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Köszöntő

Tisztelt Olvasó!
Az évente megrendezésre kerülő Országos Hídmérnöki Konferenciának idén 45. alkalommal
nagy örömünkre a Zala Megyei Állami Közútkezelő KHT. lehet a házigazdája, Zalaegerszegen.
Legutóbb kereken 4 0 évvel ezelőtt, 1964-ben fogadhattuk nagyrabecsült hídszakági kollégá
inkat vendégszerető, gyönyörű megyénkben.
Ezen a dimbes-dombos tájon nincsenek nagy folyók, annál több a kis patakocska, melyeken csak az országos közúthálózaton - közel 440 db híd épült.
Több tekintetben rendkívül érdekes a megye hídtörténete. Ki gondolná, hogy 1945-ben még
közel 200 boltozatos hidunk volt, melyeknek mára csupán a 10 %-a maradt meg, részben a há
borús pusztítás, részben a megye határainak többszöri változása miatt. Vagy azt, hogy korábban
minden tizedik hidunk fából készült.
Nagy és szép feladatra vállalkoztak a könyv szerzői, a megye közel 1000 hídjáról találhatunk
információkat. Az országos- és önkormányzati közutak hidjai mellett megtaláljuk a vasúti-, az er
dei vasúti-, az olajipari és egyéb műtárgyakat is.
Szeretnék ezúton is köszönetet mondani dr. Tóth Ernő, Biri Gábor, dr. Farkas János, Srágli
Lajos, Vajda Lajos, Bárdosi László és Gecseg Miklós uraknak, akik nagy szakmai hozzáértéssel és
lelkesedéssel dolgoztak azért, hogy kezünkbe vehessük ezt az igényesen elkészített, értékes könyvet.
Külön köszönöm a levéltárak és múzeumok készséges közreműködését, továbbá mindazokét,
akik fényképekkel, korabeli dokumentumokkal segítették munkánkat.
Kívánom, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk hónapjában megrendezett konfe
rencia adjon további bíztatást az előttünk álló sok szép mérnöki feladat megoldására.
Zalaegerszeg, 2004 májusában
Juhász Tibor
ügyvezető igazgató

A hévízi tófürdő fahídszerkezete (fotó: Mészáros T. László)
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Bevezető

A megyei hídtörténeti sorozat tizenkettedik kö
tete ez a könyv - a többihez hasonlóan - min
den érdeklődő számára áttekintést kíván adni,
gazdag illusztrációval, megadva a forrásokat,
ezzel megkönnyítve a további kutatást.
Nagy és nagy múltú a megye hídállománya:
már az 1. században híd állt a Zalán a Borostyánúton Zalalövőnél, a 13. századtól pedig több
település (Kehida, Andráshida, Barlahida, Mándhida, Zágorhida) hídjáról kapta nevét.
A mainál jóval nagyobb megye területén sok
fahíd épült kisebb patakokon, valamint a Kerkán, a Zalán, a Murán és a Dráván is.
1784-ben a hadmérnökök 572 hidat tüntettek
fel az I. katonai felmérésen. Tomasich János
megyei mérnök gyönyörű térképe (1792) az út
hálózatról, hidakról, a vízfolyásokról élvezetes
képet ad, akárcsak az 1832-ben elkészült „úttabella", melyben már 196 boltozat is szerepel a
347 fahíd mellett. A boltozatok sorában a leg
jelentősebb volt az ötnyílású zalalövői, melynek
méretei impozánsak voltak, figyelemreméltó eb
ből a korból a hegyesdi, diszeli, káptalanfai, ne
mesbüki, melyek közül csak a zalalövői nem
található meg ma az utakon. Igaz, a megye te
rületének 1946-50-ben bekövetkezett zsugorí
tása miatt az említett szép boltozatok közül
ma három Veszprém megyét gazdagítja.
Vas- és acélhíd viszonylag kevés épült a me
gyében, ezek közül a megye mai területén, nap
jainkban csak két közúti híd (Balatonmagyaród/Hídvég és Letenye) áll. A vasúti acélhidak
száma ennél nagyobb (egy Mura, öt Zala, öszszesen kilenc).
A vasbeton hídépítés Wünsch rendszerű hi
dak építésével 1892-ben kezdődött, a Zielinski
Szilárd tervezte hidak közül csak egy áll Kehidakustánynál (1913-ban épült), s az 1920-as
évek nagy hídépítési alkotásaiból is csak egyet
len nagyobb Zala-ártéri (ma Zala-) híd maradt
Alibánfánál.

1945 márciusában mintegy 200 híd pusz
tult el, a jelentős hidak közül csak két Zala-, il
letve Zala-ártéri híd maradt épen (Alibánfa,
Zalaszentgrót). Az újjáépítés hatalmas feladat
volt, ezt provizóriumok építésével kezdték, majd
nagy ütemben épültek újjá az elpusztított hi
dak. Az újjáépítés keretében újszerű vasbeton
hidak épültek (előregyártott és feszített is), 1955től pedig a kis- és középméretű hidak korsze
rűsítése volt rendkívül sikeres (1955-60 között
101 híd épült).
A letenyei Mura-híd 1961-ben épült újjá, s
feltétlenül említést érdemel, hogy 1977-ben már
nem volt fahíd a megyében.
Hosszasan lehetne sorolni a fontos és érde
kes eseményeket és adatokat, ezeket az olvasó
megtalálja a könyvben.
Említést érdemel, hogy bőséges forrásanyag
maradt a Zala Megyei Levéltárban (főleg 18001850 és 1890-1949 közötti időszakról), a Kis
kőrösi Közúti Szakgyűjtemény, a Zala Megyei
Állami Közútkezelő tervtárában és még sok
helyen.
A feldolgozásban nehézséget jelentett, hogy
a megyében mintegy 1000 híd van, s ezek kö
zül igen sok több évszázada fennáll. Ezért, va
lamint azért, mert hiányoznak adatok, s a ren
delkezésre álló idő korlátozott volt, nem töre
kedhettünk a teljességre, megadtuk azonban
mindazt a forrást, mely segítséget nyújthat a
további kutatásban.
A fotók, térképek, források rendelkezésre
bocsátásáért köszönetemet fejezem ki a Bala
toni Múzeum, a Deák Ferenc Megyei Könyv
tár, a Göcseji Múzeum, a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum, a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjte
mény, a Közlekedési Múzeum, a Magyar Olaj
ipari Múzeum, a MÁV Rt. központi tervtára, a
Thury György Múzeum, valamint a Zala Megyei
Állami Közútkezelő Kht. a Zala Megyei Közle
kedési Felügyelet, a Zala Megyei Levéltár, a
5

MÁV Szombathelyi Beruházás Lebonyolító
Igazgatósága vezetőinek és munkatársainak.
Külön köszönöm Juhász Tibornak (a megyei álla
mi közútkezelő ügyvezető igazgatójának) e könyv
készítésében nyújtott sokirányú segítségét.
Tervező és kivitelező vállalatok: a Hídépítő
Rt., a Mélyépítő Budapest Kft., a Magyar Scetauroute, az Uvaterv továbbá Letenye Polgármes
teri Hivatala, Zalaszentgrót önkormányzata és
sokan mások is segítették munkámat, elsősor
ban fotók rendelkezésre bocsátásával.
A könyv írásában Bárdosi László és Vajda
Lajos vasútmérnökök, dr. Farkas János terve
ző, dr. Gáli Imre a hazai hídtörténetírás meg
alapozója, Gecseg Miklós ny. főmérnök, Szabó
László muzeológus, Srágli Lajos múzeumigaz
gató, Varga Gellért erdőmérnök, Wellner Péter
tervező működött közre. Biri Gábor megyei
hídmérnök az anyaggyűjtésben, fotók, kimu
tatások készítésében, a könyvkészítés minden
munkájában segítségemre volt. Tóth István tér
képek, Hajós Bence pedig hídrajzok készíté
sében működött közre. Dr. Horváth László,

dr. Müller Róbert és dr. Vándor László múze
umigazgatók hasznos tanácsokkal álltak ren
delkezésemre, kár, hogy régészeti kutatásaik
nem kerültek e könyvbe.
Gazdagítják a könyv illusztrációit dr. Domanovszky Sándor, dr. Farkas János fényképfel
vételei, Hargitai Jenő hídrajzai és dr. Imre Lajos
ecsetrajzai.
A könyv szövegét most is Hegyi Kálmánné
öntötte formába, a lektorálást pedig dr. Tráger
Herbert ny. minisztériumi főtanácsos végezte.
A nyomdai előkészítés, tördelés Mészáros
Róbert munkája, a dokumentumok felkutatásá
ban részt vett és remek fotókat készített Mészáros
T. László.
Minden intézménynek, személynek köszö
nöm a segítségét, e nélkül ilyen formában nem
készülhetett volna el ez a könyv. Kérem, hogy
bár személy szerint sokakat nem említettem, ne
tartsanak hálátlannak és továbbra is segítsék a
hazai hídépítés történetének kutatását.
D r . Tóth Ernő

A Hídmérnöki Konferencia lógóján szereplő zalaapáti Zala-híd (Dr. Imre Lajos ecsetrajza)
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A MEGYE ADOTTSÁGAI

FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK

Földrajzi adottságok

Zala megye az ország délnyugati sarkában he
lyezkedik el, két országgal (Horvátország, Szlo
vénia) határos.
Természetföldrajzi határai: északon a Zala,
keleten a Keszthelyi-hegység és a Balaton, ettől
délre a Belső-somogyi homokvidék és a Mura,
nyugaton pedig dombvidék, a határon túl a
Stájer dombok.
A m e g y e természeti tájai a Keszthelyi
hegység és környéke és a Zalai-dombság.
Az Észak-Zalai-dombság az Ős-Rába hordalék
kúpjának maradványa, a Közép-Zalai-dombság
a Válicka és a Cserta-patak völgye között fekszik,
a Nyugat-Zalai-dombság a Kerka völgyétől nyu
gatra terül el, anyaga az Ős-Mura hordalékkúp
ja. A Lenti medence a dombság legnagyobb

A megye hegy- és vízrajzi képe

szerkezeti süllyedése. A Tenke-hegy a Lenti me
dence és a Dráva-Mura árok között terül el [1].
A megye ma a kis területű - 3784 km 2 megyék közé tartozik, pedig évszázadokon ke
resztül kelet-nyugati és észak-déli irányban is
jóval nagyobb kiterjedésű volt (kb. 6000 km 2 ),
ide tartozott a Balaton-felvidék Alsóőrsig, Sü
megtől még északra is több település, a triano
ni békediktátum előtt pedig a Mura-vidék is.
A megye mai területe 1979-ben alakult ki, a
korábbi változások áttekinthetően térképen ta
nulmányozhatók. (A könyvben nem lehetett a
teljességre törekedni, ezért a mai megye terü
letén kívül lévő utakról, hidakról viszonylag ke
vés szó esik.)
A megye vízfolyásokban igen
gazdag, az országban itt a legsű
rűbb ez a hálózat. Legjelentő
sebb vízfolyásai a Mura, KerkaCserta, Szentgyörgyvölgyi pa
tak-, Kebele, Alsó-Válicka-Principális (Foglár) csatorna és a Za
la: Szévíz, Felső-Válicka, SárvízGyöngyös.
A nem túlzottan tagolt domb
vidék és a vízfolyások nem aka
dályozták jelentősen a közleke
dési utak kialakítását, hidak
építését, bár egyes időszakok
ban az elmocsarasodott terüle
tek nehezítették a közlekedést:
híd-, illetve dorongutakat kellett
építeni.
A földrajzi adottságok igen
sűrű településhálózatot enged
tek meg. A t e l e p ü l é s s ű r ű s é g
a legnagyobb az o r s z á g b a n :
257 település, 15 km2-es átlagos
területtel.
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FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK

A MEGYE ADOTTSÁGAI

A megye területének változásai (Göcseji Múzeum kiállítási

Hála a kutatóknak, jól ismert a megye középés reformkori vízrajza és úthálózata is [2,3,4].
A török m e g 
szállás idején je
lentősen romlot
tak a vízrajzi, köz
lekedési adott
ságok, nemcsak a
háborúskodás, ha
nem a települések
elnéptelenedése
miatt is. Igen érté
kesek az I. és II. ka
tonai felmérések
térképszelvényei,
melyek jól mutat
ják, hogy 1784-ben,
illetve 1856 körül
milyen volt a me
gye földrajzi képe a
vízrendezések előtt,
majd a rendezések
kezdete után. Kü8

anyaga)

lönösen érdekes a Kis-Balaton kialakulása, en
nek közlekedési kihatása.

Zala megye középkori vízrajza Holub szerint [2]

A MEGYE ADOTTSÁGAI

A Kis-Balaton környéke a vízrendezések

FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK

előtt (1784).

és után [5]

A dombok észak-déli
irányban tagoltak, ez évszá
zadokon keresztül lényegesen
befolyásolta a legfontosabb utak
helyét, kialakulását, kevés volt
a kelet-nyugati irányú út,
kivéve a Balaton térségét és a
Zala-völgyet; ezekről és továb
bi kérdésekről külön fejezetben
lesz szó.
A vízrendezések a Dráván,
amely korábban a megye terü
letét határolta, már 1784-ben
megkezdődtek és 1948-ig tar
tottak, ez alatt Légrádtól a Du
náig 454 km-ről 272 km-re
csökkent a folyó hossza [5]. A
megye fő földmérője, Póka An
tal 1822-ben kezdte el az ak
kori rendezés tervezését. A Drá
va bal partját a rendezés előtt
fattyúágak hálózták be, a főmeder helyét vál
toztatta, előfordult, hogy a „híd alól elment a
folyó", kiöntések után pedig mocsarasodott a
terület. A Mura mederfelmérése már 1753-ban
megkezdődött, völgye nem volt mocsaras, de
előfordult (pl. 1823-ban), hogy átmetszéssel kel
lett a folyót visszaterelni a híd alá Muraszerda
helynél. 1898-ban indult meg a vízrendezés az
osztrák-magyar közös szakaszon, majd 1922ben vett lendületet a munka.

A Mura vízrendszere [5]

A Zala szabályozása előtt a Balaton közelé
ben szétterült, 1773-ban kezdtek foglalkozni
rendezésével. Az érdemi terv 1836-ban készült
a tervbe vett munkákra. Bajomy István (Póka
Antal munkatársa) készítette 1836-65 között:
19 km hosszban rendezték a Zalát; a Balaton
magas vízállása miatt azonban az ártér még ki
volt téve az áradásoknak. A szabályozás utol
só, 35 km-es részét 1894-ben fejezték be és egy
13 km-es mellékcsatornát készítettek.

FÖLDRAJZI ADOTTSÁGOK

A Kis-Balaton 1860 körül

A MEGYE ADOTTSÁGAI

Fenékpusztánál...

A Kis-Balaton szabályo
zása csak 1922-től kezdő
dött meg. A Zala mellékvi
zeinek rendezése: Kiskomáromi-csatorna (1836-1842),
Szévíz csatorna (1842-1889),
Válicka (1888-1892) is elké
szült [5].
Természetesen a Kerka
és mellékvizeinek rendezé
se is elkészült a Mura ren
dezésével összhangban.
E rendkívül vázlatos is
mertetés csak jelezni kíván
ja, hogy a kötött talajú, sű
rű vízhálózatú megyében bár minden korban lehetett
közlekedni - igen fontos volt
a vízrendezési munka.
A Dráván és a Murán
csak néhány híd volt, a Za
lán és a kisebb vízfolyásokon
azonban szinte minden te
lepülésnél volt valamilyen
átkelőhely (1784-ben 572
híd látható a térképszelvé
nyeken).
A vízrendezések továb
bi kérdései - különös tekin
tettel az egyes hidak terve
zésére - a következő feje
zetben találhatóak.
Irodalom:
[1] Zala megye kézikönyve, CEBA
Kiadó, 1998.
[2] Holub József: Zala megye kö
zépkori vízrajza, Zalaegerszeg,
1963.
[3] Bencze Géza: Zala megye hid
rográfiai képe a reformkori
vízrendezések küszöbén, Za
lai Gyűjtemény.
[4] Pais László: A Zala vízgyűjtő
jének régi vízrajza, Budapest
1942.

és Hídvégnél (II. katonai felmérés, Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
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Vízrendezések szerepe
a Zala megyei hídépítésekben
A Zala és a Kerka medre még a 19. szá
zad közepén is (1850 körül) teljesen ren
dezetlen (szabályozatlan) állapotban volt.
A víz mindkét mederben nem a völgy középvo
nalában folyt le, hanem domblábtól domblá
big vándorolt és kb. 2-3 éves gyakorisággal el
öntötte a völgyfenéki területeket.

Ennek az árvízi veszélyeztetettségnek meg
felelően mindkét meder mentén a „völgyfené
ki" területeken zömmel gyepgazdálkodás (fő
leg legeltetés) vagy természetes erdőgazdálko
dás folyt.
Itt megjegyzem, hogy a medrek akkori nyom
vonalát a kiegyezést követően készült katonai

A Zala-völgy részlete 1784-ben

A Zala-völgy

75 évvel később (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
11
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térképek (de még a 20. század első felében ké
szült térképek is) nagyon szemléletesen ábrá
zolják. Ezeken a rendezetlen mederszakaszo
kon a 19. század közepétől rövid idő alatt s o 
rozatban épültek ki a vízimalmok, mivel
a mezőgazdaság egyre több terméket produkált
és egyéb energiafajták akkor még csak nagyon
szűkösen álltak rendelkezésre a termés feldol
gozására. (Itt kell megjegyezni, hogy a Zalán
Őriszentpéter és Bókaháza között, a Kerkán
pedig Bajánsenye és Kerkaszentkiraly között a
20. század első felében külön-külön legalább
20 vízimalom üzemelt!) A vízimalmok üzemel
tetését mindkét meder esetében nagyon kedve
zően befolyásolta a völgyek viszonylag nagy esé
se (I>i %) és a nyári kisvízhozamok kedvező
nagysága (Q>100 l/s).
A vízimalmok építésére általában a d o m b 
lábnál került sor, mivel az ott megépített
malmok még árvízi kiöntések esetén is jól meg
közelíthetők voltak a gabonát szállító jármű
vekkel.
A19. század második felében a mezőgazda
ság dinamikus fejlődése (főleg az állattenyész
tés jövedelmezősége) szükségesé tette, hogy az
érintett völgyfenéki területtulajdonosok az elmocsarasodások csökkentése érdekében lecsapolási munkákat és az árvízi elöntések gyako
riságának csökkentése érdekében helyi jellegű
(lokális) mederrendezési munkákat végezzenek.
A meder kiépítésének mértéke, illetve célja ak
kor általában az 5 éves gyakoriságú (azaz a száz
évenként átlagosan 20-szor előforduló) nagy
vizek, illetve árvizek kiöntés nélküli levezetése
volt.
A két vízfolyás völgyében a 2 0 . s z á z a d
k ö z e p é i g a fentiekben vázolt p r o b l é m á k

e l l e n é r e is j e l e n t ő s változások t ö r t é n 
tek:
- a völgyfenéken az állattenyésztés igényei
miatt egyre több lecsapoló csatornahálózat és
alagcsőrendszer épült ki,
- a völgyfenék szélén egyre több gyepterü
letet törtek fel szántóművelés céljából (főleg
csapadékszegény időszakban, vállalva az árví
zi elöntés kockázatát is),
- egyes községekben (megfelelő szabályo
zás hiányában) a belterületek a völgy szélének
árvízi elöntéssel fenyegetett részére is kibővül
tek,
- a völgyeket keresztező vasutak, utak üze
meltetésénél is egyre több probléma merült fel:
ha a közlekedési létesítményeket nem emelték
ki a terepszintből, akkor gyakorlatilag 2-3 éves
gyakorisággal kerültek árvízi elöntésre (ilyen
esetben a forgalom szünetelt, a pályatest pedig
elmocsarasodott), ha pedig a pályatesteket (csak
kismértékben is) kiemelték a terepszintből, a
keresztirányú feltöltések az árvizek levonulása
során duzzasztást okoztak, a közlekedési léte
sítményeken átbukó víz pedig a pályatesteket
súlyosan megrongálta.
Az előzőekben vázolt feszítő problémák egy
re sürgetőbbé tették mind a Zala, mind a Kerka
esetében a medrek korszerű rendezését, illetve
a medrek vízelvezető kapacitásának lényeges
növelését. A történelem fintora volt, h o g y a
p r o b l é m a m e g o l d á s á r a kiváló l e h e t ő s é 
get t e r e m t e t t 1 9 4 9 - b e n a vízimalmok ál
lamosítása.
Az említett „diktatórikus" lépés után készül
tek el a mederrendezési tervek mind a Zala,
mind a Kerka medrének korszerű rendezésé
re, illetve bővítésére az alábbi főbb irányelvek
szerint:

Az alibánfai Zala-híd és környéke (1927.) (Közútkezelő
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között (gyakorlatilag magyar te
rületen teljes hosszban) kb. 1972ben fejeződtek be.
A mederrendezés során na
gyon sok új közlekedési műtár
gyat (azaz új hidat) kellett építe
ni az új meder és a közlekedési
vonalak keresztezésénél, gyakran
még ott is, ahol a meder bővíté
se a régi nyomvonalon maradt,
mert a meder bővítése miatt sem
a hidak alapozása, sem azok át
folyási szelvénye nem volt meg
felelő.
A mederrendezés és az új hidak
Zalavárnál afahídnál is védekezni kellett árvízkor
építése általában összehangolva
és egyidejűleg történt meg, mivel
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igaz
gatóság és a Zalaegerszegi Köz
úti Igazgatóság között a koordi
nációs együttműködés évtizede
ken keresztül zavartalan volt. Ezt
nagyon jól szemlélteti pl. a Kerkán a szécsiszigeti mederszakasz
rendezése és ugyanott az új köz
úti híd megépítése, a Zalán pedig a
zalaszentgróti mederszakasz ren
dezése és az új közúti híd egyide
jű megépítése.
A Zalán és a Kerkán az elmúlt
150 évben végzett mederrendezési
beavatkozások vázlatos ismerte
Az 1941. évi árvíz Keszthely térségében
(Balaton Múzeum, Castelli album)
tése után célszerű rövid ismerte
tést adni a Principális-csatorna
- a medrek új nyomvonalát a völgyfenék
és Szévíz-csatorna rendezésének szintén kb.
legmélyebb részén kell kialakítani, a vízimal
150 éves történetéről is. Mindkét vízilétesítmény
mok esetleges reaktiválását figyelmen kívül kell
közös jellemzője, hogy n e m vízfolyás, h a n e m
hagyni,
m e s t e r s é g e s csatorna, de mindkettőnek je
- az új medret a 10 éves gyakoriságú (100
lentős vízgyűjtőterülete is van, így nagyvizek
évenként átlagosan 10-szer előforduló) nagy
levezetése szempontjából vízfolyásnak is te
vizek, illetve árvizek kiöntés nélküli levezeté
kinthetők.
sére kell méretezni.
Mindkét vízilétesítmény közös jellemzői még
A fenti irányelvek szerint kidolgozott ter
az alábbiak:
vek alapján a mederrendezési munkák m i n d
- a csatornák völgyében sorozatban sekély
a Zala völgyében, m i n d a Kerka völgyé
vizű mocsaras teknők, illetve tavak helyezked
b e n 1958-ban k e z d ő d t e k meg és a Zala völ
tek el,
gyében Bókaháza és Csöde között, a Kerka völ
- az említett mocsaras teknőket keskeny dom
gyében pedig Kerkaszentkirály és Bajánsenye
bok választották el egymástól, évszázadokon
13
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karbantartásáról a 19. század kö
zepétől ún. vízügyi lecsapoló tár
sulatok gondoskodtak.
Néhány híd építésével, átépí
tésével kapcsolatos információk
a következők.

A balatonhídvégi Zala-híd árvízi károsodása 1941-ben

Az árvíz egész áttöltés-részeket is elmosott 1940-41-ben
(Balaton Múzeum, Castelli album)

A zalaapáti Zala-hídnál a
Zala mellett az 1920-as években a
meder mindkét oldalán árvízvédel
mi töltések épültek, a meder mind
két oldalán 5-6 m széles padka sza
badon hagyásával a Zalavár-Zalakomár közötti ök. út kereszte
zése és Bókaháza község között.
Ekkor a régi Zala-híd változatla
nul megmaradt. A következő há
rom évtizedben azonban kiderült,
hogy a beruházó és a tervező a mér
tékadó 100 éves gyakoriságú víz
hozam mértékét megfelelő hidro
lógiai statisztikai adatok hiányá
ban lényegesen alábecsülte. Az em
lített régi híd az árvizek levonulása
során a megengedettnél sokkal na
gyobb duzzasztást okozott és az ár
víz (nemcsak a híd duzzasztása mi
att) az árvízvédelmi töltéseket is
több helyen meghágta. Ezért kel
lett a hidat átépíteni és a töltése
ket (két alkalommal is) megfejelni.

keresztül ezeken a dombo
kon vezettek át a völgyek két
oldalát összekötő utak és a
jelenlegi közutak is,
- a völgyek átlagos esé
se (a Mura, illetve a Zala irá
nyában) mindkét vízilétesít
mény esetében átlagosan csak
0,2 %o (20 cm/km!) volt.
Mindkét csatorna medrét
- az említett homokdombok
átvágásával - kb. 200 évvel
ezelőtt építették meg, a je
lenleginél jóval kisebb me
dermélységgel. A csatornák
14

A régi Zalaapáti Zala-híd árvízkor (1941)
(Balaton Múzeum, Castelli album)
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Az úf zalaszentgróti

-Hu

Zala-híd építésekor tervezett
(Közútkezelő tervtára)

Zalaszentgrót nagyközség északnyugati ol
dalán olyan felhagyott, elégtelen nyílású duz
zasztózsilip volt a Zalán, amely a településen
korábban üzemelő, nagy teljesítményű vízi
malom vízellátását szolgálta. A duzzasztózsilip
több évtizedes üzemeltetése során a talajvíz
szint a település északnyugati részén károsan
megemelkedett (a terepszint alatt 20-30 cm-re
alakult ki), a Zala árvizei pedig Zalaszentgrót
északnyugati részének mélyen fekvő területeit
4-5 éves gyakorisággal elöntötték. Ennek a
tűrhetetlen állapotnak a felszámolására kellett
végrehajtani a Zala-meder korszerű rendezé
sét és egyidejűleg a meder bal partján (keleti
oldalán) a település árvízvédelmére községi
árvízvédelmi t ö l t é s építését a mederren
dezésből kikerült földanyagból. Mivel a Zala
meder akkor közvetlenül a régi grófi kastély
kerítése mellett folyt, a Zala nyomvonalának
megtartása m e l l e t t a bal parti védtöltés
é p í t é s é t csak ú g y lehetett v o l n a végre
hajtani, ha a b e r u h á z ó a kastély keríté
sét elbontja é s k b . 18-20 m s z é l e s sáv
b a n kiirtja a kastélypark növényzetét (a
területen lévő évszázados fákkal együtt). Mivel
a régi közúti híd - helyi elnevezéssel Hatamov
híd - átfolyási szelvénye is elégtelen volt (és

VÍZRENDEZÉSEK SZEREPE

közlekedési szempontból
sem felelt meg a korszerű
igényeknek, pályaszéles
ség és teherbírás miatt),
nem volt kétséges a dön
tés: „a Zala medrét és a köz
utat is új nyomvonalon
kell kialakítani és a kettő
keresztezésénél új közúti
hidat kell építeni.
A Pávahidi árok és a
régi közút keresztezésénél
lévő régi téglaboltozatos
közúti híd elbontásával
kapcsolatban azt kell tud
ni, hogy ez a m e d e r a tüs
keszentpéteri é s zala
szentgróti m a l o m duz
zasztó
z s i l i p j é n e k kö
mederrendezés
z ö s árapasztó csator
nája volt, ezért az említett
malmok felszámolása után nem volt indokolt
a csatorna fenntartása.
A Zalabérnél épített új Zala-hídnál a
korszerűen kiépített közút a terepszintből lénye
gesen kiemelve keresztezi a Zala-völgyet, ezért
volt indokolt - Zalabér község árvízvédelme ér
dekében is - a 83 m össznyílású új Zala-híd meg
építése (a korábban ismertetett hidraulikai irány
elvek szerint).
A Dötknél átépített Zala-hídnál a kor
szerűen kiépített közút ugyancsak a terepszint
ből kiemelve keresztezi a Zala-völgyet, a dötki
bekötőút tehát akadályozta a Zala árvizeinek
zavartalan lefolyását. Ezért volt indokolt - az
előzőkben ismertetett hidraulikai irányelvek
szerint - öt nyílással összesen 85 m össznyílá
sú közúti híd építése.
A Zalaszentgyörgy-Kávás ö s s z e k ö t ő út
k e r e s z t e z é s é n é l épített közúti Zala-híd
n á l a viszonylag korszerűen kiépített közút szin
tén a terepszintből kiemelve keresztezi a Zala
völgyet. Ezért volt indokolt itt is 1 az említett hid
raulikai irányelvek szerint - 70 m össznyílású
Zala-híd megépítése (a régi, elhasználódott híd
helyett).
15
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A zalalövői m ű e m l é k j e l l e g ű hídnál
az alapvető probléma a híd környezetében az
volt, hogy a Zala árvizei - a meder rendezetlen
sége miatt és a régi közúti híd átfolyási szelvé
nyének elégtelen méretei miatt is - a zalalövői
vasútállomást 4-5 éves gyakorisággal elöntöt
ték és a vasútvonal északi oldalára átfolyva a
község belterületét is veszélyeztették. Ezért vált
szükségessé itt a Zala-meder korszerű rende
zése, legalább a 10 éves gyakoriságú nagyvizek
kiöntés nélküli levezetésére.
A tervezés során kitűnt, hogy a régi híd át
folyási szelvénye alig 50 %-ban elégíti ki a hidra
ulikai követelményeket és a híd alapozási mély
sége nem felel meg a Zala-meder tervezett mé
reteinek. Vízkárelhárítási szempontból új Zala-híd építése volt célszerű új medernyomvo
nalon. Mivel a régi híd közlekedési szempont
ból sem volt megfelelő, szoros koordinációval
az új Zala-hidat mederkorrekcióval és közúti
nyomvonal-korrekcióval tervezték, illetve épí
tették meg.
Megjegyzés: ha útkorrekció nem épült vol
na és a hídpálya közlekedési szempontból kor
szerűsítésre került volna (pályaszélesség, teher
bírás stb.), a híd ártéri hídnyílás jelleggel meg
maradhatott volna a tervezett új híd folytatá
sában.
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Másik változatban a régi híd úgy is fenn
maradhatott volna (a zalaszentgróti hídhoz ha
sonlóan), hogy nem maradt volna vízelvezeté
si funkciója és a régi útpálya zsákutca jelleggel
csatlakozott volna az új közúthoz.
A Principális-csatornán é s a Szévízc s a t o r n á n azért kellett 1953-ban a korábbinál
jóval nagyobb nyílású hidakat építeni, mert a
hidak befolyási oldalán (a kis fenékesés miatt)
nagyon kicsi volt az érkező nagyvizek sebessé
ge (kb. 40-50 cm/sec). Ez a vízsebesség még a
megengedett 12 cm-es duzzasztás hatására is
legfeljebb 100 cm/sec értékre növekedett meg.
(Ezért kellett pl. a Principális-csatornán leg
alább 50 %-kal nagyobb hídnyílásokat kialakí
tani, mint pl. a hasonló vízgyűjtőterületű Csertapatakon.)
A dobri közúti Kerka-hídnál is megtör
tént a Kerka-patak korszerű rendezése 195872 között a tízéves gyakoriságú nagyvizek ki
öntés nélküli levezetésére. Mivel a meder víz
vezető szelvénye a rendezés során lényegesen
megnőtt, a hidak átépítése is elkerülhetetlen
volt. A Kerkán üzemelő vízimalmok felszámo
lása után, a mederrendezéssel majdnem egyi
dejűleg, a közúti hidak (Kerkaszentkirály, Dobri,
Szécsisziget, Lenti, Zalabaksa, Csesztreg) át
építése is megtörtént. Érdekesség, hogy Ker
kaszentkirály Margitmajorjának megközelíté
sére egy bontott Tisza-híd provizórium lett be
építve.
A letenyei Mura-híd újjáépítése során a
jugoszláv fél szakértőivel együtt tervezték meg
- a Mura folyó helyi szabályozását kb. 3 km
hosszban,
- a letenyei közúti híd kialakítását az árté
ri nyílásokkal együtt,
- és a Mura két oldalán az árvízvédelmi töl
tések megépítését.

Mederrendezés az új híd építésekor Zalalövőn
(UVATERV, Közútkezelő
tervtára)
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A tervek végleges elfogadását a két fél szakér
tői között többéves egyeztető munka előzte meg.
A Mura-híd az 1960-as évek elején épült újjá.
A Mura folyó kanyarulati v i s z o n y a i mi
att a Mura jobb partján (a jelenlegi horvát ol
dalon) új ártéri hídnyílásokat kellett kialakíta
ni.

A KÖZÚTHÁLÓZAT KIALAKULÁSA
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A közúthálózat kialakulása

Természetesen a rómaiak pannóniai uralma
előtt is voltak utak, éppen napjainkban az My
autópálya nyomvonalán végzett régészeti fel
tárások gazdagítják ismereteinket [1]. Termé
szetföldrajzi okokból ősidők óta nagyjából a
mai 7. sz. főút vonalán alakult ki egy közleke
dési vonal.
A rómaiaknak egyik legfontosabb főútja a híres B o r o s t y á n ú t - vezetett Itáliából
(Emona) Alsólendva (Halicanum) Zalalövőn
(Salla) át északra [2]. Zalalövőn híd, Mura
szerdahelynél rév vezetett át a folyón. A me
gyét átszelte egy nagyjából nyugat-keleti irá
nyú út is, mely a Balatonfelvidéken át vezetett
Alsólendva felé.
Fontos út vezetett Szombathely (Savaria) Fenékpuszta (Valcum) - Pécs (Sopianae) irá
nyában. Fenékpuszta révátkelőhely volt, me
lyet erődítmény védett [3].
Az egyes római utak pontos vonalát a szer
zők nem egyformán adják meg, az azonban
kétségtelen, hogy Zala m e g y e fontos u t a k
k e r e s z t e z ő d é s é b e n feküdt [4, 5, 6]. Rész
letesen ismert Zalalövőnél é s Fenékpusz
tánál a fontos átkelőhelyek jelentőségének vál-

Római kori utak Zala megyében

[6]

tozása is. A Borostyánkő utat az 1. század ele
jén építették ki, majd többször átépítették. A
Zala menti utat valószínűleg a 2. század elején
építették ki, de csak fele szélességgel, mint az
észak-délit. Pannónia kettéosztása (Kr. u. 106ban) átértékelte az egyes utak szerepét is, a Zala-híd fennállása azonban folyamatos volt [7].
Nagykanizsa környékének római kori úthá
lózata is rekonstruálható [26]. A megye közép
kori úthálózatát Holub József tárta fel okleve
lek alapján [8]. A révek, út- és hídvámok helye
jellegzetes úthálózatot rajzol ki a történelmi
Zala megye területén. A megye északi és déli ha
tárvonala környezetében vezettek kelet-nyugat
irányú utak, észak-déli irányban pedig jóval
több főút halad a dombvidék völgyeiben. Jel
lemzője volt az úthálózatnak, hogy több jelen
tős útcsomópont alakult ki a folyók réveinél,
hídjainak Valószínűsíthető, hogy a középkor út
jai több esetben a római utak vonalán haladtak.
Hazánk úthálózatát más szerzők is kutatták,
kiemelendő Glaser Lajos kutatása, aki a Du
nántúl hadi és teljes úthálózatát is Holubhoz
hasonló módszerrel rekonstruálta [9, 10].
Mindkét kutató igen s ű r ű úthálózatot ta
lált az oklevelek ta
n ú s á g a szerint. Holub
szerint hídvám volt:
Barlabáshidán (1246),
Zalacsében (1328), Fancsikán (Zalaegerszegtől
északkeletre, 1325) Balatonhídvégen (1430),
Zalakaroson (1270), Ke
hidán (1441), Zalaszentgróton (1247), Zala
szentlászlón (1408).
Fontos rév volt
Koroplyán (Mura), Letenyén (Mura), Perlakon
(Dráva),
Szemenyén
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Za/a vármegye úthálózata a középkorban Holub szerint [8]

(Mura), Szentmihályon (a török időben el
pusztult, Mura), Muraszerdahelynél (Mura),
Varasdnál (Dráva) és más helyen is [8]. Nagy
kanizsa és környékének középkori úthálózata
is ismert a kutatásokból [27].
Említést érdemel, hogy a vízrajzi adottsá
gok és a kötött talaj miatt a megyében több
helyen csak hídutakon v a g y dorongutak o n lehetett közlekedni. Kiemelten sok
ilyen út maradványa ismert Zalavár környé
kén, de várak bejáró útjainál (Nagykanizsa,
Zalaegerszeg stb.) is a régészeti feltárás ilyen
útszakaszokat talált [11,12, 13].
A sűrű úthálózat, a sűrű településhálózat
a török megszállás i d e j é n nagymérték
b e n károsodott. Egyes települések elnépte
lenedtek, a vizek rendezettsége több okból is
romlott [17].
A török kiűzése után a k ö z l e k e d é s i felté
telek - gyakran megváltozott útszakaszok
igénybevételével - javultak. Nagy érték, hogy
18

a megyei mérnök, Tomasich János 1792-ben
rendkívül részletes, szép térképet készített a
megye útjairól [14]. Nagyjából ugyanebben az
időben folyt az I. katonai felmérés (1783-85),
melynek térképszelvényei részletes képet ad
nak nemcsak a főutakról, hanem a legkisebb
gyalogösvényről, a vizes, mocsaras területek
ről, hidakról, révekről, malmokról stb. [15]. A
két felmérés együttes értékelése az igazán jó,
mert a megyei mérnök nyilván jobban tudta az
egyes utak fontosságát, mint a helyismerettel
nem rendelkező hadmérnök.
Összehasonlítva a középkori ú t h á l ó 
zatot a II. J ó z s e f korában felmért utak
kal, j e l l e g é b e n , s ű r ű s é g é b e n alapvető
h a s o n l ó s á g o t találunk. Változatlanul hi
ányzik a megye középső részén egy kelet-nyu
gati irányú út. A Balaton északi partján
Akaiitól Tapolca irányába vezet az út, Fenék
pusztánál még nem vezet jelentős útvonal,
megjelenik viszont Bak és Letenye között egy
út. Ugyanakkor Letenye-Csáktornya között

A MEGYE ADOTTSÁGAI

Az úthálózat Keszthely-Tapolca

A KÖZÚTHÁLÓZAT KIALAKULÁSA

térségében, Tomasich (Zala Megyei

Levéltár)

19

Tomasich térképe (1792) (Zala Megyei

Levéltár)
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nem jelölt Tomasich jelentős utat, továbbá Sü
meg és Keszthely között sem.
A reformkorban (1832-ben) a megye elké
szítette, ha nem is teljeskörűen, a vízfolyások
és az utak leírását, s hála Bencze Gézának, ez
az értékes leírás ma minden érdeklődőnek hoz
záférhető [16]. Értékes tanulmányában elemez
te is a Zala megyei közúti közlekedés feltétele
it a 18. és 19. század fordulója körüli időben
[17]. Figyelemreméltó, hogy a legfontosabb

Széchenyi javaslata a vasút (fekete)
és úthálózat (piros) fejlesztésére (1848)

utak, a postaúthálózat a m e g y é b e n 140
km-nyi volt s ezen 238 híd állt, 600 m-ként
volt tehát egy műtárgy. Összehasonlításul az
1784-ben készült útösszeírás ötszáz km-nyi
utat rögzített, ez mintegy háromszorosa volt

pl. Somogy megyéének, 1832-ben pedig 830
km volt a főutak hossza [17].
Rendkívül tanulságos az úthálózat további
fejlődését is nyomon követni. Fest Vilmos mo
nografikus műve Zala megye állami és orszá
gos útjait a következők szerint adta meg. A
buda-gráci, mely Veszprém-Tapolca-SümegTürje irányban haladt ekkor, a m o h á c s pécs-letenye-varasdi, a tapolca-kanizsai
voltak a megye legfontosabb állami (álladalmi) útjai [18]. Országos út is jó néhány haladt a
megyében, így a türje-zalaegerszeg-körmendi,
a Bak-Sármellék közti út, melyek kelet-nyuga
ti kapcsolatot biztosítottak.
A közlekedésben 1860-tól a vasútvonalak
is megjelentek, ezzel lényegesen javítva a köz
lekedés és a szállítás feltételeit. A Dél-Dunán
túl úthálózatának alakulását igen alaposan ele
mezte Erdősi Ferenc [19]. Adatai szerint Zala
m e g y e a négy dél-dunántúli megye között a
l e g s ű r ű b b és e g y b e n a legjobban kiépí
tett úthálózattal rendelkezett, 1900-ban
a 100 km2-re jutó kiépített úthossz 24,5 km, az
összes út pedig 43,4 km volt. Az állami utak ki
építettsége Zalában 90 % feletti volt [19].
Az említett értékes, érdekes tanulmányok
talán meglepő képet festenek a megyéről, ám
ezek a tények.

Az állami és országos közutak 1865-ben [18]
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Forgalomszámlálási
térkép 1894.
(Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

A m e g y e két p ó l u s a : Nagykanizsa és
Zalaegerszeg érdekes megyei sajátosság. A
megye úthálózatán lévő hidakról tájékoztatá
sul néhány adat: 1795-ben 572,1832-ben 543,
!945 P e dig az államépítészeti hivatal kezelésé
ben 542 híd volt [15, 20, 21]. Ezek az adatok
minden további nélkül nem vethetők össze,
mert az első katonai felmérésen lehet, hogy nem
minden híd szerepel, 1832-ben nem minden
úton mérték fel a hidakat, 1945-ben pedig az
államépítészeti hivatal nem minden híd keze
léséért volt felelős. Az adatok mégis némi tájé
koztatást adnak arról, hogy a sűrű úthálózaton
nem kevés és nemcsak kis hidak voltak (a Zalahidak 20-40 öl hosszúságúak voltak a 19. sz.
elején). A hídépítés fejlettségét jelzi, hogy 1832ben már 196 hidat írtak össze a megyében [20].
Az úthálózat és a hidak fejlesztésében az
úttörvény megjelenése (1890), folyami hidak
építése, a bekötőutak kiépítése fontos előrelé
pés volt. A trianoni békeszerződéssel a megye
területe jelentősen csökkent. 1925-től nagy
ütemű út-, majd hídépítési program követke
zett külföldi kölcsön felvételével [22, 23].
A motorizáció fejlődésével nőtt az igény az
utakkal és a hidakkal szemben. A közúthálózat

történetét ismertető szakirodalmon kívül a
Zala megyei részletek levéltári anyagok segít
ségével is kutathatók.
1 9 3 4 - b e n meghatározták az o r s z á g o s
ú t h á l ó z a t o t , melynek egyes részei törvény
hatósági utak voltak. A fő (akkori szóhaszná
lattal főközlekedési) úthálózat, bár azóta több
ször változott, máig alapvetően meghatározza
úthálózatunk szerkezetét [22, 23].
A m á s o d i k világháborúban (1941) a me
gye korábbi területe visszaállt, 1945 után azon
ban ismét a trianoni határ volt érvényben. A
háborús károk elsősorban a hidakban igen na
gyok voltak (192 híd).
A megye úthálózatában az első jelentős fej
lesztés a 7. sz. főút jelenlegi nyomvonalú kiépí
tése volt (1953) [24]. Az út nemzetközi jelentő
sége a letenyei Mura-híd újjáépítésével (1961)
megnőtt.
Az 1971-ben elfogadott településhálózat fej
lesztési terv a megye főúthálózatát 1973b a n (7, 74, 75, 76) tudatosan úgy módosította,
hogy markáns kelet-nyugati és észak-déli
23
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A főúthálózat 1934-ben (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

A megye főútjai (1941-45) (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
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Részlet a megye úthálózati térképéből (1947) (Kiskőrösi Közúti

A főúthálózat

változása 1934-től napjainkig (Közútkezelő, Tóth

István)

Szakgyűjtemény)

útvonalak szolgálják a
belföldi és külföldi igé
nyeket [25]. A Borostyán
út 86-os számmal ma is a
megye fontos főútja. Zala
egerszegen folytatódik
a főutak elkerülő szaka
szának építése.
Nagykanizsán az elke
rülő út már 1985-ben elké
szült. Napjaink j e l e n t ő s
úthálózat-fejlesztési
munkája az M7 é s M 7 0
gyorsforgalmi utak épí
tése.
Az úthálózat rendkívül
vázlatos bemutatása csak
nagyvonalú áttekintést
adhat, megjegyezve, hogy
a korabeli Műnyilvántar
tásokban szereplő hidak
azonosítása gyakran igen
nehéz, ebben segíthet a
főhálózat-számozás vál
tozásának térképi bemu
tatása.
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Zala megyében már a 13. században t ö b b
jelentős h í d szolgálta a közlekedést nem
csak Zalalövőn, ahol a római kortól, az 1. szá
zadtól kezdve híd volt a Zalán [1]. Csak példa
ként: Kehida neve 1232-től jelzi, hogy a Zala
mocsárvidékén ez volt az utolsó jó átkelési le
hetőség, ahol híd épült. Az okleveles források a
híd fontosságát, folyamatosságát mutatják [2].
Barlabáshida (1246) neve, Zalacséb (1328),
Fancsika (1235), H í d v é g (1330), P a k o d
(1392), Mánhida (1417) és más települések
hídvámja bizonyítja, hogy fontos hidak, nyil
ván fahidak álltak a megyében [3, 4, 5].
Az átkelőhelyeket erősségek, v á r a k
védték, pl. Résznek (1326), Kanizsa (1432)
vára mocsaras területen, illetve vizesárokkal
védett volt [6, 7]. A várba hidakon lehetett be
jutni, ezek fahidak, a kapuknál általában emel
hető kialakításúak voltak. A Hunyadiak korá
ban tíz település volt a megyében, melynek név
adója az ott álló híd volt pl. Sárhida (1382),
Zágorhida (1402), A n d r á s h i d a (1420) [8].
Az o r s z á g török m e g s z á l l á s a után a ré
vek és hidak, valamint az erősségek, elsősor
ban Kanizsa és
a többi v á r j e 
lentősége meg
nőtt. Ahol ko
rábban nem volt
vár, ott templo
mok, kolostorok
köré építettek fa
lakat, alakítottak
ki vizesárkokat, s
ezzel együtt épí
tettek hidakat, így
például K e s z t 
helynél 1543-50
A keszthelyi
között, melyet 15
erődítés hidakkal [9]

m széles vizesárok védelmezett, s melyen két
híd vezetett a várba [9].
T i h a n y , Zalacsány, Zalavár és sok más
Zala megyei vár pontos alaprajza, a várba
vezető hidakkal G. Turco 1569-ben készí
tett felméréseiből ismert, a régészeti kutatá
sok igazolták ezeket a felvetéseket.
A hidak védelme nehezen volt biztosítható,
ezért néhány helyen, így Mándhidán, Hídvégen a hidakat elbontották, az átkelést révek
biztosították [4, 5].
K a n i z s a várát a t ö r ö k 1 6 0 0 - b a n el
foglalta, ekkor a védvonal a Zala v o n a l á r a
tolódott e l , ezért az ott álló hidak jelentősége
megnőtt, védelmüket erősíteni kellett. A Za
lalövői h i d a t is v é d e n i kellett, az itt épült
erősség 1582-ben a végvárrendszer része volt [1].
A P e r n e s z y e k 72 öl h o s s z ú f a h í d j á n
vezetett a z út Körmend-Bécs felé [1].
A fahidakat gyakran kellett javítani, a mun
kák nagyságát érzékelteti pl. a Kanizsai vár
hídjának javítása: 50 jobbágy után 1 szekérrel
12 napon át kellett dolgozni 1853-ban [10]. A
vármegye közgyűlése az andráshidai Zala-híd
ügyében 1636 februárjában rendelkezett [10].
S z e n t g r ó t várába v e z e t ő hídról (a vár
már 1299-ben állt) 1655-ből van adat, ez azért
értékes, mert hadmérnöki feltárás erről a vár
ról nem maradt fenn [11].
A lenti vár hídjairól 1667-ből van híradás: a
kaputoronynál felvonóhíd állt, a belső várba
felvonóhidakon lehetett bejutni [12]. Régésze
ti feltárás a kapuhoz vezető híd szélső cölöpje
it megtalálta [13]. Hosszasan lehetne sorolni a
hidakra vonatkozó adatokat, ennyi is elég ta
lán annak bizonyítására, hogy fahidak m á r
a l e g k o r á b b i időktől k e z d v e voltak, n e m
is kis s z á m b a n a m e g y é b e n . A zalalövői
híd története 1900 évre nyúlik vissza az idő-
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ben, hét-nyolc évszázada a megyében több Za
la- és nyilván más kisebb híd is a közlekedést
szolgálta.
A török kiűzése után az elnéptelenedett la
kott helyek újra települtek, pótolták az elma
radt vízrendezési, útfenntartási munkákat, s
új utak: töltések, hidak is épültek. Ezt bizo
nyítják az 1784-ben készült katonai felmé
rés térképszelvényei, melyeken húsz Zalaés ezen kívül 552 híd található [14]. Tomasich
János 1792-ben gyönyörű térképet rajzolt a
megyéről, ezen a kereskedelmi és postautak
hídjait is feltüntette [15].

A HÍDÉPÍTÉS FEJEZETEI

balatonhídvégi híd javításáról hasonlóan sok
számadás van. Tudjuk, hogy az andráshidai
Zala-hídhoz 9 8 tölgyfát használtak fel
1810-ben. A Dráva-hidat 1827-ben újjáé
pítették, a muraközi járás hídjaihoz felhasz
nált 185 szálfáról 1813-ban számoltak el [16].
A további kutatás megkönnyítésére az elszá
molási iratok listáját a könyv számára összeál
lítottuk.
Említést érdemel, hogy a megyében i g e n
sok v í z i m a l o m m ű k ö d ö t t - 1729-ben 126
faluban 185 molnár volt - , a malmokhoz utak
vezettek, a m a l o m gyakran átkelőhely i s
volt. Az ügyes kezű ácsok mellett a faragó
molnárok is építettek hidakat [17]. A vízrende
zések érintették a malmokat is, Zala megyében
Árpád-korinak tartott c ö l ö p s o r o k a t ta
láltak, melyeket hídmaradványnak tartottak
[18].

Zala-hidak 1852 körül
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

A 19. század eleji hídépítések munka- és
költségigényét jól érzékelteti a zalalövői h í d
újjáépítésének költségvetése 1810-ből:
eszerint egy új fahidat (76 öl = 144 m) az ácso
kon és cölöpverőkön kívül 5 0 4 ember 3 6
napi munkájával lehetett v o l n a elkészí
teni, mintegy 10400 forint költséggel. E vá
mos híd fenntartására 1780-83 között 141 nap
igás és 185 gyalogrobotot fordítottak, a város
tiszta jövedelme évi 9 Ft körüli volt [1].
A Zala Megyei Levéltárban a 19. század ele
jétől igen sok számvevőségi írás maradt fenn
fahidak javításáról, újjáépítéséről [16]. A m u 
raszerdahelyi Mura-híd javításáról 1810től kb. ötévente készült vaskos elszámolás, a
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Zalalövőnél [18]

1832-ben elkészült a megye útjainak, híd
jainak összeírása. A nem teljes körű adatfel
mérés szerint 731 km ú t h o s s z o n 347 f a h í d
állt, például: Zalabaksán a Cupi-híd 18 öl, a
Kerka-híd 20 öl, Andráshidán a Zala-híd 36 öl,
Muraszerdahelynél a Mura-híd 60 öl hosszú
volt. A felmérés több helyen megadja a hídnyílások számát is. A Mura-híd 10 nyílású volt,
kb. 11,0 m-es nyílásokkal [19].
Állandó hidak építésének igénye már a 18.
század végén felmerült, a fahidak azonban
még 1832-ben is a hídállomány mintegy 2 / 3 át tették ki.
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Igen fontos v o l t a balatoni átkelés Fe
nékpusztánál. Az I. katonai felmérésen még
jól látszik, hogy széles vízfelület állt a közleke
dés útjában [14]. Festetics György 1792-ben el
határozta, hogy hidat építtet. Fennmaradt eb
ből az időből egy hétnyílású, 63 m hosszú fa
híd terve [18]. Ilyen hosszúságú híd építéséhez
töltésekkel kellett szűkíteni az átkelés helyét.
Ez a munka 1826 körül már kész volt, s a Bala
ton vízállásának süllyedése lehetővé tette, hogy
1837 májusában leverhették az első cölöpöket
és 1839-ben - minden ünnepélyesség nélkül átkelt egy kereskedő a Balatonon. Kövér János
vörsi plébános örökítette meg a csodát: „híd
van a Balaton kapuján" [20]. Akehidai (1232)
és a hídvégi (1330) Zala-hidak után a Zala Ba
latonba való befolyásánál is fahídon lehetett
átkelni. E hidat rajzolók és fényképészek is
megörökítették [21].
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sikerült találni, az állandó híd építése előtt ál
ló kilenc nyílását azonban képeslap megörökí
tette [22].
A fahidak jelentősége még a 19. század végén
is nagy volt, ezt bizonyítja, hogy 1888-1895-ben

Fahíd mintaterv, 1895
(Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

a kereskedelmi miniszter egyszerű
gerendatartós és ékelt gerendatar
tós fahidakra adott ki mintaterve
ket részletes méretjegyzékkel [23].
Tekintettel a faanyag víz és egyéb
ok miatti romlására, a mintater
vekkel egyidejűleg kiadtak acélge
rendás megoldásra is terveket, s az
1945-ből fennmaradt hídnyilvántartás szerint ilyen hidak is épültek
[24].
A zalavári Zala-híd (Balaton Múzeum, Casteüi album)

A Fenékpusztán meg
épült hídról nem maradt
terv, Póka Antalnak a
megye neves, fő földmé
rőjének egyes fahídtervei azonban megmarad
tak, s mutatják a reform
kor hídtervezési gyakor
latát [16].
Az 1848-49 évi forra
dalom és szabadságharc
során Letenyén Murahíd épült. A Perczel Mór
nevéhez fűződő hídról
hiteles ábrázolást nem

Póka Antal hídterve, 1828
(Zala Megyei Levéltár)
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Az állandó (acél és
főleg vasbeton) hidak
építése 1924-től fel
gyorsult, emellett 1935
körül jelentős fahíd
átépítési program in
dult [27]. Ennek elle
nére a törvényhatósá
gi és különösen a vici
nális utakon igen sok:
86, illetve 94 fahíd
volt 1945-ben [24].
A 732. úti Válicka patak 60 tonnás provizóriuma, 1946 (Hidlap, 1948)
1945-ben még a fő
utakon (állami és törvényhatósági) 29 fahíd állt, tatják, hogy milyen sokféle, egyszerű és öt
letes megoldás született a máglyarakástól
összesen pedig 209 fahidat, köztük kilenc Za
la-hidat kezelt az Államépítészeti Hivatal [24]. a 10 m-es rácsos faszerkezetig.
1947-től már állandó szerkezetű újjáépítés
folyt, így a provizóriumok száma csökkent,
1955-től pedig a kis hidak hálózati szemléletű
korszerűsítése kezdődött meg, ami a fahidak
számát drasztikusan csökkentette. 1967-ben
már csak 41 fahíd állt a megyében az orszá
gos utakon [25].

A letenye-muraszombati
út 13,793 km hídja
(Hidlap, 1938)

A zalaszentmihály-pórszombati
út 5,302 hídja, 1955
(Hidlap 1964)

Pacsa-Hahót-Tófej

közti út hídja (Hidlap, 1938)

A második világháborúban, 1945 márciusá
ban két hét alatt közel 200 híd pusztult el,
ezek pótlására átmenetileg természetesen el
sősorban faszerkezetű provizóriumokat építet
tek. Erről a könyv külön fejezete szól. A fenn
maradt hídlapok, tervek, törzskönyvek jól mu30

Csesztreg, Kerka-híd, 1960
(fotó: Zsámboki Gábor)
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A fahidak jelentősége azon
ban n e m volt csekély, hisz pl.
Zalalövőnél a legrégibb múl
tú, építésekor a leghosszabb bol
tozott hídnál 22 évig faanya
gú p r o v i z ó r i u m o n haladt a
forgalom.

Páka, Válicka-híd (fotó: Zsámboki

Említést érdemel a Zalaszent
györgy-Kávás között 1965-ig a
Zalát áthidaló 15 nyílású 64 m
hosszú cölöpjármos fahíd, mely
az állandó híd megépítése előtt
hazánk leghosszabb cölöpözött
hídja volt [26].

Gábor)

A t a n á c s i közutakon sok
kal n a g y o b b arányban vol
tak fahidak, 1965-ben a 357
híd 6 6 %-a (236 híd) fahíd
volt [25].
Az országos közutakon 1977ben már nem volt egyetlen fa
híd vagy provizórium sem [25].
Szécsisziget Kerka-hídja (még öt fahíd volt itt 1960-ban)
(Hídlap, 1964)

Az önkormányzati uta
kon 1984-ben 109 fahíd szol
gálta a forgalmat, többek korszerűsítése, át
építése időszerű [28].
A Zalaerdő Rt. keskeny nyomtávú er
dei vasút hálózatán 17 fahíd van, ezek közül
csak két híd nyílása viszonylag nagy (8, illetve
11 m) [29].
A fahídépítés reneszánsza tapasztalha
tó a megyében, ötletes, érdekes gyaloghidak
épültek, s a kerékpárutak építése során is épül
nek faszerkezetű hidak.

Zalaszentgyörgyi Zala-híd, 1963.
(fotó: Dr, Gáli Imre)

A fahídépítés mintegy két évezredes Zala
megyei története igen gazdag, bőséges okleve
les, régészeti, levéltári és egyéb anyag maradt
fenn. Jelen ismertetés csak néhány példát mu
tat, a rendelkezésre álló források és irodalom
alapján a további kutatás rendkívül érdekes
eredményt hozhat.
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A zalaegerszegi Aqiiaparkfahídja

(fotó: Mészáros T. László)
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Letenye, gyaloghíd (fotó: Mészáros T. László)
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Boltozott hidak

Boltozott h i d a k építése Zala megyében,
a török világ elmúltával, csak a 18. szá
zad vége felé kezdődött. Soká tartott, amíg
a hadseregek vonulásai és csatározásai nyomán
az elpusztított országrésznek sikerült talpra
állnia s annyira fejlődnie, hogy utak és az uta
kon hidak épültek. Hidakra annak előtte is,
mindenkor szükség volt. Ezek a régi átkelők
azonban - különösen a katonai célúak - nem
voltak állandó jellegűek, hanem fából épültek
és egyszeri vagy néhányszori használat után
többnyire megsemmisültek, amidőn rombolá
sukhoz vagy felégetésükhöz nagyobb érdekek
fűződtek, mint fenntartásukhoz.

tek kőből v a g y téglából. Ezzel sikerült kivál
tani a fahidaknak azt a részét, melyet a korró
zió leginkább támadott. Az ellenfalakkal
együtt az egész szerkezetet kőből előállítani kisméretű boltozattal - csak a legkisebb hídnyílásoknál kezdték, de a méreteket fokozato
san növelték.
Külön méltatást érdemel Zala megye köz
gyűlésének 1794. évi április 24-én kelt h a 
tározata, amellyel elrendelte kilenc k ő h í d
építését [1] az alábbi helyszíneken: Monos
torapáti, Keszi (Gyulakeszi), Káptalanfa, Mihálfa, Puliin (Pula), Keszthely, Egerszegh (Ólai
határban), Andráshida, Bőrönd.

A 18. században a települések állandósulá
sa, a népesség foglalkozásának helyhez kötött
sége, a k e r e s k e d e l e m é s az áruforgalom
újbóli megindulása és fejlődése együtt járt
az utak és a hidak fenntartásának igé
nyével és ennek köszönhető, hogy a hidak épí
tésében és fenn
tartásában az ál
landósulás - vég
legesítés - iránti
igény és törekvés
az állandó jellegű
anyagok - kő, tég
la - alkalmazása
felé fordult. Ez a
változás nem ment
máról holnapra,
más szerkezetet,
más külalakot, más
építési technoló
giát kellett meg
honosítani.

Ezek a h i d a k m é g ugyanabban az év
b e n m e g i s épültek é s k ö z ü l ü k a Kápta
lanfán é s P u l á n épített h i d a k még m a is
állnak és kellő karbantartásuknak köszönhe
tően immár 210 esztendeje szolgálják a közúti
forgalmat.

