120 éves az esztergomi Mária Valéria Duna-híd

Rév, hajóhíd, repülőhíd
A török hajóhidat 1585-ben építette Szinán budai pasa. 1664-ben a császári csapatok
elrombolták, a török azonban újjáépítette, s a híd csak az 1683-as párkányi csatában
pusztult el a menekülő török csapatok rendkívüli terhelése, és a császári csapatok ágyúzása
miatt.
A korabeli metszetek több hajóhidat is mutatnak egy-egy ostrom alatt, ennek oka, hogy így
igyekeztek a folyami átkelőhelyeknél meglepni az ellenséget.
Esztergom felszabadítása után rév működött.
1762-ben repülőhidat állítottak a forgalom szolgálatára, amivel a folyót 6-8 perc alatt
lehetett átszelni.
A repülőhíd egy teherszállító úszómű (komp), amelyet egy 400 m hosszú kötéllel a Duna
közepén lehorgonyzott lánchoz, esetleg lehorgonyzott hajóhoz vagy úszóműhöz rögzítettek. A
kompot folyásirányhoz viszonyítva ferdén állították, és így azt a folyó sodrása hajtotta a kötél
által meghatározott ív mentén az egyik parttól a másikig.
1842-től ismételten hajóhídon lehetett átkelni a Dunán.
Az 1848-49-es szabadságharcban a híd megsérült, 1849-ben felgyújtották. Csak 1851-ben
adták át ismét a forgalomnak.
A megnövekedett hajóforgalom és a gőzhajózás miatt több szigorú szabályt hoztak a nyitási
időre, a híd éjszakai kivilágítására és a gőzhajók érkezésének jelzésére.

Repülőhíd

Török kori hajóhíd

Hajóhíd a XIX. században
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A régi híd tervezése
1893-ban felmerült az igény, hogy Pozsony (1890) és Komárom (1892) után Esztergomban
is állandó híd épüljön. Döntő lépés volt, hogy az érsekség 1892-ben lemondott vámszedési
jogáról, így állami költségvetésből épülhetett meg a híd.
A híd kéttámaszú csonka sarló alakú tartók sorozata. Hasonló a komáromi Erzsébet Dunahídhoz, de az ottani egyforma nyílások helyett itt a part felé csökkenő méretű nyílásokat
alkalmaztak.
81,50 m + 100,00 m + 117,00 m + 100,00 m + 81,50 m = 480,00 m
A vasszerkezetet vasúti közlekedés hatásaira is méretezték, mert az eredeti feladatkiírás
szerint itt egyvágányú vasútvonalat is kellett volna létesíteni, ami Esztergom és Párkány
vasútállomásait kötötte volna össze.
A híd tervezője Feketeházy János volt.

Alsó és felső övek keresztmetszetei

Helyszínrajz a hajóhíddal:
az új híd tengelyét a hajóhíd vonalától körülbelül 120 m-rel feljebb jelölték ki

Kereszttartó
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Alsó szélrács
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A régi híd építése
A meghívásos tárgyaláson, melyen négy vállalkozó vett részt, Cathry Szaléz és fia, a
fogaskerekű vasút és a pozsonyi Duna-híd építője nyerte el a megbízást.
Az építkezés helyére történő felvonulás és a megvalósítás előkészítése 1893. december 1-től
1894. február 28-ig tartott.
Az alépítmények építését 1894. február 23-án kezdték meg acélkeszonok építésével, éjjelnappali munkával, helyenként robbantással. Érdekesség, hogy a keszonkamrában
villanyvilágítás mellett dolgoztak. Előrehaladás: napi 8 – 40 m3 volt. 1894 végére készültek
el az alépítmények
A híd szegecselt vasszerkezetét a Magyar Királyi Államvasutak gépgyárában állították
elő. Az egyes tartóelemek igen sok elemből állnak, és kézi erővel kellett beverni mintegy
490 ezer szegecset.
A felhasznált anyagmennyiség: A felszerkezet súlya 5 t/fm. Az alépítmények építéséhez
16 000 m3 strázsahegyi mészkövet, 1000 m3 neuhausi gránitot és 700 m3 süttői vágott
mészkövet használtak fel.
A próbaterhelést 1895. szeptember 11. és 18. között kavicsterheléssel végezték.
A híd ünnepélyes átadására 1895. szeptember 28-án került sor.

