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Az új híd krónikája 

A Bertalan-emlékmű „félárbocon" 

Panoráma, anno 1978. 

Darut emel a dara, 1978. január 

Vél, 1978. március, szegedi oldal 

„Amikor éppen annyi idős vol-
tam, mlnt most te, tanúja voltam 
én is egy hídépítésnek. Igaz, nem 
acélból és betonból készült, ha-
nem fából, meg vas csónakból, de 
ugyanazon a helyen kötötte össze 
Szegedet Újszegeddel, mint ez az 
új. 1944 őszén volt ez. azután, 
hogy Szeged felszabadult. Kato-
nai pontonhíd, meredek lejtésű, 
nyikorgó, döccenős, de híd volt 
az azért. Vigyél tejet az újszege-
di nagymamának, mondtam reg-
gelenként a kisfiamnak, s ő fog-
ta a rollert, átkerekezett a túlsó 
partra, egy óra sem telt el, már 
visszaért Az unokámat nem 
merném most elengedni. Har-
mincöt év alatt sok minden meg-
változott. A forgalom is" 

De sokszor hallottam ezt a tör-
ténetet! Utoljára aznap este, hogy 
délután — a jobb parton minden-
felé hiába keresvén krónikást mi-
voltom készséges támaszalt. a 
hídépítés vezetőit — gondoltam 
egy merészet, s az aszfaltozó gé-
pek, burkolatfestő sablonok kö-
zött s7.lalomo7.va átkerekeztem az 
újszegedi oldalra. „Talán lent, a 
lépcsőknél" — igazítottak útba, 
de hiába. Ott álltam, ahol 1976-
ban még a Bertalan-emlékmű. 
Gyermekkori erőmutatványatnk, 
ügyességi próbáink színhelye, a 
fogócskakörök középpontja, a nagy 
téli szánkózások rajthelye. Már 
felnőttként vitáink témája: ma-
radjon-e vagy sem. Egyre ritkáb-
ban idézzük fel, hogy ls volt az 
a robbantás. A fénykép dőltében 
merevíti ki. így marad meg most 
már az emlékezetünkben? 

Igazuk volt-e azoknak, akik 
amellett kardoskodtak: Szegednek 
elegánsabb, nagyvonalúbb, város-
képileg különlegesebb híd kelle-
ne? Kábelhíd, sudár tartóoszlo-
pokkal, mint Pesten az Erzsébet! 
Vagy azok szóltak Jól, akik mér-
téket akartak tartani az építési 
költségben, 8 az alföldi város 
jellegéhez illőbb formában is? A 
műszaki-gazdasági számítások 
mindenesetre ez utóbbiakat iga-
zolták. S valljuk meg: a kész híd 
is. A tervezésében közreműködő 
alkotócsoportok — Strébl László 
és Hunyadi Mátyás vezetésével 
— az ország második leghosz-
szabb. a támfalakkal és feljáró-
hidakkal együtt 1020,65 méteres 
hídját úgy rajzolták a Tisza fölé, 
hogy az a maga három százalé-
kos emelkedésével és Újszeged 
felé valamivel enyhébb lejtésével, 
s egy képzeletbeli hat kilométer 
sugarú kör ívét követő vonalával 
ellensúlyozza a beton s az acél 
merevségét. Ez a lendületes ív 
akár a víz felől, csónakból, akár 
a két partról, vagy éppen a ma-
gasból, az újszeged! magasház te-
tejéről nézzük, könnyedén bele-
simul a Tisza-parti városképbe, 
a hídra vezető körutak most már 
találkozó, egymást „kézen fogó" 
lendületébe, s a kanyargó folyó 
sokszor megcsodált panorámájá-
ba. Nem is egészen véletlen hát, 
hogy a hídépítés folyamatát fel-
idéző képek sorában azzal a lát-
képpel is találkoznak olvasóink, 
amely már a hídénítés első. lát-
ványosabb szakaszában, az újsze-
gedi feljőrőhfd vasbeton gerendá-
inak összeillesztésekor meggyőz-
hette a kétkedőket 

A kicsit is figyelmes szemlélő 
— voltunk egy páran, hiszen azo-
kat is annak kell tekinteni, akik 
az Odesszai körúton laknak, s 
megértéssel tűrték lakásuk köz-
vetlen közelében az építéssel 
együttjáró kellemetlenségeket, 
meg azokat is. akik hétvégeken, 
délutánonként a híd felé sétál-
gattak, megmutatni a gyerekek-
nek: az ott az úszódaru, az meg 
egy kéttestű hajó — szóval a 
szemlélődök is láthatták: napról 
napra változik a kép. 1977. feb-
ruárjától ugyancsak vigyáznia 
kellett annak, aki például így 
kezdte a mondatot: most éppen 
az újszegedi parti pillérnél dol-
gozik a cölöpöző. Egyrészt előfor-
dult, hogy másnapra ez a mun-
kafolyamat már végetért. meg 
olyan ls volt. hogy más építke-
zéshez vezényeltek egy gépet, 
nyilván, mert ott nagyobb szük-
ség volt rá. Hogy emiatt bárki is 