Elsőként a
hídfők és az el
lenfalak épül-

Az egyik legszebb hazai boltozat Káptalanfán
(fotó: Demény Zoltán)
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A boltozott hidak é p í t é s é n e k v i r á g k o 
ra azonban később, éspedig a 19. század el
s ő f e l é b e n következett b e . Ebben az idő
szakban valamennyi új útépítésnél és még a
fahidak javítgatása helyett is lehetőleg bolto
zott kő- vagy téglahidakat építettek. A hídnyílások megállapításánál nemigen merészked
tek a méretek növelésére. A helybeli kezdemé
nyezéseket azonban ekkor már a jóváhagyó
hatóság, a helytartótanács és a műszaki szak
szerv (Építési Főigazgatóság) véleménye
alapján megváltoztathatta és k e v e s e b b ,
de nagyobb m é r e t ű hídnyílás é p í t é s é t
írta e l ő a helyi kőműves vállalkozó által be
terjesztett több, de kisebb hídnyílás helyett. Ez
történt, többek között, a zalalövői híd engedé
lyezése alkalmával is [2].
A Balaton-felvidék közigazgatási szem
pontból többször volt kitéve változásnak,
amennyiben időnként Veszprém, i d ő n k é n t
Zala m e g y é h e z tartozott, ennél fogva köz
útjainak és hídjainak ügyei is felváltva tartoz
tak hol Veszprém, hol Zala megyéhez. Szeren
csés esetnek kell tekinteni, hogy mindkét m e 
gyében k o r á n felismerték a fahidakkal
s z e m b e n a boltozott kőhidak e l ő n y e i t s
így a kőhidak következetes építése akkor sem
szenvedett csorbát, amikor az egyik megye in
tézkedését a másik megye hajtotta végre.

A kőhidak építésére vonatozó általános
utasítást Veszprém megyében még Zala me
gyénél is korábban, 1791-ben kiadták.
A kőhidak sem örök életűek. A 20. század
fordulójától kezdődően új hídépítő anyag, a
kőnél is előnyösebb vasbeton vette át a hídépí
tő anyagok között a vezető szerepet: a kő- és
téglaboltozatok arányszáma már a 20. század
első felében stagnált, majd csökkenésnek in
dult. A boltozott hidak abszolút száma pedig a
század végén rohamosan fogyni kezdett.

Keszthely-zalaszentlászlói
út (Páka Antal)
(Zala Megyei Levéltár)

Zalabér-eg érszegi út (Bajomy István) (Zala Megyei
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76. sz. út 13,477 km (1890)
(Hídlapok 1938, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)
Keszthely Georgikon-csatorna, a boltozatok tervei
változást, fejlődést mutatnak (Zala Megyei Levéltár)

A boltozott hidakat, a 19. sz. jellegzetes
építményeit, az anyag tönkremenetele miatt
már nem újították fel, hanem elbontották, he
lyükre rendszerint vas- vagy vasbeton hidakat
építettek. A 20. század második felében pedig
a szabványosítás, az előregyártás és a gépesí
tés címén és révén a hídépítésbe is betört és
helyet követelt magának a „konfekció-nagy-

ipar", így az egyedi előállítású boltozatok létjo
gosultsága még jobban szűkült. A boltozott kőés téglahidak aranykora lejárt, s a még meglé
vő kőhidakat nem a gazdasági előny, hanem a
hagyománytisztelet tartja fenn még egy ideig.

75. sz. út 21,407 km
(Hídlapok 1938, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

N é h á n y példa a m e g y e j e l e n t ő s bolto
zatai közül.

7. sz. út 148,850 km (1881)
(Hídlapok 1938, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

74. sz. út 49,946 km (1884)
(Hídlapok 1938, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

Zalalövő
A Körmendről Zalalövőn és Zalabaksán át
Horvátországba vezető fő közlekedési útnak az
elmúlt századokban a mainál sokkal nagyobb
jelentősége volt. Az útnak hadászati és keres
kedelmi fontosságával már a rómaiak is tisztá
ban voltak s a Borostyánutat kiépítették és
fenntartották.
Ezen az útvonalon Zalalövőnél állt az öt
n y í l á s ú téglaboltozatú Zala-híd, melynek
egyik pillérét és két nyílásának felszerkezetét a
második világháború végén felrobbantották,
három nyílását, hídfőit, pilléreit 1968-ban el
bontották.
85
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Zalalövőnél a Zalán ősidők
óta fahíd állt, amelyen vámot
szedtek. A vámszedési jogot a
Perneszy család gyakorolta [3].
A híd karbantartását bizonyára
nem vették elég komolyan, mert
1818-ban, amidőn híre jött, hogy
a királyi udvar átvonul az úton,
arról intézkedtek, hogy a híd mel
lé ideiglenes vendéghidat kell épí
teni [4].

A 6 öles nyílású zalalövői Zala-híd (Hídlap, 1938)

A vendéghíd elbontásával
nem siettek, úgy látszik, a nagy
híd állapota annyira rossz volt,
hogy karbahelyezését nem tartot
ták érdemesnek. Helyette 1820ban tizenegy nyílású kőhíd
terve került a közgyűlés elé [5].

Az impozáns híd egy részlete
(Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)

hajdúkat vettek igénybe
[7]. A szakmunkát kész
pénzfizetés mellett ácsok
és kőművesek végezték.
Az építkezést 1829 őszén
fejezték be és a hidat át
adták a forgalomnak,
bár az elszámolást csak
1831-ben terjesztette be
- többszöri sürgetésre Bertalan Ignác szám
adóbiztos [8]. A híd 6
öles = 11,4 m nyílások
kal épült, hossza 30 öl =
56 m.
Zalaszentgrót
A zalalövői hid terve 1819-ből - ha megépül, ez lett volna
a legtöbb nyílású boltozat (Zala Megyei Levéltár)

A közgyűlés azonban csak 1825-ben terjesztet
te fel jóváhagyásra a terveket, mire a Helytar
tótanács, az Építési Főigazgatóság véleménye
alapján, 1826 tavaszán új terv készítésével vá
laszolt, mely szerint végül is a híd megépült [6].
Az építkezéshez börtönbüntetésüket töltő
rabokat rendeltek ki. Őrzésükre vármegyei
36

A helység a Zala ke
leti partján helyezkedett
el, közvetlenül az ártér szomszédságában. A
Zala széles árterének mindkét oldalán út vo
nul végig közel száz kilométer hosszon, egy
mással párhuzamosan, észak-déli irányban. A
két utat több helyen köti egymással össze hi
dat is tartalmazó, a Zala árterét harántoló
út, ezek egyike Zalaszentgrótnál léte
sült.
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Zalaszentgrót lévén a környék helyi köz
pontja, itt futnak össze a környék falvaihoz ve
zető bekötőutakon kívül a távolabbi környékre
vezető nagyobb jelentőségű utak is, mint pél
dául a Sümegen át Veszprém felé és Türjén át
Pápa és Győr felé vezető utak is. Mindez az itt
épült haránttöltés és híd jelentőségét jelentő
sen fokozza.
A 18. században Zalaszentgrótnál még csak
fahíd volt a Zalán. Első ízben az 1795. évi vár
megyei közgyűlésen vetődött fel kőhíd építésé
nek lehetősége [10]. Öt évre rá el is készült egy
kőhíd terve [11], azonban a kivitelezés elma
radt. Amikor azonban 1834-ben a fahíd „öszszeomlott" [12], sürgős intézkedésre volt szük
ség. A fahidat helyreállították, de ugyanakkor
kőhíd építésére kértek engedélyt. Az engedélyt
1842-ben kapta meg a vármegye és nyomban
megkezdte a szükséges anyagok beszerzését,
ami az akkori infláció miatt nehézségekkel járt.
Az építkezéshez - a zalalövői hídnál bevált gya
korlat folytatásaként - rabmunka igénybevé
telét irányozták elő [13]. A híd nyílásai 8,85
m-esek, az ívek szegmens alakúak. A híd
hossza 4 3 m .
Az építkezés az 1844. évben indult meg és
az 1845-46. években is folyamatban volt. Befe
jezését 1846 novemberében jelentette be
Tolnay Károly főszolgabíró, aki beterjesztette
a hídra megszavazott pénzről az elszámolást.

Az 1846-ban épült Zala-híd napjainkban
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A munkát Laskay Károly építési biztos fel
ügyelete alatt hajtották végre [14].
A széles völgyet harántoló úton két híd
épült, ezek egyike közvetlenül a zalaszentg r ó t i műemlék kastély mellett, a Zala je
lenlegi főmedrét íveli át, mely régebben a folyó
mellékága volt. Ez a híd a négynyílású bolto
zott híd, az ún. H a t a m o v híd [9].
A hídnak mindhárom középpillére és mind
két hídfője faragott kőből épült. A faragott kő
burkolat egészen a boltvállakig felhúzódik és
különösen a pillérvégek kiképzése érdemel mél
tánylást. A vízfolyás felőli oldalon a pillérvé
gek ívelt háromszög, az alsó oldalon félkör ala
kúak, szépen faragott fedőkövekkel letakarva.

(fotó: Biri Gábor)

Igényes részletek a hídon

A mellvédek téglafalazatúak, rajtuk a fedkövet betonutánzat he
lyettesíti. Nagyon jel
legzetesek a hídpálya vízkieresztői, me
lyek a nyílások közepén,
a záradékok fölött van
nak befalazva, továbbá
a kerékvető kövek, me
lyek páronként, vala
mennyi pillér és hídfő
fölött érzékeltetik a szer
kezetet. A híd méreteit
a közölt kimutatás tar
talmazza.
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Batyk

a híd a három előbb említett közül csakis a
Bodor-patak-híd lehetett.
A Bodor-híd elbontásáról és helyébe vasbe
ton híd építéséről, valamint az akkor még fenn
álló Pinkóczi-patak-híd gyenge állapotáról a
Közlekedési Minisztériumhoz intézett jelentés
tájékoztat [3]. Mindhárom híd méretadatait a
csatolt kimutatás tartalmazza.

A Devecserből Sümegen át Zalaegerszegre
vezető úton, a helység területén három téglaboltozatú híd állt. Ezek egyike, a helység belte
rületén, egyetlen nyílással a Bodor-patakot hi
dalta át, a másik kettő a Zalabér felé vezető út
szakaszon a Zala-völgy laposán hordozta a for-

Nemesbük

A batyk-zalabéri út boltozott hídja
(fotó: Dr. Gáli Imre)

(elbontva)

Zala megye több száz közúti hídja között a
nemesbüki híd a felsorolásban csupán egy sor,
két közepes nagyságú hídnyílással, szűken ele
gendő útszélességgel, mellvéddel, megfelelő te
herbírású, kőboltozatú szerkezettel. Ez a szok
ványosnak mondható sor a m e g y e legszebb
f e k v é s ű , látványos m e g j e l e n é s ű , régi pa
t i n á s műtárgyát vetíti elénk. Meredek hegy
oldalak által határolt szűk völgyet hidal át,
melynek fenekén patak csörgedez. Az út már

galmat. Az utóbbi két híd
mindegyike kétnyílású volt.
Mind a három híd vakolt
téglafalazattal, nagyon szé
les mellvédfalakkal épült. Az
egynyílású híd nyílásmérete
másfél ölet, a kétnyílású hidaké egy öl két lábat, az út
test szélessége az egynyílású
hídon három és fél ölet, a
kétnyílású hidakon három
ölet tett ki. A hídnyilvántartás adatai szerint a hidak a
19. század második felében
épültek.
Az első feljegyzés, mely
az egyik batyki hidat említi,
A nemesbüki híd napjainkban (fotó: Mészáros T. László)
1822-ből származik [15]. Ko
vács Vendel számadását tar
talmazza ez az írás az akkor még nyilvánvaló
n e m férne el, ezért a keletre eső hegyoldalon
ban fahíd árvízkárairól. Ezzel szemben bolto
kapaszkodik fel az autó és a turista Hévíz felől
zott hídra vonatkozik az a dokumentum, mely
a községig, melynek határán már házak állják
1834-ben ö s s z e s e n hat kőhíd felépítését
el az utat, ezért át kell lépni a mély árok nyu
javasolja, ám a h a t közül csupán kettőnek a
gati hegyoldalára, hogy tovább lehessen ha
felépítését rendelték el s ezek egyike a batyki
ladni Zalaköveskút felé. Ezt a lépést segíti elő
határban épült fel [16]. Nem kétséges, hogy ez
a kétnyílású boltozott kőhíd.
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A híd kialakítását, különlegességénél fogva,
érdemes körülírni: középpillére igen m a g a s ,
szinte viaduktra emlékeztet, hídfői mind a négy
oldalon más-más alakú szárnyfalakban folyta
tódnak. Legrövidebb a keleti hídfő északi szárny
fala, amely a hídtengellyel párhuzamos. Párja
a déli oldalon csaknem merőleges rá, követi az
út vonalvezetését, mely délről kanyarodik a híd
ra. A nyugati hídfő mindkét szárnyfala ferde
elrendezésű, közülük a délinek kettős törése és
több támpillére is van. A h í d homlokfalai é s
boltozatai vagdalt k ő b ő l , alsó részei fara
gott kőből épültek.
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hidakat „hova hamarább meg-tsináltatni igye
kezzen" [18]. A következő év tavaszán termés
kő fejtéséhez szükséges eszközök beszerzése
ügyében intézkedtek [19], és ősszel már több
híd között a bókaházai híd elkészültéről szóló
jelentést és költségelszámolást kérték számon
az illetékes főszolgabírótól [20].
A híd méretadatai a csatolt kimutatásban
olvashatók. Tervezőjének és kivitelezőjének ne
ve nem ismeretes.

Méret- és egyéb adatai a mellékelt kimuta
tásban olvashatók. Korára vonatkozóan a bolt
záradékon lévő vésett évszám (1860) és a zala
egerszegi levéltárban megőrzött leszámolási
iratok (1825) adnak tájékoztatást.
Bókaháza
A település az észak-dél irányban húzódó
Zala-jobbparti összekötő út két oldalán szalagszerűén helyezkedik el. Északi szélén nagyon
mély, szakadékszerű árok vonul, mely a maga
sabb fekvésű erdőkből összegyűlő csapadékvi
zet vezeti a völgy közepe felé. Innen a neve:
Felső-patak. Ezt a mély szakadékot egyetlen
félkör alakú ívből álló, vagdalt kő boltozatú híd íveli át, melynek magas mellvédfalai
szemléletesen jellemzik ezt a szép műtárgyat.

A bókaházi híd 1963-ban...
(fotó: Dr. Gáli Imre)

A híd homlokzati falai magasak és hosszú
ak, északon támpillér is van. Az út a község fe
lé erősen lejt, ezen a végen a mellvédfal mint
egy 2 méterrel az út szintje fölé magasodik.
A híd nyílása h á r o m é s fél öl, hossza a
hídtengellyel párhuzamosan haladó szárnyfa
lakkal együtt harminc lépésnél is több. Mell
védfala a meder legmélyebb pontja fölött fel
tűnően magas, legalább négy és fél méter.
Az 1793-ban épült híd építésének történeté
ről csak annyit tudunk, hogy Zala vármegye köz
gyűlése 1792 őszén utasította „Vörös Sigmond
Fő Bíró Urat", hogy a bókaházai és a pókafai

... és bontás közben
(Mélyépítő archívuma)
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Híd nyílás
mérete (m)

Hidak száma
1831
1945
2004

1. Zala megye nyugati része
2
n.a.
44
8
n.a.
3
51
11
4
n.a.
4
18
5
n.a.
33
3
165
Együtt
146
26
2
3
4
5
Együtt
Összesen:

II. Balaton-felvidék
n.a.
27
15
n.a.
n.a.
9
n.a.
4
55
61
206

17
11
5
3
36
62

201

megjegyzés: n.a. = nincs adat

Az 1950 előtti megye területének Balaton
felvidéki része ma V e s z p r é m m e g y é h e z
tartozik, több igen szép boltozat ma is áll
(Diszel, Hegyesd, Kisdörgicse, Örvényes). Kö
zülük a legtöbb nyílású az ötnyílású diszeli.
A diszeli hidat Zala vármegye megrende
lésére Schraz Károly sümegi kőművesmester
építette 1793 nyarán négy nyílással, középpil
lérén stációval. Egy 1831. évi összeírás még
négynyílásúként említi. Az ötödik nyílás ferde
elrendezésű és malomárok fáradt vizét vezeti
vissza az Eger patakba, ez később épült. A híd
az önkormányzat kezelésében helyi érdekeket
szolgál [21].

Diszel (fotó: Mészáros T. László)

Hegyesd kőszentes kétnyílású
hídja (4,4-4,4 m) 22 m hosszú, va
lószínűleg 1793-ban épült.
Káptalanfa kétnyílású (4,1-4,1
m) hídja vagdalt kőből épült, teljes
hossza 37,7 m, az úttal párhuza
mos lejtős mellvédfalaival együtt.
A rendkívül szép vonalú hidat
1794-ben Hartner Ignác sümegi kő
műves építette. A hídon, mint ere
detileg, ma is szobor áll [21].

Hegyesd (fotó: Mészáros T. László)
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Kisdörgicse csúcsíves boltoza
ta a Dunántúlon egyedülálló, fel
tehető, hogy középkori eredetű,
ma felhagyva áll.
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Örvényes kétnyílású,
szoborfülkés hídja hasonló
a diszelihez, építésének ide
je is a 18. század végére te
hető.
A megye sok boltozatát
teljeskörűen ismertetni le
hetetlen, hisz már 1832-ben
206 boltozat szerepelt az út
nyilvántartásban és 1945ben - a háborús károk előtt
- 201 boltozat állt Zala me
gyében. Néhány 1938-ban
készült hídlap és fotó érzé
keltetheti, hogy milyen vál
tozatosak voltak a boltoza
tok, a Zala Megyei Levéltár
számadási iratai pedig a ko
rai hídterveket őrizték meg
számunkra.

Örvényes
(fotó: Mészáros T. László)
Néhány boltozott híd helyszíne és méretei

Helység

Helyszín

Batyk 1.
Batyk 2.
Batyk 3.
Bókaháza
Csáford
Cserszegtomaj
Gyepükaján

Bodor p.
Pinkóci patak
Ártéri
Felső patak

Lesencetomaj
Míhályfa
Nemesbük
örvényes
Pula
Szentantalfa
Tapolca

Hidegkúti patak
Kajánföld
Melegvíz-patak
Eger-patak
Eger-patak
Eger-patak
Kigyósi v.
Sáros patak
Lesence-patak
Marcal p.
Köszvényes-p.
Malompatak
Vázsonyi Séd
Tagyon felé
Diszel belterület

Zalaapáti
Zalabér

Zalahídsor

Gyulakeszi
Hegyesd
Kapolcs
Káptalanfa

Zalalövő
Zala-híd
Zalaszentgrót
Zala-híd
Megjegyzés: n.si. = nincs adat

Építés éve
1878
1882
1793
n.a.
19. sz.
1795

Hídnyílás
szám méret
1
2,70
2
2,50
2
3,80
1
6,50
1
3,80
5,30
1
2
3,10

Szélesség

Anyag

6,70
5.80
n.a.
7,80
n.a.
6,50
5,80

tégla
tégla
tégla
kő
tégla
kő
kő

1794
18. sz.
1794
1794

3
2
3
2

3,00
4,50
3,50
4,10

6.50
5,20
7,80
6,50

kő
kő
kő
kő

1872
1794
1825
18. sz.
1794
n.a.
1791

1
2
2
2
3
1
4

5,60
2,45
5,80
1,96
n.a.
2,50
3,80

8,70
6,00
5,30
n.a.
n.a.
5,90
6,90

tégla
kő
kő
kő
kő
kő
kő

1888
19. sz.
19. sz.
1829
1846

1
1
2
5
4

5,00
3,60
4,80
11,20
8,80

6.40
6,60
5,10
6,50
6,70

kő
tégla
tégla
tégla
tégla

Megjegyzés
Elbontva.
Elbontva.
Elbontva.
Elbontva.
Parabolaív. Elbontva.
Üzemben.
Stációval. Elbontva.
Elbontva a 20. sz. végén
Stációval. Üzemben.
Üzemben.
Stációval. Üzemben.
Elbontva.
Elbontva.
Üzemben.
Stációval.
Üzemben.
Üzemben.
Ötödik nyílás későbbi,
üzemben.
Elbontva.
Elbontva.
Elbontva.
Elbontva 1968.
Üzemen kívül.
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42

[24] Közúthálózati nyilvántartás, 2003,
Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht.

A HÍDÉPÍTÉS FEJEZETEI

VAS- ÉS ACÉLHIDAK

Vas- és acélhidak

Az állandó hidak iránti igény már a re
formkor kezdetén, sőt korábban is nagy volt,
ezt jelzi, hogy Zalalövőnél 1830-ban már állt a
boltozott Zala-híd, pedig a kőhíd építési költ
sége kétszerese volt a fahíd építésének [1]. A
fahidak fenntartási igénye azonban rendkívül
nagy volt, ezt bizonyítják a levéltári elszámolá
sok, melyek szerint különösen a Murán és a
Zalán lévő hidaknál hatalmas mennyiségű fa
anyagot kellett szinte minden évben beépíteni
[2]. A megyében a Zalán, sőt a Murán is 3040 m-es hídnyílások elegendőek voltak a víz
rendezések elkészülte után, s a hidak helyét
kellően megválasztva 100 m-nél nagyobb hídhosszra általában nem volt szükség.
Boltozatokat 4-5 ölnél, kb. 8-10 m-nél na
gyobb nyílással nem építettek, így a Zala-hidak
építésénél is nagyszámú nyílásra volt szükség:
Zalalövőnél 11 nyílású hidat tervezett Póka An
tal 1819-ben. Tudjuk, hogy az Építési Igazgató
ság öt, egyenként hat öles nyílást írt elő. Még ilyen
merész nyílásokkal is nagyszámú pillért kellett
építeni, ezért a vas, mint építőanyag már korán
számításba jött, sőt 1 8 6 0 - b a n Murakeresz
túrnál ö t n y í l á s ú (27,7+3x32,8+27,7 m)
t ö b b s z ö r ö s r á c s o z á s ú , ún. E t z e l - f é l e
p á r h u z a m o s övu vasúti hidat építettek
hegeszvas anyagból [3].

A vasút korai példáját csak 45 év után követ
te a közúti hídépítés, amikor is 1904-05-ben
megépült - az akkori Zala megyei M u r a s z e r 
d a h e l y e n - a háromnyílású, k é t t á m a s z ú
csonka szegmens alakú (33,9+35,0+33,9 m)
rácsos tartók sorozatából álló híd. E híd
történetéről az 1941-ben felrobbantott híd
roncskiemelési munkáiról készített felülvizs
gálati jegyzőkönyvből rendelkezünk adatokkal
[4]. Említésre méltó, hogy a murakeresztúri vas
úti híd hegeszvas szerkezetét is 1905-ben cse
rélték ki folytvas anyagú, a muraszerdahelyi
hídnál is alkalmazott szerkezettel [3].
Érdekességként érdemes megemlíteni, hogy
már 1897-99-ben két acéltartós k i s e b b h í d
épült, a pécs-varasdi út 138,8 km szelvényé
ben a Principális-csatornán (10,0 m szegecselt
I tartós) és a tapolca-vasvári út 26,544 km szel
vényében (3,0 m). Az 1945-ből rendelkezésre ál
ló hídnyilvántartás szerint 8 ilyen I tartós híd
állt a megyében, jellemzően 3,0-4,0 m-es nyí
lással, hullámlemez pályatartóval [5].
1913-ban Letenyén is elkészült a h á r o m 
nyílású Mura-híd, ennél a hídnál a nyílá
sok m á r 4 5 , 0 0 m-esek voltak, s rendelke
zésünkre állnak az eredeti tervek is, melyeket

A murakeresztúri vasúti híd felszerkezetének cseréje 1905-ben (Ganz archívum)
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a rendkívül tehetséges dr.
Lipták Pál vállalkozása készí
tett [6]. E híd történetét az
egyedi hídleírásokban mu
tatjuk be, építésekor tipikus
jól bevált szerkezet volt, al
építményét Zsigmondy Béla
vállalkozása építette [7]. A
Mura-híd mellett vasbeton
ártéri hidak is épültek. Ezt
a hidat a terület-visszacsa
toláskor (1941), majd 1945ben felrobbantották, s vég
A zalabaksai Zala-híd csak 18 évet élt meg (Hídlap 1938)
leges újjáépítésére 20 évet
kellett várni.
épült a Zalán és a Kerkán 20 m-es vagy annál
Acélszerkezetű hidak é p í t é s é n e k te
nagyobb nyílásokkal.
vékeny korszaka 1925-30 volt, ekkor négy
20-40 m nyílású rácsos szerkezet épült:
1929-30-ban Fenékpusztánál (budapest-siófok-keszthelyi út 182,250 szelvényében
1925-26-ban Balatonhídvégnél 39,9 ül
épült a hídvégihez hasonló - 40,0 m nyílású - ,
és csonka szegmens alakú hidat épített a ver
ugyancsak csonka szegmens alakú, felső kesenytárgyaláson győztes Gép- és Vasútfelsze
resztkötéses, rácsos acélhíd 4,8 m kiemelt sze
relés Gyár. Érdekessége volt hogy a hídfőkhöz
gélyek
közti szélességgel. Az acélszerkezet ter
csatlakozóan két faszerkezetű ártéri nyílás
veit a Farkas és Tsa vasszerkezeti gyár ké
épült, nyilván a Kis-Balaton rendezésével öszszítette, s a gyártást, szerelést is végezte. A
szefüggésben. A korabeli iratok megjegyzik,
korabeli törzskönyv a próbaterhelés részletes
hogy a vasszerkezet anyagát eredetileg más
eredményét is tartalmazza (20 tonnás gőzhen
(Tisza-, illetve Küküllő-) hidakhoz tervezték fel
ger alatt 4,5 mm volt a max. lehajlás) [10].
használni [8]. A korábbi gyakorlatnak megfe
lelően zórésvasas, maka
dámburkolatú volt a pálya
lemez, melyet 1937-ben lát
tak el ismét korrózióvéde
lemmel.
1926-27-ben a körmendalsólendvai út 37,737 km
szelvényében Zalabaksán
a megyében egyedülálló 2 0
m nyílású, p á r h u z a m o s
övű acélszerkezetű Kerka-híd épült, adaptált terek
szerint (a terv eredetileg a
kassa-j obionicai út egyik híd
jához készült [9]. Érdekes ki
vétel ez a híd a megye gya
korlatában, mert már az 1910es évektől több vasbeton híd
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1930-ban még egy rácsos acél híd készült
a Zalán, Zalabérnél. A híd 30,46 m szabad
nyílással épült, f e l s ő keresztkötés nélküli,
szegecselt rácsos szerkezet volt.

Acélszerkezettel csak két híd épült újjá, el
sőként 1948-49-ben Balatonmagyaród-Sármellék között a hídvégi Zala-híd. A felszer
kezet Hilvert Elek és Tantó Pál neves mérnö
kök tervei szerint alsópályás,
igen karcsú Langer merevítőtartójú ívhíd. A korábbi meg
oldástól eltérően a felső öv
hegesztett és zórésvasas pá
lyaszerkezet helyett a hossz
tartókkal együttdolgozó,
18 cm vastag vasbeton le
mez készült. A mintegy 60
tonna össztömegű acélszerke
zet jól viseli ma is a forgalmat,
Zalabérnél 1930-45 között állt ez a rácsos acélhíd
gondot csak a felső keresztkö
(Közlekedési Múzeum archívuma)
téseknek történő ütközések je
lentettek. A védelem (jelzések, fotocellás fi
Érdekes, hogy milyen sok kisebb cég vállal
gyelmeztető rendszer) ellenére több ízben sú
kozott ebben az időben acélhidak építésére,
lyos károsodás érte a hidat, ezért a felső ke
ennek a Zala-hídnak a felszerkezetét a Magyar
resztkötést (1997-ben) megemelték. Esztétika
Vegyipari Gépgyár Rt. tervezte é s építette
ilag nem kedvező ez a megoldás, a híd állag
[11]. A hídállapotra vonatkozóan részletes hídmegóvása szempontjából azonban megnyug
vizsgálati jegyzőkönyv maradt fenn 1942-ből
tató [13,14].
[12].
Összefoglalóan: Zala m e 
g y é b e n hat r á c s o s acélhídról állnak r e n d e l k e z é s r e
adatok. Öt csonka szegmens
alakú, „típusszerkezet" volt, egy
párhuzamos övű kisebb (20,0
m) nyílású. A hidak 4,80 m szé
les kocsipályával készültek, a
második világháborúban mind
egyik elpusztult, eredeti formá
jában egy sem épült újjá.
1945. március utolsó két he
tében értelmetlen pusztítás ér
Az újjáépített ötletes hídvégi Zala-híd napjainkban (fotó: Biri Gábor)
te a megye hídállományát: 192
híd pusztulásáról tudósítanak
a korabeli felmérések. A forgalom megindítá
A letenyei Mura-híd újjáépítése csak
sához legalább ideiglenesen helyre kellett állí
jóval később készült el. Ezt a hidat már 1941.
tani a hidakat. Ebben a hatalmas munkában
április 6-án a jobb part felőli nyílásban felrob
elsősorban faszerkezetű provizóriumokat épí
bantották, ez azonban nem volt „sikeres", a
tettek, néhány hídnál acéltartós ideiglenes híd
szerkezet állva maradt, a megerősítésre tett in
vagy hídrész készült. Erről a különleges fel
tézkedések alatt azonban a megsérült nyílása
adatról külön fejezet szól.
leszakadt. A részleges roncseltakarítás 1942-ben
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Az 1913-ban elkészült és 1941-ben megsérült
(Thury Múzeum)

Mura-híd

gozó I s z e l v é n y ű
h e g e s z t e t t acélfőtartókkal épült
meg. A híd négy főtart ója 1800 mm
magas, a nyakvarra
tok hegesztése fer
deívű automatával,
a függőleges mere
vítők hegesztése kézi
ívhegesztéssel ké
szült. Említésre mél
tó, hogy a jugoszláv
oldalon később ár
téri hídrészt is kel
lett építeni. Annál a
szerkezetnél ortotróp pályalemezt épí
tettek.

A híd tervezése
és építése munka
megosztással tör
tént: az Uvaterv ké
szítette a terveket,
az acélszerkezetet a
Ganz-Mávag gyár
totta, a helyszíni al
építményi és szere
lési munkákat a Duro
Djakovic és a Viadukt
jugoszláv vállalatok
készítették [15]. A
gyártás és szerelés
részleteiről, a felme
rült problémákról
részletes informá
ció található a híd
A letenyei Mura-híd 1961-ben készült el (fotó: Uvaterv)
törzskönyvében és a
szakirodalomban
[16]. A híd 1961 decemberére készült el.
megtörtént, majd a helyreállítás is elkészült,
1945 áprilisában azonban ismét elpusztult a
híd és csak 1955-ben kezdett a két érintett or
A megyében acélszerkezetet közúti hidak
szág az újjáépítéssel foglalkozni. A roncseltá
nál csak elvétve alkalmaztak öszvér szerkeze
volítás és tervezés 1959-ben jutott olyan stádi
tekhez, a vasúti hidak állományában azon
umba, hogy érdemi döntést lehetett hozni.
ban régebben és a legutóbbi időben is több
A híd az eredeti nyílásbeosztással, felső
é r d e k e s híd épült, ezekről külön fejezetben
pályás, vasbeton pályalemezzel együttdol
van szó.
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[4] Zala Megyei Levéltár ÁÉH iratok VI. 401.172. doboz,
6803, 1942.
[5] Kimutatás Zala vármegye hídjairól, Magyar Állam
építészeti Hivatal, Zalaegerszeg, 1945. (Kiskőrösi
Közúti Szakgyűjtemény).
[6] A letenyei Mura-híd tervdokumentációja, Kiskőrösi
Közúti Szakgyűjtemény.
[7] A letenyei Mura-híd építési iratai, Zala Megyei Álla
mi Közútkezelő Kht. hídtervtára.

Zalabaksai Tubosider-híd (fotó: Mészáros T, László)

[8] Hargitai J e n ő hídleírása, Kiskőrösi Közúti Szakgyűj
temény.
[9] Zalabaksai Kerka-híd tervei, Zala Megyei Állami Köz
útkezelő Kht. hídtervtára.
[10] A fenékpusztai (budapest-siófok-keszthelyi út 182,250
km híd törzskönyve, 1934. Kiskőrösi Közúti Szak
gyűjtemény.
[11] Hargitai J e n ő hídleírása: Zalabéri Zala-híd (ma 7352
j . út 31,094 km) (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény).
[12] A zalabér-keszthelyi törvényhatósági út 0,250 kmben levő zalabéri Zala-híd törzskönyve, 1933., ÜKIG
központi hídtervtár, Budapest.

Zalaszombatfa hadihídból épített műtárgya
(fotó: Mészáros T. László)
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[3] Forgó Sándor-dr. Nemeskéri-Kiss Géza: A murake
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[13] A zalakomár-sármelléki út 12,825 km-ben levő Zalahíd törzskönyve, 1965., ÜKIG központi hídtervtár,
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[14] Szakértői jelentés és javítási tervek a 6831. j . út
12,820 k m szelvényében lévő Zala-hídhoz, BME
Acélszerkezetek Tanszék, 1997.
[15] 7. sz. budapest-nagykanizsa-varasdi főúton levő lete
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új vasúti hídja (fotó: Mészáros T. László)
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Vasbeton hidak

A vasbeton hídépítésben való alkalmazása ha
zánkban 1889-ben kezdődött Solton egy két
nyílású, Monier rendszerű boltozat építésével
[1].

M e r e v betétes hidakat már 1888-ban
épített W ü n s c h Róbert, s 1892-ben Zala
m e g y é b e n is h á r o m ilyen r e n d s z e r ű h í d
épült [2]. Sajnos nincs egyértelmű adat arra
vonatkozóan, hogy ezek a hidak hol voltak, az
1945-ből fennmaradt hídnyilvántartásban két
vasbeton boltozat található, melyek nyílásmé
retüket illetően beleillenek Wünsch katalógu
sába. Építési évük ismeretlennek van feltün
tetve, ez korai építést jelöl, mert 1907-től jó
néhány vasbeton híd szerepel a kimutatásban
[3]. A nyilvántartás szerinti legidősebb (1907ben épült híd) az akkor 7.a számot viselő nagykanizsa-tapolcai úton a galamboki vízfolyás
felett volt, nyílása 9,2 m. Ma már ez a híd nem
lelhető fel.
1907-1916 között 21 vasbeton híd épült
a megye mai területén. Ezek között volt két
Zala-híd is: 1913-ban lett kész a dr. Zielinski
Szilárd tervezte kustányi n é g y n y í l á s ú
(15,1+2x19,9+15,1 m), h á r o m főtartós gerendahíd [4]. Ez az igényes kivitelű híd - meg
szélesítve és megerősítve - ma is szolgálja a
közúti közlekedést. Az andráshidai Zala-híd
egy évvel később épült meg: háromnyílású ge-

A kustányi Zala-híd mellett épült 12 m nyílású
ártéri híd (1912) (Közútkezelő tervtára)
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Zalaszentgrót

Malom-csatorna hídja (épült: 1911)
(Göcseji Múzeum)

rendahíd volt 22,0+26,5+22,0 m-es nyílásbe
osztással. Ezt a hidat 1945 márciusában felrob
bantották, így a korai jelentős műtárgy meg
változott nyílásszámmal, 1954-ben készített új
felszerkezettel áll [5].
Említésre méltó a L e t e n y é n 1913-ban
épült k é t ártéri Mura-híd, 7,5+7,5, illetve
10,0+10,0 m nyílásúak voltak. Eredeti formá
jukban ma már nem állnak. A 7. sz. főút 231,243
szelvényében lévő hidat 1993-ban műszaki em
léknek minősítette a híd kezelője. A balkáni
háború során jelentkező forgalom miatt a híd
„szűk keresztmetszetet" jelentett, 1996-ban el
bontották [6].
Különleges n y í l á s b e o s z t á s ú h í d volt
az ismeretlen időpontban épült híd a 737 sz. út
41,344 km szelvényében (4,7+7,6+5,6+6,3 m).
E híd története feltáratlan [3].
A vasbeton hidak építésében fellendülés
1923-tól kezdődött. Különleges hat főtartós volt
a 7. sz. főút 228,950 szelvényében 1927-ben
megépült híd [7]. Ebben az évben már haladt
a forgalom a kaszaházi Zala-hídon, mely
22+25+25+22 m nyílású, négy főtartós gerendahíd volt, tervezője dr. Sabathiel Richárd egye
temi tanár. A háborúban felszerkezete elpusz
tult [8].
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A kaszaházi Zala-híd 1945-ben megmaradt 2 nyílása
(fotó: Középterv, Közútkezelő
tervtára)

1928-ban lett kész a zalaistvánd-pókaszepetki
úton a négy főtartós, háromnyílású (22+29+22 m)
Zala-híd, mely a legnagyobb nyílású vasbeton
híd volt a megyében [9]. Ez a híd is elpusztult.
Rendkívüli volt ez az év: a megyében 14 vas
beton híd épült [3].
1930-ban már állt a h á r o m n y í l á s ú ali
bánfai Zala-híd és a kétnyílású ártéri híd. E
hidak legnagyobb
nyílása 14,8 m volt.
Érdekesség, hogy a
második világhábo
rú pusztítását az ár
téri híd átvészelte,
s a Zala rendezése
következtében ma
ez a Zala-híd. A me
gye országos közút
jain ez a második
legidősebb értékes
híd, Pischinger Gyula
Az alibánfai
neves tervezőmér
nök munkája [10].

735- sz.főút 43,025 km híd (ép.: 1926)
(Hídlap, 1938, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

7. sz. főút 222,950 hatbordás hídja
(épült: 1927) (Hídlap 1948,
Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

Említést érdemel az 1931-ben épült ötvösi, vasút feletti h á r o m n y í l á s ú (3x5,6 m )
h í d is, melyet a MÁV épített és tartott fenn
[3]. Nagykanizsán állt a megye másik, vas
útvonal feletti hídja, ennek építéséről azonban
biztos adatot n e m sikerült találni [11]. A máso
dik világháborúban elpusztult, végleges for
mában csak 1995-ben épült újjá [12].

Zala- (korábban Zala-ártéri-)
(fotó: Speciál Terv)

hídja ma

Nagykanizsán 1945-ig állt a vasút felett ez a híd
(Közútkezelő archívum)
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Számos vasbeton lemez- és gerendahíd épült
még, ezekről jó tájékoztatást adnak Hargitai
Jenő hídleírásai, a fennmaradt hídlapok, fotók.
1945 előtt 101 vasbeton híd épült a megyé
ben, ezek két fő típusba sorolhatók: 2 - 1 0 ni
közötti lemezhidak és 3-4 főtartós gerendahidak. A t ö b b t á m a s z ú , f o l y t a t ó l a g o s
műtárgyak legnagyobb nyílásmérete megkö
zelítette a 20,0 m-t.
Néhány kéttámaszú konzolos gerendahíd is
épült, így 1911-ben Zalaszentgróton (3,7+11,0+3,7),
mely képeslapon is szerepelt [3I és a zala-

Zalaapáti kis-Zala-híd (Zala Megyei Levéltár ÁÉH

iratok)

Lenti Kerka-híd (fotó: Mészáros T. László)

Az állványozási munkát megkönnyítő acél
gerendás megoldás Zala megyében nem volt
gyakori. Érdekes a Galamboki-patak-híd tör
ténete. Ez a 10,0 m nyílású híd az újjáépítése
kor (1949) - akkor a 7. sz. főúton volt - az ak
kori közúti hídszabályzat szerinti terhelésre
épült. Az időközben megváltozott előírást nem
elégítette ki, ezért 1951-ben vonóvasakat épí
tettek a hídba, melyeket dr. Gállik István ötle
te alapján hővel feszítettek meg. Ez hazánkban
az egyetlen ilyen módon utófeszített híd [16].

apáti kis-Zala-híd, mely
Menyhárd István tervei sze
rint 1941-ben épült [13].
1945 márciusában kö
zel 2 0 0 híd sérült, illetve
pusztult el robbantások kö
vetkeztében, köztük 46 vas
beton híd [14]. A pusztításról
és az újjáépítésről külön feje
zet szól, ezért itt csak röviden,
főleg technikai kérdésekről szó
lunk.
Öszvérszerkezetként épült újjá a Kerka-ártéri híd Lentiben
(fotó: Mészáros T. László)
Az újjáépítés kezdetben ál
talában az eredeti formában
1950-től már hídkorszerűsít esek, új
történt (lemez, bordás gerendahíd). A lenti
h í d é p í t é s e k is voltak a megyében. 1951-52Kerka-híd 1947-ben épült újjá. Ez a 20,0
ben Fenékpusztánál merevbetétes, alsópályás
m nyílású híd ma az egyetlen súlykorlátozásos
vasbeton ívhíd készült, történetét külön is
főúti híd a megyében (32 t) [15].
mertetjük. A híd m a nem visel forgalmat [17].
1946-tól 55 vasbeton lemezhíd épült,
Új technológia is megjelent: 1952-ben Zala
ezek típusszerkezetek. Említést érdemel a len
szentivánban két (6,8, ül. 7,0 m nyílású), 1953ti Kerka-ártéri híd, mely együttdolgozó ösz
ban Mihályfán és Zalaapátiban egy-egy 3,0 m
vérszerkezetként épült újjá [24].
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nyílású feszített pallós híd épült. A pallók
feleslegessé tették a zsaluzatot és a rábetonozással együtt felvették a húzófeszültséget.
Ilyen rendszerrel az országban 17 híd épült, de
ma már csak hat viseli a forgalmat, közülük
egy Zala megyében [18].
i953~ban épült Zalakomáron a
vasútvonal felett a kéttámaszú, kon
zolos, két főtartós keretszerkezetű
műtárgy, mely újdonságot jelentett
a megyei hidak között [19]. E híd
történetéről külön is beszámolunk.
Egyedi szerkezet a 75. sz. út
29,343 km szelvényében épült
Szévíz-híd, mely az eredeti 4,0 m
nyílású híd alapjait felhasználva, há
romnyílású, kéttámaszú konzolos
kerethíd [20].

Szévíz-híd a 75. sz. főúton
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szerkezet, mely feleslegessé tette az állványza
tot és nemcsak kéttámaszú, hanem háromnyí
lású szerkezetként is gazdaságos megoldás volt.
Az ilyen, általában cölöpalapozású hidak az
1955-ben indult kishíd-korszerűsítés kereté
ben gyakoriak voltak.

A zalaapátiZala-híd

(1959) (fotó: UVATERV)

A megye második alsópályás
v a s b e t o n ívhídja Zalaapátinál
épült 1959-ben. A feszített pályás,
fekvő téglalap ívkeresztmetszetű híd
s i k e r e s kísérleti m é r n ö k i al
k o t á s [21].
A k i s hidak korszerűsítése
Zala megyében igen sikeres volt.
1 9 5 5 - 1 9 6 0 között 101 h í d épült
át, ezzel megszűntek nemcsak a pro
vizóriumok, hanem a kis teherbírá
sú Zala-hidak is, s mindez hálózati
szemlélettel, azaz egy-egy úton min
den korszerűtlen híd átépült. A kor
szerűsített hidak zöme kis nyílású
lemezszerkezetű volt, 1958-tól előregyártott ge
rendákkal épült [22, 23].
A T illetve FT tartókkal max. 10,0 m nyílású
felszerkezetet lehetett építeni, ezért az ennél

1953-54-ben újjáépült két f o n t o s Za
l a - h í d (kaszaházi és andráshidai), ezek törté
netét külön ismertetjük. Említést érdemel,
hogy az újjáépítés az új hídszabályzat szerinti
terhelésre és a ko
rábbi 4,8 m helyett
nagyobb szélesség
gel történt [5, 8].
1958-ban új tí
pusszerkezet is meg
jelent: a fordított T
alakú előregyártott
gerendák alkalma
Háromnyílású Principális-csatorna-híd
(Hargitai Jenő
zásával készülő fel-

Pölöske-Gelse közt (ép.: 1963)
hídleírása)
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nagyobb nyílású hidak még
1960-ban is bordás gerendahídként épültek, pl. Gábor
jánházán a Kebele-patak híd
ja (20,4 m nyílás). A zala
béri Zala-híd volt az első
műtárgy a megyében, mely
takaréküreges szerkezetű.
Az ötnyílású (21,1 m-es leg
nagyobb nyílású) hídról kü
lön is beszámolunk.
1964-ben a barlahidai
C s e r t a - h i d a t adták át a
forgalomnak, mely az utófe-

A tüskeszentpéteri Zala-híd
(Hídépítő Vállalat)

terv és a Hídépítő Vállalat munká
ját dicsérik. E hidak közül a legrövi
debb a keménfai (51,0 m), a tüske
szentpéteri is kb. ilyen hosszúságú,
de ugyanolyan méretű ártéri híd is
épült, a leghosszabb a Pakod-Dötk
közötti (95 m). A monolit vasbeton
szerkezetek többsége szekrény ke
resztmetszetű folytatólagos gerendahíd [24].
Barlahidai Cserta-híd (17,0 m)
(fotó: Biri Gábor)

szített (Freyssinet rendszerű) hidak egyik korai
példája.
1963-tól igen eredményes Zala-híd építési
program indult: 1967-ig nyolc Zala-híd épült a
következő táblázat szerint.
a híd helye

nyílások
száma

max.
nyilas m

.
szerkezet

28,0

szekrény
szekrény

3

25,0
28,0

3
3
3

28,0
25,2
20,1

(73203. út)
Keménfai (74139. út)

2

21,7

szekrény

Zalalövői (86. sz. főút)

3

23,2

I takarék-

Pókaszepetki (7361. út)
Pakod-dötki (73205. út)
Kemendollári (73221. út)

3
5

Kávási (7409. út)
Zalacsébi (74141. út)
Tüskeszentpéteri

szekrény
szekrény
szekrény
bordás
lemez

üreges

Nagy teljesítmény volt négy év alatt az öszszesen 570 m-nyi Zala-híd megépítése, az Uva52

Az előregyártás és a feszítés,
mint arról már volt szó, a megyében
is megjelent (feszített pallós, utófeszített, for
dított T tartós hidak). Az előregyártásnak egy,
a későbbiekben nem alkalmazott típusa a Tűrj én
a Nádas-patakon 1968-ban épült feszített,
takaréküreges, l e m e z s á v o s h í d volt (Még
egy ilyen híd épült az országban)
építés
[18].
éve
Az előregyártott felszerkezetek 1963
10,0 m nyílás felett - az ún. tinédzser
1964
tartókkal, előregyártott hídgerendá
1964
val (EHG) épültek az országban
1965
1971-től.
1966
1967

Zala megyében 1975-ben készült
el
az
ö t n y í l á s ú zalaszentgróti
1967
Zala-híd 22,6 m-es EHG tar
I 1967
tókkal, keresztfeszítéssel [25].
Hasonló méretű és szerkezetű az
ugyanebben az évben épült zalacsányi Zalah í d is. A keresztfeszítés helyett 1973-tól a 10
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m-nél nagyobb nyílású előregyártott ge
rendás hidak együttdolgoztató vasbeton
lemezzel készültek. (Ezek jelölése EHGE.)
A nyíláshatár növelését 1975-től (14-30 m)
az EHGT tartós gerendák gyártása tette lehe
tővé. Zala megyében elsőként épült Zalaeger
szegen 1976-ban a négynyílású, vasút feletti
híd (17,9 m-es nyílásokkal) [26].

Zalaegerszeg előregyártott gerendás
(fotó: Biri Gábor)

felüljárója

Zalaegerszeg elkerülő Zala-ártéri-híd
(fotó: Biri Gábor)

1985-ben a 7. sz. fő
út Nagykanizsát elkerü
lő szakaszán a szombat
hely-nagykanizsai vasút
vonal felett háromnyílá
sú, ugyancsak EHGT ge
rendás híd épült, s Fe
nékpusztánál a „Balaton
hídja", a felső keresztkötéses vasbeton ívhíd mel
lett, annak gyakori ütkö
zési kára miatt egynyílású
(29,0 m) ilyen felszerke
zetű híd áll 1988 óta [23].

technológia
előfeszített palló

Más típusú előregyártott gerendákkal is
épültek hidak: KCs tartóval 1982-ben a 7. sz.
főút 204,914 szelvényében és UB tartóval
2001-ben a 74. sz. főút Zalaegerszeget elkerü
lő szakaszán épült Zala-ártéri híd [23].
Áttekintésül a vasbeton hídépítés 1945 utá
ni technológiai fejlődésének megyei áttekinté
sét táblázatban is bemutatjuk, összehasonlítá
sul az országos bevezetés időpontját is
feltüntetve.
A táblázat nem tartalmazza az or
szágosan alkalmazott összes technoló
giát, csak azokat, melyekből Zala me
gyében is épült híd.
A hidak teherbírásának növelésé
ben jó megoldás a külsőkábeles erő
sítés. E megoldás alkalmazásában Za
la megye élenjárt. 1993-ban Zalabaksán a Kerka-hidat „B", a Cupi-patak híd
ját pedig „A" teherbírásúra erősítették a
Pannon-Freyssinet technológiájával [27].

Zalabaksa megerősített Kerka-hídja
(fotó: Mészáros T. László)

jellemző
nyílás

bevezetés éve
országos
megyei

a híd helye

3-7 m

1950

„külső kábeles" utófeszített
T és FT tartó

10-15 m
2-10 m

1949
1957

utófeszített ív

36-70 m
2215-22 m

1957
1963
1971

1963
1975

Zalaapáti
Zalaístvánd
Zalaszentgrót

9-23 m

1973

1978

Zalaegerszeg,

14-30 m

1975
1981

1985
1982

1988

2001

Szekrény keresztmetszetű
EHG (feszített)
EHGE (feszített)

1952
1949
1958
1959

Zalaszentiván
Galambok
Bezeréd

vasút felett
EHGT (feszített)
KCS tartó
UB (feszített)

2-12 m
8-25 m

Nagykanizsa
Nagyrécse
Zalaegerszeg,
Zala-ártéri híd
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A teherbírás-növekedést a próbaterhelések
igazolták, a kedvező tapasztalatok alapján 199496-ban a zágorhidai Cserta- és az andráshidai
Zala-hidat, végül, de nem utolsósorban a me
gye legrégibb négynyílású Zala-hídját is ezzel a
módszerrel sikerült alkalmassá tenni a mai for
galomra [27].
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A hidak újjáépítése

A háborúknak mindenkor célpontjai és
vesztesei voltak a hidak. Zala megyében a
16-17. században rengeteg példát találni hidak
lerombolására, újjáépítésére. Elsősorban a Za
la átkelőhelyei - elsősorban a hidak - voltak
fontos stratégiai pontok, m e l y e k védel
m é r e erősségek szolgáltak.
Abban az esetben, ha az átke
lést nem tudta a magyar védelem
megakadályozni, úgy a hidat el
bontották, helyette kompot ál
lítottak be, így volt ez pl. a leg
fontosabbnak tekinthető hídvégi
hídnál [1] vagy Mándhidánál, ahol
a zalavári apát, mivel nem tudta
kellően védeni, leromboltatta a
hidat [2]. Gondoskodtak arról is,
hogy a gázlókat ne tudja használ
ni a török, ezeket rendszeresen „be
vágták", elrontották [3]. Messzire
vezetne a hidak történetétől az em
lített gyakorlat részletes bemuta
tása és értékelése.

árulkodik arról, hogy a háború felértékelte a
hidak fontosságát. Ebből az időből szerencsé
re sok Zala megyei hídlap fennmaradt, melyek
gondos teherbírás-számításai, jó fényképfelvé
telei a hídtörténettel foglalkozónak nagy érté
kek [6].

A török kiűzése után az utak,
hidak helyreállítása megtör
tént, erről tanúskodik az 1784ben készített katonai felmérés, me
lyen 572 híd számolható össze,
majd a megyében készített felmé
rések is [4].
H i d a k ú j j á é p í t é s e árvíz
károk miatt is s z ü k s é g e s volt
több esetben, a megye akkori Za
Muraszerdahely két Mura-hídjából ennyi maradt
(Üdvözlet Alsólenduáról, Lendva, 1997)
la-, Mura- és Dráva-hídjai közül
többről szólnak levéltári adatok
[5]. A r e f o r m k o r b a n kezdődő, illetve akkor
A második v i l á g h á b o r ú b a n - 1941-ben
kiteljesedő v í z r e n d e z é s e k sokat segítettek a
- a megye visszakapta a trianoni békeszerző
hidak állagmegóvásában is. A későbbi időből
déssel elvett déli területeit (Muraköz stb.); el
az 1938 körüli s z é l e s körű hídvizsgálat
ső reakcióként hidakat robbantottak fel pl.
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Letenye, Muraszerdahely. A roncskiemelések
1942-43-ra elkészültek, s az ideiglenes jellegű
helyreállítás is [7]. A h á b o r ú végnapjaiban
érthetetlen, h a t a l m a s pusztítás é r t e Za
la m e g y e hídjait. A front csak két hétig érin
tette a megyét 1945 márciusában, a háború vég
napjaiban, a kár mégis rendkívül nagy volt,
közel 200 hidat robbantottak fel.
A letenyei M u r a - h í d a megye mai terüle
tén lévő hidak közül egyedülállóan szerencsét
len sorsú volt: 1945. április 5-én az utolsó se
regtest, miután elhagyta a trianoni területet,
felrobbantotta a hidat [15]. Biztosan több eset
ben megkísérelték megakadályozni egy-egy híd
felrobbantását, ismert, elhíresült a zalaszent-

A megrokkant Mura-híd (Thury György Múzeum)
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gróti szép négynyílású boltozat m e g m e n 
t é s e Hatamov törzsőrmester önfeláldozásával
[8].
A tételes kárlista nem maradt fenn, s a kü
lönböző források kissé eltérő adatokat tartal
maznak: 169-199 közöttieket [9, 12]. Kevés ki
vétellel minden jelentős híd elpusztult, a Zalahidak közül csak a zalaszentgróti és a kehidakustányi kerülte el a pusztulást, a fontosabb
utakon még az egész kis nyílásúakat (2,5-4 ni)
is sorozatban robbantották. Akart jelzi, hogy az
állami és törvényhatósági utak 372 hídja, mely
2184 m összhosszúságú volt, ebből egy 1949-es
országos felmérés szerint elpusztult 1529 m,
4 8 % [11]. A megye összes hídjára kiterjedő
(tehát a vicinális utakat is tartalmazó) kárku
tatás szerint 1957 m-nyi híd pusztult el, ez a
megyéket tekintve is a legtöbb és közel annyi,
mint a budapesti Duna-hidak összes háborús
kára [9]. Zala m e g y é b e n pusztult el a leg
t ö b b híd, a második legtöbb kárt szenvedett
megye Pest-Pilis-Solt-Kiskun volt 117 felrob
bantott híddal [9]. A kár értékét 7,8 millió P-re
becsülték, ám felbecsülhetetlen a veszteség,
hisz robbantás áldozata lett a zalalövői híd is,
mely országosan egyedülálló alkotás volt [12].
A helyreállítás ügyében a Kereskede
l e m - és Közlekedésügyi M i n i s z t é r i u m
1 9 4 5 . július 21-én adta ki k ö r r e n d e l e t é t ,
mely szerint Zala vármegyében Ullrich Zoltán
miniszteri osztálytanácsos irányította a hídhelyreállításokat [13]. Országosan hét neves
szakember irányította a munkákat, Zala me
gyében központi építésvezetőként (műszaki el
lenőr) Újtelki István főmérnök segítette Ullrich
Zoltánt. Természetesen központi intézkedés

A zalalövői Zala-híd provizóriuma (Hídlap 1948, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
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provizóriuma

Keszthely-sármelléki úton hídroncsra épült provizórium
(Hídlap 1948, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

kül készültek, jól kihasználva a megmaradt
hídfőket, sőt a felrobbantott vasbeton felszer
kezeti elemeket is.
F e n n m a r a d t a k tervek is, hisz Kerka-,
Zala-hidak pótlására tekintélyes méretű
hídszerkezeteket kellett építeni.
Ideiglenes hidak, hídrészek haladék nélkül
épültek. A jelentősebb költségű munkákról
fennmaradtak a pénzügyi elszámolások is, pl.
1946-ból 16 hídra vonatkozóan [18]. Az állam
építészeti hivatal iratanyagában havonkénti
jelentések találhatók a munkák előrehaladásá
ról, s megállapítható, hogy a hivatal saját erő
ből is készített terveket, végzett építési mun
kákat [19].
1947-ben ünnepélyes keretek között a d 
ták át, e l s ő k é n t Nagykanizsán, a Princi
pális-csatorna teljesen újjáépített h í d 
ját. Ebből az alkalomból a helyi sajtó megem
lékezett 169 híd helyreállításáról [20].

nélkül is megindult a hidak helyreállítása, mint
arról Zalaszentgróton emléktábla tanúskodik,
megerősítve, hogy 1945. március 29-én, egy nap
pal a front átvonulása után, lakossági segítség
gel folyt egy híd helyreállítása, amikor is német
aknatűzben 11 polgári személy halt meg [8].
Az államépítészeti hivatal fennmaradt ira
taiból jó képet lehet nyerni az akkori állapo
tokról, a helyreállítások nehézségeiről [14].
Természetes, hogy k e z d e t b e n csak p r o 
vizóriumok épültek, előfordult, hogy kisebb
hidakat betömtek vagy máglyával hidalták
1946 júniusában 150 billió pengőt utalt ki Dr. Széchy
Károly hídújjáépítésre (Zala Megyei Levéltár)
át a híd helyét. A provizóriumok sok, ötletes
megoldását örökítet
ték meg - a szerencsé
re fennmaradt - hídlapok [16].
A megyében 1945b e n még 210 fahíd
volt, így nagy gyakor
lata volt a hidakkal fog
lalkozó műszakiaknak
és mesterembereknek
is [17]. A kisebb provi
zóriumok valószínűleg
Nagykanizsán a Principális-csatorna új hídját 1947 augusztusában
avatták
különösebb tervek nél
(ÜKIG

hídarchívum)
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Ugyanabban az évben újjáépítették Lenti
ben a kétnyílású (2x10 m) Kerka-ártéri hidat, de
az eredeti vasbeton szerkezet helyett acéltartó
val együttdolgozó (ún. öszvér) szerkezettel [21].
Érdekes, hogy más megyékkel ellentétben nem
volt jellemző (elsősorban az állványozás meg
könnyítésére) I tartós együttdolgozó vasbeton
lemez szerkezetet építeni. A végleges újjáépí
tési munkák elsőként a főutakon történtek meg,
előrelátóan, az igényeknek megfelelő széles
séggel.

A HÍDÉPÍTÉS FEJEZETEI

A fenékpusztai Zala-híd rácsos
(Hídlap 194S, Kiskőrösi Közúti

faprovizóriuma
Szakgyűjtemény)

márciusában. A megmaradt hídrészhez csatla
A Zala-hidak közül elsőként a b a l a t o n kozóan nyolcnyílású provizóriumot építettek.
hidvégi hidat építették újjá 1948-ban, az ere
Az újjáépítéskor több alternatíva elemzése
deti nyílásbeosztással, de az eredetinél széle
után, az eredeti nyílásbeosztással, de nagyobb
sebb kocsipályával (6,0 m), részben hegesztett,
szélességgel (4,8 m helyett 7,0 m) és három
alsópályás ívhídként [22]. Az újjáépítés idején
a felrobbantott híd melletti
provizóriumon haladt a for
galom.
1949-ben 23 híd végle
ges újjáépítéséről és a roncs
kiemelések teljes munkaidő
ráfordításáról: (288 ezer óra)
tudósít a minisztériumi fel
mérés [12].
1951-ben megkezdődött
a fenékpusztai Zala-híd
újjáépítése. Említésre mél
tó az itt alkalmazott 2x10 mes típus, r á c s o s faprovizórium, mely 1946-ban lett kész
A kaszaházi Zala-híd
provizóriuma.
[16]. Ez a Zala-híd anyagta
(Közútkezelő tervtára)
karékossági okból az akkor
rendelkezésre álló csőanyag
gal m e r e v b e t é t e s , vasbe
t o n ívhídnak épült [23]. A
csőanyagot a Margit-híd épí
tésénél tervezték felhasznál
ni, ám az acélszerkezettel
épült, így mód volt az ország
ban néhány 40-50 m nyílású
ívhidat építeni [24].
1953-ban adták át a for
galomnak a kaszaházi Zalahidat. A Zalaegerszeg közle
kedésében fontos híd két nyí
lását robbantották fel 1945
újjáépítése 1953-ban a terelő híddal (fotó: Uvaterv, 1954)
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főtartóval, folytatólagos vasbeton gerendahíd
épült [25I.
1953-ban kezdődött az újjáépítése és 1954b e n készült el a megnövelt nyílásszámú andr á s h i d a i Zala-híd, a kaszaházihoz hasonló
kialakítással. Vízügyi igények miatt kellett az
eredetileg háromnyílású hidat egy nyílással
bővíteni. Az út vonal vezetési hibáit a híd újjá
építése során korrigálták. Az építés idején ide
iglenes faszerkezeten haladt a forgalom [26].
i 9 5 5 - b e n nagyon jelentős és sikeres kishídépítési p r o g r a m indult az országban
[27]. Zala megyében 1945-től 1955-ig 9 0 ,
! 9 5 5 - 6 4 között p e d i g 165 híd. Zala me
g y é b e n tehát a h i d a k újjáépítése töretle
nül, s ő t a korábbinál is nagyobb ütem
b e n folytatódott, k o r s z e r ű s ö d ö t t .
Figyelemre méltó, hogy ebben az idő
szakban épült újjá a letenyei Mura-, a
zalabéri, a zalaistvándi, a pakod-dötki és a
kemendoUári Zala-híd is, tehát nemcsak kis
hidak [28].
A l e t e n y e i M u r a - h í d roncskiemelése
maradéktalanul csak 1959-ben készült el, az

érdemi tervezés és építés pedig 1955-től folyt.
Az Uvaterv tervei szerint az eredeti nyílásbe
osztást megtartva (a jugoszláv oldalon később
egy ártéri hídrészt kellett csatlakoztatni) új,
felsőpályás, hegesztett acél főtartójú, vasbeton
pályalemezzel együttdolgozó felszerkezet épült
[30]. A határhíd újjáépítése áttörés volt a ma
gyar-jugoszláv határon lévő hidak sorsában.
A felrobbantott zalaapáti Zala-hídnál
rácsos faszerkezetű provizórium szolgálta a köz
lekedést, egyre nehezebben, súlykorlátozással.
1956-ban érdemi döntés született - a régi há
romnyílású híd helyett - egynyílású vasbeton ívhíd építése ügyében. A 44,0 m nyílású ívhíd épí
tés szakmai viták közepette végül sikeres volt,
a feszített pályalemez, az acél függesztőoszlopok a hídszerkezet típus legjobb elemei [29].
Hosszan lehetne sorolni a viszonylag későn
újjáépült, ezért általában egyre korszerűbb vas
beton szerkezeteket, ám a hidak nagy száma
miatt rendkívül terjedelmessé tenné az ismer
tetést, szerencsére jól dokumentáltan hozzá
férhető a Zala megyei hidak dokumentációja
(tervek, törzskönyvek, iratok stb.)

