a csatornázással kapcsolatban rakodók épül
tek [19].
A 19. században a vasút vette át a távolsági
közlekedés lebonyolításának főszerepét és
részt vállalt a helyi közlekedésben is. A 20. szá
zadban mind a hajó, mind a vasút jelentősége
fokozatosan, de végül is nagymértékben viszszaesett. A helyi közlekedés csaknem kizárólag
közútra terelődött, a hajózás megszűnt, a vasút
pedig még a távolsági forgalomban is osztozni
kénytelen a közúttal.
Ha megkíséreljük nyomon követni a keres
kedelem és a közlekedés legfőbb irányainak
változásait, erre még leginkább a főútvonalak
vizsgálata látszik alkalmasnak. Minthogy az
1837. évi kimutatás járásonként sorrendben
tartalmazza az utakat, feltételezhetjük, hogy az
adatösszeállítást mindenütt a legfontosabb út
tal kezdték.
A kimutatás a Duna mentén húzódó s már
a rómaiak által használt útvonallal kezdődik.
Ennek nyomvonala 1837-ben áthaladt Földvár
tól (ma Dunaföldvár) kiindulva Szentandrás
pusztán, érintette a leányvári csárdát, a gyűrűsi csárdát, áthaladt Kömlőd falun, Pakson,
érintette a Csányi malmot, a vetlei csárdát,
Fadd határában a Hideg csárdát, áthaladt Tol
nán, Mözsön, csatlakozása volt Kajmád felé,
áthaladt a palánki fahídon, csatlakozása volt
Bonyhád felé, áthaladt Szekszárdon, érintette
a Postaházat. Dél felé továbbmenve a decsi ha
tárban az Ebesi csárda mellett haladt, majd a
Nekeresd csárdát elhagyva Várdomb templo
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mához ért, onnan a pilisi (ma Sárpilis) határt
elhagyva 60 öl hosszon töltésen haladt, majd a
Bátaszéki postaháztól 1028 ölnyire 1340 öl
hosszon köves úton vezetett a bátai határig, s
a Jurkói csárda érintésével a baranyai határig.
Ez az út ma - nagyjából azonos rendeltetéssel,
de más nyomvonalon - a 6. és az 56. sz. főúttal
azonos.
Fontos útvonal volt a Fejér megyéből a
Kapós mentén haladó és Baranya megyébe
irányuló útvonal, mely érintette Simon
tornyát, Némedit (ma Tolnanémedi), Pince
helyt, Tamásit, Kocsolát, Dombóvárt, mielőtt a
baranyai határt elérte. Ennek az útnak a szere
pét ma a 61. sz. főút látja el, melynek nyomvo
nala kisebb korrekciókkal azonos a régi útéval
egészen Dombóvárig. Itt a régi utat már nem a
61. sz., hanem 611. sz. főút nyomvonala követi,
miután a 61. sz. út Nagyberki, Baté stb. irányá
ban Kaposvár felé halad tovább.
A kimutatás alapján fontos útvonalnak tű
nik a K-Ny forgalom céljára Paksról ENy, il
letve DNy felé vezető két útvonal. Az első
nem érint köztes településeket. Utóbbi a piritói
malmot (ma Biritó), a dunaszentgyörgyi, majd
a tengelici határt érintve, Hídvég pusztán át
haladva Kölesdnél éri el a Sárvíz és a Sió híd
jait. Itt egyesül a Tolna-Kölesd úttal. Ennek a
két útnak a jelentősége időközben csökkenhe
tett, a mai közúthálózatban csak mint összekö
tő utak szerepelnek, némileg módosított vonal
vezetéssel.
Régebben a mainál sokkal jelentősebb
szerepe lehetett a Simon tornyáról Szekszárd
felé, a Sárvíz mentén vezetett útnak, mely
Szentlőrinc pusztát (ma Sárszentlőrinc) és Borjád pusztát érintette. Ez az út lehetett a fentebb
említett út egyik folytatása, míg a másik folyta
tás Hőgyész felé, ma a jelentéktelen helyi utak
között szerepel. Ma ennek az útiránynak nincs
főútja, az igényeket a helyi úthálózat elégíti ki.
Kölesd jelentősége régebben a mainál lényege
sen nagyobb volt.
A Bonyhádról Ny felé irányuló forgalom
igényeit szolgálta a Hőgyész felé vezető út,
mely érintette Varasdot (ma Bonyhádvarasd),
Kisdorog határát, áthaladt Tevel falun, a Stockbrunnenthali kőhídon, a Péli pusztán, majd a
Zomba és Kéty felől érkező úttal együtt érte el
Hőgyészt. Ezt az útvonalat a mai úthálózatban
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Tolna megyetérképe 1886-ban
(Gönczy Pál térképe, Közúti Szakgyűjtemény, Kiskőrös)
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A megye úthálózata a főutak kijelölésekor [2]

Az úthálózat lényegében a mai szerkezetet mutatja [2]

a 65. sz. főút pótolja, mely ugyan kihagyja
Tevéit és Bonyhádot, azonban a K-Ny összeköt
tetést a régi útnál jobban szolgálja, mert a
Szekszárd-Hőgyész utat követi, mely az 1837.
évi kimutatásban ugyancsak elöl sorolódik.

Általánosságban megállapítható, hogy a
régi úthálózat a mainak jó alapjául szolgált és
benne felismerhetők a mai fő közlekedési irá
nyokat követő útvonalak.
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A HÍDÉPÍTÉS FEJEZETEI

„Aztán átkocogtunk a Kapós fahídján,
ahol három krajcár volt akkor a hídvám"
Illyés Gyula

A HÍDÉPÍTÉS FEJEZETEI
FAHIDAK
A római limes Tolna megyét teljes hosszá
ban érintette: Dunaföldvárnál a Felső tó leve
zető árkán a római úton 50 m hosszú híd lehe
tett, a kenderáztatónál pedig 200 m hosszú
hidat valószínűsített Cziráky Gyula [1] meg
jegyezve, hogy hídfőmaradványok láthatók
voltak az ő idejében, s a nagy hosszúságú fahi
dak építésére a római utak merev vonalvezeté
se miatt volt szükség. A Sárvíz felett a mai
palánki rácsos acélhíd közelében állt a több
nyílású római cölöphíd. A későbbi hadi úton
folyamatosan javították, építették a fahidakat,
így volt ez a török hódítás után is. Hadászati
okokból a török nem épített állandó hidat ezen
az úton. Tudjuk, hogy 1596-ban a török újjá
építette a Sárvíz hídját és védelmére erőssé
get, palánkot épített [2, 3]. Evlia Cselebitől
tudjuk, hogy 20 ívű (nyílású) híd állt itt [4].
Ennél konkrétabb adat áll rendelkezésünkre
1726-ból, akkor 105 öl hosszú, kb. 200 m volt a
nevezetes híd [5].
A Szekszárd palánki Sárvíz-hídhoz hasonló
nevezetességű nagy fahíd állt a török hódolt
ság alatt Simontornyán is. A várról készült
metszeteken is látszik a hosszú híd, melyről a
vár visszafoglalásakor feljegyezték, hogy 200
lépés hosszú volt [6]. Szinte hihetetlennek tű
nik ez az adat, pedig valóságos, e híd egyes ele
meit megtalálták. A nagy hídhosszat a vízren
dezés hiánya okozta. Még az I. katonai felmérés
térképszelvényei is jól
mutatják (1785 körül),
hogy a Kapós, Sió, Sár
víz szélesen terül el, s
a viszonylag kedvező
átkelőhelyeknél fej
lődtek a települések.
Dombóvárnál még
hatalmasabb - 1726ban 612 öl (1160 m)
hosszú - híd állt a
Kapóson [7].
Simontornya I. katonai
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A nagy ütemben megindult vízrendezések
nek köszönhetően később kisebb hosszúságú
cölöpjármos hidat kellett építeni, Simon
tornyán 1754-ben még 52 öl hosszú volt a há
rom önálló részből álló cölöpjármos híd, 1822ben pedig már csak 20 öl hosszú fahíd épült,
valószínűleg 2 öles nyílásokkal [6].
A fahidak számát illetően megbízható adat
az I. katonai felmérés térképszelvényeiről ol
vasható le, eszerint 186 híd szolgálta a közleke
dés igényeit [8]. Egyetlen hídról van említés,
mely „sövényből" épült, ez 1690-ben Pincehe
lyen állt és 70 öl hosszú volt [9].
A fahidak között különlegességet jelente
nek a hajóhidak, ilyenek is voltak a megyében.
1669-ben Brown - a neves utazó - Kalocsánál
ilyen hidat látott [10], s tudjuk más forrásból,
hogy a törököt űző sereg 47 hajóból álló hajóhi
dat épített [11]. A Rákóczi-szabadságharcban
Dunaföldváron és környékén is ilyen szerke
zettel hidalták át a Dunát [12, 13]. Történelmi
tény, hogy rendkívül nagy jelentősége volt a
Dunán való átkelés lehetőségének.
A17. században állt fahidakról nem marad
tak fenn tervek, a városokról, várakról készült
metszeteken szereplő ábrázolások hitelessége
bizonytalan [14, 15]. A várak védelmét vizes
árkok és felvonóhidak szolgálták. Tolna me
gyében írásos emlékek vannak ezekről [4],
régészetileg feltárt az ozorai várba vezető híd
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téglapillére [16], Simontornyán pedig ma is lát
ható a felvonóhíd kőperselyének nyoma [17].
A megye fahídjainak teljes körű nyilvántar
tása 1837-ben készült el [18]. Ekkor a 88 fahíd
területi eloszlása és mérete az alábbi volt.
A híd hossza
ölekben

1

2

5

10

összesen

A Duna mentén

18

3

3

2

26

A Kapós mentén
A Sárvíz mentén
A Völgységben

4
14
17

8
6

2
2

3
3

17
25

3

-

-

Összesen

53

20

7

8

20
88
A Dombóvár várába vezető híd (Grescher Mátyás)

Tíz ölnél (kb. 20 m) hosszabb híd a palánki Sárvíz-híd volt (96 öl hosszú, 3 öl széles), a
kölesdi Sárvíz- és Sió-híd, mindkettő (!) 11 öl
hosszú és 2 öl széles, a szakályi, a pincehelyi
és a dombóvári Kapos-híd 12-12 öl hosszúság
gal, a simontornyai Sió-híd (19 öl hosszú, 3 öl
széles), ezenkívül Tolnánál állt egy 10 öl hoszszú, 3 öl széles fahíd [18].

A fahidak hosszúságát, kialakítását illetően
megjegyzem, hogy már az I. katonai felmérés
térképszelvényein feltűnik, hogy a Kapós,
Sárvíz, Sió stb. áthidalását általában olyan he
lyen alakították ki, ahol a vízfolyás több ágra
szakadt, így 2-3 híddal oldották meg az átke
lést pl. Simontornyánál, Ozoránál, Tamásinál,
Dombóvárnál, Pincehelynél, Szakálynál, Döb-

Az ozorai Sió-híd terve, 1828 (TmÖL Kgy. 4:87)
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A dombóvári Kapos-híd terve, 1888 [21.

rököznél. Néhány átkelőhelynél világosan lát
szik, hogy gátat építettek a vízfolyásra, s a gát
ba 2-3 hidat tettek, pl. Dúzs (Kapós) [8].
Levéltári anyagok 1814-től nagy számban
tudósítanak a f ahidakkal kapcsolatban tett in
tézkedésekről. Érdekes, értékes összeállítást
készített ezekről Kaczián János, e könyv önálló
fejezetében olvasható ez. Külön érdekesek a hi
dak fenntartásáról fennmaradt adatok (festés olajozás). Sajnos kevés terv került elő, így a
cecei Sárvíz háromnyílású könyökfás hídja
[19]. Ehhez hasonló a mintegy 8 öl hosszúságú
ozorai Sió-híd terve 1828-ból, melyet Kopátsek János ácsmester készített [201. A tervet
Beszédes Ferenc hites földmérő megvizsgálta
és rendben lévőnek találta. Azért is becses ez a
terv, mert 1848-ban a híres ozorai csata idején
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valószínű, hogy ez a híd látta a magyarok di
csőségét.
Figyelemre méltó a dombóvári Kapos-híd
hasonló terve 1888-ból - már méterben ábrá
zolta a Tolna megyei m. kir. államépítészeti hi
vatal - a meglévő hidat [21]. A terv az állandó
híd („vashíd") építésének előkészítésére ké
szült. Állandó hidak építését már jóval koráb
ban szorgalmazták, pl. 1843-ban Szekszárd
határában - költségszámítás alapján - két hidat
nem fából, hanem téglából építettek [22]. Az
említett dombóvári Kapos-hidat 1889-ben pár
huzamos övű rácsos vasszerkezettel építették
meg, sőt már 1888-ban elkezdődött a Kapós,
Sárvíz-Sió fahidak állandó hidakká való átépí
tése [23]. 1900-ban a híres palánki Sárvíz-híd
is állandó híddá épült. Kár, hogy nem sikerült
fotót találni a megye e jelentős fahídjairól.
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A sióagárdi Sárvíz-híd védelme a jég ellen, 1940 [28]

A fennmaradt úttörzskönyvek szerint a 20.
században nem volt jellemző sem az állami,
sem a törvényhatósági utakon a fahíd, ám a
Sión a végleges rendezésig (1933) álltak fahi
dak (Ozora, Pálfa, Sárszentlőrinc, Kajdacs), a
Sárvízen (Nádor-csatornán) és a Kapóson pe
dig a II. világháború után is álltak még cölöpjármos fahidak.
Egyedisége miatt szólni kell a dunaföldvári
„fedett fahídról", melyről csak annyit tudunk,
hogy a 20. század elején a kendergyári fahidat
megroggyantotta az áradás, éppen a nagy tava
szi vásár előtt. Az emlékezet szerint Prajda Ven
del tolnai ács éppen időben elvégezte a híd ja
vítását [24], Nem sikerült erről a hídról semmi

biztos adatot megtudni, a derék ácsmester mun
káját azonban más hidak szerződései igazolják.
AII. világháború hídrobbantásai után szin
te minden hídnál provizóriumként fahidak,
vagy vastartós fapallos műtárgyak épültek,
ezekről a Hidak újjáépítése c. fejezetben van
szó. Említésre méltó, hogy Gerjen és Kalocsa
között 1947-1951 között pontonhíd (hajóhíd)
állt, mely előtte Budapesten szolgált. A Dunán
ez volt az utolsó úszóhíd [25]. Figyelemre mél
tó, hogy míg az országos közutakon az ország
ban 1964-ben még 300 fahíd és provizórium
volt, Tolna megyében csak négy [26],
Az önkormányzati és saját használatú
utakon viszont nem kevés a fahíd. Az önkor
mányzati utakon 1973-ban 114 (25%) fahíd volt,
figyelembe kell azonban venni, hogy ekkor 76
gyaloghíd volt az önkormányzatok kezelé
sében, ezek pedig jellemzően faszerkezetűek.
A saját használatú utakon 1988-ban 12 fahíd
volt (9%) [27].
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A megye hídállományáról az első összefog
laló adat 1786-ból áll rendelkezésünkre. Ekkor
a posta- és kereskedelmi utakon 36 kőhíd volt
[1]. A kimutatásból tudjuk, hogy a hídállománynak ekkor még csak 16%-a volt boltozat.
A 19. század elejétől nagy számú levéltári
anyag ad hírt „kőhidak" építéséről, javításáról
(a boltozatokat kőhídnak nevezték, függetle
nül anyaguktól), pl. 1814-ben Schnemann Jó
zsef földmérő (a megye mérnöke) a medinai
kőhíd javításáról intézkedett a medinai jegy
ző könyörgésére [2]. A hidasi kőhíd javításá

hoz 1820-ban 18 ezer téglát vásároltak 338 fo
rintért 13].
Tervek is maradtak fenn ebből az időből,
pl. a Hőgyészről Szekszárdra vezető úton épí
tendő két hídra [4] és a szárazdi határban épí
teni tervezett hidakra (1834) [5].
Tanulságosak a költségvetések, melyeket
Beszédes Ferenc, a megye „hites földmérője"
készített általában 4-5 tételnyi részletezéssel
(fundamentum, falrakás a bolthajtásig, bolthaj
tás, mellvéd és szegély) a szükséges anyag
mennyiség pl. a Hőgyészről Szekszárdra veze
tő út két hídjához: „10.500 tégla, 3 pozsonyi

A szárazdi határban építendő híd terve (TmÖL: Kgy 216/1834)
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A legérdekesebb
terv a belecskai két
nyílású boltozatról
maradt meg [6], Ez a
terv is, mint a többi,
félköríves kialakítást
mutat. Részleteiben is
tanulmányozható az
akkori építési gyakor
lat, pl. a nagyméretű
szárnyfalak bordás ki
alakítása.
A Némediben épí
tendő 1 öl, 3 láb nyílá
sú műtárgy tervét és
előleges költség szá
mítását Marsik József
simontornyai kőmű
vesmester készítette, s
Beszédes láttamozta.
A megyei mérnök
széljegyzetéből tudni,
hogy erre munkadíj
ként 39, anyagkölt
ségként pedig 150
forintot tartott kifizeth erőnek [6].
Rendkívül értékes
az 1837-ben készített
A belecskai boltozat, John Ferenc kőművesmester terve, 1 848-ból (TmÖL: Kgy 228/1848)
kimutatás, amely té
telesen megadja a me
gye útjain lévő hidak adatait, feltüntetve a „fel
mérő ojtatlan mész, 40 kotsi homok, 18 szál
hagyott utakon" levőket [7]. Ekkor már 99
deszka" és a szükséges egyéb anyagok [4].
boltozat állt a megyé
ben! A híd szelvény
száma mellett a híd
hosszúsága és széles
sége van megadva. A
boltozatok szélessége
jellemzően 3-5 öl, de
nemcsak kerek öl mé
retűek.
A megye legérté
kesebb műtárgya ma
a bonyhádi, Völgy
ség patakon
álló
kétnyílású híd. Való
színűleg 1782-83-ban
épült, erre közvetett
bizonyíték a BonyBonyhád, Völgységi-patak-híd (dr. Gáli Imre felvétele)
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az úgynevezett „Láng
híd" állt [12], ez lehe
tett az egyik a 3 kőhíd
közül.

Az 1 783-ban épült híd a forgalmat ma is jól szolgálja

hadra történt kőszállítás [8]. A Nepomuki
Szent János-szoborral díszített, vagdalt kőből
épült híd nyílásai 3,8 m-esek (2 öl), a híd tel
jes hossza 34 m, szélessége közelítően egyezik
az 1837-ben készített kimutatásban található 5
öl értékkel [9]. Ez a híd is félköríves nyílással
épült. A híd megjelenését sajnálatosan rontja a
ráhelyezett közmű és a közelébe épített gya
loghíd. Mindenképpen megőrzésre érdemes
szép formájú, forgalmi szempontból is megfe
lelő híd.
Többnyílású érdekes hidak épültek termé
szetesen máshol is, így pl. 1830-ban az urada
lom cölöpalapozású 5-5 m nyílású boltozatot
épített Kölesden [10].
A Buda-eszéki út volt ősidők óta a megye
legjelentősebb közlekedési ütőere, az 1848-ban
készített országos kimutatás szerint Tolna me
gyében 3 kőhíd volt ezen az úton [11]. Más for
rásból tudjuk, hogy Alsónyéken kétnyílású,

A kétyi téglaboltozat (Közútkezelő felvétele, 1 999)

Az 1837-1950 kö
zötti több mint 100
évből sajnos nem si
került összesített ki
mutatást találni a
boltozatokról, levéltá
ri anyagok, úttörzskönyvek azonban kö
vetkeztetni engednek
arra, hogy 200-nál jó
val
több boltozat volt
(dr. Tóth Ernő felvétele)
a megyében, hisz még
1973-ban is 193 kő- és téglaboltozat volt az ön
kormányzati utakon [13].

Kölesdi boltozat 1830-ból

Az országos közutakon ma álló boltozatok
közül figyelemre méltó a 65. sz. úton a
Zomba-Kéty szakaszon álló igen nagy ferde-

A ferde boltozat szélesítés után (Dr. Tóth Ernő felvétele)
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ségű téglaboltozat (nyílása merőlegesen 3,80
m, ferdén 5,7 m), hossza 20,1 m, szélessége, a
mellvédek, eltávolítása után, szabványos kor
látok között is csak 7,3 m volt [9]. Ezért is, va
lamint az egyik oldalon jelentkező korróziós
károk miatt a közelmúltban felmerült a híd el
bontása. Kár lett volna érte, mert a valamikor
1837 után épült híd különleges: trajektoriak
szerint falazott, így a ferde hídnál sem kellett
csonka téglákat alkalmazni a homlokzatokon.
Sikerült 2001-ben a hidat úgy megmenteni,
hogy a hídon túlnyúló vasbeton lemez a híd
szélesítését és teherbírásának növelését is meg
oldotta.
Nevezetes híd állt Szekszárdon a 19. szá
zadban a Séden, Nepomuki Szent János szob
rával díszítve, mint arról a Honművész 1834ben beszámolt [14]. Sajnos ez a nevezetes híd
felhőszakadás áldozata lett, utódja a vashíd, a
Hármas-híd sincs már meg, zárt csatorna ké
szült [15].
Forrásértékű dr. Gáli Imre 1960-ban készí
tett kéziratában lévő feljegyzése a megye orszá
gos közútjain lévő 39 boltozatról [16]. Eszerint
főutakon 17, összekötő utakon 9 és bekötőutakon 13, zömében egynyílású téglaboltozat volt.
AII. világháborúban néhány boltozat is elpusz
tult, számuk azonban az 1950-től megindult
nagy ütemű útkorszerűsítés miatt csökkent. Ezt
bizonyítja a töredékesen megmaradt kézirat,
mely szerint 1947-ben az akkori 6. sz. út (Bpeszéki) 30 hídjából 15 boltozat volt [17].
Az ismertetett bonyhádi hídon kívül
Bátaapátinál állt ekkor 2x3,0 m nyílású mű
tárgy. Itt jegyzem meg, hogy a vízrajzi adottsá
gok miatt többnyílású boltozott hidakat csak
kivételesen építettek, ám tudjuk, hogy pl. Szakály és Hőgyész között 1932-ben háromnyílá
sú téglaboltozat állt [18].
Ma az országos közutakon csak 15 bolto
zat áll, a főutak közül az 56. sz. főúton két kis
nyílású műtárgy és a 65. sz. út már említett
hídja [19]. A 15 híd közül nyolc 100 évnél idő
sebb.
Az elmúlt ötven évben átépített boltozatok
fotóit átnézve megállapítható, hogy különleges
értékek nem mentek veszendőbe, azonban né
hány téglaboltozat elbontása kár volt.
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Gyulajon áll ez a boltozat (Közútkezelő felvétele, 1964)

A 6 3 1 . út hídja volt ez a boltozat
(Közútkezelő felvétele, 1 964)

Az önkormányzati utakon ma is nagy
számban találhatók boltívek, 1988-ban pl. 78
ilyen műtárgy szerepelt a kimutatásokban
[20]. Különlegessége miatt kiemelendő a
grábóci híd, melyen épület is áll a híd egyik
oldalán (malomépület lehetett talán). Hazánk
ban ez különlegesség, ezen kívül csak Sopron
ban van ilyen jellegű (Ikva-híd).

Grábóc boltozata a rajta álló házzal
(Dr. Tóth Ernő felvétele)
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A szekszárdi Bálint híd (Gáli Endre felvétele)

Szekszárdon két téglaboltozat feltétlenül
említést érdemel: az 1924-ben épített téglabol
tozat, a Bálint híd és a Babits Emlékház mel
letti hasonló boltozat, melynek mellvédjén a
költő próbálgatta bátorságát, s ezt meg is írta A

íabits e híd mellvédjén bandukolt dacolva a
halálveszedelemmel (Gáli Endre felvétele)

gólyakalifá-ban. Az
utcáról is, no meg az
emlékről is Babits
hídnak illő nevezni
ezt a hidat [15].
Ezen rövid össze
foglaló rendkívül hiá
nyos, a levéltári anya
gok és az önkormány
zati
hidak
példás
rendben lévő doku
mentációját érdemes
részletesen feldolgoz
ni, különösen a Bony
hád környéki utak te
kintetében.

Irodalom:
[11 Tolna megyei Önkormányzati Levéltár (TmÖL)
711/1786.
12] Közgyűlési iratok (Kgy) 4:24/1814.
[3] Kgy. 4:76.
[41 Kgy 4:85 (1829).
[5] Kgy 216/1834.
[6] Kgy 228/1848.
[7] Országos Levéltár C 64 Htt Dep. Comtn. 1. kútfő.
[8] TmÖL. 1-1784/36.
[9] ár. Gáli Imre: Régi magyar hidak, Műszaki
Könyvkiadó, 1970.
[10] Glósz József: Kölesd, Száz magyar falu. Könyvesház.
[11] Abszolutizmuskori Levéltár, D257, Orsz. Ép. lg.
Altalános iratok 359. sz.
[12] Gaál Attila-Kőhegyi Mihály: Tolna megye Pesty
Frigyes hely névtárában.
[13] Önkormányzati hidak nyilvántartása, Tolna
Megyei Közlekedési Felügyelet tervtára.
[14] Antalffy Gyula: Reformkori magyar városrajzok,
Panoráma, 1982.
[15] dr. Töttös Gábor: Szekszárd, 1986.
[16] Dr. Gáli Imre feljegyzései, 1960, kézirat, ÁKMI
Hídosztály.
[17] Hídnyilvántartás Tolna megye fő közlekedési
útjainak Májairól, 1947. kézirat, Közútkezelő
tervtára, Szekszárd.
[18] Szekszárd-tamási út törzskönyve, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
[191 Hídnyilvántartás, OKA 2001.
[20] Önkormányzati utak műtárgykimutatása, 1988.
Tolna megyei Közlekedési Felügyelet irattára.
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„...Mikor Simontonyát
elértük, hát Klári szava is elakadt.
Zengett a Sió-híd a gyors paták alatt"
Illyés Gyula

V A S - ÉS ACÉLHIDAK

A 60 évet élt simontornyai Sió-híd képeslapon
(Gyökér István gyűjteménye)

Tolna megyében már korán, 1880-ban meg
indult az állandó vashidak építése a Kapóson,
Sárvízen és a Sión. Ennek feltételei erre a időre
már kialakultak: elkészültek a legfontosabb
vízrendezések így 18-50 m-es nyílású fel
szerkezetek építésére volt csak szükség, ezt pe
dig nehézség nélkül megoldották a kisebb vál
lalatok is (a Schlick-féle Vasöntöde és Gépgyár
járt élen ebben a munkában). A hidak mérete-

A medinai Sárvíz-híd 109 éves (Bakó Jenő
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zési terhei 1888-ig 4 t súlyúak, ettől kezdve vas
híd akra 12 tonnás jármű és 400 k g / m 2 megoszló teher volt. A vashidak anyaga kezdetben
hegeszvas/kavartvas volt, mely mai szemmel
nem eléggé egyenletes szövetű, a tapasztalatok
szerint azonban különösebb gondot ez nem je
lent [1].
Tolna megyében először igen korán, 1873ban épült az első vasúti rácsos hídszerkezet.
Közúton pedig valószínűleg az első vastartós
híd a Sárvíz fölött Kölesdnél épült 1880-ban [2].
Ez a híd háromnyílású volt (7-10-7 m). Ezt a hi
dat 1940-ben vasbeton felszerkezetűre átépítet
ték, sajnos tervét sem sikerült felkutatni. A
gyorsan épülő vasútvonalakon 1882-ben egy
időben öt rácsos hídszerkezet épült (Dombóvá
ron, Simontornyán, Szekszárdon). Ezekről a
vasúti hidak fejezetben találhatók részletes
adatok.
Simontornyánál a Sión épült 1884-ben az
első párhuzamos övű, kétszeres rácsozású
híd, mely a II. világháborúban elpusztult. Ter
vek nem, csak fotók őrzik e híd emlékét [3]. Típushíd ez a szerkezet, ilyen kialakítású híd
több is épült, kettő: Me
dina, Sárvíz-híd (1863),
Döbrököz, Kapos-híd
(1893) ma is emlékeztet
az akkori tervezők, ki
vitelezők tudására. A
simontornyai hídhoz
hasonló volt az 1888ban épült szakályi Ka
pos-híd, mely a II. vi
lágháborúban pusztult
el [4].
Dombóváron 1889ben épült a Kapós fe
lett az egyedi kialakítá
sú, ám a simontornyai
hoz hasonló rácsos
szerkezet, mely abban
volt egyedi, hogy csak
felvétele
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34,0 m nyílású, előbbi
1893-ban, utóbbi 1894ben épült. Ezek részle
tes adatai az egyedi
hídleírások között ta
lálhatók.
Tíz év alatt (18841894) kilenc jelentős
rácsos hídszerkezet
épült, s 1900-ban el
készült a legnagyobb
múltú átkelőhely Szekszárd-Palánk hídja is, melynek nyí
lása a legnagyobb
50,0 m [6].
A szegmens alakú Sió-hídak közül a medinai, korabeli képeslapon
(Gyökér István gyűjteménye)

a középső három mezőben volt kétszeres rácsozású [5].
A két főtartó között 6,20 m szabad széles
ség volt, a 18,0 m nyílású híd rácsos felszerke
zete 2,10 m magas volt, 9 keretállással. E hídfelszerkezetek tervezője és kivitelezője is a Schlickféle Vasöntöde és Gépgyár volt.
Kölesden 1890-ben elsőként épült szegmens
alakú, 32 m nyílású rácsos hídszerkezet a Sión.
Ezt a fontos hidat 1944-ben felrobbantották, két
hozzá rendkívül hasonló híd azonban ma is áll
Medinánál, illetve Sióagárdnál. Mindkét híd

A Szekszárd palánki Sió-híd 1900-ban épült (dr.

Az előzőkben is
mertetett
hidaknál
nagyobb nyílású, ma
gasabb szegmens alakú hidat érthető okokból
felső keresztkötésekkel alakították ki, s ez
majdnem pusztulását okozta a közelmúltban,
amikor is magas járművek rongálták meg az
útpálya feletti rácsos hídelemeket. A Kapós,
Sárvíz és Sió rácsos acélhídjai mind nyitottak
- keresztkötés nélküliek - ez nagyban hozzájá
rult ahhoz, hogy átvészelték az elmúlt évszá
zadot.

Az acélhidak építése Tolna megyében kö
zel három évtizedig szünetelt, míg 1928-30ban megépült az oly
fontos, nemzetközi
leg is jelentős műsza
ki alkotás, a duna
földvári Duna-híd.
Az áthidalandó folya
mon eddig - Buda
pesten kívül - kéttá
maszú tartók soroza
tával alakították ki a
hidakat (Komárom,
Esztergom, Baja). Dr.
Kossalka János egye
temi tanár folytatóla
gos négynyílású hidat
tervezett,
melynek
középső nyílásai 133
m-esek, teljes hossza
Imre Lajos ecsetrajza)
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A monumentális dunaföldvári Duna-híd 1930

492 m. A híd főtartói monumentálisak, magas
ságuk 15-23 m [7]. Különleges volt az alkalma
zott szilíciumacél, a híd emelhetőségének biz
tosítása és több fontos részlet [8, 91. A hidat a
MÁVAG gyártotta és szerelte [10].
A Sió végleges rendezése során 1929-34 kö
zött öt híd épült a megyében. Ozoránál és
Pálfán 1929-ben Gerber-csuklós vasbeton gerendahidak épültek, s további három hídnál is
vasbeton szerkezetet terveztek építeni, ám a ki

vitelezést elnyert vál
lalkozó Bátori Oszkár
„ésszerűsítési javasla
tot" nyújtott be a Ma
gyar Királyi Földmívelésügyi Minisz
tériumnak,
rácsos
acélszerkezet építését
javasolva [11].
A javaslat elvi el
fogadása után Beké
József a budapesti Ferencz József és Erzsé
bet híd statikusa elké
szítette a párhuzamos
övű, szimmetrikus rácsozású hidak tervét
Tolnanémedire, Sárszeptemberében [9]
szentlőrincre és „Uzdborjád"-ra. Tolnanémediben téli időszakban
mintegy két hét alatt elkészült a 32 t rácsos
híd felszerkezet [11]. E híddal megegyező kiala
kítással épült meg az említett másik két Sió-híd
is, ezek ismertetése az egyedi hídleírások kö
zött található. A Tolnanémedinél épített híd a
II. világháborúban elpusztult, a másik kettő
azonban eredeti formájában áll ma is.
Acélhidak a II. világháború utáni újjáépí
tések során épültek a megyében, ezekről a Hi
dak újjáépítése c. fejezetben, a vasúti hidak és

A kajdacsi („Uzdborjád") Sió-híd acél
szerkezete békaperspektívából
A sárszentlőrinci Sió-híd 68 éves (Bakó Jenő felvétele
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A dunaföldvári Duna-híd újjáépítése 1951-ben

az egyedi hídleírások között találhatók részle
tek.
Az újjáépítések után új acélhidak nem
épültek a közutakon, feltétlenül szólni kell
azonban a dunaföldvári Duna-híd korszerűsí
téséről (2000-2001). A híd vasbeton pályaleme
zének folyamatos leromlása, majd átlyukadása
(1998. május) után halaszthatatlanná vált a pá
lyaszerkezet teljes átépítése. Kedvező körül
mény volt, hogy egyidejűleg mód nyílt a vasúti

forgalom átvezetésé
nek megszüntetésére.
A korszerűsítési mun
ka fő nehézségét az
okozta, hogy a nagy
forgalmú főúton egy
sávon fenn kellett tar
tani a forgalmat, for
galomzárat napköz
ben csak legfeljebb
félórára lehetett el
rendelni. A vasbeton
pályalemez elbontása
után az acél hossztar
tók felső övét ki kel
lett cserélni, és 42 db
12 m hosszú és 4 m
széles
pályaelemet
(MAVAG arhívum
kellett elhelyezni. E
munka nehézségét és nagyságát nem érzékelte
ti kellően a beépített 1450 tonnányi acél, a má
zolandó felület 86 ezer m 2 -nyi mennyisége [15].

A dunaföldvári Duna-híd pályaszerkezetének átépítése

A híd kiemelt szegélyek közötti szélessége
nem nőtt, az új kerékpárjárda, a közös üzem
megszüntetése és a megbízható pályaszerke
zet igen jelentős előrelépés a Budapest alatti
Duna szakasz átkelési lehetőségének fejleszté
sében.
Mint ismeretes,
Budapest alatt csak
1930-ban lehetett elő
ször hídon átkelni a
Dunán. A bajai vasúti
Duna-híd megnyitása
1935-ben a közúti for
galom számára előre
lépés volt, azonban a
mintegy 80 km-es
„hídsűrűség", melyen
a közös üzem tovább
romlott, igen kedve
zőtlen volt, ezért ért
hető, hogy egy új Du
na-híd építése már ré
gen felmerült, 1987ben pedig már pályá
zatot hirdetett a Köz
lekedési Minisztéri
um a Szekszárd-Ka(Rigler István felvétele)
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azonban csak jóval
később
kerülhetett
sor, pedig 1993-ban
már aláírták a szerző
dést az építésre ala
kult konzorciummal.
A Magyar Híd
építő
Konzorcium,
melynek vezetője a
Ganz Acélszerkezet
Rt., az Uvaterv és a
Pont-TERV
tervei
alapján napjainkban
építi az országos köz
utak
leghosszabb,
mintegy 920 m hoszszú gerendahídját. A
mederhíd
ötnyílású
A szekszárdi Duna-híd mederhídjának első eleme már a helyén
(80+3x120+80
m tá
(Skoumal Gábor felvétele)
maszközű), állandó
magasságú, szekrénykeresztmetszetű ortotrop
locsa térségében építendő Duna-híd szerkezeti
pályalemezes, hegesztett, acél hídszerkezet,
kialakítására [16].
míg a 3-3 (65,5 m-es) ártéri hídnyílásban a me
A mintegy 900 m hosszú hídra ferdekábe
derhíddal egyező keresztmetszetű, de vasbe
les acélhidat, együttdolgozó (öszvér) szerkeze
ton lemezzel együttdolgozó szerkezet épül a
tet, sőt szabadon betonozott és szakaszosan
Ganz
Acélszerkezet, illetve a Közgép Rt. kivite
előretolt vasbeton szerkezeteket is javasoltak a
lezésében
[17].
pályázók. A híd építésének megkezdésére

A szekszárdi oldalon 427 m hosszú már a hídszerkezet (Szept. 1. dr. Domanovszky Sándor felvétele)
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A beúsztatott hídrészlet illesztése
(Szept. 1. dr. Domanovszky Sándor felvétele)

E rendkívül fontos, monumentális híd me
derszerkezetének építése látványos, innováci
ós díjjal elismert beúsztatásos technológiával
Építés é v e
1880-

hídszerkezet
acéltartós hidak

nyílás
7 + 11 + 7 m

történik öt ütemben, s újszerű az ártéri szerke
zet építésének módja is.
Több mint hetven éve épült a dunaföldvári
Duna-híd, mostanáig kellett várni új híd építésé
re, Tolna megye rövidesen három Duna-hídon
keresztül tarthat kapcsolatot az ország keleti fe
lével. Az acél (vas) hídépítés nagy múltú ha
gyományának méltó folytatása e híd építése!
A megye acélhídépítésének áttekintésére
szolgál a következő táblázat, mely korszakon
ként néhány jellemzőjét adja az akkor épül hidaknak.
A megye hídállománya jó példa arra, hogy
közepes nyílásméretű hidak is gazdaságosan
építhetők acélszerkezettel, és 100 évnél hoszszabb ideig is szolgálják a közlekedés igényeit,
folyami híd építésénél pedig különösen elő
nyösek erősíthetőségük miatt is.
a híd

fajlagos

hossza

súly i / f m

27 m

jellemző
példa
Kölesd, Sárvíz

15

1888-1893

párhuzamos övíí, kétszeres rácsozása

18-20 m

19-21 m

1890-1900

szegmens alakú rácsos

35-50 m

36-51 m

1,6-2,2

1928-30

folytatólagos többtámaszú

133 m

492 m

5,3

Dunaföldvár

1933-34

párhuzamos övi, szimmetrikus rácsozása

35 m

37 m

1,7

Kajdacs, Sárszentlőrinc, Sió

1950-51

folytatólagos rombikus, rácsos

133 m

492 m

5,4

Dunaföldvár, Duna-híd

2001-2003

hegesztett szekrénytartós gerenda

120 m

920 m

5,6

Szekszárd, Duna-híd

Dombóvár, Döbrököz
Kölesd, Medina, Szekszárd

Korszakok az acélhídépítésben

Irodalom:
[1] Papp Tibor: Hegesztett vasból készült vasúti hidak
anyagvizsgálati eredményeinek értékelése,
Mély építéstudományi Szemle, 1959. 1. sz.
[2] TmŐL, ÁÉH iratok, 10. doboz
[3] dr. Kiss István: Simontornya krónikája, 1938.
Reprint 1990.
[4[ A szakályi Kapos-híd egyedi hídleírása.
[5] A dombóvári Kapos-híd törzskönyve (1929), Köz
útkezelő tervtára, Szekszárd.
[6] A híd törzskönyve (1912), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
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A vasbetonépítés hőskorából nincs Tolna
megyéből hír ilyen hidak építéséről, ezt meg
magyarázza az a tény, hogy 1880-tól már acél
főtartós, majd 1888-tól szegecselt rácsos acélhidakat építettek 18-34 m-es nyílásokkal. Kisebb
vasbeton lemezhidak építéséről azonban
1910-től nemcsak tudunk, hanem ilyen hidak
jelentős számban ma is viselik a forgalmat.

Az I. világháború után folyó nagy út- és
hídépítési program részeként néhány jelentő
sebb vasbeton gerendahíd épült pl. Sárszentlőrincen a Sárvízen (18,0 m), Kurdon és Pince
helyen a Kapós felett (18,0). Jellegzetes kiékelt
négy-főtartós hidak voltak [21.
Többnyílású folytatólagos gerendahidak
a bajai Duna-hídhoz vezető úton épültek: két
háromnyílású és egy tíznyílású híd (1929-39).
Jellemző nyílásméret 16-22 m volt, a leghoszszabb Duna-ártéri híd három önálló hídrészből
állt, 3-4-3 nyílással [2].
Különleges szerkezet volt a dunaföldvári
Duna-hídhoz csatlakozó hét-főbordás vasbe
ton gerendahíd, mely a Duna-híd 2001. évi
korszerűsítésével egy időben épült át [3].
A Sió végső rendezésével kapcsolatban a
Földművelésügyi Minisztérium beruházásá
ban 1929-ben érdekes, 32,0 m nyílású Gerber-

1930-ban épült gerendahíd az 51 13. jelű úton
(Közútkezelő felvétele)

Zomba és Bonyhád között két 92 éves vasbe
ton híd áll, s összesen 73 monolit vasbeton le
mezhíd van ma a megye országos közútjain,
melyek 1945 előtt épültek. Ez az állomány
21%-a, jelentős eredmény különösen az 193040 közötti hatalmas hídépítési program: 56 híd,
jellemző nyílásméretük 3-5 m [1].

A pincehelyi Kapos4"iíd korabeli képeslaprészleten
(Zempléni Múzeum)
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Az ozorai Sió-híd korabeli képeslapon
(Zempléni Múzeum) és ma (dr. Imre Lajos ecsetraj
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A megye első vas
út feletti műtárgya
1941-ben Előszállás
nál épült, háromnyí
lású, Gerber-csuklós
kialakítással. A meg
lehetősen ferde le
mezhíd érdekes, jel
legzetes műtárgy volt,
kár hogy 1981-ben át
épült [2].
A II. világháború
után gyakran az ere
detivel megegyező,
vagy attól csak kevés
A pincehelyi Kapos-híd (Közútkezelő felvétele)
sé eltérő (szélesebb)
formában építették újjá a vasbeton hidakat,
csuklós ellensúlyos gerendahidak épültek a
ilyen volt pl. a baja-bátaszéki úton a Fás-Duna
Sión. E hidak építésük idején kiemelkedő mű
háromnyílású gerendahídja (1948-ban).
szaki alkotások voltak, ezt bizonyítja, hogy a
legnagyobb nyílású hazai 31 gerendahíd között
Korábban nem vagy alig alkalmazott meg
egy győri híddal együtt az első helyen álltak
oldás volt a vb. lemezszerkezet, ilyen szerke
[4]. 1944 után újjáépítve a pálfai szélesítve és
zettel épült 1948-ban 10,0 m-es nyílással a pari
erősítve, az ozorai lényegében eredeti formájá
Koppány-híd [3] és a pincehelyi Kapos-híd,
ban áll.
melynek nyílása ferdén 27,7 m. Figyelemre mél
tó a híd ferdén levert cölöpalapozása is [3].
Érdekes, jellegzetes formájú kerethídként
A baja-bátaszéki úton a Simon-Duna-ág-híd
építették át 1940-ben a kölesdi Sárvíz-hidat. A
az előző ívhíddal szinte megegyező kivitelben
nyílásbeosztást a meghagyott alépítmény hatá
épült meg 1949-ben. [6]. Az 1944-ben felrobban
rozta meg [6].
tott Sió-hidak közül Kölesden kéttámaszú,
A baja-bátaszéki út legnagyobb, 32,0 m
konzolos, szekrény keresztmetszetű gerendanyílású hídja végleges felszerkezettel 1941hidat építettek [6]. A pálfai vagy az ozorai híd
ben épült vonóvasas, alsópályás ívhídként. A
dal összehasonlítva megállapítható, hogy fenn
hidat a hídszerkezet egyik specialistája, Mistartási szempontból kedvezőbb ez a kialakítás,
téth Endre tervezte [5].
s a nagyobb nyílású
híd szerkezeti hossza
csak kevéssel több a
korábbi vasbeton Sióhidakénál.
Simontornyán, a
régi alapok felhaszná
lásával, merev vasbe
tétes, vonókábeles al
sópályás ívhíd épült
1953-ban [61. Hazánk
ban öt hasonló ívhíd
épült, ennél nem je
lentkezett a függesztőoszlopok elszakadása,
mint a Vas megyei ívhidaknál.
A kölesdi Sió-híd ma (Bakó Jenő felvétele)
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1950-ben nagyobb
útkorszerűsítési prog
ram indult, legjelen
tősebb volt az 6. sz. fő
út korszerűsítése. Az
új nyomvonalra épült
hidak közül említést
érdemel a Gyűrűs-pa
tak kéttámaszú konzo
los kétfőtartós lemezhídja (6. sz. út 101,312
km) [3]. A Szekszárdi
új Sió-híd a kölesdihez hasonló, ám a kon
zolok végén befüg
gesztett
tartórészek
vannak (nyílásbeosztá
sa 19+38+19 m) [6].
Mindkét híd 1951-ben
épült. Érdekes a 6. sz.
főúton 1952-ben épült
kétfőtartós, ferde ke
rethíd, a bonyhádi fe
lüljáró, és a bonyhádi
Völgy ség-patak-híd,
mely szintén konzolos
keretszerkezet [3].
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A merevvasbetétes alsópályás ívhíd építés közben (Uvaterv felvétele)

Az előregyártott
szerkezetek alkalma
zása 1953-ban kezdő
dött Tolna megyében,
ekkor épült az 56. sz.
főút várdombi szaka
Sió-híd
szán két előfeszített
pallós híd 3 m-es nyílásokkal [3].
A feszített hídszerkezetek nevezetes pél
dája a dombóvári Kapos-híd, mely a Böröczféle utófeszítési rendszerrel épült (17,8 m)
1954-ben. Ez volt hazánkban az ötödik és építé
sekor a legnagyobb nyílású utófeszített híd [6].
A megye kevés vasút feletti műtárgya kö
zül a 6. sz. út Mözshöz közeli szakaszán 1953ban épült a négyfőtartós kéttámaszú konzolos
keretszerkezet (3+11+3 m), melynek szomorú
nevezetessége, hogy főleg súlyos korróziós ká
rok miatt 1982-ben elbontották. Az ötvenes
években még útjainkon nem volt síkosság elle
ni sószórás, ezért a vasbeton szerkezetek kor
rózió elleni védelmére nem fordítottak kellő
gondot [3].
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a 6. sz. főúton (Bakó Jenő felvétele)

A bonyhádi Völgység-patak hídja (Hargitai Jenő rajza)

A kis hidak korszerűsítésének sikeres tar
tóeleme volt az FT (T) jelű előregyártott geren
da (10 m nyílásig), Tolna megyében 1960-ban
épült Dombóváron az első ilyen felszerkezetű
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A 6. sz. főút felüljórója Mözsnél (Uvaterv felvétele)

Az FT tartós Koppány-híd Nagykónyinál (Bakó Jenő felvétele)

A simontornyai Sió-hidak (Schöck Gyula felvétele)
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híd [6]. Összesen 52
ilyen híd épült, az
utolsó 1983-ban. Gaz
daságos hídszerkezet
volt a háromnyílású
cölöpalapozású FTtartós híd, a megyé
ben három ilyen épült.
1966-69-ben épült
a 61. sz. főút új, simon
tornyai szakaszán a
háromnyílású, szek
rény-keresztmet
szetű, monolit vasbe
ton gerendahíd, mely
hazánkban a legna
gyobb nyílású ilyen
híd (55,5 m). A híd
alakhibája miatt ér
dekes megoldású ja
vítás történt ezen a hí
don [6].
A megye leghoszszabb (237 m) közúti
vasbeton hídja 1979ben készült el Szek
szárdon, a belvárost
tehermentesítő új út
szakaszon. A tizenegy
(22 m-es) nyílású híd
előregyártott pillérek
kel és EHGE tartós
felszerkezettel épült.
Ilyen szerkezetű az
1981-ben átépített előszállási háromnyílású
felüljáró is [6]. A
14-30 m nyílások át
hidalására alkalmas
EHGT tartókkal épült
1977-ben a kétnyílású
(20,8 m) dombóvári
és 1982-ben a 6. sz.
főúton az egynyílású
(21,6 m) mözsi felül
járó [3].
A 6. sz. főút négynyomúsítása
miatt
1988-ban új Sió-hidat
kellett építeni. Mono-
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lit szélső nyílások közé
befüggesztett, előre
gyártott EHGT tartós
hídrész épült, így a Sió
fölött nem volt szük
ség állványozásra [6].
Az előregyártott
hídjaink közül KCS
gerendát hat hídnál
alkalmaztak 1982-től,
legnagyobb mennyi
séget pedig UB tartó
ból építettek be, ilyen
szerkezettel épültek át
az 55. sz. főüt Duna
ártéri hidjai 1988-91
A 2 3 7 m hosszú előregyártott szerkezetű vasút feletti műtárgy Szekszárdc
között [7],
Ez a rövid ismertetés a megye hídállományának 89%-át kitevő 244 vasbeton hídról
rendkívül vázlatos, csupán a technológia al
kalmazásának néhány példáját sorolta fel kép
pel illusztrálva mintegy 90 év vasbeton hídépí
tésének jellemző alkotásait. Az egyedi
hídleírások között a legjelentősebb vasbeton
hidak története, jellemzői megismerhetők.
Több jelentős vasbeton híd van önkormányza
tok és más szerv kezelésében, ezekről külön fe
jezetben van szó. Említésre érdemes, hogy a 73
idős (1944 előtt épült) monolit vasbeton híd ál
lapota általában elfogadható, éppen ezért el
A dombóvári felüljáró építés közben
gondolkodásra indít
az a tény, hogy több
jelentős olyan vasbe
ton hidat átépítettek,
melyek 1945 után
épültek: így az 55. sz.
út négy ártéri hídját, s
igen jelentős javítási
munkát kellett végez
ni a 6. sz. főút néhány
hídján, így az 1954ben épült szekszárdi
Sió-hídon. A gondos
tervezés és kivitelezés
a hidak jó vízelvezeté
se, szigetelése, korró
zióvédő
bevonattal
való ellátása lehetővé
teszi, hogy forgalmas,
sózott útvonalakon is
és a kész műtárgy (Bakó Jenő felvétele)
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tartósak legyenek a vasbeton hidak. Az 55. sz.
főút Fás-Duna feletti háromnyílású vasbeton
gerendahídján, annak elbontása előtt törésig
történt próbaterhelés történt, s ez azt mutatta,
hogy a számításokhoz képest jelentős teherbí
rási többlet van vasbeton hídjainkban [8].

előfeszített palló

A megye 1945 utáni vasbeton hídállománya változatos, a legtöbb típus, technológia
megtalálható a hidak felszerkezetében, s a kö
vetkező táblázat azt bizonyítja, hogy az első
hazai alkalmazás után rövid időn belül Tolna
megyében is megjelent egy-egy technológia.

jellemző hídépítés

bevezetés éve

megyei alkalmazás helye

év

3-7 m

1950.

56. sz. főút, Várdomb

1953.

10-15 m

1951.

Dombóvári Kapos-híd

1954

FT (I) tartó

2-1 Om

1957.

Dombóvári Vadvíz-híd

1960

EHGE tartó

10-23 m

1973.