siránkozna, nem fordulhatott elő. 
Egy ilyen területileg is nagy ki-
terjedésű, meg jellegében is ösz-
szetett munkafolyamat mindig le-
hetőséget adott az átszervezésre. 
Elöntötte a szerelőteret az ér? 
A kéttestű uszály tetején ácsol-
tak új szerelőteret. Tél volt. 
munkát lassító? Raktak házat a 
fél híd tetejére, még fűteni is le-
hetett bent. Helyet kerestek ma-
guknak a festők — fóliával vet-
ték körül a feljáróhfd alját. Las-
san haladtak a szigetelők? Kap-
tak a fejük fölé villanyt, meg 
sátrat, éjszaka is dolgozhattak 
már. 

Hogy a hídkrónika írása köz-
ben sok emberrel találkoztunk a 
csaknem három év alatt, az ter-
mészetes. De hogy „tabutéma" so-
sem volt, hogy egyszer sem 
mondták: nem nőnek való hely 
ez, tyúklétrákon mászkálni a zaj-
ló Tisza fölött; korlát védelmé-
ben, s kísérettel, az igaz, de mé-
giscsak tériszonyos magasságból 
leereszkedni egyik szerelőpadról 
a másikra. 1977. február tizedi-
ke óta csak a Délmagyarország-
ban ötven kisebb-nagyobb cikk-
ben írtunk a hídépítésről. Beszá-
mítva a mai. a hídavatás napján 
megjelenő, visszaemlékeztető kép-
sorunkat is, csaknem száz fény-
kép segítette olvasóink tájékozó-
dását: hol tartanak a hídépítők. 
Számításaink szerint húsz oldalas 
újságot töltenének meg az új híd 
krónikájának lapjai, s ez a vál-
lalkozásunk — tudomásunk sze-
rint — már terjedelme miatt is 
ritkaság a magyar sajtóban. 

Indokaink maguktól értetődőek: 
Szeged várostörténetének a fel-
szabadulás utáni egyik legna-
gyobb és leglátványosabb beruhá-
zása, a hídépítés minden eddigi-
nél nagyobb hatású lesz a közle-
kedésben. a város életében. Az a 
nagyszerű elképzelés, mely Lech-
ner Lajos nevéhez fűződik, s a 
város sugaras-körgyűrűs szerke-
zetével Jellemezhető legszembetű-
nőbben, a körutakat összekötő 
híd építésével vált Igazán befe-
jezetté. A híd nem egyszerűen 
összekötő kapocs a két part kö-
zött, hanem a mai igények isme-
retében a távlati közlekedéspoli-
tikai elképzelések, városrendezési 
alapelvek egyik pillére is. Felső-
város és Dél-Üjszeged kapcsola-
tát például, vagy húsz év múlva 
a városon csak átmenő járművek 
zavartalan útját aligha képzelhet-
nénk el a mai, egyetlen, kétszer 
egy sávos közúti hídon. Az épít-
tető, a városi tanács előrelátásá-
nak köszönhető, hogy már az öt-
tíz év múlva jelentkező igénye-
ket is figyelembe vették az új 
híd építésekor. A világítótestek 
tartóoszlopaira erősíthetik majd 
a trolibusz felsővezetőkének tar-
tóit, s a Jelzőlámpákat is azért 
erősítették az úttest fölött átívelő 
portálokra, hogy a troli zavarta-
lan útját biztosíthassák. Gondos 
íorgalomszervező munka előzte 
meg az új híd átadását azoknál 
az intézményeknél ls, amelyek 
csak közvetve voltak érdekeltek a 
hídépítés folyamatában. 

Szeged szívügyének tekintette 
ú j hídját — építése zavartalan 
menetének biztosítására koordi-
nációs bizottság alakult Olyan 
testület, amelynek minden ülése 
hozott eredményt, siettette, segí-
tette a zavartalan anyagellátást, 
a soron kővetkező feladatok ész-
szerű ütemezését. És mégis elhi-
hetjük a hídépítő vállalat szege-
di építésvezetőjének: ha egyszer 
megérnénk, hogy a részletterve-
ket nem folyamatosan kapják, 
hanem jóelöre, ha az előkészítés-
ben részt vennének azok, akik a 
több évig tartó munkát a helyszí-
nen irányítani fogják, akkor az 
előkészítésre szánt — talán hosz-
szabb — idő megtérülne: a kivi-
telezés idejének rövidülésével 