Az új, korszerű Zalaapáti Zala-híd (fotó: Uvaterv, 1959)
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A zalabéri Zala-hídról mégis érdemes
szólni, mert a korábbi 30 m nyílású acél me
derhíd, egy négynyílású (4x8,0 m) és egy 10 m
nyílású vasbeton híd helyett, a vízrendezés
szempontját is figyelembe véve egy ötnyílású
Zala-híd épült. Ez volt az első s z e k r é n y ke
resztmetszetű, v a s b e t o n Zala-híd [31]. A há
borús pusztítás a 10 m-es vasbeton és a bolto
zott hidat nem érintette, ezek átépítését az
említett vízügyi szempont indokolta.
A megye leghíresebb hídjának, a zalalövői
n e k az újjáépítése 1967-ig húzódott, nyil
ván éppen a híd műemléki védettsége és a meg
változott közlekedési és vízügyi igények miatt.
Az ötnyílású b o l t o z a t két nyílását újra
kellett volna é p í t e n i , s a Zala-meder rende
zésével „emlékhíd" maradhatott volna, de nem
így történt. Erről az egyedi hídleírások között
még lesz szó.
Nemcsak a legnagyobb - 11,4 m - nyílású
boltozat tűnt el a Zala megyei utakról, hanem
a boltozott hidak kb. 90 %-a: 1945-ben 210
boltozat volt, ezek száma 1967-ben már csak
37 volt, 2003-ban pedig 21 [10,17, 28]. Kár ér
tük, nem kár viszont, hogy a megyére oly jel
lemző fahidak s z á m a ennél is jobban csök
kent: 1945-ben 209,1967-ben 41, és 1977-ben
m á r n e m volt e g y e t l e n fahíd s e m az or
s z á g o s közutakon [10,17, 28].
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Országos közutak hidjai

A m e g y é b e n 437 k ö z ú t i híd van a Zala
Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társa
ság kezelésében 5608 m szerkezeti hosszal és
49 589 m 2 pályafelülettel. Összehasonlításul az
országos közutakon 6059 darab híd van (Zala
megye ebből 7,2 %) összesen 1101 991 m 2 pá
lyafelülettel (Zala megye ebből 4,5 96).
A megye hídállománya 1945 óta alapvetően
megváltozott. A háborús pusztítás előtt 209 bol
tozat, 210 fahíd, 101 vasbeton műtárgy és 22 acél
(rácsos acélszerkezeten kívül viszonylag kis nyí
lású acéltartós hidak voltak). A háborús pusz
títás közel 200 hidat érintett, ezeket újjá kel
lett építeni, gyakran az előzőtől eltérő szerke
zettel. A vízrendezések, a kishidak korszerűsí
tése és az útkorszerűsítések eredményeként a
boltozatok száma 21-re csökkent, fahíd pedig
nincs, így az 1945-ben 77 %-ot kitevő állomány
mára 5% alá csökkent.
A h i d a k átlagéletkora az országos 47 év
körülihez képest kedvezőbb, a megyei átlagélet
kor 45 év. A I I . világháború után épült a hídállomány 92 %-a. 14 híd
épült 1920 előtt.
A legöregebb híd az
1825-ben épült nemes
büki boltozat.
A hídállomány meg
oszlása, paraméterei a
megye dombvidéki vi
szonyainak megfelelő
ek.
Igen sok a kis- és
közepes nyílású híd. A
többségénél a legna
gyobb szabad nyílás
nem éri el a 10 métert
(79%). A 10-30 méter
szabad nyílás tartomá
nyába 91 híd tartozik,

a 30 m-nél nagyobb nyílású hidak száma pedig
három. Többnyílású híd 53 van, ebből a leggya
koribb a háromnyílású, 33 darab. A l e g t ö b b
nyílású a kerkaszentkirályi Kerka-híd (9 nyí
lású) és a pethőhenyei Zala-híd (8 nyílású).
A legnagyobb n y í l á s ú és szerkezeti
h o s s z ú híd a letenyei Mura-híd 44,5 m hoszszú középső nyílásával és 141 m szerkezeti
hosszával. A megye jelentékenyebb műtárgyai

A letenyei Mura-híd
(fotó: Mészáros T. László)
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a Zala folyót keresztezik. A Zala-hidak száma
21, a Zala árterén 6 híd található, továbbá a
Kerkán 9, a Kerka árterén 7, a Kiskerkán 2 híd,
a Válicka főágán 12, árterén 2, a Cserfán 8, a
Principális-csatornán 8 híd van az országos
közúthálózaton.
A leghosszabb Zala-híd a pethőhenyei
124,4 m szerkezeti hosszával, a legnagyobb
szabad nyílású pedig a zalaapáti 44,2 m nyí
lással.
A vasút fölötti hidak közül a zalaegerszegi
vasút feletti h í d a l e g h o s s z a b b a 76,3 m
szerkezeti hosszával, a l e g n a g y o b b nyílású
pedig a türjei vasút feletti h í d a 24,9 m nyí
lásával, mindkettő híd a Budapest-Zalaeger
szeg vasútvonal fölött helyezkedik el.

Vasút feletti híd Türjén
(fotó: Mészáros T. László)

A Mura- és Zala-hidak adják a megyei állo
mány hídfelületének 30 %-át.
Főutakon 103 híd van ez a teljes állo
mány 24%-a, de felületük a teljes megyei állo
mány 89 %-a. Összekötő úton 245, bekötőúton pedig 89 híd található.
Összesen 19 h í d o n van korlátozás (két
magasságkorlátozás, tizenegy súlykorlátozás hét db 32 tonnás és négy db 22 tonnás - , hat
útszűkület).
Főúton egy hídon van csak korlátozás: a
lenti Kerka-hídon 32 tonnás súlykorlátozás.
A hidak s z é l e s s é g szerinti megoszlása vi
szonylag kedvező, 5 híd szélessége nem éri el a
4,8 métert ( 1,1%), 6 méter alatt pedig 11 híd
van (2,5%).
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Hidak teherbírása [db]
(összesen 437 db)

9-22 tonna (4 db)
32 tonna (7 db)

! tonna (135 db)

A megyében 3 4 híd tartozik a kiemelt híd
kategóriába (8 %), de a hídfelület (4196) tekin
tetében ezek a hidak adják a megyei értékek
jelentős hányadát. (Ide tartozik a Mura-, 20
Zala-, 6 Kerka-híd, 5 vasút fölötti híd, vala
mint 2 egyéb patakhíd). A hidakkal részlete
sebben az Egyedi hídleírások c. fejezet foglal
kozik. A kiemelt hidak méretük, koruk, építési
technológiájuk miatt különleges kezelést és fi
gyelmet élveznek 5 vagy 10 évente fővizsgála
tokat készítünk róluk.
A hidak felszerkezete meglehetősen szí
nes képet mutat. Darabszám szerint a monolit
vasbeton (245 db) és az FT tartós szerkezet
(107 db) adja az állomány több, mint 80 %-át.
A többi híd közül 47 előregyártott feszített vas
beton, 8 utófeszített vasbeton, 9 öszvér és acél
felszerkezetű, valamint 21 boltozat. Klasszikus
acélszerkezet a Zalát áthidaló balatonmagyaródi merevítőgerendás ívhíd.
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Alibánfai Zala-híd (ép.: 1930)
(fotó: Mészáros T. László)

Keszthely Csókakői-patak hídja
(fotó: Mészáros T. László)

Balatonmagyaródi
Zala-híd mosás közben
(fotó: Höffer József)
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A megye Zala-hídjai folyásirány szerinti
(Hajós Bence rajzai)
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sorrendben
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Zala megyei kiemelt hidak és boltozatok (Közútkezelő, Biri Gábor)
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Autópálya hidak építése a megyében

Autópálya hidak Becsehely-Letenye térségében (M7, M70)

híd sz.

a híd helye

áthidalt akadály

fesztávok (m)

felület (m2)

felszerkezet típus

12,2+23,4+12,2

1

M7 222,833 km

patakhíd

1571

előregyártott (FCI)

2

M7 2 2 4 , 4 7 5 km

6836. j . út hídja

16,1+16,4+16,4+16,1

802

előregyártott (FCI)

3

M7 226,817 km

vadátjáró a.p. felett

12,0+15,0+15,0+12,0

1286

monolit alulbordás

4

M7 227,510 km

6835. j . út hídja

10,0+17,0+17,0+10,0

800

előregyártóit (FCI)

5

M7 228,470 km

mellékút hídja

10,0+17,0+17,0+10,0

676

monolit alulbordás

6

M7 2 2 9 , 6 8 7 km

M7-M70 csomópont „B"

10,0+15,0+18,5+10,0

575

7

M7 2 3 0 , 2 5 4 km

M7-M70 csomópont „A"

56,6+62,0

1396

8

M7 2 3 0 , 9 9 6 km

Béci-patak hídja

9

M7 231,059 km

mellékút hídja

M70 1,391 km

Béci-patak hídja

12
13

Becsehely

26,0

857

előregyártott (FCI)

11,1+17,2+17,2+11,1

579

előregyártott (FCI)

25,95

994

előregyártott (FCI)

Borsfai-patak hídja

14,0

249

előregyártott (UH)

Béci-patak hídja

14,0

119

előregyártott (UH)

csomópont
14

Vizig út 0,079 km

Az M7 autópálya B e c s e h e l y é s o r s z á g 
h a t á r k ö z ö t t i szakaszán 12 h í d é p í t é s é r e
v a n szükség. Ezek közül öt az autópályát ve
zeti át akadályok felett, öt az autópálya felett
épül, kettő pedig az M7-M70 elválási csomó
pont része.

A 2. sz. híd építés közben
(fotó: Hídépítő Rt.)

monolit alulbordás
extradosed

gerendás felszerkezet és két monolit vasbeton
felszerkezetű híd, egyikük vadátjáróként épül.
Néhány jellemző munkamennyiség: cölö
pözés 3600 fm, szerkezeti beton 8350 m3, al
kalmazott előregyártott tartó 292 db, szigete
lendő felület 9708 m2 [1].

Az 5. sz. monolit alulbordás műtárgy
(fotó: Hídépítő Rt.)

Az öt autópályahíd közül négy egynyílású és egy
háromnyílású, előregyártott tartós felszerkezettel
épül. Az pálya felettiek közül három előregyártott

betonozása

Valamennyi híd alapozását helyszínen ké
szülő vert, úgynevezett Franki-cölöpökkel ala
pozták.
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Ezen a szakaszon épül az első ma
gyarországi, idegen nevén extradosed
típusú hídfelszerkezet. Ennek lénye
ge, hogy pilon felett átvezetett kábe
lekkel, mintegy kiemelt magasságú fe
szítő kábelekkel biztosítják a híd meg
felelő teherbírását. Az M7 autópálya
230,254 km szelvényében épülő hi
dat eredetileg négynyílásúra tervezték
(20,9+23,5+33,6+27,3 m), ehelyett
a z o n o s szerkezeti magassággal,
kétnyílású (56,6+62,0 m), 39,56°
ferdeségű újszerű hidat tervezett a
Hídépítő Rt. A feladat újszerűségén
kívül azért volt bonyolult, mert a szer
kezeti magasságot nem lehetett nö
velni [2].
A kivitelezési munka jó ütemben
halad, az előregyártott gerendás hidak
készültsége jó, szerkezetkész állapo
tuk (egy híd kivételével) április, illet
ve május hónapban várható, a mono
lit szerkezetűek természetesen kissé
lassabban készültek, de május végén
ezek szerkezete is készen lesz [3].
Az M7 építés
közben
(fotók:
Mészáros T.
László)

A 7. sz. extradosed híd

látványterve.

Irodalom:
[1] Rapkay Kálmán: Autópályák
és hídjaik, Hídépítők 2 0 0 3 . 4. sz.
[2] Wellner Péter: Amit tervez
tünk, építjük, Hídépítők 2004. 1.
[3] Lukács Zsolt: Becsehely-Letenye szakasz (Beszámoló az épí
tési munkákról), Hídépítők 2004.
és építés közben (terv és fotó: Hídépítő Rt.)
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A Zala megyei önkormányzati hidak

A Zala megyei önkormányzati hidak száma a
megye közigazgatási határaival, valamint hídleadásokkal és -felvételekkel (országos, illetve
saját használatú) együtt folyamatosan változott.
1945 előtt a törvényhatósági és vicinális utak
általában önkormányzati kezelésben voltak.
1936 decemberében 1800 km önkormány
zati kezelésű út volt 4 7 0 híddal é s 2 4 0 9 át
eresszel [1].
A II. világháború után többször és jelentő
sen változott a közutak tulajdonjoga és kezelé
se. Többszöri módosítás után stabilizálódott a
közutak országos és tanácsi kezelésbe történő
tartozása. 1965-ben a tanácsi u t a k o n 357
híd volt: 236 f a h í d , 4 4 boltozott és 77
v a s b e t o n híd [2].

732. sz.főút 11,360 km felhagyott szakasza
önkormányzati
kezelésben
(Közlekedési Felügyelet archívuma)

ma

Az ország egészére kiterjedő felmérés sze
rint Zala megyében 1980-ban 249 tanácsi híd
volt. Lényegesen kisebb és más összetételű volt
ekkor az állomány: 79 fahíd, 12 boltozat, 12
acéltartós és 127 vasbeton híd volt [3]. Fenn
maradt az 1981-84 között készített csoportos
nyilvántartás járásonkénti bontásban. Ezt a
kézi nyilvántartást számítógépre vittük. Ebben
a nyilvántartásban nem szerepeltek a tsz-ek
hidjai [4].

A hidak kb. 40 %-áról van hídlap, fotó, terv
vagy egyéb adat. A nyilvántartások és tervek a
megyei Közlekedési Felügyeletnél találhatók.

Zalatárnok
Műnyilvántartása
(Közlekedési Felügyelet
archívuma)

Az 1981-84-es nyilvántartásból kiol
v a s h a t ó fontosabb következtetések.
Ebben az időben 440 tanácsi kezelésű híd
volt, közülük 148 db (34 %) gyaloghíd.
AJZ összes hídfelület 12 5 8 6 m% az öszszes hídhossz 4488 m volt, tehát a megye ön
kormányzati hídállományát a nagyszámú és vi
szonylag kis hidak jellemezték. 10 m vagy ennél
nagyobb nyílású híd csak 52 volt. Az átlagos
hídfelület 28,6 m2, az átlagos hídhossz 10,2 m
volt.
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Szentkozmadombja
boltozata
(Közlekedési Felügyelet
archívuma)

Egy hídlap rajzzal és fotóval
(Közlekedési Felügyelet
archívuma)

A felszerkezetek anyagát tekintve: 109 fa
híd (25 96), 54 acéltartós híd (12 %), 36 tégla
boltozatos híd (8 %), 12 beton- vagy kőboltozatos híd (3 %), 219 vasbeton híd (50 %) és 10
hullámlemezes acélcső (2 %) volt a megyében.

Szép vonalú téglaboltozat
(Közlekedési Felügyelet

Pórszombaton
archívuma)

Galambok gerbencei híd
(Közlekedési Felügyelet
archívuma)
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A h i d a k korára vonatkozó adatok nem teljes
körűek, a rendelkezésre álló információ sze
rint 34 híd épült 1945 előtt.
A hidak teherbírását tekintve megállapítha
tó, hogy a teherbírások jelölése nem egyértelmű
(üzemi, tervezett), a nyilvántartott teherbírások
viszonylag csekélyek: legfeljebb 15 159 %, 201
vagy „C" 23 %, és legalább 40118 %.
A megye jelentősebb vízfolyásait, a Zalát
öt, a Kerkát és holtágait nyolc önkormányzati
híd ívelte át.

Zalabaksa Kerka-hídja a régi országos híd
alépítményén (Közlekedési Felügyelet
archívuma)

Öszvérszerkezetű gyalogos és kerékpáros híd
(ép.: 1995) napjainkban (fotó: Mészáros T. László)
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A városokban volt a hidak 17,7 %-a (78 db),
a községekben a hidak 82,3 %-a (362 db). A
városi hidak eloszlása az alábbiak szerint ala
kult: Keszthelyen 37, Nagykanizsán 15, Lenti
ben 14, Zalaegerszegen 12 híd volt.
Az önkormányzati hídvagyon fejlő
dése az utóbbi 10 évben.
Murakeresztúr külterületi hídja
(Közlekedési Felügyelet archívuma)

Jelenleg a hidak számbavételét nehezíti, hogy
a kezelők száma megsokasodott. A városi ön
kormányzatok saját nyilvántartást vezetnek. A
községi önkormányzatok 1993-ban létrehozták
a Zala Megyei Települési Önkormányzatok Út
kezelői Társulatát, amely 191 taggal a megyei
településeknek 76 %-át fedi le, a többi település
önálló nyilvántartást vezet. A fenti társulat egyik
célja, hogy 2005-ig nyilvántartásba vegye az
összes önkormányzati kezelésű hidat.

2000. december 31-i kimutatás szerint ma
410 önkormányzati kezelésű híd van a megyében,
ezek összhossza 3056 m, területe 13 237 m2.
Sok figyelemre méltó adat található ebben a
kimutatásban, pl. gyaloghíd csak 47, kerékpár
túd 18 van. A részletes elemzéstől eltekintünk,
mert szúrópróbaszerű vizsgálattal hiányossá
gok fedezhetők fel ebben a felmérésben.

Kerkabarabás hídja
(Közlekedési Felügyelet
archívuma)

Érdekes gyaloghíd Csesztregen
(fotó: Mészáros T. László)

Iklódbördöcei többnyílású híd
(Közlekedési Felügyelet
archívuma)

Kerékpáros híd Lentiben
(fotó: Mészáros T. László)
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Egyfelől a fenntartásra kevés pénz és ener
gia jut, így az önkormányzati hidak állapota
tovább romlik, és a megyei hídállomány érté
ke csökken. Másfelől az utóbbi évek pályázati
lehetőségeit kihasználva jelentős közúti híd
építések történtek főleg 1998-ig, azután pedig
főleg a kerékpárút-építések hidjai épültek ugyan
csak pályázati pénzből. Új szerkezetek jelentek
meg, 10 ilyen híd épült a megyében [6]: KHVM
Céltartalék Bizottság német hadihídjai, Tubosider hidak, előregyártott feszített főtartós hi
dak, a közműszolgáltatók különböző, a Zalát
keresztező csőhídjai.

Említésre méltó a nagykanizsai v a s ú t fe
letti r á c s o s felszerkezetű híd volt (36,3 m),
amelyet aztán a főtartó korróziója miatt a vas
út fölül 1995-ben el kellett bontani. Helyére mo
nolit felsőpályás vasbeton ívhíd épült.
Az egyik legérdekesebb szerkezetű híd a
Kányavári szigetre v e z e t ő ragasztott fatartós ívhíd, melyet utóbb szélnyomásra mereví
teni kellett.

Sármellék hadihídból készült műtárgya
(fotó: Mészáros T. László)

A kányavári szigetre vezető híd
(fotó: Biri Gábor)

A megye jelentősebb önkormányzati
hidjai, j e l l e m z ő hídcsoportok.

Önkormányzati kezelésbe került a volt köz
úti, vasbeton ívszerkezetű fenékpusztai Zalahíd, amely jelenleg közművezetékeket tartó
hídként működik.
A gyaloghidak külön kategóriáját képezik a
sodronyköteles f ü g g ő gyaloghidak. Eze
ket a szerkezeteket a MOL nagykanizsai Fúrási
Vállalata terjesztette el a kőolajfúrási területe-

A legidősebb a zalaszentgróti t é g l a b o l 
tozatos híd, 1846-ban épült, műemléki védett
séget élvez. Jelenleg nincs funkciója, tervek sze
rint a városi kerékpárúti rendszer kiemelt híd
ja lesz.

Zalaszentgrót
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újjáépített műemlék hídja (fotó: Mészáros T. László)

Gyalogos függóh íd
Pórszombaton
(fotó: Biri Gábor)
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ken, ezekből még található egy-egy szépen kivi
telezett példány.
A zalai agyagra épülő fejlett téglakészítési
technológiát felhasználva gyönyörű és az idő
vel máig dacoló téglaboltozatos h i d a k ta
lálhatók a m e g y é b e n több helyen. Máig jó
állapotban fennmaradt 3 egymás közelében lé
vő, a Liszói-patakot átszelő, a liszói hegyet
a faluval összekötő téglaboltozatos-mellvédes
híd, melyek az ismeretlen építő magas szak
mai tudásáról tanúskodnak.

A zalaegerszegi Skanzen hangulatos
(fotó: Mészáros T. László)

hídja

melőszövetkezetek és állami gazdaság kezelé
sében. E hidak összhossza 752 m, területe
4523 m2 volt [7].
Ezek között a két legnagyobb - a Kőolaj és
Földgáz Vállalat kezelésében volt - Kerka-híd
(40-40 m összhosszal).
A saját használatú utak kezelése változott,
részben ez lehet a magyarázat arra, hogy kü
lönböző évekből származó önkormányzati
hídadatok nagy szórást mutatnak.
Liszó egyik boltozott hídja (fotó: Biri Gábor)

A zalai erdők kiváló faanyagára és a fejlett
ácsipari szaktudásra támaszkodóan sok fahíd
épült főleg a m ú l t b a n , a fa járópallóként,
korlátként mind a mai napig használatos, ked
velt építőanyag. Több érdekes gyaloghíd, illet
ve kerékpárhíd is épült az utóbbi években.
Említést kell tenni még a saját használatú
utak hídjairól. Ipari és mezőgazdasági üze
mek kezelésében is jelentős számú híd volt
egyes években, pl. 1988-ban 113, zömében ter-

Bókaházi Alsó-patak híd, korábban országos
(fotó: Biri Gábor)

közúton

Irodalom:
[1]

Úthálózati kimutatás Zala vármegye törvényhatósága
kezelésében álló közutakról, 1936., Zala Megyei Levéltár.

[2] Békefi István: Zalai utak, KPM Zalaegerszegi Közúti
Igazgatóság, 1978.
[3] Tanácsi utak hídjainak kimutatása, 1980., UTORG.
[4] Csoportos Műnyilvántartás az 1980-84-es évekből,
Zala Megyei Közlekedési Felügyelet archívuma.
[5] Önkormányzati hidak adatai, 2000. december 31.,
ÁKMI Kht. adatbank.
[6] Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálko
dási Kht. kiadványa, 2003.
[7]
Nagymúltú hídszerkezet Hévízen
(Göcseji Múzeum, képeslap)

Saját használatú hidak nyilvántartása, 1988., Zala
Megyei Tanács Közlekedési Osztálya jelentése, ÜKIG
archívum.
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Vasúti hidak

Zala megyét viszonylag hamar, már 1860-ban
elérte az első vasútvonal. A megyét átszelő két
vonal után (Budapest-Murakeresztúr 1860-61 és
Sopron-Nagykanizsa 1865) további helyi érde
kű vasutak épültek (Balatonszentgyörgy-Keszt
hely 1888, Ukk-Rédics 1890, Türje-Balatonszentgyörgy 1892-95, Keszthely-Tapolca 1903, majd
legvégül a Dunántúli HÉV vonalai a Zala felső
szakaszán 1913). Későbbi jelentős változást a
hálózatban az 1968. évi koncepcióval induló vo
nalbezárások okoztak. Ekkor két vonalszakaszt
számoltak fel (Zalaszentgrót-Sármellék és Zala
lövő-Őriszentpéter).

Kehidakustány

elbontott

A hídnyílások mérete szerint készített
összesítés szerint a h i d a k d a r a b s z á m a 103
(25 %). A műtárgyak közel fele egy méternél
kisebb nyílású. A 10 méter szabad nyílásmé
ret fölött van 19 híd. A 10 méter nyílás fölöt
ti hidak tételes kimutatását táblázatba fog
laltuk. Az állományban összesen 14 db 20
méternél nagyobb nyílás van, 715 méter öszszes nyílással, ami a teljes nyíláshossznak
45 %-a.

hídmaradványa

Az elmúlt években a Zalalövő-Őriszentpéter
vonalat új nyomvonalon újjáépítették és a vo
nal ma már a nemzetközi forgalmat szolgálja.
A megye közforgalmú, normál nyomtávú
vasúti műtárgyállománya j e l e n l e g 4 0 9
műtárgy, 427 db nyílással, összesen 1577 vá
gányfolyóméter hosszal. A műtárgyaknak 25 %-a
híd (2 méternél nagyobb nyílású), azonban az
áthidalt hossz alapján a hidak adják a nyílások
77 %-át. A terület valamennyi vonala egyvágá
nyú, így az állomási, illetve állomáshoz csatla-
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kozó szakaszok kivételével nincsenek többvágányú hidak.

A műtárgyállomány szerkezeti rendszerét
tekintve, darabszám szerint a csőáteresz domi
nál (26 %). Kedvezőnek mondható, hogy át
épült már valamennyi faszerkezet. Ma már
csak négy nyílt áteresz van üzemben. Több öreg
boltozat található a vonalakon (20 db), ebből
hét műtárgy nyílása 2 méter fölötti. A terület
jelentős nagy hídjait a Mura és a Zala fölötti
acélszerkezetek adják. Szerkezeti rendszer te
kintetében a nagy hidak rácsos vagy gerincle
mezes rendszerűek. A régióban két provizóri
u m van forgalomban, összesen 27,46 m szabad
nyílással.

A MEGYE HÍDÁLLOMÁNYA

A h i d a k kor s z e r i n t i m e g o s z l á s a ked
vező képet mutat. A II. világháború előtti
hidak száma 15 (14 %). A legidősebb műtár
gyak a vonalépítésekkel egyidősek. Ma i s áll
13 boltozat, melyeket m é g 1860-61-ben
építettek. Szabad nyílását tekintve jelentős
közülük a Bakón aki-patakot áthidaló három
szerkezet 3,80,4,76 és 5,50 m szabad nyílással.
1900 előtt épült 7 híd és 26 áteresz. Az acél
szerkezetű hídnyílások átlagos életkora 51 év.
A műtárgyak korát tekintve azonban megálla
pítható, hogy aránytalanul kevés a fiatal építé
sű szerkezet. 1991 óta c s u p á n öt híd é s tíz
áteresz épült [1].
A megye folyó feletti hídjait természetesen
többször átépítették. Külön kiemelésre mél
tó az 1860-ban épített ötnyílású m u r a 
keresztúri Mura-híd, melynek teljes hossza
154 m volt. A legfiatalabb és egyben legérdeke
sebb híd a 2003-ban átadott zalaegerszegi
deltavágány Zala-hídja. A fontosabb vasúti
hidakat a következőkben röviden ismertetjük.

VASÚTI HIDAK

Az alibánfai Zala-híd...
(fotó: Hídkezelő)

...és híd környezetének

helyszínrajza

[6]

származnak (Lőrinci Hengermű, Ózdi Kohá
szati Üzem, Lenin Kohászati Művek, Öntödei
Vállalat). A műtárgy szerkezeteinek próbater
helését négy időpontban, a kivitelezés ütemé
vel párhuzamosan tartották. A műtárgy végle
ges, teljes forgalomba helyezése 1967. novem
ber 23-án volt.
A híd az 1951. évi Vasúti Hídszabályzat sze
rinti „A" jelű, 7x25 t ideális terhelésre épült.

Alibánfai Zala-híd
Zalaegerszegi Zala-híd
A híd a Szombathely-Nagykanizsa w. 1474+96
hm. szelvényében épült 5x15,00+22,50+15,00 m
nyílással, hat nyílásban vasbeton teknőhíd, a
VI. nyílásban felsőpályás gerinclemezes vashíd
beépítésével.
Az új zalaszentiváni állomás építése és a
térség rendezése kapcsán a vasútvonal is új
nyomvonalra került, így a régi hídtól kb. 3 kmre építették a jelenlegi műtárgyat.
A hídfők és pillérek szádfalazott munkagöd
rökben, síkalapozással készültek. A VI. nyílás
ban lévő híd alapanyagai több gyártási helyről

Az Ukk-Rédics w . 392+12 hm. szelvényé
ben lévő műtárgy a Zala folyó felett biztosítja a
vonatforgalom lebonyolítását.
15,00+30,00+15,00 m nyílású - a két szélső
nyílásban felsőpályás, gerinclemezes, középső
nyílásában süllyesztett pályás, gerinclemezes,
hegesztett acélszerkezet.
Az e r e d e t i híd 7 x 8 , 3 0 m t á m a s z k ö z ű
fahíd v o l t , melyet 1926-ban - a j e l e n l e g i
nyílásméretekkel - acélhíddá építettek át.
1 9 4 5 - b e n a hidat felrobbantották.
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Ortaházai Cserta-híd
A híd az Ukk-Rédics w . 726+53 hm. szel
vényében a Cserta-patak felett épült. 18,00 m
nyílású hegesztett szekrény keresztmet
s z e t ű szerkezet, melyet 1 9 8 2 - b e n adtak át
a forgalomnak.

Zalaegerszegi Zala-híd medernyílása

(fotó:

Hídkezelő)

A mintegy 3,00 m vastag megmaradt beton
alapokra épültek a felmenő falazatok. 1945-ben
ékelt fagerendás provizórium épült, majd 1947ben a szélső nyílásokba a Budapest-Hegyesha
lom vasútvonalból kikerült két acélszerkezetet
építettek be azok megerősítése után. A szerke
zetek folytacél anyagúak, az 1951. évi Vasúti Hídszabályzat szerinti „C" jelű, 5x18 t ideális ter
helésre megfelelőek. A középső nyílásban lévő
szerkezet az eredeti acélhídból származott. Mind
három szerkezet megerősítése után a műtár
gyat 1948. március 19-én adták át a forgalom
nak [2]. 1999-ben a pillérek lőttbetonos meg
erősítést kaptak.
2 0 0 2 szeptembe
rében a középső szer
kezet bal oldali főtartóját ű r s z e l v é n y e n
túlnyúló r a k o m á n y
súlyosan megron
gálta, emiatt annak

Ortaházi Cserta-híd
(fotó: Hídkezelő)

Az eredeti 2x10,00 m nyílású vashidat 1945ben felrobbantották. Háromnyílású fatartós pro
vizórium építése után - a fajármok tönkreme
netele miatt - 1954-ben 2 x 1 0 , 0 0 m nyílású
hegeszvas p r o v i z ó r i u m m á építették át a
műtárgyat. A Zalaegerszeg-Lenti vonal korsze
rűsítésének keretében került sor a jelenlegi híd
kivitelezésére.
Az alátámasztások vasbetonnal bélelt vascső
cölöpalapozással készültek. A híd az 1976. évi
Vasúti Hídszabályzat szerinti „U"-jelű, 4x25 t
ideális terhelésre épült. Utolsó mázolása: 1994.
Zalaegerszegi delta Zala-hídja

Az új medernyílás

(2003) (fotók: MSC)

átépítése s z ü k s é g e s s é vált. Az új műtárgy
az 1976. évi Vasúti Hídszabályzat szerinti „U"jelű 4x251 ideális terhelésre épült, a forgalom
nak 2003. március 27-én adták át.
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A műtárgy a zalaegerszegi deltavágány részét
képezi, annak 17+84 hm. szelvényében. Alsó
pályás, folytatólagos, r á c s o s , ortotróp pá
lyalemezes szerkezet, 28,37+37,98+23,99 m
merőleges nyílásméretekkel. A hídfők és pillérek
fúrt vasbeton cölöpalapozásokkal készültek.
A 131,00 m hosszú felszerkezet a csatlakozó
vasúti pályának megfelelően t ö r t alaprajzú.
A műtárgy R=6oo m sugarú jobbos ívben fek
szik. A felszerkezet a pillérek felett zárt (2-2
mezőben a főtartók felső övei keresztkötések
kel és szélráccsal merevítettek). A jobb oldali
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A 10 méter nyílás fölötti vasúti hidak tételes kimutatása
vonalnév

szelvény

Bp.-Déli-Murakeresztúr

híd név

2271+10

Principális-csatorna-híd

2356+07

Mura-ártéri híd

2359+60

Murakeresztúri Mura-híd

nyílásméret (m)
6,5
10,0
6,5
2x27,0
48,8
65,7

híd típus

építés éve

vasbeton lemez

1986

gerinclemezes

1967

rácsos híd

1975

vasbeton lemez
vasbeton lemez
gerinclemezes
vasbeton lemez
vasbeton lemez
vasbeton lemez
gerinclemezes
gerinclemezes
gerinclemezes
gerinclemezes
vasbeton lemez
vasbeton lemez

1957

1970
1969
1957
1949
2003
1949
1982
1980
1981

rácsos híd

2003

gerinclemezes
vasbeton lemez
gerinclemezes

1955
1988
1948

Zalaegerszegi
deltavágány

17+84

Zalaegerszegi delta,
Zala-híd

Zalalövő-Zalaegerszeg

158+50
160+14
173+51

Andráshidai Zala-híd
Zala-ártéri híd
Teskánd-patak-híd

48,8
10,0
6x15,0
22,5
10,0
2x7,1
3x10,0
15,0
30,0
15,0
19,0
3x12,0
3x14,8
39,0
52,0
39,0
3x15,0
12,0
15,0

315+15

Zalahídvégi Zala-híd

40,0

rácsos híd

1950

376+03
401+69

provizórium
provizórium

13,0
14,5

provizórium
provizórium

1996
1976

Murakeresztúr-Barcs
Sopron (GySEV)Nagykanizsa

45+71
1474+96
148+48

Ukk-Rédics

TapolcaBalatonszentgyörgy
SármellékBalatonszentgyörgy

Principális-csatorna-híd
Alibánfai Zala-híd

149+13
387+84

Szajki-patak-híd
Szajki-patak-ártéri-híd
Zala-ártéri-híd l-lll.

392+12

Zalaegerszegi Zala-híd

726+51
831+68
833+45

Cserta-patak-híd
Kerka-ártéri híd
Kerka-patak-híd

1967

A zalaegerszegi delta Zala-hídja építés közben... (fotó: Mészáros T. László)
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... és forgalom

főtartó magassága a nyitott szakaszokon 4,50 m,
míg a közbenső alátámasztásoknál 7,00 m. A
hídon lévő felépítmény EDILON rendszerű. A
híd az 1976. évi Vasúti Hídszabályzat szerinti
„U"-jelű 4x25 t ideális terhelés
re épült. A műtárgy ideiglenes
forgalomba helyezése 2003. má
jus 14-én, míg a teljes deltavá
gány használatba vételi bejárá
sa 2003. december 4-én történt
meg [3, 4].

alatt (fotó: MSC)

5x18 t ideális terhelésre épült, mely jövőbeni
sebesség- és teherbírás-növelésre már nem al
kalmas [5]. Utolsó felújításos mázolása 1993ban történt.

Andráshidai Zala-híd
A híd a Zalalövő-Zalaeger
szeg w . 158+68 hm. szelvényé
ben eredetileg 1913-ban épült
4 x 1 5 , 0 0 m nyílással, de azt
a háborús események során fel
robbantották.
1946-ban ideiglenes műtárgy épült, melyet
! 9 5 4 - 5 5 - b e n é p í t e t t e k át a j e l e n l e g i
3 x 1 5 , 0 0 ni nyílásúra. Az eredetileg a Zala
folyó ártéri hídjaként épült műtárgyat az 1965.
évi árvízkárosodások után a mederpilléreknél
cementhabarcsba rakott kőfalazatokkal és kő
szórásokkal védték meg a további károktól.
1966-ban vízrendezés keretében a Zala folyót
a középső nyílásba terelték. A felszerkezet
folytvas anyagú, felsőpályás, gerincleme
zes kialakítású. A műtárgyat 1955. június
22-én adták át a forgalomnak. A híd az 1951.
évi Vasúti Hídszabályzat szerinti „C"-jelű,
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Az andráshidai Zala-híd (fotó:

Hídkezelő)

Andráshidai T e s k á n d - h í d
A híd a Zalalövő-Zalaegerszeg w . 173+51
hm. szelvényében épült 15,00 m nyílással. Keresztezési szöge: 50°22°. A z 1913-ban é p ü l t
eredeti hidat a h á b o r ú s c s e l e k m é n y e k
során felrobbantották, ezt követően a régi
téglaalapokra építették a jelenlegi hídfőket és
a vasszerkezetet. A felszerkezet folytvas anya
gú, felsőpályás, gerinclemezes kialakítású.
A műtárgyat, mely a Teskánd-patak felet
ti közlekedést biztosítja, 1 9 4 8 . július 16-án
adták át a forgalomnak.
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V

s z e r k e z e t e t 1 9 5 0 . j ú n i u s 2-án a d t á k át a
forgalomnak. A hídfők felmenőfalait a régi,
1925-ben megépített cölöpalapokra helyezték.
A szerkezet az 1951. évi Vasúti Hídszabályzat
szerint „A" jelű, 7x25 t teherbírású [6, 7].

Az andráshidai Teskánd-híd

(fotó:

Hídkezelő)

A híd az 1925. évi Vasúti Hídszabályzat sze
rinti 5x181 ideális mozdonyteherre épült, mely
jövőbeni sebesség- és teherbírás-növelésre már
nem alkalmas. Utolsó felújításos mázolása 1987ben volt.
Fenékpusztai Zala-híd

Fenékpusztai Zala-híd (fotó:

Hídkezelő)

A híd a Tapolca-Balatonszentgyörgy w .
315+15 hm. szelvényében van. Eredetileg fa
híd épült a Zalán, az 5x10 m nyílású híd
mellett a zalavölgyi v a s ú t is ugyanilyen nyí
lásbeosztású fahidat épített 1895-ben. A
keszthely-balatonszentgyörgyi vonal hídja
1921 végére annyira tönkrement, hogy a for
galmat le kellett állítani. A hidat ekkor még
üzemben tartották, de döntöttek arról, hogy a
keszthelyi ágat bekötik a zalavölgyibe és állan
dó hidat építenek [9]. 1925-ben készült el
az a l s ó p á l y á s - c s o n k a s z e g m e n s alakú
r á c s o s acélszerkezet.
Ezt a hidat is felrobbantották 1945-ben,
1946-ban háromnyílású provizórium épült. A
4 0 , 0 0 ni nyílású alsópályás r á c s o s acél-

A murakeresztúri Mura-híd 1860-ban
épült: ötnyílású, cölöpalapozású, folytatólagos,
párhuzamos övű, többszörös rácsozású (Etzelféle) hegeszvas anyagú szerkezet volt. Ezt a
h i d a t 1894-ben 4 x 1 4 tonnás m o z d o n y 
t e r h e l é s r e erősítették meg, 1905-ben pe
dig a kiszélesített alépítményre folytacél anya
gú, csonkaszegmens alakú, kéttámaszú rácsos
tartókat építettekbe (26,8+3x31,9+26,8 m).

Az 1945-ben elpusztult Zala-híd (háttérben a közúti híd)
(Balaton Múzeum, Castelli album)

A murakeresztúri Mura-híd 1860-ban és az 1905-ben
épült szerkezeti terve [8]

A szerkezet teljes felújítására, hídgerenda
cseréjére, 2200 m2 felület mázolására 1995-ben
került sor.
Murakeresztúri Mura-híd
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1941-ben a h í d két nyílását felrob
bantották, a helyreállított és 1943-ban 5x17
tonnás terhelésre erősített hidat 1 9 4 5 áprili
s á b a n totálisan lerombolták. Az elpusztí
tott híd mellett 1945-ben ideiglenes jellegű 11
nyílású provizóriumot építettek, a meder felett
Roth-Waagner csavarozott, rácsos hídszerke
zetekkel. A vasúti forgalmat 1951-ben leállítot
ták, a fenntartás elmaradása miatt a faszerke
zetű cölöpjármok olyan rossz állapotba kerül
tek, hogy a provizórium felújítására volt szük
ség, ez 1955-ben megtörtént.

Különszintű keresztezéseket is épített a
MÁV Nagykanizsánál, N a g y r é c s e n e l és
Ötvösnél, a nagyrécseit elbontották, a másik
két műtárgy átépítve az önkormányzat, illetve
a Vas Megyei Állami Közútkezelő Kht. kezelé
sében van.

Felüljáró Nagyrécsenel bontás előtt (1981)
(Mélyépítő archívum)

Irodalom:

Az ideiglenes híd (1945-75) [9]

[1] MÁV Rt. Műnyilvántar
tása, 2 0 0 3 .

Állandó s z e r k e z e t 1972-75-ben épült.
A háromnyílású híd cölöpalapozású, párhuza
mos övű, hegesztett rácsos felszerkezetű [8].

[2] A zalaegerszegi vasúti
Zala-híd felülvizsgálati jegy
zőkönyv 1995., MÁV Rt.
Szombathelyi Üzletigaz
gatóság.

A mai országhatáron kívül Varasdon
1886-ban készült el a háromnyílású vasúti
Dráva-híd, Muraszerdahelynél pedig 1905b e n épült meg az ugyancsak háromnyílású
(31,9+36,8+31,9 m) Mura-híd [9].

[3] Gál András: A zalaeger
szegi deltavágány Zala-hídja, Sínek világa, 2003. kü
lönszám.

A pillér elbontása
(Zalaegerszegi
KÉV albuma)

[4] Markó Péter: Üj vasúti
híd Zalaegerszegen, VIII.
Acélfeldolgozási és acél
építési Konferencia, 2003. május 8-9., Balatonvilá
gos kiadványa.

[5] Az andráshidai Zala-híd próbaterhelése 1973., MÁV
Rt. Szombathelyi Üzletigazgatóság.
[6] Pammer László: Fejezetek az Északnyugat-magyar
országi vasúti hídépítés történetéből, a MÁV Rt.
Szombathelyi Üzletigazgatóság területén, 1846-1946,
Vasúti Hidak Alapítvány.
[7] A fenékpusztai Zala-híd hatósági felülvizsgálata,
MÁV Rt. Szombathelyi Üzletigazgatóság irattára.
[8] Forgó Sándor-dr. Nemeskéri-Kiss Géza: A murake
resztúri Mura-híd újjáépítése, MSz. 1975. 6. sz.
[9] Holnapy László: Szétszedhető rácsos vasúti hidak
története, Vasúthistóriai Évkönyv 1994.
A végleges szerkezet építés közben [10]
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[10] A 125 éves MÁV (szerk: Mezei István), MÁV Rt.,
1993.
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A Zalaerdő Rt. erdei kisvasút hídjai

A Zalaerdő Rt. 10. sz. vasútüzem Csömödér
székhellyel üzemelteti az alapvetően erdészeti
célokat szolgáló keskeny nyomtávú iparvas
utat. Az utóbbi időben a vasutat a turisztika is
felfedezte a maga számára.
A 760 mm nyomtávú kisvasutat a mai for
májában gyakorlatilag még az Eszterházyak
építették ki 1918-tól folyamatosan, 1945-ben
azonban államosították és a MÁLERD kezelé
sébe került. A c s ö m ö d é r i erdei vasút az er
dei szállítás, a Töröszneken 1923-ban épített
fűrészüzem kiszolgálására épült ki, illetve bő
vült. Az Eszterházy hitbizomány 1922-ben vet
te saját kezelésbe az addig megépült erdei vas
utat.
Az 1938-ban megindult olajfúrások miatt
megdrágult a közúti szállítás, ezért építették
meg a Kerettye-Tolmács szakaszt, majd 1944ig további szakaszokat: Kövecsesi szárnyvo
nal, Bucsuta-Bánkürtös, Feketeberki vonal. Az
államosításkor 60 km volt a leltárban szereplő
hossz [1].
A Lenti-Szilvágy erdei vasút kiépítését a
Lentiben és Csömödéren 1922-23-ban felépült
két fűrészüzem tette fontossá. 1927-28-ban a
Szilvágyi erdőbe továbbépítették a vasutat és
elkészült a sárdipusztai szárnyvonal is [1, 2].

A Lenti-Szilvágy

A Kerka-hid Lentinél [2]

Fafeldolgozó Gazdaság, 1993-tól a Zala Erdé
szeti és Faipari Rt.) a gazdája a kisvasútnak.
Zalában a vasút a szilvágy-lenti-kistolmácsoltárc-csömödéri területet fedi le. A vasút 10
szárnyvonalból áll, ebből 7 szárnyvonalon öszszesen 25 híd van.
A szárnyvonalak összhossza 108,8 km, eb
ből a turizmus számára 32 km áll rendelkezés
re. A két vasútvonalat 1996-2000-ben kötöt
ték össze egy 6600 m-es új vonallal és delta
vágánnyal.
Az erdei vasutaknak Lentinél van kapcsolata
a MÁV zalaegerszegi-rédicsi vonalával [1, 3].

erdei vasút Lentinél (fotó: Biri Gábor)

A 60-as évek elejétől az Észak- és Dél-Zalai
Állami Erdőgazdaság (1970-től Zalai Erdő- és

Az erdei kisvasút hálózata (Zalaerdő

Rt.)
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Hidak (nyílás >2 m) 2004. január
sor
szám

szelvénye

a híd mely
I összszárnyvonalon van I nyílás

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7+79,10
8+66,60
9+50,40
62+18,60
81+27,00
101+01,00
127+77,00
128+10,00
218+10,00

Csömödér-Oltárc
fővonal

9.60
3,00
3,0
18,35
8,10
2,50
12,00
5,30
4,00

vasbeton
vasbeton
vasbeton
acél
fa
fa
acél
fa
fa

10

19+49 ,00

Törösznekfeketeberki

3,64

fa

11
12
13
14
15
16

1+47,00
3+17,00
0+82,00
42+83,00
1+47,00
3+17,00
24+32,2024+89,20
25+67,3025+97,00
26+73,0026+80

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kövecsei
Bucsutabánkürtösi

Lenti-szilvágyi

5,45
2,72
5,00
11,65
5,45
2,72

ferdesége

áthidalt
akadály

merőleges

felszerkezet
anyaga

fa
fa
fa
fa
fa
fa

57,00

Kerka

acél

21,00

Kerka-ártér

acél

7,00

Kerka-ártér

acél

3,00
4,00
2,75
3,80
3,30
3,40

ferde

merőleges

fa
fa
fa
fa
fa
fa

Összhossz (m):
207,73
Megjegyzés: Teherbírás>: 24 t összsúly, 6 t, terigelyterhel ésű mozdony.

A Lenti Kerka-híd (képeslap fotó: Tusnádi Csaba Károly)
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A 2 m-nél nagyobb nyílá
sú hidak összhossza a mellé
kelt 2004-es kimutatás sze
rint: 207,7 m - (A kisvasúinál
az 1 m nyílású műtárgyakat is
hídnak tekintik.) A 25 hídból
három vasbeton, 17 fa és négy
acél felszerkezetű. A lenti Kerka-híd össznyílása 57 m (1954ben épült). A legidősebb hi
dak fahidak, koruk 60-70 év,
természetesen nem eredeti,
hanem átépített állapotuk
ban. Ezen fahidak folyamatos
fenntartása sohasem okozott
problémát, inert gyakorlati
lag korlátlanul rendelkezésre

A ZALAERDŐ RT. ERDEI KISVASÚT HÍDJAI

Csömöder száraz híd (képeslap fotó: Tusnádi Csaba Károly)

álltak a kiváló minőségű faanyagok és
a kiváló zalai mesteremberek. A hídnyilvántartást folyamatosan vezetik
és az éves szemrevételezéses hídvizs
gálatokat dokumentálják.
Irodalom:
[1] Varga Gellért: Zalaerdő Rt. Csömödéri és
Lenti kisvasút, 1996.
[2] Tantalics Béla: Lenti története II. 18481945, Lenti Honismereti Füzetek 5., 1996.
Fahíd terve (Zalaerdő Rt.)

[3] Vonattal Magyarországon, Well-PRess ki
adó, Miskolc, 2002.

A Kerka-híd átépítési terve (Zalaerdő

Rt.)

83

A MEGYE HÍDÁLLOMÁNYA

A ZALAI UTAK, HIDAK ÉS AZ OLAJIPAR

A zalai utak, hidak és az olajipar

Az olajbányászat által érintett térségek közle
kedési feltételeinek, utaknak, hidaknak az 1930as évekbeli állapotáról számos korabeli írás ad
képet. Ezekből is tudható, hogy a megye bel
sőbb részei jó utaknak híján voltak. Az évtized
második felében azonban megjelenik egy, a tér
ség életét döntő mértékben befolyásoló ténye
ző: az olajbányászat.
Az 1920-as évek eredménytelen kőolajku
tatásai után szinte reménytelennek kikiáltott
Dunántúl területére 1933-ban az European Gas
and Electric Company (Eurogasco) kért és ka
pott kutatási és bányászati jogot. Már 1933ban elkezdődtek a geológiai, majd a következő
évben a geofizikai kutatások. A Zala megyei
Budafapuszta mellett az első fúrás lemélyítése
1936. július 13-án kezdődött és 1937. március

13-án fejeződött be. Ez a kút 1937. február 9.
után már termelt, gázt szolgáltatott a 2. és 3.
számú fúrás gőzkazánjainak fűtéséhez. 1937. áp
rilis 14-én kezdték mélyíteni és szeptember
29-én fejezték be a budafapusztai 2. sz. fúrást,
mely feltárta a budafapusztai szénhidrogén
mezőt.
Az Eurogasco által feltárt budafapusztai
olaj mező termeltetésére és a kutatások folyta
tására alakult meg 1938. július 15-én a Magyar
Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT).
1937-1944 között két nagyobb és két kisebb
olajmezőt tárt fel. Szép sikereinek sorozatát
előbb a háború, majd a háború után kialakult
belpolitikai helyzet törte meg. A MAORT-ot,
miután vezetői ellen koholt vádakkal pert in
dítottak, 1949-ben államosították.

Zala megyei olajmezők (Magyar Olajipari Múzeum)
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Az 1949 után erőteljesen fokozódó kutatási
tevékenység 1951-ben hozott kiemelkedő
eredményt a Dunántúlon: felfedezték a nagylengyeli olajmezőt, melynek termelése 1955ben már 1,2 millió tonna volt. 1952-54. között
a Dunántúlon is a Magyar-Szovjet
Olaj Rt., majd 1957-től az Országos
Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT),
1991-től a Magyar Olaj- és Gázipari
Rt. (MOL Rt.) szervezeti keretei
közt folyt a kutatás és termelés [1].

A ZALAI UTAK, HIDAK ÉS AZ OLAJIPAR

A budafapusztai kőolaj- és földgázmező ter
melésbe állítása, majd a MAORT megalakulása
(1938) után kezdődtek el az útépítések, melyek
az üzemi létesítmények megközelíthetőségét
és az országos úthálózathoz kapcsolását hiva-

Az iparág saját közlekedési, szál
lítási szükségletei a megye útháló
zatában jelentős változást hoztak.
Új utak és hidak épültek, meglévők
állapotát javították, korszerűsítették.
1937-38-ban a munkálatok BudaÜzemi makadámút építése 1938 körül (MOIM archívum)
fapuszta (Bázakerettye) környéké
re korlátozódtak. Az első útépíté
tottak megoldani. Az utak építésekor a kisebbsek, hídmegerősítések 1939-ben történtek eb
nagyobb vízfolyásokkal sűrűn behálózott terü
ben a térségben, de csak a legszükségesebb mér
leten s z á m o s új híd é p í t é s e vagy meglé
tékig [2]. Az olajkutatás bizonytalansága miatt
v ő k m e g e r ő s í t é s e vált szükségessé.
a MAORT a kutatófúrások megindításakor nagy
kockázattal és befektetéssel járó építkezéseket
Az üzemi építkezések, lakóházak, lakótele
még nem kezdhetett.
pek tervezése és építése, utak, hidak létesítése
érdekében a MAORT saját é p í t é s i és terve
Amint a fúrások eredménnyel jártak és az
zési csoportot, majd osztályt hozott létre
olajtermelés hosszabb időre biztosítottnak lát
a Gyulay Zoltán bányamérnök vezette műsza
szott, a MAORT azonnal megkezdte a legfon
ki osztály keretében. A csoport, majd osztály
tosabb üzemi épületeken kívül korszerű laká
vezetője a kezdetektől Bősze Kálmán erdőmér
sok, sőt lakótelepek építését is Bázakerettyén,
nök volt. Helyettese Pora F e r e n c mérnök lett,
Lovásziban, majd Pusztaszentlászlón és Nagy
aki az 1940-es években folyó nagyszabású útkanizsán.
és hídépítési munkákat is irányította, felügyel
te [4].
A kisebb építkezésekkel, átalakításokkal,
továbbá az üzem által végzett műhely- és rak
A csoport már elkülöníthető a MAORT 1939.
tár-építkezésekkel együtt az 1941. év folyamán
évi szervezetén belül [5], szervezete 1941-42építkezésekre összesen 1.281.738,00 pengőt
ben vált teljessé.
költöttek [3].
Az útépítési m u n k á s o k s z á m a 55 fő
körül mozgott [6],
Az üzemi építkezéseket házilag végezték,
üzemi munkásokkal, így tudták csak biztosíta
A tervezési és építési osztályon dolgozók
ni az építkezések zavartalan menetét.
többsége magasépítések tervezésével és kivite
lezésének szervezésével foglalkozott, az út- és
A szállításokat elsősorban az üzemi gépjár
h í d é p í t é s e k , m e g e r ő s í t é s e k terveit
művek bonyolították le, így nem volt hatással
1942-ben két m é r n ö k é s n é g y műszaki
az építkezésekre a lófogatú fuvarozási költsé
tisztviselő v é g e z t e [7].
gekjelentős emelkedése.
8,5
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A MAORT számára első feladatként jelent
kezett, hogy az olajtermelés első központját,
Bázakerettyét az országos közúthálózatba be
kapcsolja. A Borsfa-Kerettye közti út terveit a
zalaegerszegi Államépítészeti Hivatalnál ren
delték meg, de a tervek gyorsabb elkészítése
érdekében MAORT-mérnökök is közremű
ködtek elkészítésében. A kivitelezés lehetősé
gét versenytárgyalás útján Kalmár Zoltán, nagy
kanizsai mérnök-vállalkozó nyerte el. A m a 
k a d á m ú t 1939-ben k é s z ü l t el.
Ezt követően, e g é s z e n az államosításig,
az út- é s hídépítési m u n k á k a t a MAORT
saját tervezésben és kivitelezésben végez
te. Ennek érdekében a vállalat 1940-től alkal
mazott mélyépítésben jártas szakembereket.
Az e l s ő k közt volt H e g y i István, aki 1940ben került a MAORT-hoz a zalaegerszegi Ál
lamépítészeti Hivataltól [8].
Út- é s hídépítések az 1941. é v b e n [9]
A budafapusztai mezőn 2,735 km alapozott
makadámút, 8,362 km kavicsolt út és 13,790
km földút épült.
A lovászi makadámutak építésénél a vízfo
lyások és árterek áthidalására 1 db 2 , 0 0 m,
1 db 10,00 m, 2 db 1 6 , 0 0 m és 1 db 4 0 , 0 0 m

MAORT telep helyszínrajza (MOIM archívum)

h o s s z ú , 3 0 tonna teherbírású, g e r e n d a 
t a r t ó s h í d építése vált s z ü k s é g e s s é .
1941-42-ben alakult ki Bázakerettye és ezt
követően Lovászi községek települési útháló
zata is.
Az építési osztály 1941. évi jelentéséből is
merjük az építési költségeket:
1 k m makadámút építési költsége átlag
50.000 P, 1 km kavicsolt út építési költsége át
lag 2 0 . 0 0 0 P, 1 fm híd építési költsége átlag
800 P, 2,00 m nyílású fahíd építési költsége
1.200 P/fm, 10,00 m hosszú fahíd építési költ
sége 650 P/fm, 16,00 m hosszú fahíd építési
költsége 600 P/fm, 40,00 m hosszú fahíd épí
tési költsége 500 P/fm.
K ö z ú t i hidak m e g e r ő s í t é s e

A lovászi telep helyszínrajza (MOIM archívum)
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Új fúrások létesítésekor a fúróberendezés
nagy súlyú gépegységeinek gyors átszállítását
a MAORT egy különleges tehergépkocsival, az
amerikai gyártmányú, 30 tonna összterhelésű
Mack teherautóval bonyolította le. Mivel az el
sőrendű műutakon is a műtárgyak csak 20 t
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terhelésre voltak méretezve, a Mack teherautó
által használni kívánt útvonalak műtárgyait
statikai számítással ellenőrizték és egyes hidakat
a kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter
által jóváhagyott módon meg kellett erősíteni.
Ezért a MAORT mérnökei 72 Zala v á r m e 
gyei híd statikai számítását végezték el
és adták be 1941. január 16-án a Mack gépjár
mű közúti forgalomba helyezésének engedé
lyezése érdekében. A m. kir. kereskedelem- és
közlekedésügyi miniszter erre vonatkozó elő
zetes hozzájárulását 1941. május hó 8-án kö
zölte a vállalattal [10].

Az építési és tervezési osztály 1942. évi
költségvetésében szereplő ötmillió pengő
összegből kétmillió p e n g ő esett út-, illet
ve h í d é p í t é s r e . A tervek közt h á r o m 8 m
nyílású v a s b e t o n híd, h ú s z 4-16 m nyílá
sú, 301 teherbírású - részben vasbeton cölöp
pel készült - fahíd, több meglévő híd 301 teher
bírásúvá megerősítése, valamint 26 km maka
dámút, 22 km kavicsolt út építése szerepelt [12].
E program megfelelő színvonalú végrehajtásá
hoz szükséges létszámnöveléshez Bősze Kálmán,
az osztály vezetője kérte az MAORT-igazgatóság hozzájárulását.
A részletes összefoglalás sze
rint a kétmilliós építkezéshez
négy mérnök kellett az egész épí
tési szezonra [13].
Újabb utak építését, hi
dak m e g e r ő s í t é s é t igényel
te a Pusztaszentlászló és Ha
hót környéki kutatás, majd
a pusztaszentlászlói olajme
ző f e l f e d e z é s e , termelésbe
állítása.
A lovászi olaj mező felfedezé
se, majd termelésbe állítása után,
1941-ben napirendre került a két
olajmezőt összekötő út létesíté
se. A munkálatokról a MAORT
heti jelentései részletesen beszá
molnak, melyekből az útépíté
Térkép a felülvizsgált hidakról (MOIM archívum)
sek fázisai, egyes műszaki rész
letek is kiolvashatók [14].
1942 után egyetlen jelentősebb - később fon
tos közúttá vált - út építése történt. Az 19431944. é v e k folyamán k é s z ü l t el a Kiscse
hi-Tormafölde közti l i , g km-es m a k a 
dámút [15].

A MACK tehergépkocsi (ÜKIG archívum)

Ilyen előzmények után az 1941. év folya
mán hét k ö z ú t i hidat megerősítettek, h á 
r o m hidat p e d i g teljesen újraépítettek,
összesen 19.000 P költséggel. Ezzel a Mack te
herautó által teljes terheléssel használható köz
utak hossza 58 km lett [11]. A hídépítési és -erő
sítési munka szervezése Baumerth Gyula ko
hómérnök feladata volt.

A tormaföldi fahíd (MOIM archívum)
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A h á b o r ú végén az u t a k b a n és hidak
ban keletkezett károk helyreállítása volt
a fő feladat. A bombázások főként a bázakerettyei utakban okoztak károkat. Leégett a tor
maföldi fahíd is. Újjáépítése 1945 j ú l i u 
sában történt m e g [16].
1946-tól a MAORT gazdasági nehézségei
akadályozták az újabb építkezéseket. Az épí
téssel, tervezéssel foglalkozók létszáma 20 főre
csökkent. Az építési és tervezési osztály a MAORT
államosítása után elvesztette önálló osztály jel
legét, majd 1951. október l-jével megszűnt [17].
A MAORT államosítása után az út- és híd
építések egy időre leálltak, az 1950-es é v e k
elejéről a Lovászi é s Tormafölde közti
összekötő úton lévő két h í d — a Kerka-patak főága és ártéri hídja — újraépítéséről
tudunk a régi kőolajmezők területén. Ekkor
az út vonalvezetésének megváltoztatásával a
MAORT által épített két híd helyett a korban
szokásos technológiával és kivitelben vasbeton
hidak épültek. Ekkor első ízben a hidakat a KPM
építtette [18].