61. sz. út, nagykónyi Koppány-patak-híd

1974

EHGT tartó

14-30 m

1975

611. sz. út, dombóvári felüljáró

1977

helyszíni utófeszítés

Irodalom:
[1] OKA Műnyilván
KCS tartó
2-12 m
1981.
56. sz. út, Lajvér-patak-híd
1982
tartás 2002, ÁKMI
UH tartó
4-12 m
1984.
61. sz. út, dombóvári Konda-patak-híd
1995
Kht. - Megyei
UB tartó
8-25 m
1985.
55. sz. főút 108 kmszelv.-ben
1988
Közútkezelő Kht.
[2] Hargitai Jenő Műle
írásai, kézirat,
Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény és
Egyedi Mdleírások c.
fejezet.
[3] Hargitai Jenő Műle
írása, kézirat.
[4] M. Gombos Balkenbrücken in Ungarn
(IVBHI, kongreszszus) Párizs, 1932.
[5] A híd eredeti terve,
Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény és a
Md törzskönyve,
Közútkezelő KM.
Az 55. sz. főút 1 1 8,960 km szelvényében 1 950-ben a régi szerkezet szétvágása után
tervtára, Szekszárd.
megszélesített híd (Bakó Jenő felvétele)
[6] Egyedi Mdleírások
fejezet, a Md tervei
és iratai Közútkezelő
Kht. tervtára,
Szekszárd.
[7] OKA Műnyilvántar
tás és Egyedi Műle
írás fejezet.
[8] Az 55. sz. út
106,530 km szelvé
nyében lebontásra
került Duna-ártéri
Mű törésig terhelése,
Széchenyi István
Főiskola szakvéle
mény, 1990.
A ó5. sz. főút Völgység-patak-hídja (Bakó Jenő felvétele)
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„A legszomorúbb látvány
ez volt: a betörött gerincű néma hidak"
Illyés Gyula

HIDAK ÚJJÁÉPÍTÉSE
A II. világháborúban 1944 október-decem
ber hónapokban 27 közúti hidat robbantottak
fel 1165 fm hosszban, ez az országos kárnak
hídszámban csak 2%-a, hosszban azonban 5%-a
[1, 2]. Tételes megyei hídkárlista nem maradt
fenn, egyes hidak dokumentációiból azonban
megállapítható, hogy mely hidak pusztultak el,
illetve károsodtak, kisebb területi változás mi-

Az
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att a megye mai területén mind a 27 háborús
kárt szenvedett híd nem jelölhető meg. Legna
gyobb kár a megyét érintő két Duna-híd pusz
tulása volt. A bajai Bács-Kiskun megye terüle
tén van, helyreállításáról ezért részletesen nem
szólunk [3].
A dunaföldvári Duna-hidat 1944. novem
ber 14-én pusztították el úgy, hogy a pillérek is
igen súlyosan károsodtak.
E híd fontossága miatt
nagy erőfeszítéssel igye
keztek szükséghíddal biz
tosítani itt a hadi forgal
mat, példátlan hogy mint
egy 2000 helyi lakos is dol
gozott - légitámadások kö
zepette - az építésen. Az
egyik bombatámadás so
rán 24-en vesztették életü
ket, a hatalmas erőfeszítés
sel épített hidat 1945 febru
ár elején a jégzajlás elso
dorta [4],
Különleges ideiglenes
híd volt a bp-i Margit-szi
getnél felszabadult pon
tonhíd, mely 1947-51 kö
zött a dunaföldvári Dunahíd elkészültéig biztosítot
ta a Dunán való átkelést.
A Közúti Hídfenntartási
telep telepítette és üze
meltette a 260 m hosszú
különleges hídszerkeze
tet, mely az utolsó ilyen
átkelő volt hazánkban a
Dunán [6].
A Sió-hidak közül fel
robbantották az ozorait, a
simontornyait, a pálfait, a
kölesdit, a Szekszárd-pa
lánkit, ez utóbbi azonban
nem szakadt le, „csak" a
1944-ben felrobbantott közúti hidak Tolna megyében
pályaszerkezete sérült meg
(Karoliny Márton térképére szerkesztve)

A HÍDÉPÍTÉS FEJEZETEI

HIDAK ÚJJÁÉPÍTÉSE

Meglepő,
hogy
négy Sió-híd sértet
len maradt, miköz
ben a Kapos-hidakat
sorra felrobbantot
ták. A Sárvíz négy
hídja közül csak egy
pusztult el, a bajai
Duna-hídhoz vezető
baja-bátaszéki
út
Duna-ártéri hídjait
azonban mind fel
robbantották. A rob
banóanyaggal
való
takarékosságnak kö
szönhető, hogy a 10
nyílású Duna-ártéri
hídnak csak az önál
A kölesdi Sió-híd roncsai (Nagy Sándor felvétele, 1944)
ló, középső részét
pusztították
el,
az
ozorai
Sió-hídnak
pedig csak
[5]. A mai, nem országos közúthálózati hidak
a
befüggesztett
részét
[5].
közül elpusztult a tolnanémedi Sió-híd [6].
A közúti hidak helyreállítására 1945.
július 21-én intézkedett a magyar kereske
delem és közlekedésügyi miniszter. A rész
letes, átfogó intézkedés az újjáépítési mun
kák irányításával Fejér, Tolna, Somogy és
Baranya megyében Frivaldszky Jánost, a Sió
és Kapós völgyében ezen belül Jaczó Győzőt
bízta meg körzeti építésvezetői feladatok
kal. A hidak helyreállítása - újjáépítése álla
potfelméréssel, roncseltávolítással és pro
vizóriumépítéssel kezdődött. A felmérések
alapján a dunaföldvári híd roncsai használ
hatatlanok voltak, a Sió-hidak közül a
simontornyainál és a kölesdinéi nem volt
mód a régi hídszerkezet felhasználására.
A Kapos-hidak robbantása oly mérté
kű volt, hogy csak a döbröközinél volt
mód a mederbe zuhant hídrészek kiemelé
sére és a jelenlegi híd roncsaiból nyert ele
mekkel a helyreállítására [6].
A roncseltávolítási munka a duna
földvári Duna-hídnál hatalmas feladat
volt [7]. 1949-ben kezdődött a nagyarányú
munka, melyet a 100, illetve 35 tonnás
úszódaruk is segítettek. A Helyreállítási
Kft. 1945 őszén kezdte meg a roncsok vég
leges eltávolítását, 1948-tól az Állami Híd
fenntartási Telep folytatta és 1949 decem
Úszódaruk segítették Dunaföldvánál a 4000 tonna
berében fejezte be [8].
hídroncs kiszedését (1949)
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A kisebb hídroncsok
eltávolításában a közuta
kat kezelő államépítészeti
hivatal pl. pincehelyi Kapos-híd és magánvállal
kozók pl. Fábián Mátyás is
részt vettek (6. sz. főút
150,492 és 163,541 km hi
dak - ma 56. sz. út) [9].
1949. május 1-jéig öszszesen 7 hídnál készült el,
mintegy 50 ezer órai mun
kával a roncskiemelés [14].
A nevében változó közúti
Hídfenntartó Vállalat (Köz- A kurdi Kaposi-hídnál épített provizórium, háttérben a vasbeton gerendahíd
híd) több hídroncs eltávolí
tásában és helyreállításában
is részt vett [8].
Provizóriumok, ideig
lenes megoldások 1945-47
között készültek, na
gyobb ütemű újjáépítés
1947 után folyt. Ebben az
évben az ozorai, a tolnanémedi és a kölesdi Sióhídon, a pincehelyi és a
kurdi Kapos-hídon dol
goztak. Tolnanémedinél
háromnyílású acéltartós
provizórium, a kölesdi
Sió-hídnál ötnyílású ékelt
tartós szükséghíd, a kurdi
Kapos-hídnál kétnyílású
ékelt fatartós provizórium
A d un af öld vári Duna-híd újjáépítése (1950-51)
készült.
A dunaföldvári Duna-híd újjáépítése tel
jes beállványozással hatalmas feladat volt, er
ről részletes cikk is megemlékezik és az egyedi
hídleírás is néhány részletet megemlít [12].
Az újjáépítés a hidak fontossági és helyre
állíthatósági sorrendjében történt. A bajai Du
na-hídhoz vezető út Duna-ártéri hídjait
1948-49-ben építették újjá, tekintettel arra,
hogy a Duna-híd újjáépítése - teljesen új folyta
tólagos rácsos szerkezettel - 1950-ben készült el
[11]. A felszerkezet helyreállítása hacsak lehe
tett az eredeti formában történt, kivétel persze
volt több is: a kölesdi Sió-híd új helyen a régi
acélhíd helyett kéttámaszú konzolos gerendaA szakályi Kapos-híd újjáépítése
hídként, a Pincehelyen a Kapos-híd 1949-ben új
(Építési Napló melléklet, 1949)
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helyen vasbeton kerethídként épült újjá [11].
Több hídnál más hidakból kikerült, még hasz
nálható roncsanyagot használtak fel. A szakályi Kapos-híd 1949-ben az eredeti helyén, de
nagyobb átfolyási keresztmetszettel kéttámaszú
konzolos acéltartós vasbetonlemezes öszvérhídként épült újjá. A 800 mm gerinclemezes
acéltartók a budapesti Erzsébet-híd roncsaiból
készültek [11].
A Baja-Bátaszék közötti úton az eredeti
formában újjáépített vasbeton ívhíd vonóvasait
a budapesti Lánchídból megmaradt acél
anyagból készítették [11].
Az ozorai és pálfai Gerber-csuklós vasbe
ton Sió-hidak helyreállítása különösen érdekes
és nem is azonos megoldású. Ozoránál a befüg
gesztett részt robbantották fel, ezt 1946-ban
acéltartós ideiglenes szerkezettel pótolták, s az
eredeti kétfőtartós vasbeton hídrészt 1963-64ben építették újjá. Pálfán az egyik hídfőnél tör-

HIDAK ÚJJÁÉPÍTÉSE

(Közútkezelő felvétele)

tént a robbantás, ennek hatására a befüggesztett
rész a mederbe zuhant, ám a helyszíni szemle
alapján nem sérült meg, így 1946-ban vissza
emelték és a súlyosan károsodott hídfelszerkezettel együtt alátámasztották. Ilyen helyreál
lítással 1959-ig szolgálta ez a híd a forgalmat.
Ekkor a sérült hídrészt újjáépítették [11].
A simontornyai Sió-hídnál 35 m hosszú
háromnyílású acéltartós provizóriumon haladt
a forgalom, míg 1953-ban a régi alapok felhasz
nálásával megépült az alsópályás ívhíd. Ennek
egyik különlegessége az volt, hogy az eredeti
leg a Margit híd újjáépítésére szánt merev
(cső) betétekkel épültek az ívek, a másik új
donság a feszítőkábeles „vonóvas" [8, 11]. Ez
zel a fontos közúti hidak újjáépítése megtör
tént. Az ozorai és a pálfai Sió-híd ekkor még
csak ideiglenesen volt helyreállítva, forgalmuk
azonban nem volt túl nagy.
A Regölynél lévő Kapos-híd újjáépítése
kétszeresen is különleges, egyrészt azért, mert
Tatabányáról az ottani vasút feletti műtárgy
provizóriumából 1961-ben kikerült 6 db I tar
tót helyezték a megmaradt hídfőkre, másrészt
azért, mert még ma is ez „a provizórium"
hordja a forgalmat, immár 40 éve [11].
A kurdi Kapos-híd újjáépítése ugyan meg
történt, de csak 1978-ban. A híd felrobbantása
után először faszerkezetű szükséghíd, majd
1959-ben egy ötnyílású (nem egyforma nyílá
sok) provizórium épült a megmaradt hídfők fel
használásával különböző magasságú 400, illetve
800 mm-es tartókkal [13].
A rendkívül röviden ismertetett néhány adat
valószínűleg nem tudja kellően érzékeltetni,

A megrokkant híd „mankója"

A 621. (ma 64.) sz. főút hídjának ideiglenes helyreállítása

(Közútkezelő felvétele, 1 946)

(Közútkezelő felvétele)

A pálfai Sió-hídon 1 946-ban megindult a forgalom
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hogy milyen hatalmas feladat volt, megfelelő
anyag, gép, ember nélkül újjáépíteni a tönkre
tett közúti hidakat, sajnos kevés fotót sikerült
feltárni, s igazán még ezek sem mutatják egyér
telműen a magyar mérnökök-munkások együt
tes munkáját, mely nem kellően közismert. Az
egyedi hídleírások, a rendelkezésre álló, hivatko
zott dokumentumok lehetőséget adnak elmé
lyült kutatásra, jelen fejezet célja a figyelemfel
keltés és a tisztelgés volt elődeink munkája
előtt, akik közül már kevesen vannak közöttünk.
Az újjáépített hidak közül a 18 m-nél na
gyobb nyílásúakról készített táblázat több
szempontból történő elemzésre ad módot.

[3] Hidak Bács-Kiskun megyében (szerk. Tóth Ernő),
Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Kht. 1999.
[4] ár. Nemeskéri-Kiss Géza: Vasúti Duna- és Tiszahídjaink helyreállítása a második világháború
végén, MSz. 1985. 4.
[5] Egyedi hídleírások fejezet.
[6] Hargitai Jenő hídleírásai.
[8] KÖZGÉP Monográfia, 1921-1983, KÖZGÉP
kézirat.
[9] Kimutatás a közúti hidak 1945-1949. május 1-jéig
teljesített helyreállítási munkákról, kézirat, ÁKMI
Kht. hídosztály.
[10] Körrendelet hídhelyreállítási munkák végrehajtása
a Duna és Tisza hidak kivételével 16846/1945/III 2.
111] Egyedi hídleírások fejezet.
[12] Berkes László: A dunaföldvári Duna-híd
újjáépítésére rövid ismertetés, MSz 1902. 4. sz.
[13] A hőgyész-dombóvári út 11+895 km sz-ben levő
Kapos-híd bontása, Uvaterv, 1976.
[14] Alapkönyv, Kereskedelmi és Közlekedésügyi
Minisztérium, Számvevő osztály 1946,1949.

Irodalom:
[1] Helyzetjelentés a közúti hidak 1945-1949. között
teljesített helyreállítási munkáiról, kézirat
Minisztériumi felmérés ÁKMI Kht. hídosztály.
[2] ár. Széchy Károly: Magyarország közúti hídjainak
újjáépítése, Magyar Technika, 1948. 8.

1945.

A híd helye,
neve
Szekszárd Palánk, Sió-híd

1948

55. sz. főút 106,5 km

1948.

55. sz. főút 108,6 km

1949.

Kölesd, Sió-híd

1949.

Pincehely, Kapos-híd

1949.

Szakoly, Kapos-híd

1949.

55. sz. főút 104,7 km

1949.

55. sz. főút 109,5 km

1949.

Döbrököz, Kapos-híd

Az újjáépítés
éve

A régi
híd

Uj híd
helye

Az új h í d
felszerkezete

A
Vb.
Vb.
A

R
R
R
K

rácsos, régi

Vb.
A

K
R

Vb.
Vb.
A

R
R
R

Megjegyzés
sérült pályaszerkezet javítása

Vb., új

eredetivel egyező gerenda

Vb., új

eredetivel egyező gerenda

Vb., új

kéttámaszú konzolos

Vb., új

lemezkeret

gerenda
acéltartó, új

kéttámaszú konzolos, tartó az
Erzsébet híd roncsaiból

Vb., új

eredetivel egyező ívhíd

Vb., új

4 nyílás épült újjá, a híd szélesítve

rácsos, új

robbantott szerkezet
visszaemelve, helyreállítás

1950-51.

Dunaföldvár, Duna-híd

A

R

rácsos, új

1952-53.

Simontornya, Sió-híd

A

R

Vb., új

1959.

Pálfa, Sió-híd

Vb.

R

Vb., régi

új rombikus rácsozású
alapok felhasználásával, vb. ívhíd
1946: ideiglenes helyreállítás,
1954: sérült hídrész újjáépítése

1961.

Kajdacs, Sárvíz-híd

1969.

Regöly, Kapos-híd

1963-64.

Ozora, Sió-híd

1963.

Tolnanémedi, Sió-híd

1978.

Kurd, Kapos-híd

Vb.
A

R
R

Vb.
A
Vb

R
K
K

Vb., új
provizórium

új vb. lemezkeret
Tatabányáról szállított
ikertartós

Vb., régi

befüggesztett részt pótolták

új

önkormányzati kezelésben

Vb., új

1959-ben provizórium épült

(A kimutatásból hiányzik a dombóvári Kapos-híd, melynek háborús károsodását és helyreállítását neni sikerült egyértelműen tisztázni.)
Figyelemre méltó, pl. hogy mennyire meghatározó volt az eredeti hídszerkezet anyaga: 8 felrobbantott acélszerkezetből csak két esetben
történt az újjáépítés vasbeton felszerkezettel, s az is, hogy csak három esetben épült az új híd új helyen.
Jelölés: - a régi híd anyaga acél (A); vasbeton (Vb.)
- az új híd helye
régi (R); korrekcióban (K)
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,Vaj mi volnál, nagy folyó,
büszke tenger, hogyha
Koppány, Kapós és Sió
feléd nem buzogna?"
Illyés Gyula

ORSZÁGOS KÖZUTAK HÍDJAI
A megyében 275 közúti híd van a Tolna
Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társa
ság kezelésében 3173 m szerkezeti hosszal és
28 337 m 2 pályafelülettel. Összehasonlításul az
országos közutakon 6059 darab híd van (Tolna
megye ebből 4,5%) összesen 1 101 991 m 2 pá
lyafelülettel (Tolna megye ebből 2,6%).
A hídállomány megoszlása, paraméterei a
megye földrajzi viszonyainak megfelelően sík
illetve dombvidéki. Igen sok a kis nyílású híd.
A legnagyobb nyílása a 61. sz. úton fekvő
simontornyai Sió-hídnak van (55,5 m). A na
gyobb és egyben jelentősebb hidak a Sió, Sárvíz
és a Kapós fölött állnak.
Főútvonalon 98 híd van, de felületük a tel
jes megyei állomány 46%-a. Összekötő úton
133, bekötőúton 44 híd található. A főútvona
lon lévő hidakon nincs korlátozás, mind teherHidak megoszlása útkategória szerint [db]

bírási, mind keresztmetszeti szempontból
megfelelőek.
A hidak szélesség szerinti megoszlása jó
nak mondható. 7 db híd szélessége nem éri el a
4,8 métert, 6 méter alatt pedig 23 híd van
(8,4%). Összesen 20 hídon van korlátozás (18
súlykorlátozás, 1 magasságkorlátozás, 7 széles
ségkorlátozás).
A megyében 33 híd tartozik a kiemelt híd
kategóriába, de a szerkezeti hossz (51%), illetve
a hídfelület (51%) tekintetében ezeknek a hidak
adják a megyei értéknek több mint a felét.
(Többek között ide tartozik 11 Sió-híd, 7
Kapos-híd, 4 Sárvíz-híd, 5 vasút feletti híd.) A
hidakkal részletesebben az Egyedi hídleírások
c. fejezet foglalkozik.
A hidak felszerkezetei meglehetősen szí
nes képet mutatnak. Legtöbb híd (164 db - 60 %)
Hidak felszerkezeti anyagának megoszlása [db]
(összesen 275 db)

(összesen 275 db)

acél (14 db)

Dbekötoút (44 db)

r (2 db)
feszített (16 db)

előregyártóit beton
(84 db)

monolit belon (164 db)

Hidak teherbírása [db]

Hidak felületének felszerkezet szerinti megoszlása [m
(összesen 28337

(összesen 275 db)

m2)

12-32 tonna (18 db)

feszitett (8716 m')

40 tonna (203 db)

előregyártott beton
(5397 m ! l
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Ozora
Sió-híd 6407. út 10+575 km
épült: 1929, helyreállítva: 1963-64

Tolnanémedi
önkormányzati Sió-híd
épült: 1933, újjáépült: 1946

Simontornya - vasúti híd
vasúti Sió-híd 702. sz. vonal 979+80
épült: 2000

Simontornya

\—^

Sió-híd 61. út 33+13ÍknuJ

épült: 19691"

Simontornya
Sió-híd 6317. út 41+179 km
épült: 1953

Pálfa
Sió-híd 6311. út 3+810 km
épült: 1929, helyreállítva: 1956-57
Sárvíz-híd 6232. út 19+300 km
épült: 1927

Sárszentlőrinc
Sió-híd 6232. út 20+420 km
épült: 1934

Sárszentlőrinc - Uzd
önkormányzati Sió-híd
épült: 1961
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Sárvíz-híd 6319. út 3+805 km
épült: 1962

Kajdacs
Sió-híd 6319. út 4+911 km
épült: 1934
Sárvíz-híd: 6233. út 21+516 km

Kölesd

i-m-

Sió-híd 6233. út 21+784 km
épült: 1890, újjáépítve: 1949

Sárvíz: 6316. út 2+846 km
épült: 1893

Medina
Sió-híd 6316. út 3+683 km
épült: 1893
V

.

,

—

Sióagárd

önkormányzati Sárvíz-híd
épült: 1961

Sió-híd 63 123. út 1+050 km
épült: 1894

Szekszárd
Sió-híd 6. út 139+704 km bal pálya
épült: 1951-52

M

Sió-híd 6. út 139+704 km jobb pálya
épült: 1984-85
^
zm

Szekszárd
Sió-híd 5112. út 24+457 km
épült: 1900

Szekszárd - vasúti híd
Sió-híd 636. sz. vonal 520+89

<k<

r

^—

r

7
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Sióagárdi Sió-híd

monolit beton, illetve vasbeton szerkezetű. 64
db (23%) előregyártott, feszítés nélküli vasbe
ton tartós híd, 15 db (5%) feszített vasbeton
szerkezet van. 15 híd (5%) boltozat, 14 db (5%)
acélszerkezetű híd, 2 öszvérszerkezet és egy
vegyes felszerkezetű híd van a megyében.
Jellemzően a legnagyobb szabad nyílás
nem éri el a 10 métert (80%). 10 és 50 méter sza
bad nyílás tartományába 53 híd tartozik, a 20
m-nél hosszabb hidak száma 24, hídfelületre
vonatkoztatva az állomány 39%-a. Csak egy
híd lépi túl az 50 méteres nyílást.
A hidak kora az országra jellemző arányo
kat mutatja. AII. világháború után épült a hídállomány 67%-a, és csak 15 híd épült az első vi
lágháború előtt. A viszonylag kevés öreg híd
ellenére a megyében szokatlanul nagy a II. vi
lágháború előtti vasbeton szerkezetek aránya

(73 db, a megyei állomány 26%-a). A legöre
gebb híd 1890-ben épült. A megyében nincs
műemléki védelem alatt álló híd. Tolna megye
büszkélkedhet hazánkban a legnagyobb nyílá
sú feszítés nélküli vasbeton híddal. Simon
tornyán a 61. sz. főút hídjának középső nyílása
55,5 m, 1968-ban adták át a forgalomnak.

Boltozott híd (56. út 35 + 315 km)
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„Átmegyek rajta, csöng a híd,
dicséri Náci bácsi markait,
dicséri Józsi sógor ökleit,
apám vidám pörölyütéseit"
Illyés Gyula

ÖNKORMÁNYZATI ÉS SAJÁT HASZNÁLATÚ HIDAK
Az országos közutak hídjain kívül minden
képpen szólni kell az önkormányzati és saját
használatú hidakról, részben ezért, mert szá
muk igen jelentős: 1988-ban 317+121 = 439,
másrészt azért, mert Kapós-, Sárvíz-, Sió-híd
tartozik ezek közé [1].
Rendkívül örvendetes, hogy több megyé
vel ellentétben, példás rendben megtalálhatók
nemcsak nyilvántartások, hanem minden híd
ról hídlapok, törzskönyvek és tervek a Tolna
Megyei Közlekedési Felügyeletnél.
1966-1988. között az önkormányzati (taná
csi) hídállomány így változott [2]:
fahíd
1966.
1975
1988.

142
77
30

boltozat vasbeton

209
148
74

106
143
174

fém, összesen
öszwr

37
10
39

db
494

.
fm

3222

378

2562

317

2197

A hidak számának változása több okból le
hetséges: útszakaszok leadása, útkorszerűsíté
sek, hidak átépítése átereszekké. Egyértelmű és
kedvező tendencia olvasható ki az előzőkből: je
lentősen csökkent a fahidak száma és nőtt a
vasbeton hidak aránya. A boltozatok számának

A téglaboltozat átépítése Kakasdon, 1971-ben
(Hídlap Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet)

rohamos csökkenése részben indokolt, nyilván
keskeny, rossz állapotúak épültek át, részben
sajnáltuk, mert a jól megépített boltozott hidak
tartósak, hídépítésünk értékes elemei.
Az önkormányzati hidak állományát érde
mes területenként - korábban járások - is
megnézni, mert jelentős különbség mutatkozik
a hidak számában és anyagában, az 1966-ban
készült részletes felmérés szerint [31.

Bonyhádi járás
Dombóvári járás
Paksi járás
Szekszárdi járás
Tamási járás
Szekszárd város
Összesen

A feszítő műves fahíd Attalán
(Hídlap Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet tervtára)

fahíd

boltozat

12
11
4

110
19
-

24
80

15
6

11
142

3
209

vasbeton acél, vas

21
11
9
42
23
106

7
25
5
37

összesen

143
41
11
73
189

37
494

Kiemelkedően sok híd volt a bonyhádi és
tamási járásban, s igen kevés a paksiban. Kiug
ró a boltozatok száma a bonyhádi (77%) és a
tamási járásban (33%). Az értékeléshez jó tud
nunk, hogy híddal rendelkező település a bony
hádi járásban 18, a dombóváriban 11, a paksiban
5, a szekszárdiban 13, a tamásiban 27 volt.
Fontos mutató a hidak teherbírása, 1988ban a hidak 18%-ának volt 20 tonnánál na-
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Hagyományos gyaloghíd Kölesden

Emlékmú'höz vezető feszítőműves fahíd Ozorán

(Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet tervtára)

(dr. Tóth Ernő felvétele)

Gyalogos függőhíd Bonyhádon
(dr. Gáli Imre felvétele)

gyobb a teherbírása, 25%-nak 6-19 t, 1-5 ton
nás 14%, míg 45% gyaloghíd volt. A hídállomány 67% 10 m-nél kisebb nyílású, 10-20 m
nyílású 30%, 20 m-nél nagyobb nyílású pedig 9
híd volt (3%).
E néhány kiemelt adat további elemzésekre
ad lehetőséget, ehelyett inkább néhány érdekes,
jelentős hidat említünk. A boltozatok közül kü-

Boltozat Mórágyon
(Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet tervtára)
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Tipikus vasbeton gyaloghíd

Bonyhádvarasdon

(Tolna Megyei Közlekedési

Felügyelet)

lönleges a grábóci, melyen jelenleg is épület áll,
ilyen műtárgy hazánkban ezen kívül csak Sop
ronban található. Nevezetes boltozatok vannak
Szekszárdon, így a Bálint-híd (1924-ben épült)
és a Babits Mihályhoz is kötődő téglaboltozat.
Jó formájú boltozat található Cikón, Gyulajon,
Izményben, Szekszárdon, Mórágyon (több is),
Nagyvej kén, Tevelen [1].

Téglaboltozat

Gyulajon

(Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet)
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Kapos-híd „típusmegoldása" Csurgópusztánál (Hargitai Jenő hídleírása)

Az uzdi Sió-híd átadásakor (Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet tervtára

Az uzdi Sió-híd tönkrement pályaszerkezete

A Kapóson Keszőhidegkúton (1963ban épült) kéttáma
szú, kétfőtartós gerendahíd, Tolnanémedinél 1968-ban épült
kéttámaszú, konzolos,
szekrény keresztmet
szetű híd áll, s három
„ikerhíd" van Belecskánál(1964), Csibráknál (1964) és Csurgó
pusztánál (1971). E há
rom híd nagyon ha
sonló kialakítású és
méretű kéttámaszú,
konzolos szekrény ke
resztmetszetű vasbe
ton híd [2]. Sióagárd
nál 1961-ben épült a
kéttámaszú, konzolos
változó magasságú le
mezhíd a Sárvízen [2].
A Sión is áll két
önkormányzati tulaj
donú híd. Tolnanémedinél az 1934-ben
épített és 1944-ben
elpusztított
rácsos
acélhíd helyett 1964ben süllyesztett pá
lyás, gerinclemezes
felszerkezetet építet
tek úgy, hogy átmene
tileg a Budapesten
gyártott és a Sión le
úsztatott hídszerke
zet, a régi alapok szé
lesítése idején, az ide
iglenes híd szerepét
is betöltötte [3].
Uzdon 1961-ben a
régi fahíd
helyett
épült új Sió-híd a bu
dapesti Petőfi pon
tonhíd felszerkeze
tének felhasználásá
val [2]. A híd átadá
sáról készített fotó
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molhat a helyzet. A rendelke
zésre álló dokumentumok
szerint az ÉKVO rendszere
sen közölte észrevételeit a hi
dak tulajdonosaival az elvég
zendő javítások, a szükséges
súlykorlátozások, esetenként
a híd lezárása, átépítése
ügyében.
A saját használatú uta
kon 1988-ban lévő 121 híd
tulajdonosait is ismerjük: a
megye 68 mezőgazdasági
üzeme közül 33 tartott fenn
hidakat [4],
Példaszerű a Tolna me
gyei Tanács Építési, Közleke
dési és Vízügyi osztályának
intézkedése a mezőgazdasági
Vasbeton gerendahíd Bátán (Bakó Jenő felvétele
üzemek hidjai felkutatásában.
Az 1985-ben kiküldött körlevél pontosan leírta
örömteli pillanatot ábrázol, ma sajnos a hídon
az üzemek és állami gazdaságok feladatait
még gyalog sem tanácsos átmenni. Az acélszer
(nyilvántartás, vizsgálat). A hidak legfontosabb
kezet még elfogadható állapotú, a fagerendás
adatait tartalmazó kimutatások alapján készült
pályaszerkezet azonban használhatatlan. E híd
az összesítő kimutatás, mely szerint 3-4 m nyí
állapota egyedi eset, de jelzi azt is, hogy ilyen
lású, zömében vasbeton felszerkezetű hidak
méretű híd fenntartásával egy kisebb önkor
voltak a termelőszövetkezetek állományában,
mányzat nehezen birkózik meg.
a hidak 1/3-a Szekszárd és környékén volt. Na
A megye önkormányzati hídjainak állaga
gyobb nyílású híd (12,0 m) Bátán és Gyönkön
és állapota nem magától volt kedvező, félő,
volt 14]. Jónak minősíthető ez a hídállomány is.
hogy megyei szintű odafigyelés nélkül ro

Külterületi híd Kisszékely határában (Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet)
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[1] Hídnyilvántartások hídlapok,
törzskönyvek, Tolna Megyei
Közlekedési Felügyelet irattá
ra, Szekszárd.
[2] Hargitai Jenő hídleírásai,
kézirat, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
[3] Egyedi hídleírások c. fejezet.
[4] Saját használatú hidak kimu
tatásai, hídlapjai, Tolna Me
gyei Közlekedési Felügyelet,
Szekszárd.
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„Jó volt állni a híd alatt,
ha már jelzett is a vonat.
Nézni a biztos szerkezet
vasvázait fejünk felett."
Illyés Gyula

VASÚTI HIDAK
A vasúti hidak ismertetése lényegesen könynyebb a közútiakhoz képest, mert csak 130 évet
kell áttekinteni és a hidak darabszáma is ki
sebb. A megye területén fekvő vonalakat a
dombóvári, illetve a pécsi pályagazdálkodási
főnökség (PGF) kezeli.
A megyében 1872-ben fektették le az első
vasútvonalat (Dombóvár) és 1952-ben épült
utoljára új vonalszakasz (Paks). Valamennyi
vonal egyvágányú, így a hidak is egyvágányúak. A jelenleg forgalomban lévő vonala
kat tekintve Tolna megyében 360 műtárgy
van, mely közül 101 híd. C s u p á n 9 hídnak

van 20 m-nél nagyobb szabad nyílása. A 10 m
szabad nyílás fölötti hidak részletes adatait
táblázatos formában foglaltuk össze (ld. a
mellékletben). A műtárgyak típusa széles ská
lát mutat. A hidak 6%-a boltozat, 56%-a vasbe
ton híd és 38%-a acélszerkezetű. A legöregebb
boltozat 1897-ben épült 2,2 m szabad nyílás
sal. A többi boltozat nyílása 3 és 8 m között
van.
A hidak korát tekintve az állomány 65%-a a
II. világháború után épült és 24% az I, világhá
ború előtti. A 15 méter nyílásméretnél nagyobb
valamennyi híd acélszerkezetű, folyóméterben
34%-os a rácsos hidak aránya. [9]

Átereszek és hidak anyag szerinti megoszlása [db]

boltozott áteresz
23 d b

vasbeton teknő
áteresz
42 db
tartó nélküli nyílt
áteresz és fedlapos
áteresz
4 db

Átereszek és hidak nyílás szerinti megoszlása [db]

10 m nyílás fölötti hidak vágányfolyóméter szerinti megoszlása

provizórium (102 vfm)

acél szekrénytartós
híd (1Bvfm)

alsópályás acél
gerinclemezes híd
(337 vfm)

20 m fölött [összesen
386 vágányfolyóméter
hosszban)
9 db
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Ártéri h i d a k a Baja-Bátaszék v o n a l o n

Simon-Duna-híd

Fás-Duna-híd

Sugó-Duna-híd

Sugó-Duna-híd

Pörbölyi Duna-ártéri-híd

58

Szekszá rd—Báta i -főcsatorna -híd

A MEGYE HÍDÁLLOMÁNYA

:' <^í

VASÚTI HIDAK

szült, összesen 768,1 m nyíláshosszal. (A mű
tárgy fogalomba a hidakon kívül a két méter
nyílás alatti átereszek is beletartoznak.) A Ba
ranya-csatorna fölött ötnyílású fahidat építet
tek 10,2+5,5+5,5+6,0+6,0 támaszközökkel. [6]
1911-ben a vonalat elsőrangúsították. En
nek keretében korrekciókat végeztek, így a vo
nal mintegy 4 km-rel rövidült. A korrekció mi
att épített 607 m hosszú mőcsényi alagutat
május 11-én nyitották meg.
A vasútvonal többször is átlépi a megyeha
tárt. A megyéhez tartozik az Attala-Csikóstőttős, a Váralja-Nagymányok és a Cikó-Bátaszék
szakasz. A megye területén ma a vonalon 21
híd található. Jelentősebbek közülük a Kapós
és a Baranya-csatorna fölött álló acélhidak.

Boltozott híd Mőcsény határában (Dombóvár-Bátaszék
vasútvonal dr. Tóth Ernő felvétele)

A Duna-Drávái Vasúttársaság két részlet
ben adta át a forgalomnak a Báttaszék-Dombóvár-Zákány vasútvonalat. (A vasútvonal
építésekor Báttaszék volt a község nevének he
lyes írása.) Az első 100 km-es szakaszt 1872.
augusztus 14-én, a Báttaszékig tartó 65 km-es
szakaszt pedig 1873. július 20-án nyitották
meg. A teljes vasútvonalon 242 műtárgy ké

A Budapest-Pécsi Vasúttársaság vonala a
megyét a Simontornya-Kaposszekcső szaka
szon érinti. A vonal megnyitása 1882. novem
ber 16-án volt. A teljes vasútvonalon 264 mű
tárgy épült 1023 m hosszban. A vonal
legnagyobb hídja az 50 m nyílású simon
tornyai Sió-híd volt. A Kapós folyón még négy
nagyobb híd épült.
A megye területére eső vonalszakaszon ma
26 híd áll, melyek közül öt hosszabb, mint 20
méter. A legnagyobb nyílású a 81,44 méteres,
2000-ben átépített simontornyai rácsos Sió-híd.

A simontornyai Sió-híd az átépítés előtt (dr. Domanovszky Sándor felvétele)
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A Baja-Bátaszék
vonalat a MÁV 1909.
augusztus 16-án nyi
totta meg. A 18,3 km
hosszú vonalon a Du
na és az ártér fölött
négy nagyobb híd
épült. A megépített 17
műtárgy teljes hossza
913 m volt. Bátaszék
és a Duna-híd között
ma (a három ártéri
híddal együtt) 5 át
eresz és 5 híd áll.

A 2000-ben épült szekszárdi Sió-híd (dr. Tóth

A Rétszilas-Szekszárd vasútvonalat már
a MÁV építette. A vonalat 1883. december 1jén nyitották meg. A teljes vonalon 80 műtárgy
épült, összesen 187 m hosszban. Legnagyobb
az 50,4 méter támaszközű szekszárdi Sió-híd
volt.
A vonal a megyét Bikácsnál éri el. A megye
területén ma 5 híd áll.
A Hidegkút-Tamási HÉV-et 1893. novem
ber 29-én adták át a forgalomnak. A 12 km-es
vonalon 20 kisebb műtárgy épült mintegy 60 m
hosszban. Ma 3 híd áll a vonalon. A Kapós és a
Koppány fölött (három- illetve kétnyílású) pro
vizórium áll.
A Győr-Veszprém-Dombóvár HÉV me
gyét érintő szakaszát 1895. december 30-án he
lyezték üzembe. A megye területén épült legje
lentősebb híd a 10 m nyílású Koppány-híd
volt. A vonalon 1992. szeptember 28-tól szüne
tel a vasúti forgalom, de a hidak még állnak
(öt kőboltozat és négy felsőpályás gerincleme
zes híd).
A Szekszárd-Bátaszéki HÉV-et 1897. au
gusztus 23-án nyitották meg. A síkvidéki vona
lon 34 műtárgy épült mindössze 82 m hosszal.
Ma a vonalon 4 híd található, legnagyobb a 20
m nyílású Lajvér-patak-híd.
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A Pécs-Bátaszéki
HÉV 71,9 km hosszú
vonalát 1911. június
30-án nyitották meg.
Ernő felvétele)
A teljes vonalon 177
kisebb műtárgy épült 245 m hosszban. A me
gye területén ma 4 kis híd áll.
A Dunaföldvár-Solt vasútvonal az úgyne
vezett belső vasúti körgyűrűnek a része, amely
nem épült ki teljesen. A II. világháborúig csak
a Dunaföldvár-Solt szakasz épült meg. A vo
nalat a már korában üzembe helyezett közúti
Duna-hídon vezették át. A mintegy 11 km
hosszú új vonalat 1940. január 15-én adták át a
forgalomnak. A vasúti forgalom 2000. május
31-én 15 órától a vonalon megszűnt. így sor
kerülhetett a vegyes forgalmú híd pályaszer
kezetének korszerű átépítésére. (Az átépítés
részletesebben az Egyedi hídleírások c. fejezet
ben található.)
Tolna megyében ma is közlekedik a Duna
árterét feltáró keskeny nyomtávú Gemenci
Állami Erdei Vasút. A kisvasutat erdőgazdál
kodási célból építették ki a XX. század második
felében. A vasutat ma a Gemenci Erdő- és Vad
gazdaság Rt. üzemelteti. A kisvasút rendelteté
se az erdei termékek és egyéb áruk szállítása,
valamint időszakosan korlátozott közforgal
mú személyszállítás lebonyolítása. A kisvasút
MÁV menetrendi vonalszáma 310.
A vasút egy fővonalból (Pörböly-Bárányfok) és egy mellékvonalból (Gemenci delta-Ge-
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Duna-hidak
Dunaföldvári Beszédes József Duna-híd (52. út)
Szekszárdi épülő Duna-híd (M9)
Gerjen-Kalocsa pontonhíd
Duna-ártéri-hidak
Simon-Duna-híd (55. út)
Fás-Duna-híd (55. út)
(Súgó) Holt-Duna-híd (55. út)
(Pörbölyi) Holt-Duna-híd (.55. út)
Sió és Sárvíz hidjai
Ozorai Sió-híd (6407. út)
Tolnanémedi Sió-híd
Simontornyai Sió-híd (61. út)
Simontornya-bőrgyári Sió-híd (6317. út)
Pálfai Sió-híd (6311. út)
Sárszentlőrinci és Kajdacsi Sió-híd (6232. és 6319. út)
Kölesdi Sió-híd (6233. út)
Medinai Sió-híd (6316. út)
Sióagárdi Sió-híd (63123. út)
Szekszárdi Sió-híd (6. út)
Szekszárd-palánki Sió-híd (5112. út)
Sárszentlőrinci Sárvíz-híd (6232. út)
Kölesdi Sárvíz-híd (6233. út)
Medinai Sárvíz-híd (6316. út)
Kapos-hidak
Dombóvári Kapos-híd (611. út)
Döbröközi Kapos-híd (65159. út
Kurdi Kapos-híd (6532. út)
Szakályi Kapos-híd (65. út)
Regölyi Kapos-híd (63317. út)
Pincehelyi Kapos-híd (61. út)
Bonyhádi és szekszárdi hidak
Vasút fölötti hidak
Felüljáró Tolna határában (6. út)
Előszállási felüljáró (61. út)
Szekszárdi felüljáró (5113. út)
Vasúti hidak
Simontornyai Sió-híd
Szekszárdi Sió-híd
Tolnanémedi I. sz. Kapos-híd
Pincehelyi II. sz. Kapos-híd
Dombóvári III. sz. Kapos-híd
Dombóvári IV. sz. Kapos-híd
Dombóvári deltavágány Kapos-hídja
Dombóvár-Bátaszék vonal Kapos-hídja
Hidegkúti Kapos-híd
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Dunaföldvár, közúti-vasúti híd építése

Dunaföldvár

Solt

109,44

136,80

1928-1930.
106,80+133,20+133,20
+106,9 m.
Acélszerkezet súlya: 2620 tonna.
10,90 m.
Pályaszélessége:
KKM,
dr. Kossalka
Tervezők:
János egyetemi tanár.
MÁVAG: Massányi
Kivitelezők:
Károly Berencsy Béla,
Torner Endre,
Zsigmondy Béla Rt.,
Zsigmondy Dezső,
Miklós Pál és Máthé
Ferenc vállalkozó.
Műszaki ellenőrök: Gombos Mihály,
Dömötör Sándor,
Kováts Alajos.
Forgalomba helyezés: 1930.

136,80

Építés éve:
Nyílásai:

A híd négynyílású, folytatólagos többtámaszú, alsópályás, rácsos szegecselt gerendahíd,
másodrendű rácsozással. A Budapest-Baja
közötti folyamszakaszon, a legnagyobb Duna
melletti község Dunaföldvár volt. Ősidőktől
fogva fontos átkelőhely volt, melyet földvár,
majd vár, palánk őrzött [1]. Budapesttől délre az
országhatárig nem volt közúti híd, a bajai Dunahíd on csak vasúti és gyalogosforgalom bonyo
lódott le. A dunaföldvári híd megépítése orszá
gos érdekűvé vált, amikor a K-Ny-i irányú
transzverzális úton megépült a tiszaugi Tisza-híd

La construction métaliique du pont de Dunafoldvat
sur le Danube en Hongrie

A híd ismertetése a tervező dedikálásával [3]

[2]. A híd felszerkezetének terveit - pályázat
alapján - dr. Kossalka János készítette nem
zetközileg is kiemelkedő paraméterekkel. A
korábban általános kéttámaszú tartók soro
zata helyett négynyílású folytatólagos rácsos
szerkezetet tervezett, gondoskodva az esetle
ges egyenlőtlen támaszsüllyedés korrigálásá
nak lehetőségéről [3]. A munkák 1928. év
nyarán a két parti keszonalapozású hídfő
építésével indultak meg [4, 5]. A legmélyebb
mederpilléralap a Duna helyi 0 vízszintje
alatt 16,50 m mélyen van. A hídfők és pillérek
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A Dunaföldvár felőli pillér keszon alapozása, 1928 [4]

A parti pillér építése, 1929 [4]

felmenő falazata mészkő között
épült betontömb. A jobb parti
hídfő közelében lévő hajóállo
mások megközelítésére egy 10,00
méteres és egy 15,00 méteres nyí
lású aluljáró épült. A felszerkezete
nagyszilárdságú szilíciumacélból
készült, melynek anyagát a diós
győri vasműben állították elő.
Acélminősége: A 50.35.21. A fel
szerkezeti elemek legyártását a
MÁVAG budapesti telepén készí
tették és állították össze, majd
szétszerelés után az elemeket
uszályokon szállították a helyszín
re. A szerelés a mederbe vert cölö
pökre épített munkaállványon törA rácsos felszerkezet félig készen az állványok elbontása után [4]

.

A híd szerelése, a pillér közelében a két daru látható [4]
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tént két mozgatható daruval. A

Dunaföldvár felőli két nyílás áll
ványa 1929. július 27-ére készült
el, a szerelés december 18-ára elké
szült. A másik két nyílás szerelése
1930. május 22-szeptember 19. kö
zött folyt. A főtartó tengelytávolsá
ga egymástól 7,20 m / a főtartó ma
gassága 15,0 m, a pillér fölött 23,0
m. A szerkezet kapcsolatai szege
cseltek. A híd próbaterhelése 1,9
t / m kavicsterheléssel történt 1930.
november 10-20. között [3]. Figye
lemre méltó, hogy a zórésvasas pá
lyaszerkezet betonkitöltéssel, szi
geteléssel készült, s gondoskodtak
nemcsak a későbbi vasúti forgalom
átvezetéséről - erre 1939-ben került
sor - hanem hídőrház is épült [6].
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Dunaföld vár, közúti-vasúti Duna-híd újjáépítése az 52. sz. főúton

Újjáépítés éve:
Nyílásai:

1948-1951.
106,80+133,20+133,20 +
106,80 m.
10,70 m.
Pályaszélesség:
Acélszerkezet súlya: 2680 tonna.
Megbízó:
KPM Közúti hídosztály,
Dr. Széchy Károly,
Ullrich Zoltán, Gállik
István, Vasúti
hídosztály: Kováts
Alajos, Szíjgyártó
József.
Műszaki ellenőrök: Harkányi János, Faltin
Imre, Berkes László.
ÁMTI, Sávoly Pál, Fodor
Tervezők:
Gyula, dr. Korányi Imre
műe. tanár.
Vagon és Gépgyár,
Kivitelezők:
Győr: Lengyel József,
Vereckei István.
Ganz-MÁVAG:
Massányi Károly Fekete
János, Vogt Károly,
Zimányi István.
Hídépítő Nemzeti
Vállalat: Bonta József,
Kaplanek Kornél,
Prepeliczay György, Tóth
Árpád. Helyreállítási
Kft.: Fodor Zoltán.
Forgalomba helyezés 1950. december 23.
1944. november 14-én a visszavonuló né
met csapatok a híd felszerkezetét és a meder
pilléreket felrobbantották. A robbanás a híd pil
léreit szinte elképzelhetetlen mértékben tönk
retette. Mivel a hídroncs a mederben jégtorló

dást és árvízve
szélyt rejtett ma
gában, a szovjet
műszaki alakulat,
még ugyanazon a
télen a roncsvasak
szétvágáshoz
és
elfektetéséhez fo
gott hozzá. A fel
derítés megállapí
totta, hogy három
híd: az eredeti híd
szerkezet, egy hadihíd-provizórium
és egy német pon
tonhíd maradványai sodródtak egybe. 1946ban kezdődött meg a roncskiemelés, melyhez
nagy segítség volt a 100 tonnás József Attila és
a 35 tonnás Lánchíd úszódaru. A roncsok dara
bolása az iszap eltávolítása után robbantással
történt [7]. A több mint 2600 tonnányi roncsot a
Helyreállítási Kft, majd az Állami Hídfenntar-

Ennyi maradt a 2700 tonnányi acélszerkezetből
(Közúti Szakgyűjtemény, Kiskőrös)
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tási Telep munkatársai távolították el
Rajczi Egon és Berda József vezetésé
vel [8], Berkes László cikke mellett a
legutóbbi időben a munkában részt
vevők is megszólaltak [9].
A felrobbantott híd megrongált
hídfőinek és pilléreinek részbeni el
bontásával kezdődött meg az alépít
ményi munka. A hídfőket és a
dunaföldvári mederpillért állványról
egyszerű eszközökkel építették át a
bővítésnek megfelelően, dunaalmási
felsőpliocén édesvízi mészkő burko
lattal, betonmaggal [10]. A középső és
a szigeti mederpillér átépítése ko
moly problémát okozott. Az előzetes
vizsgálatok alapján feltételezhető
volt, hogy a robbantás hatása a me
derfenék alá nem terjedt és az esetle
ges kisebb repedések cementinjektá
lással kijavíthatok. A mederpillér
kijavításánál szádfalas eljárást vá
lasztottak. Elbontás előtt a szigeti me
derpillért pallókkal és bandázsszerűen körülcsavart drótkötelekkel erősí
tették meg, balesetvédelmi biztosítás
ként. A pillérek építésénél került
kipróbálásra az akkor felszerelt
„Nemzet úszómű", mely a Hídépítő
Vállalat mérnökeinek
újítása alapján ké
szült. A szádfal elké
szülte után a pillérek
körüli vízzáró betont
kontraktor eljárással
víz alatt készítették.
Befejezésül a pillér
lábát
kőhányással
védték meg a vízki
mosás ellen, függetle
nül a szádfalak között
bentmaradt betongal
lértól [10].

A híd újjáépítése állványon (Mávag archívum)
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Az új híd meg
tartotta a régi híd jel
legzetességeit, négy
nyílású
folytatóla
gos, alsópályás, rombikus rácsozású ge
rendatartós, közúti
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és vasúti forgalomra kialakított. A híd déli fő
tartója mellett, különleges síncsatornás kiala
kítású, egyvágányú vasúti pálya húzódik. A
kerékvetők közötti távolság az eredeti 5,5 Hí
rei szemben 7,00 m, ez vonatmentes időben,
két sávon közúti forgalom áthaladását tette
lehetővé. Az eredeti kialakítástól eltérően a
vasúti vágány nem középre, hanem a híd ki
folyási oldalára került.
A híd északi oldalán a főtartón kívül a gya
logosforgalom részére 1,50 m széles járda is
készült [10, 11, 12]. Az új főtartó felső öve a
közbenső támaszok felé emelkedő, az alsó öve
süllyedő, ez a kialakítás növelte a hajózási ma
gasságot.
Az újjáépítési tervek készítésénél felme
rült a híd emeletes kialakítása, a szűkös anya
gi források miatt ehelyett három főtartóra bő
víthető megoldást választottak. Ebből követ
kezően a két főtartó nem azonos, ez a gyártás
nál és szerelésnél nem kis gondot okozott
[10],
Az egymástól 8,65 méterre lévő rácsos fő
tartók a közbenső támaszok felett kiékeltek
(11,50 m-ről 18,40 m-re). A két főtartót alul
felül rombikus szélrács, a támaszoknál erőtel
jes kapuzat köti össze. A kereszttartók egy
mástól 7,80-12,30 méterre voltak. A pálya
hossztartók sarus megszakításokkal, a járda
hossztartók ovális lyukú csúszó megszakítá
sokkal vannak ellátva. A vassszerkezet anya
ga karbonacél. A gyártást javarészt a Győri

Vagongyár hídműhelyében végezték, ahon
nan az elemeket vízi ú t o n szállították a hely
színre. Az egyik nyílás északi főtartóját a
Ganz-MÁVAG készítette. Az ehhez illeszke
dő darabokat Győrből kellett ideszállítani,
hogy az összefúrás végrehajtható legyen. A
sok szerelési alternatíva közül főleg a két fő
tartó eltérő tömege miatt a nyílások teljes beállványozása mellett döntöttek. A szerelést a
MÁVAG hídgyárának szerelőrészlege végez
te. Először a két középső nyílást állványozták
be, de a gyártás késedelme miatt módosítani
kellett a szerelésen. A kényszerből szinte kao
tikus ráklépésben haladó szerelés és pályale
mez-betonozás miatt a hídalakot folyamato
san kellett mérni és igazítani. Hála a gondos
előkészítésnek (kitűzés, mérések) az előírt
hídalakot sikerült előállítani. A szerelés hatal
mas munkáját érzékelteti az építésről készült
fotó és a 64 t súlyú negyedmillió szegecs,
melyekkel a kapcsolatokat kialakították [10].
Az újjáépítést rendkívül nehéz körülmények
között, rövid átfutási idő alatt kellett végezni
(1950 szilveszter éjszakáján is betonoztak). A
vékony (15 cm) vasbeton pályalemez gyenge
minőségű homokos kaviccsal és az akkor új
donságnak számító heterogén cementtel ké
szítették, mely kötőanyag a betonszilárdság
nagy szórását eredményezte. Sajnálatos mó
don a híd újjáépítésekor szigetelést nem készí
tettek a vasbeton pályalemezre, csoda, hogy
40 évig alig jelentkeztek hibák rajta.

Az erőt sugárzó kész híd (Mávag archívum)
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A dunaföldvári Duna-híd korszerűsítése 2000-2001.

Átépítés előtt és átépítés után. Keresztmetszetek [13]

A híd korszerűsítése során a pályaszerke
zetet acélpályalemezre építették át (1450 t). A
vasúti forgalom levételével a híd csak közúti
forgalmat visel.
A híd kifolyási oldalán 2,4 m széles kerék
párjárda készült.
A beruházó:
a KHVM nevében eljáró
Állami Közúti Műszaki
és Információs
Közhasznú Társaság
megbízásából a
Bács-Kiskun Megyei
Állami Közútkezelő Kht.
A beruházó
képviselője:
Közúti Beruházó Kft.
A korszerűsítés
tervezője:
Pont-Terv Rt., Pozsonyi
Iván.
Fővállalkozó:
Közgép-Hídépítő
konzorcium
Acélszerkezet
gyártója:
Közgép Rt.
Acélszerkezet
szerelése:
Ganz Pillér Kft.
Vasbeton szerkezetek
javítása:
Hídépítő Rt.,
Hídépítő Speciál Kft.,
Betonplasztika Kft.
Korrózióvédelem,
Pannonkor Kft.,
szigetelés:
Hídtechnika Kft.,
Útépítés:
Strabag Építő Rt. [13].
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Az újjáépített Duna-híd kisebb javítások
kal mintegy 40 évig jól szolgálta az egyre nö
vekvő forgalmat. Leggyakrabban a fésűs dila
tációt kellett javítani (először 1962-ben), hajó
ütközések miatt pedig a pilléreket és a vasúti
felépítményt (legutóbb 1985-ben) [12]. A hí
don átvezető 52. sz. főút forgalma rendkívüli
mértékben megnőtt. (1982-ben már elérte az
1100 egységjármű/óra értéket). Lökésszerű
növekedést jelentett a TIR 1979 útvonal átve
zetése és az M5 autópálya díjasítása (1997). A
megyét érintő két Duna-híd közül minden
szempontból a bajai volt kedvezőtlenebb
helyzetben, ezért 1990-ben ennél a hídnál ké
szültek el könnyű teherforgalomra a közúti
konzolok 114]. A nehézforgalmat viselő közös
(vasúti-közúti) pályarész azonban olyan rossz
állapotú volt, hogy csak a szekszárdi új Duna-

Üdvözöljük
a Duna legfiatalabb vidéki hídját
70 éves születésnapján

A híd 70. születésnapjára készített karikatúra
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1998. május 27-én kilyukadt a vékony vasbeton
pályalemez (Rigler István felvétele)

híd megépítése jelentett volna megoldást, ez
azonban késett, majd 1998-ban szinte kilátás
talanná vált. Rendkívül nehéz feladat jelent
kezett 1998-ban, amikor Baján már döntés
született a Duna-híd közúti konzoljainak oly
módon történő erősítésére, hogy az a nehéz
forgalom viselésére is alkalmas legyen, s
eközben 1998 májusában kb. 1 m 2 -nyi felüle
ten kilyukadt a dunaföldvári Duna-híd pálya-

lemeze. [15, 16]. A kérdés az volt, hogy szük
séges-e Dunaföldváron a forgalmat korlátoz
ni, s ez lehetséges-e a bajai Duna-hídnál min
denképpen bevezetendő forgalomkorlátozás
mellett. A helyreállítással egy időben elkezdett
soron kívüli vizsgálatok azt bizonyították,
hogy a pályalemez korróziós állapota különö
sen a vasúti vágánymezőben rossz, a másik
sávban, melynek kilyukadása veszélyesebb,
pedig rendkívüli szórást mutatott a kivett be
tonminták szilárdsága, ezért további roncsolásmentes vizsgálatra is szükség volt [17]. Az
eddig hazánkban ilyen célra nem alkalmazott
Impact Echó módszer azt az eredményt hozta,
hogy azonnali, drasztikus intézkedésre nincs
szükség, összefüggő kritikus állapotú lemez
rész nincs, á m a pályaszerkezet átépítése fel
tétlenül indokolt [18]. A vizsgálatok alapján a
közútkezelő 20 k m / ó sebességkorlátozást ve
zetett be 1998 nyarán és megkereste a közúti
járművek ellenőrzését végző közlekedési fel
ügyeleteket, mivel a közelben lévő WIM (or
szágos körben mérő) méretezések rendkívüli
tengelyterheléseket mutattak (150-160 kN is
előfordult). A híd állapotának folyamatos fi
gyelemmel kísérése indokolt, de rendkívül

A forgalom fenntartása mellett folyik a munka
(Rigler István felvétele)

nehéz volt, mivel a
híd vizsgálójárdával
nem rendelkezett.
Az egyébként is
esedékes időszakos
(fő) vizsgálatot a BME
Acélszerkezetek Tan
széke szeptember hó
napban végezte [19].
A híd egészére kiterje
dő vizsgálat során a
pillérek
függőleges
megfúrása is elké
szült, melyek alapján
az alépítmények álla
pota minden eddigi
nél jobban ismertté
vált. A szakvélemény
végkövetkeztetése, ja
vaslata a pályaszerke
zet átépítése volt ortotrop szerkezetűre.
A korszerűsítési
munka tervezésére a
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Éjjel is folyik a munka (Hídépítő Rt. Csecsei Pál felvétele)

pályázat nyertesével a Pont-TERV-vel 1999 jú
liusában kötött szerződés a híd kezelője,
ugyanakkor a 20 t össztömeg feletti járművek
forgalmát korlátozták [20]. Erre az adott mó
dot, hogy ekkorra lényegében elkészült a bajai
Duna-híd korszerűsítése. A tervezési munka
elkezdését hátráltatta, hogy felvetődött a vas
úti forgalom levétele a hídról, ám minden ér
dekelt beleegyezése ebbe egyáltalán nem volt
gyors és egyszerű. Az események peregtek,
1999. december 8-ára megjelent az előminősí-

Egy pályalemez egység beemelése
(Borzsák Péter felvételei)
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A felület-előkészítést és
az új festékrétegeket 86
ezer m2-en kellett
elkészíteni (Hídépítő Rt.,
Csecsei Pál felvétele)

A magasban is folyik
a munka (Rigler István
felvétele)

A híd Beszédes József
nevét kapta 2002.
március 23-án
(Meghívó címlapja)
A híd színeváltozása messziről (Hídépítő Rt., Csecsei Pál felvétele)

Az ünnepélyes hídavatás 2 0 0 1 . szept. 20.

