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1. A híd helye és a Belvárosi 

templom 

Régi híd:  Római erőd jelzi az itteni révátkelés fontosságát 
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Az Árpád-korban is fontos volt a rév, a templom építése is jelzi ezt 

A hídhelyek vízügyi felmérése (1833) igen fontos volt 
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1870-ben Pest Belváros már 

beépült, ez volt a nehézség 

1894-ben nagy épület bontásokkal 

alakult ki a hídtengely, a Belvárosi 

templomot előbb-utóbb 

lebontandónak tartották 
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1910-ben műemlékké 

nyilvánították a templomot 

1935-ben a templom eltolását 

fontolgatták (Ruzitska L) 

1941-ben Gállik István a 

visszaemlékezésében az 

eltolást említi 

Új híd: Ismét voltak viták pl. ferde híd építése 

Fel- és lejáró hidakat terveztek, építettek 
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2. A mederpillér nélküli híd  

Látványos, hatalmas – költséges alkotás 

Régi hídnál 1833-ban Györy Sándor (akadémikus) függőhidat javasolt itt 

1894-ben a pályázat nem zárta ki teljesen többnyílású híd építését 
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Viták voltak a Mérnök és Építész Egyletben, a többség egynyílású hidat 

követelt: „hajózási érdekből” 

A pályázók 2/3 egynyílású hídtervet készített 

A zsűri Kübler egynyílású kábelhídját hirdette ki győztesnek 

A világcsúcs  nyílású (1926-ig) elpusztításáig a Duna legnagyobb nyílású 

hídjának építése rendkívüli lehetőség volt a zseniális tervezőknek, 

kivitelezőknek 
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3. A Világcsúcs nyílású lánchíd 

építése 

Vitatott, ám a magyar hídépítők és a Széchenyi Lánchíd szempontjából kiváló 

döntés volt. 
 

Régi híd: Lánchidak  ekkor már csak kivételesen épültek, a meglévők 

átépültek, láncgyártók nem voltak … 

Zielinski Szilárd terve, melynek történetét még kutatni kell  
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Saját erőből kívántak nagyot alkotni: 

Kherndl Antal akadémikus kidolgozta (1895) a függőhidak merevítésének 

elméletét 

Beke József, Gállik István, Nagy Virgil, Czekelius Aurél vezetésével egy sor 

újdonságot vezetett be, esztétikailag  is kiválót alkotott 

1900-ban Párizsban a Világkiállításon a hídszakmát meglepte, meggyőzte a híd 

modellje 
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A MÁVAG Hídosztálya Seefehlner 

Gyula, Gottlieb Ferenc vezetésével 

4000 tonna láncot gyártott és 11 ezer 

tonnányi hídszerkezetet épített 

A világcsúcs címet 1926-ban 

egy „különös” formájú híd 

hódította el. 

Műszaki Lexikon, 1928 

Tokaj, Erzsébet híd, 1896 
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A külföldi sajtó részletesen, elismeréssel számolt 

be a híd építéséről 

Az Erzsébet lánchíd 

megépítése nélkül, a Lánchíd 

átépítése lehetetlen lett volna! 
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Új híd: A világszép híd 10 ezer tonnányi roncsa  lehetetlenné tette 1945 után, a 

híd gyors újjáépítését 
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A metróépítés leállítása (1954) villamos átvezetését tette szükségessé, a közúti 

forgalom növekedése miatt szélesebb hídra lett szükség 

1959-ben már kellő igény és akarat volt, ám még lánc- és kábelhíd alternatíva volt 

Sávoly Pál kitartó, következetes munkája érvelése megnyugtatta a szakmát és 

döntéshozókat: kábelhíd  kell 
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Az építészek is megbarátkoztak a régi híd 

formáját őrző, korszerű híddal. 

