


Holló Csaba. Okl. építőmérnök, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke,

a Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Mérnöki Kamara elnöke, magántervező, 

Miskolc.



Feketeházy Jánost a magyarországi tudomány- és 

ipartörténet a külföldön legismertebb magyar 

hídtervezőként minősíti , nyilvánvalóan teljes 

joggal. 

A zseniális alkotók valódi nagyságát általában csak 

az utókor ismeri fel és értékeli reálisan, hiszen az 

utókor már érdek nélkül tudja viszonyítani az 

alkotótehetség teljesítményét az adott korban 

meglévő társadalmi-tudományos-műszaki 

környezethez. 



Verancsics Fausztusz (1551 Sebenico – 1617 Velence) 

csanádi püspök 1616-ban Velencében megjelent Machinae 

Novae (Új gépek) című híres munkájában korát messze 

megelőzően foglalkozik technikai kérdésekkel. 

Az első lánchíd mégis csak 1809-ben készült el 

Massachusettsben, ami a Merrimack folyót 68 m 

fesztávval íveli át. 

A Magyar Királyság első állandó Duna-hídjának alapkövét 

1842. augusztus 24-én rakták le és átadása a forgalomnak 

1849. november 20-án történt meg, tehát Verancsics 

könyvének megjelenése után 233 évvel. (A Lánchíd volt az 

első Duna-híd a regensburgi, a dunai hajózás kezdőpontját 

jelentő és 1135-46 között épült 16 nyílású kőhíd, a 

Steinerne Brüche utcán. 



Verancsics Fausutus függőhíd terve 1616-ból



A regensburgi kő Duna-híd a XII. századból



A Lánchíd az első állandó Duna-híd a regensburgi után. 1849.



Mindenekelőtt meg kell lenni a társadalmi igénynek és 

megvalósításban hasznot látó finanszírozónak.

De hiába is lenne meg az igény és a finanszírozó, ha 

nincsenek meg még a technikai feltételek. Ez pedig a 

megfelelő anyag, gazdaságos gyártástechnológia, a 

szükséges építéstechnika megléte. Hiába van meg a 

zseniális gondolat, az megvalósíthatatlan egészen addig, 

amíg a technikai feltételeket a mérnökök és technikusok ki 

nem fejlesztik.



Feketeházy János szülőháza Vágsellyén



Feketeházy János 1842. május 16-án született Vágsellyén.

Édesapja: Feketeházi Domonkos

Dominik Černahaus a csehországi Chrudimból

Kántortanító, az iskolaépületben laknak.

Édesanyja: szül. Fekete Anna

Elemi iskola: Vágsellye

Középiskola 1-7. oszt.: Nagyszombat

Középiskola 8. oszt.: Nyitra, Piarista Gimnázium

1861. Bécsi Műegyetem, matematika szak

1863. Zürich Politechnicum (EHT)

1866. Mérnöki diploma



Feketeházy János 1842-ben született, tehát abban az 

évben, amikor lerakták az első állandó Duna-híd 

alapkövét. 

Feketeházy János 4 éves, amikor Jedlik Ányos professzor 

átveszi a belga gyártmányú, Magyarországra hozott első 

gőzmozdonyt és 1846. június 15-én ez megteszi az első útját 

Pesttől Vácig. 

Pesten 1866. július 30-án avatják a városi lóvasutat.

Feketeházy ebben az évben (1866) szerez mérnöki 

diplomát a Zürichi Politechnicumban és helyezkedik el 

Bécsben, megkezdi hídtervezési tevékenységét, ami 1867-

től egyértelműen kapcsolódott a vasúti hálózatok 

fejlesztéséhez (is). 



A hídépítés iránti igény ugrásszerű megnövekedését a 

vasútépítés hirtelen gyors fejlődése váltotta ki. (Vasúti híd 

funkcióra hajóhidak már nem voltak használhatók.) Ezt 

fél évszázaddal követte a közúti forgalom szintén 

ugrásszerű növekedése (elsősorban a benzin- és 

dízelmotorok, a gépkocsik sorozatgyártásának 

megindulását követően), melyhez egyre több, egyre 

szélesebb, egyre nagyobb teherbírású hidak kellettek. 

Igen szerencsés volt a pályaválasztása. Abban, hogy egy 

kiváló tehetségű ifjú mérnökből Európa-szerte ismert 

tervezőmérnökké váljon, döntő mértékben segítette az a 

hatalmas gazdasági változás, ami éppen 1867-ben indult 

meg a Magyar Királyság területén az osztrák-magyar 

kiegyezés következményekét. 