Ilyen járművek mellett kellett dolgozni

(Hídépítő Rt., Csecsei Pál felvétele)
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munkákban, ennek
ellenére 2001. augusz
tus 17-én a forgalom
korlátozást feloldhat
ták [20].
A rendkívül jelen
tős
korszerűsítési
munkában az acél
pályaszerkezeten kí
vül is sok műszaki ér
dekesség volt, így pl.
a csatlakozó műtárgy
átépítése, a 86 ezer
m 2 -nyi korrózióvéde
lem, a pillérek víz
alatti részeinek javítá
sa [25, 28]. Az elké
szült
korszerűsítés
fontos
eredménye,
A vasúti közlekedés megszüntetése után megkezdődhetett a Dunaföldvár belterületét
hogy
tartós,
jól vizs
tehermentesítő út előkészítése (ÁMI Skoumal Gábor felvétele)
gálható pályaszerke
zete lett ennek a Duna-hídnak. A vegyes forga
tésre kiírt pályázat, melyre 9-en jelentkeztek.
lom megszüntetése szerkezeti és forgalmi
2000. május 2-án pedig már a nyertes kivitele
szempontokon túl azzal a nagy előnnyel jár,
ző személye is ismert volt. A legkedvezőbb
hogy
már megindulhatott a felhagyott vasútvo
ajánlatot a Közgép-Hídépítő konzorcium adta
nal
helyén
a várost elkerülő út építésének előké
be, vállalva a 2001. szeptember 15-i befejezési
szítése
[29].
E kissé hosszadalmas ismertető cél
határidőt, a forgalom alatti munkavégzést. A
ja
volt
bemutatni,
hogy kis hídsűrűség mellett
dunaföldvári vár tövében május 11-én ünne
milyen rendkívüli nehézséget jelent folyami
pélyes keretek között aláírták a kivitelezési
hídjaink üzemképességének fenntartása, ezért is
szerződést, június 8-án a felvonulás, június
örvendetes, hogy végre elkezdődött és jó ütem
26-án pedig az érdemi kivitelezés is megkez
ben halad a szekszárdi Duna-híd építése.
dődött a híd mázolásához szükséges állvány
építésével [21]. Az új acél pályaszerkezet ke
resztbordás, 250 mm-enként alkalmazott „V"
Irodalom:
alakú bordákkal [20].
[1] Czirácky Gyula: Tolna vármegyei Dunaföldvár
A korszerűsítési munkát több cikk ismerteti,
múltja és jelene, Dunaföldvár, 1910.
ezért elegendő csak egy-két részletet kiragadni
[2] Dömötör Sándor: A dunaföldvári közúti és vasúti
[23, 24]. A kifolyási oldali rész új pályaszerkeze
Duna-híd építése, Technika, 1930.11.
te jó ütemben épült. 2001. január 15-én át lehe
[3] ár. /. Kossálka; La construction métallique du pont
tett terelni a forgalmat az új pályaszerkezetre
de Dunaföldvár sur le Danube en Hongrie,
[26]. Ekkor azonban komoly nehézségek adód
Travaux, 1935. janvier.
tak. Az eddiginél 15-30 cm-rel szűkebb pályaré
[4] A dunaföldvári Duna-híd 1921-30,
szen (2,75 m) több alkalommal súlyos rongáláKereskedelemügyi Minisztérium.
sos járműütközés történt, hiába volt korlátozva
[5] Vajda Béla: A légnyomásos alapozás 100 éve
a forgalom 2,5 m-nél nem szélesebb járművekre
Magyarország, MSz. 1963. 1.
és 20 km/órát meg nem haladó sebességre,
[6] A híd törzskönyve 1942, Közútkezelő tervtára,
ezért 2001. május 14.-június 3. között a jármű
Szekszárd.
szerelvények behajtását megtiltották [27].
[7] Burger-Berkes László: A dunaföldvári Duna-híd
A pályalemez beemeléséhez szükséges da
roncskiemelése, Magyar Közlekedés-, Mély- és
rupálya rongálódása jelentős kiesést okozott a
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A korszerűsítés néhány pillanata (Rigler István felvétele
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A szekszárdi Duna-híd az M 9 autóúton
A bajai közös üzemű Duna-híd közúti szem
pontból rendkívül kedvezőtlen volt. A torlódás,
várakozás 1980 után szinte elviselhetetlen volt,
ezért a közlekedési tárca megvizsgálta a híd ka
pacitásának növelését, beleértve új híd építését
is. Elsősorban Gemenc védettsége miatt reális
megoldásként új híd építése Szekszárd-Kalocsa
térségében jött szóba [1]. A Közlekedési Minisz
térium 1985-ben az úthálózat, 1987-ben már a
megvalósítandó Duna-híd szerkezeti kialakítá
sára írt ki pályázatot [2]. A bajai Duna-híd
forgalmi csődje miatt a személygépkocsi- és a
könnyű teherforgalom viselésére alkalmas kon
zolok 1990-ben elkészültek azzal, hogy a szek
szárdi Duna-hidat mielőbb meg kell építeni. Az
Autópálya Igazgatóság 1991-ben szerződést kö
tött tervező és tanácsadó cégekkel a 9. sz. autóút
és a díjas Duna-híd koncessziós versenytárgya
lásához szükséges dokumentumok elkészítésé
re [1]. Az előminősítési eljárás még ebben az év
ben megindult, végül két konzorcium adta be
ajánlatát, ebből a GTM International - Hídépítő
Rt. - Betonútépítő Rt. - Bank of America kon
zorcium ajánlatát minősítették kedvezőbbnek, s
1993 decemberében meg is kötötték a koncesszi
ós szerződést. A szerződés a 6. és 51. sz. főutak
közötti 20,6 km autóútra és a kétsávos (932 m
hosszú) Duna-hídra vonatkozott [1].

Ebben az időben futott a Déli Autópálya
(DAP) terve is, s felmerült az egyeztetés szüksé
gessége, a Déli Autópálya látványos tervét
szorgalmazók azonban egyelőre nem kívántak
Duna-hidat építeni.
Különböző fórumok, ankétok foglalkoztak
a Duna-híd kérdésével, például 1993 júliusában
Fadd-Domboriban a Duna jövőjéért címmel tar
tottak ankétot [3]. 1995-ben az építési engedély
meglétéről szóltak a hírek [41. Pénzügyi nehéz
ségek merültek fel, húzódott az érdemi döntés,
hiába volt 1997. október 17-én Dombóváron,
1998. február 23-án pedig Szekszárdon már a
IV. Duna-híd konferencia, hiába írtak a napila
pok török befektetőről s újra a Déli Autópályá
ról. A szomorú tény az, hogy 1998 februárjában
a KHVM felmondja a szekszárdi Duna-híd épí
tésére 1993-ban aláírt koncessziós szerződést [5].
A híd építésének nem volt akadálya terv-,
illetve engedélyhiány, s a területvásárlások is
megtörténtek, időközben (2000 júliusában)
megállapodás született, hogy az új Duna-híd
acélszerkezetű legyen. A legfontosabb döntés
persze az volt, hogy a híd ne koncessziós kere
tek között épüljön meg. A részletek mellőzésé
vel 2000. október 26-án aláírták az M9 és az új
Duna-hídra vonatkozó szerződést 2003. június
30-i befejezési határidővel [6].

Az épülő M9 helyszínrajza (Uvaterv
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A szekszárdi Duna-híd tervezői: Uvaterv, a
mederhíd felszerkezetnél Pont-TERV.
Főbb
Magyar Híd és
kivitelezők:
Szerkezetépítő Rt.
(MAHID 2000),
Ganz Acélszerkezet (me
derhíd acélszerkezete),
KÖZGÉP Rt. (ártéri
hidak acélszerkezete),
Ganz-BVG Kft.
(acélszerkezet-szerelés),
Hídépítő Speciál Kft.
(a híd úsztatása)
Általános
Mérnöki
Mérnök:
Iroda (ÁMI)
A híd támaszközei: 3x65,5+80+3x120+80
+3x65,5 m
2,95
+ 10,0 + 1,05 =
Keresztmetszeti
14,0
m.
szélesség:

A híd tervei
nek elkészítésé
vel már a ki
lencvenes évek
első felétől fog
lalkoztak. Ko
rábban 180 m-es
nyílásokkal hi
dalták volna át
a Dunát, ez a
változat azonban túl költségesnek mutatko
zott. A vízügyi és hajózási szempontok további
mérlegelésével a folyómeder áthidalására vé
gül elegendőnek bizonyult 3x120 m nyílású
híd, melyet az Uvaterv Rt. feszített beton szer
kezettel tervezett.
A megbízó Nemzeti Autópálya Rt. egysze
rű vonalvezetésű, egységes megjelenésű, gaz
daságos acélhidat kívánt építtetni. Ezt az igényt

Az őrfal sülyesztése

A kéregelem védelme mellett elkészült a cölöpözés

(Skoumal Gábor felvétele)

(ÁMI felvétele)
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épülnek. Az 1,3 m át
mérőjű fúrt cölöpök
acél köpenycső védel
mében készülnek a
kéregelem munkate
rében. A parti pillérek
nél 6-6 db 21-30 m,
mederpilléreknél 8-8
db 23-30 m hosszú
cölöp készül, összesen
2361 fm hosszban. A
további munkafázi
sok: őrfalelhelyezés,
víz alatti betonozás,
cölöpösszefogó alap
lemez építése, felme
nőfal építése. A 17,7 m
magas pillérek élvédő
kőburkolatot kapnak.
Az ártéri pillérek 6-6
fúrt cölöp alapon áll
Egy parti pillér zsaluzása
A pillér vasszerelése négy szinten
nak [7]. Az ártéri acél
(Fotó: Skoumal Gábor)
(Fotó: Skoumal Gábor)
szerkezetet a Közgép
budapesti
telephelyéről
közúton szállítják a
a szekrényes keresztmetszetű, párhuzamos övű
munkahelyre.
A
szekrény
tartókat 14,5-16,7 m
szerkezet kielégíti. A három fő medernyíláshoz
hosszú
egységekből
szerelik,
minden egységet
egy-egy 80 m-es szélső nyílás csatlakozik. A
hosszirányban
két
fél
darabból
állítanak össze,
költségek csökkentése érdekében a 3x65 m nyí
NF
csavaros,
illetve
hegesztett
kapcsolattal.
Az
lású ártéri hidak a mederhídhoz hasonló meg
ártéri
nyílások
közepén
cölöpalapozású
tá
jelenésű, de öszvér szerkezettel (vasbeton pá
maszt,
minden
illesztés
alatt,
csak
az
acélszerke
lyalemezzel) épülnek. [13]
zet szereléséhez REM 500 (a volt NDK-ból szár
A mederhíd ötnyílású, állandó magasságú
mazó) alátámasztó elemet használnak [7].
acél szekrénytartó, acél pályalemezzel. A me
derpillérek vezetőcölöp készítése után bennma
radó sejttartós acél kéregelem elhelyezésével

Elkészült és készülő
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A mederhíd pályalemeze 13,1 m széles,
vastagsága 12-16 mm, a fenéklemez 5,6 m szé
les, vastagsága 10-40
mm. A párhuzamos
övű főtartók - az egy
oldalú esés miatt 3,6 illetve 3,8 m ma
gasak, vastagságuk
12-20 mm. Az 520 m
hosszú szerkezet 30
gyártási egységből áll
(14- 18 m hosszúak).
A gyári illesztések
mind hegesztettek. A
gyártásról alapos is
mertetés jelent meg,
érdemes áttanulmá
nyozni [8].
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Az ártéri híd
felszerkezetének
szerelése;
a korrózióvédelemmel
ellátott fél keresztmetszeti
egységeket közúton
szállították a helyszínre
(Fotó: Skoumal G á b o r )

Az ártéri híd pályale
mezének zsaluzása
(Fotó: Skoumal G á b o r )

Az ártéri híd főtartójának helyszíni

Az ártéri híd egyik kereszttartójának részlete

NF csavaros kapcsolata (Fotó: Skoumal Gábor)

(Fotó: S k o u m a l Gábor)
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#1/

A 1 3 m széles utolsó szekrénytartó elem a műhelyben

A csepeli telepen az összeszerelt mederhíd egység

(július 9.) (Fotó: dr. Domanovszky Sándor)

(Fotó: dr. Domanovszky Sándor)

A csepeli szerelőtér;
a bal parti, 8 tagból álló,
125,6 m hosszú hídszakasz összeszerelt és
részben uszályra húzott
állapotban
(Fotó: dr. Domanovszky
Sándor

Az uszályra rakás két filmkockája (Fotó: dr. Domanovszky Sándor
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Megindult 140 km-es útjára a 120 m-es hídrész (aug. 27.) (dr. Domanovszky Sándor felvétele

A mederhíd felszerkezetét öt részletben ál
lítják össze és emelik be: bal, majd jobb parti
szélső nyílások (107-107 m), jobb majd bal parti
medernyílás (120-120 m), hídközép (66,0 m).
A felszerkezet építése a tervezésre is lénye
ges hatással volt. A mederhíd acélszerkezetét a
Ganz csepeli szerelő telepén öt részletben állítják
össze. Az előszerelt szerkezetet nem szedik szét,
hanem úszó-emelő szerkezetre csúsztatják és
egyben úsztatják le a Dunán az építés helyszíné
re. Itt az emelőszerkezet felemeli és a pilléreken
elhelyezett sarukra teszi a hídrészt. Az újabb
szakaszok beemelésekor a támaszok emelésé
vel, illetve süllyesztésével a véglapokat össze
forgatják és az elemeket feszültségmentes álla
potban erősítik egymáshoz. Ez a technológia le
hetővé teszi, hogy a magyar hídépítésben eddig
még nem alkalmazott megoldásként a meder-

Az MO hídjáról így látszott
(Fotó: dr.

híd Csepelen készülő illesztéseit teljesen he
gesztve készítsék el, csak a szekszárdi helyszí
nen készülő keresztirányú illesztéseknél alkal
maznak NF csavarokat. [131
Az esztergomi Duna-hídnál már megismert
úszó emelőművet itt is alkalmazzák. Az első híd
részt két mereven összefogott 80 m-es uszályon
úsztatták le hajó és uszódaru közreműködésé
vel. Különösen látványos a Duna-hidak (M0 és
dunaföldvári) alatti áthaladás, amikor 180°-ot
fordítanak a szállítmányon. Az első elem 2002.
április 22-én érkezett Szekszárdra és 26-án emel
ték be a helyére, mivel a Duna áradása megnehe
zítette a munkát [8, 9,10]. Ez év június 18-án he
lyére került a második hídelem, a szekszárdi ol
dal első mederhíd eleme [11]. A harmadik elem
elhelyezését augusztus 16-ára tervezték, ám a
Duna áradása miatt el kellett halasztani.
A hídhoz csatlako
zó 20,6 km-nyi autó
úton 11 alul-, illetve
felüljáró is épül.
Az autóút a 6. sz.
főút 139,050 km szel
vényéből indul és
Palánkpusztától észak
ra, Bogyiszlótól délre,
a Sió-töltéssel közel
párhuzamosan halad
va az 1498,8 fkm-ben
keresztezi a Dunát.
Ezt követően Dusnoktól délre haladva a
139,235 km-ben csatla
kozik az 51. sz. fő
az új Duna-híd egy elemének szállítása
úthoz.
Domanovszky Sándor)
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Az új Duna-híd a 72-éves alatt (ápr. 22.

Piruett a Duna középén

(Fotó: dr. Domonovszky Sándor)

(Fotó: dr. Domonovszky Sándor)

Az első 1 07 m-es
mederhídrész
helyretétele (ápr. 26
(Fotó:
dr. Domanovszky
Sándor

Az ártéri hídrésszel
együtt már 300 m-en
kész az acélszerkezet
ápr. 26.) (Fotó:
dr. Domanovszky
Sándor)
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Lenyűgöző látvány a magasból (április hó) (MAHID légifelvétele)

Az autóút 2x1 forgalmi sávval épül, amely a
későbbi autópálya jobb pályáját jelenti. Az úton

öt szintbeni csomópont épül, amelyekből három
körforgalmú (Szekszárdi - 6. sz. főút, Palánk
pusztai - 5112. j . út,
Dusnoki - 51. sz. főút),
egy keresztező (bo
gyiszlói) és egy csatla
kozó (fajszi) csomópont.
Az autóút különszintben, 12-13 m ma
gas töltéssel keresztezi
a Rétszilas-Bátaszék
vasútvonalat. A Dunát
az autóút 917 m hoszszú híddal keresztezi,
a t ö l t é s m a g a s s á g itt
11-12 m.
A tervezés során
alkalmazott műszaki
megoldásokat termé
szetszerűleg alapvető
en meghatározták a he
lyi talajmechanikai és a
A Duna túlsó partján is helyére került az első 1 07 m-es
2000-ben tapasztalt belmederhídrész (jún. 17.) (dr. Domanovszky Sándor felvétele)
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kereteit, néhány szép és
érdekes fotó remélhetőleg
némi ízelítőt ad a Buda
pesten kívül 73 év után el
készülő első új Duna-híd
méreteiről, a munka nagy
ságáról és szépségéről.
Irodalom:
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Gerjen községnél közúti pontonhíd a Duna-folyamon, a 51162. j. út végén

Építés éve:
Pontonok száma:
Pályaszélesség:
Szerkezeti hossz:
Teherbírás:
Megbízó:

1947.
20 db.
4,00 m.
260,00 m.
8t.
KPM Hídosztály, Körmendy Lajos min. taná
csos.
Fazakas György min.
Tervező:
főmérnök.
Közúti Hídfenntartási
Kivitelező:
telep, Hargitai Jenő épí
tésvezető.
Forgalomba helyezés 1947. június 15.
A pontonhíd a dunaföldvári Duna-híd újjá
építéséig Gerjen és Kalocsa között bonyolította
le a közúti forgalmat. A pontonhíd felsőpályás,
acéltartós, fa felszerkezetű. A pontonok helyze
tét kétoldalt lehorgonyzott kötelek biztosítot
ták. A pontonhíd korábban 1946 májusától
Manci hídként, a Margit híd mellett szolgálta a
Dunán való átkelést.
A pontonokat Budapesten a Laczkovics vas
szerkezeti gyár készítette és azokat a Dunán
úsztatta le a beépítés helyére. A szükséges acél
tartókat és faanyagokat szintén uszályon szállí
tották a helyszínre. Az építési munkához 1 db 10
tonnás úszódaru, 1 db motoros kishajó és 1 db
rohamcsónak állt rendelkezésre. Az építési
munkákat 12 hajós, 1 ács és 1 hegesztő szakmun
kás bonyolította le. A pontonhíd elkészülte után

a hajósok voltak a kezelőszemélyzet. A ponton
párokat a part mellett szerelték össze éspedig az
U-vasakra helyezett és lecsavarozott három I350 mm-es acéltartó rögzítésével, melyekre 2
méterenként keresztgerendákat rögzítettek. A
keresztgerendára erősítették a könyökfával kitá
masztott korlátoszlopokat és a vízszintes karfá
kat. A korlát között 5 cm vastag hosszirányú pal
lókat helyeztek el, melyekre keresztirányban 5
cm vastag járópalló (tölgyfa) került.
Az így két pontonra szerelt szerkezet alko
tott egy úszótagot, melyeket egymáshoz kap
csoltak. A beúsztatott pontonokat elöl és hátul
kézicsörlőn rögzített szárnykötélen a mederfe
nékre lehorgonyozták. Esetleges nagyobb szél
járásnál, ha a horgonyok megszántottak, csörlő
segítségével szabályozták. A hajózónyílásban
két különálló pontonpárral biztosították a ha
jók forgalmát. A pontonpárokat csörlőkkel hát
raengedték és csörlőkkel oldalt behúzták. így
szabaddá vált a hajózónyílás. 1949 nyarán ha
talmas szélvihar keletkezett és mivel a ponto
nokon levő lebuvónyílások fedlapjai n e m vol
tak zárva, az átcsapó hullámok a pontonokba
bejutva, azokat víz alá süllyesztették. Hargitai
Jenőt a KPM Hídosztály táviratilag rendelte
Gerjenbe a pontonhíd összeállítására.
A kiszabadított, illetve kiemelt pontokat
azonnal felszerelték és beállították a hídten
gelybe. 1949 őszén a pontonhíd újból üzemelt
és a dunaföldvári Duna-híd elkészülte után
1951-ben bontották el.
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55. sz. főút, Simon-Duna-ártéri-híd újjáépítése (105+442 km szelvényben)

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélessége:
Terhelés:
Megbízó:

Tervező:
Kivitelező:

Próbaterhelés:

1949.
32,00 m.
0,75+6,50+0,75 = 8,00 m.
I. rendű.
KPM Hídosztály,
Perneczky Béla műsz.
tan., ÁÉH. Baja, Bacsfay
Gyula áll. főm., műsz.
ellenőr.
ÁMTI, Bölcskei Elemér
oki. mérnök.
Mélyépítő és Mélyfúró
Nemzeti Vállalat, Bp.,
Pátkai Imre
építésvezető.
1949. december 22.

A híd újjáépítése 1949-ben (Pályamunka, Pécsi KIG,
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Az új híd a régi, felrobbantott vonóvasas
ívhíd helyén épült a régi hídfők felhasználásá
val. A bajai Duna-hídhoz vezető úton 19414ben
épült az állandó szerkezetű alsópályás vasbe
ton ívhíd Mistéth Endre tervei szerint [1]. Az
ívhíd cölöpalapozású (hídfőnként 20-20 db), a
vasbeton ívek 0,5x0,8 m keresztmetszetűek
voltak, a pályalemez 16 cm vastag volt, három
hosszbordával. A kocsipálya hasznos szélessé
ge 0,45+6,50+0,45 m volt. A pályalemezre 4 cm
kopóbetont építettek. A II. világháborúban a
hidat felrobbantották. A hídfők nem sérültek
meg. 1944 telén a híd helyén ideiglenes fahidat
építettek, melynek oszlopait részben a felrob
bantott híd pályalemezére állították. Ez a híd
1946. augusztus 19-én a mellette lévő vasúti hí
don keletkezett tűz következté
ben leégett. 1946-1947-ben a régi
hídfők felhasználásával és kétkét sor cölöpjárom beiktatásával,
háromnyílású vastartós fahíd
épült. 1949-ben a fahíd elbontása
után épült az eredetihez nagyban
hasonló vasbeton ívhíd [2].
Az új híd a régi híd helyén
épült. A meglévő hídfőkön csak
térdfalas szerkezeti gerendák ké
szültek.
Az íves főtartó egymás közti
távolsága 8,16 m, az ívek magassá
ga 6,00 m, felül két 0,70x0,40x8,30
m méretű vasbeton keresztkötés
1988)
merevíti. A főtartók keresztmet-
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szete 0,80-1,50x0,50 m. A vonóvasak a Lánc
híd láncelemeiből származtak. A pályaszer
kezet 25 cm vastag hárombordás monolit
vasbetonlemez, melyen 5 cm vastag érdesí
tett öntöttaszfalt burkolat készült. A kiemelt
gyalogjárón függőleges osztású, idomacél
hídkorlátot helyeztek el.

Az elkészült ívhíd, hátterében a rácsos vasúti híd
(Uvaterv felvétele, 1951

55. sz. főút, Simon-Duna-ártéri-híd átépítése (105+442 km szelvényben)

Átépítés éve:
Nyílások:
Pályaszélesség:
Teherbírás:
Megbízó:

1986.
15,70+15,70 m.
9,00 m.
„A" osztályú.
KPM Közúti Igazgató
ság, Szekszárd, Bordács
Ferenc műszaki ellenőr.
TETA Tervező és
Tervező:
Tanácsadó Mérnöki
Kisszövetkezet, BozóKis Ákos.
Hídépítő Vállalat.
Kivitelező:
Az 1949-ben épült vasbeton ívhíd állapota
- feltehetően építési hibákra is visszavezethe
tően (repedések) - fokozatosan romlott, s te
herbírása is elégtelen volt, ezért 1983-ban kü
lön szakvélemény készült a híd további sorsára
vonatkozóan [3]. Ennek végkövetkeztetése az
volt, hogy a híd felszerkezetét indokolt átépíte
ni. A híd átépítése a továbbiak szerint történt.
Az új híd többtámaszú, kétnyílású, felsőpá
lyás, előregyártott vasbeton gerendás lemez
felszerkezetű.
A meglévő hídfők jó állapotban voltak és
alapozásuk is (cölöpalap) megfelelt. Mivel szük

séges volt a felszerkezet szélesítése, ezért a híd
főket kis mértékben át kellett alakítani. A bajai
hídfő előtti ferde partfal változatlanul megma
radt. A felmenőfalra új vasbeton szerkezeti ge
renda készült, mely kétoldalt 75-75 cm-t konzo
losan túlnyúlik. Vízügyi szempontból mód volt
közbenső alátámasztás építésére. A pillér kétsorú vasbeton cölöpalapozású. (13 db 30/30 cm
keresztmetszetű 12,00 m hosszú vasbeton cölö
pök.) A felmenő fal 0,60x3,00x8,00 m méretű, a
két végén 45°-os lecsapással élben végződik.
A felszerkezet EHGTM-16,80-70 jelű előre
gyártott előfeszített tartók felhasználásával ké
szült. A tartók együttdolgozását a 20-23 cm
vastag vasbeton pályalemez biztosítja.

Irodalom:
11] A híd eredeti tervei (1941), Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
[2] A híd újjáépítési terve (1949), Közútkezelő
tervtára, Szekszárd.
[3] Szakvélemény az 55. főút Simon-Duna-híd
állapotáról, TETA 1983.
[4] A híd átépítési terve (TETA, 1985), Közútkezelő
tervtára, Szekszárd.
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55. sz. főút, Fás-Duna-híd átépítése (106+922 km szelvényben)

Átépítés éve:
Nyílásai:
Pályaszélessége:
Szerkezeti hossza:
Pályafelület:
Teherbírása:
Megbízó:

Tervező:
Kivitelező:

1990.
10,00+20,00+10,00 m.
9,00 m.
44,00 m.
396,00 m2
„A" osztályú.
Közúti Igazgatóság,
Pécs, Juhász István mű
szaki ellenőr.
Út-Vasúttervező Válla
lat, Reiner Gábor.
Hídépítő Vállalat.

A híd helyén 1941 évben épült, 39,00 m
hosszú háromnyílású, hárombordás vasbeton
felszerkezetű híd állt, valószínűleg az ezen az
úton lévő 108,6 km szelvényű háromnyílású hídéval azonos volt a tervezője és kivitelezője.
1944 év végén a hadműveletek során felrob
bantották. Ennek következtében a felszerkezet
és az egyik mederpillér tönkrement [11. A hely
reállítására 1948-ban kerül sor, amikor a fel
szerkezetet az eredetihez hasonlóan újjáépítették.
Tanulságos az újjáépítés ütemének megismeré
se. 1948. április 6-án volt a nyilvános verseny
tárgyalás beadási határideje, azzal a feltétellel,
hogy a munkakezdés április 15., a befejezés jú
nius 30. A 7 oldalas versenytárgyalási hirdet
mény 5 oldalnyi különleges feltétellel, 4 oldal
nyi ajánlati előméret költségvetéssel szolgálta a
pályázat értékelését. Az összefűzött, két tanú
val hitelesített dokumentáció összesen 27 oldal
volt. Hét pályázó közül dr. Gáli Imre oki. mér
nök nyerte el a kivitelezés jogát 70 180 Ft-os
ajánlatával (a legnagyobb ajánlat 140 ezer Ft
volt). A megbízó levél szerint a befejezési ha
táridő július 20-ára módosult Az újjáépítésnél a
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régi híd bontásából visszanyert sarukat, dilatá
ciókat, víznyelőket, szegély szögvasakat és
korlátokat fel kellett használni. Jelentős pót
munkák merültek fel régi kőkúpok elbontása,
újak építése, útépítési többlet. A végszámla ok
tóber l-jén elkészült [2].
A híd újjáépítése a legjobbkor készült el, a
híd melletti provizóriumot ugyanis a felszer
kezet elkészülte után a Duna áradása tönkre
tette. A kivitelező a 28 naposnál fiatalabb fel
szerkezetre ráengedte a forgalmat [3].
A hidat és a közvetlenül mellette lévő vas
úti hidat is az 1956 évi jeges árvíz erősen meg
rongálta. A Baja felőli hídfőket, illetve pillére
ket a víz alámosta úgy, hogy ezen alépítménye
ket csak a cölöpök tartották meg. Ezek helyre
állítása az alaptestek alábetonozásával és a
meder híd alatti részének burkolásával történt
meg.
A bajai Duna-hídhoz vezető út hídjainak
korszerűsítését különösen a Duna-híd tervbe
vett korszerűsítésének felmerülésekor a köz
útkezelő szorgalmazta, mivel a statikai számí
tások szerint az út forgalmának nem feleltek
már meg a 20 t gőzekére méretezett hidak. Te
kintettel azonban arra, hogy a híd állapota nem
volt túlzottan rossz, az Országos Közúti Főigaz
gatóság megbízta a Széchenyi István Műszaki
Főiskolát, hogy végezzen olyan méréseket a hí
don, melyeket a későbbi, hasonló hidakon ter
vezett korszerűsítési munkához felhasználtak.
1990. július 19-én a törési igénybevételnek meg
felelő mennyiségű homok felhordásával terhel
ték meg a hidat és mérték az alakváltozásokat.
A mért acélfeszültségek elmaradtak a számí
tottól és elmaradt a tönkremenetel, a híd még
a bontására alkalmazott robbantás után is „áll-
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A terhelő földtömeg felvitele

va maradt". Az elbontott vasbeton szerkezet
állapota pedig kedvezőbb volt, mint azt a
szemrevételezésből következtetni lehetett [3].
A ritkaságszámba menő vizsgálat tanulságait
érdemes közkinccsé tenni. Különösen érdekes
e vizsgálat azért is, mert anyaghiány, erőltetett
ütemű újjáépítés, korai forgalombahelyezés
kedvezőtlen hídállapotot valószínűsíthetett. Új
alépítmények épültek. A hídfőknél a cölöpök
Soil-MEC rendszerű fúrt cölöpök. Hídfőnként
3-3 db 800 mm névleges átmérőjűek, 22 m
hosszúak. A pilléreknél 23-23 db, összesen 46
db 30 NC jelű, 2 sorban levert vasbeton cölöpöt
alkalmaztak. A cölöpvégeket 2,50x1,00x12,00
m-es talpgerenda fogja össze. A pillér felmenő
falazata 1,20-0,80x3,60x9,50-9,00 m, melyen a
vasbeton szerkezeti gerenda 1,20x0,60x9,40 m
méretű. A pillér két vége
hegyes ívű, az ár elleni
csúcsán 140-140-14 mm-es
élvédő szögvassal ellátva.
A felszerkezetet a szél
ső nyílásokban 5-5 db UB
10,80-70, a középső nyílás
ban 7 db UB 20,80-70 fe
szített vasbeton gerenda
és 20 cm vastag vasbeton
lemez alkotja. Az előre
gyártott gerendák 2 cm
vastag gumicsíkra támasz
kodnak fel. A pályalemez
szigetelése a nyílásokban
Akvabit ÜF-H-60 h / p E je
lű lemez, míg a támaszok
felett 3,50, illetve 4,50 m
hosszon modifikált bituAz új híd

A felrobbantott bordás szerkezet közelről

mennél készült vastag lemez. A szigetelést vé
dő réteg 2 cm AB 8 aszfaltbeton, 4 cm HAK-12
jelű kötőréteg. A felszerkezet szélén 50 cm szé
les, utólag betonozott szegélygerenda készült,
melyet a külső oldalán előregyártott vasbeton
szegélyelemek határolnak.

Irodalom:
[1] A híd terve és iratai, Közútkezelő Kht. tervtára,
Szekszárd.
[2] A híd újjáépítésének iratai, Közútkezelő Kht. terv
tára, Szekszárd.
[3] Az 55. sz. út 106,530 km szelvényében lebontásra
került Duna-ártéri híd törésig terhelése, Széchenyi
István Műszaki Főiskola, 1990.
[4] A híd átépítésének tervei és iratai, Közútkezelő Kht.
tervtára, Szekszárd.

építése (Közútkezelő Kht. felvétele, 1 990)
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55. sz. főút, (Súgó) Holt-Duna-híd újjáépítése (108+650 km szelvényben)

Újjáépítés éve:
Nyílásai:
Pályaszélessége:
Szerkezeti hossza:
Teherbírása:
Megbízó:

1948.
19,12+21,10+1942111.
0,75+6,50+0,75 = 8,00 m.
66,80 m.
20 tonna.
Államépítészeti Hivatal,
Szekszárd.
Tervező:
Böröcz Imre, Thoma
József mérnökök.
Kivitelező:
Mélyépítő és Mélyfúró
Nemzeti Vállalat,
Kenderessy János
építésvezető.
Forgalomba helyezés: 1948. november 7.
Az ártéri híd 1939-40-ben épült Wallner
Gyula oki. mérnök tervei szerint három főtar
tós, folytatólagos vasbeton gerendahídként
1,0+6,0+1,0 m szélességgel. A Duna-hídhoz ve
zető úton korábban fahíd szolgált [1]. Az 1944
évi hadműveletek során november hó végén

felrobbantották, oly módon, hogy a Baja felőli
mederpillér, valamint a vasbeton felszerkezet
sérült meg. Az újjáépített híd - az eredeti híd
hoz hasonló kialakítással épült újjá [2, 4],
A hídfők háromsoros vert facölöp-alapozá
son nyugszanak. A középső támaszok sík ala
pozásúak. A pillérek 1,30-1,00x3,50x9,46-9,08
m méretűek, két végük íves. A hídfőkön moz
gó, a közbenső piléreken fix saruk biztosítják a
híd vízszintes mozgását.
Szerkezetileg négytámaszú, három főbordás, felsőpályás monolit vasbeton, keresztbordás
lemez felszerkezetű. A főbordák vastagsága
42 cm, a keresztbordáké 20 cm. A vasbeton bor
dák a 13 cm vastag pályalemezhez kiékeléssel
kapcsolódnak. A vég- és minden második ke
resztborda 30 cm vastag. A pillérek felett jobbra
balra 4,00^1,00 m hosszon a főbordák alsó síkjá
ban 18 cm vastag vb. lemezt készítettek. A pálya
lemezen szigetelés nem készült, a burkolat 5 cm,
a gyalogjárókon 2 cm aszfaltburkolat készült.

A Baja-bátaszéki út Duna-ártéri híd építési naplójának fotói (1939)
(Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának AEH 1. doboz)
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55. sz. főút, (Súgó) Holt-Duna-híd átépítése (108+650 km szelvényben)

Átépítés éve:
Nyílásai:
Pályaszélesség:
Szerkezeti hossz:
Pályafelület:
Teherbírása:
Lebonyolító:

1988.
20,50+22,00+20,50 m.
9,00 m.
68,20 m.
614,00 m 2 .
„A" osztályú.
Közúti Beruházási
Vállalat.
Út-, Vasúttervező
Tervező:
Vállalat, Reiner Gábor.
Pécsi Közúti Építő
Kivitelező:
Vállalat.
Forgalomba helyezés: 1988. november 9.

A szélső nyílásokban 5-5 db UB 21,80-100
jelű, a középső nyílásban 5 db UB 22,80-100 je
lű előregyártott előfeszített vasbeton gerenda
hidalja át az árterületet. A tartók együttdolgo
zását 20 cm vastag vasbeton pályalemez bizto
sítja. A kiemelt szegélyek szélén előregyártott
szegélyelemeket helyeztek el. A pályalemezen
Akvabit ÜF-H-60 p / P E szigetelés, 2 cm AB-5
aszfaltbeton, 4 cm HAK 12 és 4 cm vastag AB12 burkolat készült. A hidat kétoldalt magasí
tott acél szalagkorlát szegélyezi.

A Duna-híd tervbe vett korszerűsítéséhez
csatlakozóan a hidat megszélesítették és fel
szerkezetét átépítették [3, 4]. Az átépített híd
háromnyílású, folytatólagos, többtámaszú, fel
sőpályás, előregyártott UB jelű gerendatartós
vasbeton lemez felszerkezetű.
A régi hídfőket és közbenső pilléreket az
átépítésnél felhasználták. A hídfőket kétoldalt
62-62 cm-el megszélesítették. A szélesített ré
szeket 4-4 db 30/30 cm keresztmetszetű vert
vasbeton cölöpalappal látták el. A felmenő fala
kat a tervnek megfelelően visszabontották és új
vasbeton szerkezeti gerendát építettek. A kifo
lyási oldalon a hídfőhöz 4,00 m hosszú, a híd
tengellyel párhuzamos függőszárnyfal, míg a
MÁV hídfőhöz ferdén csatlakozva a meglévő
támfal lezárása szolgál. A közbenső támaszok
az eredeti alakjukban megmaradtak, csak szer
kezeti gerenda készült újonnan. Az alaptestek
megerősítésére kétoldalt 5-5 db, összesen 10 db
NCS 12 jelű vasbeton cölöpöt vertek le. A régi
és az új alapok együttdolgoznak.

A korszerűsített híd (Bakó Jenő felvétel

Irodalom:
[1] A híd eredeti terve (1939), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[2] A híd törzskönyve (1952), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[3] A híd tervei (1988) és törzskönyve (1988),
Közútkezelő tervtára, Szekszárd.
[4] Hargitai Jenő hídleírásai, kézirat, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
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55. sz. főút, (Pörbölyi) Holt-Duna-híd átépítése (109+742 km szelvényben)

A tíznyílású ártéri híd eredeti terve (1949)

Átépítés éve:
Nyílásai:

1988-1990.
15,00+15,60+15,50+15,50
+15,60+15,60+15,50
+15,50+15,60+15,00 m.
9,0 m
Pályaszélesség:
Teherbírása:
„A" osztályú.
Közúti Beruházó Válla
Lebonyolító:
lat, Bordács Ferenc mű
szaki ellenőr.
Út-, Vasúttervező Válla
Tervező:
lat, Reiner Gábor.
Hídépítő Vállalat.
Kivitelező:
Forgalomba helyezés 1990. május 8.
A bajai Duna-hídhoz vezető út hídja
1928-29-ben épült az ÁÉH és Beké József ter
vei szerint a Szarvas és Waldman cég kivitele
zésében. A hárombordás vasbeton gerendahíd
cölöpalapozású hídfőkön és pilléreken állt.
Két pillér tömör, a többi áttört szerkezetű volt.
A korlátok közötti szélesség 0,6+4,8+0,6 m
volt. A hidat 1929. október 8-12-én próba
terhelték [1]. A híd szerkezetileg három önál
ló folytatólagos részből állt (3-4-3 nyílás).
1944 novemberében a híd középső négy nyílá
sát felrobbantották, hamarosan ideiglenes fa
híd épült.
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A híd újjáépítése 1949-ben történt meg, úgy
hogy az elpusztított négy nyílás újjáépítésével
egyidejűleg kiemelt szegélyek között 6,5 m-re
szélesítették ki a hidat. Az eredeti kocsipályára
bordás új pályalemezt tettek és a szélső fő
tartókra 1,15 m széles konzolt építettek. A ter
veket az Állami Mélyépítéstudományi és Ter
vező Intézet készítette, kivitelező a Mélyépítő
és Mélyfúró Nemzeti Vállalat volt [21.
A bajai Duna-híd konzolosításához csatla
kozva e hidat korszerűsítették.
Az átépített híd a régihez hasonló 10 nyílá
sú, többtámaszú, felsőpályás, UB jelű előregyár
tott vasbeton gerendatartós felszerkezetű [3].
A régi hídfők és pillérek alapjait új, körbefo
gott alapokkal szélesítették meg, melyek cölöp
alapozásra támaszkodnak. A hídfőnél három
oldalon körülvett alap 12 db 30 NC jelű vasbe
ton cölöpön nyugszik A közbenső pillérek is
hasonló, de teljesen körbevett új alapokkal ké
szültek.
A felszerkezet két szélső nyílását 5-5 db UB
15,80-70 jelű, többi nyolc nyílását 5-5 db UB
16,40-70 jelű, előregyártott, előfeszített tartó
hidalja át, melyek a támaszokra 200x300x55 mm
neoprén sarukra fekszenek fel. A tartók együtt
dolgozását a 21 cm vastag monolit vasbeton le-
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A tíznyílású ártéri híd (Bakó Jenő felvétele)

mez biztosítja. A pályalemezen 2 rétegű szige
telés, 2 cm AB-8 jelű védőburkolat, 4 cm HAK12 és 5 cm AB-12 jelű aszfaltburkolat készült. A
szegélyek utólagos betonozással készültek. A
kiemelt szegély külső szélén előregyártott be
ton szegélyelemeket helyeztek el, és magasított
acél vezetőkorlátot építettek be.

Cikói boltozat Nepomuki Szt. János szoborral
(dr. Imre Lajos ecsetrajza)

Irodalom:
[1] A híd törzskönyve (1931), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[2] Az újjáépített híd törzskönyve (1952), Közútkezelő
tervtára, Szekszárd.
[3] Hargitai Jenő hídleírása, kézirat, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
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A Sió ÉS A SÁRVÍZ HÍDJAI
Ozorai Sió-híd újjáépítése a 6407 j. úton

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélessége:
Teherbírás:
Megbízó:

1963-1964.
32,50 m.
1,25+4,80+1,25 = 7,30 m.
„B" osztály.
KPM Útépítési Műszaki
Ellenőrző Csoport.
Tervező:
Uvaterv, Szegedy István.
Kivitelező:
Hídépítő Vállalat, Orosz Ottó.
Ozora mindig fontos átkelőhely volt a Sión,
ezt jelzi, hogy 1416-ban vár épült e stratégiai fon
tosságú helyen [11. A 18. század végén készült I.
katonai felmérés jól mutatja, hogy a Sión úgy
keltek át ekkor, hogy alacsony töltést vezettek át
rajta, melybe három hidat építettek be [2], A víz
rendezés során 3 nyílású fahidat építettek (1828),
ennek terve is fennmaradt [3]. Az 1848-49-es
szabadságharcban a híd körüli csatának kiemelt
fontossága volt. 1858-ból levéltári anyag tudósít
arról, hogy 9 öl hosszúságú és 2 öl széles hidat
épített a vármegye [4]. A gyakran javítandó fahíd
helyett a Sió végső rendezése során 1929-ben a
pálfai híddal azonos kialakítású vasbeton műtár
gyat építettek. Építésekor jelentős műszaki alko
tás volt a 32,0 m-es nyílású Gerber-csuklós gerendahíd. E hídtípus ismertetése a pálfai Sió-hídnál található. Itt csak a II. világháború pusztítása
utáni helyreállítást ismertetjük röviden.
Az ozorai Sió-hidat 1944 decemberében a
visszavonuló német hadsereg felrobbantotta. A
híd robbantásakor a középső vasbeton befüg
gesztett hídrész tönkrement. A Simontornya fe
lőli pilléralap 3 cm-rel megemelkedett. 1946ban a forgalom fenntartására - a hiányzó
befüggesztett részen - ideiglenes, vasgerenda
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tartós fahídrészt építettek. Külön alapozást
nem végeztek, mert a régi alépítményeket
használták fel, a konzolvégek meghosszabbítá
sánál 6-6 db 30/30 cm keresztmetszetű, 10,0 m
hosszú vert vasbeton cölöpöt készítettek. A fel
szerkezet középső, befüggesztett hídszerkezete
épült újjá. A régi 14 cm vastag pályalemezt rábetonozással 16-17 cm vastagsággal megnövelték,
így a felszerkezet magassága nyílásközépen
1,21 m, a hídfők fölött 3,13 m lett, míg a geren
datartók vastagsága megmaradt 70 cm. Az el
lensúlyt mindkét oldalon kissé visszabontva
2,97 méterrel meghosszabbították. A kétfőtartós
vasbeton gerenda híd a több mint 70 évvel ez
előtti igényeknek megfelelő, korszerűsítésére a
pálfaihoz hasonlóan mód van.

A híd az őrzésére épített várra

Irodalom:
11] Ozora (Dobos Gyula) Száz magyar falu, 2000.
[2] XI/XXVI szelvény, Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
13] Tervrajz az ozorai hídról 4:87/1829.
[4] A híd törzskönyve (1965), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
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Tolnanémedi önkormányzati Sió-híd újjáépítése

Újjáépítés éve:
Nyílása:
Pályaszélessége:
Teherbírás:
Megbízó:

1962-1964.
35,00 m.
1,25+3,80+1,25 = 6,30 m.
„B" osztály.
Tolna megyei Tanács
Végrehajtó Bizottság,
Pelezér József műszaki
ellenőr.
Út-, Vasúttervező Válla
Tervező:
lat, Reiner Endre.
Hídépítő Vállalat, Bu
Kivitelező:
dapest, Hídfenntartó
Vállalat, Orosz Ottó.
Forgalomba helyezés 1965. szeptember 16.
Tolnanémedinél a II. katonai felmérés ide
jén (1860 körül) hidat jelölt a hadmérnök [1].
Az itt álló fahidat a Sió végső rendezésekor
1933-ban állandó híddá építették át. A párhu
zamos övű, szimmetrikus rácsozású híd - a
sárszentlőrinci és a kajdacsi Sió-híd ma is álló
ikertestvére - a kivitelező Bátori Oszkár javas
latára - vasbeton műtárgy helyett épült a neves
statikus, Beké József tervei szerint [2].

Egy „ismeretlen" Sió-híd felújításra várva

A II. világháborúban a hidat felrobbantot
ták. A háború után a felrobbantott híd sértetlen
hídfőinek felhasználásával egy háromnyílású,
fa cölöpjármokra helyezett acéltartós és fa pá
lyaszerkezetű hídprovizóriumot építettek. A
provizóriumot Gábor István oki. mérnök ter
vezte. Idővel a faszerkezetek annyira tönkre
mentek, hogy javítása gazdaságtalannak mu
tatkozott, ezért új, állandó jellegű híd építését
határozták el. Az újjáépített híd felszerkezete
egynyílású, kétfőtartós hegesztett gerincleme
zes szerkezet, mely a vasbeton pályalemezzel
öszvértartóként együttdolgozik. Az acélszerke
zet MTA 50 hegeszthető anyagú. A hídszerke
zetet a Hídfenntartó Vállalat Budapesten, a
Boráros téri telepén gyártotta le és pontonokon
úsztatta a Dunán, majd a Sión az építés színhe
lyére.
A felszerkezet a meglévő hídfőkre épült,
annak szélesítése után kisebb mértékű rábetonozással. A főtartók magassága 2,20 m, gerinc
lemeze 12 mm vastag, 3,00 méterenként 75-1308 mm lemezzel merevítve. 500 mm magas
I-szelvényű, hegesztett kereszttartók szintén
3,00 méterenként helyezkednek el. A teljes híd
szerkezet hegesztett kivitelben készült. Az
együttdolgozó vasbeton pályalemez 15-17 cm
vastag, az együttdolgozást a tartókra hegesz
tett betonacélok biztosítják. A kiemelt gyalog
járda 10 cm vastag vasbeton lemez, mely a ko
csipálya felé 2 cm-t lejt. Különlegessége ennek
a hídnak, hogy a régi hídfők szélesítése alatt
provizóriumként szolgált.
Irodalom:
[1] XXX/57, Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
[2] A híd tervei és építési naplója (1933-34), Közútke
zelő tervtára, Szekszárd.
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Simontornyai Sió-híd a 61. sz. főúton

Építés éve:
Nyílásai ferdén:
Pályaszélessége:
Vonalvezetése:
Terhelése:
Megbízó:

Tervező:
Kivitelező:

1966-1969.
21,00+55,50+21,00 m.
eredetileg 2,25+9,00+2,25 =
13,50 m.
egyenes, a Sió-csatornát
41° 30' szög alatt keresztezi.
„A" osztályú.
KPM Közúti Igazgatóság,
Pécs, Varga Kornél műsza
ki ellenőr.
Uvaterv, Kármán Péter.
Hídépítő Vállalat, Lenti
József építésvezető.

etonozás (Közútkezelő tervtára)
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Simontornya fontos átkelőhely szerepéről,
az itt lévő hidakról a Simontornya városban lé
vő, 1954-ben újjáépített Sió-híd leírásánál emlé
kezünk meg.
A 61. sz. főút útkorszerűsítésével a Simon
tornyán átvezető útszakaszt új nyomvonalra
helyezték, így új közúti Sió-híd építésére volt
szükség. Az új híd a vasúti hídtól vízfolyás irá
nyába lefelé, 42 m távolságra helyezkedik el. A
híd szerkezeti rendszere háromnyílású, kiékelt,
kétcellás monolit vasbeton szekrény tartó.
Az új híd építésére 1965-ben az Uvaterv
négy változatot dolgozott ki: gerinclemezes
öszvér, kétcsuklós feszített vasbeton
keret, vasbeton ívhíd és monolit vasbe
ton szekrény tar tó. Az utóbbit fogadták
el [1].
A hídfők két sorban 14-14 db, 30 cm
átmérőjű, 10 m hosszú vasbeton cölöp
alapozással készültek. A tömör beton
felmenő falazat 1,00x3,00x10,25 m mé
retű, alul-felül csuklós kapcsolattal. A
pillérek 12-12 db 88 cm körátmérőjű
Benoto-vasbeton cölöpalapozással ké
szültek. A Benoto alapozást először itt
alkalmazták hazánkban. A pillérek
alul 3,00 m körkeresztmetszetből
3,00x5,00 méteres ovális keresztmet
szetre alakulnak, ezek magassága
3,00 m. A felszerkezet a pilléreken és
hídfőkön neoprén gumisarura támasz
kodik fel.
A felszerkezet kétcellás kiékelt,
folytatólagos vasbeton szekrénytartó. A
szekrény alsó élhossza 7,00 m, melyből
kétoldalt a gyalogjáró konzolosan 3,25
méterre nyúlt ki. A szekrénytartó ma
gassága a pályalemezzel együtt nyílás
középen 1,60 m, a pillérek felett 3,10 m.
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A híd építése (Uraterv felvétele

A szekrénytartót a hídvégeken, támaszok felett
és a nyílás közepén kiékelt keresztgerenda me
revíti. A híd mindkét végén a szekrénytartó
belsejében 4,00 m hosszban beton ellensúlyt
építettek be. A kocsipályán 3 réteg ragasztott
szigetelést erre keramzitbetont és reá 1-2 mm
epoxigyanta kopóréteget építettek. A híd át
adása után, későbbi időpontban 1-6 cm vastag
öntöttaszfalt réteget helyeztek el. A csapadék
víz elvezetését a híd hossz- és kétoldali kereszt
irányú lejtése, és a 14 db beépített víznyelő biz

tosítja. A kedvezőtlen nyílásarányú monolit
szekrénytartó alakhibás lett, ezért a hossz-szel
vényt korrigálni kellett. A terheléstöbblet ellen
súlyozására a gyalogjárdákban takaréküreget
építettek. Mivel a javítás ellenére a híd pálya
szintje eltért a tervezettől, 1975-ben az Uvaterv
helyreállítási tervet készített, kivitelezésre
azonban nem ez a terv került, hanem a KTMF
(Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola)
javítási tervét fogadták el. A megoldás lényege:
a fölösleges járdákat viselő konzolok eltávolítá
sa után üreges-bordás felbetonozás készült, és
új kiemelt szegély épült kötényfallal. A kivitele
ző a kaposvári KEV volt, a konzolok levágását
a Vasipari Kutató Intézet végezte.

