
Bibliográfiai adatok: 

Padányi József: A kőbe zárt félhold in: Szabó János (szerk.), Hausner Gábor (társ. szerk.): "A 

hadi történet kútfeje minden hadtudománynak" : tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Hadtört. 

Int. és Múz.- PolgART kiadó, 2007. 213-227. o.  

 

 

Padányi József 

 

A kőbe zárt félhold 

 

„Szulejmán khán parancsára ezt a hidat az öreg Szinán ben-Abdul-Manán építőmester 

építtette s ez mint a szivárvány ívezete, tejút-magasságban, egyik sziklától a másik szikláig 

nyúlik. Középen folyó folyik. Két oldalról vár van, azért a városnak egyik oldaláról a másikra 

e hídon kívül más közlekedő út nincs. Azt állítom, hogy én szegény Evlia mostanáig utazgatva, 

tizenhat padisáhi helyet bejártam, de ily magas hidat még nem láttam. Az égig emelkedő s 

egyik sziklától a másikig magas ívezet gyanánt hajló híd, melynek hosszúsága a hídfőnél levő 

várak belső kapujától, egyiktől a másikig, teljes száz lépés. Tizenöt láb szélessége is van. 

Bámulatos munka az… Az igaz, hogy az építőmester minden tehetségét ráfordította s 

tudományát megmutatta. Ha messze távolból nézik ezt a hidat, a kerékről lejött sínhez 

hasonlóan kerekesen áll… E hídnak magassága egész a víz színéig lemenve, 87 öl, a folyó 

mélysége 87 rőf s benne fürdőkupola nagyságú sziklák vannak.”1 

Evlia Cselebi (1611-1682) a neves török utazó írt ilyen elragadtatással a mosztári Öreg-

hídról, amikor 1664-ben a városba látogatott. Aki látta a hidat az tudja, hogy az elfogultsága 

és egyoldalú beszámolói miatt sokat bírált szerző ebben az esetben nem túlzott. Nem véletlen, 

hogy a híd neves festőnket Csontváry Kosztka Tivadart is megihlette.   

„Csontváry 1903 tavaszát Hercegovinában és Boszniában töltötte. Mosztár ihletéséből 

született a Tavasznyílás Mosztárban és ez a kép. A smaragd vizű Neretván átívelő hidas látkép 

az álomszerűbb: kihaltsága, embernélküli csendje talán az emberfeletti feladatokat vállaló 

festő magárahagyatottságát és társtalanságát is kifejezi. Hiába ragaszkodik a motívumok 

topográfiai hűségéhez, hiába sűrít kétféle nézőpontot a minél jellemzőbb összkép 

kialakításához, a fantáziavilág legyőzi az objektivitást, a különös színhangulat álomba 

transzponál.”2         

107 évvel Cselebi látogatása előtt kezdődött és kilenc évig tartott az építkezés, melynek 

eredménye ennyire elbűvölte az utazót. A Neretva folyó felett ívelő híd évszázadokon át 

szolgálta a város polgárait, az utazókat és az oszmán birodalom érdekeit (1. ábra). Mára a 

város és a Balkán-félsziget egyik meghatározó jelképévé vált.         

                                                 
1 Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1664. (Fordította: KARÁCSON Imre) Budapest, 

1985. Gondolat Kiadó. 516-517. o. 
2 Forrás: http://www.hung-art.hu/vezetes/tajkepek/mosztar.html [2006. augusztus 27.]    

http://www.hung-art.hu/vezetes/tajkepek/mosztar.html


 

1. ábra Így nézett ki a háború előtt…3 

A híd története  

A híd története szorosan összefügg a város fejlődésével. Mosztár — amelyet 1440-ben 

említenek először az oklevelek — 1468-ban került török kézre, és az ottomán birodalom része 

maradt egészen 1878-ig. Amikor a törökök elfoglalják „19 házból és egy agglegényből” áll a 

település, de stratégiai fekvése miatt rövid időn belül gyors fejlődésnek indul. A város annak 

az útnak a mentén fekszik, amely a tengerpartról a szárazföld belseje felé vezet, végig a 