Kerka-híd (12+16+12 m) (fotó: Mészáros T. László)

Válicka-híd Kányavár-Lispeszentadorján
(fotó: Srágli Lajos)

között

A nagylengyel! kőolajmező felfedezése (1951)
után Gellénháza é s Nagylengyel t é r s é g é 
ben újabb utak építése vált szükségessé,
88

de ekkor már az üzemi létesítményekhez veze
tő bekötőutak kivételével az útépítés legfeljebb
vállalati támogatással, de nem vállalati kere
tek közt folyt [19].
Az 1950-es évek első felében (a későbbi fúró
pontokhoz ezt követően) megépültek a gellénházi üzemi és lakótelepi utak, majd a Gellénházát Sárhidával összekötő út.
Az út- és hídépítések - bár lehet, hogy ipari
célokat szolgáltak - már nem az iparon belüli
építési szervezet kivitelezésében valósultak meg.
Az 1 9 4 0 - e s évek olajipari út- é s h í d 
építései hozzájárultak a megye k ö z l e k e 
désénekjavításához.
Irodalom:
[I] Részleteket lásd: Srágli Lajos: A MAORT. Útmutató
Kiadó, Bp. 1998. Ötvenéves a magyar kőolaj- és föld
gázbányászat 1937-1987. Szerk.: Buda Ernő, dr. Ko
vács József, Nagykanizsa, 1987.
[2] Berkes József, Hegyi István: A MAORT építési osztá
lyának története. Kézirat. Magyar Olajipari Múzeum
(MOIM) Adattára 254-77.
[3] Az 1940. és 1941. évi adatok: MAORT Tervezési és
Építési Osztály 1941. évi jelentése. MOIM Archívu
ma, Gyulay-iratok XXXV. 2.
[4] Berkes József, Hegyi István: A MAORT építési osztá
lyának története. Kézirat. Magyar Olajipari Múzeum
(MOIM) Adattára 254-77.
[5] Dr. Kovács József: Olajbányászat. Nagykanizsa, 1991.
[6] MAORT Tervezési és Építési Osztály 1941. évi jelen
tése. MOIM Archívuma, Gyulay-iratok XXXV. 2.
[7] MOIM Archívuma, Papp Simon iratai 46/4.
[8] Berkes József, Hegyi István: A MAORT építési osztá
lyának története. Kézirat. Magyar Olajipari Múzeum
(MOIM) Adattára 254-77.
[9] MAORT Tervezési és Építési Osztály 1941. évi jelen
tése. MOIM Archívuma, Gyulay-iratok XXXV. 2.
[10] Uo.
[II] Uo.
[12] MOIM Archívuma, Papp Simon iratai 46/4.
[13] MOIM Archívuma, Papp Simon iratai 46/4.
[14] MAORT heti jelentései 1942, 1943, 1944. MOIM Ar
chívuma, Papp Simon iratai.
[15] MAORT heti jelentései 1943, 1944. MOIM Archívu
ma, Papp Simon iratai.
[16] MAORT heti jelentések 1945. MOIM Archívuma
Papp Simon iratai.
[17] Berkes József, Hegyi István: A MAORT építési osztá
lyának története. Kézirat. Magyar Olajipari Múzeum
(MOIM) Adattára 254-77.
[18] A Kerka-hidak hídtörzskönyvei.
[19] Ötvenéves a magyar kőolaj- és földgázbányászat
1937-1987. Szerk.: Buda Ernő, Dr. Kovács József.
Nagykanizsa, 1987.
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HÍDNEVEK, EMLÉKTÁBLÁK

Hídnevek, emléktáblák

Meglepően sok hídnév maradt fenn a 13. szá
zadtól a megyében: Kehida (1232), Mánhida
(1358), Hídvég (1374), Sárhida (1382), Barl a h i d a (1394), Zágorhida (1402), Ormánhida (1412), Andráshida (1426), Óhid (1483)
[1, 2]. A híd ezekben az esetekben a település
névadója lett. Említésre méltó, hogy általában
nem kis hidak, hanem a Zalát, Csertát átívelő
korai alkotások voltak ezek. A Hunyadiak ko
rában Zala megyében volt a legtöbb hídnevet
őrző település, szám szerint tíz [2]. A későbbi
évszázadokban már ilyen településnevek nem
képződtek, sőt néhány esetben a híd szó elma
radt pl. Mándhida és Ormándhida esetében
(Mándpuszta, Ormándpuszta).
A megye legnagyobb, legjelentősebb állan
dó hídja Zalalövőn állt már 1830-ban, az ősi
római úton lévő hídra emlékezve: R ó m a i , illet
ve R a b o k hídja néven szerepelt képeslapokon
és a népnyelvben is. Az ötnyílású monumentális
koboltozat a római nevet nem, a rabok hídja
megjelölést méltán viselte, mert építésénél je
lentős létszámú rabot foglalkoztattak [3].
A népnyelv az 1964-ben, illetve 1986-ban
megjelent felmérések szerint 186 t e l e p ü l é s e n
ö s s z e s e n 381 h í d n e v e t őrzött m e g [4, 5].

Nyolc vagy annál több hídnevet rögzítettek
a kérdezőbiztosok Galambokon, Szentlászlón,
Mihályfán, Szécsiszigeten, Kiscsében és Nagy
kanizsán.
Leggyakrabban az áthidalt akadály: Zala,
Kerka, árok, Tóha (Szentgyörgyvár, Salomvár)
és a híd helye adja a hídnevet: Iskola, Temp
l o m i , Posta, C s a p á s i , Határ, A l s ó , Felső,
Vaskereszti, P o s t a ú t i (Tornyiszentmiklós),
illetve a közelben lakó személy Kernén Mari
(Salomvár), D é k á n , Harangozó (Dióskál).
A híd mérete é s kora is gyakori névadó:
Kis, Nagy, Öreg, Ú j , Púpos stb.
A hidak h a s z n á l ó i : Csorda h í d (Korpa
vár), Tehén (Rédics), Birka (Pusztaapáti), Mosó
(ahol mostak, Dobri) gyakran hídnevek adói.
A híd anyaga: K ő / K ű , Cement (így), Vas,
Ág (Kerkakutas), T ü s k é s (KemendoUár), Bürü
(kis híd vagy deszka), Fahíd (ritka), Dobogó
(Kisvásárhely, Mihályfa), Fődhíd (Bagolasánc,
Miklósfa, Zalakaros) is sok hídnévben megje
lenik.
Egyedi hídnév legtöbbször történelmi ese
ményhez fűződik: Király (Zalaigrice), Csá
s z á r (Sormás), Tatár (Vindornyaszőlős), Gráb (Rezi).

Zalalövő „Római hídja" képeslapon (Göcseji Múzeum)

K ü l ö n l e g e s hídnevek,
e m l é k t á b l á k csak néhány
hídnál voltak, vannak.
Zalaszentgróton a négy
nyílású boltozott Zala-hidat
1945. március 28-án, élete felál
dozásával Hatamov Havdam
törzsőrmester mentette meg,
tettét 1965-ben a Zalaszentgróti Járási és Községi Tanács
emléktáblával őriztette meg
[3, 6 ] .
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csoda: híd épült a Balatonon, a be
szűkített fenékpusztai részen. Az
akkor épült fahíd máig álló késői
utódán, az alsópályás vasbeton
ívhídon állt a márványtábla, a ké
pen látható felirattal. Ez a híd
funkcióját vesztette, amikor meg
épült helyette a 76. sz. út új hídja,
ezért az emléktábla ma „múzeumi
tárgy" [8].
K e v é s emléktábla v a n a me
gye hídjain, pedig érdemes lenne
A zalaszentgróti Zala-híd (1963) (fotó: Dr. Gall Imre)
az idős, egyes esetekben eredeti for
mában álló hidakon az építés évét,
Egyedülálló a hazai hídnevek között a híd
a tervező, kivitelező nevét is feltüntetni, pl. ali
megmentőjéről való elnevezés (Hidasnémeti
bánfai, kustányi Zala-hidak.
nél emléktábla készült, a megmentő nevének
kérdése azonban bizonytalan volt) [7]. A máig
Hatamov-hídként ismert Zala-hidat a megmen
tő emléke óvta meg az elbontástól. Erről az egye
di hídleírások között még lesz szó.

A híd megmentőjének
emléktáblája... [6]

és az újjáépített híd emléktáblája
(fotó: Biri Gábor)

A kaszaházi Zala-híd építésének
emléktáblája (fotó: Biri Gábor)

A Balaton hídja név nem közismert, pe
dig a név találó, elég régi- és emléktábla is hir
dette azt a tényt, hogy 1839-ben megtörtént a

és emléktáblája (Közútkezelő
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Balatonmagyaród, Zala-híd építési éve
(fotó: Biri Gábor)
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Az építést nem, a pusztítást azonban Zalaszentgróton még egy emléktábla megörökí
tette, nevezetesen azt a tényt, hogy a Batthyánykastély hátsó bejáratához vezető Malomárokhíd elpusztítása után - 1945. március 29-én 11 polgári személy és 6 szovjet katona szükséghidat épített és a német tüzérség ágyújának ak
natalálata következtében életét vesztette [1, 6].

Irodalom:
[1] Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, Aka
démiai Kiadó, Budapest, 1978.
[2] Dr. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza
a Hunyadiak korában, Budapest, 1897. MTA.
[3] Dr. Gáli Imre: Régi magyar hidak, Műszaki Könyvki
adó, Budapest, 1970.
[4] Zala megye földrajzi nevei 1964.
[5] Zala megye föld
rajzi nevei, II. Keszt
helyi járás, Zalai
Gyűjtemény 24, Za
laegerszeg, 1986.
[6] Ferencz Győző:
Zalaszentgrót, 1986.
I7] Hidak BorsodAbaúj-Zemplén
megyében (Szerk.:
dr. Tóth Ernő) Mis
kolc, 1994.
[8]Dr. Tóth Ernő:
A Balaton hidjai,
KÖZÚT, 1995. 7-8.
sz.

Hadihídból épített Zrínyi Miklós híd Beleznán (fotó: Mészáros T. László)

Az elpusztított murakeresztúri

vasúti híd emlékműve

és az új híd (fotó: Mészáros T. László)
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A hidak különleges mérnöki alkotá
sok, melyeknek táj kép/városképfor
máló hatásuk is van.
A jól, igényesen megtervezett hi
dak ö n m a g u k b a n is l e h e t n e k
művészi alkotások, ezt bizonyítják
Zala megye hidjai is. A legnagyobb
múltú és építésekor a legnagyobb
boltozott híd volt az ötnyílású za
lalövői Zala-híd, melynek impozáns
méretei mellett a pillérkialakítása is
egyedülálló volt. Kár, hogy ma már
csak archív fotón látható ez az alko
tás.

Zalaszentgrót a Zala-hidakkal (részlet, ismeretlen festő
(Zala Megyei Múzeumok
Igazgatósága)

műve)

A zalalövői híd különleges architektúrája
(ép.: 1830) (Hídlap 1938-ból)
A zalaszentgróti Zala-híd (részlet, Harkai festménye)
(Zalaszentgrót Polgármesteri
Hivatal)

A zalaszentgróti Zala-híd későb
bi, kisebb nyílású és kisebb összhosszúságú is. A kastély adta háttérrel
- még mai csonka és átépített állapo
tában is - őrzi a régi mesterek művé
szetét. A híd mai rajzát hidász mér
nök készítette, jelezve, hogy a jó mér
nök nemcsak a számok embere.
Nem véletlen, hogy erről a hídról
több festmény is készült, jelezve, hogy
többeket megihletett már. Feltétlenül
szólni kell értékes hídjaink mű
emléki v é d e l m é r ő l . Nagyon kevés
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a híd műemlék (országosan 35), s önmagában
ez sem elég mindig ahhoz, hogy régi, érdekes,
értékes hídjaink ne tűnjenek el valamilyen ok
ból. Szomorú példa erre a zalalövői híd, mely a
védettség ellenére - igaz, a második világhábo
rúban két nyílása elpusztult - korszerűsítéskor
lebontásra került. A zalaszentgróti boltozott híd
pedig csak név szerint ismert megmentőjének
köszönhetően maradt meg emlékül.
Több s z é p boltozott h í d volt Zala m e 
gyében, egészen az 1950-ben történt draszti
kus területmódosításig, mely ma is műemléki
leg védett: pl. a kétnyílású, szoborfülkés h e gyesdi és az ötnyílású, valamikor ugyancsak
szoborral díszített diszeli boltozat. Ezekre és a
jogi védelem alatt nem állókra is ügyelni kell;
Zala megyében a nemesbüki, kétnyílású, igen
magas öreg kőhíd (1825-ben épült) érdemel
kiemelt figyelmet. E könyv boltozott hidakról
szóló fejezete igyekszik emléket állítani a bol
tozott hidakban még 1945-ben igen gazdag
megye (210 híd) szép műtárgyainak, felhíva a
figyelmet, hogy e téren van ma is teendő.
Hozzátartozott az öreg hidakhoz a N e p o muki Szent J á n o s - s z o b o r is, hisz ő a hidak
védőszentje. Valamikor a hídon vagy a híd köz
vetlen közelében állt szobra, ma már nem min
dig ez a helyzet, pl. Zalaegerszegen ház falában

A kustányi Zala-híd eredeti.
(Közútkezelő felvétele)

áll a védőszent, vagy biztonságos helyre került
a szobor.
Az 1990. évi műemlékjegyzék szerint A n d ráshidán, Csatáron, Dióskálon, Mihályfán, V ö c k ö n d ö n és Zalalövőn található
Nepomuki-szobor.

Nepomuki Szent János
szobra (fotó: Mészáros
T. László)

A vasbeton h i 
d a k „egyszerűbbek",
leggyakrabban geren
da szerkezetek, álta
lában kevésbé látvá
nyosak, ám az igényes
részletkialakítások a
Zielinski Szilárd
tervezte - a háború
pusztítását elkerült k u s t á n y i Zala-híd o n figyelmet érde
melnek.
Említést érdemel
a szépvonalú z a l a 
apáti vasbeton ívhíd
is.

Fahidak ma már
az országos közuta
kon Zala megyében sincsenek, a fahidaknak
azonban szép és érdekes példái találhatók csónakázótavakon, kerékpárutakon. Az ötletes,
egyes esetekben meg
hökkentő formák jól
mutatják, hogy milyen
nagy lehetőség van a
fának a hídépítésben
való alkalmazására.

... és mai képe
(Fotó: Mészáros T. László)

A hidak a művésze
tekben sokféleképpen
jelennek meg. A már
említett festmények,
rajzok mellett a 16-17.
században több m e t 
s z e t (veduta) j e l e n t
meg a megye s z á m o s
váráról. Ezek a mű
vészi ábrázolások sok
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a hagyomány azonban őrzi ezek emlé
két. (Zalalövő pecsétjébe is bekerült a
Zala-híd.)
J ó fotók, k é p e s l a p o k is őrzik híd
jaink történetét, ezek között van művé
szi színvonalú is. Meglepően sok jó fotó
jelent meg a Zalai Hírlapban az utolsó
40 évben (250), ezek gyűjtése, katalogi
zálása is fontos.
Az i r o d a l o m b a n is - főleg versek
ben - gyakori a híd; általában mint jel
k é p , mely összeköt. Nagy múltú, törté
Deák Ferenc szülőháza a bejáróhíddal (lg. századi ismeretlen
nelmileg nevezetes hidak egyediként
festő müve) (Magyar Nemzeti Múzeum Történelmi
Képcsarnok)
is megjelennek: a 1848-as forradalom
(Perczel Mór) emlékét őrzi a megyében példá
esetben ábrázolnak hidakat is, hisz a várak vé
ul a letenyei Mura-híd.
delmét a legtöbb esetben vizesárok, mocsár se
gítette, ezen pedig valahogy a várban élőknek
H á b o r ú b a n a h i d a k pusztulása értel
is át kellett kelni. Bélyegek, érinek és m á s
metlen, de megszokott. Zala megyében pusz
művészeti alkotások is megörökítik hídjatult el szám szerint a legtöbb (192) híd 1945
inkat. Általában a folyami (Duna-, Tisza-) hi
márciusában, s már korábban a Mura-hidak.
dak ihletik meg a művészeket, szorgos kuta
Rájuk emlékeztet a fennmaradt sok-sok fo
tással biztosan lehet Zala megyei példákat is
tón, rajzon kívül Illyés Gyula pár sora: „A leg
találni.
szomorúbb látvány ez volt: a betörött gerincű
néma hidak."
Több településnek a c í m e r é b e n is megje
lenik a híd: Kustány, Muraszemenye, SárKöszönet a művészeknek, hogy figyelmez
hida, Zalalövő. Érdekes, hogy mind olyan
tetnek a rosszra és gyönyörködtetnek az alko
boltozott hidat ábrázol, mely ma már nincs is,
tások megörökítésével.

Kehidakustány

Sárhida
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szemével (fotó: Mészáros

T. László)
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Zalaegerszeg hidjai
Egerszeg neve 1247-ből maradt fenn, a közle
kedésföldrajzi szempontból előnyös helyen fek
vő település azonban jóval korábbi. A Zalán Andráshidánál és Kaszaházánál ősi átkelőhelyek
voltak, Andráshidánál 1426-ban híd állt [1, 2].
A település jelentőségét mutatja, hogy 1526
előtt két alkalommal itt tartották a megyegyű
lést. 1541-ben már állt Egerszeg vára,
fő feladata a Zala folyó átkelőhelyé
nek védelme volt. A vár védelmét a Za
la, a Válicka és a Vizsla-patak biztosí
totta, dél felől árok és védmű óvta. A
várba vezető híd helye ismert [3].
A török kiűzése utáni időből az I.
katonai felmérés (1784) és Tomasich
János - a megye földmérője - készítet
te szép térképek adnak részletes tájé
koztatást a városról és az utakról, hi
dakról.
Az 1832-ben készült „úttabella" a
város környékén álló Zala-hidak fő méreteit is
tartalmazta: Andráshidánál 36 öl, Kaszaházánál
pedig egy 40 és egy 22 öl hosszú Zala-híd állt
[4]. Andráshidánál 1914-ben, Kaszaházánál
1927-ben készült el a három-, illetve négynyílá
sú vasbeton gerenda híd. E hidak történetét
egyedi hídleírásokban is feldolgoztuk.

Az andráshidai Zala-híd
(fotó: Mészáros T. László)

Jelentős fejlődés a város úthálózatában 1976ban kezdődött. Megépült a 74. sz. főút várost
elkerülő első szakasza, rajta hidakkal, így a vá
rosba bevezető útszakaszon a vasútvonal felet
ti négynyílású, előregyártott felszerkezetű mű
tárgy [5, 6]. A 17,9 m nyílású híd Franki cölöp
alapozással, EHGE tartós felszerkezettel épült.

Zalaegerszeg

első felüljárója

(fotó: Biri Gábor)

A várost elkerülő út továbbépítése 20002001-ben valósult meg. A 3,5 km hosszú út
szakaszon a háromnyílású (15+30+15 m) Za
la-, a kétnyílású (15+15 m) ártéri híd, az UkkRédics vasútvonal feletti háromnyílású (17,8 m)
műtárgy és egy gyalogos és kerékpáros aluljá
ró épült.

Gyalogos átvezetés az elkerülő út alatt
(fotó: Biri Gábor)
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A 74. sz.főút vasút feletti hídja építés közben... [y]

... és készen
(fotó: Mészáros T. László)

A Zala-híd Franki cölöpalapozású, monolit
vasbeton gerenda híd, a Zala-ártéri és a vasút
feletti műtárgy szintén Franki cölöpalapozású,
mindkettő UB tartós felszerkezetű.

A 74. sz. főút Zala-hídja... (fotó: Biri Gábor)

és külső kábeles feszítése
(fotó: Biri Gábor)

A gyalogos és kerékpáros aluljáró monolit
vasbeton szerkezet. E hidak közül külön emlí
tést érdemel a Zala-híd, mely külső feszítőká
belekkel épült [7].
A Zalaegerszeg országos közútjain lévő hidak
száma ma 15, összes felületük 5299 m 2 [5].
A város önkormányzati hídjainak száma
1984-ben 12 volt, a legújabb nyilvántartásban
6 híd szerepel [11], közülük a legnagyobb a
ságodi strandhoz vezető 68,4 m hosszú fa gya
loghíd [8].

A Zala-ártéri híd... (fotó: Biri Gábor)

vasbeton gerendákból épült
(fotó: Biri Gábor)
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A legérdekesebb, legújabb Zalahíd a deltavágányban 2003-ban
épült. A háromnyílású (28+38+24 m)
folytatólagos, változó magasságú,
szimmetrikus rácsozású hegesz
tett ortotróp pályalemezes szerke
zet alaprajzi ívben van [9,10].

A ságodi fahíd (fotó: Mészáros T. László)

A hídállományban jelentős változás, hogy a
74. sz. főút elkerülő szakaszának továbbépíté
se kapcsán a kaszaházi Zala-híd önkormány
zati kezelésbe került.
Feltétlenül említést kell tenni a város terü
letén lévő vasúti hidakról is, bár ezekről a vas
úti hidak fejezetben szó van.
A város területén három vasúti híd van a
Zala folyón: az andráshidai háromnyílású (15 ül
és nyílások) gerinclemezes híd mai formájában
1955-ben épült, a zalaegerszegi háromnyílású
1949-ben épült újjá, középső alsópályás rácsos
nyílása rakományütközés miatt 2003-ban át
épült.

A legújabb Zala-híd
(fotó: Mészáros T. László)
Irodalom:
[1] Zala megye kézikönyve, CEBA Kiadó, 1998.
[2] Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, Aka
démiai Kiadó, Bp. 1978.
[3] Zalaegerszeg évszázadai (Várostörténeti tanulmá
nyok), Zalaegerszeg, 1997.
[4] Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban, Za
lai Gyűjtemény 23., Zalaegerszeg, 1986.
[5] Országos közutak nyilvántartása, 2003., Zala Megyei
Állami Közútkezelő
[6] Veres Béla: A 74. sz. főút Za
laegerszeget elkerülő szakasza,
Uvaterv Műszaki Közlemények,
1978. 2.
[7] Zalaegerszeg 74. sz. főút el
kerülő szakasz, Zala Megyei Ál
lami Közútkezelő Kht. kiadvá
nya.
[8] Tanácsi közutak csoportos
nyilvántartása, Zala Megyei Köz
lekedési Felügyelet Archívuma,
dr. Farkas János feldolgozása.
[9] Gál András: A zalaegerszegi
deltavágány Zala-hídja, Sínek Vi
lága 2003. évi különszám.
[10] Markó Péter: Új vasúti híd
Zalaegerszegen, VII. Acélfeldol
gozási és acélépítészeti konfe
rencia, 2 0 0 3 . május 8-9., Bala
tonszéplak kiadványa.

Zalaegerszeg

elkerülő út vasút feletti műtárgya
(fotó: Mészáros T. László)

és környéke

[11] Önkormányzati hidak ada
tai, 2000., ÁKMI Kht. Adat
bank.
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Nagykanizsa hídjai

Közlekedésföldrajzi adottságai Kanizsát kiemelt
szerephez juttatták, valószínűleg a római kor
ban is a maihoz közelálló helyen haladt út. A
középkorban a királyi út itt a Kanizsa-patak
mellett haladt, keresztezve az Ördög-árkot és a
Bakónaki-patakot [1].
A vár kiépítése (valószínűleg 1393-ban már
állt) Kanizsa átkelőhely védelmét szolgálta. A
vár mocsárban feküdt, kapuja előtt hidak vol
tak. 1493-ból ismerjük, hogy a Kanizsa-patakon
híd vezetett át.

Hídút Kanizsa váránál (1687)... M

... és régészeti feltárás

Kanizsa középkori topográfiájának vázlata [1]

A várról hadmérnöki felmérések készültek,
ezek a várba be-, illetve kivezető hidakat is áb
rázolják. Evlija Cselebi 250 lépés hosszú ta
hidról és felvonóhidákról ír [2]. A várat a török
1600-ban elfoglalta és csak 90 év múlva sike
rült visszafoglalni, 1702-ben pedig Lipót csá
szár elrendelte a vár felrobbantását. A régésze
ti feltárások igazolták az itt álló hidak (hídút)
létét [1].
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nyomain [1]

Részletes térképet a katonai felmérés és 1792ben a megye földmérője készített, mely a török
megszállás után átrendeződött állapotot mu
tatja. Egyértelmű, hogy Kanizsa megőrizte útcsomópont jellegét.
A patakok kereszteződésében a 18. század
végén általában fahidak álltak, ám megkezdő
dött az állandó, boltozott hidak építése. A Dom
bóvár felől jövő úton, Nagykanizsa határában
a Szent János-híd (3,15 m nyílású) 1840-ben
épült, sajnos 1945-ben felrobbantották.
A mai 7. sz. főút elődjén, a Principális-csa
tornán 1897-ben és 1902-ben 10-10 m-es acél
tartós hidak épültek, ezeket is 1945 márciusá
ban robbantották fel, újjáépítésük 1947-ben
történt [3, 4].
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Acéltartós Principális híd a /.főúton
(Hídlap, 1938., Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

A vasbeton lemezes felszerkezetü
(Hídlap, 1971., Közútkezelő

újjáépült híd
tervtára)

Boltozatok már korábban épültek, az Ör
dög-árkon 1882-ben m á r állt egy 3,8 m nyílá
sú téglahíd [3].
A város hidjai közül a Dencsár-árok feletti
1929-ben lett kész, ezt is felrobbantották a II.
világháborúban [5].
A vasút igen korán elérte Nagykanizsát, a
mély bevágás felett karcsú, háromnyílású vas
beton híd épült, építésének pontos idejét nem
sikerült felderíteni, azt azonban tudjuk, hogy
1945 márciusában ezt is felrobbantották, 1960ig egy 3x12 m nyílású faszerkezetű gyalogos
provizórium, majd egy 30 m nyílású alsópá
lyás rácsos acélhíd épült [9], mely 1983-ban
vasbeton pályalemezt kapott, 1995-ben azon
ban a korróziós károk miatt a híd átépítését
határozták el.
Az új híd sík alapozású, 7,4 m sugarú kétcsuklós vasbeton ívhéj. Az építés rekordgyor
sasággal, kevesebb, mint négy hónap alatt ké
szült el [6].

Vasbeton keretszerkezet
(Közútkezelő tervtára)

A vasbeton ív állványa
(fotó: Dr. Farkas János)

A kész műtárgy (fotó: Mészáros T. László)

A budapest-nagykanizsai vasútvonal felett
1924-ben háromnyílású (7,0+6,0+7,0 m), 1,2 m
széles vasbeton híd épült a Viktória téglagyár
nál. 1945-ben felrobbantották ezt. 1960-ban há
romnyílású, alsópályás, rácsos gyaloghíd épült
[9], ezt rossz állapota miatt 1995-ben elbon
tották.
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A 74. sz. főút korszerűsítésének keretében
Korpavárnál 1974-ben háromnyílású FT tartós
híd épült a Szombathely-Pécs vasútvonal felett.

Az 1924-ben épült téglagyári gyalogos
(MÁVRt.
hídtervtára)

felüljáró

A korpavári felüljáró (fotó: Mészáros

Az 1960-ban épített és 1995-ben elbontott
gyalogfelüljáró (fotó: Farkas János)

Nagykanizsa közlekedésében fontos volt a
7. sz. főút új Balatonkeresztúr-Nagykanizsa sza
kaszának megépítése és a felrobbantott hidak
újjáépítése, illetve átépítése [7].

A város életében jelentős volt a 7. sz. főút
elkerülő szakaszának megépítése, s ezen
különszintű keresztezés kialakítása a szom
bathely-nagykanizsai vasútvonallal. A három
nyílású (23,0+23,2+23,0 m) híd cölöpalapo
zással, EHGT tartós felszerkezettel, a Kani
zsai-patak felett pedig 18,0 m nyílású EHGE
tartós híd épült 1985-ben [8].

A város országos közútjai a 7. sz. út új elkerülő szakaszával (Közútkezelő térkép,
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T. László)

2004)
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Előregyártott

elemekből épült híd a 7. sz. főúton (fotó: Mészáros T. László)

Az önkormányzat kezelésében a már emlí
tett, vasútvonal feletti hidakon kívül 4-10 m
nyílású vasbeton hidak vannak. A 7. sz. főút
Nagykanizsát elkerülő szakaszának megépíté
se után a 7. sz. főút régi szakasza részben ön-

kormányzati kezelésbe került, így a korábban
említett egyik Principális-csatorna-híd is. Em
lítésre méltó a város csónakázótaván épített
két nagyobb, érdekes kialakítású fahíd (22, il
letve 32 m hosszúak).
Nagykanizsán az országos közuta
kon ma 14 híd van (2506 m2 felület
tel), az önkormányzat pedig 18 hidat
kezel.
Irodalom:
[1] Nagykanizsa, Városi monográfia (Első kö
tet), Nagykanizsa, 1994.
[2] Molnár László: Kanizsa vára, Zrínyi Kato
nai Kiadó, Budapest, 1987.
[3] Kimutatás Zala vármegye állami kezelés
ben álló közútjain lévő 2,0 m-nél nagyobb nyí
lású hidakról, 1945., Kiskőrösi Közúti Szak
gyűjtemény.
[4] Zalai Világosság, 1947. augusztus 10.
[5] Barbarits Lajos: Nagykanizsa, Magyar Vá
rosok Monográfiája, Kiadóhivatal, Bp. 1929.
[6] Abért László-dr. Farkas János: A nagyka
nizsai Kossuth téri közúti felüljáró átépítésé
ről, Közlekedés- és Mélyépítés-tudományi
Szemle 1996. 9. sz.
[7] Bacsó Antal-Bcrg Artúr-Bessnyői István:
A 7. sz. állami közút új szakasz Balatonkeresztúr-Nagykanizsa között, MSz. 1958. 8. sz.
[8] Megyeri Ferencné-Reményi Péter: A 7. sz.
főút Nagykanizsát elkerülő szakasz, Uvaterv
Műszaki Közlemények, 1982. 2. sz.

A csónakázó tavon épült hidak (fotók: Biri Gábor)

[9] Tervek és iratok a nagykanizsai közúti és
gyalogos felüljáróról, MÁV Rt. hídtervtára, Bp.
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Letenye-országhatár között közúti Mura-híd
építése a 7. sz. főút 233+428 k m szelvényében

Építésévé: 1960-1962.
Támaszköze: 46,50+47,00+46,50 m
Nyílások: 45,06+45,08+45,06 m
A szerkezet hossza: 140,80 m
Pályaszélesség: 0,5+7,5+0,5 m
Tervező: Uvaterv, Perneczky Béla
Kivitelező: - acélszerkezet gyártása: Ganz-MÁVAG,
- acélszerkezet szerelése: Mostogradnja (Jugoszlávia)
Forgalomba helyezés: 1962. február 26.

A mai 7. sz. főút nyomvonalán ősidők óta fon
tos út volt, ami földrajzi adottságaiból követ
kezett. Jelentősége a középkorban is megma
radt, oklevél rögzíti, hogy pl. 1366-ban r é w á mot szedtek itt [1].
Az I. katonai felmérés (1784) is révátkelőt
jelez ezen a helyen [2, 3]. Letenyén a Murán
való gyors átkelés 1848-ban vált igazán jelen
tőssé. Jellasics Letenyénél hidat veretett, me
lyet aztán Perczel Mór 1848. október 17-én el
foglalt. Novemberben a Mura áradása elvitte
ezt a hadihidat, újat kellett építeni. Egy 1870ben készült vagyonfelmérés a hídvamszedesre
vonatkozóan is tartalmaz adatot. A hidat 1872ben újjáépíttette a kormány, s az avatáskor

(május 26.) visszaemlékeztek a szabadságharc
itteni eseményeire [3].
Hamarosan felmerült állandó híd építése
is, ezt bizonyítja az 1880-ban elkészült talaj
mechanikai fúrás [4].

Az állandó híd építésének helyszínrajza
(Zala Megyei Levéltár ÁÉH iratok)

A háromnyílású, csonkaszegmens alakú rá
csos hidat 1912-13-ban építették. Az alépítmé
nyi munkát Zsigmondy Béla, a felszerkezetet
dr. Lipták Pál vállalkozása végezte [4].
Sajnos a híd eredeti
törzskönyve nem került
elő, ezért részletes és
megbízható adat csak
kevés áll rendelkezésre.
Az biztos, hogy 1935ben megvizsgálták az
akkor már határúid
ként funkcionáló hidat

A kilenc nyílású fahíd (1901) (Göcseji Múzeum)
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A második világháború idején, a Délvidék
visszacsatolásakor (1941. április 6-án) a híd
két nyílását felrobbantották, ám ez nem volt
teljesen „sikeres". A hídnyílások rongáltan, de
állva maradtak, a helyreállítási munkák során
azonban leszakadtak [5].

Az 1941-ben felrobbantott, de még le nem
hídrész (Thury Múzeum)

szakadt

1942-ben a Magyar Waggon és Gépgyár
megbízást kapott a roncsok eltávolítására, ez
megtörtént és a tönkrement hídnyílásokat hely
reállították [6].
A szerencsétlen sorsú hídon a világháború
végnapjaiban - különböző források szerint áp
rilis 2-án, illetve április 5-én - a visszavonuló né
met és magyar alakulatok átmentek és azután
felrobbantották [3, 7].
Érdemi tárgyalások - úgy tűnik - csak 1955ben kezdődtek, elsősorban árvízveszély miatt
[8]. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság szak
embereivel folytatott tárgyaláson megállapod
tak a tervezési és roncskiemelési munkák elve
iben. 1955 novemberében a roncskiemelést ver
senytárgyaláson a Djuro Djakovic Vállalat nyer
te, mint kiderült, olyan árral, melyért nem tudta
ezt a munkát maradéktalanul elvégezni. A roncs
eltávolítás végül is 1958 októberére készült el
jelentős (14700 dollár) többletköltséggel [8].
1959-ben a magyar fél (az Uvaterv készítet
te a terveket) négy alternatívát mutatott be
(rácsos acélszerkezet és vasbeton híd is volt az
alternatívák között). További egyeztetés után

Roncskiemelés; pillérek bontása
(Magyarország-Jugoszlávia
közötti Mura-híd

album)

(november 23.) elfogadták az Uvaterv egyik al
ternatív tervét és megállapodtak abban, hogy
a 7 millió Ft-ra becsült újjáépítést munkameg
osztással végzik. A jugoszláv fél az alépítményi
és acélszerkezet-szerelési munkát vállalta [8].
1960 augusztusában a magyar fél megkötötte
a szerződést az acélszerkezet gyártására a GanzMÁVAG-gal [8].
Az új híd a régi híd tengelyében épült.
A régi híd szekrény alapjai megmaradtak,
csak a hídfők és pillérek sérültek meg. Ezeket
visszabontották és - mivel szélesebb híd épült
- kiszélesítették. A hídfőket egybeépített pár
huzamos szárnyfalakkal látták el és a töltésle
záró kőkúpokat is meghosszabbították.
A hídfők és a pillérek külső felületét mész
kőburkolattal látták el.
A felszerkezet 1800 mm magas főtartói 25 mes darabokból, hegesztett kivitelben készültek.
A négy gerinclemezes főtartó egymás közötti
távolsága 2200 mm. A főtartók anyaga 36.24 S.
A nyakvarratok fedett ívű hegesztéssel auto
matával, a 2,00 méterenként elhelyezett füg
gőleges merevítők varratai kézi ívhegesztéssel
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készültek. A helyszíni illesz
tések szegecseltek. A gyártás
nehézségeit, hibáit a híd törzs
könyve tartalmazza.
Az acélszerkezetre 21-22 cm
vastag, a főtartók felett kiékelt,
együttdolgozó monolit vasbe
ton lemez készült.
A pályalemezen szigetelés
nincs, közvetlenül a lemezre
5 cm vastag érdesített aszfalt
burkolat került. A burkolatot
két rétegben hordták fel.
A 65 cm széles kiemelt sze
gélysávon idomacél hídkorlát
készült. A szegély sávban he
lyezték el a közvilágítást szol
gáló kábelek részére az eter
nitcsöveket. A Mura-híd épí
tésével egyidejűleg (1913) két
ártéri híd épült: a 232,243 km
szelvényben 2 x 7 , 4 , illetve
a 231,423 km szelvényben
2x10,0 m-es nyílásokkal.
Az országhatárhoz köze
lebbi ártéri hidat a Mura-híd
újjáépítésekor a Letenye felőli
hídfő felhasználásával 1961-ben
4,0 m-es nyílásúra alakították
át, 1963-ban a híd nyílását nö
velni kellett, az új felszerkezet
T8 jelű hídgerendákból épült,
11,0 m-es szélességgel [10].

A felszerkezet építésének fázisai
(Magyarország-Jugoszlávia
közötti Mura-híd
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album)

A 231,423 km szelvényben
levő három főtartós gerendahíd 1913-ban épült. A hábo
rús sérülések javítása után
!953-ig a híd eredeti formájá
ban viselte a forgalmat, ekkor
megszélesítették. A klasszi
kus kialakítású hidat, melyet
Zielinski Szilárd tervezett,
1993-ban műszaki emlékké
minősítették, 1996-ban, mivel
a IFOR járművek áthaladásá
ban gondot okozott, elbontot
ták, kár érte [11].
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A kész híd (1962. 08. 24.) (fotó:

Az elkészült híd alulról
(fotó: Uvaterv)

Az 1913-ban épült ártéri hidat 1996-ban elbontották
(Hídlap 1964, Közútkezelő
tervtára)

Irodalom:

[6] Zala Megyei Levéltár ÁÉH iratok 1942.
[7] Zala megye ezer éve (szerk.: dr Vándor László), Zala
egerszeg 2000.

[1] dr. Holub József: Zala vármegye vámhelyei és úthálózata a középkorban, Századok, 1917.1. sz.

[8] A 7. sz. főút 233,428 k m szelvényű határhíd törzs
könyve, 1964., ÜKIG Központi hídtervtár, Budapest.

[2] Az I. katonai felmérés térképszelvénye, Hadtörténeti
Intézet és Múzeum.
[3] Kerecsényi Edit-Tóth Oszkár: Letenye története, Leténye, 1992.
[4] A letenyei Mura-híd tervdokumentációja (1912-13),
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.
[5] A letenyei Mura-híd törzskönyve, Közútkezelő tervtára

Uuaterv)

[9] Zsámboki Gábor: Acélszerkezetű közúti hidak építé
se hazánkban 1945-1969 között, 1969. Kézirat.
[io~ A 7. sz. főút 232,185 k m szelvényű hídjának doku
mentációja, Közútkezelő hídtervtára.
[11] A 7. sz. főút 231,365 k m szelvényű hídjának doku
mentációja, Közútkezelő hídtervtára.

Az 1962-ben épült híd napjainkban

(fotó: Mészáros T. László)
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ZALA-HIDAK

Alibánfa 7354. j . út 5+770 k m szelvényben

Építés éve: 1929-1930.
Nyílásközei: 14,40+13,50+14,40 m
Pályaszélesség: 0,60+4,80+0,60 = 6,00 m
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,
Zalaegerszeg, Szabó Jenő kir. főmérnök,
műszaki ellenőr
Tervező: Pischinger Gyula nyugdíjas h. államtitkár
Kivitelező: Kenedi Imre okleveles mérnök,
Horváth és Vas építőmesterek, Nagykanizsa
Forgalomba helyezés: 1930. augusztus 23.
Építési költség: 50.934,21 pengő

Alibánfánál évszázadok óta áll híd a Zalán, ezt bi
zonyítja az I. katonai felmérés térképszelvénye

Az alibánfai faszerkezetű
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(1784) és az 1832-ben készített útfelmérés, mely
megjegyzi, hogy a gróf Festetics László által épít
tetett hídon vámot szednek [1].
A faszerkezetű hídról szép terv maradt fenn
1891-ből. Az 5 x 8 , 0 m-es cölöpjármos, könyök
fás híd terveit az Allamépítészeti Hivatal mér
nöke, Heller Samu készítette. Figyelemre méltó,
hogy a tervet 1892-ben a Kereskedelemügyi Mi
nisztérium illetékes szakosztályvezetője jóvá
hagyta [2].
Az igények növekedésével 1928-ban állan
dó híd építési tervét dolgozták ki, a tervet a ne
ves Duna-híd építő, Pischinger Gyula készítette.
A híd teljes tervdokumentációja fennmaradt:

Zala-híd terve 1891-ből (Közútkezelő

tervtára)
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Az 1927-ben tervezett Zala- és Zala-ártéri hidak jellegrajza (Közútkezelő

a helyszínrajz, hosszszelvény, furásszelvények
figyelemre, kutatásra méltóak [2]. (Ennél a hídnál
is - egyidejűleg -jelentős méretű: 14,85+14,85
nyílású vasbeton ártéri híd épült. Ez a híd nap
jainkig változatlan formában áll, ártéri hídból
előrelépve, ma a Zalát hidalja át.)
A hídfők és pillérek cölöpalapozásúak. A híd
főknél 17-17, a pilléreknél 16-16 cölöpöt hasz
náltak fel. A hídfők és pillérek felmenő fala tö
mör beton, a hídfőkhöz kétoldalt párhuzamos
függőszárnyfal csatlakozik.
A felszerkezet négy főtartós vasbeton geren
da, vasbeton pályalemezzel. A gerendák magas
sága nyílásközépen 1,30 m, a támaszok felett
1,80 m, vastagsága pedig 30 cm.
A pályalemezen 1 cm lemezszigetelés, 4 cm
védőbeton és 5 cm vastag itatott makadámbur
kolat készült.
A kiemelt gyalogjárón függőleges és vízszin
tes irányú idomacél hídkorlátot helyeztek el.
A hidat 1945 márciusában a német alakula
tok felrobbantották.
A híd helyreállítása egészen sajátos módon,
a felrobbantott hídrészre fektetett, 27 m hosszú
máglyára épített pallóterítéses provizóriummal
történt [3].
A Zala rendezése során, 1964-ben, a meder
az eredetileg ártérinek épített híd alá került, az

tervtára)

1945-ben lerobbantott hídrészt eltávolították
az ép részt konzolként meghagyták. A funkció
ját elvesztett híd helyett 1988-ban 2,8 m nyílá
sú cső épült [4].

A roncsot 1965-ben levágva, egyoldalú konzolos híd
alakult ki (Hídlap 1965, Közútkezelő tervtára)

Alibánfa-Alsónemesapáti között 7354.
j . összekötő ú t 5+501 k m szelvényben
Zala-ártéri h í d építése
Építésévé: 1929-1930.
Nyílásközei: 14,85+14,85 m
Pályaszélesség: 0,60+4,80+0,60 = 6,00 m
Szerkezeti hossza: 31,80 m
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,
Zalaegerszeg, Szabó Jenő kir. mérnök,
műszaki ellenőr
Tervező: Pischinger Gyula ny. h. államtitkár
Kivitelező: Kenedi Imre okleveles mérnök,
Horváth és Vas építőmesterek, Nagykanizsa
Forgalomba helyezés: 1930. augusztus 27.
Építési költség: 40.589,75 pengő

A híd roncsára épített provizórium 20 évig hordta a forgalmat
(Közútkezelő tervtára)

A híd Alibánfa és
Pethőhenye községek
között a Zala árterét hi
dalja át [2]. A hídfők sík
alapozásúak, felmenő
falazatuk tömör beton,
melyhez kétoldalt füg
gőszárnyfal csatlako
zik.
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Az ártéri híd terve (1927) (Közútkezelő tervtára)

A töltés lezárását mindkét oldalon termés
kővel burkolt földkúp biztosítja. A mederpillér
cölöpalapozású.
A felszerkezet négy főtartós vasbeton ge
renda, a nyílások közepén 1,30 m, a támaszok
felett 1,60 m magas, a támaszok felé 3,00 m
hosszon kiékelve.
A pályalemezen 1 réteg lemezszigetelés, 4 cm
védőbeton és 5 cm vastag itatott makadám
burkolat készült. A hídon legutóbb 1999-ben
történt felújítás. A szélső főtartók beton fedé
sének pótlása lőttbetonnal készült [5].

A híd napjainkban
(fotók: Közútkezelő)

Irodalom:
[1] Bencze Géza: Zala megye leírása a re
formkorban, Zalai Gyűjtemény 23. sz., Za
laegerszeg, 1986.
[2] A 7354. j . út 5,400 km szelvényű híd
tervdokumentációja, Közútkezelő tervtá
ra, Zalaegerszeg.
[3] Hídlap, 1948., Kiskőrösi Közúti Szak
gyűjtemény.
[4] Közútkezelő hídtervtára, Zalaegerszeg.
[5] Alibánfai Zala-híd időszakos vizsgálata,
Special Terv, 2001., ÜKIG központi hídtervtár, Budapest.
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Andráshidai közúti Zala-híd
a 76. sz. főút 59+273 km szelvényben

Építés éve: 1953-1954.
Nyílása: 22,0+26,5+26,5+22,0 m
Pályaszélesség: 1,25+7,00+1,25 = 9,80 m
Szerkezeti hossz: 101,50 m
Megbízó: KPM IX. 2. Hídosztály Zsámboki Gábor
Tervező: Uvaterv, Szánthó Pál
Kivitelező: ÉM. 4. sz. Mélyépítő Vállalat, Gombossy Aladár építésvezető
Forgalomba helyezés: 1954. december 12.
Építési költség: 2.892.164,54 Ft

Andráshida 1426-ban oklevélben szerepelt te
lepülésnévként. A község Zala-hídjáról kapta
nevét [1].
1636 februárjában Zala megye közgyűlése
elrendelte a Zala-híd javítását azon faluk lakos
ságának, akik régebben is végezték a javítási
munkákat [2],
Az I. katonai felmérésen a
hadmérnök jelölte ezt a hidat,
az 1832-ben készített felmérés
pedig rögzítette a híd hosszát is:
36 öl [3]. A közel 500 éves múl
tú fahíd „állandóvá" való építése
ügyében 1912-ben tették meg az
érdemi lépéseket, 1912 októbe
rében volt a versenytárgyalás.
A terveket dr. Zielinski Szilárd
irodája készítette, s több vállal
kozónak is rendelkezésre bocsá
totta. A fennmaradt levelezés
szerint a Wassermann cég nyer
te el a kivitelezés jogát [4].

1914-ben a Zala folyón a 731. számú úton
m á r állt a háromnyílású, 72 m hosszú, négy
főbordás vasbeton híd. A híd pályaszélessége
0,60+4,80+0,60 = 6,00 m volt.
A híd a második világháború alatt elpusz
tult oly módon, hogy a Zalaegerszeg felőli nyí-

Az andráshidai Zala-híd Zielinski tervén (1913) (Közlekedési

Múzeum)

109

ANDRÁSHIDAI ZALA-HÍD

EGYEDI HÍDLEÍRÁSOK

lás szerkezete megmaradt, a másik két nyílás
tönkrement.
Az elpusztult szerkezet helyébe a háború után,
8,0x6,0 m nyílású ideiglenes fahidat építettek.
A gyakori árvizek miatt, a víztömegek gyors le
vezetése céljából, az új hidat négynyílásúra ter
vezték. A híd tervezésénél kiküszöbölték a régi
út vonalvezetési hibáit is.

lett 1,85 m, vastagságuk 0,50 m. Nyílásonként
3-3 db keresztirányú borda merevíti a szerke
zetet. A pályalemez 17 cm vastag monolit vas
beton, melyhez a bordák kiékeléssel kapcso
lódnak.
A kocsipályán szigetelés nem, csak 5 cm vas
tag aszfalt készült.
A híd eredeti teherbírása l/A. A főúton lévő
híd teherbírásának növelésére egyre nagyobb

A hídfők és közbenső pillérek cölöpalapozásúak. A hídfőknél 32-32 db, a pilléreknél 2626 db 30/30 cm keresztmetszetű, 6,00 m hosszú
vasbeton cölöpöt vertek le. A cölöpcsoportokat
a hídfőknél és a pilléreknél talpgerenda fogja
össze.
A felmenő falazat tömör beton, melyet vas
beton szerkezeti gerenda zár le. A hídfők lát
ható felületét rusztikus kivitelű mészkő burko
lattal látták el.
A felszerkezet h á r o m főtartós, folytatóla
gos gerenda, melynek alsó éle a közbenső tá
maszoknál parabolikus. A főtartók magassága
nyílásközépen 1,15 m, a közbenső támaszok fe

Készül a felszerkezet
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A külső kábeles feszítés munka közben
(fotó: Pannon Fryssmet)

(1954) (fotó:

Uvaterv)
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igény volt. A megyében más helyen már alkalma
zott külső kábeles feszítést alkalmazták itt is.
Iranytöressel hídmezőnként 4 db hétszálas
0,6" feszítőpászmát építettek be.
Az erősítési és felújítási munkát a Strabag
Hungária, az alternatív terv készítését és a fe
szítést a Pannon Freyssinet Kft. végezte [6].

[2] Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőköny
vek regesztái II. (1611-1653).
[3] Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban, Za
lai Gyűjtemény 23., Zalaegerszeg, 1986.
[4] dr. Zielinski Szilárd hagyatéka, Közlekedési Múzeum
archívuma.

Irodalom:

[5] 76. sz. főút andráshidai Zala-híd törzskönyve, 1963.
ÜKIG központi hídtervtár, Budapest.

[1] Földrajzi nevek etimológiai szótára, Akadémiai Ki
adó, Budapest, 1978.

[6] Pannon Freyssinet erősítési terve, Zala Megyei Álla
mi Közútkezelő tervtára.

A híd napjainkban

(fotók: Mészáros T. László)
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Balatonhídvégi
(Balatonmagyaród-Sármellék között) közúti
Zala-híd a 6831. j . út 12+825 k m szelvényben

^4 híd építésére kiírt pályázat terve (Zala Megyei

Építésévé: 1925-1926.
Nyílása: 12,50+39,92+12,50 m
Pályaszélessége: 0,60+4,80+0,60 = 6,00 m
Szerkezeti hossza: 68,64 m
Acélszerkezet súlya: 77,9 tonna
Teherbírás: „I" osztály
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,
Zalaegerszeg. Bittenbinder Gyula műszaki ellenőr
Alépítmény-tervező:
M. kir. KKM. III. oszt. Barsy Károly min. 0. tan.
Acélszerkezet-tervező:
Gép- és vasútfelszerelési gyár Rt. Kistarcsa
Alépítmény-kivitelező:
Marék János építési vállalkozó, Szombathely
Vasszerkezet-kivitelező:
Gép- és vasútfelszerelési gyár Rt.
Forgalomba helyezés: 1926. október 2.
Építési költség: 212.700 pengő

Hídvég falut és hídvámját már 1330-ban
említették oklevelek [1]. Hídvámjáról későbbi
évszázadból (1430) is van írásos említés [2].
Átkelőhely már a késő bronzkorban, majd a
rómaiak alatt is volt ezen a helyen.
A török hódoltság alatt (1561) a híd őrzésé
nek nehézsége miatt híd helyett komp szolgálta
112

Levéltár)

az átkelést. 1647-ben
elsüllyesztették a kom
pot és a gyaloghajókat
is. A török többször
megtámadta a révet,
ezért egyre fontosabbá vált a zalavári vár
erősítése. 1649-ben új
várkapitányt nevez
tek ki és Győrben nagy
kompot rendeltek (25
lovast elbírt). A hídvé
gi átkelőhely és Zala
vár jelentősége csök
kent, amikor 1690-ben
Kanizsát visszavették
a töröktől [1].

A török kiűzése után a hidat újjáépítették,
ezt mutatja az I. katonai felmérés is [3]. Az 1832ben elkészült útfelmérés rögzítette, hogy Hídvégnél cölöpjármos, 40 öl hosszú híd áll [4].
Állandó híd építésére - az átkelő fontosságát
figyelembe véve - meglehetősen későn, a Zala
rendezése után került sor [5]. A két szélső nyí
lás cölöpökön nyugvó faszerkezetű, a meder
nyílás felszerkezete kéttámaszú, alsópályás,
szegecselt, oszlopos rácsozású ívhíd. A Zala fo
lyót merőlegesen hidalja át.

Az építendő híd helyszínrajza (Zala Megyei

Levéltár)
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Mindkét oldali hídfő sík alapozással ké
szült. A felmenő falazat tömör beton, felül
térdfallal.
A hídhoz kétoldalt 2x12,50 m nyílásközű
ideiglenes fahíd csatlakozott.
Az alsópályás, szegecselt, csonka szegmens
alakú két főtartós híd 10 mezőből állt.
Az acél anyagot az ózdi vasműben henge
relték és a gép- és vasútfelszerelési gyárban
dolgozták fel a szerkezeti elemeket. A két rá
csozott íves főtartót alul kereszttartók és szél
rácsok merevítették. A kereszttartókon 5 db vé
gig vezetett I-szelvényű acél hossztartó és raj
ta egymás mellé helyezett zórésvasak alkották
a felszerkezetet. A zórésvasakon makadámbur
kolatot készítettek. A gyalogjárdán tölgyfa pal
lókat helyeztek el.
A hídszerkezet tágulását a hídfőknél beépí
tett fix és mozgó saruk tették lehetővé.

A híd árvízkor (1941)
(Balaton Múzeum, Castelli album)

1937. július hóban a makadám útpályát fel
bontották, a zórésvasakat rozsdátlanították, má
zolták, majd a burkolatot helyreállították. A híd
vasszerkezetét is újramázolták.
1939-ben a két szélső nyílásban az ideigle
nes fahidat elbontották, a nyílás helyén egy-egy

BALATONMAGYARÓD-SÁRMELLÉKIZALA-HÍD

0,80 m körátmérőjű betoncső átereszt építet
tek be. A hídfők mellé bazaltkővel burkolt föld
kúpot építettek. A mozgó saruk hengereit a nor
mál állásnak megfelelően beállították.
1945 márciusában a hidat felrobbantották.
A híd helyén ideiglenes jelleggel előbb egy fa
provizórium készült, majd 1946-ban a régi híd
tengelyétől a folyásirányban felfelé 60 t teher
bírású fahíd épült [5].
Újjáépítés
Újjáépítés éve: 1948-1949.
Támaszköze: 42,08 m
Nyílásköze: 40,7 m
Pályaszélesség: 0,75+6,50+0,75 = 8,00 m
Szerkezeti hossza: 43 m
Acélszerkezet súlya: 59,8 tonna
Teherbírás: 35 tonna
Alépítmény-tervező:
Barsy Károly min. oszt. tanácsos
Felszerkezet-tervező:
Hilvert Elek, Tantó Pál oki. mérnök
Alépítmény-kivitelező':
Márk János vállalkozó, Szombathely
Felszerkezet-kivitelező: Márkus Lajos Rt.
Vasszerkezet és Láncgyár, Budapest,
Vigh Sándor építésvezető
Pályalemez-kivitelező: Csengery-Nagypál-OlaszTörök Államosított Vállalat, Budapest,
Nogula Károly építésvezető
Forgalomba helyezés: 1949. február 14.
Építési költség: 744.653,13 Ft

Az újjáépített híd felszerkezete Langer-tartó,
tömör ívvel, a merevítő tartó szimmetrikus rácsozású. A tervek 1947 decemberére készültek
el [6].
A híd a régi híd helyén és a megmaradt híd
főkön épült, melyeket a terveknek megfelelően
átépítettek. A hídfőket a Zalaegerszegi Állam
építészeti Hivatal építette újjá.
A hídszerkezet vasanyagát részben a Híd
fenntartási Telep Budapest, részben a Márkus
Lajos Rt. bocsátotta rendelkezésre. A főtartók
egymás közötti távolsága 8,00 m, ívmagassága
7,85 m. Alul a rácsos tartó és a kapcsolatok sze
gecseltek, felül az ív hegesztett kivitelű. A főtar
tókat alul kereszttartók, felül négy mezőben szél
rács merevíti. Az oszlopok I-160-as szelvényűek.
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A híd a 6o-as években (Hídlapfotó,

A híd a 60-as években
(Hídlapfotó, 1964, hídtervtár)

A kereszttartókon a két szélső vasbeton geren
da és a négy közbenső I-hossztartón a vasbeton
lemez együttdolgozó. A pályaszerkezet 18 cm vas
beton lemez, 3,5 cm vastag aszfaltburkolattal.
A híd 1949. február 23-i próbaterhelésekor
a terheléshez zúzott bazalt
követ alkalmaztak. A méré
sek alapján a híd teherbírása
megfelelőnek bizonyult. Az új
Közúti Hídszabályzat szerint
a hidat 1951-52-ben megerő
sítették [5]. A rendkívül kar
csú híd felső keresztkötés
ének több alkalommal neki
ütközött egy-egy túlméretes
jármű. A legutóbbi, csaknem
végzetes kimenetelű ütközés
- a felállított fotocellás ma
gasságellenőrző berendezés
ellenére -1996 novemberében
A híd a keresztkötés
volt. Az elvégzett szakértői
114

1964,

hídtervtár)

A híd pályaszerkezete (bontott
(fotó: Biri Gábor)

anyagból)

vizsgálat a szélső keresztkötések megemelését
javasolta (1 m-rel) [6].
A keresztkötések megemelésével egyidejű
leg (1997-ben) kisebb erősítési munkát is vé
geztek a hídon.

megemelése előtt fotocellás ellenőrző rendszer
(fotó: Dr. Roller Ida)

üzemelt
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Irodalom:
[1] Iványi Béla: Zalavár és a balatonhídvégi átkelő a tö
rök időben, Göcsej Múzeum Jubileumi Évkönyve
1950-60,1960.
[2] Békefi István: Zalai utak, KPM Zalaegerszegi Közúti
Igazgatóság, 1978.
[3] Az I. katonai felmérés térkép szelvényei, Hadtörténe
ti Intézet és Múzeum.
[4] Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban, Za
lai Gyűjtemény 23., 1986.
[5] Sármellék-nagykanizsai út 12,825 km-ben lévő Zala
folyó hídjának törzskönyve, 1965. ÜKIG központi
hídtervtár, Budapest.

Járműütközés

nyoma 1996-ban (fotó:

Közútkezelő)

A megemelt keresztkötésű

A híd a fotóművész

[6] Szakértői jelentés és javítási tervek a 6831. j . út
12,825 km szelvényében lévő Zala-hídhoz, BME
Acélszerkezetek Tanszék, 1997.

híd (Dr. Imre Lajos ecsetrajza)

képén (fotó: Mészáros T. László)
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Fenékpusztai Zala-híd
a 76. sz. főút 7+559 km-ben

Építésévé: 1929-1930.
Nyílása: 39,60 m
Pályaszélesség: 0,60+4,80+0,60 = 6,00 m
Szerkezeti hossz: 40,95 m

Ekkor még a híd nem épült meg, csak 183739 között, amikor már töltéssel beszűkítették
az áthidalandó nyílást és a Balaton vízállása
kedvezően alacsonyabb lett [3].

Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 90°
Teherbírás: I. rendű
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,
Zalaegerszeg
Alépítmény-tervező: M. kir. Államépítészeti Hivatal
Vasszerkezet-tervező:
Farkas és Tsa Rt. vasszerkezeti gyár
Alépítmény-kivitelező:
Kenedi, Horváth és Vas vállalkozók, Nagykanizsa
Vasszerkezet-kivitelező: Farkas és Tsa Rt.
Próbaterhelés: 1930. december 28.
Építési költség: 110.188 pengő

Már a római korban a mai Fenékpuszta térségé
ben révátkelő volt [1]. Festetics György 1792-ben
hídtervet készíttetett a Fenéki-öbölnél. A kétnyí
lású cölöpjármos híd 63 m hosszú volt [2].

(Kogutowicz

A Balaton hídja
Károly: A Dunántúl és a Kisalföld)

Állandó híd építésére még várni kellett, szük
ség volt a Zala rendezésére is. A híd alsópályás,
kéttámaszú, két főtartós, felül íves, alul vízszin
tes, szegecselt rácsos acélszerkezet [4].
A hídfők sík alapozásúak voltak. A felmenő
falakhoz térdfalak és kétoldalt 1,00 m hosszú,
a hídtengellyel párhuzamos függőszárnyfalak
kapcsolódtak.