 

Óriási érdeklődés, rokonszenv kísérte a 

munkát, a hidászok fiatal nemzedéke pedig 

lehetőséget kapott az Erzsébet híd 

újjáépítésére 
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4. Hatalmas feladat volt a tervezés és 

a kivitelezés 

Régi híd: Tervezés  

a minisztérium hídosztálya (1895-től) 7 fő, 

MÁVAG hídosztálya 10-14 fő                                     

óriásit alkotott 

A Régi és az Új Erzsébet híd könyv (2003) 

előadássorozat, kiállítási helyén méltó emléket 

állít, a 440 terv jó része megcsodálható 

Kiskőrösön 
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Kivitelezés 4100 db, 13 féle (13-15 m) lánc gyártása 19 hónapi megfeszített 

munkát jelentett 

Az állványozás, szerelés nagyságát, gondosságát csak bámulni lehet 

Fizikai dolgozók száma gyártásban 300 fő volt 

A műszaki ellenőrzést a minisztérium hídosztálya (2-3 fő) látta el. 
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Új híd:  

A robbantás utáni állapot, a roncsok felmérése és ezek kiszedése rendkívül tíz 

évnyi munka volt  

A hídfők javítása, átalakítása, stabilitásának biztosítása nem látványos, ám 

nagy feladat volt 

Új szerkezetek: hegesztett acél 

pályalemez  és kábelek gyártása, 

szerelése előtanulmányok 

segítségével sikeres volt 

Kölni Rajna-híd 
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Geodéziai munkák, próbaterhelés nem látványos, de fontos feladat volt 

940 terv szerepel a Törzskönyvben, az előtanulmányok, vázlatoknak se szeri, 

se száma 

1951-től találhatók vázlatok, rajzok a Kiskőrösi Közúti Szakgyűjteményben 



2016.09.01. 19 

5. Emléktáblák és akik azokon 

szerepeltek, és nem szerepeltek … 

Régi híd: Négyféle emléktábla volt mindkét hídfőn (8 db) 

A Közlekedési Múzeum előtt ma csak egy van (Miniszterek nevével) 

Példamutató volt az alkotók felsorolása 

A Budapest folyóirat (2013-14) internetes kutatással rekonstruált  egy táblát 

Kiskőrösön találtam feljegyzést, Duna-hídjainkban közzé tettem: 
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Új híd: 

1964-ben a híd történetét megörökítették, az alkotókat nem 

1975-ben Sávoly Pálnak állítottak emléket 

2003-ban a centenáriumra készült emléktábla 

2009 a híd díszvilágításának adományozására állítottak, mára megkopott 

emléket 
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A híd alkotói közül 40 

tervező és kivitelező ismert 

 

Kozma Károly 160 

személyről állított össze 

adatokat, akik jelentős 

szerepet játszottak a híd 

megvalósításába, közülük 

már csak tízen élnek (?) 

 

 

A 2003-ban megjelent 

emlékkötetben a legjelentősebb 

alkotókat, Hargitai Jenő néhányuk 

aláírását is megőrizte 
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Régi híd: 

keveset tudok a híd 

talajfeltárásáról, 

alapozási munkáiról 

6. A hídfők stabilitását nemcsak 

a melegvíz veszélyeztette 

A két hídfő altalaja 

különböző, a budai 

jobb. 
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Hála a gondos geodéziai méréseknek, 

időben észrevették a mozgást 

 

A hibát nem titkolták, körültekintően 

intézkedtek és közérthető 

tájékoztatást is adtak 

A pesti hídfőnél is szükség volt 

stabilizáló intézkedésekre 

 

A hídfők mozdulatlanságát a 

próbaterhelésnél is vizsgálták (15 napig 

tartott) 
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Új híd: Igen alapos talajfeltárást, laboratóriumi- és helyszíni csúszási 

vizsgálatokat végeztek (MSz 1962. 6.) 