Építés közben

Beépített anyagmennyiség

Korabeli felvétel a híd építőiről

Átadás

1895-2015

120 éves az esztergomi Mária Valéria Duna-híd

Feketeházy János
Életének főbb állomásai

Munkássága
1842.
május
16-án
született
Vágsellyén
hatgyermekes család második gyermekeként.

egy

Elemi
iskoláit
szülőhelyén
járta
ki,
majd
Nagyszombaton tanult, és az utolsó középiskolai
osztályt a nyitrai piarista gimnáziumban végezte, ahol
1861-ben érettségizett. Ezután a bécsi műegyetemen
tanult, majd a zürichi műegyetemen folytatta
tanulmányait, ahol 1866-ban mérnöki oklevelet kapott.
Visszatért Bécsbe, ahol az Osztrák Államvasutak
Igazgatóságánál vállalt munkát, de rövidesen irányító
szerepet a tervezőirodában. Itt részt vett a wienstadlaui duna-híd, valamint a Boszporusz-híd
terveinek készítésében.

Az 1861. évi kiegyezés után Magyarországon meggyorsult a vasúthálózat kiépítése. 1867-ben
2285 km volt a vasutak hossza Magyarországon, ez 1873-ra 6253 km-re, 1890-re 11246 kmre növekedett. Ez a három időpont azért érdemel említést, mert egybeesik Feketeházynak a
MÁV keretében végzett munkájának időszakával.
A vas és acélgyártás technológiai fejlődése annak sokrétű felhasználását tette lehetővé, és
alkalmazása az építésben is rohamosan növekedett. Feketeházy legjelentősebb alkotásai
acélanyagú szerkezetek, bár az első időkben a Vasútépítési Igazgatóságon belül kő és
hegeszvas hidakat is tervezett.
Közreműködésével készültek el az első alépítményi szabványaink is.
Feketeházyt, mint az egyik legkitűnőbb acélszerkezet tervezőt ismerjük, ám korának új, feltörő
anyagával, a vas és beton kombinációjával is foglalkozott. "Vasbeton mennyezet" című
találmányát 1901-ben fogadták el hivatalosan.

Az 1867. évi kiegyezéskor hazatért, és már május 20án tagja lett a Magyar Mérnök- és Építész Egyletnek.
A Vasútépítési
igazgatóságnál
csak
mérnökgyakornokként tudott elhelyezkedni. Az Igazgatóság
1873-ban átkerült a MÁV kötelékébe és Feketeházy ott
dolgozott 1892-ig, amikor is - már főmérnöki
beosztásból - saját kérésére nyugalomba vonult. Ez
azonban nem jelentette a szakmai tevékenységtől való
visszavonulását, hiszen a Szabadság híd terveit ez után készítette el.
Felesége Szecsey/Fekete Júlia volt, két gyermekük született, Gyula
és János.

Szegedi Belvárosi Tisza-híd

1927. október 27-én 85 éves korában hunyt el. A vágsellyei
temetőben található családi kápolnában helyezték örök
nyugalomra.

Szolnoki vasúti Tisza-híd
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Budapesti Ferenc József híd

Komáromi Erzsébet Duna-híd
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A régi híd képeslapokon
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A híd első sérülése

Helyreállítás, beavatkozások

1919. július 22-én este 19:30 és 19:45 között véletlen baleset következtében a Párkány felőli
első mederpillérnél felrobbant egy töltet (valószínűleg az őrségre kirendelt katonák óvatlan
kezelése miatt), és a hídív vége a vízbe csúszott.
Ideiglenes gyalogjárót ácsoltak.