Irodalom:
[1] A híd törzskönyve (1982), A Közútkezelő tervtára,
Szekszárd
[2] Tóth Zoltán-Agárdi/ Gyula-Guzmks János:
A simontornyai Sió-híd helyreállításának tervezése
és kivitelezése, KTMF Tudományos ülésszak, 1985.

A közúti híd hátterében az új vasúti híd
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Simontornyai Sió-híd a 6317 j. úton

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélessége:
Támaszköze:
Vonalvezetése:

1951-1952.
35,0 m.
2,85+6,00+2,85 = 11,7 m.
36,0 m.
egyenes, keresztezési
szöge 90°
IA osztályú.
Teherbírása:
Forgalomba helyezés: 1952.
Államépítészeti Hivatal,
Megbízó:
Tolna.
Közúti Hídberuházási
Lebonyolító:
Vállalat.
Mélyépítési Tervező Vál
Tervező:
lalat, dr. Petur Alajos.
Hídépítő és Közúti
Kivitelező:
Hídfenntartó Vállalat
(fővállalkozó)

ló írás, mely szerint 180, illetve 70 lépés hosszú
hidakon érhető el a vár. A rendezetlen Sió szé
les árterén a török kiűzésekor is 200 lépés hoszszú híd állt, ezen haladt Bádeni Lajos [1]. Sok
feljegyzés maradt az itteni hidakról, pl. arról,
hogy Mária Terézia 1751-ben lemondott az itte
ni hídvámról [2]. Egy 1754-ből származó felmé
rés 3 és 2 hídról számol be. Az I. katonai felmé
résen a vár környékén 4 híd látható, a várostól
nyugatra levő átkelőhelyen pedig 2 hidat jelölt
a hadmérnök [3]. A Sió szabályozása miatt át
kellett építeni a hidakat, ezt 1822-ben végezte
Kopacsek József szekszárdi ácsmester. Ez 1884ig szolgált, amikor a vasúti Sió-híd megépülte
miatt várható nagyobb forgalom számára ál
landó vashidat építettek, mely párhuzamos
övű, kétszeres rácsozású volt, hasonló, a
döbröközi, medinai hidakhoz. Ezt a hidat 1944ben felrobbantották, mellette provizórium
Simontornya igen fontos átkelőhely volt
épült [1].
már a 14. században is, ezt jelzi az 1397-ből vaAz új híd merev
vasbetétes, alsópályás
vasbeton ívhíd [4]. A
hídfők alapozásánál a
régi meglévő alapokat
is felhasználták. A régi
alapok mögé, ferdén
csapott új betonalap
készült. A régi és új
alapra 0,80x3,00x12,80
m méretű vasbeton
alapot helyeztek. A fel
menő térdfalas falazat
2,35-1,30x4,00x12,50
m, melyen a 40 cm
vastag térdfalas rész
vasbeton
szerkezeti
gerenda. A hídfők két
A Sió-híd roncsa (Nagy Sándor felvétele

96

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

A Sió ÉS A SÁRVÍZ HIDJAI

széléhez 4,5 m hosszú vasbeton függőszárnyfal
kapcsolódik.
A felszerkezet kétfőtartós, merevbetétes,
vonókábeles, kétcsuklós vasbeton ívhíd. Az ív

magassága hídközépen 6,0 m, keresztmetszete
50x90 cm. Az egymástól 9,4 m-re levő íveket
két keresztkötés merevíti. A két ívtartó merev
(cső) betéteit hegesztett kivitelben készítette el

A híd állványozása Uvaterv felvétele, 1 952)

Az ív merev vasbetéte (Közgép monográfia

a Közúti Hídfenntar
tási Vállalat és állítot
ta fel a helyszínen. Az
egyik
kihorgonyzó
kötelet 1952 szeptem
berében egy vontató
hajó meghúzta, ennek
helyreállítása az épí
tés elhúzódását okoz
ta [4]. Az alsópályás,
merevbetétes ívhidak
építéséről alapos is
mertetés található a
szakirodalomban [5].
A függesztő oszlopok
is
merevbetétesek.
Építés közben kide
rült, hogy a vasbeton
ívek nem álltak füg
gőlegesen, ezen hiba
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javítása további nehézséget oko
zott [4]. Az ívek minősége B 300,
a pályalemezé B 220. Különle
gesség volt a szokásos vonóva
sak helyett vonókábelek hasz
nálata. A híd pályaszerkezetén a
6 cm vastag kopóbetonba, a ki
emelt szegélytől 750 cm-re elhe
lyezték a bőrgyárat kiszolgáló
iparvasút vágányát.
2000-ben elkészült a híd tel
jes felújítása.
Az elkészült ívhíd (Uvaterv felvétele, 1 952)

A híd felújítás előtt (Közútkezelő felvétele

Felújítás után (Bakó Jenő felvétele)

98

Irodalom
[1] Kiss István: Simontornya
krónikája 1938, Hasonmás
kiadás 1990.
[2] Frisnyák Zsuzsa:
A magyarországi közlekedés
krónikája 1750-2000. História
Könyvek 2001.
[31 XII/XXV1. szelvény,
Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
[4] A híd törzskönyve (1965),
Közútkezelő tervtára, Szekszárd.
[5] Ullrich Zoltán: Két új merev
vasbetétes ívhíd a Rábán,
Magyar Közlekedés és
Mélyépítés, 1949. 4. sz.
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Pálfai Sió-híd a 6311. j. úton

1929.
32,00 m.
0,60+4,80+0,50 - 6,00 m.
I. osztályú.
Sió Szabályozási Építési
Kirendeltség.
Kultúrmérnöki Hivatal,
Műszaki ellenőr:
Székesfehérvár,
ijf. Kovács S. Aladár és
Tervező:
Póka Rezső oki. mérnö
kök.
Magyar Építő Rész
Kivitelező:
vénytársulat, Budapest.
Forgalomba helyezés 1930. április 23.

Építés éve:
Nyílásköze:
Pályaszélesség:
Teherbírás:
Megbízó:

Az I. katonai felmérés idején Pálfánál még
nem állt híd a Sión, a II. felméréskor (1860) vi
szont már híd látszik. Nyilván szokványos fa
híd volt, melyet csak a Sió végső rendezése so
rán építettek át állandó szerkezetűre. A híd
felsőpályás, két főbordás, Gerber-csuklós, ellen
súlyos vasbeton szerkezet.
A hídfők négysoros cölöpalapozással ké
szültek. A felmenő falazat tömör beton, 1,501,00x3,52x4,20 m méretű, mely mögött 2,25 m
hosszú párhuzamos függőszárnyfal csatlako
zik. Az ellensúlyt különálló fal támasztja alá,
ennek alapozása síkalap, mérete: 1,00x2,70x5,00
m. A felmenő tömör beton falazat 2,250,75x2,67x4,00 m.
A felszerkezet két főbordás, ellensúlyos,
nyílásközépen 12,90 m hosszon befüggesztett
szerkezetű. A főbordák alsó éle a hídfők felé
íves kialakítású. A felszerkezet magassága nyí
lásközépen 1,21, a hídfők fölött 3,04 m, a főbor
dák vastagsága 70 cm. A főbordák között a

szerkezetet kiékelt kereszt- és hosszirányú bor
dák, valamint a vasbeton pályalemez merevíti.
A kocsipályán szigetelés nem készült, a pályale
mezre 12 cm vastag makadámot helyeztek el [2].
Figyelemre méltó, hogy csak a II. világhá
ború végéig ez és a vele lényegében azonos ki
alakítású ozorai híd volt vasbeton anyagú.

A híd helyreállítása
Helyreállítás éve:
Teherbírás:
Megbízó:

Tervező:
Kivitelező

1956-1957.
„C" osztályú.
KPM IX. 2. Hídosztály,
Kiss István műszaki el
lenőr.
Uvaterv, Szegedy István
Hídépítő Vállalat,
Gimesi János
főépítésvezető, Molnár
Zoltán építésvezető.

A híd 1944-ben súlyosan megsérült. A rob
bantás hatására a Pálfa felé eső parti hídfő fel
ső része, valamint a rajta felfekvő gerendatartó
részben tönkrement. A tartó elmozdulása miatt
a befüggesztett tartó a mederbe zuhant. 1946ban a befüggesztett részt felemelték, s azt cö
löpjármokra emelték úgy, hogy a cölöpjármok
aláfogták a konzolrészt is. A végleges helyreál
lításra csak 1956-ban került sor.
A hídszerkezet a megmaradt vasbeton al
építményen nyugszik. A pálfai oldalon levő
hídfő és szárnyfal megsérült, ezért ezeket 1,80
m magasságban lebontották és a terv szerint új
ból felépítették.
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Az ideiglenesen alátámasztott híd

A felszerkezet a
pálfai oldalon a régi
hídhoz hasonló vona
tozással,
közbenső
hossztartók
nélkül,
kétirányban teherbíró
vasbeton pályalemez
zel újjáépült. A befüg
gesztett rész és a vajtai
oldali konzol eredeti
állapotban
maradt
meg, az ellensúlyt
ezen az oldalon azon
ban 1,80 m hosszban
hozzáépítéssel meg
növelték [3]. A híd kor
(1950)
szerűsítése 1996-ban történt meg, ennek során a
szélesítés és a Gerber-csukló megszüntetése is
megtörtént, így az építésekor jelentős műszaki
alkotás még sokáig szolgálhatja a forgalmat.

Irodalom:

A híd Gerber-csuklója korszerűsítés előtt (1 989)

[1] 1. katonai felmérés XII/XXVI. és II. felmérés
XXX/57-58, Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
[2] A híd tervdokumentációja, Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[3] A híd törzskönyve (1929), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[4] A híd törzskönyve (1963), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.

A szélesített és erősített híd (Közútkezelő Kht. felvétele, 1 997)
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Kajdacs-Borjád közötti Sió-híd a 6319. j. úton
és a sárszentlőrinci Sió-híd a 6232. j . úton

Építés éve:
Nyílásköze:
Pályaszélesség:
Teherbírás:
Megbízó:
Műszaki ellenőrök:

Tervező:
Kivitelezők:

1933-1934.
35,0 m
0,60+4,80+0,60 = 6,0 m.
I. osztályú.
M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd.
Dr. Bartha József min.
főm., KM Hídosztály,
Pataki Béla kir. műsz.
tan., ÁÉH Szekszárd.
Bene József mérnök.
Bátori Oszkár mérnök,
Rossemann és Kühnemann - Epp és Fekete
Egyesült Gépgyárak Rt.

A Sió rendezése során három azonos kiala
kítású alsópályás, kéttámaszú párhuzamos övű
szegecselt rácsos acélszerkezet épült a kivitele
ző ésszerűsítése alapján Borjádon, Sárszentlőrincen és Tolnanémedi mellett. Tekintettel arra,
hogy az országos közutakon lévő két híd kiala
kítása, története megegyezik, egy leírásban mu
tatjuk be őket. A ma önkormányzati kezelésű
tolnanémedi hídról külön ismertetést adunk.
A hídfők 3-3 sor cölöpalapozással készül
tek. Hídfőnként 14 db 25/25 cm keresztmetsze
tű, 9,0 m hosszú vert vasbeton cölöpöt használ
tak fel. A felmenő falazat 2,10-1,84x3,76x7,05 m
térdfalas tömör beton, melyhez 3,40 m hosszú
párhuzamos függőszárnyfalak csatlakoznak.

A sárszentlőrinci Sió-híd 30 évesen (Hídlap, Közútkezelő tervtára)
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A sárszentlőrinci Sió-híd, ahogy a közútkezelő látja (Közútkezelő felvétele)

lemezes
szegecselt
hossztartók hordják a
pályalemezt. A hossz
tartókra sűrűn zórésvasakat
helyeztek,
melyekre - a pálya
keresztirányú lejtésé
nek megfelelően kitöltőbetont dolgoz
tak be. A kocsipályá
ra - szigetelés nélkül
- 4 cm vastag aszfalt
burkolatot hordtak
fel. A gyalogjárda
vasbeton
lemezből
készült, mely portlandcement simítást
kapott. A hidak a II.
világháborút sértetle
nül vészelték át.

A 68 éves kajdacsi Sió-híd (Fotó: Bakó Jenő)

A rácsos acélszerkezet magassága 4,57 m, a
két főtartó közötti távolság 6,00 m. A függőle
ges oszlopok rácsozottak. A hídszerkezet vas
anyagát a Diósgyőr Vasgyár Rt. gyártotta, a
betonacélt a Vasgerendákat Árusító Rt. szállí
totta. Minden csomópontban kereszttartó és a
főtartók között 1,20-1,20 m távolságra, gerinc-
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Irodalom:
[1] A hidak törzskönyvei (1935), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[2] A hidak törzslapja (1945), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[3] Az ikerhidak terve (1933), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
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A köiesdi Sió-híd a 6233 j. úton

Kölesd fontos, ősi vámos átkelőhely volt
[1], vámtételei 1756-tól ismeretesek. Az I. kato
nai felmérés idején a Sión és Sárvízen is hidak
láthatók [2]. 1827-ben vámbetétele több volt,
mint az oly fontos szekszárdi Sárvíz-hídé [3].
A híd messzire nyúló történetéből egy
1880-ban készült műleírás és tervajánlat is
fennmaradt. Jelentős elhatározás előzte meg az
akkori elképzelést: „Tolna megye törvényhatósága
czélszerűnek találtatván, hogy a megyében lévő szá
mos fahíd, de különösen a Sión, Sárvíz csatornán és
Kapóson épített nagyobb fahidak a gyakori kijavítás
és az ebből származó sok tatarozási költség csökken
tése, valamint közlekedési akadályok elkerülése vé
gett, lassanként kő és vasszerkezetű hidakkal cserél
tessenek fel..." A régi fahíd helyetti új áthidaló
építését már nem lehetett halogatni. A számítá
sok szerint egy új fahíd 6-8000 forintba került
volna, míg vasból 12 000 forint költségre lehe-

A köiesdi átkelőhely 1785-ben (I. Katonai felmérés
Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

tett számítani. Az új hidat nem a régi helyén,
hanem attól távolabb képzelték el, mert „a be
ömlő vízfolyás a Sárvíz csatorna medrét eredeti irá
nyából már egészen elterelte..." Megvalósításá
hoz 8 tulajdonos 3089 öl földjét tervezték
kisajátítani. A részletes műleírás és tervvázlat
Sebők Kálmán szekszárdi ÁEH mérnök szakér
telmét dicséri.
Az építésre azonban egy évtizedet kellett
várni. A vasszerkezet legyártására a budapesti
székhelyű Schlick-féle Vasöntöde és Gépgyár
Rt. kapott megbízást. A köiesdi vasszerkezetű
Sió-híd 1890-ben készült el. Szegmens alakú rá
csos szerkezet volt, mint a medinai és a sió
agárdi. Három ajánlkozó is jelentkezett az épí
tési munkákra, végül - a dombóvári és a
simontornyai vállalkozókat megelőzve - a
szekszárdi Schandl Imrével és Stann Istvánnal
kötöttek kivitelezési szerződést 1889. október
8-án. Ok a munkála
tok befejezésének ha
táridejéül 1890. május
l-jét vállalták.
575 mázsás vas
szerkezet süllyedt a
folyóba, amikor a viszszavonuló német csa
patok 1944. november
30-án lerombolták a
Kölesd melletti Sióhidat. A háború utáni
évek feladata volt a
6 m pályaszélességű,
20 t teherbírású híd
XII/XXVIII szelvény,
pótlása.
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A második világháború után hamarosan a
felrobbantott híd felett átvezető ideiglenes híd
építéséhez kezdtek, melyhez egy ott veszteglő,
és cukorrépával megrakott hajót is felhasználtak.
1945. szeptember 18-án fogtak a roncsok el
távolításához, majd azoktól északra mintegy 100
m-re tervezett ideiglenes fahíd építésébe kezd
tek. Ez a híd 6,00+6,00+8,00+6,00+6,0, összesen
32,00 m nyílással készült. Egy év múlva, 1946.
október 5-én fejezték be az építést a környékbeli
erdőkből és utakról kitermelt 167 m 3 fából. Mivel
a híd csak 8,00 m hajózó nyílásra készült, a Sió
csatornán való hajózhatás érdekében 1947. má
justól augusztusig tartó munkával a középső
nyílást 11,70 m-re bővítették [4], Az új híd építé
se alatt ez szolgált provizóriumként. Két év múl
va új fejezet kezdődött a híd történetében.

A híd újjáépítése
Újjáépítés éve:
Nyílásai:
Pályaszélessége:
Szerkezeti hossza:
Teherbírása:
Megbízó:

1949.
11,0+36,0+11,0- 58,0 m.
0,75+6,50+0,75 = 8,0 m.
61,0 m.
„I" osztály.
Tolna megyei Tanács
VB. IX. közlekedési
osztály, Nagy Sándor
főmérnök, műszaki
ellenőr.
Tervező:
Verő Imre okleveles
mérnök.
Kivitelező:
Mélyépítő és Mélyfúró
Nemzeti Vállalat, Tarján
László.
Forgalomba helyezés 1949. november 20.
Az új híd a felrobbantott hídtól a Sió folyá
sa irányában mintegy 18 m tengelytávolságra
épült. Az új kéttámaszú, konzolosan túlnyúló,
ellensúlyos háromcsuklós szerkezet.
A pillérek szádfalak védelme mellett, sík
alapozással készültek. Az alap mérete:
5,00x2,50x11,0 m, melyen a felmenő betonfala
zat 2,40-1,20x8,85-7,65x6,98 m méretű, két vége
félkör alakú. A felszerkezet a Paks felőli pillé
ren fix, a Kölesd felőli pilléren mozgó acélsa
rukra támaszkodik, pillérenként 4-4 darabra.
A felszerkezet alul íves kiékelésű 3 cellás
szekrénytartó. Ellensúlyként a konzolokon 5,5 m
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A híd dr. Imre Lajos ecsetrajzán

hosszú részt sovány betonnal töltöttek ki. A
főtartók 25 cm, a kereszttartók 20 cm vastagok
és kiékeléssel kapcsolódnak az alsó és felső vas
beton lemezhez. A pályalemezen háromrétegű
ragasztott bitumenes lemezszigetelés, 4 cm vé
dőbeton és két rétegben felhordott 5 cm vastag
kopóbeton burkolat készült. A hidat kétoldalt
függőleges osztású idomacél korlát határolja. A
csapadékvizek elvezetését a kocsipálya kétol
dali 2%-os és hosszirányú 0,1%-os lejtése és a
betonfolyókák teszik lehetővé. A fennmaradt
adatok szerint 20 ezer m 3 földet mozgattak
meg, felhasználtak 800 m 3 betont, 600 q vas
anyagot, a munkadíjjal együtt majdnem 2 mil
lió forint költséggel. Próbaterhelés szeptember
6-án volt. A följárók földmunkájának tömege
20 000 m 3 , beépítettek 1800 tonna betonkavi
csot, 2000 q cementet és 600 q vasanyagot.
A szeptember 11-én rendezett avatási ün
nepségre a szakembereken kívül számos mi
nisztériumi vendég, a megye főispánja, a szek
szárdi rendőrzenekar, és az építésen dolgozó
munkások is meghívást kaptak.
Irodalom:
[1] Karoliny Márton: Tolnai utak, KPM Szekszárdi
Közúti Igazgatóság 1982.
[2] XII/XXVIII szelvény, Hadtörténeti Intézet és
Múzeum.
[3] Glócz József: Kölesd (Száz magyar falu)
Millennium 2000.
[4] Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára (TmÖL)
Államépítészeti Hivatal (ÁÉH) levelezése 10.
doboz. Tervrajz: 1879/2007. sz.
[5] A híd törzskönyve (1951), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
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Medinai Sió-híd a 6316. j. úton

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség:
Szerkezeti hossz:
Acélszerkezet súlya:
Teherbírás:
Megbízó:

Tervező
alépítménynél:
vasszerkezetnél:
Kivitelező:

1893.
34,00 m.
0,75+4,50+0,75 = 6,00 m.
35,00 m.
58,5 t.
I. osztályú.
M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd,
Raisz József kir.
mérnök.
Medina címere

M. kir. ÁÉH. Szekszárd,
Schlick-féle Vasöntöde
és Gépgyár Rt.
Zielinski Szilárd és
Sármezey Endre
vállalkozók.

A híd egynyílású, alsópályás, kétfőtartós
rácsos acélszerkezet, szegecselt kapcsolatok
kal. A hídfők facölöp-alapozással készültek.
A cölöpcsoportokat beton sávalap fogja öszsze.
A felmenő falazat mészkővel burkolt tö
mör téglafal, melyet felül szerkezeti kövek
zárnak le. A hídfő mellett a földfeltöltést ter
méskővel burkolat kőkúp zárja le. Az acél
szerkezet a Medina felőli hídfőn fix, a Szedres
felőli hídfőn pedig mozgósarura támaszkodik
fel.
A felszerkezet kétfőtartós, rácsos, szege
cselt acélszerkezet. A főtartók egymás közötti
távolsága 6,00 m, ívmagassága nyílásközépen
4,60 m, a hídvégeken 2,20 m.
A főtartókat alul 650 m m magas kereszt
tartók és a szélrácsozás merevíti. A kereszttar
tókra merőlegesen 5 db 1-240 mm-es hengerelt

a híddal

acéltartót helyeztek, mely
re sűrűn elhelyezett zórésvasakat raktak fel. A
zórésvasak között kitöltő
betont alkalmaztak. A ko
csipályán 20 cm vastag
m a k a d á m útpálya ké
szült. A kétoldalt kiemelt
gyalogjárót fa keresztge
rendán, hosszában elhe
lyezett tölgyfapalló ké
pezte.

Medinai Sió-híd áthelyezése
Áthelyezés ideje:

1934. május 25.-május
30.
Nyílása:
34,00 m.
Pályaszélesség:
0,75+4,50+0,75 = 6,00 m.
Szerkezeti hossz:
35,00 m.
Acélszerkezet súlya: 58,5 tonna.
Teherbírás:
I. osztályú.
Megbízó:
M. kir. Allamépítészeti
Hivatal, Szekszárd.
Kivitelező:
M. kir. Állami Gépgyár
Bp., Hübner Béla o m.,
Bátori Oszkár építési
vállalkozó.
A Sió Medina község belterületét érintve
igen éles kanyarral támadta a jobb partot. A
jobb parti mederszakasz annyira elfajult, hogy
a partok igen magas karbantartási költségei el
kerülhetetlenül szükségessé tették egy új me
derátmetszés létesítését és az alámosással fe
nyegetett szedres-medinai közúti Sió-csatorna-
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A hidat tengelye irányában 88 m-rel eltol
ták, ezután a hidat befordították az új tengelylyel párhuzamos helyzetbe, majd felemelték, és
állványon behúzták a végleges helyére. Első lé
pésként hidraulikus emelőkkel a hídszerkeze
tet megemelték és sárhajóra épített állványra
helyezték. A Sió bal partján kettős vágányon
mozgó tolókocsit szereltek, négy
tolókocsin húzták a szerkezetet
az elfordítás helyére. Második lé
pésben ugyancsak hosszgeren
dás kettős vágányon, zsírozott
fával bélelt U tartón csúszott a
híd. Ezután négy emelőtoronyra
fektetett I tartókra csigasorral
felemelték, famáglyákat építet
tek alá, végül betoló állványon
végleges helyére húzták. A híd
áthelyezése az új hídfők saruira
1934. május 30-án megtörtént. A
hidat újból tüzetesen átvizsgál
ták, de különösebb elváltozást
tervtára)
nem észleltek. Elkészítették a
vasbeton pályalemezt, a vasszer
kezetet újból átmázolták, majd a
hidat október hónapban a forga
lomnak átadták.

híd áthelyezését. A hidat Szedres felé a hídten
gely irányába 88 m-re kellett áthelyezni.
A híd áthelyezési munkák az új hídfők ké
szítésével kezdődtek. A hídfőhöz csatlakozó
feljárók és utak még 1933 őszén elkészültek. A
híd eltolása 1934. május 25-én az átúsztatással
kezdődött.

Ilyen volt a híd 1965-ben (Közútkezelő

A 109 éves híd korszerűsítés előtt (Fotó: Bakó Jenő

Elkezdődött a híd korszerűsítése (Hajós Bence felvétele, 2002)
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A munka kivitelezője a M. kir.
Állami Gépgyár és Bátori Oszkár
vállalkozó volt [3]. A hidat a II. vi
lágháborúban nem robbantották
fel, súlykorlátozással ma is szol
gálja a forgalmat, megerősítési
terve elkészült, a közeljövőben a
401 össztömegű járművek áthala
dására alkalmassá teszik.

Irodalom:
II] A híd törzskönyve (1929),
Közútkezelő tervtára, Szekszárd.
[2] A híd törzskönyve (1937),
Közútkezelő tervtára, Szekszárd.
[3] A medinai közúti Sió-csatornahíd áthelyezés terve, Műszaki
leírás, M. kir. Kultúrmérnöki
Hivatal, Székesfehérvár (1935).
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Sióagárdi Sió-híd a 63123 j. úton

1894.
34,0 m.
0,75+4,50+0,75 - 6,0 m.
38,6 tonna.
I. osztályú.
M. kir. Kereskedelem
ügyi Minisztérium.
Műsz. ellenőrök:
Gállik István kir. mér
nök, KM Hídosztály,
Raisz József kir. mér
nök, ÁÉH, Szekszárd.
Alépítmény-tervező: M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd.
Felszerkezet-tervező: Schlick Vasöntöde és
Gépgyár, Budapest.
Alépítmény
Róth Jakab és
kivitelező:
Klingelhéber Ferenc.
Vasszerkezet
kivitelező:
Schlick Vasöntöde és
Gépgyár, Budapest.

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség:
Acélszerkezet súlya:
Teherbírás:
Megrendelő:

Agárdnál (akkor még így hívták) már az
I. katonai felmérés idején (1783) hidat jelölt a

hadmérnök az itt
egyesült Sión és Sár
vízen [1]. A mai híd
alsópályás, kétfőtartós, szegmens alakú
rácsos szegecselt acél
szerkezet. A medi
nai híd „ikertestvére",
ezért csak néhány jel
lemzőjét adjuk meg. A
hídfők öt sorban levert
cölöpalapozásra támaszkodnak [2]. A felmenő
falazat tömör tégla, melyet mészkő burkolattal
és szerkezeti kövekkel láttak el. A híd a bal parti
hídfőn mozgó sarura, a jobb parti hídfőn fix sa
rura támaszkodik fel. Az acélszerkezet anyagát
Martin-féle eljárással készült folytvasból gyártot
ták. A gyártást a zólyom-breznói és salgótarjáni
művek végezték, a szerkezeti elemek a Schlickféle Vasöntöde és Gépgyárban készültek és a
helyszínen a gépgyár szerelte össze. A rácsos
hídszerkezet két főtartójának távolsága 6,0 m. A
zórés-vasak között 18-20 cm vastag makadámot
hordtak fel. A kétoldalt kiemelt gyalogjárdát fa
keresztgerendán hosszirányú tölgyfa pallózat
képezte. A gyalogjárdát a későbbiek folyamán
vasbeton lemezre építették át. A híd a II. világhá
borút sértetlenül vészelte át, azóta is szolgálja igaz korlátozással - a forgalmat.
Irodalom:
[1] XII/XXIX szelvény, Hadtörténeti Intézet és
Múzeum.
[21 A híd tervrészletei, Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.

A 108 éves híd (Bakó Jenő felvételei
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Sió-híd a 6. sz. főúton (bal pálya)

1951-1952.
Építés éve:
Nyílásai merőlegesen: 18,09+35,66+18,09 m.
1,25+7,00+1,25 = 9,50m.
Pályaszélesség:
78,76 m.
Szerkezeti hossz:
Vonalvezetése:
egyenes, a Sió csatornát
76° 52' szög alatt ke
resztezi.
l/A osztályú.
Teherbírás:
Közúti Beruházási Vál
Megbízó:
lalat.
Mélyépítési Tervező
Tervező:
Vállalat, Szánthó Pál
Hídépítő Vállalat,
Kivitelező:
Kerényi Kornél
építésvezető.
A híd háromnyílású, felsőpályás, takarék
üreges, vasbeton gerendaszerkezetű.
Alépítmény: A hídfők két sorban levert
30/30 cm keresztmetszetű - a meder felé eső sor
ferdén levert - 9,00 m hosszú, vasbeton cölöpalapozásúak. A felmenő tömör térdfalas falazat 1,70
m magas. A közbenső pillérek négysorú vert
vasbeton cölöpalapozással készültek. A felmenő
tömör betonfal 2,10-1,50x6,00x8,48-9,74 m.
Felszerkezet: Háromfőbordás, kétcellás, mo
nolit vasbeton gerendaszerkezet. A felszerkezet a
szélső nyílásokban 14,00-14,00 m hosszon kon
zolosan túlnyúlik, melyhez 6,50 m hosszú befüg
gesztett lemezszerkezet csatlakozik.
A híd alsó élének vonalozása íves, magassá
ga híd végeken 1,36 m, pillérek fölött 3,76 m, a
medernyílás közepén 1,61 m. A kocsipályán szi
getelés nem készült, a burkolat két rétegben fel
hordott 5 cm vastag öntöttaszfalt. 1956 júliusá
ban a szélső nyílásban a konzol végén a csukló
helyén jelentős hossz-szelvény törés volt, a híd
fők mögött az útpályában is egyenetlenségek
voltak tapasztalhatók. A híd mindkét végén a fé
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sűs dilatáció záródott. 1972-ben a hibás öntöt
taszfalt-burkolatot kicserélték és átépítették a
konzolhoz csatlakozó befüggesztett hídnál. A
burkolat alatti morzsalékos betonfelületen (só
által kikezdett) részeken a betont felvésték, le
tisztították és két réteg kátrányepoxi kenést,
valamint bazaltzúzalék-szórást alkalmaztak. A
szigetelésre kétrétegű aszfaltburkolatot készí
tettek. A javítási munkákat a Hídépítő Vállalat
végezte. 1984-1985-ben a híd pályalemezét és a
gyalogjárókat elbontották. Helyette 50 cm szé
les kiemelt szegélysávot építettek és átépült a
pályaszerkezet is. A híd mellé egy új, szintén
háromnyílású hidat építettek.

A régi Sió-híd (Uvaterv felvétele, 1953)

A híd javítása 1 985-ben (Közútkezelő felvétele)
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Sió híd a 6. sz. főúton (jobb pálya)

Építés éve:
Nyílások
merőlegesen:
Pályaszélesség:

1984-1985.

18,09+35,66+18,09 m.
(0,50)+9,13+(0,50)
= 10,13 m.
79,00 m.
Szerkezeti hossz:
Vonalvezetés:
egyenes, a Sió-csatornát
76° 52' szög alatt
keresztezi.
„A" osztályú.
Teherbírás:
KM Közúti Igazgatóság,
Megbízó:
Szekszárd, Bordács Fe
renc műszaki ellenőr.
Út-Vasúttervező
Válla
Tervező:
lat, Vakarcs László.
Közúti Építő Vállalat
Kivitelező:
(KÉV).
Forgalomba helyezés: 1985. december 9.
A 6. sz. főút korszerűsítése során 19511952-ben háromnyílású Sió-híd épült. Az út

negynyomúsítása keretében új Sió-hidat kellett
építeni.
A rejtett hídfők egysorú 4-4 db 60 cm átmé
rőjű Franki cölöpalapozásra támaszkodnak fel.
A sávalap betoncsuklóval kapcsolódik a fel
szerkezethez. A pillérek háromsoros, 17 db 60
cm átmérőjű Franki cölöpalapozással készül
tek. A régi híd pilléreit 1,50 m szélességben az
alapig visszabontották és acéltüskékkel kap
csolva az új pillérrel egybeépítették. A pillére
ken neoprén gumisarukra támaszkodik fel a
felszerkezet.
A régi és új híd közötti tengelytávolság
10,75 m. Az új híd háromnyílású, középen be
függesztett résszel. A monolit szekrénytartós
vasbeton szerkezet a középső nyílásban 6,506,50 méterre konzolosan túlnyúlik, melyekre
25,00 m hosszú EHGT típusú gerendás hídrész
támaszkodik. A tizenkét 112 cm magas tartó
együttdolgozását a 20-27 cm vasbeton lemez
és a végkeresztgerendák biztosítják. A befüg
gesztett hídrész neo
prén gumilemezekkel
támaszkodik a konzo
los hídrészre.
A felszerkezet ma
gassága a hídfőknél
0,80, a pillérek fölött
2,80 és a befüggesz
tett részen 1,80 m. Az
alsó lemez vastagsá
ga 15, a felső lemezé
25 cm. A főbordák
vastagsága egysége
sen 50 cm. A szek
rénytartó szélessége
9,83 m.

A Sió-híd az új rész felől (Fotó: Bakó Jenő)
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Szekszárd-palánki Sió-híd az 5112. j. úton

1899-1900.
49,7 m.
0,60+4,80+0,60 = 6,00 m.
I. rendű.
M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd. Al
építmény műsz. ellenőr:
Baisz József kir. mér
nök, felszerkezet műsz.
ellenőr: Nóvák Ferenc
kir. mérnök.
Alépítmény-tervező: M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd.
Felszerkezet-tervező: Osztrák-Magyar
Államvasutak resicai
gyára.
Alépítmény
kivitelező:
Szélig Gáspár bátaszéki
vállalkozó.
Felszerkezet
kivitelező:
Osztrák-Magyar Állam
vasutak resicai gyára.
Forgalomba helyezés: 1900. május 10.
Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség:
Teherbírás:
Megbízó:

A csipkefinomságú szerkezet 1 965-ben
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Hazánk valószínűleg legrégibb és folyama
tosan forgalomban levő hídja a SzekszárdPalánki Sió-híd.
A római limes út a mai átkelési pont közelé
ben keresztezte a Sárvizet. A magyar államalapí
tás után erre haladt a jeruzsálemi zarándokút és
az oly fontos hadi ú t amelynek jelentősége 1526.
után sem csökkent. 1529-ben Szulejmán naplója
említi a hídon való átkelést, majd 1555-ből Hans
Dunschwam utazó említi az itteni hosszú fahi
dat, melyhez fával, kővel bélelt töltés csatlako
zott [1]. A török 1596-ban a megrongálódott hi
dat újjáépíti és őrzésére erődöt emel, innen a ma
is használt Palánk név. Evlia Cselebi török utazó
20 ívű hídként írja le a hidat [2].
A híd a török kiűzése után is sokszor szere
pelt a híradásokban, gyakran hadi események
kapcsán. Pl. 1705-ben Simontornyáról a német
komendáns hét hajdút és egy német tisztet
utasított a híd széthányására, ám a hajdúk a
tisztet megölték, s a hidat épségben hagyták
[3]. Egy 1726-ból származó felmérésből tudjuk,
hogy a híd 105 öl hosszú volt [1]. Hosszan le
hetne sorolni a vámos híddal
kapcsolatos panaszokat, ese
ményeket, ám talán ennyi is
elég. A híd fontosságát jelzi,
hogy itt épült 1900-ban a me
gye legnagyobb nyílású „vashídja" [4].
Mindkét hídfő vert facö
löp-alapozáson nyugszik. A
felmenő térdfalas falazat és a
kétoldali szárnyfalak portlandcement habarcsba rakott tég
lából készültek. Az acél fel
szerkezet a Szekszárd felőli
(Közútkezelő tervtára)
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hídfőn fix, a Tolna felőli hídfőn mozgó sarura
támaszkodik fel.
A híd egynyílású, alsópályás, szegecselt,
szegmens alakú rácsostartó. A főtartók magas
sága hídvégeken 2,00 m, nyílásközépen 7,50
m. A kereszttartók egymás közötti távolsága
5,22 m. Felül a két főtartót a középső öt csomó
pontban 2,00 m magas rácsos keresztkötés kö
ti össze, alul mindegyik csomópontban ke
reszttartók és szélrácsok. A pályaszerkezetet 5
db I 500-as hossztartó és kereszttartók, azokon
egymás mellé elhelyezett zórésvasak és azo
kon zúzottkő és aszfalt képezte. A kiemelt
gyalogjárón párnafára helyezett pallózat ké
szült. A híd vasszerkezetét acélszürke színűre
mázolták.

A híd korszerűsítése 1993-ban

sra

A Sió ÉS A SÁRVÍZ HÍDJAI

szerkezetet kijavították, de nagyjavítást nem
végeztek.
1950-ben időszakos hídvizsgálatot és pró
baterhelést tartottak. Megállapították, hogy a
még sérült állapotban lévő híd csak 12 tonna
teherbírású [51.
1984 májusában egy magas jármű megron
gálta a felső keresztkötést. A javítást a TETA
Kisszövetkezet tervei alapján a Közgép végez
te 1984 decemberében.
1990 májusában még súlyosabb járműütkö
zés történt, a hidat a forgalom elől le kellett zár
ni szeptember 10-éig, erre az időre a TETA ter
vei szerint javítás és 4,4 m magas védőkapuk
készültek. 1993-ban a híd rehabilitációja kereté
ben a zórésvasas hídpályát vasbeton lemezre

A híd napjainkban (Dr. Koller Ida felvétele)

(Közútkezelő tervtára)

1912. október 5-én tartották meg az első
időszakos hídvizsgálatot, majd próbaterhelést
végeztek.
1924-ben a híd vasszerkezetét újra mázol
ták, a fapallós gyalogjárót vasbeton lemezre
építették át.
1928-ban tartották meg a második idősza
kos hídvizsgálatot. Elrendelték, hogy a hídon a
20 tonnás gőzeke csak középen haladhat át.
1931-ben a kocsipálya burkolatát eltávolí
tották és a zórésvasak közé kitöltőbetont és 5
cm vastag aszfaltburkolatot hordtak fel.
1945-ben a háborús események során a híd
középső részét felrobbantották. A robbanás a
pályaszerkezetet átszakította és több szerkeze
ti elemet megroncsolt. Még 1945-ben a pálya

cserélték, melyre rugalmas, szórt műanyag szi
getelés került, és felújították a híd mázolását is
[51. A102 éves hídszerkezet, ha korlátozással is
(16 t) jó szolgálatot tesz.
Irodalom:
[1 ] Szekszárd város történeti kronológiája
(Balog János).
[2] Evlia Cselebi török világutazó magyarországi
utazásai 1660-64. Gondolat, Bp. 1985.
[3] dr. Gáli Imre: Régi magyar hidak, Műszaki
Könyvkiadó, 1970.
14 J A híd törzslapja (1912) Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[5] A híd törzskönyvének folytatása (1984).
Közútkezelő tervtára, Szekszárd.
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Nagydorog-Sárszentlőrinc közötti Sárvíz-híd a 6232. j. úton

Építés éve:
Támaszköze:
Nyílásköze:
Pályaszélessége:
Teherbírás:
Tervező:
Kivitelező:
Próbaterhelés:

1926-1927.
18,90 m.
18,00 m.
0,60+4,80+0,60 = 6,00 m.
I. osztályú.
Székely Illés oki.
mérnök.
Rella Nándor építési
vállalkozó, Budapest.
1926. november 23.
Hídkép (Közútkezelő Kht. tervtára, 1967)

A híd egynyílású, felsőpályás, négyfőbordás vasbeton gerendahíd.
A hídfők 18-18 db vert facölöp-alapozással
készültek. A felmenő falazat tömör beton, mé
rete: 2,30-1,02x3,79x5,70 m, felül 1,80 m magas
térdfallal. A hídfők két oldalán 3,00 m hossz-

Ecsetrajz, dr. Imre Lajos
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ban párhuzamos szárnyfalak készültek. A
szárnyfal mellett a töltés lezárását terméskővel
burkolt földrézsű biztosítja.
Felszerkezet négyfőbordás vasbeton geren
daszerkezet, magassága nyílásközépen 1,40 m,
a hídfők fölött 1,73 m, a pálya
lemez vastagsága 19 cm. A főbordák tengelytávolsága egy
mástól 1,70 méter, vastagságuk
30 cm. A pályalemezen szigete
lés nem készült, burkolata ma
kadám volt. A kétoldalt kie
melt gyalogjáró külső szélén
6-6 db vasbeton korlátbáb, kö
zötte függőleges és vízszintes
osztású idomacél hídkorlát ke
rült elhelyezésre. A híd a II. vi
lágháborúban nem sérült meg,
ma 75 éves korában is jó álla
potban van.

Irodalom:
[1] A híd törzskönyve (1937), Köz
útkezelő tervtára, Szekszárd.
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Kölesdi Sárvíz-híd a 6233. j. úton

Építés éve:
Nyílások:
Pályaszélesség:
Szerkezeti hossz:
Teherbírás:
Megbízó:

1939-1940.
3,50+20,00+3,50 m.
1,00+6,00+1,00 = 8,00 m.
29,70 m.
20 tonna.
Államépítészeti Hivatal,
Szekszárd.

Érdekes, nem mindenben világos e híd törté
nete. Az biztos, hogy ősi átkelőhely Kölesd, ezt
jelzi az itt lévő Hídvég puszta is. Az I. katonai fel
mérésen a Sión és a Sárvízen is híd van jelölve
[1]. 1880-ban vastartós híd épült [21. 1913-ban
terv készült az akkor háromnyílásü (7,3+10,6+7,3
m) híd felszerkezetének átalakítására. Gero Béla
oki. mérnök három önálló vasbeton gerendahidat tervezett [3], ez azonban nem valósult meg,
az út törzskönyve (1934) ugyanis vasgerendás
hidat jelez [41. Ennek a hídnak az átépítésére ké
szült az említett terv, ezt azonban a középső nyí
lás kis mérete miatt nem fogadta el a hatóság.

A híd építéséhez a régi megmaradt hídfő
ket felhasználták. A közbenső támaszok fa
szádfal között síkalapozással készültek. Az
alaptestben 1,30x0,70x6,80 m méretű szerkeze
ti gerenda készült, melyből merev kapcsolattal
nyúlik ki a felmenő vasbeton keretláb.
A híd két főbordás vasbeton gerenda. A két
szélső nyílásban a szerkezet konzolosan nyú
lik a hídfő felé. A szerkezet magassága nyílás
középen 1,55 m, a közbenső támaszok fölött
1,95 m. A medernyílásban egy hossztartó és öt
keresztborda, valamint 12 cm vastag vasbeton
pályalemez alkotja a felszerkezetet. A szélső
nyílásban ellensúlyként kitöltő betont alkal
maztak. A kocsipályán szigetelés nem készült,
burkolatként 10 cm vastag kopóréteget dol
goztak be, míg a gyalogjárón 2 cm vastag portlandcement simítás készült.
A híd a II. világháborúban nem pusztult el,
ma is viseli a forgalmat.

Irodalom

A híd napjainkban (Bakó Jenő felvétele)

[1] XII/XXVIII szelvény,
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum.
[2] ÁÉH iratok Tolna Megyei
Levéltár I. 10. doboz.
[3] A híd átalakítási terve
(1913), Közútkezelő terv
tára, Szekszárd.
[4] Paks-kölesdi út törzs
könyve (1934), Kiskőrösi
Közúti Szakgyűjtemény.
[5] A híd terve, ÁÉH iratok,
Tolna Megyei Levéltár
I. 11. doboz.
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A Sió ÉS A SÁRVÍZ HÍDJAI

Medinai, Sárvíz-híd a 6316. j. úton

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség:
Acélszerkezet:
Teherbírás:
Megbízó:
Tervező:

Kivitelező:

1893.
20,00 m.
0,75+4,50+0,75 = 6,00 m.
32 tonna, minősége:
Martin-féle folytvas.
I. osztályú.
M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd.
M. kir. ÁÉH. Szekszárd,
Schlick-féle Vasöntöde
és Gépgyár Rt.
Zielinski Szilárd,
Sármezey Endre
társvállalkozók.

A híd oldalnézete (Közútkezelő Kht. tervtára)

A híd egynyílású, alsópályás,
párhuzamos övű, kétszeres rácsozású szegecselt rácsos szerkezet.
A hídfők síkalapozással, tég
lából épültek [1]. A vasszerkezet
anyaga, Martin-féle folytvas, a
zólyombreznói állami vasgyárból
származott. A szerkezeti eleme
ket a Schlick-féle Vasöntöde és
Gépgyár Rt. készítette és szállí
totta a helyszínre. A tíz keretből
álló, kétszeres rácsozású főtartók
6,20 m-re vannak egymástól. A
két főtartót alul szélrácsok és 550
m m magas kereszttartók mereví
tik. A kereszttartókon hosszirány
ba 5 d b 1-200 mm magas henge
relt acélgerendát helyeztek el,
melyen keresztirányban egymás
mellé zórésvasakat raktak fel. A
zórésvasak közé makadámot,
majd később kitöltőbetont és azon kiskocka
kő-burkolatot építettek be. A gyalogjárókon
tölgyfapallózat készült, ez átépült. Az acél
szerkezet a hídfőkön fix, illetve mozgósarura
támaszkodik fel. A híd a II. világháborúban
nem sérült, így a korai, eredeti állapotában
üzemelő acélhídjaink egyike, melyet neves
tervezők, kivitelezők készítettek.

Irodalom:
11] A hídtervek másolata és törzskönyve (1929),
Közútkezelő tervtára, Szekszárd.

A híd napjainkban
(Uvaterv, Dr. Koller Ida felvétele)
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KAPOS-HIDAK
Dombóvári Kapos-híd a mai 611. számú úton

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség
Teherbírása:
Megbízó:

Tervező:

Kivitelező:

1888-89.
18,0 m.
6,20 m.
II. osztályú, (400
kg/m^
M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd,
Sebők Kálmán műszaki
ellenőr.
Harmath András főmér
nök, ÁÉH és Schlickféle Vasöntöde és
Gépgyár
Rika János (alépít
mény), Schlick-féle Vas
öntöde és Gépgyár
(felszerkezet).

Dombóvár a Kapós fontos átkelőhe
lye volt már a római uralom alatt is, ezt
jelzi a település neve (Pons sociorum),
valamint az is, hogy 1715-ben a telepü
lés pecsétjén híd látható [1]. Egy 1726ban készült összeírás 612 öl hosszúságú
hidat tartalmaz, melyet Baranya megyé
vel közösen tartanak fenn [2]. A nagy
hídhossz a Kapós rendezetlen széles ár
tere miatt adódott, a vízrendezés után
először még háromnyílású fahidat ter
veztek, ám ehelyett az érdekes rácsoza
sd „vashidat" építették meg [3].

Mindkét hídfő fa szád
fal védelme mellett síkala
pozással készült, melyen
hátul fogazott, tégla felme
nőfal épült. A hídfő két vé
gén 2,25 m hosszú, a hídten
gellyel párhuzamos egybe
épült szárnyfalak kapcso
lódnak. A hídfő látható felületeit, faragott
terméskő burkolattal látták el.
A felszerkezet kétfőtartós, párhuzamos
övű alsópályás acélszerkezet. A két középső
keret kétszeres rácsozású, a többi oszlopos rá
csozasd. A főtartók magassága 2080 mm, a ke
reszttartóké 600 mm. A pályalemezt kereszttar
tók, 6 db 1-200 mm-es hengerelt acéltartó és

Képeslaprészlet (1942, Gyökér István gyűjteménye)
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rajta sűrűn elhelyezett zórésvasak hordják. A
zórésvasak felett a kitöltőbeton középen 15 cm,
a széleken 8 cm vastag, erre 3 cm kopóbeton
burkolat készült. A hídon külön korlát nem ké
szült, a főtartókra vízszintesen elhelyezett és
szegecseléssel leerősített szögvas képezi a kor
látot. Az 1942. június 19-én keltezett leírás sze
rint a híd felszerkezete a hídfők dőlése követ

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

keztében az ellenfalak közé szorult. A vasszer
kezet dilatálása megszűnt, a hídszerkezet a
megengedettnél nagyobb mértékben kilengett.
Hogy a további dőlés megszűnjék, az ellenfal
betontestét a feljáró felé vasbeton konzollal kel
lett megtoldani. Az ezen nyugvó föld ellen
súlyként akadályozta meg a meder felé való to
vábbi elfordulását [3].

Dombóvári Kapos-híd újjáépítése a 611. számú úton

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélessége:
Teherbírása:
Lebonyolító:

1952-1954.
17,85 m.
1,25+7,00+1,25 = 9,50 m.
„A" osztályú.
Közúti Hídberuházási
Vállalat, Maczák
György műszaki ell.
Mélyépítési Tervező
Tervező:
Vállalat, Thoma József.
3. számú Mélyépítő
Kivitelező:
Vállalat, Miszori Ferenc
és Bokor István
építésvezetők.
Forgalomba helyezés: 1954. augusztus 18.
A híd II. világháborús károsodásáról és ja
vításáról nem sikerült egyértelmű információt
szerezni.
Az új felszerkezet a régi Kapos-híd jó álla
potban lévő hídfőin épült. Szerkezetileg felső
pályás, kéttámaszú utófeszített monolit vasbe
ton lemezhíd.
A régi hídfők alépítménye síkalapozású. A
hídfőket a gyalogjárók részére konzolosan szé
lesítették ki. A töltés megtámasztására a hídfő
két oldalán egybeépült 2,54 m hosszú párhuza
mos szárnyfalak szolgálnak.
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A pályalemez magassága hídtengelyben 55
cm, a kiemelt szegélyeknél 49 cm. A szükséges
feszítő erőt 57 db kettősszárú (Böröcz-féle) ká
belköteg biztosítja, melyek egyenként 16 db 5
m m átmérőjű 150-130 KB jelű, bitumen
bevonatú acélhuzalból készültek. A hajtű alak
ban meghajlított feszítőelemek bitumenbevo
nata a kábelburkoló csövet helyettesítette, az
építési tapasztalat szerint sok gondot okozva.
A bitumenkenés Budapesten készült, textilte
kercseléssel. Az 57 pár függőleges síkban para
bolikus kábel helyszíni szerelése is nehézkes

A feszítőkábelek elrendezése
(Böröcz Imre, szerk.: Feszített betonszerkezetek
(Közlekedési Kiadó Bp. 1953.)
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A híd felújítása és kerékpároshíd építése napjainkban

volt. A feszítéshez kábelbekötő betontömbök és
húzófejek készültek. A pályalemez betonozása
hideg időben történt, ez a beton gőzölését tette
szükségessé. A feszítés két lépcsőben történt,
először önsúlyra, a második feszítés pedig ked
vező tavaszi időjárásban. A feszítés a második
ütemben négy hétig tartott, részben a húzófej
elnyíródása miatt. Az elkészült lemezhidat
gondosan próbaterhelték, s igen alapos értéke
lés készült hazánk ötödik, akkor a legnagyobb
nyílású, speciális technológiájú hídjáról, mely
elkészülte óta jó állapotban van [4, 5, 6].
A most folyó felújítási munka során önálló
kerékpárhíd készül.

Irodalom:
[1] dr. Szőke Sándor: Dombóvár, 1971.
[2] dr. Szőke Sándorné: Az 1692 évi Kelez Mihály-féle
összeírás, Tanulmányok Tolna megye történetéből,
X. Szekszárd, 1983.
[3] A híd törzskönyve (1929), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[4] Apáthy Árpád: Utófeszített vasbeton lemezhíd épí
tési tapasztalatai, Méh/építéstudományi Szemle,
1955.1. sz.
[5] A híd törzskönyve (1955), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[6] Böröcz Imre: Feszített betonszerkezetek II., Közle
kedési Kiadó, 1953.

A híd a felújítás előtt (ÁKMI, 1997)
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Döbröközi Kapos-híd a 65159 j. úton

Építés éve:
Nyílásai:
Pályaszélesség:
Acélszerkezet súlya:
Teherbírás:
Megbízó:

1893.
18,00 m.
0,75+4,50+0,75 = 6,00 m.
28,4 tonna.
I. osztályú.
M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd.

Tervező
alépítménynél:
vasszerkezetnél

M. kir. AEH. Szekszárd,
Schlick-féle Vasöntöde
és Gépgyár Rt.
Kivitelező:
Zielinski Szilárd és
Sármezey Endre vállal
kozók.
Forgalomba helyezés: 1893. november 26.
Döbrököz ősi átkelőhely a Kapóson, a kö
zépkorban vár őrizte az itt lévő hidat [1]. Az I.
katonai felmérés térképszelvényén jelentős út
csomópontot, a két ágra szakadt Kapóson hi
dakat, ezek mellett a vár romját jelölték be a
hadmérnökök [2]. Levéltári anyagok (1828,
1833 és 1847-ből) hídja vitásról, az 1847-ből
fennmaradt „nagyhíd" építésének elrendelésé
ről szólnak [3],
A híd egynyílású, alsópályás, kétfőtartós,
rácsos, szegecselt acélszerkezet. A tégla és kő
anyagú hídfők négy sor cölöpalapon nyug
szanak [4]. A felszerkezet kétfőtartós 9x2,10
méteres rácsos mezőkből tevődik össze, me
lyeket alul kereszttartók és szélrácsok mere
vítenek. A kereszttartók mérete: 550 m m ma
gas, 6000 mm hosszú szögvassal merevített
gerinclemezes tartó. A kereszttartókon 3 db
I-200-as hengerelt acél hossztartó helyezke
dik el, amelyekre zórésvasakat erősítettek fel.
A zórésvasak közé és fölé 15-20 cm vastag
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ságban makadámburkolat készült. A gyalog
járót fa keresztgerendán tölgyfa palló képez
te. A korlátot a főtartók belső szerkezetére
két, vízszintesen felerősített idomvas alkotja.
A híd mázolását egy alapmázzal és két réteg
szürke olajfestéssel 1893. októbertől 1894 ápri
lisáig végezték el [5].

