
Forrás-gondolatok: 
„… a réges-régi Útra nem hiába léptem / az tanít járni ott a 
jelenbeli létben…” („Tao te king „, 14.; 18-19.; Lao-ce  - Kr. E. 

565. k.) 
 

„Az IDŐ a jelen három rétege: a JELEN az, amit 
tapasztalunk,  a MÚLT  a jelenvaló emlékezete, a JÖVŐ a 

jelen reménysége…”  (Szent Ágoston – 354., Tagoste – 430., 
Hippo) 

 
„Feladatunk nem egyéb, mint a világ-családdal állandó 

kapcsolatba lépni”  (gr. Széchenyi István: „Javaslat a magyar 
közlekedési ügy rendezésérül”, Pozsony, 1848.) 



 Gyűjteménytörténet: 1896-98; 1945-69; 1969-… 
 Célkitűzések, alapelvek; 
 Gyarapodás: 1969.: 29 db.; 1979.: 370 db.; 1980.: 384 db.; 1987.: 

1705 db.; 1997.: 2388 db.; 2007.: 2864 db;2009.: 3604 db.; 2012.: 
3899 db.; 

 Feldolgozás; 
 Helyzet, összetétel, állapot; 
 Gyűjtési technika, adottságok, korlátok; 
 Az együttműködés módszertana; 
 Jellegzetes tárgycsoportok, ú. n. fehér foltok; 
 Jelentőség, ismertség, kapcsolatrendszer; 
 Társgyűjtemények, kiemelkedő partnerek; 
 Speciális kiállítástechnika koncepció; 
 Közművelés, múzeumpedagógia; 
 Előadások, konferenciák; 
 Kiállítások: kb. 27 db; 
 Publikációk: gyűjtemény-módszertani: 10 db.; történeti: 69 db.; 

önállóan,  társszerzőként és szerkesztőként: 9 db; 
 Modell-tervek (hidak, utak, gépek): kb. 15 db. 







A Pest-budai Lánchíd 
elemeinek áthelyezése a 

Hídkertben külső 
technikai segítséget 

igényelt 

A dunaújvárosi 
Pentele híd erőtani 

modelljén a Műszaki 
Egyetem végezte a 

kísérleteket 



A Michigan-
gyártmányú 

emelőgépet vasúton 
szállították 
Veszprémbe 

A konzervált 
Respecta cement-
terítő Kiskőrösön 



Az ABG-gyártmányú 
csúszózsalus  beton-
finisher  a Kiskőrösi 

Közúti 
Szakgyűjteményben 

A konzervált Marini-
gyártmányú 

gumikerekes aszfalt-
finisher  a 

Szakgyűjtemény  
gépkertjében 



A kiemelt 
szabadszállási 

alumínium-híd a 
Dunavölgyi 

Főcsatorna partján, 
1982 és 1992 között 

A Pest-budai Lánchíd 
Clark-féle 

nyeregsaruja  a 
városligeti 

Hídkertben  áll 



Az Út-, Hídgyűjtemény  
zárt  raktárának terve,  a 
„tanulmányi  raktár” elvi 

kialakítása 

A  zárt  raktár tároló-
rendszerének  részlete 



A  fedett  tároló, 
a  „pavilonköz” 

elrendezése 

A „pavilonköz” részlete 



A Margit-híd 
„leletmentett” 

elemeiből (korona, 
„rostral”-oszlop) 

komponált  emlék  az  
A-Híd  Zrt.  

hídkertjében 

Az  Ópusztaszeren 
épült  útkaparó  házhoz 

vezető  makadámút 
építése 



A közúti állandó 
kiállítás vitrin- és 
tabló-enteriőrje: 

modellek és 
anyagminták, 
elbontás előtt 

A kiállítás 
mintaburkolatai és 
műszer-enteriőrje, 

bontás közben 



Martos-Herz 
gyártmányú, fagáz-
üzemű úthenger, a 

Colas Zrt. 
restaurálta és őrzi 

Kétnyílású fa 
gerendahíd 
modellje, az 

Ingenieurs Directiv 
in Ofen alapján 



Leonardo rajza után 
készült forgóhíd 

modellje 

Múzeumi sátor és 
foglalkozás a 

Szigeten, 
hídtörténeti háttér 

előtt 



Műszer- és 
anyagminta-

enteriőr a közúti 
kiállításban, 
bontás előtt 

Makadám-minta és 
műszerek a közúti 

kiállításban, bontás 
előtt 


