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Hatalmas úthálózatot építettek (150 ezer km) 
és tartottak fenn 

Mesterei voltak a fa- és boltozott hidak 
építésének 

 K. e. 625 Pons Sublicius (Horatius Cocles) 

 K. e. 600 Pons Salarius első kőhíd (546-ban 

lerombolták) 

 K. u. 109 Pons Milvius kőhíd Rómában, ma is 

áll 

 K. e. 62 Fabricius (25-25, teljes kör) 

Rómában ma is áll 



A rómaiak hídjai 
 félkörívű boltozatokat építettek 

 pillér:nyílás arány kb. 1:3 (stabilitás) áttörést 
alkalmaztak 

 faragott kőből, gyakran habarcs nélkül 

 nyílásméret: koraiak 24-25 m, később 34-36 m 

 alapozás: cölöp, szekrény (kombinálva is) 

K. u. 100 Alcantara 

(Spanyolország) 

34 m, 54 m magas, 190 m 



A rómaiak hídjai 

K. u. 136 

Angyalhíd 

Rómában 

(Hadrianus) 



Vízvezetékek 

K. u. 18 
Pont du Gard 

(Franciaország) 
262 m, 47 m, 
24 m max, 6 t 



Vízvezetékek 

Pont du Gard 



Vízvezetékek K. u. 100 
Segovia (Spanyolország) 

31 m magas, 109 nyílás maradt 



Római utak, hidak Magyarországon 

Főbb utak: 

 Limesút 

 Borostyánkő út 

 Savaria-
Aquincum út 

A Dunántúlon 
(Pannonia) 
kiterjedt úthálózat 
volt 



A Limesút 

Arrabona – Aquincum – Intercisa – Mursa 

A Limesút részlete a Dunakanyarban 

A Dunán hajóhidak: 

 Verőce – Kisoroszi 

 Vác – Tahi 

 Dunakeszi – Szigetmonostor 



A Limesút folytatása Budapest területén 

 aquaductus 

(4,5 – 5 km) 

4,5 m nyílás, 

116 feltárt pillér 

(hasonló volt 

Tata – Szőny 

között és 

Szombathelynél) 



A Limesút folytatása 

Budapest területén: 

 Transaquincum (helytartói palota) pillér 

cölöpmaradványok 

 Contraaquincum (Erzsébet hídnál átkelő) 

 Ördög-árok felett (Szarvas tér) 

 Aranyhegyi ároknál (Mozaik utca) 

Budapest alatt: 

 Százhalombatta, Dera-patak hídja (kérdéses) 

 Adonyi Váli-víz (csak emlék) 

 Dunaföldvár: hídfőmaradvány 

 Sárvíz / Sió (Szekszárd előtt) 



A Borostyánkő út 

 Zalalövő (Salla): híd cölöpei a mai híd 

közelében 

 Körmendnél Rába-híd volt 

 Valószínűleg még két híd volt Fenékpuszta 

térségében 



A Savaria – Aquincum út 

Szombathelyen Perint-híd alapjait megtalálták 

Rába híd cölöpeit – bazalttal erősítve – megtalálták (K.u. 180) 

További hidak egyéb utakon: 
 Rába híd volt: Győrben, Árpásnál és Sárvárnál is 

 Mosoni Dunán: Máriakálnoknál 

 Sión: Siófok és Mezőkomárom térségében 

 Kaposon: Dombóvárnál 

 Sárvízen: Gorsiumnál (nagy útcsomópont) 

 Ráckeresztúrnál (elbontva, nagy faragott kövek, 

dr. Gáll Imre) 



További hidak 

 Öskünél a 8. sz. főút alatt (Kikeritói gát) 



Megjegyzések 

 Az úthálózat pontosabb rekonstrukciójára van 

szükség 

 Mérföldköveken út-, hídépítésekre, sőt javításra 

vonatkozó feljegyzések 

 Több régészeti feltárás kell hídhelyeknél 

(pl. Ménfőcsanak) 

 Hidaknál (Öskü, Százhalombatta) habarcsvizsgálat, 

alapozás feltárás kell 

 Vízalatti régészeti munka 



Köszönöm megtisztelő 

                  figyelmüket! 


