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Amikor a Palotás-díj eddigi kitüntetettjeinek névsorát 

alkotó, gyakorlati szakemberek nevét látva, arra gondoltam, 

tudomány doktora, nem terveztem vagy kiviteleztem nevezetes 
építményeket, csak tettem a dolgomat, mint a KPM közúti 

kaptam.. Köszönöm a kuratóriumnak, hogy engem választottak. 

1927. szeptember 16-án születtem Budapesten. Családom 

érettségiztem.

hallgatóval.
Vermes Miklós személyében kiváló gimnáziumi kémia- 

hamar rájöttem, hogy itt bizony tanulni kell. És nem csak az 

olyan újdonságok jelentek meg, mint az acélnál a hegesztés, 

egyetemen nem tanulhattam.

geodéta szakok között kellett választani, a hídépítés mellett 

általános mérnöki oklevelet kaptam. Az utolsó tanévben a 

szóhasználattal docens (nem címzetes, hanem igazi) lehettem 

matematika nem volt az esetem.
Mivel azonban az illetékesek nem találtak alkalmasnak 

kinevezésre nem számíthattam. (Mai szemmel nézve, hálás 
lehetek az illetékeseknek.) Más állás után néztem, és néhány 

a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium közúti hídosztályán 
kötöttem ki. Itt 38 évig dolgoztam megszakítás nélkül. 

ívhídjai, a tokaji Tisza-híd, a sárospataki Bodrog-híd. Az 

kapcsolatos nemzetközi helyzet is indokolta az építést. 

(1. ábra

át az állványozásig és az állvány leeresztéséig mindent meg 
lehetett tanulni és gyakorolni. 

vasbeton ívhíd épült (2. ábra

Dr. Träger Herbert
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1. ábra: A varasdi völgyhíd
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állványzat volt szükséges, aminek láttán egy helybeli szekeres 

szenvedett hídját egy, ötletem alapján létre jött szabadalom 

korrózióvédelem hiányában – szálszakadást észleltek. A sérült 
kábeleket lehetetlen lett volna kiszerelni és újakkal pótolni, 

Tokajban és Sárospatakon a háború után épült ideiglenes 
szerkezetek helyett kellett végleges hidat építeni. A tokaji hídon 

átalakítás szükséges (3. ábra). A sárospataki hídnál nem a 
szokásos módon, a híd közepe a legmagasabb pont, hanem 
a híd végig hosszirányú esésben van. Így jobb a vízelvezetés 

4. ábra). A pálya 
megemelése eltemetett néhány nyomorúságos kunyhót, 
ezek helyett új házakat építettünk a város túlsó szélén. Így a 
magasépítésbe is belekóstoltam, bár a házak egyáltalán nem 
voltak magasak.  

Az ötvenes években alig voltak nemzetközi kapcsolataink. 

én itthon, nyugdíjazásom után. Magyaros vendéglátásban 

ritka. 

önállóan irányítottam (5. ábra
hogy a mederhíd ideiglenes szerkezetét oldalirányban el kellett 

le kellett zárni és Szolnok két része is el volt vágva egymástól.

biztosítani kellett, hogy a munka árvíz idején is zavartalan 

6. ábra
a mellette töltött évekre nagy szeretettel emlékezem. 1973-ban 

értekezleten legyen tilos a dohányzás és óránként tartsunk 
szünetet. A javaslatot sikerrel bevezettem.

2. ábra: Keleti-fõcsatorna-híd

3. ábra: A tokaji Tisza-híd

4. ábra: A sárospataki Bodrog-híd

5. ábra: A szolnoki Tisza-híd

6. ábra: Az Erzsébet híd
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Tisztségemet 1988. évi nyugdíjazásomig töltöttem 

vezettünk be, a szabad szerelést, a szabad betonozást és a 

7. ábra), a 

(8. ábra
vasbeton pályalemezzel (9. ábra), de itt és most a vasbetonon 
van a hangsúly. Azt is meg kell mondani, hogy miközben 
szorgalmasan építettük a nagy és még nagyobb hidakat, a 

adódott (10. ábra), de a továbbiakban már 2-3 évenként 
készült el egy-egy új, ilyen híd a Körösök táján. Néhány év 

híd épült Budapesten, a mai Nyugati téren. Százezrek látták 

hogy vigyázzanak, mert a hiba halmozódhat. Mégis így történt, 
mire visszajöttem szabadságról, akkora lett a hiba, hogy néhány 

aki a szabadon szerelt hidak nagymestere volt és segített 
helyrehozni a hibát.