S akkor talán elkerülhető len-
ne a szegedi eset: ha a két par-
ton állomásozók kapcsolatba 
akartak lépni egymással, az épít-
kezés első hónapjaiban a régi hi-
don átküldték egy kocsit, vagy 
csónakba ültek. Pedig elég lett 
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volna egy telefonvonal az üze-
netközvetítésre. Aztán persze 
kaptak telefont is. Előfizettek a 
Szegeden megjelenő napilapokra 
is addig bizonytalan volt, hozzá-
jutnak-e az aznapi újsághoz. . . 
Idővel kialakultak a dolgok: ház-
hoz jött az ebéd. berendezkedtek 
az Irodákban. Most majd lebont-
ják a felvonulási épületeket, el-
egyengetik, fűmaggal szórják be 
a helyüket. S mert télen nem le-
het festeni, majd tavasszal sárgá-
ra mázolják a híd acélszerkeze-
tének belső résmit is. A feljáró-
hldak alatti területek hasznosítá-
sáról döntöttek már — autópar-
kolók lesznek. 

A hídépítőkről — s most mind-
egy, hogy a Ganz-MAVAG acél-
szerkezetének szerelőire, vagy a 
Hídépítő Vállalat munkásaira 
gondolunk — szóval a hídépítők-
ről tudnunk kell, hogy akinek 
igazán vérében van a mesterség, 
az el nem cserélné a mostoha 
körülményeket védett műhely-
munkára. lazább tempójú bri-
gádra. A hídépítés fontosabb 
mozzanatainak tanújaként állít-
hatja a krónikás: a hidászok 
mesterségében nem a fizetség a 
vonzó. Pénzügyekkel aligha ma-
gyarázható, hogy a mederpillér 
alapozásakor senki nem nézte az 
óráját, mert tudták; a folyó víz-
szintjét nem Időmértékkel mérik; 
hogy a hídzáráshoz viszont — 
amikor a két part felöl épített, 
szerelt acélszerkezeteket az utol-
só taggal összekapcsolták — min-
denki az óráját nézte, mert ha 
még egy negyedórát késnek az 
akcióra hívott vendégek, akkor 
„lefújhatják" az egészet, a kriti-
kus ponton túlra melegszik fel 
az acéltest, s néhány milliméter-
rel nagyobb lesz a kelleténél. . . 
Nem a fizetség teszi vonzóvá a 
hidás7.mesterséget. de akkor mi? 
A tág tér. a szabad levegő, a 
víz illata? Hogy itt diplomás 
mérnökök kérdik magitól értető-
dő természetességgel a négy ele-
mis segédmunkástól: jó lesz így? 
Mert itt nem szégyen, ha a má-
sik több hidat épített már, s nem 
baj, ha a huszonnyolc éves diri-
gál az apjakorúnak? 

Mindig hitetlen, örökké a dol-
gok rosszabbik oldalát látó Isme-
rősöm fogadott azzal, vagy két 
hónapja, hogy „na ugye meg-
mondtam, máj- a híd sem lesz 
kész határidőre!" Akkor még ja-
vában szigeteltek, aszfaltoztak, 
lámpaoszlopokat szereltek, fes-
tettek. minden olyan féligkésznek 
tűnt. Aztán négv hét sem telt el, 
s az illető visszavont mindent 
„Ez félelmetes, ahogy itt most 
minden felgyorsult" — mondta. 
Azt hiszem, tévedett. A híd át-
adását megelőző egy hónapban 
sem történt több, mlnt 1978 au-
gusztusában. vagv Idén május-
ban. Csak jobban figyeltünk. 

Esténként már átsétáltunk ÜJ-
sre?edre, meghallgattuk a fiunk 
élménybeszámolóját: „és fent ke-
rekeztünk a srácokkal a hídon", 
lestük a hírt: sikerült-e a teher-
próba, olvastuk az emléktábla 
szövegét, s úgy alakítottuk a 
mai nap programját, hogy elme-
hessünk a hídavatóra. És majd 
lenézünk onnan fentről a vízre, 
és eszünkbe Jut Arany János bal-
ladája. amely a rakodópart alsó 
kövén ülve József Attila — és 
tulajdonképpen mosolyognJvalók 
lesznek ezek a gondolatok, hiszen 
a Hídavatást. meg a Dunánál-t 
nem írhatnák meg ma... Ma csak 
azt írják meg a költők — és nem 
is bizt06, hogy a szegedi ú j híd-
ról szólva — hogy tisztelet az 
építőknek,, és az újság is csak 
arról szól, hogy becsüljük meg 
a tisztes munkát, ha így, szó 
szerint nem Írja ls le a króni-
k á s . . . 

Hát akkor most menjünk. Híd-
avatás lesz ma Szegeden, délelőtt 
11 órakor. Találkozunk az új hí-
don I 
Képes krónika: 

SOMOGYI KAROLYNÉ 
Szöveges krónika: 

PÁLFY KATALIN 