A magyar és osztrák vasúti hálózat 1866. év végén



Az országgyűlés elé terjeszetett vasúthálózati terv 1867-ben



Feketeházy János pályafutását pozitívan befolyásolta 

Baross Gábor munkássága.

Baross Gábor

1849. június 6. Trencsén megyei Pruzsina -

1892. május 9. Budapest

1867. Esztergomi Bencés Gimnázium.

támogatója Vaszary Kolos

Pest, jogi tanulmányok

Trencsénben aljegyző, főjegyző (1874)

1875. Országgyűlési képviselő

1876. A Szabadelvű Párt vezérszónoka

1878. Az Országgyűlés jegyzője

1882. Tisza Kálmán nyugat-európai

tanulmányútra küldi



1883. április 10. Közmunka és közlekedésügyi államtitkár

1886. december 29. Közmunka és közlekedésügyi miniszter

1889-től Kereskedelmi miniszter is

1886-1892 között (minisztersége alatt) a

magyarországi állami vasútvonalak hossza

3158 km-el nő.

1890-ben előterjeszti az országos közútfejlesztési

tervet.

1891-ben államosítja az Osztrák-Magyar

Államvasút Társaságot (1214 km hosszú

vaspálya).

1889. A fiumei kikötő építése

1889. Vaskapu szabályzása, Orsováig vasútvonal

1889. Szolnoki vasúti-híd átadása

1891. Pozsonyi Ferenc József vasúti-híd átadása

1892. Komáromi Erzsébet-híd átadása

1892. Mária Valéria-híd kezdeményezése

Feketeházy János pályafutását pozitívan befolyásolta 

Baross Gábor munkássága.



Feketeházy János legismertebb munkái

1870-74.Pest, Fővámház (ma Corvinus Egyetem) tetőszerkezete

1873-73.Budapest, Déli összekötő vasúti híd

1883. Szeged, közúti Tisza-híd

1884. Budapest, Operaház acél tetőszerkezete

1884. Budapest, Keleti pályaudvar csarnok tetőszerkezete

1885. MÁV vasúti hidak típustervei (szabványtervek)

1889. Szolnok, vasúti Tisza-híd

1891-92.Komárom, Erzsébet-híd (Duna-híd)

1893-95.Esztergom, Mária Valéria-híd

1894-96.Budapest, Ferenc József-híd (ma Szabadság-híd)



Feketeházy János családi körben.

Felesége Szecsey-Fekete Júlia.

A galántai  árva lányt édesanyja (Fekete Anna) fogadta örökbe.

János fia (szül. 1891.) építőmérnök lett, Vágsellyén dolgozott 

híd- és acélszerkezet tervezőként.



50 éves koráig (1892-ig) MÁV főmérnök.

70 éves koráig (1912-ig) aktív tervező, gyakorlatilag 

kizárólagos tervezője a MÁV hidaknak.

80 évesen (1922) vonult vissza véglegesen szülővárosába és 

a magyar vasszerkezet-tervezés nagy alakja 

85 évesen hunyt el.

Vágsellye főtere Feketeházy János visszaköltözése idején



Feketeházy János emléktábla Vágsellyén A vágsellyei családi kripta felirata

1927. október 31-én hunyt el, 

a vágsellyei Fekete és 

Feketeházy családi kriptába temették el.



Budapest, 1905. 03. 22.

Egy alkotó mérnök munkásságát alkotásai jelzik és 

minősítik. Így mi is inkább ezzel kívánunk foglalkozni a 

továbbiakban, ajánlva Feketeházy magánéletére is kitérő 

részletesebb írásokat.



Az első dunai vasúti híd, mint harmadik Duna-híd 

(1873-1877) ugyanúgy, mint az első Tisza fölötti 

közúti híd (Szeged, 1883) már Feketeházy János 

alkotása. Ekkor állt már az általa tervezett közúti 

híd Győrben a Rába fölött és Nagyváradon a 

Sebes-Körös fölött (1880). 

Hídtervezési tapasztalatot már első munkahelyén 

Bécsben szerzett igen fiatalon, a Wien-Stadlau 

Duna-híd (1866) és a Boszporusz-csatorna fölötti 

vasszerkezetes híd megtervezésével (1867-68).







Postázva: 1929



Feketeházy János egyik leghíresebb közúti hídja a szegedi 

közúti Tisza-híd. 