A szabad betonozás bevezetésekor óvatosabbak voltunk és 
a Csongrád – Szentes közötti Tisza-hídnál (11. ábra
segítséget vettünk igénybe. Ilyen módszerrel készült még a 

12. ábra

épült ezzel a módszerrel.

nem volt ott. A hegyeshalmi, tartóbillenéses baleset után 

tettem. A nyelvismeret nagyon hasznosnak bizonyult. Többször 

az s, zs, dzs hangokat. Amikor a német Stahl helyett sztált 
mondtak, nem okozott gondot, de amikor angolul bridzet 
mondtak, egy pillanatig gondolkoznom kellett, míg rájöttem, 

Berlinbe. Külön kocsiban utaztunk és utolsó este néhányan 

együtt szaporodtak a politikai viccek. Én csak hápogtam 

egyikük azt mondta: Na, elvtársak, ha ezt valaki hallotta 
volna, akkor a vagont átakasztanák a szomszéd vágányon álló 
moszkvai gyorshoz és irány Szibéria!

7. ábra: Az algyõi Tisza-híd 10. ábra: A kunszentmártoni Hármas-Körös-híd

8. ábra: A szegedi Bertalan Lajos Tisza-híd

9. ábra: A tahitótfalui Tildy Zoltán Szentendrei-Duna-híd

11. ábra: A Csongrád és Szentes közötti Tisza-híd
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Itt az érintett államok hídszabályzatainak összehangolása 

meglepetésemre varsói irodájuk vezetésével akartak 
megbízni. Családi okokból, és mintha éreztem volna, hogy 

Kapcsolatunk ellenére tovább is megmaradt.

lehet kiküszöbölni, ezért igyekeztünk a szabad magasságot 

eltávolítottuk az alsó keresztkötéseket, acélszerkezeteknél a 

szomszéd országok illetékeseivel, a határhidakkal kapcsolatban. 
Két nagy nemzetközi szakmai egyesület tagja voltam, ezek 
kongresszusait vagy szimpóziumait gyakran látogattam.

Münchenben és környékén töltöttük. A közelben vasárnap este 

továbbadták egymásnak, és nem értették, hogy miért 

A már említett egyesület magyar csoportjának néhány 

házigazdája voltam.

12. ábra: A berettyószentmártoni Berettyó-híd

13. ábra: Tabló dr. Träger Herbert munkáiról

A rendszeresen megtartott német és osztrák szakmai 
összejöveteleken – még nyugdíjazásom után is - sokszor részt 

a Bécs melletti Kahlenbergen búcsúztam el.  
Több szakmai tervpályázat bíráló bizottságának tagja, vagy 

elnöke voltam.
Az oktatásban jegyzetek, ill. tankönyvek írásával vettem 

címet adományozott.

egy lett.

társaságokat kalauzoltam itthon. Utazási irodához nem 

Nyugdíjazásomkor az uvaterves kollégáktól egy nagy tablót 
kaptam, dombornyomásos térképen színes rajzszögekkel 

13. ábra).

kudarccal. 

megszüntetése után napvilágra került bajokra, a Mérnöki 

hagyományos alsópályás ívhíd kevéssé alkalmas 

terveztek, jóval nagyobb szerkezeti magassággal és magasabb 

beépítését lehetett volna megtakarítani, de ez az államon kívül 
senkinek sem volt érdeke, így minden igyekezetem ellenére 
megépült egy nagy púp.



10 2019/1  V   ASBETONÉPÍTÉS   

egészen elképzeléseim szerint.
N y o l c v a n a d i k  s z ü l e t é s n a p o m o n  k o l l é g á i m 

megkaptam az arany-, gyémánt- és vasoklevelet. A nevemmel 
kapcsolatban többször voltak kisebb problémák, többek között 

meghalt.
A minisztérium tagjaként sok vasúti kedvezményben 

mindkét közlekedési eszközzel sokat utaztunk  

életet élhettem, és koromhoz 

Dr. Träger Herbert -

Dr. Träger Herbert got the Palotás-price. On the presenting ceremony he gave 