Döbröközi Kapos-híd helyreállítása
a 65159. j. út 1+589 km-ben.
Helyreállítás éve:
Nyílásköze:
Pályaszélesség:
Szerkezeti hossz:
Megbízó:
Tervező:
Kivitelező:

1949.
18,00 m.
1,00+4,20+1,00 = 6,20 m.
19,25 m.
Szekszárdi Államépíté
szeti Hivatal.
A régi terveket használ
ták fel.
Közúti Hídfenntartási
Nemzeti Vállalat,
Rosztóczy Alfonz
építésvezető.

Az 1944. évi háborús események során e
híd Döbrököz község felé eső két utolsó keretét
felrobbantották és a szerkezet a Kapósba zu
hant. Még a hadműveletek során a roncsokra
fahidat építettek. A forgalmat a híd helyreállí
tásáig ez a provizórium bonyolította le.
A helyreállítási munkákat a Közúti Híd
fenntartó N. V. 1949. évi szeptember hó l-jén
kezdte meg. Ennek során a vállalat a lezuhant
hídszerkezetet cölöpjárom segítségével és hid
raulikus sajtókkal a Kapós medréből felemelte.

KAPOS-HIDAK

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

A hiányzó k é t keretet a regölyi
Kapos-híd r o n c s a i b ó l kitermelt
haszonvas a n y a g felhasználásá
val pótolta [6]. A hossztartó- és
korláthiányokat a Hídfenntartási
N . V. telepén tárolt vasanyagból
pótolták. A h i á n y z ó előregyártott
vasbeton járdalemezeket a válla
lat részben a regölyi híd roncs
anyagából pótolta, részben a
helyszínen g y á r t o t t a le. A pálya
szélességet 1,15+4,30+0,85 = 6,30
méterre m ó d o s í t o t t á k . A régi m a 
k a d á m b u r k o l a t helyett, v a s b e t o n
lemezre helyezett aszfaltburkola
tot készítettek.
A híd tartószerkezete békaperspektívából (dr. Tóth Ernő felvétele]

Irodalom:
[1] Karoliny Márton: Tolnai utak, KPM Szekszárdi
KIG1982.
[2] XjXXVII szelvény, Hadtörténeti Intézet és Múzeum
[3] 1847/4162 TmÖL.
[4] A híd eredeti tervének másolata, Közútkezelő
tervtára, Szekszárd.

[5] A híd törzskönyve (1929), Közútkezelő tervtára,
Szekszárd,
[6\ A híd helyreállításának dokumentációja,
Közútkezelő tervtára, Szekszárd.

A 109 éves „vashíd" napjainkban (Bakó Jenő felvétele
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Kurdi Kapos-híd a 6532. j. úton

Építés éve:
Nyílásköze:
Pályaszélessége:
Terhelés:
Megbízó:
Tervező:
Kivitelezők:

1926.
18,00 m.
0,60+4,80+0,60 = 6,00 m.
I. osztály.
M. kir. Államépítészeti
Hivatal, Szekszárd.
Székely Illés oki.
mérnök.
Bella Nándor építési
vállalkozó Budapest,
Stocker György és
Matuzer István.

Kurdnál a Kapóson kedvező átkelőhely
volt ősidők óta, mivel a folyó széles ártere itt
erősen leszűkül. Jól látszik az I. katonai felmé
résen, hogy nem kellett túl hosszú hidat építe
ni [1].
Állandó híd építésére viszonylag későn ke
rült sor, nyilván a forgalom ezt korábban nem
igényelte erőteljesen.
A hídfők fa cölöpalapozással készültek.
Alaptestenként három sorban 18 db 25 cm át
mérőjű facölöpöt vertek le. A tömör beton fel
menő térdfalas falazat 2,30-1,50x3,79x5,70 m,
melyhez kétoldalt 3,00 m hosszú szárnyfal
csatlakozott. A felszerkezet a hídfőkre csúszólemezen támaszkodott.
A négyfőbordás felszerkezet magassága
nyílásközépen 1,59 m, hídfők fölött 1,92 m. A
főbordák 3,50 m hosszon kiékeltek, vastagsá
guk 30 cm. A pályalemez 19 cm vastag, ezt öt
keresztborda merevíti. A kocsipályán szigete
lés nem, csupán vízhatlan cementsimítás ké
szült, erre 13 cm vastag itatott makadámot épí
tettek.
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Kurdi Kapos-hídprovizórium
a 6532. j. úton
Provizórium építés éve: 1959.
Nyílásközök:
3,25+3,25+10,10
+9,40+4,20 m.
Pályaszélesség:
1,25+3,50+1,25 = 6,0 m.
Teherbírás:
„C" osztály.
Tervező:
Uvaterv.
1944-ben a visszavonuló német hadsereg
felrobbantotta a hidat, a felszerkezet a mederbe
zuhant. A hídfőkön külsőleg megállapíthatóan
sem repedést, sem elmozdulást nem észleltek.
Az újjáépítési igények sorrendjében csak ké
sőbb épülhetett végleges híd, ezért átmenetileg
ideiglenes jellegű műtárgyat kellett építeni. A
hídprovizórium különböző méretű szegecselt
acéltartós felszerkezetekkel épült, roncshidak
hasznosítható anyagából.
A megmaradt alaptesteket használták fel, a
felsőrész visszabontásával és új rábetonozással. A rábetonozás magassága a jobb oldali híd
főn 1,20 m, a bal oldali hídfőn 1,05-1,43 m.
A medernyílásban 10 db 191/5,5 mm átmé
rőjű, 10,00 m hosszú acélcső cölöpöt vertek le. A
cölöpjármot 2,00-2,00 méterenként U-vasakkal
fogták közre és szögvasakkal merevítették.
A cölöpvégeket felül B200-as minőségű vasbe
ton szerkezeti gerenda fogta össze. A mederszé
leken a kisebb tartók alátámasztására hasonló,
de egysoros cölöpözés készült. A szárnyfal pót
lására hídfőnként és oldalanként előregyártott
lefedő pallókat helyeztek el a támcölöpök
mögé. Az egyes nyílásokban 5-5 db különböző
magasságú szegecselt acéltartót építettek be.

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

KAPOS-HIDAK

A tartókat keresztkötésekkel merevítették.
A szegecselt acéltartókon, sűrűn elhelyezett
zórés-vasak és rajta kitöltőbeton alkotta a
pályalemezt, melyen 5 cm aszfaltburkolat

készült. A 6 cm vastag vasbeton gyalogjárón
2 cm portlandcement simítást készítettek és a
szélén függőleges lécosztású hídkorlátot he
lyeztek el.

Kurdi Kapos-híd újjáépítése a 6532. j. úton

Újjáépítés éve:
Nyílások
merőlegesen:
Szerkezeti hossza:
Pályaszélessége:
Terhelés:
Tervező:
Kivitelező:

1977-1978.
8,00+22,00+8,00 m.
42,07 m.
1,25+8,50+1,25 = 11,00 m.
„A" osztályú.
Uvaterv, Néveri Imre.
Hídépítő Vállalat, Bod
nár József ép. vez.

Az 1959-ben épített hídprovizórium teher
bírása, szélességi mérete a megnövekedett for
galmi igényeknek idővel már nem felelt meg.
Ezért állandó jellegű híd építését vették tervbe.

Az új híd háromnyílású, előre
gyártott vasbetongerendás fel
szerkezetű.
A hídfők és közbenső pil
lérek cölöpalapozással ké
szültek. A hídfőknél 11-11 db
NC 90 jelű, 9,00 m hosszú, a
közbenső pilléreknél 20-20 db
N C 80 jelű, 5f5 m hosszú vas
beton cölöpöket használtak fel.
A hídfők felmenő falazata
0,70x2,58x11,16 m tömör beton, melyet felül vas
beton szerkezeti gerenda zár le. A pillérek két
vége íves kialakítású.
A két szélső nyílásban 44-44 db FT 8 A jelű,
8,50 m hosszú, a középső nyílásban 14 db
EHGT 22,80-90 A jelű, előregyártott és előfeszí
tett vasbeton gerenda alkotja a felszerkezetet.
A tartók együttdolgoztatását 14 cm, illetve
20-25 cm vastag, helyszínen készített vasbeton
lemez biztosítja. A kiemelt gyalogjárdákat a ko
csipálya felől előregyártott beton kerékvető
elemek, kívülről helyszínen előregyártott vas
beton szegélyelemek határolják. A hídon szab
vány idomacél hídkorlátot helyeztek el.
Irodalom:
[1] XI/XXIX
szelvény,
Hadtörténeti
Intézet
és Múzeum.
[2] A híd tervei,
Közútkezelő
Kht. Szekszárd.

A híd ma
(Fotó: Bakó Jenő)
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Szakályi Kapos-híd újjáépítése a 65. sz. úton

Újjáépítés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség:
Kivágott részek:

Szerkezeti hossz:
Teherbírás:
Megbízó:
Tervező:

Kivitelezők:

1949.
5,90+20,80+5,90 m.
0,75+6,50+0,75 = 8,00 m.
A felmenő betonfalazat
1,50-I,00x5,22x
8,04-7,40 m.
39,30 m.
20 tonna.
Közlekedésügyi Minisz
térium V/2, hídosztály.
Állami Mélyépítéstu
dományi és Tervező In
tézet, dr. Schwertner
Antal egyetemi tanár.
Mélyépítő és Mélyfúró
Nemzeti Vállalat, Buda
pest, Állami Közúti
Hídfenntartási Üzem,
Budapest.

Bél Mátyás 1735-ben írt nagy művében em
líti a szakályi hidat [1]. Az I. katonai felmérésen

gát és két híd látható a település melletti átke
lőhelyen [2].
Párhuzamos övű, kétszeres rácsozású
„vashíd" épült a Kapóson 1883-ban, olyan,
mint Dombóvárnál, Döbrököznél, Medinánál.
(Csak korabeli képeslap pici képét sikerült fel
lelni.) E híd 1940-ben az egyik hídfő alámosása miatt összedőlt. A helyreállításról többek
között a régi felszerkezet statikai számítása ta
núskodik [3].
A hidat a második világháborúban felrob
bantották. A felrobbantott híd mellett cölöpjármos provizórium épült. Az új híd kéttámaszú,
konzolosan túlnyúló, acélgerendás, a pályale
mezzel együttdolgozó felszerkezetű.
Alépítmény: mindkét pillér cölöpalapozá
sú. A Szakály felőli pillérnél négysorú, a
Hőgyész felőli pillérnél háromsorú, vert 30/30
cm keresztmetszetű vasbeton cölöpöket alkal
maztak. A konzolvégeknél a töltés lezárását a
vasbeton pályalemezzel egybeépült, lefelé
nyúló kötény fal és függő szárnyfal szolgálja.

Az acéltartók behúzása (Építési napló, 1949)
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A híd rehabilitáció előtt (Közútkezelő felvétele, 1990)

A szélesítési-erősítési munka 1998-ban (Közútkezelő felvétele)

A híd rehabilitáció után (Bakó Jenő felvétele

KAPOS-HIDAK

Felszerkezet: négy
főtartós, 800 mm magas
hengerelt acélgerendás,
a l ó cm vastag vasbeton
pályalemezzel együtt
dolgozó szerkezet. Az
acéltartók a budapesti
Erzsébet-híd roncsából
származnak. Az acél
szerkezet gyártását és
helyszíni szerelését az
Állami Közúti Hídfenn
tartási Üzem végezte. A
tartók behúzása csör
lőkkel történt [4]. Az
acéltartók egymás kö
zötti távolsága 2,20 m.
A tartók merevségét ke
resztirányú tartók és
ferde rudak biztosítják.
A kiemelt gyalogjáró le
mez utólagos betono
zással készült. A kocsi
pályán szigetelés nem
készült, a burkolat 5 cm
vastag aszfalt volt. A
híd erősítése és kismér
tékű szélesítése 2001ben megtörtént [51.
Irodalom:
[1] Bél Mátyás: Tolna
vármegye leírása,
Tanulmányok Tolna
megye történetéből IX.,
1979.
[2] Az I. katonai felmérés
XI/XXVIII. szelvénye,
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum.
[3] Mistéth Endre statikai
számítása (1940),
Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
[4] A híd építési naplója
(1949), Közútkezelő
tervtára, Szekszárd.
[5] A híd erősítési terve,
Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
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Regölyi Kapos-híd a 63317. j . úton

Az építési provizóriumnak szánt felszerkezet napjainkban (Bakó Jenő felvétele

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség:
Teherbírás:
Megbízó:
Tervező:
Kivitelező:

1962.
20,0 m
0,50+3,80+0,50 = 4,80 m.
„C" osztály.
KPM Közúti
Igazgatóság, Kaposvár.
Uvaterv, Hídépítő
Vállalat.
Hídépítő Vállalat,
Kemény István
építésvezető.

Állandó, 20 m nyílású „vashíd" 1892-ben
épült a Kapóson Regölynél a döbröközi és me
dinai hidakhoz hasonló párhuzamos övű, két
szeres rácsozású szerkezettel Zielinski Szilárd
és Sármezei Endre tervei szerint [1]. Ezt a hidat
a II. világháborúban felrobbantották. A forga
lom biztosítására háromnyílású provizórium
épült. Ennek állapota fokozatosan romlott,
ezért a híd mellett acéltartós zórésvasas provi
zóriumot terveztek.
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A kivitelező vállalat javaslatára a tervezett
felszerkezetet - közbenső alátámasztás nélkül
az épen maradt hídfőkre helyezték, így egy
félállandó hídszerkezet épült, építési provizó
rium helyett [2].
A híd felsőpályás, szegecselt - a toldásoknál
csavarozott - I-tartós zórésvasas szerkezetű.
A tatabányai hídprovizóriumból kibontott
három szegecselt gerinclemezes ikertartó képezi
a híd felszerkezetét. A tartókra sűrűn elhelyezett
zórésvasakat raktak, melyeket szorítólemezes
csavarokkal rögzítettek. A zórésvasak közeit sa
lakbetonnal töltötték ki, a pálya keresztirányú
lejtését kialakítva. A gyalogjáró helyszínen beto
nozott vasbeton szerkezetű, rögzítését a zórés
vasak tetejére hegesztett vaskampók biztosítják.
Irodalom:
[1] A medinai Sárvíz- és regölyi Kapos-híd terve
(1893), Közútkezelő tervtára, Szekszárd.
[2] A híd tervdokumentációja, központi hídtervtár,
ÁKMI Kht. Budapest.
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Pincehely belterületén, Kapos-híd újjáépítése a 61. sz. főúton

Újjáépítés éve:
Nyílása ferdén:
Pályaszélesség:
Szerkezeti hossza:
Teherbírása:
Megbízó:

Tervezők:
Kivitelezők:

1949.
27,70 m.
0,75+6,50+0,75 = 8,00 m.
42,8 m.
20 tonna.
Államépítészeti Hivatal,
Szekszárd, Orbay Rezső
műszaki ellenőr.
Ecker Viktor és Veres
Ede oki. mérnökök.
Kenderessy-MagyarFarkas államosított
Mélyépítő Vállalat, Cser
Sándor építésvezető.

Bél Mátyás 1735-ben említi a pincehelyi
Kapos-hidat. Különlegesség, hogy 1739-ben jár
vány miatt a megyegyűlést éppen itt a szabad
ég alatt tartották meg, így a Kapóstól keletre, il
letve nyugatra fekvő járások küldöttei közvetle
nül nem érintkeztek egymással. Az I. katonai
felmérés három hidat jelöl a Kapós medrén és
árterén. Az 1848-49-es szabadságharcban is je
lentős szerepe volt a hídnak. 1941-ben vasbeton
gerendahidat építettek a sárszentlőrinci Sárvízhídhoz hasonló kialakítással.

A híd napjainkban (Fotó: Bakó Jenő)

A régi kéttámaszú vasbeton gerendahidat
1944-ben felrobbantották. A roncsok mellett az
orosz hadsereg 1944-ben egy ideiglenes fahidat
épített, s a forgalom ezen a hídon bonyolódott
le. Az új híd nem a régi híd helyén épült, hanem
attól a vízfolyás irányába 14,00 méterre. Az új
híd mereven befogott vasbeton lemezkeret.
Mindkét hídfő cölöpalapozású. Az alapokat
eredetileg ferdén levert facölöpökkel tervezték,
mivel a cölöpöket beszerezni nem tudták, a
Közlekedésügyi Minisztérium hídosztálya fúrt
vasbeton cölöpözést rendelt el. Mindkét hídfő
20-20 8,00 m hosszú 30 cm keresztmetszetű a
függőlegessel 15°-os szöget záró fúrt vasbeton
cölöpökön nyugszik. Az alaptest 4,27x1,801,00x7,00 rn, melyhez a keretláb mereven kap
csolódik. A keretláb alul 1,00 m, felül az íves
résznél 1,60 m. A keretláb két szélén, egybeépült
11,00 m hosszú függőszárnyfal kapcsolódik,
melyeket egymáshoz 3 db 0,20x1,00 m kereszt
metszetű vasbeton gerenda köt össze.
Felszerkezet konzolos terhelőszekrénynyel
ellátott vasbeton lemezkeret híd, amelynek sza
bad nyílása 27,70 m. A vasbeton lemez vastagsá
ga hídtengelyben 80 cm. A kocsipályán 5-8 cm
vastag kopóbeton burkolat készült, a gyalogjáró
kon 2 cm aszfaltburkolatot hordtak
fel. A szárnyfalak, valamint a leter
helő szekrények merevítő bordái
ban felhasznált U-vasak a felrob
bantott dunaföldvári Duna-híd
roncsanyagából kerültek ki.

Irodalom:
Hl A híd törzskönyve (1959),
Közútkezelő tervtára, Szekszárd
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BONYHÁDI ÉS SZEKSZÁRDI HIDAK
Bonyhád hidjai

Bonyhád központját csupán néhány száz
méteres bekötőút köti össze a 6. sz. főúttal. Ez
a bekötőút keresztezi a Völgység-patakot, me
lyen egy több mint kétszáz éves kőhíd áll. Fél
évszázaddal ezelőtt, amikor a főút új nyomvo
nalán kiépült, a település fejlődése még csak a
Völgység-patakig terjedt. Ma már az ipari jelle
gű beépítés túlnőtt nemcsak a patakon, hanem
a főúton is, átterjedt a főúttól keletre fekvő
hegyoldalra is, ahol régebben csak a temető sír
jai foglaltak helyet.

Bonyhád környéke a II. katonai felmérésen (1860)
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A barokk kori kőhíd ma már szerves része
a bonyhádi utcahálózatnak, illetve műtárgyai
nak. A híd 1782-83-ban épült. E tényt bizonyít
ja, hogy több falu bírája panasszal fordult a me
gyéhez amiatt, hogy a fuvarosoknak nem
fizették ki a bonyhádi (és bátaszéki) kőhidakhoz szükséges kő fuvardíját. A Tolna megyei le
véltárban 1-1784/36. szám alatt, gót betűkkel
írt német nyelvű nyugták találhatók, melyek
nyilvánvalóan a kifizetés (tehát a teljesítés iga
zolása) után kerülhettek letétbe. Az utak és hi
dak 1837. évi össze
írásában az anyagnak
és a méreteknek a ma
iakkal való azonossá
ga világossá teszi,
hogy a tárgyalt híd
eredeti
formájában
megmaradt az össze
írás óta a mai napig.
Annak idején 5 öl,
tehát közel 10 méter
szélességből a bekö
tőút számára 2 kocsi
nyom volt szükséges,
ami a kétoldali mell
védekkel együtt is
csak annyit foglalt el
a szélességből, hogy a
gyér kocsiforgalom
mellett a gyalogosok(Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
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nak is jutott hely. Megváltozott azonban a szé
lesség megítélése a gépkocsiforgalom megjele
nésével és a gépjárművek sebességének foko
zatos növekedésével. A híd szélessége kevés
volt arra, hogy a gyalogosok biztonságos átjá
rása számára kiemelt szegéllyel bíró járdát le
hessen elkülöníteni. A híd déli - befolyási - ol
dalán, a barokk építmény mellett, de attól
teljesen különállóan, néhány lépésnyi távolság
ban, a 20. század végén gyalogátkelő híd épült,
mely lehetővé teszi a híd déli homlokzatának
közelről való megtekintését. Az északi oldalon
semmiféle építmény vagy növény nem zavarja
a hídra való rálátást.
Maga a barokk híd kétnyílású terméskő
boltozat, nyílásainak mérete két-két öl (3,803,80 m). A mellvédek közép felé enyhén emel
kednek, de középen sem haladják meg az 1 m
magasságot. A dél felőli mellvédet a híd köze
pén álló Nepomuki Szent János-szobor díszíti,
melyet a rajta lévő felirat szerint Kupi Antal és
neje Konstanczer Borbála állított 1926-ban,
nyilvánvalóan a régebbi barokk szobor helyé
re. A híd a még fennálló kevés számú barokk
hídjaink közé tartozik, megkülönböztetett fi
gyelemre érdemes műemlék.
Bonyhád többi kőhídjáról csak fél évszá
zaddal későbbi levéltári iratokból lehet tájéko
zódni. A Cikóról Bonyhádra vezető úton lévő
kőhíd építkezését az 1791/1839. sz. vármegyei

A 21 9 éves boltozat (Gáli István

határozat említi, melyben Vizsolyi Eduárd fő
szolgabíró utasítást kap, hogy a mérnöki „előszámolás" szerint minél „jutóbban" gondos
kodjék a munka „eszközléséről" a Perczel
Gábor úr által önként felajánlott téglapótlással.
A következő évben 42 forint 24 krajcár kifizeté
séről történik intézkedés Cikó falu bírájának,
aki a falu pénztárából előlegezte a szükséges
összeget.
A Bonyhádról Szekszárdra vezető úton, a
bonyhádi hegy alatt 1846-ban két új hídról esik
szó, melyeknek felépítéséhez Dőry Lajos tábla
bíró úrtól 12 ezer db téglát vásároltak 120 pen
gő forintokért. Sajnos az iratok fogalmazása
n e m elég szabatos ahhoz, hogy m e g lehessen
állapítani, vajon mely hidak minemű munkála
tához volt szükség az anyagra.
A Völgység-patak a műemlék híd elha
gyása után mintegy százlépésnyire keresztgá
ton bukik át, majd függőhíd alá ér, mely
könnyedségével vonja magára a figyelmet.
Elénk kékre festett vasszerkezete egyedi
m u n k a . Merevítő tartó hiányában elég sérülé
kenynek látszik. Gyalogosok átkelésére szol
gál és céljának meg is felel. Korlátját a
függesztővasak és a főtartó alkotják. Elénk
színe jól érvényesül a növényzettel enyhén
benőtt ipari környezetben.
Ettől a gyaloghídtól nem messze, mintegy
50 lépésnyire újabb gyaloghíd szeli át a Völgy
ség-patak medrét. Egy
szerű gerendahíd, jelle
gében egészen más,
mint a fentebb említett
szomszédja.
Mindkét híd jól il
leszkedik a tájképhez.
Magassági elrendezés
tekintetében érdemes
kiemelni, hogy a be
ágyazott medrű pata
kot mindkét híd a töl
tés magasságában íveli
át és ezzel a környezet
hez jobban illeszkedik,
mint az olyan barká
csolt palló, mely a mély
meder alján, közvetle
nül a víz fölött vezeti át
a gyalogost.
rajza
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Szekszárd hidjai
Szekszárd fejlődése csak a 20. század máso
dik felében érte el Magyarország megyei szék
helyeinek városias jellegét, beépítettségét és ez
zel a Tolna megyei településekhez viszonyított
elsőbbségét, majd vezető szerepét. A várost a
tőle nyugatra lévő hegyekről lezúduló Séd pa
tak osztja ketté, mely a város területén széles és
mély völgyeletet alkot. Ennek a torrens jellegű
vízfolyásnak régebben csupán csekélyebb mé
retű árka volt, melynek áthidalására nem volt
szükség, sem igény. Egyetlen kisméretű hídja
volt a város Duna felőli szélén, a mai 56. sz. fő
út elődje számára.
A patak azonban ezt az árkot fokozatosan
kimosta és mélyítette, eleinte csak kisebb mér
tékben. A torrens eróziós munkája felgyorsult
akkor, amikor a Szekszárd feletti enyhe lejtésű,
erdős hegyoldalon szőlőt telepítettek. A terület
esővizei a természet adta tárolás nélkül egyre
nagyobb tömegben ömlöttek az árokba, mos
ták el partjait, azt m i n d jobban bővítették.
A 18. század végén a megnövekedett víz
mennyiség mind nagyobb területeket öntött el

a városmag közelében, ahol a főutat csak az
említett kisméretű hídnyílás ívelte át, mely a
vizet felduzzasztottá. Az 1796. június 15-én
kelt kérelem Szekszárd bírájának és esküdt
jeinek beadványát tartalmazza, melyben azt ké
rik a megyei hatóságtól, hogy a „város hídját
szélesítsék ki", mert a Séd vize n e m tud lefoly
ni. Ez a híd a mai Rákóczi út hídja volt, mely az
azóta beboltozott árok fölött vezette át az utat.
Ugyanakkor a Séden való átjárás iránti
igények is megnövekedtek, úgyhogy az árok
áthidalására a város belső területén is hidat
kellett építeni. A szekszárdi levéltárban őrzött
280/1836. sz. iratban két helybeli polgár elpana
szolja, hogy a Sédet átívelő fahíd megrongáló
dott, helyette boltozott híd építésére lenne
szükség. Mint írják: „... a kimosások az árok
partján épült házakat veszélyeztetik", volt ház
amelyik összeomlott. A panaszbeadvány nyo
mán a járási főszolgabíró utasítást kapott, hogy
intézkedjék az ároknak a veszélyeztetett helyen
való beboltozása iránt, ami meg is történt.

Szekszárd hét hídja 1 799-ben Wenzelans Ferenc kőműves rajzán (Karoliny Márton nyomán)
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Szekszárd néhány fontos hídja

A Babits művében megörökített, megszélesített boltozat

A Séd befedett medrének keleti vége

(Kaczián János felvétele)

(Gaáll Endre felvétele)
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tak. Új lakótelepek keletkeztek, melyeket a Séd
egyre szélesedő árka elkülönített a középkori
városmagtól. A további rongálásoknak elébe
vágva a város a patak szabályozását határozta
el és azt az 1926-28. években végre is hajtotta.
E program keretében 8 gát és 2 híd épült.
Szekszárd város kezelésében ma 39 hidat
tartanak nyilván, jó részük (14) kisebb vízfo
lyásokat, árkokat áthidaló gyaloghíd, ezekhez
járul még négy, országos közúton lévő híd.
A hidak közül figyelmet érdemel két tég
laboltozat: Bálint köz és Babits Mihály utca,
mindkettő a Séd hídja és a pataknak az
A Zrínyi utcai Séd-híd (Kaczián János felvétele)
1926-28. évi szabályozásával kapcsolatban
épült újjá. Érdeklődésre tarthat számot eze
A város fejlődésével és a Séd okozta kimo
ken kívül a Zrínyi utcai vasbeton lemezhíd, a
sások sokasodásával a város gondjai fokozódKablár köznél álló, alul bordás
vasbeton lemezhíd, a már ko
rábban említett Rákóczi úti Sédhíd, továbbá a Bajcsy-Zsilinszky
úti gyaloghíd, mely ugyancsak a
Sédet íveli át a vasútállomásnál.
Valamennyi felsorolt híd helyén
korábban is álltak hidak, ez alól
kivétel csak a Bálint híd (1926)
és a Kablár köznél lévő híd,
mely utóbbin emléktábla hirde
ti, hogy Vendel István polgár
Szekszórd térsége az új Duna-híddal
mester működése idején épült
1. A ó. sz. főút közúti Sió-hídjai, 2. A palánki Sió-híd
1928-ban.
3. A vasúti Sió-híd, 4. A Sió torkolati műtárgya

A Sió torkolati műtárgya (Mávag archívur

A híd nyitott állapotban
(Mávag archívum)

130

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

VASÚT FÖLÖTTI HIDAK

VASÚT FÖLÖTTI HIDAK
Tolna község határában, közúti felüljáró a 6. sz. főúton

Építés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség:
Teherbírás:
Megbízó:
Kivitelező:

1953.
3,40+11,20+3,40 m.
0,75+7,00+0,75 - 8,50 m.
1/A osztályú.
Közúti Beruházási
Vállalat.
Hídépítő Vállalat.

A kétcsuklós, négybordás, vasbeton konzo
los gerenda keretszerkezet a Rétszilas-Bátaszéki
vasútvonalat a 463/4 szelvény felett keresztezi.
A keretlábak síkalapozásúak. Egy alaptesten
négy keretláb helyezkedett el.
A felszerkezet egynyílású,
kétoldalt konzolosan túlnyúló,
folytatólagos, négyfőbordás vas
beton szerkezet. A vasbeton pá
lyalemez vastagsága 28 cm,
melyet a végkereszttartók és köz
benső kiékelt bordák merevíte
nek. A kocsipályán szigetelés
nem készült, a burkolat 5 cm vas
tag kopóbeton volt. A felüljárót
1980-ban megvizsgálták és meg
állapították, hogy átépítésre szo
rul a kerethíd gerendáinak alsó
övén és a keretlábakon látható
nagymértékű felületi romlások
miatt. A híd átépítését a vasútvo
nal villamosítása is indokolta [1].

A közúti felüljáró átépítése
Átépítés éve:
Nyílása:
Pályaszélesség
Teherbírás:
Megbízó:
Tervező:

1981-1982.
21,58 m.
(0,50)+11,13+(0,50) =
11,13 m.
„A" osztályú.
KPM Közúti Igazgató
ság, Szekszárd.
Út-, Vasúttervező
Vállalat, Királyföldi
Lajosné.

A híd 1960-ban (Hargitai Jenő felvétele)

131

"'^«Í?:»*

*

VASÚT FÖLÖTTI HIDAK

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

Az új felüljáró építési idejére a közúti forgal
mat a régi, Tolnán átvezető, útvonalra terelték
el. A bontási munkákat nagy részben vonatmen
tes időben robbantással végezték. A felüljárót az
alapokig teljesen elbontották. A konzolvégek el
bontása után azonnal elkezdték a rejtett hídfők
részére a vasbeton cölöpök leverését.
A felszerkezet 14 db EHGT 22,80-70 A jelű
vasbeton gerendából áll. A vasúti fejlesztési

terv szerint a villamosítás miatt a régi 5,25 m
űrszelvény helyett 6,00 métert biztosítottak.

Irodalom:
[1] A híd tervei és iratai, Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.
[2] Az átépült híd tervei, Közútkezelő tervtára,
Szekszárd.

Az új felüljáró (Bakó Jenő felvétele)
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Előszállási közúti felüljáró a 61. sz. főúton

1940-1941.
10,77+14,90+10,77 m.
1,00+6,00+1,00 = 8,00 m.
38,72 m.
egyenes, keresztezési
szöge 45°
20 t, az 1910 évi KH
Teherbírása:
szerint.
M. kir. Allamépítészeti
Megbízó:
Hivatal, Tolna, Nagy
Sándor műszaki ellenőr.
Sorg Antal Rt., Kelemen
Kivitelező:
József építésvezető.
Forgalombahelyezés: 1941. március 28.

Építés éve:
Nyílásai:
Pályaszélessége:
Szerkezeti hossza:
Vonalvezetése:

A híd háromnyílású, Gerber-csuklós vasbe
ton lemez.
A hídfők és a pillérek síkalapozásúak. A rej
tett hídfőnél az alap mérete: 1,30x1,40x8,30 m, a
felmenő betonfalazaté: 0,50x3,00x8,00 m. A köz

benső támaszok keretlábak, melyek alapozása
két különálló, 3,00x3,00x1,05 m méretű beton
tömb, melyen 1,25x1,00x1,84 m vasbeton tömb
re támaszkodik a keretláb. A keretlábakat alul
felül egybeépült vasbeton gerenda fogja össze.
A főtartó vasbeton lemeze Gerber-tartóként működik. A középső 15,80 m támaszközű
nyílás támaszain 5,25-5,25 méterrel túlnyúlik,
és ezen konzolok végére egy-egy befüggesztett
lemez támaszkodik fel. A kiékelt vasbeton le
mez vastagsága nyílásközépen 50 cm, a köz
benső támaszok felett 1,40 m. A kiemelt gya
logjárda lemez utólagos betonozással készült.
A konzolos lemez egyik keretjáromra fixen, a
másikon mozgósarura fekszik fel, míg a befüg
gesztett lemez acél gördülősarukra támaszko
dik. A híd az idők folyamán elhasználódott,
teherbírása és pályaszélessége a forgalmi igé
nyeket már nem elégítette ki, ezért új három
nyílású, gerendabetétes hidat építettek.

A régi felüljáró
(Hargitai Jenő felvétele)
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Előszállási közúti felüljáró átépítése a 61. sz. főúton

Építés éve:
Nyílások
merőlegesen:
Pályaszélesség:
Szerkezeti hossz:
Vonalvezetése:

Terhelése:
Megbízó:
Tervező:
Kivitelező:

1981.
7,19+8,29+7,19 m.
0,65+11,00+0,65 =
12,30 m.
39,68 m.
átmeneti ív, a MÁV vá
gánytengelyt 40°-os
szög alatt keresztezi.
„A" osztályú.
KPM Közúti Igazgató
ság, Szekszárd.
Uvaterv, Kármán Péter.
Közlekedési Építő
Vállalat, Pécs.

Az új felüljáró a régi mellett útkorrekció
ban épült. A hídközép helye a korrigált út

2+890 km szelvényben van, a vas
útvonal 207+28 km szelvénye fö
lött.
A rejtett hídfők és a közbenső
támaszok vasbeton cölöpalapo
zással készültek. A hídfőknél és
támaszoknál 22-22 db N C 110 jelű
vasbeton cölöpöt vertek le. A két
sorban levert cölöpcsoportokat
felül 1,80x1,20x15,00 m méretű be
ton sávalap fogja össze. Egy alap
testen 3 felmenő oszlop készült, melyeket
felül vasbeton fejgerenda fog össze, alul befogottak. Az EHGE tartók a fejgerendán neo
prén gumicsíkra támaszkodnak.
A két szélső nyílásban 24-24 db EHGE
11,60-70 A jelű, a középső nyílásban 24 db
EHGE 13,60-70 A jelű tartógerendát helyeztek
el. A tartók együttdolgozását 17 cm vastag,
helyszínen készített monolit vasbeton lemez te
szi lehetővé. A pályalemez két szélén kiemelt
kerékvetősávon, magasított vezetőkorlátot he
lyeztek el.
Irodalom:
[1] A felüljáró törzskönyve (1952), Közútkezelő Kht.
tervtára, Szekszárd.
[2] Az átépített híd dokumentációja, Közútkezelő Kht.
tervtára, Szekszárd.

A híd napjainkban (Fotó: Bakó Jenő)
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Szekszárd belterületén közúti felüljáró építése az 5113. j. út 0+500 km szelvényében

te is, ahol egymás után épültek az üzemek és a
gyárak. A jelenlegi és a távlati forgalmi igények
közúti feljáró építését tették szükségessé. 237 m
hosszú 11 nyílású híd többtámaszú, előregyár
tott feszített vasbeton hídgerenda szerkezetű.
Az alaptestek 65 Franki-féle cölöpön nyug
Kivitelezők:
szanak. A cölöpfejeket összefogó vasbeton geren
daalapokat hézagos dúcolással megtámasztott
munkagödörben, szárazon építették. Egy alap
testen két oszlop van, melyek alul kehelyben tá
Szekszárd lakossága a hetvenes években
maszkodnak, felül előregyártott fejgerenda fogja
másfélszeresére növekedett. Az új lakótelepek
össze. Az előregyártott alépítményelemeket a
kel párhuzamosan kialakult a város ipari övezePest megyei Közúti Építő Vál
lalat gyártotta és szerelte. A
huszonhárom oszlopelem B
280 minőségű, 65x100 cm ke
resztmetszetű, a hídpálya
hossz-szelvénynek megfelelő
en 4,32-8,89 m között változó
magasságú.
A híd felszerkezetét 138
db 20,60-90 A és 57 EHGE
22,60-90 B jelű előregyártott
feszített hídgerenda és velük
együttdolgozó vasbeton le
mez alkotja. Mivel a 22,6 m
hosszú gerendák teherbírása
csak „B", ezért a vasúti vágá
nyok feletti nyílásban a vasbe
ton lemezt erősebb vasalással
folytatólagos szerkezetként
alakították ki. A helyszíni sze
relés 1978. október-december
hónapokban folyt.
A felszerkezet együttdol
goztató vasbeton lemezén
1 cm szigetelés, 4 cm védőbeAz előregyártóit oszlopok beemelése (Rigler István felvétele)

Építés éve:
Nyílás:
Pályaszélesség:
Tervező:

1978-1980.
7x20,00+4x20,00 m.
10,5 m
Bíró Sándor, Királyföldi
Lajosné.
Pest megyei Közúti
Építő Vállalat
Hídépítési Főnöksége
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A beemelt elemek alulnézetből (Rigler István felvétele

Már csak a vasúti vágányok fölé kell beemelni a hídgerendákat (Rigler István felvétele)

A felüljáró napjainkban (Bakó Jenő felvétele)
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ton és 5 cm vastag
aszfaltburkolat
ké
szült. A kiemelt sze
gélysávon magasított
vezetőkorlátot, a vas
úti vágányok feletti
gyalogjáró külső szé
lén osztott hídkorlátot helyeztek el.
A gyalogosok ré
szére 1,5 m széles, 9,3
m magasságkülönbsé
get legyőző spirállép
cső épült. A 4%-os
emelkedésű hídfeljáró
a város felőli oldalon
100 m hosszon támfa
lak között halad. A
100 m-es támfalsza
kaszt négy munkahé
zag szakítja meg.

Irodalom:
[1] Bíró Sándor-Kiráh/földi Lajosné: A
szekszárdi ipari öve
zet új megközelítő
hídja, Uvaterv Mű
szaki Közlemények,
1980/2.
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Az alábbiakban részletesebb leírások olvashatóak a Sió illetve a Kapós folyókon jelenleg talál
ható összesen kilenc vasúti hídról és azok elődeiről.

Simontornyai Sió-híd
A Budapest-Pécs vonal legnagyobb nyílású
hídja a Simontonya és Tolnanémedi állomások

A simontornyai Sió-híd három generációja

között fekvő simontornyai Sió-híd. A híd mére
teiben és szerkezeti kialakításában teljesen azo
nos a Szekszárdon épült Sió-hiddal. Az eredeti
hídszerkezet részletes leírása a szekszárdi Sióhíd egyedi leírásánál található. Az 1882-ben épí
tett szerkezet támaszköze 52 m volt.
Az 1926. évi hídszabályzat-rendelet értel
mében a hidat a szekszárdi testvérhídjával azo
nosan folytacéllal megerősítették. [6]
A szekszárdi testvérhíddal azonosan az át
hidaló szerkezetet a falazatokkal együtt a viszszavonuló német csapatok 1944-ben felrobban
tották. A híd helyén háromnyílású provizóri
um létesült. 1947-48-ban a régi híd három épen
maradt oszlopmezőjének felhasználásával épí
tették újjá az azonos szerkezetű, szintén felrob
bantott szekszárdi hidat.
A híd végleges újjáépítése Simontornya ál
lomás várható bővítésének figyelembe vételé
vel vonalkorrekcióval együtt történt. Az új

simontornyai áthidaló szerkezet az újpesti
(északi összekötő) híd egyetlen, fel nem rob
bantott nyílásának megrövidítésével és meg
erősítésével készült.
Az újpesti (északi) Duna-híd
A Budapest-Esztergom-Füzitői HÉV társa
ság a csaknem 100 km hosszú vonalával a je
lentősebb vasúttársaságok közé tartozott. A
Duna felett egy 673 m hosszú, nyolcnyílású híd
(7 db medernyílás és egy rövid parti nyílás) és
a hozzá csatlakozó 226 m hosszú, hatnyílású
öbölági híd épült. E két nagy szerkezetet csak
1896. november 3-án tudták üzembe helyezni.
Addig a vonatok csak Óbudáig közlekedtek.
Nemzetközi tervpályázatot követően a híd
tervezésével a vasútvonalat építő „Fratelli
Marsaglia et Co." olasz céget bízták meg. A ki
vitelezési munkákat a szintén olasz „Societá
Nazionale delle Officine di Savigliano" torinói
vállalat végezte.
A Duna főágát hét, egyenként 92 m támasz
közű kéttámaszú, oszlopos rácsozású, csonka
szegmenstartó hidalta át. A főtartók távolsága
5 m volt.
Nem sokkal az építkezés befejezése után a
medernyílások semleges vonalában gyenge
harmadik övet építettek be a kihajlási hosszok
csökkentésére (felezésére).
1911-ben a középső mezőkben segédmere
vítő rudakat építettek be. Ezzel a híd teherbírá
sa további húsz évre elegendő volt.
A tengelyterhek emelkedése miatt 1932-re a
szerkezet megerősítése halaszthatatlanná vált.
Ekkor már 10 k m / ó r a sebesség-korlátozás volt
érvényben. Az ötletes megerősítési munkákat
Korányi Imre tervei és helyszíni ellenőrzése
mellett végezték el. A leggyengébb elemek a
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hossztartók voltak. A teljes cserélés helyett a 9,2
m távolságban fekvő kereszttartók közeit meg
felezve, felfüggesztő rudak segítségével másod
rendű kereszttartókat építettek be. A megerősí
téseket a forgalom csekély zavarásával igen
gyorsan végezték el 1932 és 1935 között.
A híd számos társával együtt a II. világhá
ború pusztításának esett áldozatul. Egyedül az
Óbudától számított második medernyílás ma
radt épségben.
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A „vándorhíd" beépítése
Az Óbudán maradt egyet
len ép nyílás vasszerkezetét
elbontották. Az összekötő híd
eredeti újjáépítésére nem volt
mód.
A vándorhíd gyártása és
szerelése Simontornyán 195354-ben történt. Az eredetileg
10 oszlopmezős főtartó kö
zépső oszlopát kivágva a
szerkezetet 9 oszlopmezősre
rövidítették le. A szerkezet tá
maszköze így 92,00 méterről
82,80 méterre rövidült. Simon
tornyán a vasszerkezet szere
lését szerelőállványról a vég
leges helyen végezték.
felvétele, 2000)
Az új helyre költöztetett
„vándorhíd" keresztezési szöge 35 fok, a pálya
egyenes és vízszintes. A hídszerkezetnek csak
az egyik oldalára került 2 méter kinyúlású kon
zolos gyalogjáró.
A 104 éves vándorhidat 2000-ben cserélték
ki. Az új szerkezet hegesztett rácsos híd, mely
nek érdekessége, hogy az alsó öv funkcióját is
az ortotróp pályalemez látja el. így optimálisan
lehet kihasználni az acélanyagot, ami növeli a
híd gazdaságosságát.
A híd szerkezeti ki
alakítása párhuzamos
övű, alsópályás, felső
keresztkötéses, szim
metrikus rácsozású.
Az új hídszerke
zetet igen rövid vá
gányzár alatt, kereszt
irányú betolással he
lyezték végleges he
lyére. Az új EDILON
rendszerű pályán a
megengedett sebesség
120 k m / h . A híd át
adása 2000. november
11-én volt. Az új hidat
a Magyar Scetauroute
Kft. tervezte. [4]

A 2000-ben átépített simontornyai Sió-híd (Fotó: Schöck Gyula
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Szekszárdi Sió-híd

A régi szekszárdi Sió-híd

A Rétszilas-Szekszárd vonal legnagyobb
hídja a Szekszárd és Tolna-Mözs állomások kö
zött fekvő szekszárdi Sió-híd. A hidat az akko
ri IV. a. mozdonyterhelésre méretezték. Az
1882-ben készült szerkezet alapanyaga hegeszvas. Egyetlen nyílásának támaszköze 52 m, a
szabad nyílás 50,86 m. Az alsópályás vashídon
fekvő pálya egyenes és vízszintes, keresztezési
szöge merőleges. A főtartó rendszere párhuza
mos övű, kétszeres rácsozású. A főtartó magas
sága 6390 mm. A főtartók távolsága 4400 m m
volt. A kereszt- és hossztartók gerinclemeze
sek, az alsó és felső szélrács szögvas kialakítá
sú, a saruk szerkezete pedig kovácsolt acél.
1928-ban a szerkezetet az 1926. évi hídszabályzat-rendelet tervezete szerint 2 db 5x18 t
tengelyterhelésű mozdonyteherre folytacéllal
megerősítették.
Az áthidaló szerkezetet a falazatokkal
együtt a visszavonuló német csapatok 1944.
november 29-én felrobbantották. A pálya ten
gelyétől 15 méterrel jobbra kétnyílású, nyílá
sonként 4-4 db 800-as hengerelttartós, cölöp
jármokon nyugvó provizóriumot építettek. Az
ideiglenes híd teljes hossza 42,80 méter volt.
Az új híd építésénél a helyreállítási mun
kák keretében a falazatokat úgy alakították ki,
hogy a Sió-csatorna későbbi hajózási igényei
nek megfelelően az áthidaló szerkezet meg
emelhető legyen. Emiatt a régi híd alapjait nem
lehetett megtartani. Az új alapozás alsó síkja a
régi alapozási sík alá került. Az alapok, - folyós
homok és erős vízbetörés miatt - szádfalak kö
zött, víz alatti betonozással készültek cölöp
rácsra. A vascső cölöpök száma alaptestenként
48 db, átlagos beverési mélységük hat méter.

(Hídgazdálkodási Divízió Tervtára)

A robbantás során megsérült áthidaló szer
kezetet az azonos kialakítású és ugyancsak fel
robbantott simontornyai Sió-híd épen maradt
megfelelő szerkezeti részeivel és új folytacél
anyaggal pótolták. Az újjáépítés során a Szek
szárd felőli végétől számított 3-4-5 mező vas
szerkezetét teljes keresztmetszetben pótolták,
ugyanis a robbantás itt történt. Az újjáépítés
munkálatai 1947. augusztus 16-tól 1948. január
30-ig tartottak. Az új híd átadása 1948. április
27-én volt.
A vonal jelenleg nem villamosított Bl kate
góriájú fővonal. A vasútvonal legutolsó korsze
rűsítése 1981-ben kezdődött meg, és jelenleg is
folyamatban van. Az átépítési munkálatokat
Rétszilastól dél felé haladva ütemezték. A pá
lya felújítása Szedres állomásnál tart.
A pálya átépítéséhez kapcsolódóan 2000ben sor került a Sió feletti rácsos hídszerkezet
cseréjére. A szerkezet teljes cseréje több ok mi
att is szükségessé vált. A 118 éves vasszerkeze-

A Szekszárd palánki közúti Sió-híd
a régi vasúti hídról (2000)
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A szekszárdi Sió-híd átépítése (2000)

ten, annak leromlott állapota miatt, a személy
vonatok legfeljebb M41 sorozatú mozdonnyal
40 k m / h sebességgel, a tehervonatok legfeljebb
M44 sorozatú mozdonnyal, maximum 12 ton
na tengelyterheléssel és 20 k m / h sebességgel
közlekedhettek.
2000-ben új felszerkezet épült. A Sió hajó
zási űrszelvénye miatt magasabbra került a
szerkezet alsó éle. Ennek érdekében kisebb
szerkezeti magasságú, szimmetrikus, oszlop
nélküli rácsozású, alsópályás hegesztett rácsos
híd készült. A híd támaszköze változatlanul 52
m. A híd alsó öv nélkül készült, annak szerepét
is az ortotróp pályalemez tölti be. A híd he

gesztett kivitelű, a helyszíni kapcsolatok NF
csavarosak, illetve hegesztettek. A vasúti pálya
EDILON rendszerű leerősítése közvetlenül a
pályalemezre történt.
A hidat ideiglenesen a régi szerkezettel
összekapcsolták, így egyszerre végezték el a ré
gi szerkezet kitolását és az új szerkezet betolá
sát. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy lé
nyegében nem volt szükség közbenső
alátámasztásra. A MÁV itt alkalmazott először
EDILON rendszerű sín-dilatációs készüléket.
A hidat 2000. augusztus 5-én adták át a forga
lomnak. Az új hidat a Magyar Scetauroute Kft.
tervezte. [14]

A szekszárdi Sió-hid (Schöck Gyula felvétele)
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I. sz. vasúti Kapos-híd

Az I. sz. Kapos-híd jelenlegi elrendezése

A Budapest-Pécs vonal az 1039+72 szelvé
nyében, Tolnanémedinél keresztezi először a
Kapóst. A vonal építésekor 1882-ben 30,6 m
nyílású alsópályás, X rácsozású hegeszvas híd
épült. A 16 oszlopmezős főtartó támaszköze
32 m, magassága 3,0 m volt. A vonalon az
1882-ben épített hidakat (stíriai) grazi cég ké
szítette. Az eredetileg 36 tonnás mozdonyter
helésre méretezett hidakat később megerősí
tették. Az eredeti hídszerkezetet és az alépít
ményeket 1944 őszén felrobbantottak. 1945-

b e n az eredeti híd tengelyétől balra provizóri
u m o t építettek.
A ma is üzemelő hidat 1952. június 16-án
adták át a forgalomnak. A híd alsópályás, pár
huzamos övű, szimmetrikus oszlopos rácsozá
sú acélhíd 40 m szabad nyílással. A felső ke
resztkötés nélküli, nyolc oszlopmezős főtartó
támaszköze 41,2 m, magassága 4,8 m. A híd
építésekor az alépítményeket is átépítették. Az
acélszerkezetet a MÁVAG gyártotta. A hídszer
kezet tömege 144 tonna.

II. sz. vasúti Kapos-híd
A Budapest-Pécs vonal az 1102+23 szelvé
nyében, Pincehelynél keresztezi másodszor a
Kapós folyót. 1882-ben az I. Kapos-híd dal azo
nos 30,6 méter nyílású hegeszvas híd épült.
1944 őszén az alépítményeket és a hidat fel
robbantották. Az eredeti hídszerkezet felhasz
nálásával megkerülő vágányon provizóriumot
építettek, melyet 1949. július 13-án helyeztek

üzembe. Végleges helyén 1950-ben 38,2 m tá
maszközű, 37 m szabad nyílású folytvas alsó
pályás rácsos hidat építettek, melyet 1950. de
cember 20-án adtak át. A nyolc oszlopmezős,
párhuzamos övű rácsos főtartók magassága
5,04 m. A hidat a MÁVAG gyártotta, tömege
133 tonna. A hidat dr. Ritter Mór tervezte
(ÁMTI).
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III. sz. vasúti Kapos-híd

A III. sz. Kapos-híd eredeti kialakítása a régi törzskönyvben

A Budapest-Pécs vonal az 1571+42 szelvé
nyében, Dombóvár előtt keresztezi harmad
szor a Kapós folyót. 1882-ben az I. Kapos-híddal azonos 30,6 méter nyílású hegeszvas híd
épült. A hidat és a hídfőket 1944-ben felrobban
tották.
1945-ben provizóriumot építettek, melynek
azonban nem volt elegendő szabad nyílása, így
az 1946. évi áradás a hidat elvitte. 1947-ben
korrekcióban új háromnyílású provizórium
épült. 1957 tavaszán a végleges helyén meg
kezdődhetett az új híd szerelése. Ez párhuza
mos övű, szimmetrikus oszlopos rácsozású,
felső keresztkötés nélküli szerkezet. A 10 osz

lopmezős főtartó támaszköze 45 m, magassága
5,94 m.
A helyreállítás utáni új, 44 m szabad nyílá
sú rácsos hídszerkezetet 1957. augusztus 27-én
próbaterhelték és forgalomba helyezték. A vo
nalon ez volt az utolsó újjáépítetlen híd. A hi
dat a MÁVAG gyártotta.
A híd hagyományos kialakítású pályaszer
kezetének állapota igen leromlott, ezért a ter
vek között szerepel a pályaszerkezet korszerű
acél pályalemezes, EDILON rendszerű rugal
mas leerősítésűre való átépítése. A tervezett át
építés jelentősen csökkentené a környezet zaj
terhelését is.

IV. sz. vasúti Kapos-híd (volt „emeletes" híd), a dombóvári deltavágány
Kapos-hídja és a Dombóvár-Bátaszék vonal Kapos-hídja
A Budapest-Pécs vasútvonal IV.
Kapos-hídját (1604+42), a deltavágányi
Kapos-hidat (6+48) és a DombóvárBátaszék vonali Kapos-hidat (21+64)
célszerű egyszerre tárgyalni. Ennek
oka, hogy a jelenleg három független
hídszerkezet története közelségük mi
att meglehetősen összefügg. A pécsi
vonal Kapos-hídja és a mai deltavá
gány Kapos-hídja alkotta a híres dom
bóvári „emeletes" Kapos-hidat (keresztezési műtárgy).
Az „alul" futó bátaszéki vonal
épült meg elsőként 1873-ban. A pálya
építésekor alsópályás szegmens főtarA dombóvári emeletes Kapos-híd 1911 -ben (képeslap)
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A dombóvári emeletes Kapos-híd
(Dombóvár c. könyv)
lé. 1882-ben megépült az emeletes híd második
szintje, a pécsi vonalban fekvő 25 m szabad
nyílású alsópályás „X" rácsozású párhuzamos
övű, 13 oszlopmezős hegeszvas anyagú híd
szerkezet.
A régi hídszerkezetek gyenge teherbírásuk
miatt nem tudtak megfelelni a növekvő forgalmi
igényeknek. A pécsi vonalon (felső szint) 1916ban felszerkezetcserét hajtottak végre. Az új acél
szerkezet szintén alsópályás, párhuzamos övű,
de oszlopos rácsozású volt nyolc oszlopmezővel.
A szerkezet támaszköze 25,38 m volt.
A bátaszéki vonal (alsó szint) hídját is ki
cserélték, szerkezeti kialakítását tekintve a fel
ső híddal azonos szerkezetre.