A híd meg nem valósított terve [2]
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A felszerkezet magassága hídvégeken 2,20 m,
nyílásközépen 6,00 m. A főtartók merevségét
alul a kereszttartók és a szélrácsok, felül hét
c s o m ó p o n t n á l keresztkötés biztosította. A
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pályalemezt 4 db I-400-as hosszirányú henge
relt acéltartó hordta. A tartókon 17 cm vastag
monolit vasbeton lemez, háromrétegű ragasz
tott bitumenes szigetelés, 4 cm védőbeton és
10-12 cm vastag makadámburkolat készült. A
gyalogjáró belső szélén 60-60-7 mm-es élvédő
szögvasat, a főtartókra pedig idomacél korlá
tot erősítettek.
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A híd újjáépítése
1947-ben a Zalaegerszegi Államépítészeti Hi
vatal előtervet készített. A tervet közigazgatási
bejáráson megtárgyalták, az építés azonban
pénzügyi forrás hiányában elmaradt. 1950-ben
a Mélyépítési Tervező Vállalat új tervet készí
tett, ezt át kellett dolgozni. A módosított terve
ket 1951 szeptemberében hagyta jóvá [5].
1951-1952-ben Bölcskei Elemér és dr. Petur
Alajos tervei alapján a hidat újjáépítették. A
terv az abdai Rábca-híd adaptálásával készült.
A híd egynyílású, alsópályás, két főtartós, vas
beton ív, a régi rácsos vasszerkezetű híd tenge
lyében épült, az alépítmények felhasználásával.
A kivitelezést a Hídépítő Vállalat végezte.
A műszaki ellenőrök Tóth Lajos és Zsámboki
Gábor voltak.
A merevbetétes ívhidak építése az iroda
lomból ismert [6]. Említést érdemel, hogy a híd
főket 28-28 cm-rel a mederközép felé kellett
vinni és az eredetinél nagyobb hídszélesség mi
att az alapokat is szélesíteni kellett. Ennél a
hídnál alkalmaztak a II. világháború után első
ízben kábeldarut [7].

A közúti és vasúti Zala-híd 1941-ben
(Castelli album, Balaton Múzeum)

1945. március végén, a II. világháború so
rán a visszavonuló német alakulatok a hidat
felrobbantották. A híd teljesen tönkrement. A
forgalom biztosítása érdekében a híd mellett
cölöpjármos, 60 t teherbírású faszerkezetű hi
dat építettek. A 2x10,0 méter nyílású hidat
Verő Imre okleveles mérnök tervezte.

A vasbeton ívhíd keresztkötése védelmét szolgáló
berendezései (1986) (fotó: Közútkezelő)

Rácsos faszerkezetű provizórium
(1946-52)
(Hídlap 1948-ból, Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)

Az ívhíd felső keresztkötésének több ízben
ütköztek túlméretes járművek, súlyos kár ke
letkezett 1986-ban. A javítás megtörtént, azon
ban világossá vált, hogy jó megoldást új Zala-híd
építése jelent. Erre 1988-ban került sor, azóta
29,0 m nyílású, EHGT tartós felszerkezetű áll
a Zala felett.
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Irodalom:
[1] Dr. Bíró József: A bala
toni révhajózás története,
KSZ 1981. 8. sz.
[2] Dr. Bendefy László-dr.
V. Nagy Imre: A Balaton év
százados partvonalváltozá
sai, Műszaki Lapkiadó, 1989.
[3] Dr. Darnay Béla: Az első
fenéki fahíd építése 183739., Balatoni Szemle, 1943.
11.

Ma már közműhíd az 1952-ben épült Zala-híd (fotó: Mészáros T. László)

[4] A budapest-siófok-keszthelyi állami közút 1. sz. fe
néki Zala-híd törzskönyve,
1934-, ÜKIG központi hídtervtár, Budapest.
[5] 76. sz. főút 7,559 km
szelvényében lévő híd törzs
könyve, 1964., ÜKIG Köz
ponti hídtervtár, Budapest.
[6] Dr. Balázs György: Be
ton és vasbeton II. Akadé
miai Kiadó. 1995.

Az új közúti Zala-híd (fotó: Mészáros T. László)

Légifelvétel a négy Zala-hídról (fotó: Mészáros T. László)

118

[7] Ócsvár Rezső: A ma
gyarországi kábeldaruk ne
gyed évszázados mélyépítő
ipari tapasztalatairól, MSz.
1967.
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KASZAHÁZI ZALA-HÍD

Kaszaházi közúti Zala-híd a 74. sz. út 50+479 km,
jelenleg a 7428. j . út 0+770-ben

Építésévé: 1926-1927.
Nyílásai: 22,00+26,50+26,50+22,00 m
Pályaszélesség: 1,20+4,80+1,20 = 7,20 m
Szerkezeti hossz: 100,60 m
Megbízó: M. ki. Államépítészeti Hivatal,
Bíttenbinder Gyula kir. mérnök
Tervező: M. kir. Kereskedelemügyi Minisztérium
Hídosztály (alépítmény), dr. Sabathiel Richárd
műegyetemi tanár (felszerkezet)
Kivitelező:
Fábián Lajos oki. mérnök vállalkozó Budapest
Forgalomba helyezés: 1927. január hó 19.
Építési költség: 133.343 pengő 16 fillér

Az állandó Zala-híd megépítése Zalaegerszeg
határában olyan helyen történt, ahol már év
századokkal előbb is volt megfelelő átkelés a
Zalán. Zalaegerszeg jelentőségét éppen a köz
lekedési gócpontjellege adta.
Az I. katonai felmérésen jól látható a fa
szerkezetű híd [i]. Az 1832-ben készült felmé
résben pontos adatok is vannak: a Zalát két
nagy fahíd hidalja át, a nagyobb 16 igájú (cö
löpjárom), összesen 40 öl (76 m), a kisebb 12
igájú, 22 öl hosszú (42 m) [2]. A katonai fel
méréseken jól tanulmányozható a hidak helye
[3]. Az állandó híd építése a Zala-hidak kiépí
tésének nagy időszakában (1925-30) történt,
amikor hét Zala-híd épült. Korábban csak a zala
lövői (1829), a zalaszentgróti (1846), a kehidakustányi (1912) és az andráshidai volt boltozott,
illetve vasbeton szerkezetű. A híd a Zala folyót
merőlegesen hidalja át.
A hídfők és a közbenső pillérek sík alapozá
súak.

A felszerkezet négy főbordás, folytatólagos
gerenda szerkezet, melyet nyílásonként a ke
resztirányú bordák és a pályalemez merevít. A
főbordák magassága nyílásközépen 1,60 m, tá
maszok felett kiékelésszerűen 2,20 m-re ma
gasodik fel. A bordák vastagsága 35 cm, a pá
lyalemez 20 cm, mely utóbbin 1 cm szigetelés,
4 cm védőbeton és 10 cm kavicsterítés készült.
A kiemelt gyalogjárdán, a hídfőn és a pillérek
felett vb. korlátbábokat helyeztek el. A korlát
bábok között függőleges és vízszintes osztású
idomacél hídkorlát készült. A csapadékvíz el
vezetését a híd hossz- és kétoldalt keresztirányú
lejtése, a beépített víznyelők és a hídfő mögött
kialakított betonfolyókák biztosítják.
A hidat 1945. március 30-án egy német lo
vashadtest felrobbantotta [5].

A híd ideiglenes helyreállítása
faprovizóriummal
(Közútkezelő tervtára)
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Építés éve: 1952-1953.
Nyílásai: 22,00+26,50+26,50+22,00 m
Pályaszélesség: 1,75+7,00+1,75=10,50 m
Szerkezeti hossz: 100,90 m
Megbízó: Közúti Hídberuházási Vállalat,
Zsámboki Gábor műszaki ellenőr
Tervező: Mélyépítési Tervező Vállalat, Kemény Ádám,
Kiss Lajos
Kivitelező: 4. sz. Mélyépítő Vállalat
Forgalomba helyezés: 1953. április 19.
Építési költség: 1.957.665 Ft

A híd újjáépítése
1945. március végén a rob
bantás következtében a De
vecser felőli hídfő, két pillér és
a felszerkezet egy része tönk
rement, a hídfő- és a pillérala
pok épek maradtak. Még 1945ben, a Devecser felőli második
pillért helyreállították és a me
derbe esett felszerkezetet fel
emelték. A hiányzó felszerkezet
helyét hatnyílású (35 m) facö
löpökre helyezett, ékelt fagerendatartós hídrésszel pótolták,
7,30 m pályaszélességgel.
Az ideiglenes helyreállítás
a megnövekedett forgalomnak
már nem felelt meg. Az Állam
építészeti Hivatal 1950-ben előtervet készített az újjáépítésre,
a megmaradt hídrészek felhasz
nálását javasolva. 1952-ben a
kiviteli tervek elkészültek. A
megmaradt, de erősen sérült
két ártéri nyílás vasbeton szer
kezetét az új híd építése előtt
el kellett bontani. Az új híd a
régi alapok felhasználásával,
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négynyílású, három főbordás, parabolikusán
kiékelt vasbeton gerenda szerkezetű [6].
A Devecser felőli hídfőt alaptestjével együtt
elbontották, míg a közbenső pillérek és a Zala
egerszeg felőli hídfő alaptest) eit megtartották.
A felhasznált alaptesteket 1,00 m belméretű kútgyűrűkkel kiszélesítették. A kútalapok együtt
dolgozásának biztosítására az alaptestek felett
30 cm vastag vasbeton lemezt készítettek. A pil
lér felmenő falazata tömör beton. A középső pil
léren fix, a többi pilléren és a hídfőkön görgős
sarura támaszkodik a felszerkezet.

A híd újjáépítése (1954. május) (fotók:

Uvaterv)
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A híd szigetelése a felújítás

KASZAHÁZI ZALA-HÍD

során (fotó: Biri Gábor)

A felszerkezet felsőpályás, folytatólagos,
három főbordás gerenda szerkezet, melyet
nyílásonként 3-3 keresztirányú borda és a vas
beton pályalemez merevít. A szerkezet magas
sága nyílásközépen 1,15 m, a közbenső táma
szok felett 1,70 m és parabolikusán kiékelt. A
gerenda vastagsága 50 cm, a pályalemez 17 cm.

A kocsipályán szigetelés nem készült, a burko
lat 5 cm vastag aszfalt. Akiemelt gyalogjárdán
a támaszok felett 1-1 közvilágítási kandelábert
helyeztek el, a kábelek részére a járdában be
toncsatornát alakítottak ki. A kandeláberek
vonalában függőleges osztású idomacél hídkorlátot készítettek. A csapadékvíz elvezetését
16 db víznyelő és a hídfő mögött kialakított be
tonfolyókák segítik elő. A hídépítéssel egyide
jűleg a Devecser felőli második nyílásba he
lyezték át a medert, illetve mederkorrekciót
hajtottak végre. A kivitelezési munka sürgős
sége miatt 1953 januárjában téliesítettek a mun
kahelyet.
2002-ben a hidat felújították és a 74. sz. főút
Zalaegerszeget elkerülő szakaszára tekintettel,
a város önkormányzatának további kezelésre
átadták.
Irodalom:
[1] Az I. katonai felmérés térkép
szelvénye, Hadtörténeti Intézet és
Múzeum.
[2] Bencze Géza: Zala megye leírása
a reformkorban, Zalai Gyűjtemény
23., Zalaegerszeg 1986.
[3] Az I. és II. katonai felmérés tér
képszelvénye, Hadtörténeti Intézet
és Múzeum.
[4] Hargitai Jenő hídleírása és az
ÜKIG központi hídtervtár anyaga
alapján.

A hídfelújítás

után (2002) (fotó: Biri Gábor)

[5] Zala megye ezer éve. 269. 0., Za
laegerszeg, 2000.
[6] 74. sz. főút 50,479 km szelvényű
Zala-híd törzskönyve 1964., ÜKIG
központi hídtervtár.

A kaszaházi Zala-híd napjainkban (fotó: Mészáros T. László)
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Kustányi közúti Zala-híd
a 7356. j . ú t 0 + 5 3 5 km-ben

A híd keresztmetszete

(Közútkezelő

tervtára)

Építésévé: 1912-1913.
Támaszközei: 15,85+21,00+21,00+15,85 m
Pályaszélessége: 0,60+4,80+0,60 = 6,00 m
Szerkezeti hossz: 77,55 m
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,
Zalaegerszeg, Sándor Zsigmond kir. mérnök,
műszaki ellenőr
Tervező: Dr. Zielinski Szilárd műegyetemi tanár
Kivitelező: Fekete Fülöp vállalkozó, Budapest
Próbaterhelés: 1913.
Forgalomba helyezés: 1913. május 8.

Zala megye legidősebb - lényegében eredeti for
májában álló - vasbeton Zala-hídja több szem
pontból nevezetes.
Nevezetes a híd helye: Kehida, térségében
már 1232-ben híd állt a Zalán, erről kapta ne
vét a település [1]. A mocsárvidék felett itt volt
az utolsó átkelési lehetőség. Több alkalommal
a megye nemesei itt gyűltek össze éppen a Za
lán való jó átkelés miatt. 1349-ben és 1351-ben
nádori, 1339-ben és 1348-ban főispáni, 12321556 között pedig számos alkalommal a me
gyei törvényszék itt ülésezett. A híd vámjáról
1493-ban és 1569-ben van szó. A török idők
ben a híd lezárását írták elő (1586 és 1643), a
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A híd eredeti tervrészlete

(Közútkezelő

tervtára)

török mégis több alkalommal átment a hídon.
Kis erősség állt Kehidán, mint minden fontos
átkelőhelyen [1].
Az I. katonai felmérés térképszelvényén [2I
s az 1832-ben készített útösszeírasban [3] és a
későbbi időből (1844) is több híradás van a köz
úti Zala-hídról, majd a vasútiról is [1]. Állandó
szerkezetű közúti híd 1913-ban épült. Az igé
nyes kialakítású, négynyílású, folytatólagos gerendahidat dr. Zielinski Szilárd, a hazai vasbe
ton hídépítés megteremtője tervezte. A híd szép
tervei és az építési szerződés is fennmaradt [4].
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Az 1915-ben készített törzskönyv az építkezés
minden fontos körülményéről beszámol, s tar
talmazza az 1937-ben elvégzett időszakos híd
vizsgálat (Baksay Zoltán és Csécsi Nagy László)
megállapításait és az ennek alapján tett intéz
kedéseket is [5].
A híd a csodával határos módon (nem is
mert az ok) elkerülte a háborús pusztítást.

A hídfelújítás

előtt (fotó:

Közútkezelő)

A hídfők és közbenső pillérek sík alapozásúak.
A hídfők felmenő falazata 1,90-1,0x3,40x5,05 m,
melyhez kétoldalt párhuzamos függőszárny
falak csatlakoznak. A közbenső pillérek felme
nő falazata tömör beton. A hídfő mögötti föld
feltöltést terméskővel burkolt földkúp támaszt
ja meg.

Külső kábeles erősítés
(fotó: Pannon Fryssinet)

A felszerkezet három főbordás vasbeton szer
kezet, melyet a két szélső nyílásban 5-5, a két
középső nyílásban 7-7 keresztborda merevít. A
főbordák magassága nyílásközépen 99 cm, a
támaszok felett 1,20 m, 3,00-3,00 m hosszú
kiékeléssel. A főbordák vastagsága 25-25 cm
és a pályalemezhez szintén kiékeléssel csatla
koznak.
A pályalemez vastagsága
18-19 cm > melyen 1 cm ragasz
tott szigetelés, védőbeton és
mészkő-bazalt keverékből ál
ló 14-15 cm vastag makadám
burkolat készült.
A kiemelt gyalogjárdán
idomacél korlát készült két
irányú rácsozással. A csapa
dékvíz elvezetése a híd hosszés kétirányú keresztlejtésével,
valamint a hídfő mögött ki
alakított betonfolyókákon tör
ténik. A hídfőn és a pilléreken
vasbeton korlátbábokat he
lyeztek el. A ma már 90 évnél
idősebb híd állapota elfogad
ható volt, ám szélessége és te
herbírása nem felelt meg az
igényeknek, ezért több ízben is felmerült átépí
tésének igénye. A megyében 1993-ban Zalabaksán sikeresen megerősítették a Kerka- és Cupihidakat a Pannon-Freyssinet külsőkábeles
módszerével. Ugyanezt a megoldást sikerült a
híd egyidejű szélesítésével 2002-ben ennél a
hídnál is alkalmazni [6].

A megszélesített és megerősített 91 éves híd
(fotó: Mészáros T. László)
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A híd próbaterhelése (fotó: Pannon Fryssínet)

A megszélesített és megerősített gi éves híd (fotó: Mészáros T. László)
Irodalom:
[l] Molnár Antal: Kehida. Száz magyar falu könyveshá
za, 2000.
[2] Az I. katonai felmérés térképszelvénye, Hadtörténeti
Intézet és Múzeum.
[3] Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban, Za
lai Gyűjtemény 23., 1986.
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[4] A gyülevész-galamboki 4, 6, 7 és 7a számú Zala-hidak
újbóli építésére kötött szerződés, 1912. július 2., Zala
Megyei Állami Közútkezelő Kht. hídtervtár.
[5] A Gyülevész-galamboki út Zala-híd törzskönyve.
[6] A 7356. út 0,535 km Zala-híd korszerűsítési terve
1995'! ÜKIG Központi hídtervtár, Budapest.
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Pethőhenye-Zalaszentiván között,
a volt vasúti Zala-híd átalakítása
közúti híddá a 7364 j . út 2+321 km-ben

Átalakítás éve: 1971-1972
Nyílások: 19,14+8,15+9,00+19,20+9,43+19,15+4,82 m
Pályaszélesség: 1,25+3,80+1,25 = 6,30 m
Vonalvezetése: egyenes, keresztezési szöge 90°
Teherbírása: „C" osztályú, az 1968. évi KH szerint
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Zalaegerszeg
Tervező: Út-, Vasúttervező Vállalat, Perneczky Béla
Kivitelező: Közúti Építő Vállalat, Zalaegerszeg

Az 1945. évben felrobbantott régi vasúti Zalahíd helyére 1949. évben egy hengerelt, illetve
szegecselt acéltartókból álló vasúti provizóri
um épült. A MÁV a zalaszentiván-nagykanizsai
vonalat új nyomon kívánta vezetni és így a hídprovizóriumot felhagyta és könyvjóváírással a
Közúti Igazgatóság rendelkezésére bocsátotta.
A megmaradt vasszerkezet nyolc különböző,
kéttámaszú kódrészből állt. Az acéltartók anya
ga folytvasból készült, egymástól való távolsá
guk 1,50 m, illetve 1,80 m. A főtartók kereszt
kötésekkel, felső szélráccsal vannak összekötve.
A kéttámaszú tartókra monolit vasbeton pálya
lemez épült.
A közbenső pilléreket átalakítani nem kel
lett. A hídfőket a töltéscsatlakozásnak megfe
lelően átalakították. A sarugerendákat mindkét
hídfőnél elbontották és helyükre vasbeton térd
falas szerkezeti gerendát és egybeépült vasbeton
szárnyfalakat építettek. A Nyugat-dunántúli Víz
ügyi Igazgatóság a híd alatti 1 km-es szakaszon
a mederrendezést elvégezte, a kimaradt ártéri

nyílások alatti tereprendezést az igazgatóság
1970-ben végezte el.
A szegecselt gerinclemezes főtartók változó
magasságúak és fesztávolságuk is változó: négy
nyílásban 2-2 db 1000 mm magas, 21,0 m hosszú,
illetve egy nyílásban 560 mm magas, 11,2 m
hosszú ikertartó, két nyílásban 2-2 600 m m ma
gas Peine-tartó, egy nyílásban pedig 620 mm
magas, 6,8 m hosszú szegecselt tartó.
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Az acél főtartók vasbeton sarugerendára
helyezett acél csúszósarukon nyugszanak.
Az acéltartók és a vasbeton pályalemez kö
zötti kapcsolatot 12 mm átmérőjű, horoggal
kialakított acélkengyelek biztosítják. A tartók
kal 12-20 cm vastag monolit vasbeton lemez
dolgozik együtt, melyről kétoldalt a gyalogjáró
vasbeton lemez konzolosan túlnyúlik. A híd

A vasúti provizóriumból
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kéttámaszú tartók sorozatából áll, minden tá
masz felett csúszó dilatációs szerkezet és tőlük
50-50 cm-re víznyelők (nyílásonként 4-4 db) van
nak. A pályalemezen háromrétegű ragasztott
bitumenes szigetelés, 4 cm védőbeton és 5 cm
vastag öntöttaszfalt-burkolat készült. A hidat
kétoldalt függőleges tagozású idomacél korlát
határolja.

épített közúti híd (fotók: Mészáros T. László)

Zalaapáti közúti Zala-híd
a 75. sz. út 10+131 km-ben

Építés éve: 1956-1959.
Támaszköze: 45,65 m
Nyílása: 42,00 m
Pályaszélessége: 1,50+7,00+1,50 = 10,00 m
Szerkezeti hossza: 47,05 m
Megbízó: KPM Hídosztály, Hídvéghi Rudolf,
Balogh Gábor
Tervező: Uvaterv, Lipták László
Kivitelező': Hídépítő Vállalat,
Nóvák Géza építésvezető
Próbaterhelés: 1959. február 4., UKI.
Forgalomba helyezés: 1959. január 28.
Építési költsége: 4.092.733,47 Ft [1, 2]

Az újjáépített híd helyén 1926-27-ben épített
háromnyílású, végleges jellegű vasbeton híd állt,
amelyet 1945-ben felrobbantottak [3]. A régi híd
nak csak a Zalaapáti felőli hídfője maradt meg,
erősen sérült állapotban. A felrobbantott híd
alatt 1946-ban egy fajármos hídprovizóriumot

létesítettek. A következő négy évig, amíg a fapallózaton nagyobb elhasználódás nem mutatko
zott, a provizórium zavartalanul bonyolította
le a forgalmat.
1952-ben a Mélyépterv elkészítette egy új híd
terveit, a szűkös pénzügyi lehetőség miatt azon
ban az építés nem indult meg.
!953 -1 955 években a híd engedélyezett teher
bírását előbb 20 tonnára, majd később 10 ton
nára kellett csökkenteni. 1955-ben elkészült a
beruházási program s a helyszíni bejárást is meg
tartották, s az építésre kijelölték a Hídépítő
Vállalatot.
A részlettervek készítése idején már hatály
ban volt az új közúti Hídszabályzat, ezért a ko
rábbi terveket alapvetően át kellett volna dol
gozni, ezért úgy döntöttek, hogy a Keleti Főcsa
torna egyik hídjának terveit kell alapul venni.
A tervezéssel Lipták László foglalkozott, aki már

Rácsos szerkezetű provizórium épült 1946-ban. (Hídlap, 1948, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
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A karcsú ívhíd, ahogy az utas látja (fotó: Biri

korábban is az ívhidak specialistája volt. A sta
tikai számítások ellenőrzésével megbízott terve
zőintézet (Főmti) olyan módszert ajánlott, mely
az akkori számítógép-pontosság mellett nem
adott megbízható eredményt. Szakértői egyez
tetéseken sikerült elfogadtatni az Uvaterv szá
mítását [1].
Az újjáépített híd a régi híd tengelyében
épült.
A hídfők alapozása Larssen-vasszádfal között
készült sík alap. A hídfő falazata 5,75 m magas
tömör beton, melyet felül térdfalas vasbeton
szerkezeti gerenda zár le. A hídfőhöz kétoldalt
párhuzamos függőszárnyfal csatlakozik. Az ala
pozási munkát 1957. október 7-én kezdték meg
és a hídfő 1958. május 20-án készen állt.
A felszerkezet egynyílású, alsópályás, két fő
tartós, vasbeton ívszerkezet, a korábbiaktól el
térően csupán két keresztkötéssel. A híd ívmagassága 7,50 m, az ívek keresztmetszeti mérete
0,60x1,00 m (fekvő négyszög), a főtartók kö
zötti távolság 8,00 m. Az ívek végei a támaszok
felett a pályalemezzel merev kapcsolatúak. A
pályalemez 38-45 cm vastag, utófeszített mo
nolit vasbeton szerkezet, melyet hosszában és a
híd végeinél keresztirányban is megfeszítettek.
Apályalemez betonozására 1958. szeptem
ber 22-én került sor. A hosszirányú feszítőká
belek az eddigi tapasztalatok felhasználásával
nemcsak a bordában, hanem a pályalemez egész
szélességében vannak elosztva. Egy-egy kábel
18 db 5 mm átmérőjű, 150-13 HB minőségű ele
mi szálból áll. A kábeleket Freyssinet berende
zéssel feszítették meg. A feszítést 1958. októ
ber 30-án fejezték be.
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Az ívtartók zsaluzását
1958. november 5-én kezd
ték el és a betonozást no
vember 20-ig elvégezték. Az
ív leeresztését a beton köté
se után, 1958. december 9-én
hajtották végre.
A pályalemezen szigetelés
nem készült, a burkolat 5 cm
vastag aszfalt, míg a kiemelt
gyalogjáróra 2 cm cementsi
Gábor)
mítás került.
A csapadékvíz elvezeté
sét a híd hossz- és kétoldali keresztirányú lej
tése, a 8 db beépített víznyelő és a hídfők mö
gött épített betonfolyókák biztosítják.
A kiemelt gyalogjárdán a függesztőrudak
vonalában függőleges osztású idomacél hídkorlátot helyeztek el.
A hidat különleges kialakítására való tekintet
tel a szokásosnál jóval részletesebb próbaterhe
lésnek vetették alá, így a függőleges elmozdulást
lehajlásmérő órákkal, a nyúlásokat Huggenbergerféle nyúlásmérővel és elektromos nyúlásmérővel
is elvégezték. A mérések megállapították, hogy
a számítások helyesek voltak, a híd kellő teher
bírású és merevségű [4].
A karcsú, szép híd az elmúlt 45 évben ked
vezően viselkedett, a más szerkezeti kialakítá
sú alsópályás ívhidaknál jelentkező meghibá
sodásoktól ez a híd mentes [5].
Említést érdemel, hogy 1945-ig a Zala-hídon
kívül egy kéttámaszú, konzolos kis Zala-híd és
három faszerkezetű, kis nyílású ártéri híd is volt
a keszthely-lenti, akkor 732. sz. úton. A Zala
rendezése lehetővé tette ezen hidak megszün
tetését.
Irodalom:
[1] A híd törzskönyve, Zala Megyei Állami Közútkezelő
Kht. hídtervtára.
[2] Hargitai J e n ő hídleírása.
[3] Zala vármegye hídnyilvántartása, 1945., Kiskőrösi
Közúti Szakgyűjtemény.
[4] Zalaapáti Zala-híd próbaterhelése, UKI, 1959.
[5] A 75. sz. főút 10,131 km zalaapáti Zala-híd időszakos
vizsgálata, 2001., ÜKIG központi hídtervtár, Buda
pest.
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Zalabéri közúti Zala-híd
a 7352 j . út 30+876 km-ben

Építésévé: 1928-1929.
Nyílása: 30,46 m
Pályaszélesség: 0,60+4,80+0,60 = 6,00 m
Teherbírása: 20 tonna
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,
Zalaegerszeg, Bereczky Vilmos kir. főmérnök,
műszaki ellenőr
Alépítmény-tervező:
Müller István és Müller Dénes vállalkozók
Vasszerkezet-kivitelező:
Vegyipari Gépgyár Rt.
Forgalomba helyezés: 1929. október 26.
Építési költség: 70.800 pengő

Zalabér fontos átkelőhely volt évszázadok óta.
A Zala túlsó partján barlabáshidai birtok
volt, ezt 1246-ban Szentgróti Dénes verte meg,
aki a vámszedesi jogot a türjei premontreieknek
adományozta.
Bér hídja a 16. században épülhetett: II.
Ulászló 1508-ban engedélyezte a Sitkeyeknek,
hogy Véged határában töltés és nyilván híd épí
tése fejében vámot szedhetnek [1].
Az 1832-ben elkészült útkimutatás szerint
a gráci vagy körmendi postaúton a Zala vizén

két 20 öl (46 m) hosszú híd volt, az egyik új
(1829-ben épült), a másik romladozó [2]. Zala
béren több fontos út haladt át, hídjairól, átke
lőhelyéről írásos emlékek maradtak fenn [3].
Az állandó híd a nagy hídépítési program ré
szeként épült, több ártéri híddal, így a meder
híd egynyílású acélszerkezet lehetett [3].
A két hídfő 24-24 db, három sorban levert
facölöpre támaszkodik. A cölöpsort betontest
fogja össze, melyen a beton felmenőfal épült,
párhuzamos függőszárnyfalakkal. A hídfők a
vízfolyás tengelyével párhuzamosan helyez
kedtek el.
A felszerkezet két főtartós, csonka szegmens
alakú, felül nyitott, alul „K" rendszerű szélrá
csok és kereszttartókkal merevített oszlopos rácsozású, szegecselt acélszerkezet. A pályalemezt
hengerelt I-tartók és azon elhelyezett zórésvasak tartják. A gyalogjárdák vasbeton lemez
ből készültek.
1942. július 24-én a KKM. XIII. Hídosztály
részéről Ullrich Zoltán műszaki tanácsos idő
szakos hídvizsgálatot végzett. Az acélszerkeze
tet még ebben az évben újramázolták.
1945-ben a hidat és a négynyílású vasbeton
ártéri hidat felrobbantották.
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Építés éve: 1959-1960.
Támaszközei: 17,00+17,00+22,00+17,00+17,00 m
Nyílásai: 16,05+16,10+21,10+16,10+16,05 m
Pályaszélessége: 1,25+7,00+1,25=9,50 m
Szerkezeti hossz: 90,90 m
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság Zalaegerszeg,
Balogh Gábor műszaki ellenőr
Tervező: Uvaterv, dr. Sigrai Tibor
Kivitelező: Hídépítő Vállalat
Próbaterhelés: 1960. október 15.
Forgalomba helyezés: 1960. november 12.
Építési költsége: 6.742.834,77 Ft

A h í d újjáépítése
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maszon fix saruk vannak, a többi támaszon
mozgó saruk biztosítják az elmozdulást.
A felszerkezet ötnyílású, felsőpályás, három
főtartós, a közbenső támaszok felett 11,34 m
hosszban kétcellás monolit vasbeton szerkezet.
A szerkezet magassága pályaközépen 1,21 m, a
főtartók vastagsága 50-50 cm és kiékeléssel kap
csolódnak a pályalemezhez. Nyílásonként kétkét 34 cm vastag keresztirányú borda merevíti
a felszerkezetet. A feljáróhoz való csatlakozás
mindkét hídfőnél fésűs dilatációval és a térdfal
mögött elhelyezett három sor fejkővel készült.

A híd építését olyan fontosnak és sikeres
A felrobbantott meder- és ártéri híd helyére
nek
ítélték meg, hogy a hidat a KPM miniszte
ideiglenes jellegű fahidak épültek. A forgalom
re
adta
át a forgalomnak [4].
egyre nőtt, ez egyre jobban rongálta a fahidak
állagát, végül is a hidak terhelését 3 tonnás jár
műre kellett korlátozni, ami a járműveket nagy
Irodalom:
kerülőre kényszerítette. Miután a Vízügyi Igaz
[1] Sorok János: Zalabér története, Zalaegerszeg 1997.
gatóság a Zala folyó rendezését tervbe vette, az új
[2] Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban, Za
híd és a hozzá vezető út is korszerű új kiegye
lai Gyűjtemény 23. sz., Zalaegerszeg 1986.
nesített nyomvonalon, a meder- és ártéri híd
[3] Zalabér-Keszthely törvényhatósági közút 4. számú
összevonásával épült meg, a régi mederhídtól
híd törzskönyve 1933., ÜKIG központi hídtervtár,
mintegy 20 m-re, az új út egyenes szakaszán.
Budapest.
A hídfők és a közbenső pillérek 30/30 cm
W 735 2 - j - út 30,876 km Zala-híd törzskönyve 1961.,
négyzetes keresztmetszetű cölöpalapozásúak.
ÜKIG központi hídtervtár, Budapest.
A cölöpcsoporto
kat vasbeton alap
test fogja össze. A
felmenő falazatok
B 100-as betonból
készültek. A híd
főket és pilléreket
felül vasbeton szer
kezeti gerenda zár
ja le. A pillér fa
lazatokba jégtörő
szögvas épült be.
A III. számú tá
A híd napjainkban (fotó: Mészáros T. László)
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Zalaistvánd-Pókaszepetk közötti közúti Zala-híd
a 7362. j . út 21+462 km-ben

Építésévé: 1928.
Nyílása: 21,00+28,00+21,00 m
Pályaszélesség: 0,60+4,80+0,60 m
Szerkezeti hossz: 74,40 m
Megbízó: M. kir. Államépítészeti Hivatal,

kadámburkolat került. A híd két nyílásának
felszerkezete a második világháború során el
pusztult, csak a Pókaszepetk felőli nyílás ma
radt meg. Az elpusztult két nyílásban faszerke
zetű provizóriumot építettek és azon bonyolí
tották le a közúti forgalmat.

Zalaegerszeg. Szabó Jenő kir. főm. műszaki ellenőr
Tervező: Pischinger Gyula nyűg. h. államtitkár

A híd újjáépítése

Kivitelező': Kenedi Imre okleveles mérnök,
Horváth és Vas építőmesterek, Nagykanizsa

Építés éve: 1962-1963.

Forgalomba helyezés: 1928. december 14.

Nyílása: 21,00+28,00+21,00 m

Építési költsége: 130.516,69 pengő

Pályaszélessége: 1,25+7,00+1,25 = 9,50 m
Szerkezeti hossz: 79,50 m

1784-ben az I. katonai felmérés egy Zala- és
két ártéri fahidat mutat. Állandó híd építésére
csak 1928-ban került sor.
A hídfők és közbenső támaszok cölöpala
pozásnak. A hídfőknél 21-21 db, a pilléreknél
20-20 db cölöpöt vertek le.
A hídfők 2,38-1,80x2,90x5,70 méretű tö
mör beton felmenő falazattal készültek. A pil
lérek felmenő fala 1,80x1,50x2,95x7,50 m mé
retű, melyen a felső éleket lekerekítették. A
töltés lezárása a hídfőknél kőkúppal történt.
A felszerkezet négybordás vasbeton geren
da, szerkezeti magassága nyílásközépen a híd
tengelyben mérve 1,30 m, a támaszok felett
1,86 m és kiékeléssel kapcsolódik a pályale
mezhez. A kocsipályán szigetelés nem készült,
a pályalemezre 19 cm vastagságban itatott ma

Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Zalaegerszeg.
Balogh Gábor műszaki ellenőr
Tervező: Uvaterv, Perneczky Béla
Kivitelező: Hídépítő Vállalat,
Toman Miklós építésvezető
Forgalomba helyezés: 1963. november 7.
Építési költsége: 3.133.601 Ft

A kis pályaszélesség miatt az egész felszer
kezetet el kellett bontani. Az új, szekrény kereszt
metszetű felszerkezet a meglévő régi hídfőkre
és pillérekre támaszkodik, azok kiszélesítése
nélkül.
A régi támaszok meghagyásával a hídfők
nél és a pilléreknél csupán új vasbeton szerke
zeti gerenda készült.
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Az új felszerkezet háromnyílású, felsőpá
lyás, folytatólagos, többtámaszú egycellás, vas
beton szekrénytartós gerenda. Szerkezeti magas
sága hídközépen 1,54 m, felső lemeze 21 cm,
alsó lemeze 15 cm vastag. Nyílásonként 2-2 bebúvónyílást alakítottak ki. Keresztbordák csak
a támaszok felett vannak. A pályalemezen 1 cm
bitumenlemez szigetelés, 4 cm védőbeton és 7 cm
vastag, két rétegben felhordott aszfaltburkolat
készült. Ez a Zala-híd a nagyütemű hídkorszerűsítés keretében épült, gazdaságos megoldással.
Irodalom:
[1] Szepetk-zalaszentmihályi törvényhatósági út 2. sz.
Zala-hídjának törzskönyve, 1932.
[2] 7362. j . út 21,462 km szelvényben lévő híd törzsköny
ve, 1964., ÜKIG központi hídtervtár, Budapest.

A szekrény keresztmetszetű Zala-híd napjainkban (fotók: Mészáros T. László)
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ZALALÖVŐI ZALA-HÍD

Zalalövői Zala-híd

Az 1. s z á z a d b a n
már f a h í d állt a
Zalán. A rómaiak
híres Borostyánútja Itáliából észak
ra, Zalalövőn (Salla)
vezetett. Az utat és hídját az 1.
század elején építették. Az út fon
tosságából később veszített ugyan,
de folyamatosan használta a for
galom az itt lévő cölöpjármos
Zala-hidat. A híd helye nem vál
tozott. A török korban, 1566 után
védelmi vonalat kellett kialakíta
ni, ennek része volt Lövő vára is,
melynek fő feladata a híd védelme volt [1].
A török megszállás után a Perneszy-család
tartotta fenn a hidat s ők szedték a vámot 72 öl
hosszú hídjukon [1, 2]. Sok érdekes adat ma
radt fenn a híd történetéről, így tudjuk, hogy
1810-ben, a királyi udvar átvonulásakor egy
vendéghidat kellett építeni. Ez ideiglenes meg
oldás volt, mégis jó szolgálatot tett, mert az ősi
Zala-híd állapota egyre romlott. Újjáépítése pe
dig nagy munka és tetemes költség (10 400 fo
rint) lett volna, ezért a vármegye közgyűlése ál
landó (boltozott) híd építését határozta el [2]. A
boltozott híd 1820-1829 között épült.
Az érdekes részletek az irodalomban és e
könyv boltozott hidakról szóló fejezetében talál
hatók. Póka Antal főföldmérő 1819-ben tizen
egy nyílású híd tervét készítette el, ez abban az
időben a legnagyobb híd lett volna hazánkban.
Az Országos Építési Igazgatóság ötnyílású 6 öl
(11 m) hídtervet készített, melynek alapján 1826ban az építkezés meg is kezdődött. A kőmű
vesmunkák irányítója Prising József volt [2].
Az építkezés 1830-ban fejeződött be (az iro
dalom 1829-31 közti adatokat tartalmaz).
A hídról az 1832-ben készült útfelmérés
részletes adatokat közöl [3]. Ismerjük az új híd

Zalalövő képeslap az 1900-as évek elejéről

vámtarifáját, vámház is épült: 1838-ban fogad
ták el ennek terveit [1]. Az impozáns, egyedi pil
lérkialakítású híd 115 évig épen állt. 1945 már
ciusában két nyílása a világháború esztelen pusz
tításának esett áldozatul. Mint később kiderült,
minden nyílásának robbantását tervbe vették.
A helyreállítás ideiglenes faszerkezettel tör
tént, a híd újjáépítésére azonban 1967-ig kellett
várni. Az újjáépítés elsősorban vízügyi szempont
ok miatt húzódott, mivel az átfolyási szelvény
elégtelennek bizonyult. (Lásd a vízrendezések
szerepéről szóló fejezetben.)
Több tervváltozat készült, mely a műemlé
ki védettségű híd megtartását is figyelembe vette
volna. Sajnos annak ellenére, hogy még 1962ben a hazai idős hidak fő védelmezője, dr. Gáli
Imre, írásos értesítést kapott, hogy a beruhá
zási program a régi hidat „jelenlegi formájá
ban megtartja", a végső döntés a régi híd fel
robbantásavolt. Ebben nyilván szerepet játszott
a Zalán 1965-ben levonult árvíz. Kár, hogy akár
csonkán is, nem maradt fenn a nagy múltú híd
ból semmi, bár kétségtelen, hogy funkció nélkül
kétséges és nehéz lett volna megtartása. Erre
példa a zalaszentgróti négynyílású boltozat.
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Az ősi híd 22 évig így állt (fotó: Dr. Gáli Imre)

Az új v a s b e t o n híd (1967)

Az új zalalövői Zala-híd az Uvaterv tervei
alapján épült háromnyílású, íves alaprajzú, mo
nolit vasbeton szekrény szerkezettel.
Legnagyobb nyílása
23,2 m, szerkezeti hossza
60,6 m, a kiemelt sze
gélyek közötti széles
ség 8,0 m.
A híd cölöpalapozá
sú, a hídfők 22-22 8,00,
illetve 9,0 m hosszú vert
cölöpre épültek. A híd
fők 3,9-4,0 m magas,
0,5 m vastag, 9,7 m
hosszú zárt, rejtett vas
beton keretszerkezetűek. A pillérek felfelé
szélesednek és vasta
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godnak, a pilléreket a felszerkezettel csuklósan
összevasalták.
A felszerkezet négytámaszú, folytatólagos
takaréküreges vasbeton lemezhíd. A felszerkezet

Légifelvétel a híddal napjainkban (fotó: Mészáros T. László)

1,5+8,0+0,5 m széles, az íves vonalvezetésnek
megfelelően 3 %-os egyirányú esésben van. A
pályalemezben hét, 0,45 m átmérőjű takarék
üreget alakítottak ki.
A híd terveit az Uvaterv: Varga József ké
szítette, a kivitelező a Hídépítő Vállalat, az épí
tésvezető Gyukits György volt [5].
Irodalom:
[1] Zalalövő története (szerk.: Molnár András), Zalalövő,
1998.

[2] dr. Gáli Imre: Régi magyar hidak, Műszaki Könyvki
adó, Budapest 1970.
[3] Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban, Za
lai Gyűjtemény 23., Zalaegerszeg 1986.
[4] A 735. sz. út 19,704 km szelvényében újjáépítendő
zalalövői Zala-híd kiegészített beruházási programja
(372 472/1963) KPM ügyirat, dr. Gáli Imre archívu
ma.
[5] Zalalövői Zala-híd időszakos hídvizsgálata, 1997.,
HÍD Mérnöki GMK Győr.

Az 1967-ben épült híd (fotó: Hídépítő

Az ősi híd utóda napjainkban

Vállalat)

(fotó: Mészáros

T. László)
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Zalaszentgróti Zala-híd
a 7336. j . út 14+961 km-ben

Építés éve: 1974-1975.
Nyílásai: 21,80+3x22,00 + 21,80 m
Pályaszélesség: 1,25+7,50+1,25 = 10,00 m
Szerkezeti hossza: 115,20 m
Tervező: Út-, Vasúttervező Vállalat, Michels Antal
Kivitelező: Hídépítő Vállalat,
Palotás Tibor építésvezető

Szentgrót már 1247-ben vámos hely volt [1],
várának említéséről 1299-ből rendelkezünk adat
tal, s tudjuk, hogy vára szigeten állt, tehát hí
don lehetett megközelíteni [2]. 1408-ban nádori
gyűlésen rögzítették, hogy emberemlékezet óta
jogosan szedték itt a hídvámot [1]. 1710-ben
robbantották fel a várat, utána épült a kastély
[3]. Az I. katonai felmérésen (1784) pl. tanul
mányozható a kastély és a Zala és három árté
ri híd [4].
Állandó híd építésének igénye 1795-ben me
rült fel, tervét - meglepően fahidat - csak 1834ben terjesztették be engedélyezésre. Igazi előre
lépést Tolnay Károly főszolgabíró tett 1844-ben,
amikor a zalalövőihez hasonlóan (rabokkal) ja
vasolta megépíteni. A híd építésének története
a boltozatok fejezetben és dr. Gáli Imre forrás
művében részletesen megtalálható, a híd 1846ban márkészen állt [5].
Érdekes a zalalövői híddal összehasonlítani
a híd néhány adatát:
nyílások
teljes hossz
szélessége
ív alak

Zalaszentgrót
4x8,85 m
43,0 m
6,70 m
szegmens

Térkép II. katonai felmérés
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

Jól látszik, hogy a helyszíni adottságok mi
att (ártéri hidak is voltak) rövidebb és kisebb
nyílású hidat építettek, valamint szélesebb ko
csipályával, s a korábbi félkörív helyett a „hely
takarékos" szegmens ívet alkalmazták [6]. En
nek jelentőségét hidunk közelmúltbeli törté
netében látni fogjuk. A boltozattól 60 m-re a

Zalalövő
5x11,40 m
69,3 m
6,40 m
félkör
Az 1846-ban épült híd képeslapon (Göcseji Múzeum)
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Páva-árkon álló fahidat 1927-ben építették két
nyílású vasbeton híddá [7].

A boltozott híd és az ártéri híd helyszínrajza
(Közútkezelő
tervtára)

(1919)

Az 1927-ben épített és 1974-ben elbontott ártéri híd
(Zalaszentgrót helytörténeti album)

A Kugler Mihály építette, igényes kialakítá
sú híd jól állta az idők viharát. 1945 márciusá
ban Hatamov törzsőrmester mentette meg a
pusztulástól a hidat, erre emlékeztető táblát
1965-ben helyeztek el a hídon [8, 9]. A híd mű
emlékké nyilvánítása ügyében dr. Gáli Imre so
kat tett azért, hogy 1963 után műemléki védett
ség alá helyezzék [5].
A boltozat javítására és erősítésére 1967ben terv készült, melyet a KPM hídosztálya jó
váhagyott, a kivitelezés azonban elmaradt [10].
A közútkezelő hídmérnöke 1968-ban tanul
mányt készített, melyben új híd építését javasol
ta, mivel azt forgalmi és vízügyi szempontból

előnyösebbnek találta az 1846-ban elkészült
híd megerősítésénél [11].
1970-ben elkezdődött az új Zala-híd terve
zése, ennek keretében elsősorban vízügyi szem
pontok tisztázása tárgyában május 12-én egyez
tető tárgyalást tartottak [12], majd elkészült a
vízügyi szakvélemény. Ez a Hatamov-híd elbon
tását javasolta, de elemezte a híd megtartása
esetén teendő intézkedéseket is. A híd műem
léki védettségét 1972-ben feloldották.
A hídtervek alapján a Zalaegerszegi Közúti
Igazgatóság engedélyezési határozatot adott ki,
ezt azonban két szerv megfellebbezte. Hosszan
lehetne és kellene sorolni még az új Zala-híd
tervezésével kapcsolatos egyeztetéseket és le
vélváltásokat, azonban „ízelítőül" talán elég
ennyi.
1974 februárjában a Hídépítő Vállalatnál meg
rendelték a munkát, s ez ügyben szeptember
30-án kooperációs egyeztetést tartottak, me
lyen egyértelműen a boltozott Zala- és a köze
lében lévő vasbeton ártéri híd elbontásával
számoltak [15]. A Zala mederkorrekció tervé
nek bírálatát 1974 januárjában tartották meg.
1975-ben elkészült az új Zala-híd. Az építés
befejezése előtt társadalmi mozgolódás és új
ságcikkek hatására az Országos Műemléki Fel
ügyelőség egyelőre nem engedélyezte a mű
emléki védelem törlését [15].
A régi hídtól délre új, ötnyílású hidat épí
tettek. A Páva-árkot megszüntették és a Zalafolyón korrekciót hajtották végre.
A rejtett hídfők egysorú, a közbenső pillé
rek kétsorú Franki-féle 60 cm átmérőjű, 9,5 m
hosszú cölöpökre támaszkodnak. A vasbeton
alappal mereven egybeépült a pengefalú pillér,
amely a kétoldalt konzolos résszel 10,00 m
széles.
A felszerkezet többtámaszú előregyártott, elő
feszített, 22,6 m hosszú, 90 B jelű „Hoyer" rend
szerű RHG gerendákból áll. Nyílásonként 20 db
egymás mellé helyezett tartó készült. Együtt
dolgozásukat a vasbeton pályalemez és a
„Dywidag" rúddal történő keresztirányú feszí
tés biztosítja. A tartók és a helyszínen készített
vasbeton pályalemez együttes vastagsága híd
tengelyben 102 cm, a széleken 95 cm. A ko
csipályán háromrétegű ragasztott bitumenes
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Előregyártott

gerendás 115 m hosszú új Zala-híd építés közben
(Hídépítő Vállalat)

lemezszigetelés, 4 cm védőbeton, 3 cm K-20
kötőréteg és 4 cm AB-20 jelű aszfaltburkolat
készült.
Az új híd átadása után egyértelműen nem
rendeződött a régi híd kezelésének ügye, és több
egyeztetés megbeszélésre is sor került (1988.
április 18. és szeptember 17.) [16]. 1987-ben a
közlekedési hatóság kötelezte a Szombathelyi
Közúti Igazgatóságot a javításra, lőttbetonos
erősítés is felmerült, a javítás azonban nem tör
tént meg. Az OMF 1987-ben a híd állagvédel
mére és fahídrésszel való kiegészítésére prog
ramtervet készített [17].

OMF programterv

részlete (Közútkezelő

igg4-ben, viharverten de állt a híd
(Zalai Hírlap, 1994. április 23.)

további két nyílás boltozata is ledőlt. A ledőlés
oka a kitámasztás nélküli pillér és a boltozat
építésekor vétett hiba volt. A megváltozott kö
rülmények miatt is, módosított terv készült:
tisztán tégla ív a méretezett vasbeton ívhéj he
lyett [25].

tervtára)

1988-tól szinte folyamatossá vált az illeté
kes szervek közötti egyeztetés a helyszínen és
Budapesten (1988. június 30,1989. január 17.).
E sorok írója ekkor kapcsolódott az ügybe a
Közlekedési Minisztérium részéről, s 2,0 mil
lió Ft-os pénzügyi hozzájárulást ígért [18]. 1988ban a Főmterv döntéselőkészítő tervet készített,
több állásfoglalás is született a híd megmenté
se ügyében, azonban a tényleges állagmegóvá
si munka sajnos nem történt meg. Az „üresjára
tokat" nem sorolva, új remény csillant, amikor
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a Kincstári Vagyoni Ügynökség vet
te át a hidat.
A híd felújításának és gyalo
gos, kerékpáros híddá történő ala
kításának engedélyezési tervei 1997ben elkészültek (Unionplan Kft.)
és a Közlekedési Főfelügyelet az épí
tést engedélyezte [19].
1998-ban a tervezett munka el
készült, a Zala-meder felőli nyílás
boltozata ledőlt. A tervező a szük
séges intézkedések ügyében ren
delkezett [20]. 1999. július 30-án

A híd felújítási és kerékpáros híddal való kiegészítési
terve (1994) (Unionplan
tervtára)

A híd kényszerűségből lényegében újjáépült,
így csak részben tekinthető az 1846-ban elké
szült híddal azonosnak. A tanulságok megfogal
mazása indokolt, bár nehéz: személyes vélemé
nyem szerint a híd megtartása 1975-ben helyes
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volt, az azonban nem, hogy az új híd építését
nem ennek feltételezésével készítették, hiba
volt, hogy a híd kezelésének egyértelmű tisztá
zása elmaradt. Egy „felhagyott" létesítmény első
sorban az állandó felügyelet, az apró javítások el
maradása miatt károsodik. Hiba volt, hogy az
állagmegóvás - a jó szándékú egyetértés elle
nére - elhúzódott, s közben a híd állapota rom
lott. A végső felújítás közben elkövetett hibák
ról a tervező szakvéleménye szól. Sajnálatos
nak tartom, hogy a nagy örömmel felavatott híd
ma súlyosan átázik, számítani kell arra, hogy
néhány éven belül, ha addig nem oldják meg a
szigetelését, ismét rossz állapotba kerül.
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Az ártéri vagy Páva-árok felett 1927-ben
épült kétnyílású vasbeton gerenda híd. A terve
ző az alépítménynél az államépítészeti hivatal,
a felszerkezetnél Rausch Ernő oki. mérnök volt.
A kivitelezők Reinisch és Wohl mérnökvállal
kozók voltak [7]. Az új Zala-híd építésével együtt
ezt a hidat is elbontották.

Az újjáépített híd avatására készített
(Közútkezelő archívum)

meghívó

íggy-ben már egy nyílásban ledőlt a mellvéd
(fotó: Dr. Farkas János)

A város területén a Zala-hídon kívül még
két híd érdemes említésre.
A Zala malomcsatornán 1911-ben épült egy
kéttámaszú, konzolos vasbeton híd, melyről több
képeslap készült, s melyen azt is lehet látni, hogy
meglehetősen beázott, korrodálódott [22]. Ezt
a hidat, 1945 márciusában felrobbantották, 1949ben újjáépült, erről fotó és az államépítészeti hi
vatal irattárában átadási meghívó is fennma
radt [23]. Ezt a hidat, miután a malom megszűnt,
elbontották [24].

1999. júliusban a híd két nyílása ledőlt
(Zalai Hírlap, 1999. július 31.)

A Malom csatorna hídja képeslapon
(Göcseji Múzeum)

(1926)

Az 1949-ben újjáépített híd a régi formáját
mintázta
(Zalaszentgrót helytörténeti
album)
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A régi és az új Zala-híd napjainkban

A 2001-ben újjáépített boltozott híd (fotó: Biri Gábor)
Irodalom:
[l] Dr. Holub József: Zala vármegye vámhelyei és úthá
lózata a középkorban, Századok, 1917. 1. sz.
[2] Dr. Vándor László: Szentgrót vára, kutatások a
szentgróti volt Batthyány-kastély területén, Zalai
Gyűjtemény 8. sz., Zalaegerszeg, 1978.
[3] Kiss Gábor: Várak, várkastélyok, várhelyek Magyar
országon, Panoráma, 1984.
[4] Az I. katonai felmérés térképlapja, Hadtörténeti In
tézet és Múzeum.
[5] Dr. Gáli Imre: Régi magyar hidak, Műszaki Könyvki
adó, Budapest, 1970.
[6] Dr. Gáli Imre felmérése a zalalövői és a zalaszentgróti
hídról, kézirat, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.
[7] A zalabér-keszthelyi törvényhatósági Zala ártéri (Pá
va) híd törzskönyve, 1932., Közútkezelő hídtervtára.
[8] Baktai Ferenc: Híd a Zala folyón, Népszava, 1965.
március 28.
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(fotó: Mészáros T. László)

[9] Ferencz Győző: Zalaszentgrót, 1986.
[10] A zalaszentgróti Zala-híd helyreállítási terve, 1967.,
Közútkezelő tervtára.
[11] Tanulmány a zalaszentgróti Zala-hídról, 1968. okt.,
Közútkezelő tervtára.
[12] Jegyzőkönyv a zalaszentgróti tanácsi védtöltés építé
sével kapcsolatos KPM érdekek tisztázása tárgyában,
1970. május 12., Közútkezelő irattára.
[13] Vízügyi szakvélemény (329/411971), Nyugat-dunán
túli Vízügyi Igazgatóság Közútkezelő tervtára.
[14] Emlékezető az 1974. szeptember 27-i kooperációs
tárgyalásról, Közútkezelő tervtára.
[15] Országos Műemléki Felügyelőség 10.623/1975 szá
mú levele.
[16] Jegyzőkönyv a zalaszentgróti ún. Hatamov-híd lezá
rásával kapcsolatos egyeztető tárgyalásról, 1986. áp
rilis 18., Közútkezelő tervtára.
[17] Műemlék-helyreállítási javaslat a zalaszentgróti
Hatamov-hídról, 1987. OMF.
[18] Emlékeztető az 1988. június 30-án tartott egyeztető
tárgyalásról, OMF.
[19] A zalaszentgróti műemlék Zala-híd építésének enge
délyezése, 2913/2/1997. Közútkezelő tervtára.
[20] Dr. Farkas János: Zalaszentgróti műemlék Zala-híd
felújítása, 1996. június 1., A tervező irattára.
[21] Dr. Farkas János: Szakvélemény a zalaszentgróti mű
emlék Zala-híd 1999. július 30-i leomlásáról, 1999.
augusztus 10., A tervező irattára.
[22] Képeslap Zalaszentgrótról, Közlekedési Múzeum,
Göcsej Múzeum.
[23] Zala Megyei Levéltár, ÁÉH írások.
[24] Gecseg Miklós információja.
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KERKASZENTKIRÁLYI KERKA-HÍD

KERKA-HIDAK

Kerkaszentkirály 75151 j . út 1+930 k m - b e n

Építés éve: 1973-1975.
Nyílásai merőlegesen: 3x9,40+18,00+5x10,00 m
Pályaszélesség: 1,25+3,80+1,25=6,30 m
Szerkezeti hossz: 104,04 m
Vonalvezetése: egyenes, a Kerka-patakot 70° alatt keresztezi
Teherbírása: „B" osztályú az 1968. évi KH szerint
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Zalaegerszeg
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Toman Miklós építésvezető

Kerkaszentkirályon 1945-ben 12 nyílású (6,1kednek el. A süllyesztés víz alatti kotrással tör
8,1 m), 89,6 m összhosszúságú Kerka-híd állt,
tént és a 80 cm vastag fenékbetont is víz alatti be
mely 1934-ben épült [1]. A híd építése azért volt
tonozással végezték. A felmenő vasbeton falazat
indokolt, mert a korábban épült acéltartós fa
a medernyílás támaszainál 1,00x3,00x6,60 m,
híd állapota és teherbírása a meglévő forgalmi
a többi támasznál 0,60x2,80x5,50 m. A híd
követelményeknek már nem felelt meg. Az új
főknél a töltés lezárását 2,80 m hosszú, egybe
híd új nyomvonalon, a régi hídtól a vízfolyással
épült függőszárnyfal és a terméskővel burkolt
ellentétesen, 20 méterre épült. A híd szerkezeti
földkúpok biztosítják.
leg kilencnyílású, felsőpályás, többtámaszú, elő
A felszerkezet nyolc 10,00 méteres és egy
regyártott vasbeton gerenda felszerkezetű.
2 0 , 0 0 méteres előregyártott vasbeton tartós
Minden alátámasztás vasbeton süllyesztő
nyílásból áll.
szekrényre támasz
kodik fel. A középső
nyílásnál a vasbeton
szekrények m é r e t e
3,00x4,00x8,00 m,
a többi szekrénynél
3,20x2,50x5,00 m,
egy-egy elosztó fallal.
A szekrények a vízfo
lyás tengelyével pár
huzamosan helyez
A megye legtöbb nyílású hídja (Hargitai Jenő gyűjteménye)
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A medernyílás 11 db 90 cm magas, előre
gyártott előfeszített vasbeton Hoyer-típusú tartó
gerenda egymás mellé helyezésével készült és az
együttdolgozást 15-19 cm vastag vasbeton lemez
biztosítja. A10 m-es nyílások nyílásonként 20 db,
FT.10.B. jelű előregyártott előfeszített tartó egy
más mellé helyezésével készültek. A tartók együtt
dolgozását a keresztirányú acélbetétek és a hely
színen készített kitöltőbeton teszi lehetővé. A me
dernyílás felszerkezete két végén gumibetétes

dilatációs szerkezettel csatlakozik a szomszé
dos felszerkezethez. A pályalemezen háromré
tegű ragasztott bitumenes szigetelés, 4 cm vé
dőbeton és 7 cm vastag itatott makadámbur
kolat készült. A gyalogjárdák burkolata 2 cm
cementsimítás. A hidat kétoldalt szabványos
acélkorlát határolja. Az új híd elkészülte után a
meglévő acéltartós fahidat elbontották. A me
derkorrekciót és a mederburkolást a Nyugat
dunántúli Vízügyi Igazgatóság készítette.
Irodalom:
[1] Kimutatás Zala vár
megye törvényhatósági
közútjain lévő 2,0 mnél nagyobb nyílású hi
dakról, 1945., Zalaeger
szegi

Államépítészeti

Hivatal, Kiskőrösi Köz
úti Szakgyűjtemény.
[2] A híd tervei, Zala
Megyei Állami Közút
kezelő hídtervtára.

A Kerka-híd napjainkban (fotók: Mészáros T. László)
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Lenti község határában, 75. sz. út 62+603 km
szelvényében közúti Kerka-patak-híd
20,30

Építés éve: 1928-1929.
Nyílása: 20,0 m
Pályaszélesség: 0,60+4,80+0,60 = 6,00 m
Megbízó: M. kir. Állam építészeti Hivatal,
Zalaegerszeg, Deme Sándor, Szabó Jenő
kir. főmérnök
Tervező: M. kir. ÁÉH. Zalaegerszeg az
alépítményeknél, Halász József
oki. mérnök a felszerkezetnél
Kivitelező: Fuchs és Grósz építési vállalkozók,
Zalaegerszeg
Forgalomba helyezés: 1930. szeptember 23.
Építési költsége: 63.650 korona

A hidat 1945. év márciusában a visszavo
nuló német hadsereg felrobbantotta. Az ÁÉH.
a híd mellett faszerkezetű hídprovizóriumot
építtetett, mely 1948-ig bonyolította le a köz
úti forgalmat.
A híd újjáépítése
Építés éve: 1948-1949.
Pályaszélesség: 0,75+6,50+0,75 = 8,0 m
Megbízó: Államépítészeti Hivatal, Zalaegerszeg,
Szarvas József műszaki ellenőr
Tervező: Állami Mélyépítési Tervező Intézet (ÁMTI),

A híd építésekor a 732. sz. keszthely-lenti főút
58,736 km szakaszán állt.

Bölcskei Elemér
Kivitelező: Állami Mélyépítő Vállalatok
Munkaközössége, Nogula Károly építésvezető

Mindkét hídfő alapozása szádpallókkal kö
rülzárt munkagödörben, sík alappal készült. A
felmenő falazat tömör beton. A hídfő két olda
lán terméskővel burkolt földkúp zárta le a föld
töltést.
A felszerkezet négy főbordás vasbeton lemez.
Magassága nyílásközépen 1,68 m, a támaszok
felett 2,08 m. A bordák vastagsága 30 cm,
melyek a pályalemezhez kiékeléssel kap
csolódtak. A pályalemez vastagsága 20 cm,
rajta három réteg csupaszlemez szigetelés, 4 cm
védőbeton és 10 cm vastag itatott makadám
burkolat készült.