A SZEGEDI KÖZÚTI TISZA-HÍD

A Magyar Mérnök- és Építész egylet akkor hivatalos lapja, 

az Építési Ipar 1883-ban hosszú cikksorozatban számolt be 

a szegedi híd építéséről, melyben a következő olvasható: 

„Ezen pályázaton a külföld is részt vett, s büszkék 

lehetünk rá, hogy habár idegen név alatt is, hazai erő 

maradt a győztes. Az Eiffel párizsi cég által benyújtott, s 

legjobbnak talált tervet ugyanis Feketeházy szaktársunk 

készítette, s az Eiffel-cég azt tőle megvette, benyújtotta.” 





Feketeházy-Eiffel terv felirata



A híd építése



A szegedi közúti Tisza-híd a XIX. század végén



A híd a századfordulón



A híd 1932-ben



Keveset beszélünk Feketeházy nagy vasúti hídjai 

mellett a MÁV részére tervezett olyan könnyen 

összeszerelhető katonai hidak tervéről, melyek 

állványozás és segédszerkezetek nélkül 

összeszerelhetők és leszerelhetők. A korábbi 

nemzetközi sajtó is felfigyelt erre. A fiumein kívül is 

tervezett vasúti és közúti forgóhidakat és az új 

rendszerű vasúti fordítókorongját több országban 

is alkalmazták. 

FORGÓHÍD



Postázva: 1911

A kikötő építését Baross Gábor kezdeményezi 1890-ben, elkészül 1912-ben.



Fiumei forgóhíd



Fiumei forgóhíd



SZOLNOKI VASÚTI TISZA-HÍD

Feketeházy János az akkor már 30 éve (1857. november 

23-tól) üzemelő fahíd mellé, ill. helyett a megnövekedett 

vasúti forgalom számára 1888-ban tervezett szegecselt 

vasszerkezetű hidat. 

Az alapozási munkákat és a pillérek építését a Gregersen 

Guilbrand cég végezte, a vasszerkezeteket a MÁV 

Gépgyára (MÁVAG) gyártotta és szerelte. 

A hidat Baross Gábor avatta fel 1888. október 31-én. 

Feketeházy János egyetlen állami elismerése Baross Gábor 

írásbeli dicsérete volt 



A híd a XIX. század végén

A híd a XX. század elején



A DÉLI-ÖSSZEKÖTŐ VASÚTI HÍD

Magyarország jelenleg legforgalmasabb vasúti hídja a Déli-

összekötő vasúti híd. Az eredeti hidat sok szakirodalmi forrás 

szerint a fiatal Feketeházy János tervezte 1873-ban, bár erre 

korabeli írásbeli dokumentumot nem ismerünk.

Országgyűlés 1872-ben törvényt alkotott a Keleti 

pályaudvart és a Déli pályaudvart összekötő vasútvonal 

megépítéséről, az ehhez szükséges Duna-híddal. Ez a híd a 

Lánchíd és a Margit-híd után a harmadik budapesti Duna-

híd. 

Az építést 1873. szeptember 29-én már megkezdték az első 

mederpillér keszonjának süllyesztésével.

A hidat 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, miután 

a vasúti összekötés jogi problémái is tisztázódtak.



A kétvágányú híd képe Pest felől

Az első híd szerelése 1876-ban



Az első híd pesti parti nyílásának építése



Az első híd keresztmetszete



Az első híd elbontása utáni pillérek és a második híd



A KOMÁROMI ERZSÉBET-HÍD

A 2012-ben 120 éves komáromi Erzsébet-híd Feketeházy 

János tervei alapján 1891-92-ben épült. Kivitelezője a 

szolnoki vasúti hidat is építő, magyarrá lett norvég ács, 

Guilbrand Gregersen és Fiai cég volt. A forgalomnak a 

hidat 1892. szeptember 1-én éjfélkor adták át. 

Dunai Kishíd Dunai Nagyhíd



A komáromi Erzsébet-híd



Komáromi képeslap az Erzsébet-híddal, 1939.08.17.



A budapesti Szabadság-híd



A rohamosan fejlődő Budapest a Lánchíd és a Margit-híd (átadva 

1876. április 30-án) után újabb közúti hidak megépítését sürgette. 

1893-ban szavazott meg az Országgyűlés törvényt (XIV.) további két 

híd megépítésére. 

Az építést 1894-ben kezdte meg a Gärtner és Zsigmondy mérnöki 

vállalat, az alapok építésével. A vasszerkezeteket a MÁVAG 

gyártotta. Az utolsó szegecset maga a névadó Ferenc József császár 

és király verte be 1896. október 4-én, a híd ünnepélyes átadásán. 

1898-tól a hídon már villamos is közlekedik. 