VASÚTI HIDAK

1944 novemberében a felső hi
dat felrobbantották, de a szerkezet
n e m zuhant le, csak kis mértékben
sérült. A hídszerkezetet 1945-ben
kijavították, azonban a nyomott
övek terv szerinti alakját nem tud
ták pontosan helyrehozni. A vonat
terhelés miatt a rudak excentricitá
sa az évek során cm-es nagyságren
d ű é n növekedett, így halaszthatat
lanná vált a hídszerkezet cseréje. A
cserére 1961 szeptemberében került
sor. Először a tengellyel párhuza
mosan állványon összeszerelték az
új gerinclemezes, alsópályás, „A"
teherbírású hidat. Ezt követően a
régi hídszerkezetet két vasúti daru
megemelte és az új szerkezetet oldalirányba
alája tolták és végleges helyére tették. A régi

A dombóvári pályakorrekció vázlatos helyszínrajza

szerkezetet ideiglenesen az új szer
kezetre leengedték, majd egy betolt
pőrekocsira ráemelték a régi nyí
lást, ami így egyben szállíthatóvá
vált. Ezzel a hídszerkezettel Dom
bóvár állomás területén törésig való
próbaterhelést végeztek. Az új ge
rinclemezes hídszerkezet támasz
köze 25,22 m, és mintegy 70 tonna
az önsúlya. Ezt a szerkezetet 1963b a n áthelyezték a korrekcióban
megépített új vágányra.

A dombóvári emeletes Kapos-híd cseréje 1961-ben
(Hídgazdálkodási Divízió Tervtára)

Az 1960-as és 70-es években
több lépcsőben átépítették a dombó
vári deltát és annak teljes környeze
tét, így a hidakat is. Ennek kereté-
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ben véglegesen megszűnt az emeletes híd is.
Első lépésként a bátaszéki vonalat bekötötték
Dombóvár állomásra, így a Dombóvár alsóról
induló egykori bátaszéki vonalból deltavágány
lett, az új vonalbekötés miatt a Kapós fölött új
hidat építettek.
A pécsi vonalon Dombóvár Pécs felőli bejá
rati térségében 3,2 km hosszú korrekciót végez
tek, így itt is új híd épült. A korrekciós pálya
szakasz 140 méterrel rövidebb és lényegesen
kedvezőbbek az esésviszonyai. Megszűnt a ko
rábbi tízezrelékes emelkedő és ennek köszön
hetően a IV. terhelési szakasz II/b terhelési sza
kaszra volt javítható. A korrekciót a forgalom
fenntartása mellett készítették el. Egyetlen óra
vágányzárra sem volt szükség, hála a kerülési
lehetőségeknek. A megváltozott forgalmi igé
nyeknek megfelelően a bátaszéki vonal Dom
bóvár állomásról indul ki és párhuzamosan ha
lad a pécsi vonallal. A párhuzamos szakasz
végén létesített vágánykapcsolatnak köszönhe
tően egy újabb térköz létesült. így a kijárati fő
vonali foglaltsági idő 2 perccel rövidült. A pé
csi vonal és a deltavágány vágánykapcsolata
miatt Pécs irányából is közvetlen vonatok köz
lekedhetnek Kaposvár irányában Dombóvár
állomás elkerülésével.
A pécsi fővonalban korrekcióban 1963-ban
új vándorhíd épült. A régi emeletes híd felső
műtárgyát helyezték át a korrekcióba. Az új, al
sópályás gerinclemezes híd szabad nyílása 24,4
m, támaszköze 25,22 m. A vízügyi hatóság
ugyan 30 m szabad nyílást írt elő, de a költsé
gek csökkentése érdekében hozzájárult a szű
kebb nyílás néhány évig való fenntartásához.
Ennek jegyében a nagyobb nyíláshoz szüksé-

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

ges „kettős" hídfő épült. Az „ideiglenes" álla
pot a mai napig fennáll. A híd terveit Halmágyi
László (MÁVTI) készítette.
A szerkezet átszállítása nehéz munkát je
lentett. Minthogy a híd leemelésekor már el
bontották a hozzá vezető töltéseket, a deltavá
gány megbontásával ideiglenes pályaszakaszt
építettek két oldalon a vasúti daruk részére. A
leemelés során csak az egyik daru maradhatott
egy helyben, míg a másiknak vízszintes moz
gásokat kellett végeznie kifordított gémállás
mellett. Ehhez a speciális darumunkához a
négy ki támasztás alá hídbehúzó kocsikat és pá
lyát építettek be. A hidat leemelték az alsó hí
don álló kocsira, majd egyben átszállították a
végső helyével párhuzamosan már álló, a
bátaszéki vonalon fekvő Kapos-hídra, s onnét
két daruállással a végleges helyére emelték a
hídszerkezetet. A teljes szállítási munka mind
összesen 9 órát vett igénybe.
A ma is álló deltavágány hidat Darvas
Endre tervezte (Uvaterv). Ez volt az első, telje
sen hegesztett kivitelű és NF csavaros kapcso
latú hídszerkezet; a főtartókat és az együttdol
gozó pályaszerkezetet is hegesztették. A 36,0 m
támaszközű, 35,1 m szabad nyílású, alsópá
lyás, szimmetrikus rácsozású hidat 1972-ben
adták át a forgalomnak. A hídnak a GanzMÁVAG volt a kivitelezője.
A bátaszéki vonal Kapos-hídját 1977-ben
kicserélték. A szabad nyílása változatlanul 24,4
m. Az acél gerinclemezes főtartós, vasbeton
teknős, öszvér szerkezet pályaszerkezete ágyazat-átvezetéses. [2, 3, 11, 12]

Kapos-híd (Hidegkút-Tamási HÉV)
A vasútvonal építésekor 1893-ban a Kapós
fölött felsőpályás, párhuzamos övű, oszlopos rácsozású acélhíd készült 10 oszlopmezővel. A híd
támaszköze 21,1 m volt. A híd a II. világháború
ban elpusztult és azt követően csak provizóriku-

(Irodalom: A hídépítés fejezetei Vasúti hidak c. fejezet végén található.)
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san állították helyre. A háromszor 18 m hosszú
provizórium szabad nyílásai rendre 16,54+
17,07+16,54 m. Az 1956-ban épített provizórium
a mai napig áll. A provizórium miatt jelentős ter
helés- és sebességkorlátozás van érvényben.
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MELLÉKLETEK
LEVÉLTÁRI KINCSEK
(1810-1850)
A 19. század első feléből fennmaradt forrá
sok szerint a vármegye az úgynevezett Honi
Pénztár terhére jelentős kiadásokat vállalt a
hidak építésekor és javításakor. Az eljárás az
érintett településtől indult a járási főszolgabí
róhoz, majd onnan felterjesztés készült a vár
megye nemesi közgyűléséhez - a tisztelt ka
rokhoz és rendekhez - az építés vagy renová
lás elrendelését kérve. A megyegyűléshez be
terjesztett kérvény alapján a közgyűlés általá
ban elfogadta a felterjesztés indokait, és elren
delte a kérelmezett híd megépítését, vagy javí
tását. Gyakran azonban a megyei földmérő
mérnök kapta azt a feladatot, hogy vizsgálja
meg az igény jogosságát, véleményét terjessze
be a megyegyűlésre. Schnemann József „vár
megye földmérője" a felkérésnek eleget téve,
1819-ben megvizsgálta „a záporok által el
szaggatott hidak" állapotát a simontornyai
járásban, és jelentést tett a „Tekintetes N(emes)
Vármegyének".
Vitás esetben a közgyűlés küldöttséget me
nesztett az ügy kivizsgálására, és szakvélemé
nye alapján foglalt állás. 1834-ben Podolay Já
nos földmérő tervei és mérései szerint hozták
helyre a zombai és a kakasdi malomcsatorná
kon lévő hidakat, az illető földesurakat is fel
szólítva az építmények jó karban tartására.
Gyorsabbá tette az eljárást és a döntésho
zatalt, ha a kérelmező település egyben terv
rajzot és költségvetést is beterjesztett a vár
megyéhez, így történt pl. a belecskaiak 1848ban tárgyalt kérelme esetében is. JLÍnius 25-én
és 26-án olyan sok eső hullott a környéken,
hogy a nagy víztől menteni kellett embert, jó
szágot. Néhány épület megroggyant, köztük
az iskola, a tanító háza, sok kémény is tönkre
ment. Ekkor a Belecskáról Hőgyészre vezető
út hídjának újjáépítésére John Ferenc pince
helyi kőművesmester készített tervet és költ
ségvetést:

KŐBŐL ÁLLÓ FALAZAT A HÍDALAPBAN BOLTÍVIG
Kőművesmunkák:

1 1 9 fr 1 8 xr

40 ezer tégla
15 (pozsonyi) mérő mész
30 szál deszka
1500 léc-szeg
Anyogok:

317 fr 30 xr

Összesen pengő forint:

436 fr 48 xr

Ha már szó esett a derék mesterről, említsük
meg azt is, hogy kevés adat marat fenn a hidak
építőiről. Még azért is hálásak lehetünk, hogy a
kalaznóiak megörökítették a hőgyészi hídhoz
1819-ben építőanyagot szállító fuvarosok nevét:
Lux Philippó, Fuchs Johan, Ruppert Nicolaus,
Koch Jenrich, Schlit Johan és Schmidt Johan.
A rendelkezésre álló levéltári dokumentu
mokból kitűnik, hogy a vármegye több okból
is fontos kérdésként kezelte a megye hídjai
nak ügyét. Hiszen a postai utak állapota és
használhatósága nagyrészt a hidak állapotán is
múlott, ezzel együtt a kereskedés, a vásárokra
hajtás, a termény betakarítása, és pl. a malmok
megközelítése gazdasági szempontból érzéke
nyen érintette a térség földbirtokososát, de
földművelő, állattartó és iparos lakosságát is.
A „Berekaljai molnár malma melletti rossz
karban lévő és megújíttatni kért ja híd" javítá
sa nemcsak Bonyhádnak és Cikónak volt sür
gős 1834-ben, hanem Nagymányok és Dombó
vár irányába is, a katonai szállítások miatt. A
Kapóson a Béka-tói híd gyors megépítését tet
te sürgőssé „az ott tanyázó katonaság könnyebb
közlekedése" 1838-ban. Az országgyűlésre uta
zók számára egyenesen a Helytartó Tanács ren
delte el az utak és hidak rendbetételét.
A korszak helytörténeti adatai azt is elárul
ják, hogy ebben az időszakban még jelentős
számú fahíd biztosította a patakokon, folyó
vizeken való biztonságos átkelést, de gyako-
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Ebben az időszak
ban alakult ki annak a
rendje, hogy kinek a
dolga, felelőssége és
költsége egy-egy híd
javítása, vagy meg
építése.
Érzékelve a nö
vekvő terheket, a vár
megye egyrészt a föld
birtokosokra, más
részt a mezőváro
sokra, de kisebb fal
vakra is igyekezett
áthárítani a költsége
Némediben építendő 1,5 öl nyílású híd terve. Beszédes Ferenc terve.
ket. Ebbéli döntése
(TmÖLkgy 228/1848)
kor más „közakaratra"
is hivatkozhatott, mint tette ezt 1834-ben a Ná
ribb lett a kőhidak építése is. A fából való
dor-csatorna kajdacsi hídjának renoválásakor: a
építkezés mind nagyobb költséget emésztett fel
„Nádor Csatornái Nagy Gyülekezet" és a várme
a jó minőségű tölgyfa árának emelkedése, és az
gyei közgyűlés közös határozata értelmében a
időjárás viszontagságainak kitett fahidak kar
híd az „illetőföldes urakkal" elkészítendő.
bantartási kiadásainak növekedése miatt. Árvi
zek idején különösen, de gyakorta kisebb zápo
A Tolnán átvezető postaút hídjának javítását
rok után is megrongálódtak az öregebb hidak,
a megye vállalta 1836-ban, de egyben ismét el
veszélyeztetve a biztonságos átkelést. A megye
rendelte, hogy a „jövendőre minden bár köz
erdeiből - Simontornyáról, Szálkáról, Tamási
úton lévő, de helységben eső hidakat (rendkívüli
ból és más uradalmi erdőkből - történő fakiter
eseteket kivéve) a község maga csináltassa"'. Ez
melés költségét emelte a gyakorta nagy szállí
azonban sokszor azzal járt, hogy a javítási mun
tási távolság. Ugyanakkor az ilyen hidak építé
kák nagyon elhúzódtak, a költségek vállalását,
séhez volt legkönnyebben mozgósítható a
vagy a hozzájárulás mértékét firtató kérdésekre
szakértő munkaerő és a fogat.
nem érkeztek válaszok, ami késedelmet okozott
a helyreállításban. Időközben tovább romlott a
A kőhídként említett építmények téglából
hidak állapota, és a közlekedés biztonsága.
készült hidat jelentettek. A kőhídhoz szükséges
1814-ben a Kapóson lévő egyik vármegyei híd
téglát többnyire közeli helyen égették ki, a híd
javítása vált szükségessé. Az akkori háborús kö
tartósabbnak bizonyult, megépítésére vállalko
rülmények miatt a közeli falvakbeli bírók nem
zó is akadt, különösen a német telepes falvak
vállalták a felelősséget az esetleges bajokért. A
kőművesmesterei köréből. Egy 1843-as adat
megyegyűlés kénytelen volt gyorsan intézked
szerint „...miután tapasztaltatott,
hogy a kő
ni, pedig jelentős kiadásai voltak a Sárvíz rende
hidak építése a fahidak építésénél sokkal ol
zése során; 22.495 forintot kellett költenie a
csóbba kerül - de különben is amazok az idő vi
Szekszárd-Kajdacs-Dorog-Simontornya folyó
szontagságaival inkább dacolván, sokkal tartó
szakasz munkálataira. Kajdacsnál a Nádor-csa
sabbak volnának", költségszámításokat végez
tornán megromlott híd rendbe hozatalát kérte
ve a Szekszárd határába tervezett két új hidat
a vármegye a földesúrtól, aki - a többszöri fel
már nem fából, hanem téglából építették
szólítás ellenére - ha a hidat nem javíttatja ki, azt
meg. Intézkedés történt, hogy a Kajdacsról Do
„végkép megszüntessék és lerontassák." Végül a hi
rogra vezető út új hídja is téglából készüljön.
dat elbontották... (1834). A „Schwarczenberg
Wein József bátaszéki kőműves Mórágy hatá
Dzsidás Ezred" 1835-ben hiába sürgette a már
rában épített hidat, 1845-ben nyújtott be a me
előző év őszén leszakadt, Dombóvár és Mágocs
gyéhez „könyörgő levelet" 55 forint bérének kifi
közötti híd javítását, az ügy hosszan elhúzódott,
zetéséért.
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A boltozott híd terve és költségvetése

1830-ból (TmÖLkgy 4:85/1 829)

mert a herceg Esterházy birtok ispánja még a fel
szólításokra sem válaszolt. Az 1835-ös tavaszi
hóolvadásük után javításra szorult a járás vala
mennyi hídja a Kapós és a Koppány felett. A
reparálásra vállalkozók között „kótyavetyét
tartván", gyors jelentés készült a szükséges
munkákról, de a hercegség ismét hallgatott.
Több földesúr vonakodott javíttatni a birtokán
átvezető hidakat. Újra és újra felszólították őket,
mert „a megyének amúgy is szerfelett sok hídépítési
költséggel illetett hőnyi tárát csak jobban terhel
né...", ezért a vármegye az ilyen javítások költ
ségeit nem vállalhatja. Gróf Festetits Ernest is
igyekezett kibújni a fizetési kötelezettség alól,
amikor a Zombáról Kakasdra vezető utat ke
resztező malomárok hídjának javítására került
sor. Pedig „megyei szokás szerint az eféle hidak
fenntartása, mellyek a malom árkokon állanak, min
dig az illető tulajdonosokat érdekli, mivel a malom
árok csak az ő hasznukra szolgálván, az által senkinek
költséget, és így a közönségnek sem okozhatnak híd
építési terheket."
A vármegyei határozatban szereplő „rend
kívüli esetre" is van példa. Szekszárdon Podolay János földmérő kapott megbízást a „város
felső részén elomladozott
nagy híd javíttására" a következő megszorítással; a szolga
bíróval együtt ügyeljen arra, hogy „zápor esők
kel és hóolvadással összetóduló vizeknek ...alkalmas
lefolyást szerezzenek." A takarékosságra kény
szerülő vármegye Beszédes Ferencre bízta a
Szekszárdról Bonyhádra vezető út négy kő-

hídjának tervezését. A költségeket a vármegye
vállalta, azt hangsúlyozva, hogy „árverés útján
a legkisebb sommáért vállalkozó által eszközöltesse"
az építkezést. Amikor Bátaszéken kellett a
tönkrement két fahíd helyett kőhidat építeni
(1841-ben), akkor is a megye vállalta a költsé
geket, „nehogy a postai utoni közlekedés megsza
kadta esetében az utazók tetemes károsításokkal hát
ra maradást szenvednikéntelenítessenek..."
Az építőmesterek is szívesebben vállalkoz
tak a vármegyei megbízások teljesítésére. Járan
dóságaik kifizetése vált bizonytalanná, ha egy
földesúr, vagy község volt a megrendelő. A decsi
szőlőhegy alatt épült kőhídhoz Bátaszékről szál
lították az építési anyagot, de a tégla 259 forint
nyi árát a Pécsváradról irányított Szekszárdi
Közalapítványi Uradalom nem volt hajlandó ki
fizetni. Sok kárt okozó, hatalmas eső zúdult a
megyeszékhelyre 1841. május 5-én éjszaka. A ha
sonló károkat elkerülendő, a megye felszólította
az uradalmat és a várost, rendeljenek ki embe
reket rendbe tenni az árkokat, hidakat, az ura
dalom azonban nem mozdult, építőanyagot nem
adott. A Szent János hídhoz a város adott anya
got, a javítási munkák azonban csak évek múlva,
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1846 tavaszán kezdődtek el. Ezt a hidat a későb
bi szekszárdiak ún. Hármas-hídként emlegették.
A Séd feletti két gyalogátkelő korlátja közötti kocsi-híd a Rákóczi és a Széchenyi utca találkozásá
nál folyó patak lefedésekor végleg megszűnt.
Arra is van jó példa, hogy a híd állapotá
ért felelős uradalom építőanyaggal segítette a
javítást. A Tevel-Kovácsi-Závod határának ta
lálkozásánál lévő híd rendbehozatalához in
gyen adta a követ, a szállítást pedig robotban
végeztette (1841).
Időnként megerősítésre szorult a várme
gyének az a döntése, hogy a településeknek
milyen felelősségük van a hidak karbantartása
terén. 1842-ben Mórágy határában el kellett bon
tani egy tönkrement hidat, az új megépítése
több mint 100 forintba került. A megye fizetett,
de „....minthogy nem csak ezen említett, hanem az
egész megyében lévő és köz költségen felállított hidak
temérdek sok költségbe kerülnének, és azok kijavításá
ra eddig tett kiadások az adózó nép nem csekély terheltetésével következnek - elhatározzák a karok és
rendek, hogy mind azon helységek, hol a megye által
felállított hasonló hidak léteznek, az azoknak épségük
ben tartására magok az illető községek felügyelni,
folytonos jó karban tartásukra a legnagyobb gondot
fordítani, sőt amennyire javítást és rögtönzött orvos
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lást kívánnának, a szükséges költségeket is magok az
illető helységek, kiknek határaiban azok vannak, vi
selni tartozzanak..."
Ebből az időből alig van utalás a hídépítés
módjára. Ezért is érdekes egy 1841-ből fenn
maradt alispáni rendelkezés, amely a pince
helyi és a szakályi hidak készítéséről ad tudó
sítást. „Beszédes Ferenc mérnök úrnak javallata
szerint - szól az utasítás - megfestesse, és az em
lített hidak szekerek járta padlóit állandóbb
ság tekintetéből náddal béteríttesse, és a fölé
apró murvát hordasson" az építő. A főszolga
bíró arról küldött jelentés, hogy a munkákat el
végezték, „kivéve a festést, mivel idő közben az olaj
ára feljebb rugódott..."', de ha ismét olcsóbb lesz,
a festést azonnal pótolják.
Pincehelyen 13 forintba és 12 krajcárba ke
rült a híd megfestése (1846), a költséget a köz
ség kifizette, de éves adójába beszámították.
Csak néhány adat maradt fenn arról, hogy
egy híd valamilyen okból rosszul épült. Ilyen
az a híradás, hogy túlságosan alacsony lett a
híd a szekszárdi vámhivatalnál, akadályozza a
sárvízi hajózást. A vízi úton kereskedők a híd
magasabbra történő átépítését kérelmezték
1845-ben. Emiatt nem használható a Dunába
Bátánál befolyó Zichy-csatorna sem, panaszol-

Az Alsónanán építendő áteresz és boltozatok terve 1848-ból (TmÖL: 3 5 3 , 1848)
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ta a közgyűlésnek gróf Zichy László. A várme
gye feliratot intézett a Helytartó Tanácshoz
kérve/ hogy „az amúgy is pangó kereskedésünknek
virágzóbb mozgásbani helyezését kegyesen eszközöl
ni méltóztassék." Indoklásként felhozta, hogy
még a félig megrakott hajók sem tudnak el
menni a híd alatt, ezért áruikat a parton ki- és
be kell rakosgatni, ami annyira növeli a költsé
geket, hogy portékáikkal kár piacra menni.
A vármegyei szintű közigazgatásban hiva
talt betöltők egy részét a megyegyűlés választot
ta, nagyobb részét pedig a főispán nevezte ki.
Ebben a hierarchiában a kinevezettek között, a
rangsor végén szerepeltek a megyei földmérők.
Választás útján került betöltésre az első és a má
sodalispáni hely, a völgységi, dombóvári, simon
tornyai és a földvári járási főszolgabírói állás.
Hasonló módon döntöttek a járásonkénti egyegy alszolgabíróról és a két-két esküdtről, vala
mint a főadószedő, a számvevő, a főügyész, és
az alügyész személyéről. Kinevezés útján kapott
megyei hivatalt a főjegyző, az aljegyző, a levéltá
ros, a várkapitány, a katonai biztos, Miskolczy

János úti biztos, a főorvos, valamennyi járás seb
orvosa, valamint a földmérő hivatal két mérnö
ke: Podolay János és Beszédes Ferenc (1836).
Hét évvel később Beszédes lett az első földmé
rő, munkatársául Drabek Henriket nevezték
ki. Augusz Antal alispán egy 1847-ben készült
jelentésében mérnökként említi Őrffy Imrét is.
A korabeli út- és köztisztasági viszonyokat figye
lembe véve, teljesen érthető Miskolczy János útbiztos 1821-ben indított hadakozása Szekszárd
mezőváros vezetőivel. Azon folyt a vita, hogy az
utcákra hányt szemét és ételhulladék milyen ve
szélyeket jelent egészségügyi szempontból.
Podolay (helyenként Bodolay) János hálát
lan feladatot kapott 1833-ban. Ki kellett vizsgál
nia, hogy mi lett a sorsa a bölcskei Gyűrüsi csár
da közelében lévő híd javítása után megmaradt
deszkáknak, mivel gyanúsan sokba - 275 forint
ba - került az építkezés. Amint kiderült, a desz
kák egy részét a kolerajárványkor, „az országba
uralkodó epekórság idejébe, a szegényeknek és min
den segedelem nélkül meghalálozott embereknek ko
porsókra elosztogattatták..."

T O L N A V Á R M E G Y E KÖZÚTI H Í D J A I N A K ÉPÍTÉSI ÉS JAVÍTÁSI KÖLTSÉGE

1814-- 1 8 5 0
ÉV:

Település

Hídépítés és -javítás költsége

EV:

Település

Hídépítés és -javítás költsége

Forint/krajcár
1814

Kapóson lévő vármegyei hídhoz tölgyfa költsége

1820 Hidasi hídhoz 18 ezer tégla ára
Szekszárd-újvárosi kőhídra
Szekszárdon az országúti nagy fahíd javítására
1828

Hidegkút kettő hídjának javítására

1833 Szárazd-hidegkúti úton új kőhíd
Hőgyész kőhídja

338/00
127/33

177/20

Kakasdon épült híd

230/48

1839 Tolna mezőváros hídjainak javítására

40,00

Szekszárd határbéli hídra

12/02

111/05

Kömlődí kő- és vontatóhíd javítására

39/16

235/57

1840 Apátiból Mohácsra vezető út kőhídja

11/30

23/15

72/00

1841 Teve!—Kovácsi—Závod hídja

303/54

131/59

Bátaszéken két fahíd helyett kőhíd

68/28

Szekszárd—Kéry úton kőhíd javítása

169/17

Földvár határában új vontatóhíd

34/28

Bölcske Gyürüsi csárda közeli híd javítására

275/00
12/00

Ozoráról Regölybe vezető úton kőhíd

18/13

Pakson keresztül vezető úton kőhíd

100/26

Kurdi Kapos-hídnál végzett ácsmesteri munkáért
Kakasd-Zomba közötti híd javítása

1835

Forint/krajcár
1837 levelén épült híd

Zombai híd javítása

Szakályi régi híd javítása

1834

60/88

Kömlőd alatti fahíd javítása

1836 Szekszárd-Bonyhád közötti négy híd javítása

30/00
279/20
67/30
292/30

1842 Mórágy határában elbontott híd helyett új
1844
1848

106/38

Kajdacsról Dorogra vezető út hídjának tervezése
és felépítése

147/20

Belecskáról Hőgyészre vezető úton új híd építése

436/48

1850 Bölcskei kőhíd

38/00

Kömlőd—madocsai útfahídja

235/00

Ugyanott kőhíd építése

144/50

Ugyanezen az útvonalon híd a zsilipnél

351/40

Szekszárd-Bonyhád között egy híd építése

123/06

Kömlőd—Földvár útvonalon híd javítása

Szekszárd mezővárosi hidak javítása

595/00

Tápéról Dorogra vezető út hídja

17/30
232/30

Bonyhádról Szekszárdra vezető út
hídjainak javítására

266/48

Összesen:

5.958 forinté s 29 krajcár
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H I D A K ÉPÍTÉSÉRŐL ÉS

JAVÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉSEK, KÖLTSÉG MEGJELÖLÉSE NÉLKÜL
1810-1850

1810 Hídpallók kellenek a kurdi híd javításához

A javításra szoruló

Hidegkúti hidak javítása

Szekszárd-Bonyhád közút hidjai

1812 Hidak a Sárvízre

Kurdi híd állapota

Simontornyai hidak javítása

Dorogi híd

1816 Hidegkúti kőhidak

1834 Tamási Koppány-híd

1819 Hó'gyészi híd javítása

Ozorai híd tervei
Kőhíd Apátiból
1843 Szekszárdi kőhíd

„újonnon kipoálózvo"

1844 Kajdacsi kőhíd

Hidak javítása a simontornyai járásban

Nádor-csatorna hídja Kajdacsnál

1845 A Szekszárdon átvezető út hidjai

Hidasi kőhíd csináltafása

Paksi vontató út hídja

1846 Pincehelyi híd festése

1821 Hidak javítása a dombóvári járásban
Zombai híd javítása

1836 Madocsai híd
1838 Kapóson Béka-tói híd építése

1833 Simontornyai hidak ügye
Szabatoni hidak

Épüljön híd a szekszárdi Séden
(akkori írásmód szerint Séf)

„Fordított téglo" kell a decsi hídhoz

1850 Hidasi hármas híd

Teendők a Dombóvári hidak ügyében

Hidjai kőhid

Forrás és jegyzet
Évszázadokon át 1-2; Szerk. K. Balog János.
Szekszárd, 1978,1985.
Tolna megye kézikönyve; Szerk. Kaczián János.
Szekszárd, 1997.
A Tolna Megyei Honismereti Egyesület
adattára;
Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára
(továbbiakban TmÖL):
Vármegyei közgyűlési iratok 1810-1850.

Az Eledénybe tervezett Koppány-híd
már vasszerkezetű
(TmÖL: AÉH 7. doboz)
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H I D A K , HADAK, HISTÓRIÁK
A történelem kétségtelenül igazolja, hogy a
címben egymás mellé került három szó nagyon
is összefüggött: az első kettő szinte feltételezte
egymást, a harmadik pedig - ha nem is a tudo
mányos szigorúságú história alaposságával visszavarázsol valamit az előttünk hídon járt
nemzedékek életéből.
Ősi hídjaink
Tolna megye, amely jócskán patakokkal,
folyókkal szabdalt, hajdan mocsarakkal borí
tott területen feküdt, már jóval az írott történe
lem előtt tanúja lehetett annak, amit hídkészítésnek hívunk. Egy-egy kidöntött fának, vagy a
legutóbbi időkig használt módszernek, amikor
rőzsekötegeket helyeztek a vízfolyás medrébe,
aligha maradtak nyomai. Annál inkább az
újkőkori és bronzkori földvárakhoz vezető hidaknak. Wosinsky Mór 53, elődei két földvárat
fedeztek fel megyénk területén, s mindegyik
leírásnál mély védőárkokról, a természet adta
előnyök kihasználásáról esik szó. Ezeken az ár
kokon tölgygerendából ácsolt híd vezetett ke
resztül, s ezt a külső támadások idején fölszed
ték. A dombokon létesült földvárak több
gyűrűt is képeztek egymás fölött, s valamennyi
előtt mély árok, azon pedig híd húzódott, az
erődített, eltorlaszolható, lerombolható bejára
tokat vaskapunak hívták. Néhány esetben
megtalálták az egykori cölöpök elszenesedett
nyomait is, de a híd megléte mellett szól az is,
hogy a vaskapuk sohasem szélesebbek öt-tíz
méternél, mert ezt még középső tartócölöp nél
kül áthidalhatták. Ha ugyanis az árkok köze
pére is cölöpöt tettek volna, azt egy-egy táma
dáskor nem tudják gyorsan kivenni, s ezzel az
ellenség behatolását is segítik.
A dombokon készült földvárak hidjai mozgathatóságuk miatt is - elenyésztek, de a
Sárköz területén, Ocsény mellett megmaradt
legrégibb hídemlékünk. Wosinsky Mór Tolna
vármegye története az őskortól a honfoglalá
sig című kötetében így írja le az Oltoványdűlőben talált földvárat: „Közvetlenül a Báta

vize partján emelkedik egy 44 méter hosszú s
40 méter széles, magas domb. A dombot 14 mé
ter széles árok veszi körül, ezután pedig egy 17
méter széles s magas töltés vonul félkör alak
b a n a domb körül. A töltés és a d o m b közötti
árokba a Báta vize volt ereszthető. A töltésen
túl még egy csekélyebb, szintén félkör alakban

Legrégibb hídemlékünk helyszínrajza

Wosinsky könyvéből
húzódó árok következik s választja el az egész
erődítményt a körülötte fekvő, lapályos földek
től. Ha a Báta vize nagyon leapad, akkor állító
lag a védmű átellenében fekvő Báta-parton
pilóták látszanak ki, melyekkel itt a két partot
hidalták át." Hozzátehetjük, hogy akkoriban ez
a Duna-ártér mocsaras területe volt, ezért kel
lett ilyen hosszú hidat verniük. A pilóták, azaz
cölöpök - a pontos leírás nyomán - bizonyára
előkerülnének, ha ásatást végeznének itt.
Római emlékek
Az ismeretlen nevű népeket a kelták követ
ték, őket pedig a rómaiak hajtották uralmuk
alá. A nagy birodalom katonái szorgalmasan
építették a híres és tartós utakat, amelyek lehe
tőleg nyílegyenesen vezettek. Ennek köszön
hetjük a megyénk területén az ókorból fenn
maradt leghosszabb híd emlékét is. Szelle
Zsigmond ásatásai és leírása nyomán ugyan
csak Wosinsky Mór közölte művében a Duna
földvár melletti római építmény érdekességeit.
„A kenderáztatónál ismét oly ponthoz érünk,
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ahol az eddig követett kavicsos kőút mintegy
200 méternyi hosszúságban megszakad, és
újabb bizonyítékát szolgáltatja annak, hogy a
rómaiak mily szívósan ragaszkodtak az egye
nes vonalhoz útjaik kiépítésénél. így például a
kenderáztatónál alig 100-150 méternyi kitérés
sel megkímélhették volna a 200 méternyi hoszszú hidat, mely e posványon át veretett, s ott
egy alig 2 méter széles árkon, hol e tócsa vize
az alsó tóba lefolyik, egy rövid, közönséges kő
híd elégséges lett volna. Ehelyett az egyenes
vonalat pedánsul megtartották és a hosszú híd
végén, a kenderáztató keleti oldalán még ma is
megvan a hídfő, hova a hidat kötötték..." Ha
ehhez még hozzátesszük, hogy ugyancsak a
rómaiak szabályozták először a Siót, s számos
településünkön a magas kultúra nyomait
hagyták, bízvást föltételezhetjük, hogy több
száz hidat is építhettek itteni tartózkodásuk év
századai alatt, ezek azonban az idők folyamán
elenyésztek, vagy későbbi hidak helyét, alapját
képezték.
A véletlen úgy hozta, hogy valamit még ar
ról is tudhatunk, hogyan nézett ki a római kori
dunaföldvári híd, amelynek utóélete is érde
kes. Ammianus Marcellinus, aki katona és kí
váncsi történetíró is volt, a hunokat jellemez
vén ezt írja: „Alacsony termetük éktelen felső
tagjaikkal s aránytalanul nagy fejükkel ször
nyeteg tekintetet ad, kétlábú vadállatoknak
vagy durván faragott faképeknek mondhatná
tok, melyekkel a hídkorlátot szokás díszíteni."
Nincs okunk kételkedni, hogy ezen a 200 méte
res hídon is ilyen díszeket láthatott a korabeli
utazó.
Az Árpádok kora
A történelem ú g y hozta, hogy közel ezer
esztendővel a híd építése után, 1211-ben az el
ső megyei magyar hídnév is ehhez a régi al
kotmányhoz kapcsolódik. II. András király eb
ben az évben erősítette meg I. Andrásnak a
tihanyi apátság részére juttatott adományát. A
Tolna megyei határjárás során Tolna várát és a
dunaföldvári Szent Ilona-apátságot így hatá
rolja el: „a közös határ kezdődik a király erde
jével és átmegy a dombokon és András király
legnagyobb határjeléig ér. Innen a hegyeken át
a sarkot mutató határjelig, innen halad az útleágazásig, amely közül az egyik az említett (Tol-
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na) várához vezet, a másik az Edenen hídig, a
Tolna várába vivő út mellett kezdődik a közös
határ a földvári földdel". Megvan tehát az első
Tolna megyei hídnév, de kérdés, hogy mit je
lent? Ebben a formában értelmezhetetlen, rá
adásul többet elő sem fordul. Megengedhetünk
azonban egy nyelvtörténeti feltételezést. Tud
juk, hogy a latin átírásban a d betű nemcsak en
nek a hangnak, hanem a gy-nek is megfelel, a
szóvégi n betű lehet elírás vagy rossz olvasat is
az s helyett. Ha ezeket a változtatásokat, lehe
tőségeket elfogadjuk, akkor Egyenes híd volt a
neve. Ha meggondoljuk, akkoriban valóban
elég föltűnő jelenség lehetett egy 200 méteres
nyílegyenes híd, az ok tehát megvolt a név
adásra.
Török uralom
A középkori Tolna megyében különben ok
kal, ok nélkül egyaránt szorgalmasan építettek
kisebb-nagyobb hidakat, hiszen aki ezeken át
haladt, vámot fizetett. Nem volt ez másként
1526 után, a török uralma alatt sem. Ebből a
korból több biztos adatunk van a várak bejára
tát képező csigás felvonóhidak meglétére, s
Evlia Cselebi török történetíró 1663-as utazása
során egyiknél sem mulasztja el megemlíteni,
hogy azokat éjszakára felhúzzák.
A stratégiai jelen
tőségű pontokon kü
lön védelmet is kap
tak a hidak, ahogy
erről a Szekszárd
melletti Jeni Palánk
(Újpalánk) színes le
írása
tanúskodik.
„Oszmán építkezés.
Az 1004. (1596.) év
ben Eger meghódító
ja, Mohamed kán a
háborúba menetel
kor a Sárvíz folyón
levő húsz ívű tahid
Szekszárd Ottendorf
nak megőrzése vé
Henrik 16Ó3. évi rajzán
gett építette ezt a váhogy
a maga helyén
rat. Annyi igaz,
jótétemény. Kicsi kis palánk, melyben egy
dzsámi, tíz ház és tíz sáhi ágyú van, hídja fel
húzható. Parancsnoka, száz katonája mind a
szekszárdi katonasággal kapja a fizetését. A vár
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előtt néhány ház, néhány bolt van. Csupán egy
kis fogadója, néhány kertecskéje, néhány halfogó
hálócskája van, a híd nyugvóhelyecskéül szolgá
ló őrházánál a budai vezíreknek egy alárendelt
agája a felügyelő. E hídon átvitt minden bor után
vámot vesznek, másféle tárgyak után semmit
sem vesznek. E helyen a fahíd alatt a Sárvíz folyó
nevű egészséges víz folyik, mely a Koppány és
Kaposvár várak előtt levő Balaton tónak lefolyá
sa, mely Simontornya várát is érintvén, a Jeni vár
közelében a Duna folyóval egyesül." Mindebből
jól látszik, hogy a híd jelentőségével annak őrzői
- akiktől a történetíró értesüléseit nyerhette - na
gyon is tisztában voltak.
Török után
Néhány év múlva, hazánk sikeres vissza
foglalása után, már a hetedik megyegyűlésen
fontos tárgyalási pontot jelent a hidak ügye. Dr.
Várady Zoltán az általa kiadott regesztákban
jónak látta az 1699. május 19-22-én zajlott tár
gyalásból szó szerint idézni: „a megyében
olyan hidak vannak, amelyek kijavításához a
szegény nép így is alig elegendő, mert a dom
bóvári híd 1575, a simontornyai 1548, az újpalánki 1600, a bátaszéki 300, a hidasi 125, a
mérgeshidasi pedig 150 lépés. így félő, hogy a
nép, főleg a rácok, akik inkább szökésre, mint
állandó letelepedésre hajlanak, az előbbit vá
lasztják, ha tudomásukra jut a király utasítása."
Ő tudniillik azt kérte, hogy a vármegye segítsen
- a Zrínyi emlékezetes égetésével külön is neve
zetessé vált - eszéki híd megjavításában. Nem
csoda, ha megyénk fiai nem igyekeztek a híd
építéshez: többnyire a szabad ég alatt háltak,
szerszámról, élelemről maguknak kellett gon
doskodniuk, s eközben hátrahagyott családju
kat, javaikat sem tudhatták biztonságban...
Hajóhíd a Dunán
S akkor még nem is említettük az alapprob
lémákat: a hídépítéshez kellő anyag és szakér
telem kérdését. Ez néhány évvel később,
1705-1706-ban, az első Duna-híd építésénél is
jelentkezett. II. Rákóczi Ferenc fejedelem, mi
vel az esztergomi átkelési lehetőséget elvesz
tette, vagy csak ideiglenesen tudta megtartani,
DLinaföldvár és Dunakömlőd között szeretett
volna hidat veretni. A szakértelem a Napki
rálytól kapott Saint-Just hadmérnök személyé
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ben rendelkezésre állt, s kellő előkészület után
1705 áprilisában hozzá is fogtak a nagy mű el
készítéséhez. Mindkét oldalon erődítményt
emeltek a hídfők védelmére, több száz embert
rendeltek építőmunkára, deszkát, gerendát,
cölöpöt szállíttattak az imsósi partra, rekvirálással az élelemről is gondoskodtak. Két hónap
alatt, az ellenség folytonos zaklatása mellett
kétharmad részben el is készült a híd, de a for
gandó hadiszerencse a labancok kezére juttat
ta. Ők azonban merész terveik miatt nem rom
boltatták le, de ez is lett a vesztük: Bottyán
János generális - kihasználva a föltehetően ala
csony vízállást - november 4-én éjjel több száz
fasinával (rőzseköteggel) átjárhatóvá tette a hi
dat, amelyen lóról leszállított vitézei átrohan
tak s 5-én hajnalban rohammal elfoglalták
Dunaföldvár várát. A következő évben a híd
stratégiai jelentőségét fölismerve megpróbál
ták azt újjáépíteni, de anyaghiány miatt azt
meg nem valósíthatták. Mi kellett volna? Botytyán levele szerint „mintegy 600-ig való hosszú
deszkát, 400 vastag fenyőt talpaknak, 20 öreg
(nagy) vasmacskát, valami 15 darab kötelet az

A simontornyai hídhoz 12 település 15 szekeret
tartozott kiállítani, 422 deszkát, 79 gerendát és
57 cölöpöt (TmÖL Kgy 1:59)
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tombáczoknak megtartására, ki is legyen 25 öl
nyi (50 méter) hosszú". Keserves belegondolni,
hogy ehelyett „az vízben megrohadott fánál
egyéb nincsen" - s így ennyin múlik talán a
szabadságharc sikere...
A Tolna Megyei Levéltárban megmaradt
egy kétoldalas rendelkezés a szabadságharc
végéről - de már a császárhű Broderich András
alispántól. Ebben 1710. március 16-án több
község és mezőváros jobbágyait utasítja a
simontornyai hidak helyreállítására, s az eh
hez szükséges „deszkák, gerendák és cölömpök" beszerzésére, szállítására.
Megyegyűlés a pincehelyi hídnál
Alig két évtized múlva egy másik híd vált
különös esemény színhelyévé. Kovách Aladár
kutatásai nyomán tudjuk, hogy a XVIII. szá
zadban szinte minden nagyobb Tolna megyei
helységben tartottak megyegyűlést, s egyszer
kényszerből még egy híd lábánál is. Az érde
mes levéltáros ennek megörökítését így fordí
totta a jegyzőkönyv latinjából, 1739. november
16-áról: „Ezen közgyűlés a veszedelmes idő,
jelesen a vármegyeszerte elterjed epidémia
(pestis) miatt és ennek következtében a földvá
ri járás, valamint a völgységi járás a Sió és a
Kapós folyó által el lévén választva a simon
tornyai járástól, a szabad ég alatt, a pincehelyi
hídnál tartott meg, a vármegyebeliek egyik ré
sze az egyik oldalon, másik része a másik olda
lon állván." Ez egyben arra is ritka példa, ami
kor a híd nem összeköt, hanem szétválaszt (az
egészségügyi zárlat miatt), s csupán tájékozó
dási pontul szolgál a találkozáshoz.

Találkozás a hídon (Keleti Gusztáv rajza)

A simontornyai híd és a magyar „Sámson"
A XVIII. század volt tanúja az első komoly
vízszabályozási kísérletnek is. A Böhm Ferenc
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mérnök rajzolta 1783-as térképen még nem
szerepel Simontornya Sió-hídja, amelyet a kö
vetkező évben készítettek el. A korabeli mód
szereket is tükrözi az a ránk maradt anekdota,
amely Dávid Péterről, a magyar Sámsonnak
nevezett református lelkészről szól. „Simontor
nyán, egy Tolna megyei kis mezővárosban
nyert először papi állomást. Ez idő tájban
(1784-ben) szabályozták a Sió vizét egy csator
na által. Jó meleg júniusi nap volt, s Dávid Pé
ter úgy délelőtt 11 óra tájon elment a kanálisra
förödni. Déli 12 órakor az új híd építése körül
foglalkozó munkások egyike nagyon is hallha
tólag azt mondja a másiknak: - Ezt a kost jó
lenne eltenni valahová, mert még az a fürdő
ember el találja lopni. Vala pedig a kos egy
nyolcmázsás vastuskó, mellyel húszan verték a
hídcölöpöket. Mikor a munkások eltávoztak,
Dávid Péter csak úgy fürdőruhában kijött a
vízből, felvette a kost, s elvitte mintegy ötven
lépésnyire, közel egy ott levő malomhoz, és ott
egy nagy pocsolyába belevetette. Megjövének
a munkások, elszörnyedve látták, hogy a kos
eltűnt. Rövid idei keresés után megtalálták,
azonban csak hat bivallyal tudták a mocsárból
kihúzatni és visszavitetni." - ahogy azt olvas
suk a Tolnamegyei Közlönyben 1904. augusz
tus 25-én.
Szekszárd hídja és a Séd
A tréfálkozó ember erejével általában meg
birkóztak a hidak és hídépítők, nem így a ter
mészet dühöngésével. Szekszárd mezőváros
1796. június 15-én kérte Tolna vármegyétől,
hogy segítsen, mert „városi lakosaink háza elei
azon utcában, mely Vámos (Rákóczi) utcának
neveztetik, a hegyekből lefolyó zápor miatt
már annyira felteltek iszappal, hogy némelyek
ablakai alig egy sukknyira (hüvelyknyire) vágy
nak a földnek színétől. Ennek pedig nem más
okát találjuk, hanem egyedül azt, hogy azon
kőből épített híd, mely az ország útján Sánta
János vas-áros háza előtt vagyon (ma Széche
nyi, Rákóczi és Tinódi utca találkozása ez),
keskeny és szűk is, annyi zápor víznek alatta
való eltakarodására nézve, mint amennyi a he
gyekről gyakran szokott lefolyni. Innénd kö
vetkezik az után, hogy a víz e hídnak szűk és
keskeny volta miatt nagyobb mértékben rész
szerént a tetején, rész szerént mellette kéntelen
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kiönteni/ mely a szegény contribuens (adózó)
népnek nem csak háza elejét tölti meg iszap
pal, hanem még szobáit is, úgy, hogy ha éjsza
kának üdéjén történnyen az esés, kénteleníttetnék padláson menedékhelyet keresni". A
szélesítésre érvként hozza a kérvény, hogy a
híd, „mivel ország útjában vagyon, nem csak
magának Szekszárdnak szolgál, hanem az
egész nemesi publicumnak, és minden nemű
militáris és civilis transcennábl (katonai és pol
gári szállítás)" számára.
A Hármas híd építése
Ha be is látta a megyei nemesség a szek
szárdiak igazát, a híddal egyéb nem történt,
mint hogy egy Szent János-szobrot állítottak
párkányára védelmük A megye más átkelőhe
lyein is gyakori szent kerek hatvan évig jól
őrizte posztját, hanem akkor, 1856-ban hatal
mas vihar verte le talapzatáról, s úgy elsodor
ta, hogy többé nem akadtak nyomára. A szállí
tással kapcsolatos hadászati érvek sem
hatottak, egészen addig, amíg az Osztrák-Ma
gyar Monarchiának igazi nehéz ágyúi nem let
tek. Az 1884-es felhőszakadás után tűnt föl,
hogy a rozoga híd ezek átvitelét veszélyezteti.
Négy év múlva, 1888-ban néhány hónap alatt
megépítették - a két oldalsó gyaloghíd miatt Hármas hídnak nevezett acélszerkezetű hidat.
A Szekszárd Vidéke híven tudósított az át
adásról is. „A szekszárdi Szent János vashíd
próbája hétfőn este (1888. július 23-án) ment
végbe. E célból Brenner Vilmos miniszteri fő
mérnök mint kerületi főfelügyelő és Nagy Já
nos gyári mérnök, a Schlick gyár kiküldöttje
leutaztak Budapestről Szekszárdra a próbát
megtenni. A szekszárdi államépítészeti hiva
talt Konyevics Ferenc királyi mérnök képvisel
te. A vashídra 223 métermázsa vasat helyeztek
- a vasmennyiséget Mayer János vaskereske
dő szolgáltatta ki - és csak 3 millimétert szállt
alá a híd. így a felülvizsgálat eredménye kitű
nőnek bizonyult, miért is a vashíd a forgalom
nak teljesen átadatott." A Hármas híd néven
fogalommá vált szerkezet egy évszázadig je
lentett a szekszárdiak számára tájékozódási
pontot: előbb nyugati része tűnt el a Séd patak
lefedésével, utolsó maradványai pedig 1993ban a keleti rész lefedésével. Talán, hogy a kö
zel kétszáz éves históriát kerekké tegye, a pa-
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tak még egyszer megmutatta erejét: a lehullott
48 milliméter csapadék miatt kiöntött, a szom
szédos főiskola auláját lábszárig iszappal borí
totta, de ennek már nem a Szent János-híd volt
az oka.
Az ozorai Sió-híd 1848-ban
A hadak járása azonban e hídnál sokkal je
lentősebbé tett egy másik hidat 1848-ban, a sza
badságharc kezdetén. A Jelacic hadait megyén
ken keresztül utóvédként követő Roth és
Philipovic tábornokok seregei a helyi gerillaak
ciók miatt Székesfehérvár alól fordultak vissza,
hogy sérelmeiket megtorolják. A népfelkelők
Csapó Vilmos őrnagy vezetésével az ozorai
völgybe szorították az ellenséget, amelynek ha
di útvonala a Sión át vezetett - volna. Illyés
Gyula, ha a számokban túloz is, a helyzetet ér
zékletesen festi Ozorai példa című költeményé
nek első versszakában: „Ötven huszár volt ak
kor a Szabadság, / annyi volt itt a nemzet, a
magyar. / És szembe, hozván a császár paran
csát / tízezer fő, tizenkét ágyúval / végig a völ
gyön, a Sió lapályán / rohamra készen, - közé
pen a híd. / Egy fél országrész fordul
vérbe-lángba, / ha az a hídfő, az is elesik."
A költő később a fenti címmel drámát is írt, s
az 1952. május 22-én bemutatott alkotásában Csa
pó Vilmos szájába a következőket adja: „Ez itt a
Sió. A Balatontól a Dunáig remek természetes vé
dővonal. A megyénk határa. A túlsó oldalon fejlőd
het föl az ellenség. Igaza van Perczeleknek: akié
most az ozorai hídfő, azé a Dél-Dunántúl." „S ta-

Az ozorai csata térképen (Magyarország története III.)
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Ián az egész ország!" - teszik hozzá sebtiben. A
történet egy későbbi pontján - jelképes és látványi
okokból - a következőt mondja Csapó: „Talán még
nincs veszve minden! Ha a veszprémi nemesek
nem jönnek is át a megye határán! (A hegy peremé
hez siet.) Ha itt erő van, van még tán remény is.
(Messzelátót akar szeme elé emelni.) A híd! Ég a
híd! Pompás stratégiai húzás. Hátrálnak!" Aztán
azt tudakolja, hogy melyik tiszt érdeme ez a dicső
tett, mire kiderül, hogy nem tiszt, hanem Börcsök
József juhász vitte végbe a dolgot. Illyés azonban
itt egy kissé eltért a valóságtól, amikor anyai nagy
atyját tette hőssé... A valóság, ha némiképp próza
ibb is, stratégiailag indokoltabb, ugyanis egy hidat
nem olyan egyszerű fölégetni, ráadásul azon a tűz
meggyulladása után még át tud kelni az ellenség.
A Tolna Megyei Levéltár megőrizte Augusz Antal
1848. október 3-án írott levelét, amelyben a főis
pán-kormánybiztost tájékoztatja a hadmozdulatok
ról. Ebben olvassuk. „Rótt General csapatával ez
éjjel Ozorán volt, és hajnalban Dégnek vette útját.
- Népünkkel még ma Ozorai megszálljuk, miután
értesültünk, hogy Rótt meg lészen Kálózd körül tá
madva, a hidat még ma felszedetjük, és Ozorán vé
delmi állapotban tartandjuk." Roth generális már
nem jutott Kálozdig, hanem a völgyben rekedt se
regével, amelynek híre sem volt még Jelacic veresé
géről, s végül három napi szakadó esőzés után
megadta magát október 7-én. Ebből világos, hogy
azt a hidat a később árulónak kikiáltott Augusz
Antal alispán szedette föl, s így ő tette lehető
vé, hogy a szabadságharc legnagyobb diada
lát a Tolna megyei népfelkelők
véghezvigyék.
(Az persze természetes, hogy ezzel később maga
Augusz sem dicsekedett...)
Hajóhíd 1849-ben
A szabadságharc ideje alatt Tolna megyé
ben még két híd lett nevezetes, de ez a két híd
valójában egy híd. Ez úgy lehetséges, hogy
Kmety tábornok - miután a komáromi hadtest
től elszakadt - a Délvidékre sietett. Hogy
hadseregét minél gyorsabban az Alföldre jut
tathassa, 1849. július másodikán pontonhidat
építtetett a Dunán, s másnap már főhadiszállá
sát is a folyó közepén horgonyzó gőzösök egyi
kén rendezte be. A sikeren felbuzdulva a ma
gyar hadvezetés néhány nap múlva a Duna
alsóbb szakaszán szereltette össze a pontonhi
dat, ahogy arról július 12-én Fördős István, me-