Neretva völgyében. A XVI. században már Hercegovina legnagyobb városa, amelyben együtt 

élnek a keresztények és a muzulmánok. Egy 1558-ban készült leírás szerint a városban van 

mecset, teológiai főiskola, könyvtár, karavánszeráj és több iskola. „A város összesen 53 

városrészből áll. Van benne 3040 téglaépítkezésű, pala- és kerámittetejű ház… Van 45 

imahelye… Van két fürdője, egyik az innenső, másik a túlsó oldalon, 167 házi fürdője is van… 

350 téglaépületű boltja van (a bazárban).” 4  

II. Szulejmán (1494-1566) uralkodása alatt a város tovább fejlődik és újabb építkezések 

kezdődnek. A szultán — méltányolva a mosztáriak kérését — elrendeli egy kőhíd építését ott, 

ahol eddig egy fahíd szolgálta az átkelést. A nagyarányú építkezésekhez az anyagi hátteret a 

birodalom egyiptomi és szíriai adóbevételei, a balkáni országok és az azerbajdzsáni 

hadisarcok jelentették.   

A feljegyzések szerint a hidat Mimar Hajruddin építőmester építette, aki Szinán pasa 

tanítványa volt. Hajruddinról keveset tudunk, de mesteréről számos feljegyzés maradt az 

utókorra.   

Kodza Mimar Szinán (1489-1588) a janicsárok soraiból került a hadmérnöki karba. 

Származása homályos, de azt tudjuk, hogy lovas, majd gyalogsági tiszt volt, később janicsár 

alezredes. A jelek szerint 1490 körül esett fogságba édesanyjával a Balkánon, s 1512-től volt 

újonc a seregben, miközben elsajátította az ács szakmát. Húsz évvel később már híres hídépítő 

és utásztiszt, aki Bécs ostromában is részt vett (1529). 1534-ben, amikor a török hadsereg 

Bagdad előtt állt, már a műszaki egységek főparancsnokaként szervezte az ostromot. 

Szinán tisztként mecseteket és hidakat épített, de mint udvari építész is egyedülállót 

alkotott. Hosszú életében több mint hatvan évig építkezhetett kedve és ízlése szerint. 1522 és 

1588 között 318 építészeti mű dicséri munkásságát. Ebben voltak mecsetek (135), síremlékek 

(22), kórházak (3), menhelyek (17), iskolák (57), fürdők (46), paloták (35), karavánszerájok 

(48), és számos híd. Utóbbiak közül kiemelkedik a Sokolovic pasa megrendelésére készült híd 

                                                 
3 Forrás: http://www.gen-eng.florence.it/starimost [2006. augusztus 27.]   
4 Uo. 517-519. p. 
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a Drinán, Visegradnál.5 A mestert az oszmán Michelangelonak nevezték, hiszen olyan 

épületeket emelt, mint az 1548-ban épült Sahzáde mecset, az 1549-1557 között épült 

Szulejmanije és a Szelimije mecset (1569-1574).6 

A feljegyzések szerint a híd építése 1566 júliusában fejeződött be és kilenc évig tartott. 

Mivel az építkezés kezdetéről nincsenek megbízható források, így csak következtetni tudunk 

arra, hogy 1557-ben indult a munka. A híd helyének kiválasztása és az építés módja arra utal, 

hogy az építők pontosan mérték fel a körülményeket. A híd a folyó egyik legkeskenyebb 

pontján épült és magassága meghaladja a mértékadó árvíz szintjét.7 A talajmechanikai 

vizsgálatok azt is bizonyították, hogy a pillérek a folyópart különösen szilárd pontjaira 

támaszkodnak. A híd helye egyúttal meghatározta a város szerkezetének további alakulását is, 

hiszen az építkezések mindig a hídhoz vezető utakhoz alkalmazkodtak (2. ábra).8   

A híd építéséről számos legenda maradt fenn. Egyes leírások szerint Szinán eleinte 

lehetetlennek tartotta, hogy a folyót egyetlen ívvel át lehetne hidalni. Ugyanakkor a mérések 

azt mutatták, hogy a folyó sodra ezen a helyen nagyon erős és gyors, így a közbeeső pillér  