Széchy Károly egyértelmű tervezési hibát jelzett híres könyvében, megemlítve 

a bécsi Reischbrücke hasonló hibáját, ahol önmagába horgonyzott függőhidat 

építettek 

Sávoly Pál rajza a 

„szobortalpazatok” láthatatlan 

pótlására 
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7. Az Erzsébet lánchíd igen drága 

volt, de megérte 

Az 1894-ben kiírt pályázat a két Duna-hídra (Fővám – és Eskű téri) 10 millió 

koronát irányzott elő 

 

 

Szabadság híd  5,0 millió korona 

Erzsébet híd   12,4 millió korona 

Operaház   6,4 millió korona 

Komáromi Duna-híd 1,2 millió korona 

 

 

Nyilvánvaló, hogy egy különleges, rendkívüli méretű  híd ára is magas, 

mégis elgondolkodtató, hogy válság idején ennyit sem sajnáltak. 

Új Erzsébet híd 370 millió forintért épült, ez nem volt kirívóan magas 1964-ben  
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8. Az Erzsébet lánc és kábelhíd 

geodéziai mérései, lehajlása 

Régi híd: 

A gondos geodéziai méréseknek köszönhető nagyobb hídfőcsúszás elkerülése 

Példamutató részletességi próbaterhelést végzett a Minisztérium 127 ezer 

kockakövet (2300 t) 15 napig mérve 

        280 mm volt a legnagyobb lehajlás (1%) 

Új híd: 

126 járművel (2000 t) 726 mm volt a lehajlás (2,5x a régi lehajlása)  

A Megyeri híd lehajlása 500 mm körüli 
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9. Esztétikai megítélésről dióhéjban 

Régi hídnál a pályázaton szereplő tervezők, 

Kübler is, mai szemmel nézve elég 

borzalmas formákat álmodtak.  

Más volt a divat, az építésnél  az Erzsébet 

lánchidat is túl filigránnak ítélték meg, jó 

hogy Nagy Virgil más volt, mint a legtöbb 

építész 

Új hídnál igen körültekintően terveztek meg minden 

részletet, külön tanulmány készült a budai íves lehajtó 

hídra  és a híd több részletére 

Külön lámpatestet terveztek, ám később lebontották 
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A híd színezésével külön is 

foglalkozik, szóba került az ezüst, 

talán ezért készült alumínium 

bélyeg is 

 

Egyetlen kritikát találtam, mely a 

kapuzat „csúcsdíszét” hiányolta 

A régi híd kapuzata és a Belvárosi 

templom tornyának csúcsainak 

emléke élhetett a kritikusban 
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10. A híd modelljei 

1900-ban a Világ Párizsban rácsodálkozott a gyönyörű modellre 

1930-ban Münchenbe a kiváló műszaki múzeumba került és ma is emlékeztet a híd 

szép modellje az Erzsébet lánchídra 

Több modell is készült 1930-ban, majd az újjáépítés tervezésekor, majd 1965-ben és 

1966-ban a régi és az új hídról is. 

Legdíszesebb hidunkon szoborfejek, környezetében Gellért püspök  és Erzsébet 

királyné szobra állt, és ezek ma is állnak. 
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11. A híd forgalmi jelentősége    

Jelentősége  sokat vizsgált 

Az újjáépítés során Lehoczky Kálmán, Gáll Imre és többen foglalkoztak és 

foglalkoznak ma is ezzel a kérdéssel. 

Egyedülálló, hogy dr. Gáll Imre 95 éves korában remek összefoglalót írt 

(2004) erről 
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12. A híd hétköznapjai és a 

hídmesterek 

A híd járdával, burkolatával, korrózió elleni védelmével, a villamos sínekkel volt 

és van teendő 

A hídmesterek Binczky István, Bene Péter neve itt-ott szerepel 

Juhász György (1908-1978) emlékét lánya őrzi azért is, mert édesapját az 

1950-es években azért vonták felelősségre, miért „hagyta az Erzsébet hidat 

felrobbantani” 

Ezt is és sok mindent érdemes feljegyezni, rá emlékezni 
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Köszönöm a figyelmet! 