1921-ben ki-, illetve felemelték a sérült hídrészt, a végleges javítás azonban csak 1927-ben
lett kész.

A helyreállítás során jelentősebb átépítés is történt: a fa pályaszerkezetet vasbeton
pályalemezre cserélték, és aszfaltburkolatot kapott a pályalemez (a korábbi fakocka helyett).
Ezen kívül a felújított nyílás szerkezetét új mázolással látták el.
1938-39-ben időszakos hídvizsgálat készült, melynek eredményeképpen mintegy 38 ezer
szegecset cserélt ki a Magyar Vagon- és Gépgyár.
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A híd pusztulása

Roncseltávolítás

A II. világháborúban a visszavonuló német egységek 1944. december 26-án felrobbantották
a híd három középső nyílását, amelyek a vízbe zuhantak, és a 4. számú pillért súlyosan
megrongálták.

1945. május 9-én részletes felmérés készült a roncsokról.
A hajózást súlyosan akadályozó roncsok eltávolítása 1949-ben fejeződött be.

Roncsok kiemelése

Sérült pillér

Állagmegóvás
1955: a magyar oldali vasszerkezet állagmegóvó mázolása
1960-62: a súlyosan sérült mederpillér helyreállítása, világítás kiépítése a hajózás biztonsága
érdekében
1993: a magyar oldalon elbontották a vasbeton pályalemezt és elkészült az acélszerkezet
korrózióvédelme

Roncsok

Kilátás a Bazilikából

A pályalemez nélküli szélső nyílás
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A pilléreken nem híd áll, hanem villanyoszlop
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Út az újjáépítésig

1960-as, 70-es évek: szinte évente ülésezik a „Magyar – Csehszlovák
Közlekedési Albizottság”, mindvégig eredménytelenül.
1980-as évek: egyre több helyi szerv, civil szervezet szorgalmazza az
újjáépítést.
1990-es évek: kétoldalú szakértői tárgyalások kezdődnek, de a Bős –
Nagymarosi vízlépcső ügye mindig közbeszól! (2,0 m a vitatott szintkülönbség
a hajózási űrszelvényben)
1995-ben ígéretes Centenárium: megegyezés született a figyelembe veendő
vízszintről.
A híd átadásának 100 éves évfordulóján a két ország közösen PHAREsegélyért folyamodott.
1995. december 12: pozitív döntés: 5 millió Eurot különítettek el a híd
újjáépítésére.
A híd újjáépítésének megkezdésére további 5 évet kellett várni.
De támogatás összege időközben megduplázódott: 10 millió Euro
1999. szeptember
újjáépítésről.

16-án

kormányközi

egyezmény

Szerződéses összeg a híd újjáépítésére: 11.638.720 Euro
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Változatok az újjáépítésre

Eredeti megjelenést idéző, korhű újjáépítés

Tömör gerinclemezes, változó magasságú gerendahíd

A híd három hiányzó nyílásának eredeti formában történő felújítása. A tervjavaslat megtartja
az eredeti híd mértani alakját és az egyes rudak keresztmetszeti formáját. A három hiányzó
nyílás pótlására készített javaslat 6,5 m széles útpályával és „B” terhelési osztállyal számol. A
terv teljes egészében hegesztett acél szerkezetet javasol, amelyben a szerelési illesztéseket nagy
szilárdságú feszített csavarok biztosítják. A középső nyílásban kívánatos 100 x 10 m méretű
hajózási űrszelvény biztosítására az eredeti mederpilléreket magasítani kell.

Ez a változat a három lerombolt nyílás pótlását folytatólagos tömör gerincű gerendával tervezi.
A felső ortotrop hídpályával ellátott kétgerincű gerenda magassága 3,0 és 4,0 m között
változik. A felfekvési helyeken haránt irányú acélkeretek (lábak) kerültek kialakításra úgy,
hogy az eredeti pilléreket nem kell magasítani, és a főtartók az eredeti gránittömbökre
helyezhetők.