Forgalomba helyezés: 1949. február 18.
Építési költség: 231.739,67 Ft

Az újjáépítés a régi hídfők felhasználásával
történt. A híd az eredeti hídnál nagyobb szé
lességgel, három főtartóval épült.
A felszerkezet három főbordás, a híd végén
és nyílásközépen keresztirányú bordákkal, vala
mint a pályalemezzel együttdolgozó szerkezet.
A vasbeton bordák magassága 1,25 m, vas
tagsága 30 cm. A pályalemez 20 cm vastag mo
nolit vasbeton, szigetelés nélkül, a pálya bur
kolata 3,5 cm vastag aszfalt.
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Új felszerkezettel

55 éve áll a híd (fotó: Mészáros T. László)

A lenti vár melletti Kerka-híd napjainkban
Irodalom:
[1] A 732. sz. főút 71. számú Kerka-híd törzskönyve,
1938., ÜKIG központi hídtervtár, Budapest.
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(fotó: Mészáros

T. László)

[2] Az újjáépített híd tervdokumentációja, Zala Megyei
Állami Közútkezelő hídtervtára.

EGYEDI HIDLEÍRÁSOK

ZALABAKSAI KHRKA-HÍD

Zalabaksai közúti Kerka-patak-híd
a 86. sz. út 13+635 km-ben

leges jelleggel megtörtént a
Kerka-híd átépítése úgy, hogy
a Kerka- és külön ártéri híd he
lyett egyetlen műtárgy épült [6].
A Cupi-patak-híd újjáépítése
csak 1957-ben történt meg.
A híd újjáépítése útvonal
korrekcióban történt. A hídfők
és a közbenső pillér a Kerkapatak vízfolyás tengelyével pár
huzamosan helyezkednek el.
A hídfők és a közbenső pil
lér cölöpalapozásúak. A hídfőknél 10-10 db,
3 0 / 3 0 cm keresztmetszetű vert vasbeton cölö
pöt használtak fel. A cölöpcsoportot betonalap
fogja össze. A közbenső pillér alapozása két kü
lönálló cölöpcsoporttal készült. Mindkettő 6 db
3 0 / 3 0 cm keresztmetszetű, 5,00 m hosszú vert
vasbeton cölöpből áll. A két alaptestre felmenő
fal épült, erre a felszerkezet fix acélsaruval

Építés éve: 1949.
Nyílásai: 18,0+18,0 m
Pályaszélesség: 1,15+6,50+1,15 = 8,80 m
Szerkezeti hossz: 38,70 m
Teherbírás: 20 tonna
Megbízó: Államépítészeti Hivatal, Zalaegerszeg,
Buttkai István műszaki ellenőr
Tervező: Állami Mélyépítéstudományi és Tervező intézet, Kolonics Zoltán
Kivitelező: Mélyépítő és Mélyfúró Nemzeti Vállalat Budapest,
Mailender Nándor építésvezető
Forgalomba helyezés: 1949. október 29.
Építési költség: 598.482,95 Ft

Zalabaksa a római kor Borostyánút vonalán fe
küdt, így a megye egyik legősibb hídja az itteni
Kerka-híd [1]. Zalabaksán 700 m-nyi útszaka
szon a Kerkát és árterét, valamint a Cupi-patakot keresztezte az út. Már az I. katonai felmé
rés jelezte ezeket a hidakat, az 1832-ben készült
„úttabellákból" pedig tudjuk, hogy a Cupi-híd 18,
a Kerka-híd pedig 20 4/12 öl hosszúságú, 4 öl
széles fahíd volt [2, 3]. A Kerka-ártéri híd kétnyílású (10,0+10,0 m),
6,0 m széles vasbeton gerendahíd volt.
A Kerkán és árterén lévő fahidakat
1927-30-ban építették végleges szer
kezetűvé. A Cupi-patakon háromnyí
lású téglaboltozat állt 1832 óta [4].
A Zalabaksán álló hidakat 1945
decemberében felrobbantották, hely
reállításuk ideiglenes jelleggel (pro
vizórium) történt meg [5]. Az út je
lentősége miatt viszonylag korán vég

A Kerka-híd

1964-ben (Hargitai Jenő

gyűjteménye)
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támaszkodik. A töltést a híd
fők mellett terméskővel bur
kolt földkúpok zárják le.
A két főtartós vasbeton ge
renda magassága a hídfőknél
1,10 m, a pillérnél ívesen 1,85
méterre nő.
A szélső főtartók szélessége
40 cm, a hídtengelyben lévőé
26 cm. A felszerkezetet tizenegy,
30 cm vastag keresztirányú bor
da merevíti, melyek kiékeléssel
kapcsolódnak a pályalemezhez.
A helyszínen készített vasbeton
pályalemez 14 cm vastag. A ko
csipályán szigetelés nem készült,
a burkolat 5 cm vastag kopóbeton, a gyalogjárdákon 2 cm
p.c. simítás.
A 86. sz. főút forgalma a híd
megerősítését igényelte, ezt a
megyében irt elsőként külső ká
beles feszítéssel oldották meg.
A tervező és a feszítés kivitele
zője a Pannon Freyssinet Kft.,
a fővállalkozó a Strabag Hun
gária volt. Az erősítés 12, irány
töréssel vezetett, zsírozott pász
mával történt. Egy-egy főtartónál
2070 kN feszítőerőt vittek a szer
kezetbe, ezzel „B" teherbírású
vá vált a híd.

A külsőkábeles feszítés tervrészlete
(fotó: Pannon Freyssinet)

A megerősített híd ma távolból,
(fotó: Pannon Freyssinet)
Irodalom:
[1]

Zalalövő története (szerk.: Molnár András), Zalalövő,
1998.

[2] Az I. katonai felmérés térképszelvénye, Hadtörténeti
Intézet és Múzeum.
[3] Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban, Za
lai Gyűjtemény 23. sz., Zalaegerszeg, 1986.
[4]

Kimutatás Zala vármegye állami kezelésben álló köz
útjain levő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hidakról, Kis
kőrösi Közúti Szakgyűjtemény.

[5] Hídlap 1948., Zalaegerszegi Államépítészeti Hivatal,
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.
és közelről az erősítőkábelekkel
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(fotó: Biri Gábor)

[6] Közútkezelő hídtervtára, Zalaegerszeg.
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EGYÉB HIDAK

Türjei felüljáró a 7328. j . ú t 17+246 km-ben

Építés éve: 1968-1969.
Támaszközei ferdén: 21,0+25,6+21,0 m
Szélessége: 0,5+8,5+0,5 m
Szerkezeti hossza: 68,72 m
Vonalvezetése: egyenes, a vágányokat kb. 30° szög
alatt keresztezi
Tervező: Uvaterv, Kapeller György
Kivitelező: Hídépítő Vállalat, Encsy Balázs
építésvezető
Forgalomba helyezés: 1969. október 31.
Építési költség: 4,994.981 Ft

A híd építése a vasútvonal
korrekciója miatt vált szük
ségessé.
A rejtett hídfők cölöpalapozásúak, 37-37 db 7,00 m
hosszú vasbeton cölöpöt al
kalmaztak. A cölöpcsoportot
1,35x1,00x21,00 m méretű
alapsáv fogja össze, melyen
1,00 m magas szerkezeti ge
renda készült. A hídfőre ki
egyenlítőlemez támaszkodik.
A pillérek sík alapozású
ak. Egy alaptesten 5 db 80 cm
körkeresztmetszetű vasbe
A rendkívül
ton oszlop van, melyek hossza
8,00 m és mindkét vége be
fogott.
A két szélső nyílásban monolit vasbeton le
mez van, mely a középső nyílásba 4,05-4,05 m

hosszon konzolosan nyúlik be. A befüggesztett
részen FT 10B fordított „T" alakú előregyártott
vasbeton gerendákat alkalmaztak. A felszerke
zet 46-54 cm vastag monolit vasbeton lemez.
A kocsipályán 1 cm szigetelés, 7 cm védőbeton
és 5 cm vastag érdesített aszfaltburkolat készült.
A csapadékvíz elvezetését a híd hossz- és kétol
dali keresztirányú lejtése biztosítja.
E híd különlegessége egyrészt a nagy ferde
sége, másrészt a befüggesztett hídrész FT tar
tókból való kialakítása.

ferde, vágány ok felett előregyártott
(fotó: Mészáros T. László)

gerendás híd

Irodalom:
[1] 7328. jelű út 17,373 km szelvényében lévő híd törzs
könyve, 1970., ÜKIG központi hídtervtár, Budapest.
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Zalakomár vasút feletti híd
a 7. sz. főút 189+377 km-ben

Építés éve: 1953.
Nyílásköze merőlegesen: 2,90+15,70+2,90 m
Pályaszélesség: 0,75+7,00+0,75 = 8,50 m
Szerkezeti hossz: 30,50 m
Vonalvezetés: egyenes, a MÁV vágányokat 77° 58'
szög alatt hidalja át
Teherbírás: 40/1993 (üzemi)
Megbízó: Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium
IX/1 útosztály
Tervező': Út-, Vasúttervező Vállalat, Perneczky Béla

A híd a 7. sz, főút korrekciójá
val kapcsolatban hidalja át a
későbbiek során kétvágányú
ra kiépítendő vasútvonalat.
Az út és vasút keresztezési szö
ge 770 58'. A felüljáró két főtar
tója konzolos, kétcsuklós keret.
Építésekor szokásos szerkezet
volt.
A híd sík alapozású. A sáv
alapban 0,80x0,75x7,50 mé
teres vasbeton talpgerenda he
lyezkedik el, amelybe a keret
A felüljáró 1964-ben (Hídlap, Közútkezelő tervtára)
lábak mereven kapcsolódnak.
A keretláb alul 0,60 m, felül
A keretlábak ívesen kapcsolódnak a főtar
1,20 m széles, vastagsága 0,40 m, magassága
tókhoz. A felszerkezet magassága nyílásközé
pedig 5,10 m. A töltés lezárását a felüljáró alatt
pen és konzolvégeken 1,15 m. A pályalemezen
és kétoldalt terméskővel burkolt földrézsű biz
szigetelés nem készült, a burkolat 5 cm vastag
tosítja.
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kopóbeton. Az esetleges süllyedések meggáto
lására a felüljáró végkereszttartójára 1,50 m
hosszú vasbeton kiegyenlítő lemezt építettek be.
1978-ban a felüljárón állagmegóvási munkákat
végeztek. A főtartók vasbeton bordáin levált al
só, kb. 14 cm vastag részének helyreállítását, a
pályalemez szigetelésének, védőbetonjának és
aszfaltburkolatának cseréjét végezték el. A ter
veket az Uvaterv készítette, a kivitelezést a Híd
építő Vállalat végezte el [1]. A javítás nem bizo
nyult tartósnak, s a híd állapota és korlátozott
teherbírása miatt felmerült annak elbontása is.

A híd napjainkban

A felújítás megkezdődött, a felületelőkészí
tésnél azonban súlyos tömörségi hibák jelent
keztek. Az alapos vizsgálatok és a próbaterhelés
azt bizonyította, hogy a hídszerkezet betonja jó,
csak lokális hibák vannak, így az elkészült javí
tás után a 40 tonnás járművek áthaladhatnak
a hídon.
Irodalom:
[1] A 7. sz. főút 189,377 km szelvényű híd terv- és irat
anyaga, Zala Megyei Közútkezelő hídtervtára, Zala
egerszeg.

(fotók: Mészáros T. László)
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Galamboki közúti Galambok-patak-híd
a 7511 j . út 5+257 km-ben

Építés éve: 1949.
Nyílása merőlegesen: 9,75 m
Pályaszélesség: 0,75+6,60+0,75 = 8,10 m
Szerkezeti hossz: 11,50 m
Vonalvezetés: egyenes, a patakot 72° alatt
keresztezi
Teherbírása: „l/A" osztályú
Tervező: Zalaegerszegi Államépítészeti Hivatal,
Kiss Béla
Kivitelező: Mélyépítő és Mélyfúró Vállalat, Budapest
Építési költség: 289.940 Ft

A 7. sz. budapest-nagykanizsa-varasdi úton Ga
lambok községben 1907-ben 9,50 m nyílású vas
beton híd épült 6,0 m széles kocsipályával [1].
Ezt a hidat 1945 márciusában felrobbantották.
Az újjáépítés tervét a híd kezelője 1948-ban
készítette el [2].
Mindkét hídfő sík alapozású, melyekhez
kétoldalt ferdén elhelyezett vasbeton szárnyfal
kapcsolódik, a töltés lezárása végett. A hídfőkre
a felszerkezet acél
öntvény sarukra
támaszkodik fel.
A híd építésekor
mederrendezés
nem történt.
A három főtar
tós vasbeton fel
szerkezet 35 cm
vastag főtartói a
16 cm vastag vas
A főtartó erősítés
150

beton pályalemezhez kiékeléssel kapcsolódnak.
A hosszirányú gerendákat a végkereszttartó és
a három kereszttartó merevíti. A szélső geren
dák konzolos végén helyezkedik el az utólag
betonozott gyalogjárda. A pályalemezen 2 cm
p.c. simítás, 2 cm homokágy és 10 cm magas kis
kockakő burkolat készült. Az 1950-ben életbe
lépett Ideiglenes Közúti Hídszabályzat a koráb
binál nagyobb méretezési terhet írt elő, ezért a
teherbírás növelésére terv készült.
1951-ben erősítésként vonóvasak kerültek
beépítésre, melyeket elektromos úton hővel fe
szítettek meg. Ezt a megoldást Gállik István ja
vaslata alapján a KPM Hídosztálya dolgozta ki.
A pályalemez erősítése a kiskőburkolat elbon
tása után 8 cm rábetonozás és 6 cm kopóbeton
építésével történt. A kereszttartókba pótvasbe
téteket építettek be, a középső főtartót pedig
feszítőművel erősítették. A vonórudakat elektro
mos árammal (1500-2000 A, 4 V) 150 °C-ra me
legítették. Megnyúlt helyzetében a 2 db 30 m m

tervrészlete (1951) (UMG központi

hídterutár)
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A főtartó erősítés tervrészlete (1951)
(UMG központi
hídtervtár)

átmérőjű A 50.35.12 minőségű betonacélt rög
zítették, melyek lehűlve megfeszültek [2]. A kí
sérleti munka kiértékelése csak kivételes eset
ben tartotta alkalmazandónak ezt a feszítési
megoldást. A 7 sz. főút korszerűsítése során a
híd alsóbbrendű útra került.
1971-ben a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igaz
gatóság, Böhm Miklós terve alapján, a Galam
boki-patakon mederrendezést végzett. A híd
körzetében, a befolyási oldalon 7,00 m hoszszon, a hídpálya alatt és a kifolyási oldalon

Vonórudas feszítés (fotó: Biri Gábor)

10,00 m hosszon 30 cm vastag, betonba rakott
terméskő burkolatot készítettek, 10 cm vastag
homokos kavics ágyazatra.
Irodalom:
[1] Kimutatás Zala megye állami kezelésben álló főközle
kedési közútjain lévő 2,0 m-nél nagyobb nyílású hi
dakról, 1945., Államépítészeti Hivatal Zalaegerszeg,
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény.
[2] A 7. sz. út 214,698 km szelvényében lévő híd újjáépí
tési és erősítési terve, ÜKIG központi hídtervtár, Bu
dapest.

A híd napjainkban (fotó: Mészáros T. László)
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Türje-Zalaszentgrót között közúti
Nádas-patak-híd a 7353 sz. út 1,984 km-ben

Építés éve: 1968.
Nyílás merőlegesen: 9,89 m
Pályaszélesség: 0,50+7,04+0,50=8,04 m
Szerkezeti hossz: 10,93 m
Teherbírása: „B" osztályú, az 1956. évi KH szerint
Megbízó: KPM Közúti Igazgatóság, Zalaegerszeg
Tervező: Út-, Vasúttervező Vállalat, Kapeller György
Kivitelező: Hídépítő Vállalat
Próbaterhelés: 1968. augusztus 29. UKI, Nagy Aladár
Forgalomba helyezés: 1968. augusztus 29.
Építési költség: 714.525 Ft

A híd egyedisége miatt érdemel említést, még
egy ilyen rendszerű híd épült hasonló kéttá
maszú, előregyártott, előfeszített lemezsávos
szerkezetként. A híd helyén egy 2,5 m nyílású
boltozat állt, ennek korszerűsítésekor épült ez
a kísérleti híd.
Mindkét hídfő egysoros 7,50 m hosszú,
30/30 cm keresztmetszetű vasbeton cölöpalapozá
son nyugszik. A cölöpsort felül 0,50x1,22x8,00 m
méretű vasbeton felmenő fal fogja össze. A fel
járó töltését a hídfőkkel egybeépített ferde vas
beton szárnyfalak zárják le.
A híd felszerkezetét alkotó 8 db előregyár
tott, előfeszített lemezsáv egyenként 99 cm szé
les és 54 cm magas. A feszített lemezsávtartók
152

mindegyikében a tartók keresztmetszetének
geometriai tengelyére nézve szimmetrikusan
elhelyezett és a tartók teljes hosszán végigmenő
két 38 cm átmérőjű takaréküreg van. A tartók
oldalfalaiban, a felső élétől 6 cm távolságban
kezdődően, 10 cm magas hornyot alakítottak
ki. A hornyok felületét a beépítés előtt két réteg
ben epoxigyantával kenték be. Ennek az volt a
célja, hogy a betonnal kitöltött üregekben ki
alakított „csuklók", amelyek a szerkezetben a
terhelések hatására keletkező nyíróerők átadá
sával a tartósávokat elméletileg együttdolgoz
tatják, valóban csuklók legyenek.
A tartók végeinél a takaréküregeket mint
egy 50 cm mélységben elzsaluzták. A tartók
felső felületére - keresztirányban - egymástól
20-20 cm-re a híd teljes szélességén átmenő
12 m m átmérőjű acélbetéteket fektettek. A
tartókon 10 cm vastag vasalt betonréteg, majd
háromrétegű ragasztott bitumenes szigetelés,
4 cm védőbeton és 12 cm vastag itatott maka
dámburkolat készült. Az utólag betonozott, ki
emelt szegélyen szabványos idomacél hídkorlát készült.
Ez a híd a teljes előregyártásra való törekvés
- eddig utolsó - próbálkozása volt. Az első elő
feszített 7,0 ni nyílású lemezsávos híd 195960-ban épült Fejér megyében (Sárszentmihaly
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vasútállomási úton). Akkor a kísér
letet a szükséges gépi berendezések
hiánya miatt nem folytatták [2]. Az
UKI-ban végzett vizsgálatok végső
eredménye az előregyártott elemek
együttdolgoztatását a lemezsávos
hidaknál nem találta igazán kedve
zőnek, ezért más megoldások kerül
tek előtérbe.
Irodalom:
[1] Apáthy Árpád: Feszített hidak az országos
közutakon. KMSz. 1993. 5.
[2] Kísérleti hidak kimutatása, KPM kézirat,
ÜKIG Hídosztály.

Az egyedülálló lemezsávos

híd napjainkban

(fotók: Mészáros T. László, Biri Gábor)

153

MELLÉKLETEK

A FORRÁSOKRÓL

A forrásokról: levéltári, könyvtári,
múzeumi, tervtári kincsek
Minden megyei hídtörténet írásához szüksé
ges források felkutatása. Zala megyében kü
lönösen gazdag forrásanyag áll rendelkezésre,
ezért indokolt külön is felhívni a figyelmet a
további kutatás l e h e t ő s é g é r e .
A Zala Megyei Levéltár anyagában rend
kívül sok az utak, hidak építésével, javításával
foglalkozó irat, ezek közül két fő csoportról és
forráskiadványokról kell szólni.
Számvevőségi iratok az 1791-1845. évek
ből maradtak meg (IV.io.b.). Az egyes hídjavítási, hídépítési munkákért felelős biztosok
nak (esküdt, útbiztos stb.) a munka elkészül
te után el kellett s z á m o l n i u k a rendelkezé
sükre bocsátott pénz felhasználásáról. A híd
építésekre mindig készült terv és ennek alap
ján költségvetés.
Az elkészült munka általában nem annyiba
került, mint azt tervezték, engedélyezték. A mun
káért felelősnek bizonyítania kellett az eltérés
jogosságát.
N é h á n y elszámolás évekig is e l h ú z ó 
dott, mert a szigorú számvevő nem fogadta el a
beterjesztett elszámolást, annak mellékleteit.

Bajomy István
költségvetése
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földmérő
(1833)

Dr. Gáli Imre a régi magyar hidak építésé
ről számos érdekes példát ismertet [1].
Kincsesbányának minősül a száraznak vélt
számvevőszéki iratanyag, többek között a ter
vek, költségvetések miatt, melyek a 18-19. század
nagy hídépítési programjáról adnak hiteles ké
pet. Zala megyében oly bőséges ez az iratanyag,
hogy tartalomjegyzékét bemutatjuk, il
lusztráló anyaggal s z í n e s í t v e az önmagá
ban is érdekes jegyzéket, melyből megtudjuk,
hogy hol épültek boltozott hidak, mely fahidak
javítása történt meg, kik voltak az egyes mun
kák biztosai. Megjegyzendő, hogy az elszámo
lási iratok általában magyar nyelvűek, bár egyes
esetekben előfordul, hogy német, illetve latin
nyelvű mellékletek (bonok stb.) is vannak. Em
lítést érdemel, hogy egyes nevek írásmódja in
gadozó, főleg olyan esetekben, amikor német
vagy latin nyelvű terv költségvetés aláírásáról
van szó.
Az ügyiratok azonosítója a csomó és azon
belül az ügyirat s z á m a . A levéltárban egyegy dobozban több ügyiratcsomót tárolnak.
Gyakran egészen különböző tárgyú elszámolá
sok kerültek egy-egy dobozba. E könyvben kö
zölt lista csakis a hídépítési tárgyú ügyekre ad
támpontot.

név, hely, tárgy

évsz. iktatósz.

Alsócsány, Két kőhíd elszámolása
Alsócsány, Két kőhíd Talabér Ferenc számadása
Alsóíendvai és nagykanizsai postaút hat kőhíd,
Spek György
Alsópáhok Két kő, egy fahíd Laskoy Károly utibiztos
Andráshidai hídra 98 tölgyfa elszámolása,
Keönczöl Ferenc esküdt
Aszófői, udvari kőhidak, Roszkovecz Venczel biztos
Baki erdei hidak, Koltay Lajos
Baki erdőben felállítandó híd, Holvay Lajos esküdt
Baki postaúton épített 17 kőhíd, Mihalovits György
Baksai és más hídhoz faanyag
Baksai hidak javítása, Török Gábor
Balatonedericsi híd, Bándy Péter utibiztos

1831
1831

17/284
17/288

1833
1831

30/498
17/280

1838
1828
1830
1841
1822
1831

12/234
43/693
14/250
12/227
17/283
42/667
34/553
22/361
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földmérő
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Hídjavításhoz felhasznált 277 tölgyfa
elszámolása (1828)...

Balatonhídvégi biztos Sillinger István elszámolása
Balaton hídvégi és más hidak Csák György
Balatonhídvégi híd csináltatása, Sillinger István
Balatonhídvégi híd Kossár József esküdt
Balatonhídvégi híd Sillinger István utibiztos számadása
Balatonhídvégi híd, Bogyai József elszámolása
Balatonhídvégi utibiztos feljegyzése, Németh Antal
Balatonhídvégi vámhíd javítás, Kossár József esküdt
Balatonhídvégi vámhíd, Kossár József esküdt
Batyki híd árvízkára Kovács Vendel számadása
Becsehely-letenyei út új kőhíd, Czigány István biztos
Biliegei két kőhíd, Németh Antal elszámolása
Biliegei kőhíd, Farkas Béni alszolgabíró
Büski patakon épült kőhíd Laskoy Károly utibiztos
Csák György utibiztos elszámolása faanyagról
Csáktornya járásban hidak, Minarits Pál
Csáktornya Jesova vizén épülő kőhíd
Csáktornya kőhidak javítása Horváth Leopold
Csáktornya kőhídhoz fa, Murlasy Mihály
Csáktornya mellett kőhíd
Csáktornyai híd kiigazítása
Csáktornyai úti híd, Pakomandi István utibiztos
Csáktornya-Varasdi úti kőhíd, Horváth Leopold utibiztos
Csányi határban két kőhíd, Talabér Ferenc biztos
Díszeli kőhíd építése, Eösy Imre biztos
Dráva híd újjáépítése, Horváth Leopold elszámolása
Drávai híd építése, Horváth Leopold számadása
Ederics-Leptés úti hidak javítása, Németh Antal
Erényei kőhíd, Dómján Antal utibiztos elszámolása
Felső és Alsószajki fahídak, Talabér Ferenc
Felsőlövő, Palóznak hidak, Roszkovecz Venczel
Galamboki határban fahíd, Csák György utibiztos
Galamboki hidak építése, Hertelendy Ince táblabíró
Gubacs mederi híd, Németh Antal
Gyöngyösi csárdánál lévő és más hidak, Horváth Antal
Gyöngyösi kőhíd újjáépítése, Győri Ferenc utibiztos
Gyulakeszi kőhíd, Roszkovecz Venczel
Gyülevészi kőhíd építése
Gyülevészi kőhíd, Oroszváry András
Ivánci híd, Horváth Leopold
Káptalani új kőhíd, Rédey Ferenc utibiztos
Karmacsi járás hidjaihoz 60 tölgyfa,

1828
1833
1828
1815
1828
1845
1828
1815
1815
1822
1831
1828
1845
1834
1832
1819
1819
1828
1818
1822
1834
1842
1822
1831
1791
1827
1827
1828
1830
1836
1840
1841
1841
1830
1810
1811
1840
1827
1826
1828
1838

1/11
22/364
3/83
17/277
3/83
40/625
1/11
14/257
23/382
9/68
17/286
21/351
43/682
17/228
30/493
11/235
11/221
17/275
21/349
1/6
30/492
42/672
1/6
7/288
19/310
17/276
17/276
12/242
10/205
33/456
43/695
42/666
47/712
4/182
27/459
12/236
43/696
12/236
20/340
17/275
43/689

Szabady Gábor biztos
Karmacsi járásban tölgyfák elszámolása, Tóth Ferenc
Kehidai határban hat híd építése, Vida Mihály
Keszthely Hévízen épült híd, Csák György
Keszthely-alsópáhok két kőhíd, Laskoy Károly
Keszthely-Alsópáhoki töltésen két kőhíd
Keszthely-Lesencetomaj úti kőhíd,
Töreky jános elszámolása
Kottorinál és Draskoveznél hidakra faanyag elszámolás
Kottorinál híd, Horváth Aloyis elszámolása
Kottorinál új híd, Tomvosits Antal
Kottorinál lévő Mura híd rongálódás javítása
Kustyán híd kiigazítása
Kustyán keresztúri kőhidak
Kustyán négy kőhíd

1816
1826
1832
1833
1831
1831

3/93
9/189
39/611
22/363
17/280
17/280

1838
1818
1826
1841
1827
1829
1836
1821

24/387
1/19
1/13
42/658
12/234
22/367
27/461
12/234
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és a számvevő észrevételei (1829)

Keszthelyi hévízi töltésre építendő
kőhíd rajza (1833)

Kustyán Zala híd javítása, Leskoy Károly elszámolása
Kustyáni határban három kőhíd, Leskoy Károly
Kustyáni kőhíd, Oroszváry András elszámolása
Kustyáni töltésen lévő hidak, Leskoy Károly
Kustyáni Zala-híd négy tölgyfa, Leskoy Károly
Kustyáni Zala-hidra négy szál tölgyfa elszámolása
Letenye-becsehelyi út Hídegregy kőhíd
Lövő határában épített kőhíd, Spek György utibiztos
Lövői járás kőhidak, Hermán Mihály esküdt elszámolása
Monostorapáti kőhíd, Roszkovecz Venczel
Mura-híd építése, Király István biztos
Mura-híd építéséről, Mindtsek Péter számadása
Muraközi hidakhoz 185 fa Barich János
Muraközi járás 185 hídfa, Glavina József esküdt
Muraközi járás kőhidak Fodor Ignác esküdt
Muraközi járásban három kőhíd
Muraközi járásban három kőhíd építése,
T. Kattslits József
Muraközi járásban hidak, Murlasy Mihály esküdt
Muraközi járásban vitsa telepen új híd
Muraközi járási hidak, Horváth Alajos
Muraközi kőhidak, Csesznek József m.főbíró
Murán Kottorinál híd kiigazítás, Horváth Aloyis
Muraszedahelyi hídépítés, Török Gábor biztos
Muraszerdahelyi híd
Muraszerdahelyi híd javítása, Kosa János biztos
Muraszerdahelyi híd javítása, Kramarics Ferenc biztos
Muraszerdahelyi híd javítása, Póka Antal főhatármérő
Muraszerdahelyi híd kiigazítása, Horváth Leopold
Muraszerdahelyi híd, Horváth Leopold
Muraszerdahelyi híd, Póka Antal földmérő elszámolása
Muraszerdahelyi híd, Szép Károly biztos
Muraszerdahelyi híd, Török Gábor biztos
Muraszerdahelyi hidak javítása, Török Gábor
Muraszerdahelyi hidak, Baranyai Károly elszámolása
Muraszerdahelyi járásban kőhidak
Muraszerdahelyi vámhíd építése, Gabdits Ferenc táblabíró
Muraszerdahelyi városban Kramarics Ferenc
Nemesbüki híd költségvetése, Minarits Pál
Nemesbüki híd, Minarits Pál esküdt
Páka és Becsehelyi hidak, Simon Mihály elszámolása
Pakodi kőhíd, Fekete Ignác esküdt
Perlaki kőhíd Tomvsits Antal muraközi biztos
Pózvai kőhidak, Magyar Ferenc
Pusztamiskei kőhíd, Magyar Ferenc elszámolása
Rakovnici kőhíd, Plohai Mátyás elszámolása
Sármelléki híd, Csák György esküdt és biztos
Sóti kőhidak Farkas Béni alszolgabíró
Söjtör Baráti hídhoz tölgyfák, Tóth Ferenc útbiztos
Söjtör Bükkalja híd, Lochuk Dávid esküdt
Söjtör Bükkaljai fahíd szélesítése
Szalapai határban kőhíd, Dómján Antal útbiztos
Szántói járás fahidak javítása,
Domokos Ignác elszámolása
Szántói járás Gyöngyösi kőhíd újjáépítése
Szántói járás hidjaihoz 10 tölgyfa elszámolása,
Kováts Vendel
Szentbalázsi határban kőhidak építése, Tóth Ferenc

1829

11/225

1836

27/461

1821

20/338

1829

2/59

1833

17/279

1833

17/279

1831

12/286

1828

9/183

1821

12/244

1838

43/694

1840

42/669

1843

40/627

1813

12/227

1813

11/224

1804

19/322

1826

11/235

1826

20/336

1817

11/226

1828

12/235

1830

17/287

1813

11/221

1827

12/234

1817

1/12

1834

17/283

1836

30/501

1834

18/304

1810

35/585

1830

23/382

1825

23/381

1810

35/585

1837

30/506

1817

1/12

1820

34/551

1842

41/650

1815

11/221

1811

19/315

1834

18/304

1820

21/348

1825

11/235

1845

43/677

1818

1/3

1831

34/550

1837

43/680

1837

43/681

1818

1/18

1833

22/362

1845

39/612

1827

10/194

1832

17/274

1830

17/274

1824

10/205

1820

24/410

1811

12/236

1816

22/367

1824

10/195
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Szenterzsébeti hídból maradt fa, Dómján Antal útbiztos
Szentgyörgyvár határ betefai fahíd,
Laskoy Károly utibiztos
Szentlászlói és más kőhidak, Talabér Ferenc
Tűrje, Szalapa kőhidak, Dómján Antal utibiztos
Türjei és batyki hidak javítása, Kováts Vendel biztos
Türjei híd vízállás elszámolása, Kováts Vendel
Varasdi kőhidak, Horváth Leopold elszámolása
Vindornyaszőllősi kőhíd építése, Laskoy Károly útbiztos
Zalabér pakodi három kisebb kőhíd, Sipos József
Zalabér park előtti kőhíd
Zalabér- Zalaegerszegi hat új kőhíd
Zalabéri fahíd Sipos József biztos
Zalabéri kőhíd Fekete Ignác esküdt
Zalabéri úton 10 híd, Chinovány Boldizsár táblabíró
Zalalövői híd építése Bertalan Ignác biztos
Zalalövői híd napszámok, Bertalan Ignác elszámolása
Zalalövői hídhoz faanyag Lenti uradalomól,

A sármelléki

híd rajzolatja (1833)

1827

23/373

1834
1844
1830
1822
1822
1822
1836
1831
1818
1833
1829
1818
1834
1829
1837

17/278
40/628
10/205
3/68
3/68
1/6
27/461
30/495
1/3
30/496
30/494
1/3
34/564
16/264
42/668

Ferenczy László utibiztos
1828
Zalalövői Zala-híd Bertalan Ignác útbiztos
1826
Zalalövői Zala-híd terméskő elszámolás, Bertalan Ignác 1826
Zalaszentlászló határában két kőhíd
1841

17/282
24/411
22/372
35/574

Közgyűlési jegyzőkönyvek és alispá
ni iratok további értékes forrást jelentenek, e
könyv írásához ilyen iratok kutatására nem volt
idő, csak dr. Gáli Imre korábbi munkájában sze
replő hivatkozások szerepelnek a boltozatok
fejezetben.
A másik fő forrás az államépítészeti hiva
tal iratanyaga (VI. 401), melyet több híd törté
netének tisztázásában jól lehetett használni. Az
1899-1949 évekből sokféle és sok irat, terv maradt
meg: kivitelezés pályázati anyagok, felülvizsgála
ti jegyzőkönyvek, jelentések, körrendeletek, ki
mutatások és hosszan lehetne sorolni a témákat.

d.sz.

Átépítendő fahidak adatai (1934)

16
38
4
16
16
6
22
18
6
87
14
22
19
123

Egy-egy nagy hídról (pl. letenyei és mura
szerdahelyi Mura-híd) azok építésétől kezdve
háborús pusztulásukig sok értékes, érdekes
irat, terv található a levéltárban. A szinte feldolgozhatatlanul sok információt úgy gondol
tuk közkinccsé tenni, hogy kiválogattuk a há
rom füzetnyi betűrendes mutatóból a hidakra
vonatkozókat, illusztrálásképpen pedig tipi
kus vagy éppen különleges iratokat mutatunk
be. Feledésbe merült vállalkozók levélpapírjai,
eddig nem ismert körrendeletek és más irat
anyagok pontosítják, gazdagítják a hazai hídtörténetre vonatkozó ismereteinket.

név, hely, tárgy
18.sz.Kerka-híd Csáktornya-Dobri úton
Csáktornya- Dobri 18. híd
Csáktornya-Aligvár 22. sz. híd
Csáktornya-Dobri 18. Kerka-híd
Csáktornya-Dobri 18.Kerka-híd
Csáktornya-Szemenye közúti híd
Csesztreg-Belatinc 4,6,13,14,15. hidak
Csesztreg-Belatinc úton 4,6,13,14,15. hidak
Csesztreg-Szécsisziget közút 54. híd
Csonkahegyhát-Zalacséb úton 3, 4. fahíd
Csömödéri 1. sz. híd
Csurgasz-Körmend 2. sz. híd
Csurgasz-Körmend úton 5. sz. fahíd
Dabronczi híd

iktatósz.
356/1921 m
83/1927 m
1615/1910
356/1921 m
667/1921 m
1363/1914
131/1924 m
262/1922
1589/1914
921/1933
386/1921
454/1924. m.
484/1922 m
1245/1938

évsz.
1921
1927
1910
1921
1921
1914
1924
1922
1914
1933
1921
1924
1922
1938
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35
34
59
22
16
51
123
31
38
16
16

Dencsár árok híd építése
Dencsár árok híd építése
Dencsár híd építése
Devecser-Sümeg 5. sz. híd
Dióskál-Pacsa 2. sz. híd
Dióskál-Pacsa 2. sz. hídjának építése
Diszel-Gyulakeszi úton lévő híd
Dobri-Bak úton 52,71,74,75 hidak
Dobri-Csáktornya 18. híd
Dobri-Csáktornya 18. sz. Kerka-híd
Dobri-Csáktornya úton 18. sz. Kerka-híd

Törvényhatósági
41
16
22
53
31
40
16
65a
4
31
5
40
22
20
5
13
13
18

Árajánlat
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(1925)

22
16
4
4
15
28
40

úti hidak kimutatása

1320/1927 a
150/1927 a
472/1929 a
297/1924 m
371/1921 m
2293/1928 m
1152/1938
1437/1926 m
83/1927 m
356/1921 a
667/1921 m

1927
1927
1929
1924
1921
1928
1938
1926
1927
1921
1921

7626/1927 m
371/1921 m
304/1924 m

205/1911
2422/1927 m
305/1924 m
79/1923 m

1927
1921
1924
1929
1926
1927
1921
1929
1907
1926
1911
1927
1924
1923

0/1913

1913

561/1920 m
1013/1920 m

1920
1920

1034/1922
452/1924 m
117/1921 m

1922
1924
1921
1910
1909
1921
1926
1927

(1949)

Felsőrajk-Hahót 6. híd
Felsó'rajk-Hahót 6. sz. híd
Fenék-Hévíz 5. sz. határhíd
Fenéki 5. sz. Zala-híd
Fenék-Keszthely 5. híd
Fenék-Keszthely 5. sz. híd
Fenék-Keszthely 6. sz. fahíd
Fenék-Keszthely úton 5. s z á m ú Zala-híd
Galambok 15. sz. híd tervrajza
Gelse-Szentliszló úton 2. sz. híd
Grácz-Székesfehérvár 69. sz. híd
„Gutorfölde-Karacsonyfa" „Berek" patak híd
Gyulakeszi-B.ederics 12, 21 sz. fahíd
Gyülevész-Galambok 21-23, 25, 26 híd
Gyülevész-Galambok 4,6,7. sz.
hidak felülvizsg.
Gyülevész-Galambok 47, 4 8 . sz.
hidak padlózata
Gyülevész-Galambok 50. híd helyreállítása
Gyülevész-Galambok úton 25, 26, 32
hidak jav.
Gyülevész-Galamboki út 3 9 . sz. híd
Gyülevész-Galamboki úton 45. sz. híd
Hahót-Söjtör 12. és 22. sz. híd
Hahót-Söjtör 33. sz. híd
Hajókikötő hidak (Balatoni)
Hévíz patak hídja Nagykanizsa-Tapolca úton
Hévíz-Alsópáhok 12. sz. híd

25/1929 a
2329/1926 m
925/1927 m
1189/1921 m
5904/1929 a
/1907
1303/1926 m

1074/1910
0/1909
843/1921 a
1441/1926 a
925/1927 m
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Árajánlatok

(1925)

213
214
8
14
17
19
22
30
34
38
180
25
218
38
218
229
31
39
4
22
4
31
10
40
74
7
95
40
104
80

Hídépítések
Hidak-átereszek általános ügyei
Hidak javítása
Hidak javítása
Hidak javítása
Hidak javítása
Hidak javítása
Hidak javítása
Hidak javítása
Hidak javítása
Hidak javítási költségei
Hidak-utak javítása
Hidak-utak községei
Hidak, beruházási hitelek
Hidak-átereszek általános ügyei
Hidak-átereszek általános ügyei
Jánosháza-Sümeg úton 1. sz. híd
Jánosháza-Sümeg úton 1 . sz. híd
Kámáncs-Hahót-Söjtör 12. és 22. híd
Kámáncs-Hahót-Söjtör 17, 19 hidak
Kámáncs-Hahót-Söjtör 3 3 . sz. híd
Kámáncs-Hahót-Söjtör úton 28. és 32. hidak
Kámáncs-Söjtör 6. sz. híd
„Karacsonyfa-Gutorfölde" „Berek" patak híd
Kaszaházi Zala-híd
Kehida-Aranyod 14. vasbeton híd
Kehida-Aranyod út 10. hídja
Kehida-Kustánynál a Z a l a átvágása
Kékkút-Mindszentkálla úton 1. híd ép.
Keléd-Pusztakeresztúr úton 17. sz. híd

1944
1945
1919
1921
1922
1922
1924
1926
1927
128/1927 a
89/1927 m
1927
5545/1942
1942
16/1925 m
1925
260/1946
1946
65/1927 m
1927
150/1946
1946
150/1949
1949
1175/1926 m 1926
107/0927 m
1927
1074/1910
1910
275/1924 m
1924
0/1909
1909
4396/1926 m 1926
52/1919 m
1919
2422/1927 m 1927
1889/1930 a
1930
363/1915
1915
5760/1935
1935
1215/1927 m 1927
6578/1936
1936
4541 -4700/1930m

94
16
56
83
29
6
74
74
21

Keléd-Pusztakeresztúr úton lévő 1,3,5 hidak
Kerka-híd 18. sz. Csáktornya-Dobri úton
Kerka-Lentiben lévő ártéri hidak
Keszthely kikötői híd
Keszthely-Regede 32, 4 1 . hidak
Keszthely-Bak közúti hidak megerősítése
Keszthely-Bak út 54-55 hidjai
Keszthely-Bak út 54-55 hidjai
Keszthely-Bak úton
2, 4, 5, 7 1 , 72, 76, 77 fahidak
Keszthely-Bak úton 3, 4 8 , 4. sz. hidak
Keszthely-Bak úton 32, 4 1 . hidak
Keszthely-Bak úton 36, és 44. hidak
Keszthely-Bak úton
54, 7 1 , 72, 76, 77. fahidak jav.
Keszthely-Bak úton, 49, 5 1 . hidak

1749/1935
667/1921 m
108/1929 a
1938/1931
3913/1926 a
1482/1914

21
21
21
21
21
44
29
59
60
57
15
23
27
31
40
22

CépeA: árajánlatai-levelei

(1922-41)

16
36

1566/1944
150/1945
11/1919 a
102/1921 a
12/1922 a
34/1922
125/1924 m
727/1926 m

1930
1935
1921
1829
1931

1937/1930 a
1954/1930 a

1926
1914
1930
1930

1112/1924 a
104/1924 a
214/1924 a
731/1924 a

1924
1924
1924
1924

1394/1924
181/1924 a
90/1928 a
Keszthely-Bak-Regede 48-55 sz. hidak
Keszthely-Bak-Regede 61,62,66,82,84. hidak 3929/1926 a
Keszthely-Bak-Regede 68,69,83,85,87 híd
399/1929 a
Keszthely-Bak-Regede út 4 8 . híd
630/1929 a
Keszthely-Bak-Regede út 54, 55. hidak
209/1929 a
Keszthely-Bak-Regede út 5.sz. híd
1955/1921 m
Keszthely-Bak-Regedei úton 32, 4 1 . hidak
160/1925 a
Keszthely-Bak-Regedei úton 44, 46. hidak
438/1926 a
Keszthely-Fenék 5 híd
2329/1926 m
Keszthely-Fenék 5. sz. híd
925/1927 m
Keszthely-Fenék úton 5. sz. határhíd
304/1924 m
Keszthely-Fenék úton 6. sz. fahíd
1189/1921 m
Keszthely-Fenék út 5. sz. hídja
2277/1927 a

1924
1924
1928
1926
1929
1929
1929
1921
1925
1926
1926
1927
1924
1921
1927
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65
104
28
7
11
32
34
23
23
23
16
10
10
41
40
31
31
40
10
12
22
19
7
56
160
156
100
121
104
3
41
22
5
95
46
7
38
31
16
22
165
119
165
166
4
3
31
40
16

Cégek árajánlatai-levelei

160

(1922-41)

149
190
166
165
172
174
88
87

Keszthely-Fenék úton 5. sz. Zala-híd
5904/1929 a
Keszthely-Lenti Zala folyó ártéri híd átép.
7078/1936
Keszthely-Regede 17, 2 1 . hidak
795/1926 a
Keszthely-Regede 33. sz. híd
921/1915
Keszthely-Regede út műtárgyak javítása
387/1920 m
Keszthely-Regede úton 44, 46 hidak
15/1927 a
Keszthely-Regede úton 71-79 hidak
71/1927 a
Keszthely-Regede áll. út 10, 11, 24. műtárgyai 566/1925 a
Keszthely-Regede úton 17, és 21 hidak
159/1925 a
Keszthely-Regede úton 49, 51 sz. hidak
158/1925 a
Keszthely-Regede úton tégla műtárgyak jav. 413/1921 m
Keszthely-Zalabér 17. sz. Zala-híd
833/1919 m
56/1919 m
Keszthely-Zalabér 4, 17. híd
Keszthely-Zalabér ök.út 39 híd feljáró
5109/1927 m
Keszthely-Zalabér út 18 híd (Zala-híd)
1433/1927 m
Keszthely-Zalabér úton 17 híd újjáépítése
2850/1926 m
Kisbucsa-Kehida Lándzsás patak
hídjának helyreáll.
1086/1926 m
659/1927 m
Kisbucsa-Kehida Szévíz-híd
Kiskomárom-Zalakaros 2. sz. híd
292/1919 m
Kompok-Révek
85/1920
Körmend-Csurgasz 2. sz. híd
454/1924 m
Körmend-Csurgasz 5. sz. fahíd
484/1922
Légrádi Dráva-híd
678/1918
Lenti-Kerka ártéri hidak
108/1929 a
Lenti-Keszthely úton 2, 6-os hidak
158/1941
Lenti-Keszthely úton 4-5 hidak
6574/1940
Lenti-Keszthely úton hidak építése
26/1936
Lenti-Keszthely úton műtárgyak kimutatása
566/1938
Lenti-Keszthely Zala folyó ártéri hídja
7078/1936
Lesencetomaj-Sümeg 9. sz. híd
2818/1906
Lesencetomaj-Uzsai hídépítés
7802/1928 m
Lesencetomaj-Uzsa-Sümeg úton 2 fahíd
305/1924 m
Letenye 44. sz. Mura-híd
0/1913
Letenye közúti híd
4581/1935
Letenye Mura-híd
977/1928 a
Letenye Mura-híd vázrajza
492/1915
82/1927 m
Letenye-Alsólendva 27, 30 hidak
Letenye-Alsólendva út 26, 31 hidak
2327/1926 m
Letenye-Alsólendva úton
27, 2 8 , 29, 30-32 hidak helyreáll.
285/1921 m
Letenyei fahidak
2755/1924 m
Letenyei kompépítés
6902/1941
Letenyei Mura-híd
240/1938
6802/1941
Letenyei Mura-híd
Letenyei Mura-híd
11052/1941
Letenye-Murakeresztúr 12. sz. híd korlát
1351/1910
Letenye-Murakeresztúr 19. sz. fahíd megrong .315/1899
Letenye-Murakeresztúr 9 és 19. hidak
5848/1926 m
867/1927 m
Letenye-Murakeresztúr 9, 19 hidak
Letenye-murakeresztúri úton
Tótszerdahely 9. sz. híd
460/1921 m
Magyarszombatfa híd költségelszámolás
652/1940
Megyei hidak fenntartása
67/1943
Mura-híd Letenyén
11052/1941
Muraszerdahelyi híd
6803/1941
Muraszerdahelyi Mura-híd
57/1942
Műtárgyak kimutatása
260/1942
29-934/1934
Nagykanizsa-Pacsa N.16-18. vasbeton híd
5021/1933
Nagykanizsa-Pacsa út 16 és 18 sz. hídja

1929
1936
1926
1915
1920
1927
1927
1925
1925
1925
1921
1919
1919
1927
1927
1926
1926
1927
1919
1920
1924
1922
1918
1929
1941
1940
1936
1938
1936
1906
1927
1924
1913
1935
1928
1915
1927
1926
1921
1924
1941
1938
1941
1941
1910
1899
1926
1927
1921
1940
1943
1941
1941
1942
1942
1934
1933
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Nagykanizsa-Pacsa út 16, 18. sz. hídja

0/1930 m

930

Nagykanizsa-Pacsa úton 16-18 hidak újjáép.

3643/1929 m

929

12.és22.sz.híd

1074/1910

910

2/1926 a

926

32

Nagykanizsa-Tapolca 35. hídvéri híd
Nagykanizsa-Tapolca 35. hídvéri híd

18/1927 a

927

18

Nagykanizsa-Tapolca közúton
több téglahíd javítása
Nagykanizsa-Tapolca út 3 5 . sz. hídja

1994/1922

922

46

363/1928 a

928

59

Nagykanizsa-Tapolca út 35. sz. hídja

436/1929 a

929

29
22

Nagykanizsa-Tapolca úton Hévíz-patak hídja

1441/1926 a

926

Nagylengyel-Vorhota 30. sz. fahíd

454/1924 m

924

22

Nagylengyel-Vorhota úton

76
68
4
26

2, 26, 3 2 . műtárgyak

112/1924

Nemesapáti 9. sz. híd

6020/1926 m
74/1929 m

22

Nemesgulács-Kisapáti út 2. hídja
Nemesnép-Őriszentpéter úton 16. sz. fahíd

I926
929

329/1924 m

924

22

Nemesnép-Őriszentpéter úton 16. sz. fahíd

16

Nemesnép-Őriszentpéter úton hidak javítása

2653/1924 m
1118/1921 m

924
921

37
41

Nemestördemic-Balatonederics úton 12. híd
Nemestördemic-Gyulakeszi 12. sz. híd

34/1927 m
7465/1927 m

I927
927

41

Nemestördemic-Gyulakeszi út 13. híd

4812/1927 m

I927

16

Őriszentpéter-Nemesnép hidak javítása

1118/1921 m

1921

16
51

Pacsa-Dióskál 2. sz. híd

372/1921 m

1921

Pacsa-Dióskál út 2 hídjának építése

2293/1928 a

I928

88

Pacsa, Bánokszentgyörgy

31
67

A minisztérium névváltozása 1919,1921

Nagykanizsa-Pacsa-Kámáncs-Hahót-Söjtör

útbiztosok hídjavítása
6

műtárgyak felújítása

35/1914

Pacsa-Nagykanizsa 16, 18 hidak

5021/1933

I933

76

Pacsa-Nagykanizsa 16, 18. sz. hídja

0/1930 m

I930

88

Pacsa-Nagykanizsa 16-18 vasbeton hídja

29-934/1934

1934

68

Pacsa-Nagykanizsa 16-18. hidak újjáépítése

3643/1929 m

22

Pacsa-Nagykanizsa úton 16, 18, 35. hidak

275/1924 m

1929
1924

95
22

Pacsa-Nagykanizsa úton 18. sz. híd
Páhok-Hévíz úton 12 fahíd

0/1935
304/1924 m

1935
1924

6

Páka-Aligvár 16, 22, 30 fahíd javítása
Páka-Aligvár 20. sz. híd

295/1921 m

1921

414/1914

1914

Páka-Aligvár úton 16, 22, 3 0 hidak

1813/1920 m
1457/1926 m
850/1927 a

I920
I926
I927

Pakodi hidak

398/1924 m

1924

20
27

Pakod-Zalaistvánd úton lévő híd

914/1923 m

I923

Pécs-Varasd 3. sz. híd (Dancsár)

390/1926 a

I926

11

Pécs-varasdi 25 híd

223/1920

36

Pécs-varasdi áll. út 44. hídja

2062/1927 a

46

Pécs-varasdi út 6.sz. híd

414/1928 a

.59
6

Pécs-varasdi út 6.sz. hídja

477/1929 a

Perlaki hidak
Pozsony-pécsváradi úton műtárgyak javítása

788/1914

1914

237/1922 a

1922

6/1928 a
264/1928 a

1928
1929
1926

40
22

18
42
45
64

ÁÉH iratok levéltári dobozban

914

Páka-Dobri úton 52,71,74,75 hidak
Páka-Dobri úton 52,71,74,75 hidak

13
31

felülvizsgálati
(1930)

934

Pacsai útbiztos 1915, 1916. évi

87

16

Fahídmegerősítések
jegyzőkönyve

13/1934

924

Pozsony-varasdi út 14. híd
Pozsony-varasdi út 18. sz. h í d
Pozsonyi-varasdi út 12. s z á m ú híd

920
927
I928
I929

1928

32

Pozsony-Varasd 18. sz. híd

2537/1929 a
11/1927 a

28

Pozsony-Várasd 20, 22. átvezetők

908/1926 a

80

Pozsony-Varasd állami közúton lévő hidak

4541-4780/193C l m
1930

36

Pozsony-varasdi út 14. sz. hídja

3583/1927 a

1927

36
27

Pozsony-varasdi út 17. hídja

2577/1927 a

1927

Pozsony-varasdi 4-8 híd ügyek

141/1926 a

1926

1927
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27

Pozsony-varasdi áll. úton 7, 9, 10, 26. hidak

58
44

Pozsony-varasdi út 13. híd

450/1926 m
286/1929 a

Pozsony-varasdi út 13. sz. híd

88/1928 a

54

Pozsony-varasdi út 14. sz. hídja

72/1929. a.

18

Pozsony-varasdi úton 24. sz. híd

1714/1922

80

Pusztakeresztúr-Keléd út 17. sz. hídja

4541-4700/193C m
930

94

Pusztakeresztúr-kelédi úton lévő 1, 3, 5 hidak 1749/1935
1118/1921 m
Ramosa-Csesztreg úton hidak javítása

16
57

Regede-Bak út 54, 55. sz. hidak

209/1929 a

929

11

Regede-Bak-Keszthely műtárgyak javítása

387/1920

920

27

Regede-Bak-Keszthely 44, 46 hidak
Regede-Bak-Keszthely 48. híd

438/1926 a

926

630/1929 a

Regede-Bak-Keszthely 48-55. sz. hidak

90/1928 a

929
928

60
44
59
47

Regede-Bak-Keszthely 68, 69, 83, 85, 8 7 híd 399/1929 a

929

Regede-Bak-Keszthely 87. sz. híd

1044/1928 a

928

46
47

Regede-Bak-Keszthely út 69. sz. hídja
Regede-Bak-Keszthely út 85. sz.híd

978/1928 a
1045/1928 a

928

28

Regede-Keszthely 17, 21 sz. hidak

795/1926 a

926

29

Regede-Keszthely 32, 41 hidak

3913/1926 a
921/1915

926
927
921
I926
927

Regede-Keszthely 33. sz. híd

928

915

32

Regede-Keszthely 44-46 sz. hidak

15
29

Regede-Keszthely 5. sz. híd

15/1927 a
1955/1921 a

Regede-Keszthely 6 1 , 62, 82, 84, 66 hidak

3929/1926 a

34

Regede-Keszthely úton 71-79 sz. hidak

71/1927 a

23

Regede-Keszthely úton 17,21 hidak

159/1925 a

925

23

Regede-Keszthely úton 32,41 hidak

160/1925 a

925

23
12

Regede-Keszthely úton 49,51 hidak

158/1925 a

925

Révek-kompok

85/1920

920

31

Salomvári szárny utakon lévő hidak

1752/1926 m

926

4

Sormás-Molnári 6. sz. híd

908

4

Söjtör-Hahót-Kámáncs 33. sz. híd

731/1908
0/1909

31
4

Söjtör-Hahót-Kámáncs úton 28 és 32 híd

4396/1926 m

12 és 22. sz.híd

1074/1910

910

10

Söjtör-Kámáncs 6. sz. híd

52/1919 m

919

31

Söjtör-Tófej 5. sz. híd

5300/1926 m

39

Söjtör-Tófej híd újjáépítése

296/1927 m

926
927

39
3

Sümeg-Jánosháza 1. sz. híd
Sümeg-Lesencetomaj 9. sz. híd

2818/1906

22

Sümeg-Uzsa úton 2. sz. fahíd

14

909
I926

Söjtör-Hahót-Kámáncs-Pacsa-Nagykanizsa

Szécsisziget-Csesztreg közút 54. sz. híd

107/1927 m
305/1924 m
1589/1914

927
1906
924
914

Szécsisziget-Csesztreg úton
7, 14, 30 sz. fahíd

921

6

Szemenye-Aligvár-Csáktornya közúti híd

85/1921 á
1363/1914

26

Tapolca-Nagykanizsa 35. sz. hídvégi híd

2/1926 a

28

Tapolca-Nagykanizsa áll. út Hévíz-patak hídjc 1 1441/1926 a

59

Tapolca-Nagykanizsa út 35. sz. híd
Tekenye-Zalaszentgrót 6. sz. fahíd

436/1929 a

I929

2860/1936

I936

40
34

Teskándi út és híd áthelyezése

1487/1927 m
151/1927 a

927
I927

31

Tófej-Söjtör 5. sz. híd
Tófej-Söjtör híd újjáépítése

5300/1926 m
296/1927 m

1926

39
31

„Tótszentmárton-Szepetnek" „Petrivente" híd

4537/1926 m

I926

95
104

Tüskeszentpéter Zala-híd

I935

Tüskeszentpéter Zala-híd építése

0/1935
6620/1936

104

Tüskeszentpéter Zala-híd építése

7280/1936

3

Uzsa-Sümeg 9. sz. híd

2818/1906

1936
1906

19

Válicka híd csatári úton

2366/1922 m

1922

103

162

935
921
914

6

,4 Zaía vármegyében 1948-ban
újjáépített törvényhatósági közúti
hidak felülvizsgálata és leszámolása
(7 híd, 1949)

929
922

1182/1914

7

7. sz. főközlekedési út Tarnava híd
újjáépítési munkáinak
felülvizsgálata (1943)

929
928

Regede-Bak közúti hidak megerősítése

6

Muraszerdahelyi
Mura-híd
roncseltávolítási
munkáira
vonatkozó
felülvizsgálat
és leszámolás (1942)

926

Tihany-Szántód komp kikötő híd

1914
I926
I926

I927

I936
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Letenyei Mura-híd
roncseltávolítása (1942)

27

Varasd-Pécs úton 7, 9, 10, 26 hidak

450/1926 a

926

44

Varasd-Pozsony út 13. sz. híd

88/1928 a

1928

46

Varasdi-pécsi út 6. sz. híd

414/1928 a

1928

27

Varasd-Pécs 3. sz. híd (Dancsár)

390/1926 a

36

Varasd-Pécs áll. út 4 4 . sz. hídja

2062/1927 a

926
927

36

Varasd-Pozsony 14. sz. hídja

3583/1927 a

927

36

Varasd-Pozsony 17. sz. hídja

2577/1927 a

927

32

Varasd-Pozsony 18. sz. híd

11/1927 a

927

28

Varasd-Pozsony út 18. híd

908/1926 a

928

45

Varasd-Pozsony út 18. sz. híd

264/1928 a

1928

18

Varasd-Pozsony úton 24. sz. híd

1714/1922

1922

22

Zágorhida-Vorhota 2. sz. műtárgy (2, 3 2 , 26)

112/1924 m

1924

16

Zágorhida-Vorhota 7, 9 és 2, 5 hidak javítása 1392/1921 m

921

40

Zalabér-Keszthely úton 18.Zala-híd

1433/1927 m

927

40

Zalabéri Zala-híd

803/1927 m

927

10

Zalabér-Keszthely 17 híd

833/1919 m

919

10

Zalabér-Keszthely 4 , 1 7 híd

56/1919 m

919

19

Zalabér-Keszthely úton 17 híd javítása

176/1922 m

922

31

Zalabér-Keszthely úton 17 híd újjáépítése

2850/1926 m

926

13

Zalabér-keszthelyi úton

189/1920 m

920

31

Zalaegerszeg- Zalalövő 48. sz. híd

1080/1926 m

926

19

Zalaegerszeg-Bak-Becsehely 19, 20, 4 3 híd

584/1922 m

922

22

Zalaegerszeg-Bak-Becsehely 73, 74. sz. híd

455/1924 m

924

10

Zalaegerszeg-Becsehely 33. sz. híd

521/1919 m

919

16

Zalaegerszeg-Zalabér 14. sz. híd

418/1921 m

921

1091/1919 a

919

9

Zalaegerszeg-Zalabér 2, 3 híd

4

Zalaegerszeg-Zalabér 2. sz. híd

(Kaszaházi híd)
jav. szerződés

467/1908

908

Zalaegerszeg-Zalabér 3. sz. híd

2222/1906

906

22

Zalaegerszeg-Zalabér úton 10, 15 téglahíd

303/1924 m

924

22

Zalaegerszeg-Zalabér úton 2, 3 sz. fahíd

302/1924 m

924

16

Zalaegerszeg-Zalabér úton 2, 3 sz. hidak

1050/1921 m

921

3

4

Újjáépítési beszámoló 1949-ből

Zalaegerszeg-Zalalövő 10. sz. híd
jav. szerződés

606/1908

908

10

Zalaegerszeg-Zalalövő 16. sz. híd

437/1919 m

919

22

Zalaegerszeg-Zalalövő 36. sz. híd

454/1924 m

924

22

Zalaegerszeg-Zalalövő
4 1 , 48, 11 betonhíd és 7, 43 fahíd
Zalaegerszeg-Zalalövő 5 1 , 52 hidak

453/1924 m

924

13

240/1920 m

920

19

Zalaegerszeg-Zalalövő tvk. közúton 55. híd

633/1922 m

922

40

Zalaegerszeg-Zalalövő út
951/1927 m

927

31

Zalaegerszeg-Zalalövő úton
14, 19, 22, 55 hidak újjáépítése

4645/1926 m

16

Zalaegerszeg-Zalalövo úton 30. sz. híd

1064/1921 m

926
921

20

Zalaistvánd-Pakod úton lévő híd

914/1923 m

923

10

Zalakaros-Kiskomárom 2. sz. híd

292/1919 m

919

40

Zalaszentgrót Zala-híd

816/1927 m

927

50

Zalaszentgrót Zala-híd bontásával kapcs.