156

MELLÉKLETEK

gyénk másodalispánja levelében beszámol: „A
Paksnál volt híd gőzösökön Báttára szállítta
tott, és ott a Dunának mind a két ágán felállít
tatik. Hír szerint holnap 13-a Júliusban el is ké
szül. Az éppen ezen órában nálam volt Báttai
jegyzőtől azt értettem, hogy a fölállítandott
hídon mintegy 4000 katonaság fog által szállít
tatni Tolna és Baranya megyébe Bajáról." Az
akció a honvédsereg számára sikeres lett, Bátának annál kevésbé: július 24-26-án a feldühö
dött ellenség a mezővárost bosszúból felgyúj
tatta, s az egész helység 289 házát és
középületét elhamvasztotta. (Érdekes megje
gyeznünk, hogy a pontont szállító Mészáros
hadigőzös szintén kapcsolódik megyénkhez,
mert átalakítója a későbbi híres vízügyi szak
ember, akadémikus, Kenessey Albert, Gerjen
szülötte.)
Báta hídja
A bátaiak történetük során még egyszer,
1912-ben álmodtak egy hídról. A Tolnavár
megye és a Közérdek hírül adta, hogy a község
elhatározta, nem tűri tovább a körülményes
kompközlekedés nyűgeit, hanem nyolcnyílású,
vasbeton szerkezetű hidat építtet, amelynek
költségei 44.486 koronát tesznek ki a november
12-i cikk szerint. A terv megvalósítására - való
színűleg anyagi okokból és a világháború köz
bejötte miatt - nem került sor.
Sokszor ennél jó
val kisebb anyagi
erőt igénylő javítá
sok sem valósultak
meg - híven példáz
ván Mikszáth Kál
mán igazát A hídkorlát című elbeszélés
ben. A sok közül elég
Komp a XIX. században
két ilyen esetet emlí
(Jankó János rajza)
tenünk a korabeli
sajtóból. A Tolnamegyei Közlöny 1876. május
26-án Interpellatió címmel a következőket írta:
„Szegzárd nagyközség bírájához. 1. Van-e tu
domása a város bírójának arról, hogy a Kis-Sár
- Csörgető és Báta-foki hidak korlátlanok. - 2.
Ha van, szándékozik-e ezen korlátlanságot
korlátoltsággá átváltoztatni? Egy városi polgár.
Ezen interpellatió kapcsán megemlítjük, hogy
a folyó évi május 13-án a Báta hídjáról Parti Jó-
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zsef puszta bérlő úr kocsija lefordult, s egyik
lova azonnal szörnyet döglött. A szerkesztő."
A megye túlsó széléről 1889. november 3-án
közölt hírt a fenti lap. „Simontornyáról kap
tunk értesítést arról, hogy (Tolna)Némedi mel
lett, az úgynevezett Gyánt alján minden embe
ri fogalmat meghaladó rossz út van, mely csak
életveszéllyel járható. A mintegy 150 lépés
hosszú úton van legalábbis 100 gödör, melyek
ben a lovak hasáig ér a sár, s midőn innét ki
vánszorog valahogy az utas, akkor meg egy két
öl mélységű vadvízárok felett levő olyan hídra
akad, melynek nincs karfája, a padlóból kitö
rött deszkák ú g y vannak kifoltozva, szóval
ilyen utat és hidat a fél világot bejárt ember
sem látott soha. Felhívjuk a panaszolt útra az
illetékes közegek figyelmét." Ilyen körülmé
nyek között könnyen lehet, hogy az a sírfölirat,
amit a Tolnavármegye idézett olvasói mulatta
tására 1900. január 7-én, a zord valóság fekete
humorú tanúja volt: „Egy hídról leestem, / a
nyakamat szegtem, / Isten, bocsásd meg a bű
nöm: / aki részeg, otthon üljön."
A megye szerény, állandóan nyirbált kere
téből sokszor nem futotta a renoválásra, min
denesetre újabb és újabb szabályrendeleteket
alkottak, s 1886. január elsejétől bevezették az
első KRESZ-t, ami teljes díszben az Utrendőri
szabályok a Tolnamegye területén lévő állami,
megyei és községi utakra vonatkozólag címet
viselte. Ebben többek között szerepel, hogy a
szekerek rakománya három méternél szélesebb
nem lehet, „a hidakon a sebesen hajtás és az
előre hajtás (előzés) tiltva van", s itt „járművek
nek az útpályán etetés vagy berakodás végetti
megállapodása tilos".
A szekszárdi vasúti híd balesete
Ekkoriban azonban már nem a lassú közúti,
hanem a korban gyorsnak számító vasúd közle
kedésé volt a jövő. A megyeszékhelyt a nagyvi
lággal összekötő szárnyvonal Babits Mihály
születési évében épült, s az, hogy a munkálatok
részleteiről is tudomásunk van, már önmagá
ban rosszat sejtet. A Sión (a helyiek szóhaszná
latában gyakran: Sárvízen) átívelő vasúti híd az
átadást megelőző napokig készült, s a kapko
dásnak áldozata is lett. Öt bécsi műkovács dol
gozott október 11-én az acélhíd szögecselésén,
de alattuk összeomlott az állványzat. A későbbi
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vizsgálat persze igazolta, hogy „a vastag deszka
belsejében levő rostszálak nem függtek össze,
mit természetesen nem lehetett észrevenni", de
arról már szó sincs, hogy biztosító kötelet visel
tek volna a munkások. Az öt műkovács a sínek
re zuhant, egy közülük azonnal szörnyethalt,
„feje egészen széthasadván". Ennek ellenére az
építtetők meglehetős önbizalommal lehettek
megáldva, mert előzetes terhelési próba nélkül
akarták átvinni az illusztris vállalkozókkal és
vendégekkel teli szerelvényt 1883. október 28án. Ebből azonban az ünnepeltek nem kértek,
hanem a palánki állomáson lekapcsoltatták a
vagonokat, előreküldték a mozdonyt, az odavissza pöfögött, visszakapcsolták a fölvirágzott
kocsikat és Szekszárdra ünnepélyesen begör
dültek. Érdekesség, hogy ez a kalandos sorsú
vasúti híd szenvedte el az első szándékos ron
gálást is. Erről a Szekszárd Vidéke adott hírt
1890. szeptember 4-én: „A Sió-csatorna vashídja
fölött levő vasútvonal egyes részeit ismeretlen
gazemberek a múlt
héten megrongálták,
az ügyeletes őr, ki az
esteli vonat megér
kezte előtt végezte
funkcióját, jelentést
tett, s így hamarjában
a megrongált része
ket ismét jó állapotba
helyezték."
Egy másik vasúti
híd, a simontornyai
azzal dicsekedhet,
hogy Illyés Gyula
külön verset szentelt
az
alatta
megélt
gyermeki élmény
nek.
Illyés Gyula
A simontornyai

vasúti

hídra

Jó volt állni a híd alatt,
ha már jelzett is a vonat.
Nézni a biztos szerkezet
vasvázait fejünk felett.
És mását, amely a vízen
lebegett kék-tündérien.
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Jó volt félni is, bízni is,
kételkedni, de hinni is.
Gyúrni hetyke mosolyba át
a félsz tétova vigyorát.
Mérni a többi nagy gyerek
félelmén a félelmemet.
A halál jött s az élvezet:
hogy elszáll a fejünk felett.
Szorult, vonaglott, nyítt a sín,
mint nőstény, hogyha jő a hím.
Jött a halál s a híd megállt,
várta, mint üsző a bikát.
Jó volt kuksolni a csapat
gyerek közt a híd alatt.
Kísérteni az ördögöt, dörgött, dübörgött, prüsszögött!
Szorítottam Feri kezét,
hogy mégse rogyjon ránk az ég.
A bajai Duna-híd
Tolna megyében mások és másutt is gon
dolkodtak azonban ilyesmiről, leginkább azok,
akik a baja-bátaszéki hidat szorgalmazták hosszú évtizedekig mindhiába. Nincs év, ami
kor a kérdés föl ne vetődne a kiegyezés után,
de erről érdemesebb szólni hagynunk Bartal
Bélát, aki 1898-ban a híddal kapcsolatos orszá
gos értekezleten a Tolnamegyei Gazdasági
Egyesület elnökeként, az 1902. augusztus 12-i
megyegyűlésen a végül eredményt hozó felirat
szerkesztőjeként mondta el véleményét. Ha
szavaiból hosszabban idézünk, annak nemcsak
a végkifejlet az oka, hanem az is, hogy ritkán
olvashatunk ilyen közgazdasági szempontból
megírt vallomást.
„Tervbe volt véve ezen áthidalás már 1848 előtt
is..., 1872-ben a baja-bátaszéki híd már engedélyez
ve is volt s csak az 1873-i pénzügyi válság miatt
maradt el. Azóta - sajnos - elmúlt 30 esztendő: volt
ideje, pénze és gondja az országnak arra, hogy a fel
ső Dunán három hidat, Budapesten és környékén
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hét hidat létesítsen, volt pénzünk arra, hogy épít
sünk egy 36 milliós parlament-palotát, de a KözépDuna 360 kilométer hosszú budapest-zimonyi sza
kaszán nem épült semmi.
Ma is éppen úgy áll ezen Duna-szakasz, mint a
népvándorlás idejében, ahogy azt a rómaiak, hunok,
avarok, gepidák és honfoglaló őseink találták, ma is
csak az ősi komp az egyetlen átkelési lehetősé
günk..., sőt mai állapotunk még rosszabb, mint a
honfoglalás idejében! Hisz amíg első őseink korában
a komp egy modern forgalmi eszköz volt, amivel ko
ruk rendelkezett, addig most, a XX. században, ami
kor acélhidakat épít az egész világ, tán még a keres
kedelmi miniszter úr sem fogja egy olyan
világfoly ónál, mint a Duna a kompokat a modern
átkelési eszközök közé sorolhatni...
Nincs a világon egy ország sem, amely az or
szág kellő közepén egy 360 kilométer hosszú válasz
falat tűrne meg. (...) Bátaszéknél, hol négy vasúti
vonal jön össze három négyzetkilométerre, de nincs
egymással összekötve: 1000 kilométer hosszú vasúti
vonal egy 400 méteres híd híján két külön darabba
van szakítva. De nincsenek az egész világon olyan
városok vagy megyék s olyan lakosság, amely har
minc éven át tűrte az ilyen botrányos állapotokat.
Hány híddal volna ma a Közép-Duna áthidalva, ha
mondjuk angolok, németek, vagy pláne amerikaiak
laknának itt, egyszóval olyan emberek, akik jogos ér
dekeiket nemcsak megismerni, hanem azokat érvé
nyesíteni is tudják. Pedig nekünk ma, a mostani
nyomorúságunkba mindezen népekkel kell konku
rálnunk, terheink ugyanazok, csak közlekedési esz
közeink mások: náluk acélhíd - nálunk komp..."

Végre épül a bajai vasúti Duna-híd (Mávag archívuma)

Bartal Béla, miután elemzi a híd hiányának
gazdasági kárát, szenvedélyesen így fejezi be mon
dandóját: „S már ezekből az elpocsékolt milliókból is
tízszer meg lehetett volna építeni a hidat, mely
négy-öt év alatt törlesztene költségeit. Nemcsak a
mi megyénkre, nemcsak az egész Alföldre, Bácskára,
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Baranyára, Fiúméra, hanem az egész országra is
életkérdés tehát, hogy e híd minél előbb kiépüljön...
Ezért arra kérem Tolnavármegye országos képvise
lőit, hogyha először lépik át az új parlamenti palotá
nak aranyos-oszlopos márványküszöbét, gondolja
nak a mi kompjaink nyomorúságára, s valahányszor
bemennek a fényes országházba, ne felejtsék el azt,
hogy az ő palotájuk fényét, pompáját megyéjük, a
vidék s az ország pangásával, elmaradásával és nyo
morával fizettél"
A kortársak megértették a kemény szavakat, s
felismerték Bartal jelentőségét a híd megvalósulásá
ban, ahogy arról a Közérdek 1909. augusztus 28-i
száma hírt ad az új hídon megtett első útról. „Talál
kozási és kiindulási helyül a bajai vasúti állomás
volt kijelölve, ahova Tolna vármegye és a zágrábi
üzletvezetőség képviselői a bátaszéki állomásról hajtányon mentekát... Érdekes epizódként említjük fel,
hogy amikor a hajtány a hídra ért, Simontsits Ele
mér harsány hangon elkiáltotta: Éjen Bartal Béla! És
a jelenvoltak megértették, hogy az éljenzés a híd lel
kes szorgalmazójának szól, s szívesen éljenezték ők
is Tolna vármegyének e jeles fiát." Tegyük hozzá:
Bartal küzdelmeiért sem a kortársaktól, sem az utó
kortól nem kapott más elismerést...
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nelmi egyezés, hogy mind a tervező, mind a
híd 1944. szeptember 25-én áldozatául esett a
bombázásoknak. Igaz viszont az is, hogy az új
jáépítést ugyanaz a Kovács Alajos vezette, aki
már az eredeti tervek megvalósításakor is a
MÁV mérnökcsoportja élén állt, s aki 1948-ban
Kossuth-díjat is kapott. A közelmúltban újjáva
rázsolt híd méltán kapta a jeles, dunaföldvári
kötődésű vízmérnök, Beszédes József nevét.
Furcsa belegondolnunk abba, hogy egy híd
hányféle módon őrizheti a történelmet. A ked
velt cseh eredetű szent, nepomuki Szent János,
aki hallgatása miatt II. Vencel királytól a Mold
vába öletés vértanúságát kapta, leginkább a
XVIII. század vízenjáróinak tiszteletét élvez
hette. Két legszebb Tolna megyei szobra Bony
hádon, illetve Bátaszék határában fogadja az
utazót. Az utóbbi kápolnája 1776-ban épült föl,
s ma is elismerő pillantásokra késztet.

A meglévő híd áldásait sokan élvezhették,
csupán egy valaki akadt, aki nosztalgiával idéz
te a híd előtti időket. Babits Mihály tűnt emléke
ire gondol, Bajára, „ahol ifjúságomban az ifjúság
madarai, lánykacagások csapódtak a joviális
fehérszín oszlopokhoz". Az Abból a kikötőből
című vers így őrizte meg a híd előtti utazás él
ményét: „Óh ha maradnék! De már mentem,
már mentem / át az alvó Szeremlén, szekcsői
kompon át... / Duna még nyergeletlen, nem ült
még rajta a híd. / Olykor jég közt, ladikkal tu
dott csak átvinni a révész / s a különös álmok s
remények titkos vontató-serege... / Mily más ez
a vasút hol ma kávém szürcsölöm!"
Dunaföldváron is híd épül
Az 1930-ban született vers évében adták át
a Közép-Duna második hídját Dunaföldvárott.
A Horthy Miklós díszelgésével maradandóvá
tett november 23-át persze megelőzte egy 1924es nyílt pályázat, amelyet dr. Kossalka János
műegyetemi tanár nyert meg, s így ő tervezhet
te az 518 méter hosszú, 17 méteres feljáróval ki
egészített, 1928-tól épült hidat. Szomorú törté-

Nepomuki Szent János különleges szobra Bátaszéken

Hidak vallanak
Az elismerés azonban nemcsak a művészet
nek, hanem a szakértelemnek is kijár. Ez már a
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hidakhoz kellő fa kiválasztásában is megnyilvá
nulhatott. A bölcskei Duna-meder dr. Gaál Atti
la vezette régészeti feltáráskor Kún Krisztián
búvár egy IV-V. századból származó híd cölö
pöt hozott felszínre, s a beható vizsgálat kiderí
tette, hogy az 1500 éves fa enyves éger, ami
nemzedékekig hallgatta a fölötte eldobogó légi
ókat, vándorló népeket, talán honfoglaló ősein
ket is. A hidászokat valahogy mindig az alapos
ság jellemezte a cölöpök dolgában, s a római
hídépítő mögött nem maradtak le a későbbiek
sem. A Tolnavármegye 1905. július 9-én írta pél
dául a következőt: „A Sió-híd cölöpéi. Az ozorai
Sió-híd hídfőjének és jármainak cölöpéi annak
idején 4-4,5 méter mélységbe verettek le, mely
leverési mélység - tekintve azt, hogy a cölöpök
szabadon álló részei öt méter hosszúak - a híd
teherviselő képességére és közbiztonságára ele
gendőek. A Sióberki Társulat azonban a Sió
medrét 1,9 méterrel akarja mélyíteni, amely
esetben a cölöpök bevert hossza csak 2,1 - 2,6
méter lenne, és ezen leverési mélység a 6,9 mé
ter magas szabadon álló cölöppel szemben kellő
állékonyságot nem nyújt", ezért „a rossz karban
lévő jégtörő cölöpök kiváltása mint elhalasztha
tó munkálat, most ne eszközöltessék". S bizony
azok a cölöpök még hosszú ideig bírták.
Azok a hídcölöpök...
Vajon meddig? Egy másik példából erről is
lehet sejtelmünk. Szekszárdon 1900 júniusában
adták át az új vámhidat a Rákóczi utca északi
végén, a Parásztai-Séd-patak fölött. Elődjét még
a szekszárdi apátság örökébe lépett Magyar Ki
rályi Egyetemi Alapítványi Uradalom építtette a
XVIII. század utolsó harmadában. Az öreg, ro
zoga alkotmányról nem sok jót gondolhattak, s
úgy vélték, a cölöpök kivétele sem okozhat gon
dot. A Tolna vármegye 1900. június 24-i száma
szerint rosszul gondolták. „A régi fahíd lebontá
si munkálatait Hoffman János szekszárdi ács
mester vállalta el, ki azonban az első cölöp kihú
zásánál oly nehézségekben akadt, hogy az
eddig végzett munkák megtérítését sem kíván
va, a munkálatokat abba akarta hagyni. Három
napi próba után a legnagyobb erőfeszítéssel sem
tudták a cölöpöt megmozdítani, míg végre a ne
gyedik nap voltak képesek kissé megmozdítani
a cölöpöt, melyet azután csak még két napi erős
munka után tudtak kihúzni a földből." A régi és
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új hídnak azonban volt egy közös érdekessége
is, ez pedig vámhíd mivoltuk. Hogy az élet ne
legyen túl egyszerű, a megyeszékhelyre Tolna
felől két vámhídon is át kellett haladni.
Az első a török időszakban emlegetett újpalánki híd helyén gyarapította az államkassza be
vételeit: hiába zajlott le a polgári forradalom
1848-1849-ben, hiába esett meg a kiegyezés
1867-ben, ez a feudális maradvány még kerek
negyven évig keserítette az itt kereskedni vá-

Vámhíd a XIX. században (Jankó János rajza)

gyókat. Perczel Dezső alispán 1885. december
12-i ideiglenes díjszabása szerint minden állat
után hat krajcár, a hízott marha után három, a
sovány áthajtásáért két krajcár járt. S mivel
Szekszárd a dualizmus alatt mindig ellenzéki
(függetlenségi '48-as) képviselőt választott, vál
tozásban sem reménykedhetett. Szerencséjére
az 1910-től kétszer is újraválasztott képviselőjé
ből, gróf Batthyány Tivadarból miniszter lett
1917-ben, s az ő hatékony közbenjárása nyomán
adta hírül a helyi sajtó december 27-én, hogy
1918. január l-jétől a Sió-hídon „az állami vám
szedés minden időkre eltöröltetett". Tévedett
azonban, aki azt hiszi, hogy ettől kezdve vám
nélkül haladhattak be a szekerek, állatot hajtó
vidékiek. Az 1900-ban átadott, Rákóczi utcai hí
don még a két világháború között is beszedték
tőlük Szekszárd hasznát, a kövezetvámot. Ez
alól csak a búcsújárók voltak kivételek...
Költők a hidakról
A prózai emlékek mellett azonban érdemes
egy pillantást vetnünk megyénk két költő szü-
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lőttének hídverseire, -élményeire is. Babits Mi
hály és Illyés Gyula életének egy-egy meghatá
rozó pillanata az a számos, híddal kapcsolatos
alkotás, amelyből már eddig idéztünk. Babits
vallomásos műveiben többször említi az utca
névadójáról elnevezett, 1858-ban épített (Szent)
László hidat, mint bátorságpróbái helyszínét,
A gólyakalifa című művében például így: „Mi
lyen boldogok voltak a többi gyerekek, akik
egész délután elcsavaroghattak a patakban,
gyönyörű robinzoni életet éltek. Nekem mind
járt otthon kellett lennem, mert minden kis el
maradásért kikaptam, akárhogy hazudoztam
is. Most nem is mertem lemászni, csak a nagy
híd széles téglapárkányán bandukoltam végig,
dacolva a halálveszedelemmel, hogy belebu
kom a mély-mély patakba."
Illyés szülőföldjének is megvolt a maga pa
takja, méghozzá Ozorán, ráadásul családi em
léket idézve, ahogy az Egy másik hídra... című
versben előttünk áll: „Átmegyek rajta, csöng a
híd, / dicséri Náci bácsi markait, / dicséri Józsi
sógor ökleit, / apám vidám pörölyütéseit. / /
Oly büszke, mintha állna a Dunán, / áll csak
egy szurdék csermely-fonalán. / N e m Pestet
köti össze és Budát: / Ozora kocsmáját és
templomát. / / A Cinca fölött feszül, - de me
rész / fölnyúló páros rácsa mit idéz? / A Lánc

híd ívét, az ív rácsait! / Egy vén számadó gró
fi vágyait. / / J ó nékem lépteim rajt hallani, /
csöngenek, mint nagyapa forintjai, / jövet-me
net hídvámot a híd ád: / egy régi érdem arany
kamatát. / / Ahogy akarta egy okos juhász, /
és veje s fia, két komoly kovács, / áll jó kedvé
ben a híd, / dicsérhetne akár egy Széchenyit."
Babits hangulatainak hű tükrei a Tisza híd
ján (1908) és a Vakok a hídon - az utóbbi kissé
Breughel képét is felidézve 1912-ben. Illyés ép
pen Babitscsal megélt élményéről beszél a Két
emlék című költemény első, Hídon című részé
ben: „A futó / i d ő felett mint felmagasodó híd áll
/ ívén Babitscsal, ahogy mosolyog, / fedetlen fő
vel, félszegen, a győzelem / leronthatatlan szob
raként." Az ifjabb költőtársnak megadatott látni
hidak pusztulását s újjáépültét, megérezni az
Amikor a Szabadság-hidra a középső részt föl
szerelték vagy a Széchenyi hídja című költemé
nyében a jelképi erőt. A hidak történetéhez még
megyénk számára külön érdekes a Megszakadt
út egy hajdani Sió-hídnál című vers: „Eltűnt bár
régesrég a híd, / az út csak ideérkezik... / Mi
egy volt, kettő már az út, / hogy az a kis fahíd le
hullt, / bút és bajt, mennyi szörnyű hírt / hor
dott szegény, mennyit kibírt! / / Kinizsi hajdan
rajta át /vezette Mátyás bús hadát / Mátyás
fiára!... Mahomed / Budának rajta ügetett."

Illyés Gyula: Hídon
Nagy víz fölött haladok,
nem folyamot látok:
millió kis patakot,
csermelyt, sédet, árkot.

Még Ozora vize is,
a parányi Cinca ők vezetnek! - úgy tekints
mindahányra vissza!

...Árad a hídon a nép,
híd alatt a cseppek,
leckét adhat ez a kép
a legeszesebbnek.

Nem a Dunát becsülöm
a tömérdek habban:
minden habban egy külön
forrás szíve dobban.

...Szeretem a hidakat.
Minden úgy haladtam,
mint egy vezér: hej, beh vad
fogoly ráng alattam!

Árad híd alatt a víz,
a hídon az ember.
Menjek köztük magam is
teljes életemmel.

Nem holmi király nekem
a nagy Duna árja:
csöpp, csöpp, csöppek végtelen
szép köztársasága!

Szeretem a hidakat.
Valahányra lépek,
azt hiszem, hogy szabadabb,
szebb vidékre érek.

Gyermek hittel úgy megyek
ma is minden hídra,
mintha kedvemnek
teret végtelenbe nyitna.

Vaj mi volnál, nagy folyó,
büszke tenger, hogyha
Koppány, Kapós és Sió
feléd nem buzogna?

Azt hiszem, hogy odaát azt hiszem, amit kell:
minden bút, bajt, akadályt
legyőzhet az ember!

Csöpp, csöpp folyón, hidakon
így menjünk, kívánom,
szorosan is szabadon
végig a világon!
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TÉRKÉPEK

Térképek

Simontornya környéke a II. katonai felmérésen (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
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TÉRKÉPEK

Úthálózati térkép 1 9 4 8 - b ó l (Közúti Szakgyűjtemény, Kiskőrös)
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A MEGYE FŐÚTHÁLÓZATA

A főutak számozása 1934, 1 948, 1 960 és 2002-ben
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TÉRKÉPEK

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

Az Egyedi hídleírások című fejezetben tárgyalt közúti és vasúti hidak
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Nyilvántartások

ó l . sz. főút hídjainak fő adatai (Közútkezelő tervtára)

Az 54. sz. (ma 55. sz.) főút hídnyilvántartása (Közútkezelő tervtára)
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A megye törvényhatósági útjain lévő korlátozott teherbírású hidak (Közútkezelő tervtára, 1 937)

20 m-nél nagyobb nyílású hidak tanácsi kezelésben

Tolna megye saját használatú hidjai

(Közútkezelő tervtára, 1 973)

(Közútkezelő tervtára, 1 988)

167

TÖRZSKÖNYVEK, HÍDLAPOK

MELLÉKLETEK

Törzskönyvek, hídlapok

feljegyzések (Közútkezelő tervtára, 1912)

A sárszentlőrinci Sió-híd építési adatai a
törzskönyvben (Közútkezelő tervtára, 1937)

A dunaföldvári Duna-híd törzskönyve

Az újjáépített kölesdi Sió-híd törzskönyve

(Közútkezelő tervtára, 1942)

(Közútkezelő tervtára, 1951)

A palánki Sió-híd törzskönyvében lévő
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TÖRZSKÖNYVEK, HÍDLAPOK

Hídlap 1938-ból

Hídlap 1953-ból

Hídlap adatai 1966-ból (Tolna Megyei Közlekedési Felügyelet tervtára)
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TÖRZSKÖNYVEK, HÍDLAPOK

Átépült boltozatok (Közútkezelő tervtára)
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Kisnyílású vasbeton hidak (Közútkezelő tervtára)
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TERVEK

Tervek

A ma is álló hidak általános („tender") tervei (Közútkezelő tervtára, 1892-93)

172

MELLÉKLETEK

TERVEK

A ma is álló hidak általános („tender") tervei (Közútkezelő tervtára, 1892-93)
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Kivitelezők készítette tervek 1893, illetve 1933 (Közútkezelő tervtára)
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Iratok

Hídvizsgálati lap (1 9 9 '

Időszakos hídvizsgálat (1998)

(Közútkezelő tervtára)

(Közútkezelő tervtára)

Vállalkozói ajánlat (1940)

Az előszállósi felüljáró végszámlája (1 941

(Közútkezelő tervtára)

(Közútkezelő tervtára)
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Felülvizsgálati jegyzőkönyv (1948)

Vállalkozói ajánlat (1948)

Ajánlatok összehasonlító kimutatása (1 948)
(Közútkezelő tervtára)
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IRATOK

A dunaföldvór-dunakömlődi út 20,785 km szelvényében levő híd építési naplója (Közútkezelő tervtára, 1943)

A tolnanémedi Sió-híd építési naplójának két fotója (Közútkezelő tervtára, 1933)
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ORSZÁGOS KÖZUTAK NYILVÁNTARTÁSA
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HARGITAI JENŐ HÍDLEÍRÁSAI
Dunaföldvár—Dunakömlőd között Gyürüsárok-híd 6. sz. főút 101+727 km-ben

1951

Paksi aluljáró híd a 6. sz. főút (Hajóállomáshoz vezető híd) 109+017 km-ben

1952

Tolna határában, felüljáró a 6. sz. főút 133+862 km-ben

1953

Tolna határában felüljáró átépítése a 6. sz. főút 1 3 3 + 8 6 2 km-ben

1981-82

Tolna-Szekszárd között Sió-híd a 6. sz. főút 1 3 9 + 7 0 4 km-ben

1951-52

Tolna-Szekszárd között Sió-híd javítása és burkolatcseréje a 6. sz. főút 139 + 704 km-ben

1972

Tolna és Szekszárd között Sió-híd a 6. sz. főút 139 + 704 km-ben

1984-85

Bonyhádi Völgységi-patak-híd a 6. sz. főút 157+799 km-ben

1952-53

Bonyhádi Völgységi-patak-híd átépítése a 6. sz. főút 157 + 799 km-ben

1985-86

Dunaföldvári közúti-vasúti híd a Duna folyamon az 52. sz. főút 60+175 km-ben

1928-30

Dunaföldvári közúti-vasúti Duna-híd újjáépítése a 52. sz. főút 60+175 km-ben

1948-51

Dunaföldvár belterületén aluljáró az 52. sz. főút 60-+ 506 km-ben

1931

Baja-Pörböly között, Simon-Duna-ág-híd újjáépítése az 55. sz. főút 1 0 4 + 6 7 9 km-ben

1986

Baja—Porboly között, Fás-Duna-ártéri híd átépítése az 55. sz. főút 106+467 km-ben

1990

Baja-Pörböly között, Holt-Duna-ártéri híd újjáépítése az 55. sz. főút 1 0 8 + 4 6 5 km-ben

1948

Baja-Pörböly között Holt-Duna-ártéri híd átépítése az 55. sz. főút 108+465 km-ben
Baja Bátaszék között, Holt-Duna-ártéri híd átépítése az 55. sz. főút 1 0 9 + 5 5 8 km-ben

1988
1988-90

Porboly—Alsónyék között Ráros-patak-híd szélesítése az 55. sz. főút 117+362 km-ben

1951

Alsónyék—Bátaszék között, Lajvér-patak-híd szélesítése az 55. sz. főút 119 + 625 km-ben

1983

Szekszárd belterületén Parásztai Séd-patak-híd átépítése az 56. sz. főút 2 + 179 km-ben

1965

Szekszárd belterületén, Séd-patak-híd korszerűsítése az 56. sz. főút 3 + 4 4 9 km-ben

1948

Dunaföldvár—Előszóifás között felüljáró a 61. sz. főút 2 + 890 km-ben
Előszállási felüljáró átépítése a 6 1 . sz. főút 2 + 890 km-ben

1940-41
1981

Simontornya mellett Belvíz-csatorna-híd a 61. sz. főút 30 + 729 km-ben

1966-68

Simontornyai Sió-híd a 6 1 . sz. főút 33 + 1 3 8 km-ben

1966-69

Simontornya—Tolnanémedi között Vadvízárok-híd építése a 61. sz. főút 34 + 308 km-ben

1951-52

Simontornya-Tolnanémedi között, Vadvízárok-híd pályalemez-átalakítása a 6 1 . sz. főút 34 + 829 km-ben

1973

Simontornyo—Tolnanémedi között, Kisszékelyi-árok-híd felszerkezetcseréje a 61. sz. főút 3 7 + 0 9 4 km-ben

1973

Pincehely szélén, Vadvízárok-híd vb. lemez átalakítása a 61. sz. főút 41 + 560 km-ben

1973

Pincehely belterületén Kapos-híd újjáépítése a 61. sz. főút 43+293 km-ben

1948

Pincehely-Tamási között, Cserénygát-patak-híd a 61. sz. főút 55+044 km-ben

1968

Tamási belterületén Gonozdi-patak-híd a 61. sz. főút 57 + 870 km-ben

1975

Nagykónyi Koppány-patak-híd a 61. sz. főút 6 5 + 180 km-ben

1974

Dombóvár belterületén Konda-patak-híd a 61. sz. főút 9 0 + 9 6 0 km-ben

1952

Kapospula—Attala között, Attala-lnámi-patak-híd korszerűsítése a 61. sz. főút 95 + 700 km-ben

1960-61

Sióagórd - 6. sz. főút között, Völgységi-patak-híd a 65. sz. főút 0 + 2 8 7 km-ben

1962-63

Kéty-Hőgyész között, Donát-patak-híd átépítése a 65. sz. főút 24+420 km
Szakályi Kapos-híd újjáépítése a 65. sz. főút 3 0 + 7 5 0 km-ben
Tamási Koppány-patak-híd átépítése a 65. sz. főút 45 + 176 km-ben
Dombóvári vasszerkezetű Kapos-híd a 611. sz. út 2 + 575 km-ben
Dombóvári Kapos-híd a 611. sz. út 2 + 578 km-ben
Dunaszentgyörgy—Fadd között Nasica-csatorna-híd az 5112. j . út 7 + 471 km-ben
Szekszárd-Tolna között Sió-híd az 5112. j. út 24 + 482 km-ben
Szekszárd-Tolna között Sió-híd korszerűsítése a 5112. j . út 24+482 km-ben

1981
1949
1963-64
1942
1952-54
1978
1899-1900
1991-92
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Szekszárd belterületén, felüljáró az 5113. j . út 0 + 5 0 0 km-ben
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1978-80.

Ocsény területén Szekszárd—Bátai-főcsatorna híd az 5113. j . út 7+467 km-ben

1983

Sárpilis—Decs között Dárfoki-csatorna-híd az 5113. j . út 14 + 467 km-ben

1971

Ocsény mellett Vinca-patak-híd az 5114. j . út 1+480 km-ben

1962

Alsónyék területén, Lajvér-patak-híd az 5115. j. út 0 + 650 km-ben

1982

Kismórágyi időszakos-vízfolyás-híd az 5603 j. út 8 + 830 km-ben

1976

Mőcsény—Kismórágy között Lajvér-patak-híd az 5603 j . út 10 + 339 km-ben

1976

Nagydorog—Sárszentlőrinc között, Sárvíz-híd a 6232. j . út 19 + 300 km-ben

1926-27

Pálfa-Vajta között Sió-híd 6311. j . út 3+810 km-ben

1929

Sárszentlőrinci Sió-híd a 6232. j . út 20+420 km-ben

1933-34

Kölesdi Sárvíz-híd a 6233. j . út 21 + 5 1 6 km-ben

1939-40

Kölesdi Sió-híd újjáépítése a 6233. j . út 21 +784 km-ben

1949

Pálfa-Vajta között Sió-híd helyreállítása a 6311 j . út 3 + 810 km-ben

1956-57

Kölesdi Hidas-patak-híd a 6313. j . út 0+552 km-ben

1962-63

Medina-Szedres között Sárvíz-csatorna a 6316. j . út 2 + 846 km-ben

1893

Medinai Sió-híd a 6316 j . út 3 + 683 km-ben

1893

Medinai Sió-híd áthelyezése a 6316. j . út 3 + 683 km-ben

1934

Kölesd—Harc között Medinai-árok-híd a 6317. j. út 9 + 2 9 0 km-ben
Ozorai Sió-híd újjáépítése a 6407. j . út 10+575 km-ben

1964
1963-64

Nagykónyi-Koppányszántó között, Koppány-patak-híd a 6508 j . út 3 + 8 6 4 km-ben

1970

Kurdi Kapos-híd a 6532. j . út 11 + 8 9 5 km-ben

1926

Kurdi Kapos-híd provizórium a 6532. j . út 11 +895 km-ben
Kurdi Kapos-híd újjáépítése a 6532. j . út 11 +895 km-ben

1959
1977-78

Szekszárd belterületén Csendes utcai árokhíd

1976

Szekszárd belterületén Parásztai-Séd-patak-híd az 51368 j . út 1 +242 km-ben

1988

Kajdacsi Sárvíz-híd a 6319. j . út 3 + 792 km-ben
Kajdacs—Borfád között, Sió-híd a 6319 j . út 4+911 km-ben
Sióagárdi Sió-csatorna-híd a 63123 j . út 1+050 km-ben
Váraljai Völgységi-patak-híd a 63167 j. út 0+175 km-ben
Regöly község mellett Kapos-híd provizórium a 63317. j . út 0 + 2 4 6 km-ben

1961
1933-34
1894
1967-68
1962

Regöly község mellett Kapos-híd a 63317. j . út 0 + 246 km-ben

1967-68

Keszőhidegkút—AAajsa között Koppány-patak-híd a 6318 j . út 2 + 173 km-ben

1966-67

Tolnanémedi Sió-csatorna-híd önkormányzati úton

1933-34

Tolnanémedi Sió-híd újjáépítése önkormányzati úton

1962-64

Döbröközi Kapos-csatoma-híd a 65159 j . út 1+589 km-ben
Döbröközi Kopos-csatorna-híd helyreállítása a 65159 j . út 1 + 5 8 9 km-ben

1893
194?

Uzd—Nagydorog közdűlő úti közúti Sió-híd felújítása

1959-61

Simontornyai közúti Sió-híd a 6317. j . út 41 +091 km-ben

1951-52

Keszőhidegkút község belterületén a 6318 j. út 0 + 4 0 0 km-ben közúti Kapos-híd
Csibrák belterületén közúti Kapos-híd önkormányzati úton

1969
1962

Döbrököz-Kurd között, Csugópusztai Kapos-híd önkormányzati úton

1970-71

Sióagárdi közúti Sárvíz-híd a 63123 j . út 1 +050 km-ben

1959-61

Tolnanémedi határában a Gyánt-pusztára vezető dülőút Kapos-hídja

1967-68

Belecska melletti Kapos-híd önkormányzati úton
Bonyhád belterületén a Völgységi-patakon „Szent János" híd a 6535 j. út 0 + 200 km-ben

1964
1700. végén

M e g j e g y z é s : a h i d a k s z e l v é n y s z á m á b a n a h í d l e í r á s o k e l k é s z ü l t e u t á n kisebb változások következtek
b e , itt a H a r g i t a i J e n ő h í d l e í r á s á b a n s z e r e p l ő a d a t o k a t k ö z ö l j ü k .
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A 10 MÉTER NYÍLÁS FÖLÖTTI VASÚTI HIDAK...

A 10 MÉTER NYÍLÁS FÖLÖTTI VASÚTI HIDAK TÉTELES KIMUTATÁSA
vasútvonal
(Budapest-)
Simontornya—
DombóvárKa posszekcső
( - Pécs)
Dombóvári delta
vágány
Dunaföldvár-Paks
(Rétszilas—) Bikács
-Szekszárd
Szekszárd—
Báraszék

vonal
száma
702
702
702

szelvény

híd neve
Sió-híd

81,44

2000

acél rácsos híd

1. sz. Kapos-híd

40,00

1952

acél rácsos híd

1102 + 23

II. sz. Kapos-híd

37,00

1950

acél rácsos híd

703/1

1552 + 74

Méhész-patak-híd

10,72

1970

vasbeton gerendahíd

703/1

1571+42

III. sz. Kapos-híd

44,00

1957

acél rácsos híd

703/1

1604+42

IV. sz. Kapos-híd

24,40

1963

alsópályás acél gerinclemezes híd

617/3

6+48

Kapos-híd

35,10

1972

acél rácsos híd

611/1

554+35

17,86

1955

acél szekrénytartós híd

616

520+89

Sió-híd

50,56

2000

acél rácsos híd

616/1

168 + 92

Lajvér-patak-híd

20,00

1983

provizórium

15,04

1949

ól 8/2

821+48

Fás-Duna-híd

15.04

1949

15,04

1949

15,00

1949

15,00

1949

15,00

1949

15,00

1949

15,00

1949

15,00

1908

15,00

1908

15,00

1908

979 + 80

841+36

Sugó-Duna-híd

Pécs-Bátaszék

618/2

Keszőhidegkút—

híd típusa

1039 + 72

618/2

Dombóvár—Bátaszék

nyílás építés
(ok)
éve

852 + 34

Pörbölyi Duna-ártéri-híd

15,00

1908

15,00

1908

15,00

1908

15,00

1908

15,00

1908

15,00

1908

15,00

1908

alsópályás acél gerinclemezes híd

alsópályás acél gerinclemezes híd

alsópályás acél gerinclemezes híd

618/2

923 + 29

Szekszárd—bátai-főcsatorna-híd

18,00

1908

alsópályás acél gerinclemezes híd

618/2

945 + 62

Lajvér-patak-híd

12,00

1967

vasbeton gerendahíd

617/1

21+64

Kapos-híd

24,40

1977

alsópályás acél gerinclemezes híd

617/1

29 + 09

Baranya-csatorna-híd

31,50

1975

acél rácsos híd

617/1

555 + 04

10,72

1971

vasbeton gerendahíd

16,54

1956

714

10+31

Kapos-híd

Gyönk—Tamási

714

101 + 79

Koppány-híd

17,07

1956

16,54

1956

16,00

1992

16,00

1992

provizórium

provizórium
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HÍDMÉRNÖKI KONFERENCIÁK
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1962

április

26-27

Budapest

57 fő

1962

október

25-26

Szolnok

51 fő

1963

május

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

Budapest

45 fő

1963

augusztus

1964

június

1966

május

7.

1967

május

8.

1968

május

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1969

szeptember

1970

október

1971

október

1972

október

1973

szeptember

1974

május

1975

május

1976

október

1977

május

1978

szeptember

1979

szeptember

1980

március

21.
22.

1981

április

1982

május

Békéscsaba

54 fő

Zalaegerszeg

77 fő

Szombathely

48 fő

Budapest

77 fő

Győr

120 fő

Siófok

114 fő

Szolnok

85 fő

Budapest

86 fő

Nyíregyháza

90 fő

Szeged

91 fő

Pécs

104 fő

Tata

132 fő

B p - Visegrád

122 fő

Eger

88 fő

Győr

112 fő

Debrecen

92 fő

Siófok

80 fő

Tengelic

73 fő

Kőszeg

120 fő

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1983

május

1984

május

1984

október

1985

október

1986

október

1987

november

1988

október

1989

július

1990

október

1991

augusztus

1992

szeptember

1993

május

1994

június

1995

június

1996

június

1997

október

1998

június

1999

május

2000

október

2001

június

2002

október

10-12
8- 9
21-22
22-24
7- 9
9-11
18-20
28-30
9-11
28-30
2- 4
26-27
8- 9
7- 8
3- 5
8-10
29,-júl u s l .
17-19
11-13
27-29
16-18

Hídmérnöki konferenciák - eddig megjelent hídtörténetek
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Gyula

95 fő

Balatonföldvár

60 fő

Budapest

37 fő

Balatonföldvár

75 fő

Balatonföldvár

70 fő

Balatonföldvár

70 fő

Budapest

90 fő

Győr

120 fő

Szolnok

160 fő

Kecskemét

142 fő

Balatonfüred

162 fő

Győr

166 fő

Sárospatak

266 fő

Gyula

262 fő

Debrecen

201 fő

Budapest

212 fő

Eger

280 fő

Baja

350 fő

Szolnok

300 fő

Esztergom

254 fő

Szekszárd
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KISLEXIKON
Acél: a vas ötvözésével előállított, kedvező
tulajdonságokkal rendelkező fém, általában
nagynyílású hidaknál alkalmazzák.
Acélpályalemez: közvetlenül az aszfaltbLirkolat és a szigetelés alatt elhelyezkedő, bor
dákkal merevített sík acéllemez (ortotrop,
vagyis két egymásra merőleges irányban eltérő
merevségű).
Áéh: (Államépítészeti Hivatal) 1950-ig az
út-híd és egyéb állami építési tevékenységet
felügyelő és lebonyolító hatóság.
Alap, alapozás: a hidak terheit a talajra
átadó építményrész, Ül. ennek építése (sík,
mély).
Aluljáró: utat (esetleg vasutat) valamely
akadály alatt átvezető műtárgy pl. közúti alul
járó = vasúti felüljáró; autópálya-aluljáró =
autópálya felett átvezető híd.
Alépítmény: a híd felszerkezete és az alap
között elhelyezkedő építményrész; felül eset
leg a saru helyezkedik el rajta.

Alsópályás híd: olyan hídszerkezet, me
lyen a közlekedési pálya az alsó öv közelében
helyezkedik el, így a pályaszint felett tehervise
lő szerkezeti elemek találhatóak.
Áteresz: 2 m vagy ennél kisebb nyílású
műtárgy.
Betonacél: vasbetonban elhelyezkedő, álta
lában körkeresztmetszetű acélbetét (elavult ne
ve betonvas, köracél).
Boltozat: kő, tégla, beton vagy vasbeton
anyagú, ív alakú hídszerkezet.

Cölöp: a híd terheit mélyebben fekvő talaj
rétegre átadó oszlopszerű építményrész; ké
szülhet fából, vasbetonból, acélból, a készítés
módja szerint lehet vert, fúrt vagy más külön
leges cölöp.
Cölöp járom: egy vagy több sor, egymás
hoz merevített cölöpből álló, ideiglenes vagy
félállandó alépítményi szerkezet.
Dilatáció: a felszerkezet hőmérséklet-vál
tozás okozta alakváltozása.
Dilatációs szerkezet: a dilatáció miatt a
hídpályában kialakított hézag lefedésére szol
gáló szerkezet.
EHG-tartó: 10 m és ennél nagyobb nyílások
áthidalásához első ízben használt, 50 cm széles,
70, 90, 110 cm magas előregyártott, feszített
vasbeton gerenda (Előregyártott Híd Gerenda),
újabb fejlesztés EHGT stb.

Előfeszített: olyan vasbeton elem, melynek
feszítőelemeit betonozás előtt megfeszítik, majd
a beton megszilárdulása után a feszítőerőt ráen
gedik a tartóra.
Fedett híd: olyan régi fahíd, melynél a te
herhordó faszerkezetet tetővel védték meg a
légköri hatásoktól.
Feszített palló: kis méretű feszített vasbeton
elem, (kisnyílású lemezhidak fő teherviselő ele
me, vagy nagyobb előregyártott főtartók közei
nek keresztirányú áthidaló eleme), a zsaluzatot
pótolja, előbbi esetben a fővasalást tartalmazza.
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Folytatólagos: olyan többnyílású hídszer
kezet, melyben a támaszok fölött, vagy a nyílá
sokban nincs megszakítás.

Felüljáró: utat (esetleg vasutat) valamely
akadály felett átvezető műtárgy pl. közúti fe
lüljáró = vasúti aluljáró; autópálya-felüljáró =
aLitópálya hídja bármilyen akadály felett.
Hegesztett kapcsolat: az acélszerkezetek
elemeinek korszerű kapcsolási módja ívhe
gesztéssel előállított varratokkal.
Hídlap: a híd legfontosabb adatait tartal
mazó nyilvántartó lap.
Hídvizsgálat: a híd állapotának ellenőr
zése az erre vonatkozó előírásoknak megfele
lően.
FT-tartó: 2-10 m nyílások áthidalására szol
gáló 30 vagy 40 cm magas, feszített vagy nem fe
szített vasbeton gerenda, melyre helyszíni vasalás
és együttdolgozó beton kerül (fordított T tartó).
Főút: 1, 2 vagy 3 számjegyű számmal jel
zett, a közlekedők számára jelzőtáblán bemu
tatott főútvonal (nem főközlekedési út!); a töb
bi mellékút, pl. összekötő út, bekötőút, vagy
állomáshoz vezető út.
Gerber-csukló: hídszerkezetekbe beépített
szerkezet, mely lehetővé teszi a szerkezeti ré
szek egymáshoz képest történő elfordulását.
Gerinclemezes: olyan acéltartó, melynek
alsó és felső övét megfelelően merevített ge
rinclemez köti össze.
Hajóhíd (pontonhíd): olyan vízen úszó
hídszerkezet, melynek pályaszerkezetét hajók
(pontonok) támasztják alá.
Hídfő: a híd szélső alátámasztása, melynél
a híd az úttöltéshez csatlakozik.
Hídszabályzat: a hidak tervezését (tágabb
értelemben vizsgálatát, fenntartását) szabályo
zó írásbeli rendelkezés.
Ivhíd: olyan híd, melynek főtartója ív ala
kú; lehet alsó- vagy felsőpályás.
Keresztkötés: a közúti pálya felett elhe
lyezkedő - a stabilitást szolgáló - szerkezeti
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elem, melyben szabálytalanul közlekedő ma
gas járművek kárt tehetnek, súlyosabb esetben
a híd leszakadását okozhatják.
Kiegyenlítő lemez (úszó lemez): a hídfőre
és a csatlakozó töltésre támaszkodó vasbeton
lemez, amely, a hídfő mögötti lépcsőképződés
megelőzésére szolgál.
Kerethíd: olyan
híd, melynek főtartója
sarokmerev szerkezet;
lehet pl. zárt, kétcsuklós, konzolos stb.
Kéttámaszú: csak a hídfőkre támaszkodó,
egynyílású szerkezet.
Komp: járművek vízen való átkelésére
szolgáló úszó eszköz.
Konzolos: a támaszokon túlnyúló, szabad
végű szerkezet.
Lehajlás: a szerkezet függőleges elmozdu
lása teher hatására.
Lemezhíd: olyan híd, melynek teherviselő
eleme vasbeton lemez.
Merev betétes: olyan vasbeton híd, mely
nek fontos teherviselő elemeiben merev acélbe
tétek (hengerelt vagy rácsos tartók) található
ak; ezek többnyire a zsaluzat és a friss beton
súlyát maguk viselik).
Nyílás: az alépítmények között a hídtengely
irányában (illetve merőlegesen) mért távolság.

Nyitott híd: olyan alsópályás acélszerke
zet, melynek a pálya fölött nincs keresztkötése
és szélrácsa.
Öszvértartó: vasbe
ton lemezzel együttdol
gozó acéltartó.
Pillér: híd közbenső alátámasztása.
Próbaterhelés: a híd megterhelésének ha
tására bekövetkező alakváltozások mérése, an
nak megállapítása céljából, hogy a szerkezet a
számítottnak megfelelően viselkedik-e.
Provizórium: ideiglenes vagy félállandó
hídszerkezet.

FÜGGELÉK

Rácsos tartó: olyan acélszerkezet, melynek
elemei csak húzás, illetve nyomás felvételére
alkalmasak. Fő elemei alsó és felső öv, oszlopok
és rácsrudak. Többféle alakja használatos

-

párhuzamos vagy íves (poligonális) övű,
szegmens, csonka szegmens vagy sarló alakú,
oszlopos vagy szimmetrikus rácsozású
többszörös rácsozás (elavult).
Saru: a híd felszerkezete és alépítménye
között elhelyezkedő szerkezeti elem, mely a
felszerkezetről adott helyen és irányban adja
át a terheket.
Súlykorlátozás: a hídon áthaladó jármű
összsúlynak köziiti jelzőtáblával jelzett, hídnyilvántartásban rögzített korlátozása.
Szárnyfal: a töltés megtámasztása acéljából
a hídfőhöz csatlakozó, egybeépített vagy önál
lóan alapozott, falszerű szerkezet.
Szegecselt kapcsolat: acélszerkezetek ele
meinek ma már alig használatos, illesztő leme
zekkel kialakított kapcsolási módja.
Szegélybordás: olyan vasbeton lemezhíd,
melynél a kiemelt szegély vagy a gyalogjárda
egybeépül a teherviselő lemezzel.
Szekrénytartó: olyan acél vagy vasbeton
főtartószerkezet, melynek keresztmetszete zárt
téglalap, esetleg trapéz alakú.

KISLEXIKON

Szerkezeti gerenda: az alépítmény legfel
ső, vasbetonból készülő része.
Szerkezeti hossz: a híd hossza úttengely
ben mérve a felszerkezet végei, illetve a végső
dilatációs szerkezetek között.
Támaszköz: az erőtani számításban figye
lembe vett távolság a saruk tengelye között; sa
ruk hiányában a nyílás 1,05-szorosa.
Teherbírás: az erőtani számításban figyelem
be vett, szabályozási előírás szerinti járműteher.
Többtámaszú: egynél több nyílású, kettő
nél több támaszú szerkezet.
Törzskönyv: a hidak főbb adatait tartalma
zó űrlapszerű, kitöltött füzet.
Utófeszített: olyan feszített vasbeton szer
kezet, melynél a feszítés a beton megszilárdu
lása után történik. A feszítőbetét kábelburkoló
csőben van elhelyezve.
Útpályaszélesség: a hídon a kiemelt szegé
lyek vagy a vezetőkorlát között mért szélesség,
mely a járművek közlekedésére szolgál.
Vasbeton: betonból és acélbetétekből álló
szerkezet, melyben a beton a nyomást, az acél
betét a húzást veszi fel.
Védőkapu: az alsópályás hidak vagy az
alacsony aluljárók közelében elhelyezett kapu,
mely a magas járművek ütközését hivatott
megelőzni.
Vezetőkorlát: az útpálya szélem elhelye
zett rugalmas acélkorlát, mely a lapos szögben
ütköző járművek leesését meggátolja, illetve
azokat visszatéríti forgalmi sávjukba.
Zórésvas: ma már nem gyártott hengerelt
acéltermék, mely ideiglenes és félállandó acélhidakon a főtartók közeit hidalja át; kivételesen
vasbeton hidak fő teherviselő elemeiként is
használták.
Zsaluzat: a friss beton elhelyezésére szol
gáló fa vagy acéllemez szerkezet.
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TERVEZŐK, KIVITELEZŐK
TERVEZŐK
Beszédes Ferenc (földmérő)
Hőgyész-Szekszárdi úti híd
1829.
Ozora, Sió-híd
1830.
Matsek József
1834.
Szárazdi híd
John Ferenc (kőműves)
Belecskai híd
1834.
Faisz József
Edelény, Koppány-híd
1896.
Államépítészeti Hivatal (AEH) és
Schlick-féle Vasöntöde és Gépgyár
1888.
Dombóvár, Kapos-híd
1893.
Döbrököz, Kapos-híd
1892.
Medina, Sió-híd
Sióagárd, Sió-híd
1894.
ÁÉH és Osztrák-Magyar Államvasutak
Szekszárd, Sió-híd
1900.
Székely Illés mérnök
Kurd, Kapos-híd
1926.
Sárszentlőrinc, Sárvíz-híd
1926.
dr. Kossalka János
Dunaföldvár, Duna-híd
1928.
Kovács Sebestyén Aladár,
Póka Rezső mérnökök
Pálfa, Sió-híd
1928.
Beké József mérnök
Tolnanémedi, Kajdacs,
1933.
Sárszentlőrinc, Sió-híd
Baja-Bátaszék közti ártéri híd
1928.
M. Kir. Kereskedelmi Minisztérium
Dunaföldvár, aluljáró
1931.
Wallner Gyula mérnök
Baja-Bátaszék közötti ártéri híd
1939.
Mistéth Endre mérnök
Baja-Bátaszék közötti
Simon-Duna-híd
1941.
Ecker Vilmos-Veres Ede
Pincehely, Kapos-híd
1948.
Böröcz Imre-Thoma József
Baja-Bátaszék közötti ártéri híd
1948.
Államépítészeti Hivatal
56. sz. út, Lajvér-patak-híd
1948.
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Közlekedési Minisztérium,
Tráger Herbert
Baja-Bátaszék közötti
Lajvér-patak-híd
ÁMTL
Bölcskei Elemér
Baja-Bátaszék közötti ártéri-híd
Baja-Bátaszék közötti
Simon-Duna-híd
Mélyépítési Tervező,
Lipták László
Bonyhád, Völgység-patak-híd
Böröcz Imre
Dombóvár, Kapos-híd
dr. Petur Alajos
Simontornya, Sió-híd
Varga József
Bonyhád, vasút feletti híd
Út-Vasúttervező Vállalat,
Darvas Endre
Sióagárd, Sárvíz-híd
Szegedy István
Pálfa, Sió-híd
Ozora, Sió-híd
Bots Dénes
Kajdacs, Sárvíz-híd
Megyeri Ferencné
Kölesd, Hidas-patak-híd
Reiner Endre
Tolnanémedi, Sió-híd
Kármán Péter
Csibrák, Kapos-híd
Simontornya, Sió-híd
Bozó Kis Ákos
Csurgópuszta, Kapos-híd
Rácz László
Nagykónyi, Koppány-híd
Néveri Imre
Kurd, Kapos-híd
Király földi Lajosné
Szekszárd, felüljáró
6. sz. út, mözsi felüljáró
Vakarcs László
6. sz. út, szekszárdi Sió-híd

1949.