Párhuzamos övű, folytatólagos rácsos gerendahíd

Ferdekábeles szerkezet

A három hiányzó nyílás helyére 103,5 + 120,7 + 103,5 = 327,7 m támaszközű folytatólagos
rácsos gerenda kerül, amelynél a főtartók magassága 10,0 m. A folyampillérek helyén az új
szerkezet ferde rúdtámaszok segítségével az eredeti talpkövekre kerül, úgyhogy az eredeti
pillérek költséges magasítása elhagyható.

A háromnyílású, szimmetrikus, ferdekábeles rendszer a hídépítészet korszerű stílusát idézi. Az
eredeti szélső nyílásokban a háború emlékét idézik. Tömör gerincű tartókkal történő pótlásuk
után (II. szakasz) a híd elnyeri egységes stílusát. A gerenda a pilon haránttartóján, illetve
lábon kerül elhelyezésre úgy, hogy a pilléreket nem kell magasítani.
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Az újjáépítés tervezése
Több változat elvetése után született a
döntés, hogy a két megmaradt nyílást
felújítva, megerősítve meg kell tartani, a
hiányzó három nyílásban pedig a régivel
azonos
megjelenésű,
de
korszerű
hegesztett, feszített csavaros szerkezetet
kell építeni.
A híd acél pályalemezes lett a szélső
nyílásokban is.
A hajózás követelményei miatt a pályaszintet
jelentősen meg kellett magasítani, ehhez a
pilléreket fel kellett falazni és a
megmaradó szerkezetet is fel kellett
emelni.
A terveket a Pont-TERV Rt. és a Dopravoprojekt készítette.

Felső öv csomópont

Felső keresztkötés

Acélszerkezet keresztmetszete

Pályaszerkezet: vasbeton helyett ortotrop acél

Megmagasított pillér
Lámpa

1895-2015

Korlát

Végoszlop
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Újjáépítés I.
11 év komolyabb előkészítést követően kezdődhetett meg, 11 hónap alatt fejeződött be.
A kivitelezést egy nemzetközi konzorcium végezte. Az alépítményi munkákat az Inženierské
Stavby, az acélszerkezeti munkákat a Ganz Acélszerkezetek Rt. és a Közgép Rt. végezte, a
Hídépítő Speciál Kft. közreműködésével.
Az új, egyenként 5-600 tonna tömegű rácsos szerkezeteket a Párkány felőli parton, néhány
km-re a helyszíntől szerelték össze, és nyílásonként egy darabban, vízi úton szállították a
beépítés helyére, majd az e célra készített vízi emelőszerkezettel emelték fel és
helyezték a pillérekre.
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Újjáépítés II.
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Átadás
Az ünnepélyes forgalomba-helyezésre 2001. október 11-én került sor.
– Bár már 3 héttel hamarabb is készen volt.

Az átadást óriási érdeklődés kísérte

Hídszentelés

A hidat a két ország kormányfője és az EU képviselője adta át

Szalag egy darabja
Az új híd

A komp utolsó útja
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Átadásra készült emlékérem
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A híd napjainkban

Tervezés

Nyílások száma

Pont-TERV Rt. és Dopravoprojekt
alépítmények: Inzenierské Stavby
acélszerkezet: Ganz Acélszerkezeti Rt. és Közgép Rt.
5 meder + 1 parti

A meder híd támaszközei

85 – 102 – 119 – 102 – 85 m

Legnagyobb szabad nyílás

115,1 m

Híd szerkezeti hossza:

515,9 m

Alaprajzi kialakítás

egyenes

Forgalmi sávok száma

2

Kocsipálya szélessége

6m

Híd teljes szélessége

12,4 m

Felület

6 396 m2

A híd szerkezeti rendszere

kéttámaszú csonka sarló alakú rácsos tartók sorozata

Alapozás

vasbeton szekrényalapozás

Elhelyezkedés

11 326. sz. Esztergom-országhatár bekötő út

Kivitelezés
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