468/1928 m

16

Zalaszentmihály-Alibanfa 2, 3, 4. Zala-hidak

1207/1921 m

928
921

14, 19, 2 2 , 5 5 hidak

16

Zalaszentmihály-Alibanfa 27 híd

371/1921 m

20

Zalaszentmihály-Zalaistvánd 2. sz. híd

923

16

Zalaszentmihály-Zalaistvánd 33. sz. híd

2675/1923 m
977/1921 m

20

Zalaszentmihály-Zalaistvánd 7. sz. híd

2593/1923 m

923

22

Zalaszentmihály-Zalaistvánd úton 7. fahíd

111/1924 m

924

17-19. híd ép.

1798/1910

910

Zalavár-Zalaszabar út Zala-hídja

1061/1926 m

926

4

Helyzetjelentés

a hidak újjáépítéséről

31

" 921
921

Zalaszentmihály-Zalaszentiván-Zalaistvánd
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Vállalati úton újjáépítendő hidak terve

Hídterv

Szepetki Zala-híd ajánlati terve

7. sz.főút hídhelyreállítási

164

terve (1941)

címlapja 1909-ből

MELLÉKLETEK

A FORRÁSOKRÓL

A Zala Megyei Levéltár é r t é k e s térkép
gyűjteménnyel, könyvtárral is rendelke
zik. Ebből csak kettőt emelek ki: Tomasich Já
nos megyei fő földmérő 1792-ben készített tér
képe rendkívül gazdag és igen szép. Az utakat
jelentőségüknek megfelelően jelzi, s ábrázolja
a nagyobb hidakat is.

A könyvtár részben megtalálható az 1936ban megjelent úthálózati kimutatás a Zala
vármegye törvényhatósága k e z e l é s é b e n
álló közutakról. A 75 oldalas kimutatás a
„főközlekedési, törvényhatósági, vicinális, az
1/3-os vasúti hozzájáró és vasútintézeti vasúti
hozzájáró utak" számozását, leírását, kiépített-

ÚTHÁLÓZATI KIMUTATÁS
A ZALA VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA

KEZELÉSÉBEN ÁLLÓ KÖZUTAKRÓL

Úthálózati kimutatás 1936-ból
(Zala Megyei Levéltár)

ségüket, az átereszek és hidak szá
mát is tartalmazza.
Nagy szerencse, hogy rendelke
zésünkre áll 1938-ból a közútháló
zati térkép és a Zala vármegye köz
útjain lévő 2,0 m-nél nagyobb nyí
lású hidak nyilvántartása is [2].
Ezek egybevetése rendkívül hasz
nos a kutatásban. A Zala Megyei
Levéltár kiadványai közül több
igen értékes, különösen Bencze
Géza munkái nyújtottak segítsé
get a könyv írásában [3, 4, 5].

Tomasich János földmérő két térképszelvénye

(1792)

A múzeumok is kincsesbá
nyák: a Göcseji M ú z e u m (Zala
egerszeg) kiadványai, képeslap
gyűjteménye, állandó kiállításán
szereplő anyag rendelkezésre bo
csátása nagyban hozzájárult e
könyv illusztrálásához. A Thury
György Múzeum (Nagykanizsa)
értékes fotóanyaga elsősorban a
letenyei és muraszerdahelyi Mura-híd történetéhez fontos doku
mentum.
A B a l a t o n M ú z e u m (Keszt
hely) Castelli albuma főleg a Keszt
hely környéki Zala-hidak 1941-42.
közötti állapotát dokumentálja,
máshol nem található.
165
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A Magyar Olajipari Múzeum archívu
ma külön fejezetben jelenik meg e könyvben,
akárcsak a Közlekedési Múzeum Zielinskihagyatékában szereplő tervek és iratok.
A Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményb e n Zala megyéről különösen értékes az
1938-ban készített hídlapok - ha nem is teljes
- sorozata, az 1945-ből fennmaradt teljes hídnyilvántartás és Hargitai Jenő mintegy száz
egyedi, rajzos hídleírása.
A múzeumokon túl vállalati, i n t é z m é 
nyi tervtárak (MÁV, Közlekedési Felügyelet,
Zala Megyei Közútkezelő, tervező és kivitelező
vállalatok (Uvaterv, MSc, Hídépítő Rt. stb.) is
igen nagy segítséget nyújtottak a források öszszegyűjtésében.
A Megyei K ö n y v t á r h e l y t ö r t é n e t i
gyűjteménye és hírlapgyűjteménye is gazdag
forrás volt, pl. 1960-tól mintegy 250 fotóval il
lusztrált cikk jelent meg a Zalai Hírlapban híd
építésekről, ezekből is több információt, illuszt
rációt sikerült beépíteni a könyvbe. A kutatást

Zala megye közúthálózati
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Nóvák Adél, Csiszár Ildikó és Mészáros T. László
végezte.
A felsoroltakon kívül még igen sokan járul
tak hozzá e könyv írásához. Köszönet mind
annyiuknak. Jelen fejezet a figyelemfelhívást
szolgálja, hogy milyen sok helyen lehet a siker
reményével kutatni.
Irodalom:
[1]

Dr. Gáli Imre: Régi magyar hidak, Műszaki Könyvki
adó, 1970. és kéziratos jegyzetei a Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjteményben.

[2] Zala megye úthálózati térképe, 1938. és Kimutatás
Zala vármegye közútjain lévő 2,0 m-nél nagyobb nyí
lású hidakról, Zalaegerszeg 1945., Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény.
[3] Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban, Za
lai Gyűjtemény 23. sz., Zalaegerszeg, 1986.
[4] Bencze Géza: Zala megye közúti közlekedése a 18-19.
század fordulója körüli időszakban, Zalai Gyűjte
mény 16., Zalaegerszeg, 1931.
[5] T. Mérey Klára: Zala megye útjai és a mellettük fekvő
települések a 18-19. század fordulóján, Zalai Gyűjte
mény 46., Zalaegerszeg, 1999.

térképe, az 1936-os térképből aktualizálva (Kiskőrösi Közúti

Szakgyűjtemény)
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A Zielinski-iroda Zala vármegyei munkáinak
dokumentumai a Közlekedési Múzeumban
assági formula és az azonosítás után Zielinski
közli a terv alapján kidolgozott költségvetés
összesítést, munkacsoportonként (felszerkezet,
alapozás, útburkolat, korlát, alapozási segédszer
kezetek stb.). Ennek végeredményeként 14.900
koronát hoz ki, de utal arra, hogy kedvező eset
ben ez az összeg csökkenthető.

A Zielinski-iroda korabeli
másolásvédelemmel ellátott aláírása

Mint tudjuk, az Iroda előszeretettel élt a típus
tervezés lehetőségével és nem egy esetben
„elébe ment" a várható igényeknek, azaz maga
javasolta bizonyos szelvényekben korszerűbb
híd építését. Emellett tartós kapcsolatot igye
kezett kiépíteni, illetve fenntartani a vállalko
zókkal. Régebbi partnerei sokszor „árelőnyt"
kaptak a tervezéskor, bár az „újak" alkuja elől
sem zárkózott el mereven.
A jelen összeállításunkban leírt folyamatok
idején már elkezdődött az I. világháború. Ez
természetesen megterhelte a „hátország" gaz
daságát is, emiatt egyes beruházások eltolód
tak, illetve a beruházó (a Zalaegerszegi Állam
építészeti Hivatal) kevesebb kockázatot vállal
va, olcsóbban és „kipróbáltabb" szerkezeteket
akart építtetni.

Tekintettel arra, hogy a Vállalkozók Lapjá
ból kivágott árlejtési hirdetmény erre a hídra
31.945 korona 40 fillért irányoz elő, érdekes a
tervezőnek ez az óvatossága. Igaz, hogy az előb
bi összegben nem szerepel a tervezői díj (10 %),
a régi szerkezet bontásának költsége, valamint
a kivitelező felvonulási költségei, a munkabé
rek, a vállalkozó haszna stb.
A részletesen kidolgozott ajánlati terv egy
nyílással hidalja át a vizet. A pályalemez négy
főtartóját hét közbenső és két vég-kereszttartó
merevíti. Ezzel a szerkezettel monolit egységet
képez a két „légiesen könnyű", bordás, gerendá
val kitámasztott hídfő a párhuzamos szárnyfa
lakkal. A két hídfő egy-egy gerendán áll.

827. szám alatt a zalabér

keszthelyi törvényhatósági
közúton építendő műtárgy aján
lati terve fekszik. A tervezés körül
ményeire egy levélmásolat és a
mappába ragasztott árlejtési hir
detmény utal.
Az eddig feldolgozott és publi
kált anyagok esetében már nem
egyszer találtuk nyomát az Iroda
és az adott helyszínen érdekelt
séggel bíró építési vállalkozó kö
zött. Itt is ez a helyzet. A levélmá
solat címzettje Szulyó J ó z s e f
Budapesten. A bevezető udvari-

A Zielinski iroda jellegzetes terve a Zalabér-Keszthelyi
(Közlekedési Múzeum)

út 19. sz. hídra
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A mappában fekvő kéziratos anyagkimuta
tásban szerepel, de a fent említett levélben is
utal rá a tervező, hogy megvizsgált egy kétnyí
lású alternatívát is. Ez azonban nem adott
kedvezőbb megoldást.
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az Irodát. Zsigmondy Béla már június 21-i
levelében kéri a pályázáshoz szükséges műve
letek elküldését, egyúttal mellékeli a pályázat
különleges feltételeinek másolatát is. Cége no
vember 8-ig tartja a kapcsolatot az Irodával.
Fekete Fülöp, aki szintén régi üz
letfele Zielinskinek, csak július 4-én
kér a 41. és a 43. sz. hidakra „alépít
ményi költségvetést". E kérésnek
lényegét nem ismerjük. Az Iroda
válaszként elküldi mindhárom híd
anyagkimutatását. Ez után nincs
több kapcsolat ez ügyben kettejük
között.

A letenyei Mura-ártéri hidak vázlatterve (Közlekedési Múzeum)

A pécs-varasdi álla
mi útban fekvő letenyei
M u r a - h í d d a l kapcso
latban építendő ártéri
hidakra 1912. év elején
pályázatot írt ki az Állam
építészeti Hivatal. A 4 1 . ,
4 3 . és 4 5 . számmal jel
zett műtárgyakra vasbe
ton ajánlatokat kértek. A
kiírás síkalapozást felté
telez, de elfogad cölöpala
pokat is. Két-, illetve há
romnyílású szerkezeteket
vár, a kiadott vázlatban a
41. számú hídra legalább
10 m, a 43.-ra legalább
Letenye Mura ártéri
7,5 m, a 45.-re - a közép
ső nyílásban - legalább
8 m szabad nyílást követel meg. Az 1440. szá
mú tervcsomag e munkákat tartalmazza. A csa
tolt levelezés szerint két vállalkozó kereste meg
168

Az Iroda ez esetben is takaréko
san dolgozott. Élve a kiírás adta lehe
tőséggel, a 45. számú híd felszerke
zetét a 41.-ével egyformára tervezte.
Mindkét híd kétnyílású, folytatólagos
szerkezet, 2x10 m szabad nyílással. A
19 cm vastag pályalemezt három hossz
tartó és 3-3 kereszttartó merevíti. A
hídfőkben kialakított végkereszttartó
hoz kapcsolódik a rövid párhuzamos

híd terve, 1913-ban épült meg (Közlekedési Múzeum)

szárnyfal. A pilléren álló kereszttartó mérete
és kialakítása is egyedi. A hossztartók itt 22ről 40 cm-re szélesednek: az alátámasztást így

MELLÉKLETEK

A ZlEUNSKI-IRODA MUNKÁINAK DOKUMENTUMAI

egy 70x40 cm felületű talp biztosítja. A terep
viszonyok és a vízjárás különbsége miatt az
alépítmények mérete már nem lehetett egy
forma.
Az 1473. szám alatt iktatott tervcsomag a
zalaegerszeg-zalalövői törvényhatósági
közút andráshidai Zala-hídjának munká
latait tartalmazza. A versenytárgyalási „határ
nap", mint azt Fekete Fülöp vállalkozó leve
léből láthatjuk, 1912. október 12. volt. A levél
szeptember 13-án kelt. A válaszlevélen, mely
ben az Iroda a főbb anyagmennyiségeket köz
li, szeptember 27-i dátumot visel. Hasonló vá
laszlevél fekszik a csomagban, kissé azonban
felkerekített anyagmennyiségekkel, október 5-i
kelettel; címzettje W a s s e r m a n n S a m u vál
lalkozó. Ezzel azonos adatokat tartalmaz a Fo
dor & Reisinger vállalkozóknak ugyanekkor
küldött válaszlevél. A további levelezés már ki
zárólag Wassermannal folyik.
W a s s e r m a n n október 20-án kelt levelé
ben értesíti az Irodát, hogy ajánlatát az „első
helyen ajánlják elfogadásra", bár döntés még
nincs. Közli, hogy a második helyre javasolt
Fuchs é s Grosz cég, aki Milis István tervé
vel pályázott, bár egy hossztartóval kevesebbet
és így kevesebb anyagot tervez, drágább aján
latot adott.

Az andráshidai Zala-híd terve

1913. február 4-i keltű az a levél, melyben
W a s s e r m a n n értesíti az Irodát, hogy a Vár
megye Közigazgatási Bizottsága megbízza az
építéssel, bár a fedezet még nincs együtt. A vál
lalkozó kéri az Irodát, hogy a tervezési díjat
„kegyeskedjék reducálni, már csak azért is, mert
a munka nem lesz jövedelmező és nagyobb
részt csak azért vállaltam, hogy egy nagyobb
munkára is tudjak hivatkozni". Zielinski utasí
tása: „Engedj neki 10 %-ot".
A híd háromnyílású, folytatólagos, monolit
szerkezet. Nyílásméretei 22,0+26,0+22,0 m, a
szerkezet alsó élének magassága a mértékadó
árvízszint fölött 0,5 m. A pályalemez vastagsága
15 cm, négy hossztartó fut végig alatta. Ezeket
a szélső nyílásokban 4-4, a közbülső nyílásban
5 kereszttartó merevíti. A hídfőkre támaszkodó
kereszttartókhoz kapcsolódik a 2-2 párhuza
mos szárnyfal. A pillérek fölött a hossztartók
szélessége 30-ról 40 cm-re szélesedik. Itt a hossz
tartók alsó síkja is - 2,7 m hosszon - részlegesen
zárttá válik: a merevséget egy 10 cm vastagságú
lemez növeli. Az alaptest 4 m magas monolit
betontömb, szádfalak közé döngölve. A pillé
rek magassága 1,85 m.
Feltehető, hogy Fekete Fülöp, mint az Iro
da régi üzletfele, már eleve kedvezőbb ajánlatot
kapott. A W a s s e r m a n n - c é g - külön kérését
méltányolva - megkapta ugyanezt.

(Közlekedési Múzeum)
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Az 1488. t e r v s z á m alatt a keszthely-bakregedei állami k ö z ú t 21,9-22,0 k m között
építendő, 3 3 . sz. hídjának anyaga fekszik.
Ez a szakasz Csesztreg és Balatinc között, az
alsó-lendvai járásban fekszik. A versenytárgya
lást 1912. október 26-ra írta ki a Vármegye, er
ről október 18-i levelében értesítette az Irodát
Berényi Béla vállalkozó. Ez esetben végig vele
marad kapcsolatban Zielinski.
November 3-án, majd december 15-én érte
síti Berényi az Irodát arról, hogy megnyerte a
pályázatot, de több olyan kikötést tett a minisz
térium, melyek többletköltséggel járnak és az
eredeti tervek részleges módosítását igénylik.
A becsatolt rendelkezés másolatából arra kö
vetkeztethetünk, hogy nem a felszerkezet, ha
nem az alépítmény méreteiben írtak elő vál
toztatásokat. Ezt a módosítást február 6-i le
velében kéri a vállalkozó. Február 23-án már
visszaigazolja a kiviteli terveket. A csomagban
fekvő, augusztus 28-án kelt utolsó levelében
még a vaselhelyezésről és a betonfedésről tesz
fel kérdéseket.
A csomagban fennmaradt az általános terv
1912. október 21-i dátummal (pausz, tus) és a ki
viteli részletterv 1913. február 17-én datált fény
másolata.
A híd felszerkezete alulbordás, monolit vas
beton lemez. Négy hossztartójából a két szélső
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egyúttal járdakonzol is. Két belső kereszttartó
ján kívül, a hídfők fölött, a végső kereszttartók
hoz kapcsolódik a párhuzamos szárnyfal.
Ugyancsak a keszthely-bak-regedei ál
l a m i közúton, annak 79,2-79,3 km közötti
szakaszán építendő 4 m nyílású h í d r a kívánt
pályázni Berényi Béla vállalkozó. Az ehhez
szükséges anyagokat készítette el számára a
Zielinski-iroda, 1666. t e r v s z á m alatt. Az ez
ügyben folyt levelezés első fennmaradt lapja
1914. június 10-én kelt.
A híd négy hosszbordával merevített mo
nolit lemez. Szélső bordái egyúttal a járdákat
is tartják. Végső kereszttartóihoz kapcsolód
nak, a szélső főtartók síkjában, a párhuzamos
szárnyfalak. A monolit beton hídfők előtt kő
rakat támasztja meg a rézsűburkolatot. A mér
tékadó árvízszint a fenéktől 0,8 m, a terv sze
rint a meder csak ekkor kap vizet.
Az 1670. sz. csomag három híd újraépíté
sének ügyével foglalkozik. 1914. június 19-i leve
lében Berényi Béla vállalkozó jelzi Zielinskinek, hogy a felsőrajki, 6. s z á m ú , 4 m nyílá
sú, a gyülevész-galamboki t v h . közút 45.
s z á m ú , 5 m nyílású és a pacsa-dióskáli tvh.
ú t 2. számú, 4 m nyílású hidak átépítésére
kiírt pályázat versenytárgyalása június 30-án
lesz. Kéri a szükséges általános terveket.
A csomagban fek
szik a Zalaegerszegi
Államépítészeti Hiva
tal főnökének 1916.
május 16-án kelt vála
sza Barta Vilmos vál
lalkozó levelére, vala
mint ez utóbbinak leve
le, melyet Zielinskinek
küldött 1916. június 2án. E levelek kapcso
lódnak az egybefűzött
csomóhoz.

Típusmegoldás
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a 8,0 m nyílású híd terve a Keszthely- Bak-regedei
(Közlekedési Múzeum)

útra

Az Iroda postafor
dultával küldi ezeket,
a szükséges alapmenynyiségekkel együtt.
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4,0 méter nyílású ferde híd terve 1915-ből
(Közlekedési Múzeum)

1914. július 15-én Berényi értesíti az Iro
dát, hogy a 45. és a 2. számú hidak újraépíté
sének pályázatát elnyerte, ezekhez kéri a szük
séges további részleteket. A 6. számúra nem is
pályázott, mert kilátástalannak találta.
A három tervezett híd statikai rendszere:
Felsőrajk-Hahót, 4 m ny.; 6. sz. íves alsó
élű keret, párhuzamos szárnyfalakkal, 2 m
mély sík alapokon.

1915 szeptemberében Berényi közli, hogy, bár
elnyerte a megbízást, az építést azonban az ÁÉH
- a háború miatt a terv szerinti összeget a követ
kező évben nem tudván kifizetni - felfüggesztet
te. Újabb árlejtés után, melyen egyedül Berényi
vett részt, ismét nem kapta meg az engedélyt, de
felszólították, hogy keret helyett építsen ugyan
olyan összegért gerendahidat; ez esetben kiad
ják az engedélyt. A levél röviden, kommentár nél
kül közli, hogy az ÁÉH „merev keretű híd építé
sét többé egyáltalán nem akarja megengedni".

Ez után a többszö
rös tervezés miatt költ
ségvita alakul ki az
Iroda és Berényi kö
zött. Egyúttal Zielinski
(érthetően) nem fo
gadja el az ÁÉH állás
foglalásának megvál
tozását a keretszerke
zettel kapcsolatban.
4,0 méter nyílású lemezkeret híd terve 1915-ből (Közlekedési Múzeum)
A vállalkozó ugyan
akkor - szintén ért
Gyülevész-Galambok, 5 m ny.; 45. sz. alul
hetően - az anyagi felelősséget igyekszik elhá
bordás, ferde tengelyű lemez, tömör pilléreken
rítani magáról.
és sík alapokon.
1915. december 15-ig, Berényi közlése
Pacsa-Dióskál, 4 m ny.; 2. sz. A kiírás sze
szerint, még egyik híd sem épülhetett meg.
rint: vasbeton lemez, tömör pilléreken és sík
alapokon; 1914: íves alsó élű, ferde tengelyű
Az iratcsomóban itt megjelenik egy másik
keret, 2 m mély sík alapokon; 1915-ben átter
vállalkozó: Barta V i l m o s . A pacsai híd álta
vezve: alulbordás, ferde tengelyű lemez, tömör
lános terve alapján a részletterveket kéri a
pilléreken és sík alapokon.
szükséges mellékletekkel együtt.
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Az 1 6 8 0 . sz. mappában összesen két ceru
zás, szabadkézi vázlat és mellékszámítás ma
radt fenn, valamint egy válaszlevélbe illesztett
anyagkimutatás három vashíd vasbeton pá
lyalemezére. Az iratban említett hidak:
(Veres) Csáktornya

Zala vm.

(Havas) Károlyváros

Zágráb vm.

12,0 m nyílású

Sziszek

Zágráb vm.

22,0 m nyílású

24,0 m nyílású

Mindhárom hídra két alternatívát ajánl: egy
„szabadon felfekvő, e l ő r e elkészített vb.
lemezt" és egyet „helyszínen betonozva".
A pálya elrendezése mindegyik esetben: 4,8 m
kocsiút 5 cm aszfaltburkolattal és 2x0,6 m gya
logjárda, 2 cm aszfaltburkolattal. A hossztar
tók tengelytávolsága mindegyik esetben 1,2 m.
A híd hosszához 2x1,0 m „felfekvést" számí
tott hozzá. Nem derül ki a fennmaradt iratok
ból, de valószínű, hogy a csáktornyai és a sziszeki híd is kétnyílású volt.
Eddigi feldolgozásaink során ez esetben ta
lálkozunk először az előregyártással a Zielinski-iroda munkái között.
Az 1726-os számú mappa a nagykanizsa
tapolcai út 80-as számú, 4 , 0 m nyílású hídjával foglalkozik.
A levelezés az Iroda és B e r é n y i Béla vál
lalkozó között, 1915 decembere és 1916 júliusa
között folyt. A tervlapok dátuma 1916. január 4.
és február 14.
A híd a vízfolyással 6o°-os szöget zár be, így
a 4,0 m nyílás az út tengelye irányában 4,62 m.
A pályalemez négy főtartón fekszik, a két szél
ső egyúttal a járdakonzolokat is tartja, illetve
meghosszabbításuk szárnyfalként működik.
Az 1745. sz. tervcsomag a zalaegerszeg
zalalövői út 18. és 55. sz. hídjainak terv
lapjait tartalmazza.
A vállalkozó Barta V i l m o s keszthelyi vál
lalkozó. Barta elküldi az Irodának a két híd váz
lattervét és kéri az általános tervek elkészítését
a pályázathoz. A 18. számú híd ferde: tengelye
6o°-ot zár be a vízfolyáséval, az 55. sz. merőleges.
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Zielinski elkészíti a kért anyagot, megjegyzi
azonban, hogy a kiírásban szereplő felszer
kezeti magasságokat megnövelte, mert kicsi
nek találta azokat. Az alépítményeket is az
„előírásos támfalerősséggel" tervezte és az ala
pozásokat is egyszerűsítette, „ami a t. czímnek
javára válik".
A vállalkozó sürgeti a tervek elküldését.
Kérdi, hogy „miáltal válik javára" a változtatás.
Sokallja az 18. sz. híd 300 koronás tervezési
díját. Elismeri, hogy ez bonyolultabb szerkezet,
de emlékezteti Zielinskit, hogy a pacsa-dióskáli hídért - pedig ott csak tervmásolatokat vá
sárolt - tervezési díjként fizetett 200 koronát.
A kifogás ellenére, nyilvánvalóan a jó vi
szony érdekében és a háborús évek nehezebb
vállalkozási viszonyaira tekintettel is, Barta
elfogadja az árat.
A18. számmal jelölt híd alatt nincs állandó
vízfolyás. Pályalemeze 4 hossztartón nyugszik.
A két szélső egyúttal járdakonzol és ráfekszik
az egyenes szárnyfalakra is. A pillérek és az
alaptestek tömör betontömbök.
Az 55. sz. híd alatt egy kb. 1 m mélységű pa
tak folyik, ezért itt a pilléreket és az alaptestet
kőborda védi a kimosástól. A négy hossztartón
nyugvó lemezt kiemelt, konzolon vezetett gya
logjáró szegélyezi. A hídfők és az alaptestek
egyaránt tömör betontömbök.
A 132. s z . csomóban érdekes adatokat ta
lálhatunk. A „slavoniai Dráva-vidéki h . é.
vasút" hídjaira.
A korabeli Zala vármegye déli határa gya
korlatilag egybeesett a Dráva vonalával. Azon
túl Horvát-Szlavonország (továbbra is a Ma
gyar Korona része), ezen belül is Várasd és Kő
rös vármegyék területe következett.
A nyílások méretét látva valószínűnek tű
nik, hogy a szeszélyes folyású, sok kisebb-na
gyobb szigetet közrefogó Dráva mellékágaira
szánhatták ezeket a szerkezeteket. Természe
tesen az is elképzelhető, hogy helytől függetle
nül, „csak" típustervként készültek.
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Vasúti hídtervek (Közlekedési

A vizsgált csomó legérdekesebb fennmaradt
része egy sorozat „anyagkimutatás", különböző
szabad nyílással építhető vasúti teknőhidakra.
Az 5, a 6 és a 7 m szabad nyílásra készült híd
rajza is fennmaradt (kék fénymásolatban). Ezek
l m nyomközu, egyvágányú pályára építhető,
alulbordás lemezek. A két hosszbordát a híd
főkben egy-egy azonos magasságú, mezőközé

Múzeum)

pen egy alacsonyabb keresztborda köti össze.
Az átvezetett kavicságyat oldalról tört vonalú
„kis konzolok" támasztják meg, ezek merevítését íves vonalvezetésű (!) bordák biztosítják. A
szerkezetek - a rajz szerint - nem görgős saru
kon, hanem sarulemezen állnak. Alapozásként
súlytámfalak szerepelnek a rajzokon, részlete
zés nélkül.
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Térképek, nyilvántartások

A Zala torkolata a I. katonai felmérésen (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)

A Kis-Balaton a II. katonai felmérésen (Hadtörténeti Intézet és Múzeum)
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TÉRKÉPEK, NYILVÁNTARTÁSOK

Zala megye térképe 1920-ból a járások feltüntetésével

(Magyar Földrajzi

Tomasich térképe a Görög-Kerekes térképsorozatban

(1800

Intézet)

körül)
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Postaút térkép 1810-ből (Kiskőrösi Közúti

A Zalaegerszeg

176

körüli úthálózat

Szakgyűjtemény)

2004-ben

TÉRKÉPEK, NYILVÁNTARTÁSOK
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Hidnyilvántartás
(Kiskőrösi Közúti

címlap (1945)
Szakgyűjtemény)

v4 keszthely-zalaegerszegi

közút hídnyilvántartása

Hidnyilvántartás
(1958)
(Közútkezelő
tervtára)

1961-ből (Közútkezelő

tervtára)
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Hídnyilvántartás

73i. sz. körmend-zalaegerszegi
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1945-ből (Kiskőrösi Közúti

közút hídnyilvántartása

Szakgyűjtemény)

1958-ból (aktualizálva:

1966-ig) (Közútkezelő

tervtára)

TÖRZSKÖNYVEK, HÍDLAPOK
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Törzskönyvek, hídlapok

A kustányi Zala-híd törzskönyvének két oldala (1915)

A szepetki Zala-híd (1932)
törzskönyvének részlete

A lenti Kerka-híd (1938)
törzskönyvének részlete
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TÖRZSKÖNYVEK, HÍDLAPOK

Zalabéri Zala-híd (1961) törzskönyvéből

Zalaapáti Zala-híd (1961) törzskönyvéből

Hídlap 1938-ból (Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény)
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TÖRZSKÖNYVEK, HÍDLAPOK

Fahíd adatai a hídlapon

(1938)

Kaszaházi Zala-híd hídlapja (1948) (Kiskőrösi Közúti

Boltozott híd adatai (1938)

Szakgyűjtemény)
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Zalabéri Zala-híd (1956) (Közútkezelő tervtára)

Az alibánfai Zala-híd végső állapota (1966) (Közútkezelő hídtervtára)
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T Ö R Z S K Ö N Y V E K , HÍDLAPOK

Önkormányzati hídlap (1968) (Zala Megyei Közlekedési Felügyelet)

Hídlapokjotói

(1965)

(Közútkezelő)
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Tervek, iratok

Hídjavítási terv (1888)

Fahíd adaptált mintaterve

Áteresz terv (1891) (Közútkezelő

tervtára)

(1927)
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Hossz-szelvény
(Zala Megyei

TERVEK, IRATOK

1919-ből
Levéltár)

A zalabér-keszthelyi út hídépítésének tervrészlete
(Zala Megyei Levéltár)

Vasbeton lemezhíd terve (1923) (Közútkezelő

(1919)

tervtára)
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TERVEK, IRATOK

A tüskeszentpéteri

Zala-híd ajánlati terve (Zala Megyei

Kustanyi Zala-híd kiírási terve (1911) (Zala Megyei

A nagykanizsai
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Levéltár)

Levéltár)

Kossuth Lajos téri vasút feletti híd terve (1959) (MÁV Rt.

hídtervtára)
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TERVEK, IRATOK

Zalaapáti Kis-Zala-híd terve (1941) (Zala Megyei

Levéltár)

A letenyei Mura-hid állapotfelvétele (1935)
(Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény)
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TERVEK,IRATOK

Hídépítés és roncseltávolítás

ellenőrzése

Rögtönítélő bírósági eljárás (1946) Körrendeletek
(Zala Megyei Levéltár ÁÉH iratok)
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Hídépítés és roncseltávolítás

ellenőrzése

Ünnepélyes díjátadás,
Körrendelet
(Zala Megyei Levéltár ÁÉH iratok)

TERVEK, IRATOK
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Vízügyi szakvélemény

Vállalkozói

szerződés

(1915)

Vállalkozó előleg kérése (1926)

Pályázat értékelés (1927) (Zala Megyei Levéltár ÁÉH iratok)
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TERVEK, IRATOK

Komp létesítés Letenyén (1941)

Ötvösi felüljáró átvétele (1949)
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Adatlap híd újjáépítésről

(1946)

Zalaapáti Zala-híd beruházási
programja (1955)
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TERVEK, IRATOK

Zalalövői Zala-híd időszakos vizsgálata

(1997)

Alibánfai Zala-híd időszakos vizsgálata

A 74. sz.főút Zalaegerszeg elkerülő szakaszának

átadására készített

A 74. sz. főút Zalaegerszeg elkerülő szakaszának
(Közútkezelő irattára)

(2001)

anyagok

avatoszalagja
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Hargitai Jenő egyedi hídleírásainak jegyzéke

a híd elnevezése
GALAMBOKI NAGYFOLYASI HID
LETENYEI MURA
ARTERI MŰSZAKI EMLÉK HID
LETENYEI MURA-HID
LETENYEI FERDE BECI HID
LETENYEI MURA ARTERI HID
LETENYEI RENDŐRSÉGNÉL
BECI-PATAK HID
NAGYKANIZSAI VASÚT FELETTI HID
ZALAKOMARI KOMAROMI CSATORNA HID
ZALAKOMARI VASÚT FELETTI HID
NAGYKANIZSAI BAKON AKI-PATAK HID
NAGYKANIZSAI PETERFAI ÁROK HID
SZENTBALAZSI CSATORNA HID
SZENTBALAZSI KUTVOLGYI-PATAK HID
ALSOPAHOKI PAHOKI-PATAK HID
ALSOPAHOKI PAHOKI-PATAK HID
HEVIZI VOROSGATI-PATAK HID
LENTI BANKUTI FORRÁSVÍZ HID
LENTI BANKUTI-FORRAS HID
LENTI KERKA ARTERI 2. HID
LENTI KERKA-ARTERI HID
LENTI KERKA-HID
LENTI KERKA-HID
LENTI MALOM-PATAK HID
PACSAI PRINCIPALIS-HID
ZALAAPATIZALA-HID
ZALASZENTMIHALYI
SZEVIZ-CSATORNA HID
ZAGORHIDAI CSERTA-PATAK HID
ANDRASHIDAI ZALA-HID
BAGODI BOLDOGFAI-PATAK HID
BAGODI KOVESVOLGYI-PATAK HID
FENÉKPUSZTAI ZALA-HID
SÁRMELLÉKI HEVIZI-PATAK HID
ZALAEGERSZEGI VALICKA-PATAK HID
CSESZTREGI SARBERKI-PATAK HID
ZALABAKSAI CUPI PATAK-HID
ZALABAKSAI KERKA ARTERI HID
ZALABAKSAI KERKA-HID
ZALABAKSAI TUBOSIDER HID
BALATONHIDVEGI ZALA-HID
BALATONMAGYAROD-SARMELLEK
KOZOTT ZALA-HID
POKASZEPETKI
IDŐSZAKOS VÍZFOLYÁS HID
ZALASZENTGROTI
ZALA MELLEKAG-VIZFOLYAS

192

útsz
7

elenlegi
hídép.
szelvénysz. éve
194 + 616
1953

7
7
7
7

231
233
229
232

+
+
+
+

365
468
652
243

1913
1962
1960
1963

7
7
7
7
61
61
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

230
208
191
189
190
191
18
17
2
2
0
62
62
61
61
62
62
62
22
10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

533
480
038
377
149
499
701
539
842
842
857
338
338
974
805
603
603
767
816
131

1950
1985
1972
1953
1956
1965
1962
1962
1948
1998
1950
1930
1950
1947
1950
1930
1946
1953
1953
1959

75
75
76
76
76
76
76
76
86
86
86
86
86
6831

27
48
59
62
65
7
9
53
8
14
11
13
11
12

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

402
714
343
191
468
548
897
667
557
342
455
635
391
825

1953
1953
1954
1966
1966
1930
1959
1974
1969
1957
1956
1949
1994
1949

6831

12 + 825

1926

7328

31 + 219

1971

7336

14 + 960

1846

Letenye Mura-ártéri híd (1913)

75. sz. főút Szévíz-híd (1953)

7537- sz- út Válicka patak hídja (1963)

MELLÉKLETEK

HARGITAI JENŐ HÍDLEÍRÁSAINAK JEGYZÉKE

ZALABÉRI Z A L A - H Í D

7352

30

ZALABERI Z A L A - H I D

7352

30

TURJEI NÁDAS-PATAK HID

7353

1

ALIBANFAI Z A L A - H I D

7354

5

ALIBANFAI Z A L A - H I D

7354

5

KEHIDAKUSTANYI ZALA-HID

7356

0

ZALAISTVANDI ZALA-HID

7362

21

PETHOHENYEI ZALA-HID

7364

2

TESKANDI T E S K A N D I PATAK HID

7405

1

TESKANDI KCS TARTÓS HID

7405

1

KA VASI ZALA-HID

7409

6

CSESZTREGI KERKA-HID

7416

11

PORSZOMBATI CUPI-PATAK HID

7419

1

LENTIKAPOLNAI KERKA-HID

7422

4

ZALAEGERSZEGI KASZAHAZI Z A L A - H I D

7428

0

ZALAEGERSZEGI KASZAHAZI ZALA-HID

7428

0

GALAMBOKI H Ő V E L FESZÍTETT HID

7511

5

UJUDVARI PRINCIPÁLIS-CSATORNA HID

7528

0

GELSEI PRINCIPÁLIS-CSATORNA HID

7529

1

FELSORAJKI PRINCIPALIS-HID

7532

1

KANYAVARI VALICKA-PATAK HID

7537

13

PÁKAI VALICKA-PATAK HID

7537

19

DOBRI KERKA-ARTERI HID

7538

15

DOBRI KERKA-PATAK HID

7538

16

MIKEKARACSONYFAI CSERTA-HID

7546

5

NAPRADFAI BEREK-PATAK HID

7546

0

ORTAHAZI CSERTA-PATAK HID

7548

1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

876

1929

876

1960

984

1968

501

1930

501

1964

535

1912

462

1963

321

1972

569

1948

569

1983

269

1965

115

1960

192

1978

437

1985

770

1926

770

1953

231

1949

810

1965

407

1963

079

1963

455

1963

342

1957

861

1962

385

1962

971

1963

370

1962

367

1958

Keménfai Zala-híd (1967)

SZECSISZIGET-KERKATESKANDI U T Ó N
TOTFALUI PATAK-HID

7549

1

KESZTHELYI CSOKAKOI-PATAK HID

71345

0

KISVASARHELYI MARCAL-PATAK HID

73165

2

TUSKESZENTPETERI ZALA-ARTERI HID 73203

0

TUSKESZENTPETERI ZALA-HID

73203

0

PAKODI-DOTKI Z A L A - H I D

73205

0

GYURUSI FOGLÁR CSATORNA HID

73219

0

KEMENDOLLARI ZALA-HID

73221

0

ZALASZENTIVANI SZENTIVANI-PATAK HID

73222

0

+
+
+
+
+
+
+
+
+

339

1968

258

1935

557

1968

344

1966

617

1976

720

1964

278

1963

940

1965

100

1965

337

1963

270

1960

Szécsisziget Kerka-híd (1968)

NEMESSZENTANDRASI
SZEVIZ-CSAT-HID

73228

0

CSATARI VALICKA-PATAK HID

73229

0

BOTFAI VALICKA-PATAK HID

73231

0

TILAJI LIGETFALVI-PATAK HID

73236

0

ZALABERI SZAJKI PATAK HID

73358

0

+
+
+
+
+

733

1960

134

1968

068

1968

384

1962

355

1967

372

1966

874

1969

ALSOSZENTERZSEBETI
74133

1

KEMENFAI Z A L A - H I D

74139

0

ZALACSEBI Z A L A - H I D

74141

0

CSAPI GALAMBOKI-PATAK HID

75127

2

+
+
+
+

75128

3

+

040

1972

75128

4

+

467

1970

3. BAKONAKI-PATAK HID

75128

7

1970

75133

0

+
+

268

BOCSKAI KURTOS-PATAK HID

345

1962

66

1961

900

1975

KERKA-ARTERI HID

NAGYBAKONAKI
1. BAKONAKI-PATAK HID
NAGYBAKONAKI
2. BAKONAKI-PATAK HID
NAGYBAKONAKI

MURASZEMENYEI
HANGYAJARASI-PATAK HID
KERKASZENTKIRALYI KERKA-HID

75149

1

75151

1

+
+

Tilaj ligetfalui patak-híd

(1968)
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MELLÉKLETEK

ORSZÁGOS KÖZUTAK NYILVÁNTARTÁSA

Országos közutak nyilvántartása

útsz. szelvény
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
61
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
75
75
75
75
75
75
75
75
75

189 + 377
191 +038
194 + 616
208 + 480
209 + 468
210 + 958
222 + 353
229 + 652
231 +613
232 + 243
233 + 468
190 + 149
6 + 794
7 + 251
17 + 539
18 + 701
31 + 937
38 + 745
41 +215
42 + 924
49 + 246
49 + 770
50 + 288
0 + 552
4 + 421
4 + 896
10 + 131
34 + 337
48 + 714
58 + 665
61 + 805
61 + 974

híd neve
ZALAKOMÁRI VASÚT FELETTI HÍD
ZALAKOMÁRI KOMÁROMI CSATORNA HÍD
GALAMBOKI NAGYFOLYÁSI HÍD
NAGYKANIZSAI VASÚT FELETTI HÍD
NAGYKANIZSAI PRINCIPÁLIS CSATORNA HÍD
NAGYKANIZSAI KANIZSAI-PATAKI-HÍD
BORSFAI-PATAK-HÍD
LETENYEI FERDE BÉCI HÍD
LETENYEI BÉCI-PATAK-HÍD
LETENYEI MURA-ÁRTÉRI-HÍD
LETENYE MURA-HÍD
NAGYKANIZSAI 61. ÚTI BAKÓNAKI-PATAK-HÍD
KORPAVÁRI VASÚT FELETTI HÍD
KORPAVÁRI PRINCIPÁLIS CSATORNA HÍD
SZENTBALÁZSI KÚTVÖLGYI-PATAK-HÍD
SZENTBALÁZSI CSATORNA HÍD
CSURGÓPUSZTAI HÍD
BAKI DOBBANTOS HÍD
BOCFÖLDEI VÁLICKA-PATAK-HÍD
ZALAEGERSZEGI CSÖRGÖ-PATAK-HÍD
ZALAEGERSZEG ELK.ÚTI ZALA-HÍD
ZALAEGERSZEG ELK.ZALA-ÁRTÉRi-HÍD
ZALAERSZEGI ELK.ÚTI VASÚT FELETTI HÍD
HÉVÍZI CSATORNA HÍD
ALSÓPÁHOKI IDŐSZAKOS VIZF. HÍD
ZALAAPÁTI IDŐSZAKOS VIZF. HÍD
ZALAAPÁTI ZALA-HÍD
BAKI FELSŐ-VÁLICKA-PATAK-HÍD
ZÁGORHIDAI CSERTA-HÍD
ZAJDAI IDŐSZAKOS VIZF HÍD
LENTI KERKA-ÁRTÉRI-HÍD
LENTI 2.KERKA-ÁRTÉRI-HÍD

Letenye, ferde Béci-patak híd
(fotó: Biri Gábor)
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max. szerk
építés
nyílás hossz
éve
(dm) (dm)
1953
1972
1953
1985
1985
1985
1992
1960
1951
1963
1962
1956
1974
1974
1962
1962
1941
1978
1978
1978
2001
2001
2001
1964
1900
1900
1959
1987
1953
1928
1950
1947

305
160
129
140
102
115
708
220
190
180
112
100
100
123
132
116
78
70
74
90
445 1408
70
83
98
330
171
160
80
70
80
91
27
39
91
80
284
259
164
150
300
648
153
388
178
545
90
80
36
24
26
38
442
470
136
123
213
200
40
50
219
100
218
98

felszerkezet
anyaga
Monolit vb. bordás lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
EHGT tartós
EHGE tartós
KCS tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Öszvér gerendahíd
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
EHGE tartós
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
EHGT tartós
EHGE tartós
Monolit és előregyártott vb.
UB tartós
UB tartós
Fordított T tartós
Kő-tégla boltozat
Kő-tégla boltozat
Utófeszített ívhíd
UH-tartós
Egyedi utófeszített
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Öszvér szerkezet

A zágorhidai Cserta-patak híd
(fotó: Mészáros T. László)

MELLÉKLETEK

ORSZÁGOS KÖZUTAK NYILVÁNTARTÁSA

75

62 + 338

LENTI BÁNKÚTI FORRÁSI HÍD

75
75
76

62 + 603
62 + 767

LENTI KERKA-HÍD
LENTI MALOM-PATAK-HÍD
KESZTHELYI ZALA-HÍD

76
76
76

7 + 559
9 + 897
23 + 741
27 + 921

76
76
76

36 + 387
39 + 911
40 + 586

76

45 + 449

76
76

45 + 798
53 + 667
54 + 614

76
76
76
86
86
86
6804
6804
6804
6805
6805
6817
6817
6830
6831
6832
6832
6832
6833
6834
6834
6835
6835
6835
7327
7327
7328
7328
7328
7328

59
63
13
14
31
1

+ 343
+ 961
+ 635
+ 342
+ 626
+764

7 + 482
12 + 571
2 3 + 041
2 8 + 662
7 + 794
9 + 575
0 + 760
12 + 825
3 + 297
9 + 026
12 + 600
12 + 199
5 + 623
11 + 4 6 8
5 + 003
8 + 118
8 + 631
13 + 649
14 + 097
3 + 418
8 + 566
17 + 373
19 + 887

100
202

1953
1988

100
290
92

282
110
302
104

50
220

62
1152

SÁRMELLÉKI HÉVIZI-PATAK-HÍD
SZENTGYÖRGYVÁRI BÜKI BOLTOZATOS HÍD
ZALACSÁNYI ZALA-HÍD

1959
1920
1975

NAGYKAPORNAKI
NAGYKAPORNAKI
NAGYKAPORNAKI
NAGYKAPORNAKI

1968
1986
1986
1938

1 .KÜLLÖI-PATAK-HÍD
2.KÜLLÖI-PATAK-HÍD
FOGLÁR CSATORNA HÍD
LÁNDZSÁS-PATAK-HÍD

PÖLÖSKEI SZÉVIZ CSATORNA HÍD
ZALAEGERSZEGI VÁLICKA-PATAK-HÍD
ZALAEGERSZEGI VASÚT FELETTI HÍD
ANDRÁSHIDAI ZALA-HÍD
BAGODI VITENYÉDI-PATAK-HÍD
ZALABAKSAI KERKA-HÍD
ZALABAKSAI CUPI-PATAK-HÍD
ZALALÖVÖI ZALA-HÍD
NAGYKANIZSAI VÁRI ÚTI HÍD

1938
1974

NAGYKANIZSAI BAKÓNAKI-PATAK-HÍD
LISZÓI LISZÓI-PATAK-HÍD

1983
1966
1949
1962
1968
1968
1971

ZALAKOMÁRI SIÓ-PATAK-HÍD
ZALAKOMÁRI KOMÁRIMALOM-PATAK-HÍD
MIHÁLDI MIHÁLDI VIZE HÍD
MIHÁLDI NAGYFOLYÁSI HÍD
KISKANIZSAI ÁTKÖTŐ HÍD
BALATONHIDVÉGI ZALA-HÍD
ZALASZENTJAKABI M A L O M ÁROK HÍD
MIHÁLDI IDÖSZ.VIZF.HÍD
SANDI IDÖSZ.VIZF.HÍD
FITYEHÁZI BERKI-PATAK-HÍD
SZEPETNEKI CSERES-PATAK-HÍD
SEMJÉNHÁZI MALOM Á R O K HÍD
MURAKERESZTÚRI RIGYÁCI-PATAK-HÍD
TÓTSZERDAHELYI VICSA-PATAKI-HÍD
TÓTSZERDAHELYI VERES-PATAKI-HÍD
ZALASZÁNTÓI MONORI-PATAK-HÍD
ZALASZÁNTÓI IDÖSZ.VIZF.HÍD
MIHÁLYFAI MARCAL-PATAK-HÍD
SZALAPAI FENYÖSI-PATAK-HÍD
TÚRJ El VASÚT FELETTI HÍD
TÚRJ El BEREG-PATAK-HÍD

A zalaszentjakabi téglaboltozat
(fotó: Mészáros T. László)

219

1950
1949

1976
1954
1968
1949
1957
1967
1947

80
89
70
31
44
70
179
265
70
178
137
232
101
200
125
81
121
80
100

1949

70
407

1900
1939

26
40

1979
1963
1980
1979
1979

78
80
80
90
90
80
89

1981
1957
1903
1949
1960
1957
1969
1939

30
81
80
100
404
25

92
105
80
42
54
212
763
1015
80
386
289
606
109
226
142
91
134
90
110
80
430
40
50
95
92

Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
EHGT tartós
Monolit vb. lemez
Ko-tégla boltozat
EHG tartós
keresztfeszítéssel
Fordított T tartós
KCS tartós
KCS tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. bordás lemez
EHGE tartós
Egyedi utófeszített
Fordított T tartós
Egyedi utófeszített
Egyedi utófeszített
Monolit vb. takaréküreges
Monolit vb. lemez
EHGT tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Öszvér ívhíd
Ko-tégla boltozat
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós

98
102
100
92
101
40
94

Fordított T tartós
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Ko-tégla boltozat
Monolit vb. lemez

92
113
687
37

Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit és előregyártott vb.
Monolit vb. lemez

A szentgyörgyvári boltozatos híd
(fotó: Mészáros T. László)
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ORSZÁGOS KÖZUTAK NYILVÁNTARTÁSA

MELLÉKLETEK

7328
7328
7328
7331
7331
7331
7332
7332
7333
7333
7333
7335
7336
7336

21 + 950
31+219
38 + 851
0 + 329
1 + 024
10 + 504
0 + 617
1 + 801
0 + 273
2 + 504
2 + 907
5 + 499
13 + 821
14 + 961

BATYKI SZEPLAKI-PATAK-HID
PÓKASZEPETKI IDÖSZ.VIZF.HÍD
ZALASZENTIVANI FESZÍTETT LEMEZ HÍD
KARMACSI GYÖNGYÖS-PATAK-HÍD
KARMACSI KARMACS-PATAK-HÍD
KISGÖRBÖI IDÖSZ.VIZF.HÍD
KESZTHELYI GYÖNGYÖS-PATAK-HÍD
HÉVÍZI TAVI-LEVEZETÖ HÍD
KISGÖRBÖI GÖRBÖ-PATAK-HÍD
NAGYGÖRBÖI IDÖSZ.VIZF. HÍD
DÖBRÖCEI IDÖSZ.VIZF.HÍD
KEHIDAKUSTANYI IDÖSZ.VIZF.HÍD
ZALASZENTGRÓTI NÁDAS-PATAK-HÍD
ZALASZENTGRÓTI ZALA-HÍD

1969
1971
1952
1986
1986
1905
1962
1949
1943
1943
1943
1959
1940
1975

142 152
70
80
70
80
160 178
80
93
21
31
78
90
70
80
42
31
37
25
41
31
89 100
30
40
220 1152

7342
7352
7352
7352
7352
7353
7354
7356
7356
7356
7362
7363
7364
740Í
7402
7405
7405
7405
7405
7406
7407
7409
7411
7414
7414
7416
7416
7419
7419

14 + 597
8 + 914
9 + 545
13 + 254
30 + 876
1 + 984
5 + 501
0 + 412
0 + 535
0 + 715
21+462
2 + 950
2 + 321
21 + 473
5 + 182
1 + 569
5 + 301
5 + 394
28 + 406
2 + 987
7 + 075
6 + 269
13 + 566
1 + 152
3 + 827
11 + 115
13 + 219
1+192
2 + 088

VÁRVÖLGYI IDÖSZ.VIZF.HÍD
ZALACSÁNYI ZALACSÁNYI-PATAK-HÍD
ZALACSÁNYI ÖRVÉNYES-PATAK-HÍD
KEHIDAKUSTANYI KEHIDAI-PATAK-HÍD
ZALABÉRI ZALA-HÍD
TÜRJEI NÁDAS-PATAKI TAKARÉKÜREGES HÍD
ALI BÁN FAI ZALA-HÍD
KEHIDAKUSTANYI 1.ZALA-ÁRTÉRI-HÍD
KEHIDAKUSTANYI ZALA-HÍD
KEHIDAKUSTANYI 2.ZALA-ÁRTÉRI-HÍD
ZALAISTVÁNDI ZALA-HÍD
PÖLÖSKEI TUSS-PATAK-HÍD
PETÖHENYEI ZALA-HÍD
ZÁGORHIDAI CSERTA-HÍD
GELLÉNHÁZI GELLÉNHÁZI-PATAK-HÍD
TESKÁNDI KCS TARTÓS HÍD
TESKÁNDI SZENTMÁRTONI-PATAK-HÍD
DOBRONHEGYI DOBRONHEGYI-PATAK-HÍD
PÓRSZOMBATI TURBI-PATAK-HÍD
ZALAEGERSZEGI GÉBÁRTI HÍD
TESKÁNDI SZENTMIHÁLYI-PATAK-HÍD
KÁVÁSI ZALA-HÍD
ZALALÖVÖI SZÖREI-PATAK-HÍD
GOMBOSSZEGI IDÖSZ.VIZF.HÍD
GOMBOSSZEGI CSERTA-HÍD
CSESZTREGI KERKA-HÍD
CSESZTREGI KERKA ÁRTÉRI-HÍD
PÓRSZOMBATI CUPI-PATAK HÍD
CSESZTREGI KERKA-HÍD

1900
1962
1959
1959
1960
1968
1930
1959
1913
1959
1963
1959
1972
1961
1971
1983
1954
1934
1956
1971
1949
1965
1961
1959
1960
1960
1961
1978
1957

38
48
91
81
97 110
79
90
210 909
99 109
149 318
100 110
200 735
130 144
280 765
70
80
192 1244
70
80
78
91
120 133
91 102
91 101
89
80
99
88
90 105
280 771
95 111
79
90
70
80
143 388
104 115
120 132
70
79

A
csesztregiKerka-híd
(fotó: Mészáros T. László)
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Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Elofesz. vb. palló
EHGT tartós
Fordított T tartós
Ko-tégla boltozat
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Ko-tégla boltozat
Ko-tégla boltozat
Ko-tégla boltozat
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
EHG tartós
keresztfeszítéssel
Ko-tégla boltozat
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. bordás lemez
Előfeszített lemezsávos
Monolit vb. bordás lemez
Monolit vb. lemez
Egyedi utófeszített
Monolit vb. lemez
Monolit vb.szekrény
Fordított T tartós
Öszvér gerendahíd
Fordított T tartós
Fordított T tartós
KCS tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. szekrény
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
EHGE tartós
Monolit vb. lemez

A kávási Zala-híd
(fotó: Mészáros T. László)

MELLÉKLETEK

7421
7422
7423
7424
7424
7427
7427
7511
7511
7512
7512
7522
7522
7522
7525
7528
7528
7529
7532
7532
7536
7536
7536
7537
7537
7537
7537
7537
7537
7538
7538
7541
7541
7543
7545
7546
7546
7548
7548
7549
7549
71345
73162
73164
73164
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3 + 482
4 + 437
4 + 196
0 + 850
6 + 964
0 + 812
4 + 666
5 + 231
14 + 363
2 + 958
3 + 625
1 + 181
6 + 206
12 + 531
1 +200
0 + 810
3 + 342
1 +407
1 +079
7 + 461
18 + 692
26 + 530
26 + 891
13 + 455
19 + 342
21 +145
21 + 244
21 + 335
23 + 739
15 + 861
16 + 385
3 + 460
5 + 979
13 + 366
0 + 275
0 + 370
5 + 971
0 + 367
1 +367
0 + 227
1 +339
0 + 258
2 + 101
3 + 498
3 + 938

NEMESNEPI 1.NEMESNEPI-PATAK-HID
LENTIKÁPOLNAI KERKA-PATAK-HÍD
NEMESNÉPI 2.NEMESNÉPI-PATAK-HÍD
VELEMÉRI VELEMÉRI-PATAK-HÍD
MAGYARFÖLDI KERKA-HÍD
EGERVÁRI MALOMÁGI HÍD
GÖSFAI SÁRVIZ-PATAK-HÍD
GALAMBOK] HŐVEL FESZÍTETT HÍD
NAGYRÉCSEI BÉKÁSTÓI-PATAK-HÍD
ZALAVÁRI KIS-ZALA-HÍD
ZALAVÁRI ZALA-HÍD
ZALAKAROSI HATÁRÁROK HÍD
ZALAKAROSI GARDONA-PATAK-HÍD
NAGYRADAI IDŐSZAKOS VIZF.HÍD
ZALASZABARI IDÖSZ.VIZF.HÍD
ÚJUDVARI PRINCIPÁLIS CSATORNA HÍD
MAGYARSZERDAHELYI GOT-PATAK-HÍD
GELSEI PRINCIPÁLIS CSATORNA HÍD
FELSÖRAJKI PRINCIPÁLIS CSATORNA HÍD
PÖTRÉTEI ÖVCSATORNA HÍD
PUSZTAMAGYARODI IDÖSZ.VIZF.HÍD
SÖJTÖRI 1.BÜKKALJAI-PATAK-HÍD
SÖJTÖRI 2.BÜKKALJAI-PATAK-HÍD
KÁNYAVÁRI VÁLICKA-PATAK-HÍD
PÁKAI VÁLICKA-PATAK-HÍD
CSÖMÖDÉRI VÁLICKA-PATAK-HÍD
CSÖMÖDÉRI CSERTA HÍD
PÁKAI CSERTA-ÁRTÉRI-HÍD
IKLODBORDOCEI HERNYEKI ÁG HÍD
DOBRI KERKA-ÁRTÉRI-HÍD
DOBRI KERKA-HÍD
SZENTMARGITFALVAI ADORJÁNI-PATAK-HÍD
KISCSEHI 1.MARÓCI-PATAK-HÍD
GUTORFÖLDEI CSERTA-HÍD
GUTORFÖLDEI BEREK-PATAK-HÍD
NÁPRÁDFAI BEREK-PATAK-HÍD
MIKEKARÁCSONYFAI CSERTA-HÍD
ORTAHÁZI BEREK-PATAK-HÍD
ORTAHÁZI CSERTA-HÍD
SZÉCSISZIGETI KERKA-HÍD
SZÉCSISZIGETITÓTFALUSI-PATAK-HÍD
KESZTHELYI CSÓKAKŐI PATAK HÍD
REZI IDÖSZ.VIZF.HÍD
VINDORNYALAKI ALSÓ-PATAK-HÍD
VINDORNYALAKI TEMETŐ ÁROK HÍD

A pákai Válicka-patak híd
(fotó: Mészáros T. László)

1965
1985
1956
1962
1961
1961
1960
1949
1888
1961
1984
1962
1973
1879
1930
1965
1964
1963
1963
1969
1938
1935
1949
1963
1957
1958
1958
1959
1930
1962
1962
1959
1984
1959
1961
1962
1963
1959
1958
1967
1968
1935
1900
1900
1900

132
220
102
92
109
96
175
100
28
106
200
92
93
31
32
71
125
71
70
70
34
54
89
98
101
101
101
101
22
180
180
71
98
86
90
106
170
103
100
211
81
32
22
56
32

145
243
112
104
120
106
187
116
38
116
436
106
104
40
40
174
148
174
175
80
45
71
102
168
222
220
110
216
32
508
508
80
115
100
100
119
184
112
247
587
266
44
34
66
46

Monolit vb. lemez
EHGT tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Egyedi hovelfeszített
Ko-tégla boltozat
Monolit vb. lemez
EHGT tartós
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Ko-tégla boltozat
Monolit vb. lemez
Monolit vb. bordás lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
KCS tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Monolit vb. takaréküreges
Monolit vb. lemez
Ko-tégla boltozat
Ko-tégla boltozat
Ko-tégla boltozat
Ko-tégla boltozat

A nemesnépi Nemesnépi-patak híd
(fotó: Mészáros T. László)
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73165
73165
73178
73203
73203
73205
73205
73206
73219
73221
73222
73224
73229
73229
73231
73231
73236
73238
73358
74111
74119
74123
74126
74126
74131

1 +827
2 + 557
7 + 344
0 + 344
0 + 617
0 + 720
1 +730
1 +064
0 + 278
0 + 940
0 + 100
0 + 555
0 + 270
1 +798
0 + 168
0 + 733
0 + 134
2 + 950
0 + 068
0 + 096
1 +720
0 + 131
1 +069
1 +285
1 +620

74133
74133
74134
74139
74141
74147
74147
74211
75122
75128
75128
75129
75133
75135
75146
75149
75151
75162

1 +033
1 +384
0 + 848
0 + 355
0 + 372
0 + 314
0 + 487
0 + 927
2 + 909
3 + 040
4 + 467
0 + 847
0 + 345
0 + 850
2 + 300
1 +066
1 +900
0 + 602

KISVASARHELYl TOVARI-PATA-K HID
KISVÁSÁRHELY! MARCAL-PATAK-HÍD
NEMESBÜKI HATÁR HÍD
TÜSKESZENTPÉTERI ZALA-ÁRTÉRI-HÍD
TÜSKESZENTPÉTERI ZALA-HÍD
PAKODI-DÖTKI ZALA-HÍD
PAKODI FOGLÁR CSATORNA HÍD
CSÁFORDI 1.CSÁFORDI-PATAK-HÍD
GYÜRÜSI FOGLÁR CSATORNA HÍD
KEMENDOLLÁRI ZALA-HÍD
ZALASZENTIVÁNISZENTIVÁNI-PATAK-HÍD
NEMESAPÁTI SZÉVIZ CSATORNA HÍD
CSATÁRI VÁLICKA-PATAK-HÍD
CSATÁRI 2.CSENGÖ-PATAK-HÍD
BOTFAI CSÖRGE-PATAK-HÍD
BOTFAI VÁLICKA-PATAK-HÍD
TILAJI LIGETFALVI-PATAK-HÍD
CSÖNGEDI IDÖSZ.VIZF.HÍD
ZALABÉRI SZAJKI-PATAK-HÍD
BAGODI VITENYÉDI-PATAK-HÍD
ORMANDLAKI NAGYLENGYELI-PATAK-HÍD
BARLAHIDAI CSERTA-HÍD
GÁBORJÁNHÁZI KEBELE-PATAK-HÍD
GÁBORJÁNHÁZI KEBELE-MELLÉKÁGI-HÍD
LENDVAJAKABFAI
SZTGYÖRGYVÖLGYI-PATAK-HÍD
ALSÓSZENTERZSÉBETI KERKA-HÍD
ALSÓSZENTERZSÉBETI KERKA-ÁRTÉRI-HÍD
KERKAKUTASI CUPI-PATAK-HÍD
KEMÉNFAI ZALA-HÍD
ZALACSÉBI ZALA-HÍD
FELSÖJÁNOSFAI ZALA-ÁRTÉRI-HÍD
FELSÖJÁNOSFAI ZALA-HÍD
NEMESNÉPI PARRAGOS-PATAK-HÍD
NAGYHORVÁTI ESZTERGÁLYI-PATAK-HÍD
NAGYBAKÓNAKI 1 .BAKÓNAKI-PATAK-HÍD
NAGYBAKÓNAKI 2.BAKÓNAKI-PATAK-HÍD
ÚJUDVARI BOLTOZATOS HÍD
BOCSKAI KÜRTÖS-PATAK-HÍD
RIGYÁCI IDÖSZ.VIZF.HÍD
MARÓCI MARÓC-PATAK-HÍD
MURASZEMENYEI HANGYAJÁRÁSI-PATAK-HÍD
KERKASZENTKIRÁLYI KERKA-HÍD
KORPAVÁRI PRINCIPÁLIS CSATORNA HÍD

A dobri Kerka-híd
(fotó: Mészáros T. László)
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1930
1968
1860
1966
1976
1964
1971
1977
1963
1965
1965
1960
1960
1970
1977
1960
1968
1940
1968
1984
1930
1964
1960
1960

45
139
58
201
201
250
85
87
90
280
79
90
112
70
80
121
100
25
106
80
26
170
204
80

56
150
150
529
529
945
102
105
101
781
90
100
125
80
90
131
110
35
116
92
36
194
213
90

Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Ko-tégla boltozat
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. szekrény
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Monolit vb. szekrény
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
KCS tartós
Monolit vb. lemez
Utófeszített monolit lemez
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez

1968
1962
1962
1962
1967
1966
1970
1970
1995
1972
1972
1970
1896
1962
1930
1966
1961
1975
1951

100
70
115
105
217
252
90
178
70
70
70
100
30
70
21
80
95
200
70

111
80
321
117
513
803
268
290
82
81
82
114
36
81
30
92
110
1070
80

Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vb. szekrény
Monolit vb. lemez
Monolit vb. szekrény
Monolit vb. szekrény
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Fordított T tartós
Fordított T tartós
Monolit vb. lemez
Ko-tégla boltozat
Fordított T tartós
Monolit vb. boltozat, cso
Monolit vb. lemez
Monolit vb. lemez
Monolit és előregyártott vb.
Monolit vb. lemez

Az újudvari boltozatos híd
(fotó: Mészáros T. László)

FÜGGELÉK

K

1 9 4 5 . ÉVI NYILVÁNTARTÁS SZERINTI ZALA-HIDAK

1945. évi nyilvántartás szerinti Zala-hidak
és mai útazonosítójuk
híd neve, út/km
Balatonhídvégi 7. sz. út 28,350
Fenékpusztai 71. sz. főút 121,268
Zalaapáti 732. sz. út 4,651
Kaszaházi 733 sz. 21,910
Zalalövői 735. sz. út 19,680
Andráshidai 731. sz. út 23,450
Alibánfai 13. th. 1,035
Szepetk-zalaistvándi 14 th. 0,323
Kehidakustányi 16. th. 1,874
Zalabéri 17. th. 0,220
Zalaszentgróti 17. th. 6,743
Zalacséb-salomvári 8 vic. 8,855
Kávási 10. vic. 0,452
Keménfai 13. vic. 0,355
Zalavári 45. vic. 14,366
Zalacsanyi 50. vic. 21,370
Pethőhenyei 51. vic. 2,386
Nemesapáti-zalakoppányi 52. vic. 1,785
Kemendollári 53. vic. 0,887
Tüskeszentpéteri 74. vic. 0,344

ép. éve

anyaga

hossz(m)

mai útszám, szelvény

1926
1930
1927
1927
1830
1914
1930
1928
1912
1929
1846
1926

rácsos acél
rácsos acél
háromny. vasbeton
négyny. vasbeton
ötnyílású boltozat
háromny. vasbeton
háromny. vasbeton
háromny. vasbeton
négyny. vasbeton
rácsos acél
négyny. boltozat
3 nyílású fa
15 nyílású fa
12 nyílású fa
7 nyílású fa
3 nyílású fa
2 nyílású fa
2 nyílású fa
17 nyílású fa
fa

40,0
40,0
38,0
97,0
56,0
70,0
40,0
70,0
89,0
30,0
36,0
15,0
60,0
56.0
40,0
16,0
9,0
7,0
78,0
12,0

6831. j . út 12,825
76. sz. főút 7,566
75. sz. főút 10,131
önkormányzati 2003-tól
86. sz. főút 31,626
76. sz. főút 59,343
7354. j. út 5,501
7362. j. út 21,462
7356 j. út 0,535
7352. j. út 30,876
7336. j . út 14,961
7414. j . út 0,372
7409. j. út 6,269
74139 j. út 6,355
7512 j. út 3,625
76. sz. főút 27,921
7364.]. út 2,321

1934
1934
1933

1928
1935

-

73221 j . út 0,940
73203 j. Út 0,617

A zalacsanyi Zala-híd napjainkban (fotó: Mészáros T. László)

199

A MEGYE HÍDTÖRTÉNETÉNEK FŐBB ESEMÉNYEI

FÜGGELÉK

A megye hídtörténetének főbb eseményei

1232

1246
1247
1276
1299
1326
1328
1330
1347
1354
1357
1382
1402
1408
1417
1426
1443
1459

1493
1508

1524
1550
1558
1561
1565
1569

Kehida helynév arról tanúskodik, hogy itt volt a
Zalán az utolsó kedvező átkelési hely: híd vagy
hidak. A varasdi rév okleveles említése.
Barlabáshidát vámjával vette meg Szentgróti
Dénes nádor.
Szentgrótnál a Zalán híd állt.
Zalakarosnál a Mekenye-patak átkelőjén
vámszedés volt, tartfája is ismert.
Batykon két vízimalom működött, ezek egyben
az átkelést is segítették
Résznek várát oklevél említi, mivel mocsárvár
volt, bejáró híd is volt.
Cséb (Zalacséb) hídjánál vámot szedtek.
Hídvégnél hídvámszedésről maradt írásos
említés.
Letenyén útvám, a Murán rév volt.
Mándhidán nádori gyűlés volt, erre a híd adott
megközelítési lehetőséget.
Perlaknál a Dráván fontos révről van írott
emlék.
Sárhida helynév az itteni hídtól származik.
Zágorhida helynév oklevélben szerepel.
Szentlászlón tanúvallomás szólt arról, hogy
emberemlékezet óta hídvám volt.
Mándhida vámszedőhely lett.
Andráshida nevét Zala-hídjától kapta.
Nagykanizsa várát árokkal vették körül, ezen
hidat kellett verni
Mátyás király vámszedést engedélyezett
Zalaszabarnál, kötelezve a kedvezményezettet
töltés és híd építésére.
Nagykanizsa urbáriumában szerepel a
folyócskán átvezető híd.
II. Ulászló Zalavégen a Sitkey-családnak
vámszedést engedélyezett, mivel töltést (és
hidat) építettek.
Szemenyénél Mura-rév volt.
Keszthelyen befejeződött a templom erődítése,
a 15 m széles árkon két híd vezetett át.
Zalavár környékén híd-, illetve főleg dorongútról
van híradás.
A zalalövői hídvám tulajdonosait név szerint is
ismerjük, itt is állt erősség.
Mándhidánál a zalavári apát lebontatta a hidat,
mert nem tudta kellően biztosítani.
Turco hadmérnök felmérésein több Zala megyei
vár híddal, hidakkal szerepel (Zalacsány, Komár,
Keszthely, Zalavár).