1949.
1949.

1952.
1952.
1952.
1952.

1959.
1956.
1963.
1961.
1962.
1962.
1962.
1966.
1966.
1974.
1976.
1978.
1981.
1984.
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Reiner Gábor
55. sz. út, Holt-Duna-híd

TERVEZŐK, KIVITELEZŐK

1990.

KIVITELEZŐK
Rika János
Dombóvár, Kapos-híd alépítmény
1889.
Roth Jakab-Klingelhéber Ferenc és
Schlick-féle Vasöntöde és Gépgyár
Sióagárd, Sió-híd
1894.
Zielinski Szilárd és Schlickféle Vasöntöde és Gépgyár
Döbrököz, Kapos-híd
1893.
Medina, Sió-híd
1893.
Medina, Sárvíz-híd
1893.
Magyar Építő Rt.
Pálfa, Sió-híd
1929.
Zsigmondy Béla
Dunaföldvár,
Duna-híd alépítmény
1929-30.
MÁVAG
Dunaföldvár,
Duna-híd felszerkezet
1929-30.
Szélig Gáspár (Bátaszék)
Szekszárd-palánki
Sió-híd alépítmény
1900.
Osztrák-Magyar Államvasutak
Resicai Gyára
Szekszárd-palánki
Sió-híd felszerkezet
1900.
Bátori Oszkár
Tolnanémedi, Sárszentlőrinc
1934.
és Kajdacs, Sió-híd
1935.
Roesemann és Kühnemann-Epp és
Fekete Egyesült Gépgyár
Tolnanémedi, Sárszentlőrinc és Kajc acs,
Sió-hidak felszerkezete
1934-35.
Rella Nádor-Stocker GyörgyMatuzek István
Kurd, Kapos-híd
1926.
Magyar kir. Állami Gépgyár és
Bátori Oszkár mérnök
Medina, Sió-híd áthelyezés
1934.
Fábián Mátyás
56. sz. út, Lajvér-patak-híd
1948.
Dr. Gáli Imre
55. sz. út, Fás-Duna-híd
1948.
Szarvas és Waldmann
55. sz. út, Duna-ártéri híd
1929.

Rella Nándor
Sárszentlőrinc, Sárvíz-híd
Betonútépítő Vállalat
6. sz. út, Bonyhád,
Völgy ség-patak-híd
3. sz. Kaposvári Mélyépítő Vállalat
Dombóvár, Konda-patak-híd
Dombóvár, Kapos-híd
Kenderesy-Magyar-Fábián
Állami Mélyépítési Vállalat
55. sz. út, Holt-Duna-híd
55. sz. út, Simon-Duna-híd
55. sz. út, Duna-ártéri híd
Szakály, Kapos-híd
Kaposvári KEV
61. sz. út, 30,729 km
Nagykónyi, Koppány-patak-híd
Tamási, Gonozdi-patak-híd
Pécsi KÉV
Kölesd, Medinai-árok-híd
6. sz. út, Völgységi-patak-híd
55. sz. út, Holt-Duna-híd
Szekszárd, felüljáró
Hídépítő Vállalat
Kajdacs, Sió-híd
6. sz. út, Gyűrűs-árok-híd
6. sz. út, Szekszárd, Sió-híd
6. sz. út, Mözs, felüljáró
Simontornya, Sió-híd
6. sz. út, Bonyhád, felüljáró
Molnár Zoltán
Pálfa, Sió-híd
Lenti József
Sióagárd, Sárvíz-híd
Fodor Zoltán
Uzd, Sió-híd
Orosz Ottó
Kajdacs, Sárvíz-híd
Czeider Károly
Kölesd, Hidas-patak-híd
65. sz. út, Völgység-patak-híd
Orosz Ottó
Tamási, Koppány-patak-híd
Orosz Ottó
Tolnanémedi Sió-híd
Orosz Ottó
Ozora, Sió-híd
Haág István
Belecska, Kapos-híd
Regöly, Koppány-patak-híd

1927.

1952.
1952.
1954.

1948.
1949.
1949.
1949.
1968.
1970.
1971.
1976.
1986.
1988.
1980.
1949.
1951.
1952.
1953.
1952.
1952.
1957.
1961.
1961.
1961.
1963.
1963.
1964.
1964.
1964.
1964.
1967.

TERVEZŐK, KIVITELEZŐK

Lenti József
Keszőhidegkút, Kapos-híd
61. sz. út, Simontornya, Sió-híd
6. sz. út, Mözs, felüljáró
Bodnár József
Kurd, Kapos-híd
55. sz. út, Simon-Duna-híd
55. sz. út, Holt-Duna

Rövidítések,

FÜGGELÉK

1968,
1969.
1982.
1978.
1986.
1988.

megjegyzések

• Az Államépítészeti Hivatalok (ÁéH)
1950-ig működtek.
• A Közlekedési Minisztérium neve több
ször változott: 1945-1949: KM, 1949-52
között KPM, 1952-53 KM, 1953-83 között
ismét KPM, 1983-88 KM, 1989-1990
KÖHÉM, 1990-2000 KHVM, 2000-2002
KöViM, ma GKM.
• Az ÁMTI Állami Mélyépítéstudományi
és Tervező Intézet 1948-ban alakult, 1950ben három vállalattá bontották: Mélyépí
tési Tervező Vállalat, (Mélyépterv), ÚtVasúttervező Vállalat (Uvaterv) és Közle
kedésüzemi és Épülettervező Vállalat.
• Az acélszerkezeteket gyártó vállalatok ne
ve gyakran változott, például a MÁVAG:
Magyar Királyi Állami Vas-, Acél és Gép
gyár, 1959-től Ganz-MÁVAG, 1988-tól
Ganz Acélszerkezeti
Vállalat, 1993-tól Ganz
Híd, Daru és Acélszer
kezetgyár Rt.
Schlick Ignác 1844ben alapította a vasés bronzöntő műhe
lyét. 1869-ben a vas
öntöde és gépgyár
részvénytársasággá
alakult.
Nicholson W. Fülöp
1872-ben hozta létre
gépjavító műhelyét, a
két vállalkozás 1912ben fuzionált. 1927ben a Schlick-Nicholson gép-, vagon- és
hajógyár beolvadt a
MÁVAG-ba.
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• A második világháború után a hidak újjá
építésére alakult 1949-ben a Közúti Híd
fenntartási Vállalat, mely 1954-ben beépült
a Hídépítő Vállalatba. 1957-ben ismét önál
ló lett, majd 1963-ban a Hídépítő Vállalatba,
1965-ben pedig a Közgépbe szervezték be.
• A mélyépítési és vasbeton munkák terén a
második világháború után: Duna-híd
Munkaközösség, Mélyfúró Magánvállal
kozók és Mélyépítő Vállalatok munkakö
zössége működött. Ezekből alakult 1949ben a Mélyépítő és Mélyfúró Nemzeti
Vállalat, majd 1950-ben a Hídépítő Vállalat.
• Útépítő vállalatok is építettek hidakat.
1954-től tizenkét Közúti Üzemi Vállalat
(KÜV); 1968-tól módosított néven, Közúti
Építő Vállalatként (KÉV) működtek.
A megye hídügyeivel

foglalkoztak:

Schnemann József, Podolay János, Beszédes
Ferenc, Drobek Henrik megyei mérnökök
(1810-)
Markó Gusztáv, Raisz József, Berényi Győző,
Benedek László, Pataki Béla, Körösi Károly,
László Aladár, Nagy Sándor államépítészeti
hivatali mérnök (1890-1950)
Varga Kornél, Vágvölgyi János, Schmidt
Jánosné, Czeider Károly, Mihályka Tibor
hídmérnök.
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1055.
1061.
1332.
1367.
1381.
1397.

1402.
1416.
1526.
1550.
1559.
1596.
1680.
1669.
1664.

1686.

1690.
1692.

körül a rómaiak limesútján hidak is
álltak, ezek maradványai részben
ismertek
A tihanyi alapítólevél Tolna
rév vámját említi
A szekszárdi apátság alapítólevelé
ben Hidasszeg szerepel
Hidas neve oklevélből ismert
(Bonyhád mellett)
Hídvég (Szakadát-Kölesd környé
kén) hídra utal
Bátaszék határjárásában a Sár
(Sárvíz) hídja említtetik
Simontornya említésénél adomány
levélben 180 és 70 lépés hosszú
hídról is szó van
Decsen vámos híd állt
Az ozorai várnál két híd is épült, az
egyik kétnyílású, téglapilléres
Szulejmán naplójában a Bátaszéknél
lévő tó kis hídjáról is szól
Dunaföldvár révjén jelentős
marha ki vitel volt
Paks, Tolna, Báta révje jelentős
forgalmú
A török megépítette a mai palánki
Sió- (Sárvíz-) híd elődjét és palánkját
Dombóvár és Ozora ábrázolásán
hidak látszanak
Brown, a jeles utazó megemlékezett
a Kalocsánál lévő hajóhídról
Evlia Cselebi Paks, Bátaszék, Föld
vár palánkjairól és hídjairól tett fel
jegyzést, külön kiemelte a Szek
szárdnál (Jeni palánk) álló húszívű
vámos fahidat
Simontornyán Bádeni Lajos 200
lépés hosszú hídon vonult be
a várba
Pincehelynél sövényből épült, 70 öl
hosszú híd állt
Dombóvár két hídjáról maradt fenn
írásos említés (950, illetve 850 lépés
hosszú)

1705.

1712.

1726.

1735.

1739.
1754.

1756.
1773.
1783.

1785.
1786.
1799.
1813.

1814.

1817.

1821.

Az első magyar hírlap tudósított
arról, hogy az Ujpalánki hidat az
oda kirendelt hajdúk nem voltak
hajlandók elpusztítani
Dombóvár pecsétjében híd
szerepelt, „rettenetes" hosszú hídról
van írásos emlék
Dombóvár összeírásában 612 öl
hosszú Kapos-hídról van szó, ebben
az időben a simontornyai Sió-híd
116, a Palánki 105 öl hosszú
Bél Mátyás megyeismertetésében
Pincehelynél és Szakálynál említett
a Kapóson hidat
Pincehelyen a hídnál tartottak
megyegyűlést járvány miatt
Simontornyánál a Sió-híd három
részből állt. összhossza 52 öl,
ugyanitt egy másik híd 12 és
7 cölöpjármon állt, hossza 38 öl
A kölesdi és a bátai híd vámtétele
ismert
Kölesd hídvámjának bevétele több,
mint a Szexárdié (így írták)
Elkészül több község együttműkö
désével Bonyhádon a kétnyílású,
ma is álló kőboltozat.
Az I. katonai felmérés szerint 186
híd volt a megyében
A posta- és kereskedőutakon 36 kőés 184 fahíd volt
Szekszárd Séd (Séth) hídjainak
száma hat, ebből gyaloghíd öt
Feljegyzés maradt a medinai és
kölesdi hidak megromlott
állapotáról
Schnemann József földmérő a
medinai kőhíd javítására készített
tervet
A Sárvíz szabályozása miatt részben
felesleges méretűvé lett a
simontornyai híd
Elhatározták, hogy a Sió-csatornán
hidakat építenek
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1822.
1825.
1825.
1827.
1828.
1830.

1834.

1835.
1837.
1838.
1840.

1842.

1843.
1845.
1847.
1848.

1848

1848.
1850.

1855.
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22 öl hosszú Sió-híd épült
Simontornyán
Elkészült a mai 52. sz. út töltésterve
Dunaföldvárnál (híd is volt)
Váralján az árvíz elvitte a parókia
hídját
Döbrököz 16 öles hídjához
faanyagot vásároltak
Az ozorai Sió-híd terve elkészült:
háromnyílású, 8,5 öl hosszú
Kölesden az uradalom kétnyílású
boltozott hidat építtetett. Beszédes
Ferenc megyei mérnök elkészítette
a Hőgyész-Szekszárd között
építendő kőhíd tervét
Szekszárdon kőhíd állt a Séden
Nepomuki Szent János szobrával.
A biskói révhez vezető út hídjáról
van feljegyzés
Dombóváron az új csatorna gátján
nagy híd épült
Tételes nyilvántartás szerint 99 kőés 88 fahíd volt a megyében
Némedi község 4 öles hídjának
terve, méretszámítása fennmaradt
A Sió és Sárvíz rendezésének
befejezése után újabb Vízrendezési
Társulat alakult
Váralja, Csibrák, Zomba hídjainak
javításáról van híradás, a zombai
hídról terv is van
A megye szorgalmazta fahidak
helyett kőhidak építését
Mórágy határában Wein József
bátaszéki kőműves hidat épített
Döbrököz „nagy hídjának'' építését
elrendelték
Ozoránál a Sió-hídnál lefolyt csata
fontos győzelmet hoz, Pincehelyen
is szerepet játszott a Kapos-híd
Országos útnyilvántartás szerint a
mai 6. sz. út elődjén három kő- és
két fahíd volt
Belecska kétnyílású hídját John
Ferenc tervezte
Szekszárdon a valószínűleg római
kori hidat javították. A Sárvíz
rendezése újraindult
A Sárvizet Taplósnál vezették be a
Dunába, így 40 km-rel rövidebb lett
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1858.
1862.
1873.

1882.

1884.

1888.

1890.
1893.

1894.
1896.
1897.
1900.
1900.

1908.
1910

1924.
1927.

1929.

Ozoránál a vármegye 9 öl hosszú és
2 öl széles Sió-hidat épített
A biskói révnél a Kis-Dunán a
kompot hídként használták
A dombóvár-bátaszéki
vasútvonalon megépült az
első jelentős rácsos híd
Dombóváron, Simontornyán,
Szekszárdon kétszeres rácsozású
hidak épültek a vasútvonalakon
Simontornyán elkészült a
párhuzamos övű, kétszeres
rácsozású Sió-híd
Dombóváron, Szakályon a Kapóson
kétszeres rácsozású közúti vashidak
épültek
Kölesdnél szegmes alakú rácsos híd
épült a Sión
Medinánál 35 m-es rácsos Sió- és
párhuzamos övű Sárvíz-híd épült.
Döbrököznél 18 m nyílású
párhuzamos övű Kapos-híd készült
Sióagárdon is elkészült a medinai
tipusú Sió-híd
Edelény pusztánál elkészült a Koppány-híd
A Kapósra rendezési terv készült
Szekszárdnál megépült az 51 m
nyílású rácsos Sió-híd
Magánkiadású tanulmány jelent
meg Ne építsük a baja-bátaszéki
hidat címen (vasúti hídról volt szó)
A XLIX t.c. a Sióra 50 m 3 /sec víz
emésztést írt elő
A Zombai vízfolyáson megépült a
2,5 m nyílású vasbeton lemezhíd, ez
ma a megye legidősebb
vasbeton hídja
Szekszárdon megépült a téglaboltozatú Bálint híd
A Bátaszék-Baja közti út első ártéri
hídja megépült. Sárszentlőrincen el
készült a 18 m nyílású vasbeton
Sárvíz-híd
Ozorán és Pálfán megépültek a
Gerber-csuklós vasbeton Sió-hídak.
A Baja-Bátaszék közötti úton elké
szült a tíznyílású vasbeton gerendahíd. Több vízfolyás: Donát-, Kövesd-,
Lajvér-patak rendezése indult meg
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1930.

1932.

1933.

1934.
1935.
1937.

1939.
1940.

1941.
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Elkészült a rendkívüli jelentőségű
dunaföldvári Duna-híd,
nemzetközileg is kiemelkedő
méretű folytatólagos,
többtámaszú acélhíd
A fennmaradt úttörzskönyvek alap
ján ismert egyes utak hídállománya.
Hőgyésznél a Kapos-hídhoz közel
háromnyílású boltozat állt
Megindult a Sió rendezése kapcsán
Sió-hidak építése: Tolnanémedinél,
Kajdacsnál, Sárszentlőrincnél a
kiírásban szereplő vasbeton hidak
helyett Bátori Oszkár rácsos
acélhidakat épített
Medinán a Sió elfajulása miatt
áthelyezték a Sió-hidat
Átvezették Baján a vasúti
Duna-hídon a közúti forgalmat
Elégtelen teherbírású híd (8-20 t) 22
volt a megyében, közülük 9 rácsos
acélszerkezet. Bogyiszlónál a
Holt-Dunán vasbeton híd készült
Dunaföldvárnál átvezették a vas
utat a Duna-hídon
Kölesdnél megépült a kétfőtartós,
vasbeton Sárvíz-híd. Szakálynál a
Kapos-híd áradás miatt leomlott
Baja-Bátaszék között a SimonDunára vasbeton ívhidat terveztek.
Előszállásnál megépült a háromnyí
lású Gerber-csuklós vasbeton híd a
vasút felett

1942. Dombóváron a Kapos-híd átalakítá
sát kellett elvégezni a hídfő dőlése
miatt
1944. November-december hónapban
felrobbantották a legjelentősebb
hidakat, szám szerint 27-et 1165 fm
hosszban, a jelentős hidak közül ép
ségben maradt 4 Sió- és 3 Sárvíz-híd
1945. A legfontosabb hidaknál provizóri
umok épültek: a dunaföldvári csak
24 napig üzemelt, légitámadás
pusztította el, huszonnégy polgári
halott
1947. Tolnanémedinél provizórium épült,
Ozoránál ideiglenesen helyreállítot
ták a Sió-hidat (a befüggesztett
részt robbantották fel). Gerjennél

1948.

1949.

1950.

1951.

1952.

1953.
1954.

1957.
1961.

pontonhíd épült a Dunán. Megnyi
tották a Siót a hajóforgalomra
A baja-bátaszéki út vasbeton hidjai
közszállítási pályázat alapján
újjáépültek. A megye úthálózata
945 km, ebből állami 373,
törvényhatósági 332, községi 240 km.
Pincehelyen a Kapos-híd új helyen
épült. Újjáépült az eredeti vasúti
Sió-híd Szekszárdon
Roncseltávolítás eddig 50 ezer óra
ráfordítással hét hídnál teljesen
megtörtént. A döbröközi Kapos-híd
roncsait a regölyi híd épségben
maradt anyagával pótolták ki.
A szakályi Kapos-híd a budapesti
Erzsébet híd roncsából (800 mm-es
tartók) épült meg. A Simon-Dunahíd az eredetihez hasonló formában
vasbeton ívhídként épült
Kölesden új helyen vasbeton Sióhíd épült. Az új 6. sz. úton vasbeton
hidak, Mözsnél felüljáró épült a
vasút felett. Baja-Bátaszék között
négyfőtartós vasbeton híd
szélesítése készült el, a felszerkezet
szétvágás utáni széthúzásával. Több
híd: a daránypusztai Koppány-híd,
61. sz. út 95,700 km téglaboltozat
korszerűsítése történt meg.
Elkészült az újjáépített - rombikus
rácsozású - dunaföldvári Duna-híd.
A 6. sz. út eredeti nyomvonalán fe
szítettpallós vasbeton lemezhíd épült
Szekszárdnál (6. sz. út) megépült az
új Sió-híd, és Bonyhádnál a felüljá
ró, Kurdon új helyen elkészült a
Kapos-híd. Dombóvárnál megépült
a Konda-patak hárombordás vasbe
ton hídja
Simontornyánál elkészült az alsópá
lyás merevbetétes vasbeton ívhíd
A simontornyai vasúti Sió-hídnál az
újpesti vasúti Duna-híd ép nyílását
szerelték fel
Pálfán a Sió-híd középső, felrobban
tott részét újjáépítették
Uzdnál a Petőfi pontonhíd szélső
nyílását építették be. Sióagárdnál
vasbeton Sárvíz-híd épült
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1978.
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1984.
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Kajdacsnál elkészült a vasbeton
Sárvíz-híd. Regölynél a tatabányai
provizórium acéltartóiból épült
ideiglenes felszerkezet a Kapóson
Elégtelen teherbírású híd 15 volt a
megyében: 3 acél-, 4 fahíd és
8 boltozat
Tolnanémedinél megépült a sülylyesztett pályás gerinclemezes
Sió-híd. Ozorán elkészült a Sió-híd
végleges újjáépítése. Tamásiban
megépült a háromnyílású Koppánypatak-híd
Regölyben megépült a kéttámaszú
konzolos Kapos-híd. Tolnanémediben önkormányzati Kapos-híd
épült
Simontornyánál elkészült az új Sióhíd a 61. sz. főúton, a háromnyílású
vasbeton gerendahíd a legnagyobb
nyílású közúti Sió-híd. 274 híd volt
ekkor a megyében: vasbeton 199,
acél- és együttdolgozó 28,
boltozat 47
A nagykónyi-koppányszántói úton
elkészült a háromnyílású FT tartós
híd
Erős korrózió miatt fel kellett újítani
a szekszárdi (6. sz. út) Sió-hidat
Elkészült a Sió-torkolati mű felnyit
ható hídrésszel
Önkormányzati kezelésben 450 híd
volt: 143 vasbeton, 193 kő-, tégla- 114
fa- és 1 acélhíd. Nagykónyiban a
Koppány felett új típusú (EHGE)
előregyártott hídgerendás
felszerkezetű híd épült
A kurdi Kapos-híd újjáépült EHGT
tartókkal
Elkészült Szekszárdon a 11 nyílású
vasút feletti műtárgy. Előszállásnál
átépült a háromnyílású vasút feletti
híd
Simontornyánál a Sió-híd alakhibája
miatt javítási munkák történtek
A 6. sz. főúton Mözsnél korróziós
károk és a vasúti űrszelvény igénye
miatt átépült a közúti híd
A 6. sz. főút Völgységi-patak-hídja
korróziós károk miatt átépült
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1985.

1986.

1987.

1988.

1990.

1993.

1996.

1998.

1999.
2000.

2001.
2002.
2002.

Szekszárdon a korábban épült mel
lett, kapacitásbővítésként új Sió-híd
épült
A baja-bátaszéki úton a
Simon-Duna-híd kétnyílásúvá
épült át
Önkormányzati tulajdonban 321 híd
volt, 20 m-nél nagyobb hosszúságú
54, gyaloghíd 145
Saját használatú utakon (főleg
tsz-ek) 121 híd volt: fa 14, tégla 9, a
többi vasbeton. A baja-bátaszéki
szakaszon átépült a háromnyílású
ártéri híd
A palánki Sió-hidat egy magas
jármű megrongálta. Átépült az 55.
sz. út 10 nyílású vasbeton hídja.
Elkészültek a bajai Duna-hídon a
könnyű közúti forgalomra szolgáló
konzolok
Az új szekszárdi Duna-hídra kiírt
pályázaton kiválasztották a legjobb
(francia) ajánlatot
Pálfán a Sió-híd felújítása során
megszüntették a csuklókat és
kiszélesítették a hidat
Megkezdődött Baján a Duna-híd
konzoljainak megerősítése, ezzel
lehetővé vált a közúti és vasúti
forgalom kettéválasztása.
Kilyukadt a dunaföldvári Duna-híd
pályalemeze. A szekszárdi
Duna-hídra kötött koncessziós
szerződést felbontották
Elkészült a bajai Duna-híd korsze
rűsítése
Elkészült a simontornyai és a szek
szárdi új vasúti híd a Sión. Aláírták
a szerződést a szekszárdi Duna-híd
építésére
Elkészült a dunaföldvári Duna-híd
pályaszerkezetének átépítése
Elkezdődött a medinai Sió-híd
korszerűsítése
Szekszárdon az év első felében
helyére került a mederhíd öt
részéből kettő, befejezés 2003. júni
usban.
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HÍDMUTATÓ

HÍDMUTATÓ
(FEJEZETEKRE TÖRTÉNŐ UTALÁSSAL)
Rövidítés
Út = úthálózat, hidak fejezet
Fa - fahidak fejezet
Bolt = boltozat fejezet
Ac = acélhíd fejezet
Vasb= vasbeton fejezet
Újjá = újjáépítés fejezet
Önk = önkormányzati hidak fejezet
Vas = vasúti hidak
Egy = egyedi hídleírás
Lev = levéltári fejezet
Híd = hidak, hadak, históriák fejezet
Alsónyék (Bolt)
Apát (Báta) (Bolt), (Lev), (Híd)
Baja-bátaszéki út hidjai (Vasb), (Újjá), (Egy)
Baja (Híd)
Bátaszék (Lev)
Belecska (Bolt), (Önk), (Lev)
Belecska-hőgyészi út hidjai (Lev)
Bonyhád (Bolt), (Egy)
Bonyhád-Hidas felüljáró (Vasb)
Borjád (Uzd) (Ac), (Egy)
Bölcske (Lev)
Cikó (Önk)
Csibrák (Önk)
Csurgópuszta (Önk)
Decs (üt), (Lev)
Dombóvár Kapos-híd (Fa), (Ac), (Vasb),
(Egy), (Híd), (Vas)
Dombóvár Konda-patak-híd (Vasb)
Dombóvár-mágocsi út hídja (Lev)
Dorog (Nagy) (Lev)
Döbrököz (Fa), (Ac), (Vas), (Újjá), (Egy), (Lev)
Dunaföldvár (Út), (Ac), (Vasb), (Újjá),
(Egy), (Lev), (Híd)
Előszállás felüljáró (Vasb), (Egy)
Gerjen-Kalocsa hajóhíd (Egy)
Hidas (Lev), (Híd)
Hídja (Lev)
Hidegkút (Lev), (Vas), (Egy)
Hidegkút-Szárazd (Lev)
Hőgyész-Szekszárdi út hídja (Lev)
Kajdacs Sió-híd (Ac), (Egy)

Kajdacs Sárvíz-híd ((Fa), (Lev)
Kajdacs-dorogi út hídja (Lev)
Kéty (Bolt), (Lev)
Kömlőd (Lev)
Kölesd Sió (Fa), (Ac), (Vasb), (Újjá), (Egy)
Kölesd Sárvíz-híd (Fa), (Ac), (Egy)
Kurd (Vasb), (Újjá), (Egy), (Lev)
Medina Sió-híd (Ac), (Egy)
Medina Sárvíz-híd (Ac), (Egy)
Mórágy (Lev)
Nagykónyi Koppány-híd (Vasb)
Némedi (Tolna) lásd Tolnanémedi
Ozora Sió-híd (Fa), (Vasb), (Újjá), (Egy), (Híd)
Őcsény (Híd)
Paks (Lev)
Pálfa (Fa), (Vasb), (Újjá), (Egy)
Pari Koppány-híd (Vasb)
Pincehely (Fa), (Vasb), (Újjá), (Egy), (Lev),
(Híd), (Vas)
Regöly (Ac), (Újjá), (Egy)
Sárszentlőrinc Sió (Fa), (Ac), (Egy)
Sárszentlőrinc Sárvíz (Vasb)
Simontornya Sió régi (Fa), (Ac), (Vasb),
(Újjá), (Egy), (Híd), (Vas)
Sió (61. sz. út) (Vasb), (Egy)
Sióagárd Sió-híd (Ac), (Egy)
Szakály (Fa), (Bolt), (Ac), (Újjá), (Egy), (Lev)
Szárazd (Bolt)
Szekszárd Sárvíz/Sió (Fa), (Ac), (Újjá),
(Egy), (Lev), (Híd), (Vas)
Szekszárd új Sió (Vasb), (Egy)
Szekszárd felüljáró (Vasb)
Szekszárd Séd (Önk)
Szekszárd Duna-híd (Ac), (Egy)
Szekszárd-bonyhádi út hidjai (Lev)
Tamási Koppány (Lev)
Tolna (Fa), (Lev)
Tolna-Mözs felüljáró (Vasb), (Egy)
Tevel (Lev)
Tevel-závodi út hídja (Lev)
Tolnanémedi (Ac), (Új), (Egy), (Önk), (Vas)
Uzd Sió-híd (Önk)
Várdomb (Vasb)
Zomba (Lev)
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Tolna megye a Dunántúl közepes nagyságú,
változatos felszínű területe. Sík felületű része a
Mezőföld, dimbes-dombos a Kapos-Koppány
és a Szekszárdi dombvidék, a Duna melletti Sár
köz pedig ma is részben ártéri terület.
Az úthálózat kialakítását, hidak építését a
Duna, a Sió, a Sárvíz és a Kapós alapvetően
meghatározza. Ezek a vízfolyások még a 18. szá
zadban is szabályozatlanul hömpölyögtek, így
nagy jelentőségű volt a Sárvíz a Sió, a Duna, a
Kapós majd a többi vízfolyás rendezése. A ko
rábbi 100 m vagy ennél is hosszabb hidak he
lyett 20-35 m nyílású hidakat kellett csak építe
ni a 19. század közepétől.
Az úthálózat legfontosabb eleme a Duna
menti limes út a római korban már kiépült, s az
ezen lévő jelentősebb hidak maradványait
Dunaföldvár és Szekszárd térségében megta
lálták. Ez utóbbi a Sárvízen épült és azóta fo
lyamatosan állt itt híd. A 14. században a híd
szó több település nevében megjelent és meg is
maradt. A Sió, Sárvíz, Kapós átkelőhelyénél vá
rak épültek (Ozora, Simontornya, Döbrököz
stb.), a váraknál épült felvonóhidak maradvá
nyai régészetileg feltártak, ma is láthatóak.
A török hódítás után a várakhoz vezető
hosszú fahidak különös fontosságúak lettek.
Feljegyzések bizonyítják, hogy Gerjen-Kalocsa
között a 17. században hajóhíd állt, s ilyen híd
szerkezetek épültek a hadjáratok során is. Az
ország újjáépítése során több jelentős híd építé
séről (leghosszabb volt az 1100 m hosszú dom
bóvári Kapos-híd) és a hidak vámtételeiről,
fenntartásukról is maradtak írásos feljegyzé
sek. A 18. század végén tudjuk, hogy 36 kő- és
184 fahíd volt a megyében. A fahidak állandó
javítása igen költséges volt, ezért a megye ve
zetése már korán szorgalmazta kő- és téglahidak építéseit, ennek eredményeként 1837-ben
már 99 kő- és csak 88 fahíd volt a megyében.
A legjelentősebb kétnyílású kőboltozat
1783-ban épült Bonyhádon, ez ma is biztonság
gal szolgálja a forgalmat. Boltozatok a 20. szá
zadban is épültek, még 1973-ban is mintegy
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mányzati kezelésben van. Említést érdemel az
1837 után épült kétyi, erősen ferde trajektória
szerint falazott téglaboltozat és a grábóci híd,
melyen épület áll.
Az állandó hidak építése felgyorsult a vas
nak, illetve acélnak az alkalmazásával a ki
sebb-nagyobb vízfolyásokon 1873-tól, ekkor
épült az első rácsos vasúti híd. A közutakon
1884-1894 között kilenc jelentősebb rácsos híd
szerkezet épült kezdetben párhuzamos övű,
kétszeres rácsozású, majd szegmens alakú
Sió-, Sárvíz- és Kapos-hidak 20-35 m-es nyílás
sal, majd 1900-ban 50,0 m nyílású híd épült
Szekszárdnál. A megye hídállományának kü
lönlegessége, hogy öt 100 évnél idősebb rácsos
acélhíd eredeti formában szolgálja ma is a köz
lekedést. Acélhidak építésében kiemelkedő je
lentőségű volt az 1930-ban Kossalka János pro
fesszor tervezte dunaföldvári
Duna-híd
megépítése, melynek legnagyobb nyílása 133
m, teljes hossza 492 m, s különlegessége az itt
alkalmazott szilíciumacél és a folytatólagos
többtámaszú szerkezet.
A Sión 1933-34-ben még három rácsos híd
épült, majd csak a II. világháború után készül
tek ilyen műtárgyak.
A vasbeton hidak legidősebbje a megyében
m a 92 éves, 1944 előtt épült az országos köz
utak hidjai mai állományának 21%-a. A Sión
1929-ben két 32 m nyílású Gerber-csuklós vas
beton gerendahíd épült Ozorán és Pálfán.
Nemcsak hazánkban, Európában is jelentős
műszaki alkotások voltak ezek.
A II. világháborúban 27 közúti híd: a
dunaföldvári Duna-híd, négy Duna-ártéri híd,
öt Sió-híd, öt Kapós- és Sárvíz-híd pusztult el.
Az ideiglenes helyreállítás általában 1947-ig el
készült, majd 1950-től nagy ütemben építették
újjá a lerombolt hidakat. Az újjáépítés rendkí
vül nehéz körülmények között, több esetben
különleges módon történt roncsanyagból, más
hidak ép szerkezetével építettek újjá egyes hi
dakat.
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A vasbeton hidak felszerkezetének előregyártása és feszítése a megyében 1953-ban kez
dődött. Fordított T alakú tartóval (FT tartó) 52
híd épült (2-10 m nyílás). Nagyobb nyílások át
hidalására alkalmas EHGE, EHGT jelű tartóval
(10-30 m nyílás) 1974-től épültek hidak a me
gyében, így a megye leghosszabb, 237 m hoszszú tizenegy nyílású vasút feletti hídja Szek
szárdon. Ennél a hídnál az alépítmények is
előregyártottak. Simontornyánál a szekrény
keresztmetszetű, monolit vasbeton gerendahíd
1969-ben készült el, ennek 55,5 m nyílása
hazánkban a legnagyobb. A vasbeton hidak ál
lománya változatos: keretszerkezet pl. Hidas
bonyhádi felüljáró (1952), alsópályás vonóká
beles ívhíd Simontornya, Sió-híd (1953),
utófeszített lemezhíd Dombóvár, Kapos-híd
(1954), kéttámaszú, konzolos gerendahidak,
különböző előregyártott tartókkal épült műtár
gyak az 55. sz. főút Duna-ártéri hidjai UB-tartó
felszerkezettel (1988-1990).
A II. világháború utáni acélhídépítés jelen
tős alkotása az 1951-ben elkészült dunaföldvári
Duna-híd, mely az eredetihez hasonló folytató
lagos rácsos hídszerkezet, a későbbi fejleszthe
tőség érdekében nem azonos teherbírású főtar
tókkal, s ennek a közelmúltban (2000-2001)
történt korszerűsítése, melyek során vasbeton
pályalemez helyett - a forgalom fenntartása
mellett - acél pályalemez épült keresztbordás
kivitellel.
Napjainkban pedig épül a 920 m hosszú
szekszárdi Duna-híd, mely a leghosszabb köz
úti híd lesz az országos közúthálózaton. Az ál
landó magasságú, folytatólagos szekrény
keresztmetszetű, tizenegy nyílású Duna-híd,
melynek mederhídja ötnyílású acél pályaleme
zes, a 3-3 ártéri hídnyílás pedig vasbeton pá
lyalemezzel együttdolgozó. A medernyílást öt
szerelési egységben 140 km-ről uszályokon
szállítják a Dunán, s itt a már kipróbált 1600
tonna összteherbírású emelőszerkezettel helye
zik helyükre a hídrészeket. Budapesttől délre
72 éve most épül új Duna-híd, jelentősége ezért
igen nagy.
A megye hídállománya: 275 híd az országos
közutakon, 439 híd az önkormányzatok és saját
használatú utak tulajdonosai kezelésében és
101 híd a vasútvonalakon. A vasútvonalakon és
az önkormányzatok kezelésében is több, jelen
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tős érdekes híd van. E könyvben ezekről is szó
van. Különleges a simontornyai vasúti Sió-híd,
1954-ben az újpesti Duna-híd egyik nyílását
építették itt be ideiglenes szerkezetként, s 2000ig szolgált itt a több mint 100 éves hídnyílás.
A Tolna megye hídjairól szóló könyv a tize
dik e sorozatban, lényegében a korábbiakkal
megegyezően sok ábrával, képpel illusztrált, a
forrásokat is megadó könyv. Fő fejezetei: a me
gye földrajzi adottságai, az úthálózat és a hidak
kialakulása, a hídépítés technológiái: fa-, kő-,
acél- és vasbeton hidak, a hidak II. világháború
utáni újjáépítése, a megye hídállománya: or
szágos közutak, önkormányzati utak, vasutak
hidjai, jelentősebb hidak egyedi leírása, mellék
letek: levéltári anyagok, tervek, térképek, ki
mutatások, függelék: kislexikon, időrendi átte
kintés, irodalom.
A könyv írásában Kaczián János, dr. Töttös
Gábor, dr. Gáli Imre, Hajós Bence és dr. Tóth
Ernő vett részt, a lektori munkát dr. Tráger
Herbert végezte.
A hidak történetének feltárását levéltárak,
múzeumok, a megyei közútkezelő, a MÁV Ve
zérigazgatósága, tervezők, kivitelezők, képes
lapgyűjtők és sokan mások segítették.
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Der Komitat Tolna ist ein mittelgrofier Teil
von Pannónia mit abwechslungreicher Oberfláche. Der östliche Teil ist flach, teilweise
Überschwemmungsgebiet der Donau, der
westliche Teil ist hügelig.
Die Entwicklung des Strafíennetzes, der
Bau der Brücken wurden durch die Flüsse
Donau, Sió, Sárvíz und Kapós determiniert.
Diese Gewásser waren im 19. Jh. unreguliert,
so war die Regulierung sehr wichtig. Statt der
früheren 100 m langen Brücken waren ab Mitte
des 19. Jh-s nur solche mit 20-35 m Öffnungen
nötig.
Das wichtigste Element des Strafíennetzes,
die Limes-StraEe wurde schon in der Römerzeit ausgebaut und Resté derén Brücken wurden im Gebiet von Dunaföldvár und Szekszárd
aufgefunden. Die letztere wurde über dem
Sárvíz gebaut und seitdem befindet sich hier
geláufig eine Brücke. Im 14. Jh. erschien das
Wort „Brücke" im Namen mehrerer Ortschaften. Bei den Überquerungspunkten der Flüsse
entstanden Bürge (Ozora, Simontornya, Döbrököz usw.) u n d die Resté der hier erbauten
Zugbrücken -wurden archeologisch freigelegt.
Nach der türkischen Belagerung bekamen
die zu den Burgen führenden langen Brücken
besondere Bedeutung. Dokumente beweisen,
dal? zwischen Gerjen und Kalocsa im 17. Jh.
eine Schiffbrücke stand und solche wurden
auch wáhrend der Feldzüge aufgestellt.
Wáhrend des Neubaues des Landes entstanden Dokumente über den Bau mehrerer
bedeutender Brücken (die lángste war jené bei
Dombóvár über den Kapós: 1100 m), über
Mauttarife u n d Unterhaltungsarbeiten.
Wir wissen, dafi sich am Ende des 18. Jh-s
im Komitat 36 steinerne und 184 hölzerne
Brücken befanden. Die stándige Reparatur der
hölzernen Brücken war sehr kostspielig,
deshalb betrieb die Leitung des Komitates
schon frühzeitig den Bau der Brücken aus Stein
und Ziegel u n d so waren 1837 schon 99 steinerne und nur 88 hölzerne Brücken zu finden.

Das bedeutendste steinerne Gewölbe mit
zwei Öffnungen entstand 1783 in Bonyhád,
diese dient heute noch sicher dem Verkehr.
Gewölbte Brücken entstanden auch im 20. Jh,
1973 waren noch etwa 200 solche Brücken im
Komitat, die meisten gehörten zu den Selbstverwaltungen. Erwáhnenswert ist diejenige bei
Kéty (1837, ganz schief, nach Trajektorien
gemauert) und eine bei Grábóc, wo ein Haus
auf der Brücke steht.
Der Bau der stándigen Brücken beschleunigte sich mit der Verwendung des Eisens und
des Stahles ab 1873. Dann wurde die erste
Fachwerkbrücke für die Eisenbahn gebaut. Auf
den StralSen entstanden zwischen 1884 und
1894 neun bedeutende Fachwerkbrücken, erst
mit parallelen Gurten, spáter segmentförmige
Sió-, Sárvíz- und Kapos-Brücken mit 20-35 m
Spannweiten, dann eine mit 50 m Spannweite
(Szekszárd, 1900). Es ist interessant, dafi im
Komitat fünf Fachwerkbrücken dem Verkehr
dienen, die álter sind, als 100 Jahre.
Auf dem Gebiet des Stahlbrückenbaues
war die Donau-Brücke bei Dunaföldvár hervorragend (1930). Der Entwerfer war Prof.
János Kossalka. Die gröfite Öffnung betrug 133
m, die Lángé 492 m. Besonderheit war der hier
verwendete Si-Stahl u n d die durchlaufende
Konstruktion.
Über dem Sió-Kanal entstanden 1933-1934
drei Fachwerkbrücken. Danach wurden Stahlbrücken erst nach dem II. Weltkrieg gebaut.
Die álteste Stahlbetonbrücke im Komitat ist
92 Jahre alt. 21% der heutigen Brücken entstand vor 1944. Über den Sió wurden 1929 zwei
Stahlbetonbalkenbrücken mit Gerber-Gelenken (32 m Öffnung) bei Ozora und Pálfa
gebaut. Diese waren nicht nur in Ungarn, sondern auch in Európa bedeutende Bauwerke.
Im II. Wekltkrieg w u r d e n 37 StraÉenbrükken vernichtet, darunter die Donaubrücke bei
Dunaföldvár, vier Brücken im Flutgebiet der
Donau, fünf Sió-, fünf Kapós- und SárvízBrücken. Die provisorische Wiederherstellung
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geschah bis 1947, ab 1950 wurden die gesprengten Brücken rasch neugebaut. Der Neubau geschah unter sehr schwierigen Bedingungen, manchmal mit Verwendung der Trümmer.
Einige Brücken wurden mit dem Matériái
anderer Brücken neugebaut.
Der Bau mit Stahlbetonfertigteilen und aus
Spannbeton begann 1953. Mit umgekehrten TTrágern wurden 52 Brücken gebaut (2-10 m
Öffnungen). Mit lángeren Fertigteilen (10-30
m) wurden Brücken ab 1974 gebaut, so auch die
lángste: die Überführung über die Eisenbahn in
Szekszárd, mit elf Öffnungen. Hier bestehen
auch die Unterbauten aus Fertigteilen.
Bei Simontornya wurde 1969 eine Stahlbetonbrücke mit Kastenquerschnitt gebaut. Die
Hauptöffnung war 55,5 m, in Ungarn die gröfite.
Der Bestand der Stahlbetonbrücken ist sehr
abwechslungsreich:
Rahmenkonstruktionen
(Überführung über die Eisenbahn bei Bonyhád,
1952), Bogenbrücke mit Zugkabel (Simontor
nya, 1953), Spannbetonbrücke mit nachtráglicher Spannung (Kapos-Brücke bei Dombóvár,
1954), zwewistützige Balkenbrücken mit Konsolen, verschiedene Fertigteilbrücken.
Ein bedeutendes Bauwerk des Stahlbaues
nach dem II. Weltkrieg ist die neugebaute
Donau-Brücke bei Dunaföldvár (1951), wieder
ein durchlaufender Fachwerktráger, und
dessen Modernisierung (2000-2001), wo statt
der Stahlbetonplatte - unter Verkehr auf einer
Spur - eine orthotrope Platté mit Querrippen
gebaut wurde.
Heutzutage befindet sich die 920 m lange
neue Donau-Brücke bei Szekszárd im Bau,
welche die lángste Strafienbrücke auf dem
staatliche Strafiennetz wird. Die Strombrücke
der parallelgurtigen, durchlaufenden Konstruktion überbrückt fünf Öffnungen mit
orthotroper Platté, 3-3 Seitenöffnungen bekommen Stahlbetonplatten im Verbund. Die Strom
brücke wird in fünf Einheiten von 140 km
Entfernung auf dem Wasserweg hintransportiert und mit einer schon ausprobierten
Heberüstung (Tragfáhigkeit 1600 t) montiert.
Südlich von Budapest ist diese die erste neue
Donau-Brücke seit 72 Jahren, deshalb ist ihre
Bedeutung sehr grófi.
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Der Brückenbestand des Komitates betrágt
275 auf d e n staatlichen Strafien, 439 bei den
Selbstverwaltungen und privátén Firmen und
101 auf den Eisenbahnlinien. Auch unter den
letzteren befinden sich interessante Konstruktionen, das Buch bescháftigt sich auch mit
diesen. Spezifisch ist die Eisenbahnbrücke über
dem Sió bei Simontornya, wo eine unversehrte
Konstruktion der Donau-Brücke nördlich von
Budapest als Provisorium bis 2000 diente.
Das Buch über die Brücken im Komitat
Tolna ist die zehnte dieser Serié, im wesentlichen áhnlich den früheren, mit vielen Abbildungen u n d Photos, mit Angabe der Quellén.
Die wichtigeren Kapitel sind: die geograpghische Lage des Komitates, die Entwicklung des
Strafiennetzes und der Brücken, die Technologien der Brücken (Holz, Stein, Stahl und
Stahlbeton), Neubau nach dem II. Weltkrieg,
der Bestand der Brücken (staatliche Strafien,
Selbstverwaltungen, Eisenbahn), Beilagen
(Archivdaten, Pláne, Karten, Nachweisungen),
Annexe (kleines Lexikon, Chronologie, Literatur).
Als Autoren wirkten János Kaczián, Dr.
Gábor Töttös, Dr. Imre Gáli, Bence Hajós und
Dr. Ernő Tóth, als Lektor Dr. Herbert Tráger
mit.
Die Erschliefiung der Geschichte der
Brücken wurde durch Archive, Museen, die
Strafienverwaltung des Komitates, durch die
Generaldirektion der Eisenbahn, durch Baufirmen, von Entwerfern, Ansichtskartensammlern und anderen unterstützt.
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County Tolna is a Transdanubian region
with varied geographical features. Mezőföld is
of plain surface, Kapos-Koppány and Szek
szárd Hills are hilly, while Sárköz is still partly
floody area.
The rivers Danube (Duna) Sió, Sárvíz and
Kapós basically determine the development of
road network and the construction of bridges.
These waterways rolled along irregulated evén
in the 18th century, so the regulation was of
high importance. As a consequence, bridges of
just 20-35 m spans had to be built instead of
the earlier bridges of minimum 100 m length
from the mid-19th century.
The most important elements of the road
network, the road „limes" along Danube was
built in the Román Age, the remains of its
major bridges were excavated in the region of
Dunaföld vár and Szekszárd. This latter was
built on the river Sárvíz, and a bridge can be
found there since then. In the 14th century, the
word „bridge" („híd" in Hungárián) appeared
in the name of several settlements and has
remained there. At the crossing points of the
rivers Sió, Sárvíz and Kapós, castles were built
(Ozora, Simontornya, Döbrököz etc.) the
remains of the lifting bridges have been exca
vated (and are being exposed).
After the Turkish occupation of the country, the long timber bridges leading to castles
became of extrémé importance. It can be
proven by records that a pontoon bridge stood
between Gerjen and Kalocsa in the 17th centu
ry, such bridge structures were constructed
during campaigns, as well. Documents have
remained about the construction of several
major bridges (the longest one was the Kaposbridge of 1100 m totál length at Dombóvár) and
the bridge tolls and maintenance during the
reconstruction of the country. It is known that
the county had 36 stone and 184 timber bridges
in the late-18th century. The frequent repair of
timber bridges was very costly, that is why the
administration of the county urged the build

ing of stone and masonry bridges. As a consequence, there were 99 stone and 88 timber
bridge in the county in 1837.
The most remarkable two-span stone arch
bridge was built in Bonyhád in 1783 that is still
carrying the traffic safely. Arches were built alsó
in 20th century, there were somé 200 in the coun
ty in 1973. They are mainly managed by municipalities. It should be alsó noted that at Kéty, an
extremely skewed brick arch was built after 1837
and the Gráboc-bridge includes a building.
The construction of permanent bridges was
accelerated on different waterways using irón or
steal from 1873 on when the first railway truss
bridge was built. On the highways, nine major
truss bridges were built, first, with parallel
flange and double bracing, then the bridges on
Sió, Sárvíz and Kapós of segmental shape with
20-35 m span. A bridge of 50 m span was con
structed at Szekszárd in 1900. One of the specialities of the bridge stock of county Tolna, is that
five originál truss bridges older than 100 years
are still satisfying the traffic needs. In the con
struction of steel bridges, the Danube-bridge at
Dunaföldvár is of outstanding significance
which was designed by professor János Kossalka
in 1930. The longest bridge span amounts to 133
m, and its totál length reaches 492 m. Among its
specialities, the use of silicon steel and its continouos multi-span structure can be menti oned.
In 1933-34, three truss bridges had been
built on the canal Sió, such structures were con
structed just after the World War II again.
The oldest reinforced concrete bridge in the
county is 92 years old. 21% of the present
national road bridge stock of the county was
built before 1944. On the Sió-canal, two Gerberhinged reinforced concrete girder bridges of 32
m span were constructed at Ozora and Pálfa.
They were considered as significant engineering structures not only in Hungary, but alsó in
the whole Europe.
During the World War II, 27 highway
bridges were destroyed, among others, the
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SUMMARY

Danube-bridge at Dunaföldvár, four flood area
Danube-bridges, five Sió-bridges, five bridges
over the Kapós and Sárvíz. They were reconstructed temporarily before 1947, then these
bridges were rebuilt intensively from 1950 on.
The reconstruction was carried out among very
hard conditions, in several cases wreck matéri
ái was used or the intact parts of somé other
bridges were utilized in the construction.
The prefabrication and the prestressing of
reinforced concrete bridge superstructure started in county Tolna in 1953. 52 bridges of 2-10 m
spans were built using reverse T-beams (socalled FT-beams). Several bridges were completed in the county using EHGE and EHGTbeams of 10-30 m spans which are appropriate
for longer spans. The longest in the county, a
bridge over a railway is a 237 m long one with
11 spans in Szekszárd. Close to Simontornya, a
monilithic reinforced concrete girder bridge
with box cross section was built in 1969, it has
the longest (55,5 m) span in Hungary. The rein
forced concrete bridge stock is varied: box
structure (e.g. overpass at Bonyhád in 1952)
hauling cabled through arched bridge (e.g. Sióbridge at Simontornya in 1953), post-tensioned
slab bridge (e.g. Kapos-bridge at Dombóvár in
1954), simple beam, cantilevered girder bridge,
facilities with various prefabricated girders.
An important achievement of the steel
bridge construction after World War II was the
Danube-bridge at Dunaföldvár which is a continuous truss bridge liké its predecessor
although its main girders have a higher loading
capacity for ensuring the later further development of the bridge. It was recently (2000-2001)
rehabilitated when - maintaining the traffic on
the bridge - a steel deck with cross ribs was car
ried out instead of reinforced concrete deck.
The Danube-bridge of 920 m length close to
Szekszárd is under construction which will be
the longest bridge of the Hungárián national
road network. The 11-spanned Danube-bridge
has a continouos box girder, its 5-spanned river
part is built with steel deck, while the 3-3 spans
in flooding area are bound with the reinforced
concrete bridge deck. Every river-span element
is transported in 5 units in tow-boats on the
Danube from 140 km distance. The elements
are lifted to their final position by the help of
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already proven facilities of 1600 tons totál load
ing capacity. The great importance of this
bridge construction is that it is the first new
Danube-bridge in Hungary built southwards
from Budapest during the pást 72 years.
The bridge stock of county Tolna: 275
bridges on national highway network, 439
bridges managed by municipalities and the
propriators of priváté roads, as well as 101 rail
way bridges. There are several important and
remarkable railway bridges, the book deals
alsó with them. The railway bridge across Siócanal at Simontornya is a special one since a
span of the Danube-bridge was utilized here in
1954 as a temporary structure, this structure of
more than 100 years served here till 2000.
The present publication on the bridges of
county Tolna is the tenth of this series. Its struc
ture with many figures and photos, as well as
sources can be taken as very similar to the former ones. Its main chapters: the geographical
features of county, development of road net
work and bridge stock, bridge construction
techniques: timber, stone, steel and reinforced
concrete bridges, bridge reconstruction after
World War II, the county 's bridge stock: on
national roads, on local (municipality) roads,
railway bridges, individual description of
major bridges, appendices: archive materials,
geometrical designs, maps, statistics, annex:
mini lexicon, chronological review, references.
The authors of the present publication are
János Kaczián, dr. Gábor Töttös, dr. Imre Gáli
and dr. Ernő Tóth, while dr. Herbert Tráger
performed the tasks of reader.
The revealing of bridges' history was aided
by archives, museums, a county road managing
firm, generál directorate of State Hungárián
Railways, designers, construction firms, postcard collectors and several others.