A híd statikai megoldása azt bizonyítja, milyen fontos, hogy egy 

felfedezés megvalósíthatóságához rendelkezésre álljon a megfelelő 

anyag, gyártási- és építési technológia. Nem úgy, mint korábban a 

Verancsics Faustus által leírt és az elsőként megvalósult lánchíd 

esetében, itt a tudományos felfedezés és a magyarországi alkalmazás 

között még 3 évtized sem telt el.



Ferenc József híd egy Gerber-tartó,

1867. évi szabadalom alapján

Feketeházy János 1866-ban szerezte meg a mérnöki diplomáját, 

abban az évben, amikor Johann Heinrich Gottfried Gerber 

Nürnbergben bejelenti, hogy újfajta hídtartót talált föl, szabadon 

függő gerendakötéssel. 

Feketeházy ezt a szakirodalomból frissen megismert megoldást 

alkalmazta már 1893-ban a Fővám-téri pályázatánál. Elsőként 

valósult meg Duna-híd kizárólag hazai anyagból és kivitelezéssel. 

Elsőként alkalmaztak itt gerber-tartót. 



A híd budai hídfője









Az alkotók emléktáblája az egyik hídpilléren



A MÁRIA VALÉRIA-HÍD

A történelem során mindig fontos folyami átkelő volt 

Esztergom és Párkány között, de az itt megépült híd 

szimbolikus jelentősége és forgalmi szerepe egyaránt 

felértékelődött, mióta a Duna itt határfolyó lett és a híd 

országokat köt össze.

A hidat Feketeházy János 1893-ban tervezte, a híd 

formája, szerkezeti megoldása magán viseli tervezőjének 

korábbi hídtervezési tapasztalatait. 

A kivitelezésre 1893-ban kiírt pályázatot négy pályázó 

közül a magyarrá lett francia mérnök, a korábban a budai 

fogaskerekű vasutat is megépítő Charty Szaléz és Fiai cég 

nyerte. 



Török hajóhíd. Esztergom 1585 A repülőhíd. Esztergom, 1762



A híd hálózati terve, 1995



A Mária Valéria-híd avatás előtt, 1895.



Postázva: 1908



Mária Valéria-híd, 1928



Postázva: 1938

A csehszlovákiai Parkan (ma Sturovo, magyarul: Párkány) felől 





Nem választható el Feketeházy János nevétől a 

tokaji Erzsébet Tisza-híd sem. Ez a híd is, miként a 

budapesti Ferenc József-híd a millenniumra készült 

el. 1896. november 18-án adták át a forgalomnak. 

Ez is gerber-tartós megoldás volt, szegecselt 

acélszerkezetből készült. 

Feketeházy ötlete alapján a hidat az a Totth Robert 

tervezte, aki a Vámház-téri hídtervével Feketeházy 

mögött III. díjat kapott. A kivitelező itt is 

Gregersen G. és Fiai cég volt. 



Feketeházy ötlete alapján épült a tokaji Erzsébet-híd



Postázva: 1936







A bajai vasúti-híd tervezését is sokan Feketeházy 

János nevéhez kötik, de erről nincs bizonyító erejű 

írásos dokumentum. Ez az 1906-1908 között épült 

híd volt Bács-Bodrog vármegye első Duna-hídja, 

Budapesttől délre az első vasúti Duna-híd. 

Mindenesetre Feketeházy a híd építésének idején a 

MÁV számára még aktívan tervezett (1912-ig), ill. 

részt vett a hídtervezésekben és a megvalósítás 

ellenőrzésében. Így a tervezőség jogosan 

feltételezhető.



Feketeházy a bajai Duna-híd feltételezett tervezője



A híd gyári előszerelése



A híd próbaterhelése



Nagy valószínűséggel feltételezhető, hogy 

Feketeházy János tervei alapján épült 1894-ben, 

Poroszlón a Tisza-híd, mely a 

FüzesabonyDebrecen közötti vasúti és közúti 

forgalmat biztosítja. Feketeházy János 44 éven 

keresztül (1868-1912 között) volt aktív tervező, 

elsősorban vasúti és közúti hidak tervei kerültek 

ki keze alól. 1873-1912 között valamennyi MÁV 

tervezésű híd az ő nevéhez köthető



Feketeházy a poroszlói közúti-vasúti Tisza-híd vélt tervezője



Vasúti Vág-híd Galgócnál 

1898-ban 

és a mai állapot.



Vasúti Ipoly-híd 

Szobnál

Terv 1900. 

és mai állapot.



1873-1912 között Feketeházy Jánosnak minden MÁV 

által épített vasúti- és közúti hídhoz köze volt, vagy mint 

tervezőnek, vagy mint a vázlatterv (ma engedélyezési, 

vagy tenderterv) készítőjének, vagy mint 

típustervezőnek, vagy mint a típustervi adaptáció 

ellenőrének.