1583

1588
1600

1617

1636
1639
1650
1681
1747
1752
1784
1791

1792
1793
1794
1795
1799
1801
1810

1819
1825
1826
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Kanizsán a megrongálódott hidat javítani kellett,
ezért a közgyűlés tételesen intézkedett a
közmunkáról.
A kehidai várat elfoglalta a török, ezzel más
átkelőhelyek fontossága megnőtt.
Nagykanizsa várát bevette a török, ezzel a
védekezés a Zala völgyébe tevődött át, megnőtt
az itt lévő hidak és erősségek szerepe.
Alsópáhokon a polgárvárosiak malomhelyet
kaptak, ellenszolgáltatásként hidat kellett
építeniük.
Az andráshidai Zala-híd javításáról intézkedett a
vármegye közgyűlése.
A török megkísérelte elfoglalni a hídvégi révet.
Győrben 25 lovast és 75-100 embert is elbíró
kompot építtettek a hídvégi révhez.
Lentiből jelentette Szecsődy Gáspár, hogy a
vámnál lévő hidak igen megromlottak.
A mándhidai híd fenntartását átvállalta a
vármegye.
A 76 öl (kb. 140 m) hosszú zalalövői híd
vámtarifáját kiadták.
Az I. katonai felmérés térképszelvényén Zala
megyében 572 híd számolható össze.
A zalalövői Zala-híd újjáépítésére becslés
készült: 504 ember 36 napi munkájára és 10400
Ft-ra lett volna szükség.
Hegyesden elkészült a ma is álló kétnyílású
boltozat.
Tomasich János földmérő elkészítette a megye
részletes úthálózati térképét.
Díszeinél elkészült a négy/öt nyílású boltozat.
Bókaházán elkészült a 6,5 m nyílású boltozat.
Gyepükajannal és a Káptalanfánál megépült két
értékes kőboltozat.
Zalaszentgróton felmerült állandó Zala-híd
építésének igénye.
Keszthely-Fenékpusztánál Festetics György
elkezdte a balatoni átkelőhely szűkítését.
Korábbi felmérések alapján Zala vármegye
átmetszéseket készített a Murán.
A muraszerdahelyi Mura-híd javításáról nyújtott
be elszámolást a megye fő földmérője. Néhány
évente újabb nagyjavításokat kellett végezni.
Póka Antal elkészítette a tizenegy nyílású
zalalövői Zala-híd tervét.
Nemesbükön elkészült a ma is álló kétnyílású
szép kőhíd.
A Dráva szabályozására királyi biztost rendeltek ki.

FÜGGELÉK

1827 A varasdi Dráva-hidat újjá kellett építeni.
1829 Póka Antal és Bajomy István földmérők tervet
készítettek a Zala szabályozására.
1830 Elkészült Zalalövőn az ötnyílású, egyenként
11,2 m-es boltozat, mely építésekor hazánk
legnagyobb állandó hídja volt.
1832 Elkészült a megyei utak, hidak összeírása: 731
km úton 196 kő és 347 fa, összesen 543 híd
volt. Jellemzőként: Zalabaksán a Cupi-híd 18, a
Kerka-híd 20, Andráshidán a Zala-híd 36,
Muraudvarhelynél a Mura-híd 60 öl hosszú igás
(cölöpjármos) volt. A varasdi Dráva-hidat ebben
az évben is újjá kellett építeni.
1836 Elkészült a Zala második szabályozási terve,
majd az érdemi munka is megkezdődött.
1839 Fenékpusztánál megépült az első Zala-híd, a
Balaton hídja.
1844 Szentgyörgyvár térségében 10 kőhíd építése
vált szükségessé. Elkezdődött Zalaszentgróton a
négynyílású boltozott Zala-híd építése, 1846ban már készen is volt az igényes kialakítású,
43,0 m hosszú híd.
1848 Perczel Mór elfoglalta az ideiglenes Mura-hidat
Letenyénél.
1856 Lenti tiszttartóját figyelmeztette az illetékes
szolgabíró, hogy a megrongálódott hidakat
javíttassa meg.
1860 Murakeresztúrnál elkészült a 154 m hosszú,
ötnyílású, folytvas anyagú vasúti Mura-híd.
1867 A Szepetk és Póka közti Zala-hídon megszűnt a
vámszedés a belső vám eltörlése miatt.
1892 Wünsch Róbert - ismertetője szerint - a
megyében speciális vasbeton rendszerrel három
hidat épített.
1895 Fenékpusztánál ötnyílású (5x10 m) faszerkezetű
Zala-hidak épültek.
1913 Elkészült a háromnyílású, rácsos Mura-híd
Letenyénél.
Elkészült dr. Zielinski Szilárd tervei szerint — a
ma is álló — négynyílású kustányi vasbeton
Zala-híd.
Több vasbeton lemezhíd is épült ebben az
évben pl. a kétnyílású Mura-ártéri-híd.
Andráshidánál négynyílású acél, vasúti Zala-híd
épült.
1914 Elkészült a négy főtartós háromnyílású (72 m
hosszú) andráshidai vasbeton Zala-híd. A
folytatólagos gerendahíd középső nyílása 26 mes volt.
1918 Erdei vasút épült és folyamatosan bővült,
legnagyobb hídja Lentinél, a Kerkán áll.
1925 Fenékpusztánál 40 m nyílású rácsos vasúti híd
készült.
1926 Hídvégnél átadták a forgalomnak a
csonkaszegmens alakú, egynyílású rácsos
acélhidat a Zala folyón. Pakodnál 6x4,8 m
faszerkezetű Zala-hidat építettek.
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Zalaapátinál háromnyílású, vasbeton Zala-híd
épült.
A szepetk-zalaszentmihályi úton háromnyílású
(21+28+21 m) vasbeton Zala-híd készült el. A
vasbeton hídépítés termékeny éve volt ez az év.
Alibánfánál kétnyílású vasbeton Zala-ártéri-híd
épült a Zala korrigált medrén, eredeti formában
ma is áll ez a híd. Az ekkor épült háromnyílású
Zala-híd 1945-ben súlyosan megsérült, helyén
ma vasbeton cső van. Fenékpusztánál Farkas
és Társa rácsos acélhidat épített a Zalán.
A jánosháza-türjei úton Ökrösnél 3x5,6 m
nyílású vasút feletti hidat épített a vasúttársaság.
A szilvágy-kerkaszentkirályi úton új, 12 nyílású
fahíd épült.
Program indult az állami közutakon lévő fahidak
átépítésére (az átépítés gyakran ismét
faszerkezettel történt).
A megye törvényhatósága kezelésében álló
úthálózatán 470 híd és 2009 áteresz volt.
Olajkutató fúrások kezdődtek, majd ennek
kiszolgálására út- és hídépítések, híderősítések
történtek.
Letenyén a Mura-híd felrobbantása után komp
működött. Muraszerdahelynél is elpusztult a híd,
megkezdték a roncs kiszedését. Zalaapátinál
Menyhárd István tervei szerint vasbeton híd
épült a Kis-Zalán.
A megye hídnyilvántartása szerint (a háborús
károk előtt) 210 boltozat, 209 fa-, 101 vasbeton
és 22 acélszerkezetű híd volt
Márciusban két hét alatt áthaladt a megyén a
front, ezalatt mintegy 200 híd pusztult el.
Az Államépítészeti Hivatal körrendeletet kapott,
mely a hidak újjáépítéséről rendelkezett.
Havonta jelentést készített a hivatal a
helyreállítási munkák állásáról.
16 hídnál folyt ebben az évben roncskiemelés
és építés, néhány esetben az Államépítészeti
Hivatal saját munkájával.
A Zalai Világosság augusztus hónapban 169 híd
„újjáépítéséről" számolt be, annak kapcsán,
hogy Nagykanizsán végleges formában
elkészült a Principális-csatorna hídja. A
helyreállítás általában provizóriumok építésével
történt. Elkészült Lentiben a megye első
együttdolgozó (öszvér) szerkezetű hídja.
Több vasbeton hídszerkezet mellett elkészült
Hídvégnél az új, Langer-tartós acél ívhíd, mely a
megyében elsőként részben hegesztett
kivitelben épült.
23 híd végleges formában való újjáépítése
készült el. Összesített jelentés szerint ez év
májusáig 30 végleges, 2 félállandó, 135
ideiglenes és 22 új híd épült meg. Kétnyílású
Kerka-híd épült Zalabaksán.
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Galambokon az országban egyedülállóan hővel
utófeszítve erősítették meg az akkor még a 7.
sz, főúton lévő 10,0 m nyílású hidat. Az
újjáépítések mellett már hidak szélesítése is
folyt, pl. a 7. sz. főút 209-251 km szakaszán.
Fenékpusztánál megkezdődött a merevbetétes,
alsópályás vasbeton ívhíd építése a Zalán.
Két feszített pallós híd épült Zalaszentivánon.
Megépült a 7. sz. főút teljesen új szakasza
(Balatonkeresztúr-Nagykanizsa) hat új híddal,
ezek között Zalakomárnál a vasút feletti kerethíd
is. Ebben az évben készült el a négynyílású
kaszaházi vasbeton Zala-híd, s folyt már
Andráshidánál is a Zala-híd újjáépítése az
eredetitől eltérően négy nyílással. A kútfej
tormaföldi úton a KPM az olajszállítás
biztosítására két vasbeton gerendahidat
építtetett a Kerkán.
Kishídépítési program indult hazánkban, ennek
keretében 1960-ig 100 híd épült a megyében,
szinte kivétel nélkül vasbeton lemezes
felszerkezettel.
A megyében elsőként fordított T gerendás hidak
épültek.
Zalaapátinál a korábbi háromnyílású vasbeton
gerendahíd helyett alsópályás vasbeton ívhíd
épült feszített pályaszerkezettel.
Nagykanizsán az 1945-ben lerombolt vasút
feletti műtárgy helyén a budapesti Petőfi
pontonhíd 30 m nyílású rácsos acélszerkezetét
építették be.
Zalabéren - a megyében elsőként - ötnyílású
Zala-híd épült kétcellás szekrény szerkezettel.
Átadták a forgalomnak az újjáépített letenyei
Mura-hidat hegesztett acélfőtartós öszvér
szerkezettel. Ez volt a Jugoszláviával elsőként
újjáépített határhíd.
Eredményes program indult a megye Zalahídjainak építésében: 1967-ig nyolc Zala-híd
épült (zalaistvándi, pakod-dötki, kemendollári,
kávási, zalacsébi, tüskeszentpéteri, keménfai,
zalalövői) és folytatódott még a program,
jellemzően többnyílású, monolit vasbeton
szekrény szerkezetek épültek.
A zalaszentgroti boltozott hídra megmentőjének
(Hatamov) emléktáblája került.
A tanácsi utakon 357 híd volt: 44 boltozat, 77
vasbeton és 236 fahíd.
Az országos közutakon 37 boltozat, 41 fa-, 191
vasbeton és 2 acélhíd volt. Ebben az évben már
csak Zala megyei hidakat kezelt a közúti
igazgatóság. Zalalövőnél elkészült az új
vasbeton Zala-híd és elbontották a
monumentális boltozat még álló három nyílását.
Türjén a Nádas-patakon Hoyer-tartós,
takaréküreges lemezsávos híd épült.
Türjén a vasútvonal feletti háromnyílású műtárgy
épült.
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Pethőhenyén a volt nyolcnyílású vasúti
provizórium átépült közúti híddá, vasbeton
pályalemezes együttdolgozó szerkezettel.
Zalaszentgróton megépült a négynyílású,
boltozott Zala-híd mellett az ötnyílású
előregyártott új gerendahíd, mellette ottmaradt a
műemléki védettségű régi híd. Elkészült a 74.
sz. főút korszerűsítése keretében a korpavári,
vasút feletti műtárgy.
Murakeresztúron elkészült a háromnyílású,
hegesztett rácsos felszerkezetű vasúti Mura-híd.
Zalaegerszegen az akkor 74. sz. főút
korszerűsítése kapcsán négy híd épült, köztük a
vasútvonal feletti, előregyártott gerendás
műtárgy.
Az országos közutak 385 hídja között már nem
volt fahíd.
A megye mai területe akkor alakult ki,
visszakerült a keszthelyi járás.
A letenyei Mura-hidat újramázolták.
Elkészült a 7. sz. főút Nagykanizsát elkerülő
szakasza három híddal, ezek között a
szombathely-nagykanizsai vasútvonal feletti
háromnyílású, EHGT tartós felszerkezettel. Az
eredeti tervtől eltérően meghagyott
zalaszentgroti Zala-híd állapota leromlott,
izgatott intézkedések történtek.
Egy ismeretlen jármű eltörte a fenékpusztai
Zala-híd keresztkötését, alapos vizsgálat után a
hibát kijavították. 1988-ban a régi mellett új híd
épült.
Az önkormányzatok kezelésében 183 híd volt.
Zalabaksán külső kábeles feszítéssel a Kerkailletve a Cupi-patak hídját „B", illetve „A"
teherbírásúra erősítették 1994-1996-ban, a
zágorhidai Cserta- és az andráshidai Zala-híd
erősítése is ezzel a módszerrel történt.
Nagykanizsán elkészült a 14,4 m nyílású
vasbeton ívhéj szerkezetű híd az 1959 óta
üzemelő provizórium helyén.
Négy önkormányzati (16 m nyílású) híd épült a
volt NDK hadihíd-elemekből.
Zalaszentgróton elkészült a már végső
pusztulásnak indult Zala-híd
felújítása/újjáépítése.
Elkészült a 74. sz. főút Zalaegerszeget elkerülő
szakaszán öt híd: egy Zala-, egy Zala-ártéri, a
budapest-zalaegerszegi vasútvonal feletti és két
kisebb műtárgy.
Kehida-kustánynál a megye legrégibb vasbeton
Zala-hídját szélesítették és külső kábeles
feszítéssel erősítették.
Zalaegerszegen a vasúti deltavágányban
elkészült a folytatólagos, ívben fekvő, hegesztett
rácsos híd a Zalán.
Megindult az M7 és M70 autópályán, a
becsehely-tornyiszentmiklósi szakaszon a hidak
építése.

Tervezők

Póka Antal főföldmérő
Zalalövő, Zala-híd (nem valósult meg)
Molnári fahíd
Söjtör fahíd
Országos Építési Főigazgatóság
Zalalövő, Zala-híd
Bajomy István földmérő
boltozott híd tervek
Zielinski Szilárd dr. egyetemi tanár
Kustány, Zala-híd
Letenye, Mura-ártéri-híd
Andráshida, Zala-híd
Lipták Pál dr.
Letenye, Mura-híd
Sabathiel Richárd dr. egyetemi tanár
Kaszaháza, Zala-híd
Gép- és Vasútfelszerelési Gyár
Balatonhídvég, Zala-híd (felszerkezet)
Vegyipari Gépgyár Rt.
Zalabér, Zala-híd (felszerkezet)
Farkas ésTsa., vállalkozó
Fenékpuszta, Zala-híd (felszerkezet)
Halász József, vállalkozó
Lenti, Kerka-híd
Mattyók Aladár, vállalkozó
Lenti, Bánkúti-patak-híd
Pischinger Gyula ny. h. államtitkár
Alibánfa, Zala- és Zala-ártéri híd
Mehyhárd István
Zalaapáti, Zala-híd
Schwertner Antal
Hodosány, Ternava-híd
Hilvert Elek.Tantó Pál
Balatonhídvég, Zala-híd
ÁMTI
Bölcskei Elemér
Zalabaksa, Kerka-híd
Petur Alajos dr.
Fenékpuszta, Zala-híd
Mélyépítési Tervező Vállalat
Kemény Ádám, Kiss Lajos
Zalaegerszeg, kaszaházi Zala-híd
Szerbák Elek
Zágorhida, Cserta-híd
Uvaterv
Bots Dénes
Mura-ártéri híd
Darvas Endre
Muraszemenye, Hangyajárás-híd
Gál András
Csatár, Válicka-patak-híd
Gyarmati Tibor
Újudvar, Principális-csatorna-híd
Hunyadi Mátyás
Dobri, Kerka-híd
Huszár Gyula
Galambok, Nagyfolyási-híd

1819
1818
1826
1822
1831
1912
1912
1914
1913
1926
1926
1929
1930
1930
1930
1930
1941
1941
1948

1949
1951

1953
1953

1963
1961
1960
1965
1962

Kapeller György
Tűrje, vasút feletti híd
1969
Kerényi György
Kisvásárhely, Marcal-híd
1968
Lajta Károly
Kerkaszentkirály, Kerka-híd
1975
Lipták László
Zalaapáti, Zala-híd
1959
Megyeri Ferencné
Nagykanizsa, vasút feletti híd
1985
Mistéth Endre
Nagykanizsa, vasút feletti híd
1959
Néveri Imre
Kányavár, Válicka-híd
1963
Perneczky Béla
Letenye, Mura-híd
1961
hét Zala-híd
1963-72
Reviczky János
Szécsisziget, Kerka-híd
1954
Rontó Imre
Teskándí-híd
1983
Schüler Frigyes
Csesztreg Kerka-híd
1960
Sigrai Tibor
Zalabér, Zala-híd
1960
Strébl László
Mikekarácsonyfa, Cserta-híd
1963
Szánthó Pál
1954
Andráshida, Zala-híd
Szuroviák Tamás
1977
Zalaegerszeg, Válicka-patak-híd
Varga József
Zalalövő, Zala-híd
1967
Uvaterv Rt.
M7, M70 hidjai
2003
Közúti Igazgatóság Zalaegerszeg
Balogh Gábor
Ortaháza, Cserta-híd
1958
Nagy Endre
Nagybakónak, Bakónaki-patak-híd
1970
Szekeres Imre
Pórszombat, Cupi-patak-híd
1978
Zala Megyei Tervező Vállalat
1985
Lentikápolna, Kerka-híd
Varga Gellért erdőmérnök
Kányavári fahíd
1995
Farkas János dr.
Nagykanizsa vasút feletti
1995
önkormányzati hidak, hadihíd szerkezetből 1995
Pannon Freyssinet
Zalabaksa, Kerka- és Cupi-híd erősítése
1993
Loykó Miklós dr.
74. sz. főút (elkerülő), Zala-híd
2001
MSc
Gál András
Zalaegerszegi deltavágány, Zala-híd
2003

1953
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Kivitelezők

Schracz Károly sümegi kőműves
1793
Diszel
Hartner Ignác sümegi kőműves
1794
Káptalanfa
Gyepűkaján
1795
Prissing József kőműves
Zalalövő, Zala-híd
1830
Kugler Mihály keszthelyi kőfaragó
Zalaszentgrót, Zala-híd
1846
Fekete Fülöp vállalkozó
Kustány, Zala-híd
1912
Lipták Pál dr.
Letenye, Mura-híd, felszerkezet
1913
Zsigmondy Béla
Letenye, Mura-híd alépítmény
1913
Wassermann
1914
Andráshida, Zala-híd
Vegyipari Gépgyár Rt.
1929
Zalabér, Zala-híd felszerkezet
Müller István és Müller Dénes vállalkozók
Zalabér, Zala-híd alépítmény
1929
Marék János vállalkozó
Balatonhídvég, Zala-híd alépítmény
1926
Gép- és Vasútfelszerelési Gyár Rt.
Balatonhídvég, Zala-híd felszerkezet
1926
Reinisch és Wohl vállalkozók
Zalaszengtrót, Páva-árok-híd
1927
Fábián Lajos vállalkozó
Zalaegerszeg, kaszaházi Zala-híd
1926
Farkas és Tsa.
Alibánfa, Zala-híd (felszerkezet)
1930
Kenedi, Horváth és Vas építőmesterek, Nagykanizsa
Alibánfa, Zala-híd (alépítmény)
1930
1930
Fenékpuszta, Zala-híd
Fusch és Grósz vállalkozók, Zalaegerszeg
Lenti, Kerka-híd
1930
Állami Mélyépítési Vállalatok Munkaközössége
Lenti, Kerka-híd
1946
Márkus Lajos Vasszerkezeti és Láncgyár Bp.
Balatonhídvég, Zala-híd alépítmény
1948
Csengeri-Olasz-Nagypál-Török
Balatonhídvég, Zala-híd alépítmény
1948
Mélyépítő és Mélyfúró Vállalat
Galambok hővel feszített híd
1949
Zalabaksa, Kerka-híd
1949
ÉM 4. sz. Mélyépítő Vállalat
Zalaegerszeg, kaszaházi Zala-híd
1953
Zágorhida, Cserta-híd
1953
Andráshida, Zala-híd
1954
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Betonútépítő Vállalat
Galambok, Nagyfolyási-híd
1953
Zalakomár, vasút feletti híd
1953
Ganz-MÁVAG
Letenye, Mura-híd felszerkezet
1961
Mostogradnja (Jugoszlávia)
Letenye, Mura-híd alépítmény
1961
Hídépítő Vállalat
(Benkeházy Károly, Encsy Balázs,
Gyukits György, Molnár Zoltán, Nóvák Géza J
Toman Miklós)
Zalabaksa, Cupi-híd
1957
Zalaapáti, Zala-híd
1959
Zalabér, Zala-híd
1960
Zalaistvánd, Zala-híd
1963
Kemendollár, Zala-híd
1965
Kávás, Zala-híd
1965
Zalacséb, Zala-híd
1966
Zalalövő, Zala-híd
1967
Keménfa, Zala-híd
1967
Tűrje, vasút feletti híd
1969
Zalaszentgrót, Zala-híd
1975
Kerkaszentkirály, Kerka-híd
1975
Hídépítő Rt.
Zalabaksa, Tubosider-híd
1994
M7-M70 hidjai
2004
Zalaegerszegi Útfenntartó Vállalat
Lenti, Kerka-ártéri-híd
1950
Veszprémi Útfenntartó Vállalat
Hévíz, Vörösgáti-híd
1950
Közúti Üzemi Vállalat, Kaposvár
Nagykanizsa, Bakónaki-patak-híd
1956
Letenye, Béci-híd
1960
Közúti Üzemi Vállalat, Zalaegerszeg
Csatár, Válicka-híd
1960
Közúti Építő Vállalat, Zalaegerszeg
Nagybakónak, Bakónaki-híd
1970
Pethőhenye, Zala-híd
1972
Pórszombat, Cupi-híd
1978
Lentikápolna, Kerka-híd
1985
Strabag
Alsópáhok, Páhoki-híd
1998
Andráshida, Zala-híd felújítás
1996
Pannon Freyssinet
Zalabaksa Kerka- és Cupi-híd erősítés
1993
Andráshida, Zala-híd erősítés
1996
Zalaegerszeg 2000 Konzorcium
74. sz. főút, Zala-híd
2001
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A MEGYE HÍDÜGYEINIiK INTÉZÉSÉBEN RÉSZT VEITEK

A megye hídügyeinek intézésében részt vettek

Tomasich János földmérő (1790-), Póka Antal főföldmérő (1810-), Bajomy István földmérő (1830-).
A Zalaegerszegi Államépítészeti Hivatal részéről
Tantó Pál (1910 később a minisztériumban), Rausch Ernő (1927-), Bereczky Vilmos (1928-),
Deme Sándor dr. (1930, később hivatalfőnök) Szabó Jenő (1930-), Csécsi Nagy László dr. (1937-),
Szarvas József (1938-), Zeke István (1938-), Balogh Gábor (1948-), Vaday Zoltán (1949-),
Butkai István (1949-), Kiss Béla (1946-), Kőszeghy Károly (1945)
A Közlekedési és Postaügyi Minisztérium részéről
Baksay Zoltán (1938), Kmetty Lajos (1942), Ullrich Zoltán (1941), Harkányi János (1950),
Zsamboki Gábor (1950-) Gözsy Kováts István (1953-) Baczoni István (1959-), Hidvéghi Rudolf (1958-),
Ámon Tibor (1967)
A Közúti Igazgatóság hídügyi előadói és hídügyekkel foglalkozók:
Balogh Gábor (1958-62), Szekeres Imre (1962-67), Nagy Endre (1967-91), Andrics Gyula (1991-92),
dr. Farkas János (1992-97), Tótmajor János (1997-99), Biri Gábor (1999-),
Szilasi László, Doszpot Tamás műszaki ellenőrök voltak
Megjegyzés: korántsem teljes a névsor, a zárójelben szereplő évszám általában fellelt dokumentumokon alapul.

A letenyei Mura-híd (Dr. Imre Lajos ecsetrajza)
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Képek a Zalai Hírlapból

(Zalai Hírlap 1971.11. 07.)

(Zalai Hírlap

2000.og.28.)

(Za/az Hírlap 1996. 06. 01.)

(Zalai Hírlap 2000. 08. 25.)
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Légi felvételek

A kány avari fahíd a Kis-Balatonon

(fotó: Mészáros T. László)

A zalavári kolostor romjai, a Zala átkelőtől idevezető úttal (fotó: Mészáros T. László)
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Tavasz, nyár, ősz, tél - Zalában

Zalavár,

Zalaegerszeg,

Zalaegerszeg,

emlékpark

Göcseji

Falumúzeum

Termálfürdő

Hévíz, tófürdő

Kustánszeg
(fotók: Mészáros T. László)
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Összefoglaló

ső megyei mérnök részletes úthálózati térképe
Zala megye az ország délnyugati sarkában he
(1792) kiterjedt úthálózatot és sok hidat muta
lyezkedik el. Természeti tájai a Keszthelyi-hegy
tott: 1784-ben 572 híd volt a megyében. Rész
ség és a Zalai-dombság. A megye területe a tör
letes útfelmérés 1832-ből áll rendelkezésre. Ez
ténelem során többször, jelentős mértékben
azt mutatja, hogy nagy ütemben épültek a 18.
változott (legnagyobb kiterjedése 6000 km2 volt,
század végétől boltozott hidak is. Legjelentő
ma 3800 km2). A megye vízfolyásokban igen gaz
sebb az 1830-ban elkészült ötnyílású (6-6 öl
dag (Mura, Zala, Kerka, Válicka, Principális-csa
nyílású) zalalövői Zala-híd, ezenkívül a felmé
torna, Cserta), településhálózata is a legsűrűb
rés idején további 195 boltozott hidat vettek
bek közé tartozik (257 település van ma).
számba, köztük a forgalmat máig is viselő heKözúthálózata a római kortól kezdve ismert,
gyesdi, diszeli, káptalanfai többnyílású szép hi
az ennél korábbi emlékek feltárása napjaink
dakat. (Ezek ma Veszprém megyéhez tartoznak,
ban folyik. Az észak-déli irányú Borostyánút
a Balaton-felvidék csak a második világháború
Zalalövőn át vezetett, hídja közel kétezer éve
után került el Zalától.) Zalaszentgróton 1846ugyanazon a helyen állt. Fenékpusztánál rév
b a n lett kész a négynyílású, téglaboltozatú Za
átkelő volt, s fontos kelet-nyugat irányú utak
la-híd. A második
is voltak a megyében.
világháborúban
A Zalán már a 13.
épen maradt, 1975
században biztosan áll
után, miután meg
tak hidak, ezt igazolják
épült mellette az
a településnevek (Kehi
új Zala-híd, funk
da, Barlabáshida stb.), il
cióját elvesztette.
letve a hídvámokról szó
ló oklevelek: Zalakaros,
A fahidakkal
Zalacséb. A középkori,
kapcsolatban em
meglehetősen sűrű út
lítést érdemel egy
hálózat a révhelyek, útadat 1832-ből: 347
és hídvámok alapján is
fahíd volt ekkor,
mert.
A megye legidősebb hídja Nemesbükön
köztük a mura
Hidak, révek védelmé
(fotó: Mészáros T. László)
szerdahelyi 60 öl
re síkvidéki várak, erős
(114 m), az andráshidai 36 öl és a hídvégi 40 öl
ségek nagy számban épültek, ezeknél termé
hosszú cölöpjármos híd. Ebből az időből hídszetesen hidak álltak, melyek helyét a 16. szá
tervek is rendelkezésre állnak.
zadi hadmérnöki felmérésekből és régészeti
Acélhidak először a vasútvonalakon épül
kutatásokból ismerjük. A török megszállás
tek, így 1860-ban Murakeresztúrnál. Közúti
alatt, különösen 1600-tól (Kanizsa várának el
acélhíd Muraszerdahelynél (1904), Letenyénél
foglalása) a Zala völgyében lévő átkelőhelyek
(1913) épült csonkaszegmens, rácsos szerke
és az ezeket védelmező erősségek jelentősége
zettel. A megyében viszonylag kevés volt az
növekedett.
acélhíd, 1926-30 között h á r o m Zala-híd
(Balatonhídvég, Fenékpuszta, Zalabér) és egy
A török kiűzése után átrendeződött az út
Kerka-híd épült (Zalabaksa).
hálózat, az I. katonai felmérés (1784) és az el
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A vasbeton hídépítési alkalmazása 1892ben a Wünsch-rendszerrel kezdődött, majd
Zielinski Szilárd munkássága nyomán a Hennebique-rendszer honosodott meg. A megyé
ben ma meglévő legidősebb vasbeton híd 1907ben épült, a legjelentősebb korai vasbeton híd
Kehida-Kustánynál 1913-ban épült Zielinski
tervei szerint. Megszélesítve és megerősítve,
lényegében az eredeti szerkezet áll ma is. Andráshidánál 1914-ben épült a háromnyílású Za
la-híd, ennek felszerkezete a második világhá
borúban elpusztult, nyílásainak számát az új
jáépítéskor megnövelték.
Vasbeton hidak építése különösen 1923-tól
vált tömegessé, lemezhidak és 10 m vagy annál
nagyobb nyílás esetén bordás gerendahidak épül
tek. 1945-ben már a hídállomány közel 20 %-a
(101) vasbetonszerkezet volt, ezenkívül 210 fa
és 204 boltozott híd volt még a második világ
háború végén. A boltozott hidak között neve
zetes a nemebüki kétnyílású. 1825-ben épült,
eredeti formájában áll. Ezenkívül még tíz 100
évesnél idősebb boltozat viseli a forgalmat.
A második világháborúban mintegy 200 hi
dat pusztítottak el két hét alatt. A nagyobbak
közül a kehida-kustányi és a zalaszentgróti Za
la-híd és Alibánfa Zala-ártéri hídja kerülte el a
pusztulást, a zalaszentgróti megmentőjének ne
vét is megőrizte a krónika. A hatalmas pusztí
tás után provizóriumok építésével lehetett a
közlekedés feltételeit biztosítani, majd 1946-47ben már állandó szerkezetű újjáépítések tör
téntek.
Acélszerkezettel csak a balatonmagyaródi
Zala-híd épült újjá (Langer-tartós ív). Két Zalahíd felszerkezete alsópályás vasbeton ív: Fenék
puszta (1951), Zalaapáti (1959), az utóbbi feszí
tett pályás ív. Boltozott szerkezetet - sajnos nem építettek újjá, még Zalalövőn sem.
A vasbeton építésben lemez, majd szegély
bordás lemezhidak, előfeszített pallós, majd elő
regyártott gerendás (1958-tól) szerkezetek, a
nagyobb, többnyílású Zala-, Kerka-hidaknál ta
karéküreges, majd szekrényes keresztmetszetű
monolit vasbeton hidak épültek 1975-ig. Zalaszentgrótnál a régi boltozott híd mellett EHG
gerendás híd épült. A 10 m-nél nagyobb nyílá
sú hidak építésében ettől az időtől e hídgeren-
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datípus továbbfejlesztett változatai terjedtek
el (EHGE, EHGT).
1955-től a kishidak korszerűsítése Zala me
gyében különösen sikeres volt, ennek eredmé
nyeképpen a fahidak állománya rohamosan csök
kent. 1965-ben még állt a 15 nyílású zalaszent
györgyi Zala-híd, 1967-ben már csak 41 nem
állandó híd volt az országos közutakon, 1977ben pedig már egyetlen fahidat sem mutatott a
nyilvántartás.
A megye hídállománya nagy: az országos
közutakon 440 híd van, 49 589 m2 felülettel.
Az önkormányzatok kezelésében 437, vasúti
híd 103, erdei vasútvonalakon 25 híd és saját
használatú utakon 50-100 körüli műtárgy ta
lálható. A megye hídállománya folyamatosan
nő, részben elkerülő szakaszok építésével (Zala
egerszeg), részben az autópálya-építés most
folyó munkái kapcsán.
Jelen könyv a megyei hadtörténeti sorozat
12. kötete, az előzőkhöz hasonló elvek szerint
szerkesztve: bőséges ábraanyag, forrásművek
megadása a további kutatáshoz.
A könyv írásában t ö b b e n vettek részt:
Biri Gábor megyei hídmérnök, dr. Farkas János
tervezőmérnök, dr. Gáli Imre Jáky-díjas rubin
diplomás mérnök, dr. Horváth László régész,
múzeumigazgató, Gecseg Miklós ny. főosztály
vezető, Srágli Lajos MOIM múzeumigazgató,
Szabó László muzeológus, Bárdosi László és
Vajda Lajos MÁV mérnökök, dr. Vándor László,
a Göcseji Múzeum igazgatója és a könyv szer
kesztője, dr. Tóth Ernő ny. hídosztályvezető. A
könyv lektorálását, a német nyelvű összefogla
lót dr. Tráger Herbert ny. főtanácsos, az angol
nyelvre fordítást dr. Gáspár László, a KTI tu
dományos igazgatója készítette.
A könyv fontosabb fejezetei: földrajzi adott
ságok, a megye közúthálózatának kialakulása,
a vízrendezések szerepe, korai hídtörténelem:
fahidak, boltozott hidak, vas- és acélhidak, vas
beton hidak, az 1945. utáni újjáépítés, a Zielinskiiroda tervei, régészeti tanulmányok, levéltárak
kincsei, mellékletek, időrendi áttekintés, ter
vezők, kivitelezők, egyedi leírások a nevezete
sebb hidakról.
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Zusammenfassung

Der Komitat Zala befindet sich in der südöstlichen Ecke des Landes. Seine natürliche Gebiete sind das Gebirge bei Keszthely und die Hügellandschaft Zala. Die Fláche des Komitats
veránderte sich wáhrend der Geschichte öfters, in betráchtlichem MaJ3 (die gröBte Fláche
betrug 6000 km2, heute betrágt sie 3800 km 2 .
Der Komitat ist sehr reich an Flüssen (Mur,
Zala, Kerka, Válicka, Principális-Kanal, Cserta),
auch die Ortschaften sind nahe aneinander (es
gibt 257 Ortschaften).
Das StraBennetz ist seit der Römerzeit bekannt, die Freilage álterer Überreste ist im Gan
gé. Die nord-südliche BernsteinstraBe führte
über Zalalövő, ihre Brücke stand seit nahe
2000 Jahren am selben Ort. Bei Fenékpuszta
gab es eine Reede und auch wichtige ost-westliche StraBen befanden sich im Komitat.
Über den FluB Zala standén schon im 13.
Jh. gewiss Brücken, das beweisen die Ortsnamen (Kehida, Barlabáshida usw.) und die
Urkunden über Brückenmaut (Zalakaros, Zalacséb). Das ziemlich dichte StraBennetz des
Mittelalters ist durch Reeden und Brückenmauten bekannt
Zum Schutz der Brücken und Reeden
entstanden Ebenlandschaftsburgen und Festungen in einer groBen Anzahl, bei diesen stan
dén natürlich Brücken, derén Standorte aus der
Militárvermessung vom 16 J h . und aus archeologischen Forschungen bekannt sind Unter
der türkischen Belagerung, besonders nach
1600 (Eroberung der Burg von Kanizsa) wuchs
die Bedeutung der FluBübertrittspunkte im
Tal der Zala und der Festungen, die diese
geschützt habén.
Nach dem Vertrieb der Türkén wurde das
StraBennetz umstrukturiert, die erste Militár
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vermessung (1781) und die detaillierte StraBenkarte des ersten Komitatsingenieurs (1792)
zeigte ein ausgedehntes StraBennetz und viele
Brücken: 1784 befanden sich 572 Brücken im
Komitat. Eine detaillierte StraBenvermessung
steht seit 1832 zur Verfügung. Diese zeigt, dass
seit dem Ende des 18. Jh-s auch viele gewölbten Brücken entstanden.Die wichtigste
war die Zala-Brücke bei Zalalövő mit 5 Öffnungen (11 m Spannweiten, 1830). AuBer dieser wurden derzeit noch 195 gewölbten Brücken
aufgenommen, darunter die schönen, mehrfeldrigen Brücken bei Hegyesd, Diszel, Kápta
lanfa, die heute noch dem Verkehr dienen.
(Diese gehören jetzt zum Komitat Veszprém,,
das Gebiet nördlich vom Balaton wurde erst
nach dem II. Weltkrieg vom Komitat Zala
abgetrennt. In Zalaszentgrót entstand 1846 die
vierfeldrige, aus Ziegel gebaute Zala-Brücke,
lm II. Weltkrieg blieb sie unversehrt; nach
1975, als daneben eine neue Brücke erbaut
wurde, hat sie ihre Funktion verloren.
Über die hölzernen Brücken ist eine Angabe aus 1832 erwáhnenswert: damals befan
den sich 347 hölzernen Brücken, unter diesen
diejenige Pfahljochbrücken in Muraszerdahely
(114 m), Andráshida (68 m) und Hídvég (76 m).
Aus dieser Zeit stehen auch Brückenpláne zur
Verfügung.
Stahlbrücken wurden zuerst für die Eisenbahn gebaut, z. B. 1860 bei Murakeresztúr.
Stáhlerne StraBenbrücken entstanden 1904 bei
Muraszerdahely und 1913 bei Letenye: Fachwerke
mit veránderlicher Trágerhöhe. Im Komitat
waren verháltnismáBig wenig Stahlbrücken,
zwischen 1926 und 1930 wurden vier solche
gebaut: drei über die Zala bei Balatonhídvég,
Fenékpuszta und Zalabér, bzw. eine über die
Kerka bei Zalabaksa.
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Die Verwendung des Stahlbetons im
Brückenbau begann 1892 mit dem WünschSystem, dann wurde nach der Tátigkeit von
Szilárd Zielinski das Hennebique-System eingeführt. Die álteste, noch bestehende Stahlbetonbrücke stammt aus 1907, die bedeutendste
frühzeitige Stahlbetonbrücke bei Kehida-Kustány entstand 1913 nach den Plánén von Zielinski.
Die originelle Konstruktion steht heute verstárkt und verbreitet. Bei Andráshida ent
stand 1914 die dreifeldrige Zala-Brücke. Derén
Oberbau wurde im ILWeltkrieg vernichtet,
beim Neubau bekam sie eine weitere Öffnung.
Der Bau der Stahlbetonbrücken wurde besonders ab 1923 massenhaft: es wurden Plat
tén und ab 10 m Spannweite Plattenbalken
gebaut. 1945 war schon 20 % des ganzen
Brückenbestandes aus Stahlbeton (101 Stück),
daneben standén 210 hölzernen und 204
gewölbten Brücken. Unter den letzteren ist die
zweifeldrige in Nemesbük berühmt, sie steht
seit 1825 in ihrer originaler Form. AuBer dieser stehen noch zehn Brücken unter Verkehr,
die álter, als 100 Jahre sind.
Im zweiten Weltkrieg wurde - innerhalb
zwei Wochen - ca 200 Brücken vernichtet. Unter
der gröBeren blieben nur die Zala-Brücken bei
Kehida-Kustány und Zalaszentgrót, ferner die
Brücke über dem Flutgebiet der Zala bei Ali
bánfa unversehrt. Der Name des Retters der
Brücke bei Zalaszentgrót wurde in der Chronik
bewahrt. Nach der riesigen Zerstörung konnte
der Verkehr durch den Bau provisorischer
Brücken aufgenommem werden. Ab 1946/47.
geschahen schon endgültige Nebauten
Als Stahlkonstruktion wurde nur die ZalaBrücke bei Balatonmagyaród (Langerscher
Balken) neugebaut. Zwei Zala-Brücken sind
Stahlbetonbogenkonstruktionen mit untén
liegender Fahrbahn: Fenékpuszta (1951), Zala
apáti (1959), die letztere besitzt eine Spannbetonfahrbahnplatte. Gewölbte Brücken wurden
leider nicht wiedergebaut, sogar diejenige in
Zalalövő nicht.
Im Stahlbetonbau entstanden Plattén, spáter latten mit verstárktem Randbereich, Plat-

ZUSAMMENFASSUNG

ten mit Spannbetonbrettern als Schalung,
dann ab 1958 Fertigteilplatten. Die gröBeren
Brücken (Zala, Kerka) wurden bis 1975 monolytisch gebaut, erst mit Sparhohlráumen,
dann mit Kastenquershnitt. In Zalaszentgrót
entstand neben der altén, gewölbten Brücke
eine neue, mit 22 m langen Fertigteiklbalken.
Bei Spannweiten über 10 m verbreiteten sich
nach diesem Zeitpunkt die weiterentwickelten
Spannbetonbalken (EHGE, EHGT). Ab 1955
war die Modernisierung der kleinen Brückern
besonders erfolgreich, dadurch verminderte
sich der Bestand der hölzernen Brücken rasch.
1965 stand noch die 15 feldrige Zala-Brücke
bei Zalaszentgyörgy, 1967 waren nur mehr 41
nicht stándigen Brücken und 1977 zeigte das
Inventar keine einzige.
Der Brückenbestand des Komitates ist
groB: auf den staatlichen StraBen befmden
sich 440 Brücken mit 49 586 m2 Oberfláche.
Die Selbstverwaltungen besitzen 437, die
Eisenbahn 103, die Schmalspurbahnen 25
und priváté Organisationen 50-100 Brücken.
Der Bestand wáchst allmáhlich, teils durch
den Bau von UmfahrungsstraBen (z. B. Zala
egerszeg), teils durch den Bau der neuen Autobahnen (M7, M70).
Diese Buch ist der 12. Bánd der Serié der
Komitatsbrückengeschichten, zusammengestellt nach den früheren Prinzipien: zahlreiche
Abbildungen, Angabe der Literatur für weitere
Forschungen. Als Autoren wirkten Gábor Biri
Komitatsbrückeningenieur, Dr. János Farkas
entwerfender Ingenieur, Dr. Imre Gáli, Ingeieur mit Rubindiplom, Besitzer des Jáky-Preises, Dr.László Horváth Archeologe, Museumsdirektor, Miklós Gecseg Hauptverwaltungsleiter i. R., Lajos Srágli Direktor des Museums
der Ölindustrie, László Szabó Museologe,
László Bárdosi u n d Lajos Vajda Eisenbahningenieure, Dr. László Vándor, Direktor des
Göcsej-Museums und der Redakteur des
Buches: Dr. Ernő Tóth Brückenabteilungsleiter i. R. Als Lektor wirkte Dr. Herbert Tráger,
Ministerialrat i. R. mit. Er übersetzte die Zusammensetzung auf Deutsch, Dr. László Gáspár,
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wissenschaftlicher Direktor des Institutes für
Verkehrswissenschaft auf Englisch.
Die wesentlichen Kapitel des Buches sind
die folgende: Geographische Gegebenheiten;
Die Ausbildung des StraBennetzes; Frühzeitige Brückengeschichte (hölzerne, gewölb-

te, eiserne und stáhlerne Brücken, Stahlbetonbrücken); Neubau nach 1945; Die Pláne des
Zielinski-Bureaus; Archeologische Studien;
Die Schátze der Archive; Beilagen (Chronologischer Überblick, Entwerfer und Baufirmen, Beschreibungen der bedeutenden
Brücken).

A balatonhídvégi Zala-híd (fotó: Mészáros T. László)
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SUMMARY

Summary

County Zala is situated in the South-western
corner of the country. Its natural regions are
Keszthely-mountain and Zala-hills. The area
of the county considerably changed several
times during the history (its largest size was
6000 km 2 , today it amounts to 3800 km 2 ). The
country is very rich in waterways (Mura, Zala,
Kerka, Válicka, Principális-csatorna, Cserta),
besides its settlement network is among the
most dense ones in the country (257 settlements
presently). Its road network is known from the
Román ages on, the remains from the ever
earlier ages are being excavated nowadays,
The Northern-southern so-called Amber Road
led thorough Zalalövő, its bridge has stood on
the same spot for almost 2000 years. Close to
Fenékpuszta, there was a ferry crossing.
Important Western-Eastern roads alsó led
across the county.
Undoubtedly, there were bridges on river
Zala already in the 13"1 century, this very fact
can be proved by several settlement names
(Kehida, Barlabáshida etc) and by the documents
about bridge tolls: Zalakaros, Zalacséb. The
rather dense road network in the Middle Ages
is known based on ferry crossings, road and
bridge tolls.
For the protection of bridges and ferries,
many plain castles and fortresses were built
where, of course, bridges were alsó found.
Their locations are known from military
engineering surveys of 16th century and
archaeological excavations. During the Turkish
occupation, mainly after the seize of the castle
Kanizsa the importance of the crossing points
in Zala-valley and the fortresses built for their
protection increased after having driven out
the Turks from the country, the road network
changed, the first military survey (1784) and

the detailed road m a p of the first county
engineer (1792) included and expanded road
network and many bridges. In 1784, there
were 572 bridges in the country. A detailed
road survey is known from 1832. It shows that
alsó a high number of arched bridges were
built from the laté 18"1 century. The most
significant among them is the five-span Zalabridge at Zalalövő (each span amounts to 6
fathoms), besides 195 other arched bridges
were included in the survey, among others,
the nice, multi-span bridges at Hegyesd, Diszel
and Káptalanfa which are still being under
operation. (These bridges can be presently found
in county Veszprém, the region over laké Balaton
was a part of county Zala till World War II). In
Zalaszentgothárd, the four-span, brick-arched
Zala-bridge was completed in 1846. It was not
damaged during World War II. In 1925, the
bridge has lost its function since the new Zalabridge was built close to it.
There were 374 timber bridges in 1832,
among others, the one by Muraszerdahely is
114 m (60 fathoms) long, the one by Andráshida 36 fathoms and the one at Hídvég 40
fathoms long bridge with "pile bow" type
foundation. From this age, alsó bridge design
drawings are available.
The first steel bridges were built on railway
lines, e.g. at Murakeresztúr in 1860. Highway
steel truss bridges were constructed by Mura
szerdahely (1904 and Letenye (1913) using
truncated section. Relatively few steel bridges
were built in the county. Actually, three Zalabridges (Balatonhídvég, Fenékpuszta, Zalabér)
and one Kerka-bridge (Zalabaksa) were completed
between 1926 and 1930.
The use of reinforced concrete in bridge
construction started with Wünsch-system in
1892, then it became widespread with the
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Hennebique-system by the activity of Szilárd
Zielinski. Presently, the oldest reinforced
concrete bridge in the county was built in
1907, while the most significant, relatively old
reinforced concrete bridge was completed in
Kehide-Kustány based on Zielinski's design in
1913. Actually, the originál structure is still
under operation, although it has already been
widened and strengthened. The three-span
Zala-bridge was constructed by Andráshida.
Its substructure was destroyed during World
War II, the number of its spans was increased
when reconstructed.
The construction of reinforced concrete
bridges became really widespread from 1923
on, slab bridges as - above 10 m spans - ripped
girder bridges were built. In 1945. already fást
20% of the bridge stock (101) was reinforced
concrete, alsó 210 timber and 204 arched bridges
were registered that time. Among the arched
structures, the two-span bridge at Nemesbük
is famous. It was built in 1825 and still stands
in its originál form. Besides, there are still 10
other arched bridges above 100 years under
operation.
During World War II, somé 2 0 0 bridges in
the county were destroyed in 2 weeks. Of the
longer bridges, the Zala-bridges at KehidaKustány and Zalaszentgrót, as well as the
flood area Zala-bridge at Alibánfa could avoid
the destruction. (The name of the saver of
Zalaszentgrót-bridge is alsó known from the
chronicles.) After this vast destruction, the
construction of temporary bridges gave the
possibility for traffic. In 1946-47, already
permanent structures were alsó built.
The reconstruction of the Zala-bridge at
Balatonmagyaród was the only one with steel
construction (Langer-girder arch). The
superstructures of two Zala-bridges are low
deck reinforced concrete arch: Fenékpuszta
(1951), Zalaapáti (1959), this latter one
prestressed deck arch. Unfortunately, arched
structures were not reconstructed not evén in
Zalalövő.
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Till 1975, reinforced concrete slab, then
frame edge slab bridges, pressurised plank then
prestressed girder structures (from 1958 on),
while - at the larger, multi-span Zala and Kerkabridges - spare hollow case, then case cast
reinforced concrete bridges were constructed.
At Zalaszentgrót, an EHG-girder bridge was
built beside the old arched bridge. From this
time on, further developed version of this bridge
girder type (EHGE, EHGT) became wide
spread in the construction of bridges over 10 m
span. After 1955, the reconstruction of small
bridges was especially successful in county
Zala, and, as a consequence, the timber bridge
stock has quickly decreased. In 1965, the 15span Zala-bridge at Zalaszentgyörgy was still
in operation. In 1967, there were only 41
temporary bridges on the national highways.
The registration in 1977 contained no timber
bridges any more.
The bridge stock of the county is rather big:
there are 440 bridges on the national highway
network with the area of 49589 m2: There can
be found 437 bridges managed by municipalities,
103 railway bridges, 25 forestry bridges and
50-100 priváté ones. The bridge stock of the
county is continuously growing partly by the
construction of settlement by-passes, partly
due to the present motorway construction.
Present publication is the 12* volume of the
county bridges history series using the earlier
editing principles: a huge number of figures,
literature sources for further investigation.
Several experts participated in the completion
of this book: Gábor Bire county bridge engineer,
Dr. János Farkas designer, Dr. Imre Gáli rubindiplomed engineer with Jáky-price, Dr. László
Horváth archaeologist, museum director,
László Szabó museologist, László Bárdosi and
Lajos Vajda railway engineers, Dr. László Vándor
director of Göcsej museum and the editor of
the publication, Dr. Ernő Tóth, retired head of
bridge department. Dr. Herbert Tráger retired
senior counsellor was the reader and translated
the summary to Germán. The English translation
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was done by Dr. László Gáspár, research
director of Institute for Transport Sciences.
The main chapters of the book are as
follows: geographical conditions, development
of the road network of the county, role of
water regulation activities, early bridge history:
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timber bridges, arched bridges, irón and steel
bridges, reinforced concrete bridges, reconstruction
after 1945, designs of Zielinski-bureau,
archaeological surveys, treasures of archives,
appendices, chronological review, designers,
contractors, description of major bridges.

A zalaapáti Zala-híd a feszítettpályás vasbeton ívhidak egyik első sikeres példája (fotó: Mészáros T. László)
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Utószó

A Zala megyei hidak történetéről összeállított
könyv minden eddiginél terjedelmesebb és a
legtöbb illusztrációt tartalmazó része a könyv
sorozatnak, mégis sok minden hiányzik belőle:
- a megye régi, mainál nagyobb területén
lévő hidak közül csak néhányról történik emlí
tés, pedig nagy és értékes Dráva- és Mura-hidak, a mai Veszprém megyei területen pedig
szép boltozatok voltak.
- a megye mai területen álló hidak történe
tében is vannak fehér foltok, nemcsak a 13-19.
században, hanem a későbbiekben is, pl. Nagy
kanizsán a vasút feletti híd építésének történe
te, a háborúban elpusztított hidak pontos jegy
zéke ismeretlen.
- egyes földrajzi, vízrajzi kérdésekről nem
vagy alig esik szó (Göcsej, Szegek világa stb.).
Rendkívül érdekes a megyében épült híd-, illet
ve dorongutak története. Doszpot Tamás megfi
gyelése és Gecseg Miklós részletes elemző tanul
mánya - az irodalomból ismert - Csalog József
elemzésétől eltérő magyarázatot ad ezen utak
építésére. E rendkívül érdekes kérdést érdemes
megvitatni, s a későbbiekben publikálni az el
fogadott elméletet.
- rendkívül sok levéltári, múzeumi és sajtó
forrás szól a megye hídjairól, ezek közül csak
kevés került a könyvbe, sok reprodukció ren

delkezésre áll és a könyvben szereplő listák
megkönnyítik a kutatók munkáját.
- a megye hídjairól archív fotó viszonylag
kevés állt rendelkezésre, a mai állapotot muta
tó felvétel azonban igen nagy számban készült
(téli-tavaszi). A Zala-hidak fotózása azok nagy
hosszúsága és a terepből való csekély kiemel
kedése miatt rendkívül nehéz, ezért kosaras
kocsiból készített és légifelvételek is szerepel
nek, zömében Mészáros T. László remek képei.
A könyvbe be nem került felvételek az érdeklő
dők rendelkezésére állnak a közútkezelőnél.
- szerepelt a könyv tervében az M7 autópá
lya nyomvonalán végzett régészeti feltárás és a
megyére oly jellemző erősségek, várak törté
netének bemutatása, mivel ezek általában át
kelőhelyeket védtek, több közülük mocsárvár
volt és mindegyiknél bejáró híd(ak) volt(ak).
Dr. Horváth László és dr. Vándor László mú
zeumigazgatók, e témák legfőbb ismerői saj
nos elfoglaltságuk miatt végül nem tudták vál
lalni az ismertetők megírását, remélhetőleg
ezek elkészítésére a későbbiekben mód lesz.
Ez az utószó nem mentegetőzés kíván len
ni, hanem további kutatásra buzdító tájékoz
tatás arról, hogy milyen sok téma és forrás van
még a megye hídügyeiben.
dr. Tóth Ernő

Az egervári vár melletti hid (fotó: Mészáros T. László)
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