Ezért több mint 100 híd tervezőjének Feketeházy Jánost 

tartják, akkor is, ha ennek már nincs meg a közvetlen 

dokumentálása.



Postázva: 1900



Sarkad



cca. 1890.



A zentai Tisza-híd 

kb. 1930-ban



Száva-híd 1914-ben



Postázva: 1904



FEKETEHÁZY JÁNOS NEVEZETES 

ÉPÜLETSZERKEZETEI

Természetesen az életműben helyet követelnek az 

épületszereztek is. Így az 1870-74 között épült Vámház (a 

későbbi Közgazdasági Egyetem, a mai Corvinus Egyetem), 

az 1875-85 között épült Operaház vas tetőszerkezete, de 

mindenekelőtt a Keleti pályaudvar vágánycsarnokának 

lefedése. 

A Vámház és az Operaház vas tetőszerkezetét álmennyezet 

takarja az épület használóinak szeme elől, csupán a Keleti 

pályaudvar vágánycsarnoka fölött látható mindenki 

számára az eredetivel azonos formájú, szerkezetű 

csarnoklefedés.



A budapesti Operaház 1905-ben



Az Operaház tetőszerkezetének tervei



Az egykori Vámház, a jelenlegi Corvinus Egyetem



Az egyetemi aula álmennyezete takarja az acélszerkezetet



Öntöttvas oszlopsor



A belső udvar jelenlegi lefedése



A Kelti Vasúti Társaság pályaudvarát (eredeti elnevezése 

Magyar Királyi Államvasutak indóháza volt) 1884. 

augusztus 16-án nyitották meg. Építész tervezője Rochlitz 

Gyula (1827-1886) műépítész volt, a freskókat Than Mór 

és Lotz Károly, a kor nemes festőművészei készítették. 

Az alulfeszített íves acéltartós térlefedés ma is eredeti 

szépségében látható.



A Keleti pályaudvar csarnoklefedése

A tetőszerkezet főtartó terve



A tetőszerkezet szerelése



Csarnok belső részlet



A Keleti Pályaudvar főhomlokzatának részlete



Budapest-Kőbánya. MÁV Északi Járműjavító.

A Feketeházy János által tervezett acélszerkezetes csarnok elnevezésében a 

kivitelező cég neve maradt meg: Eiffel csarnok



Épült 1886-ban.

Hossza 220 m, szélessége 110 m.

Benne egyszerre 95 gőzmozdony fért el javításra.



Jó állaggal maradt meg az acélszerkezeti rész a 2011. évi végleges bezáráskor 



2015-ben megkapta a Magyar Állami Operaház.

Teljes felújítást terveznek.

Itt lesznek az Operaház központi műhelyei és raktárai, próbatermei, Bánffy kis-

színház (340-400 ülőhely, nagyzenekari árokkal), két operaházi méretű 

próbaszínpaddal.



Az eredeti szerkezet látható maradt.

327 típusjelű gőzmozdony elhelyezve szeneskocsival és étkezőkocsival.

2017. április 27-28-án a MITEM Nemzetközi Színház Fesztivál (Nagyszombati 

Színház  Faust előadása) már felavatta



A 20 hektár területből 6,5 hektárt kap meg az Operaház. Megtartanák a nagy 

kéményt és a hátsó vasútállomást, ami Radnai Állomás néven a képzőközpont 

lenne.

Feketeházy emlékszobát (is) kívánnak létesíteni



A híd nem csupán egy vízfolyások, völgyek fölötti átközlekedést 

biztosító mérnöki-műszaki alkotás. Sokkal több annál. A gazdaság, a 

kereskedelem, a kultúra összekötő kapcsának szimbóluma. 

A híd kiemelt szimbólum az országok közötti határfolyók fölött, ahol 

a hidak sorsát a legszélesebb társadalmi körben nemzetközi figyelem 

kíséri, hiszen ezek a határon átnyúló közlekedés lehetőségének 

biztosításával az országok, nemzetek közötti kapcsolatokban a 

történelem során az árukkal, a dologi javakkal egy időben a szellemi 

javak átáramlását, kölcsönös megismerését is biztosították. Ott, ahol 

egyszer a folyó két partján élő népek valamikor átkelőt létesítettek, 

ezen át gazdasági-kulturális kapcsolatot folytattak, ott ezek a hidak 

a későbbiekben elpusztíthatatlanokká váltak, lerombolásuk után 

mindig újjászülettek.

A HÍD





1919.



A híd 2003 tavaszán



Komáromi Erzsébet-híd, 2012.



Köszönöm a figyelmet.