    

 

2. ábra Mosztár település szerkezete az Öreg-híd körül9 

megépítése legalább annyira bonyolult lett volna, mint az egynyílású híd megépítése. A 

tanítvány végül is megépítette a hidat, de a legendák szerint neki is voltak kételyei. Amikor a 

kész híd állványzatát lebontották elvonult a hegyekbe, hogy ne lássa, hogyan dől össze az 

                                                 
5 A hidat 1571-1575 között építtette Mehmed Sokolovic nagyvezér. A 180 m hosszú, 6 m széles, 11 ívű híd 

kitűnő példája Szinán építőművészetének, és sok megoldása emlékeztet az Öreg-hídra.    
6 BURCHARD Brentjes: Kánok, szultánok, emírek. Budapest, 1985. Kossuth Könyvkiadó. 39-40. o.  
7 A feljegyzések szerint csak egyszer, 1713-ban fordult elő, hogy a Neretva vízszintje meghaladta a híd 

magasságát és a víz átcsapott a hídon.   
8 A törökök érkezése előtt is volt már híd a Neretván, alig 20 m-el délebbre, mint ahol az Öreg-híd épült. A híd 

fából épült, közbeeső pillér nélkül.   
9 Forrás: http://www.gen-eng.florence.it/starimost [2006. augusztus 27.] 

http://www.gen-eng.florence.it/starimost


építmény. Legendák szólnak arról is, hogy a mészköveket összefogó habarcsot kecskeszőrrel 

és porrá tört tojáshéjjal erősítették meg.10          

Az Öreg-híd a századok alatt több nagyobb karbantartáson is átesett, melynek nyomai a 

helyreállítás során előkerültek. A leírások szerint 1737-38-ban a közeli lőporraktár robbanása 

után kellett nagyobb javításokat végezni a hídszerkezeten. Az okkupáció után pedig 

kovácsoltvas kerítést kapott a híd, ami az összképen is változtatott. A közlekedés 

megkönnyítésére megemelték a feljárót, és új járófelületet alakítottak ki. A II. világháború 

után is alapos felújítást végeztek, melynek során újabb súlycsökkentő kamrákat fedeztek fel a 

szerkezetben. További felújítás történt 1956-ban, 1970-ben, majd 1982-ben, amikor a hidat 

műszeresen is vizsgálták, részletesen feltárva a szerkezet külső és belső arányait. 1987-ben a 

híd járófelületét újították fel, nagyméretű folyami kavicsok beépítésével érdesítve a felületet.  

A híd feljáróinál lévő tornyok építését is homály fedi. Egyes leírások szerint 1676-ban 

épültek, mások szerint 1452-ben már álltak. Azt, hogy a híddal nem egy időben épültek 

bizonyítja az is, hogy míg az Öreg-híd precízen megmunkált kövekből épült, addig a tornyok 

köveinek megmunkálása sokkal elnagyoltabb.    

A híd minden természeti csapást és emberi beavatkozást kibírt, egészen 1993. november 

9-én, 10 óra 16 percig, amikor kétnapi intenzív rombolás után — több mint 60 gránátot lőttek 

ki a hídra a közeli Hum hegyről — egy horvát harckocsi szétlőtte.  

1993 májusa és 1994 márciusa között a horvátok folyamatosan lőtték az Óvárost és a 

Neretva keleti partján lévő erőket, ahol közel 57 000 ember zsúfolódott össze (benne 30 000 

menekült a túlsó partról). A lakások 65 %-a rombolódott, a folyó partjain mesterlövészek 

lőttek mindenre, ami mozgott a másik oldalon. A horvátok célja az volt, hogy kiűzzék a 

bosnyákokat a városból, megteremtve annak lehetőségét, hogy Mosztár a Hercegovinai 

Horvát Köztársaság fővárosa legyen. A Horvátország által támogatott boszniai horvát haderő 

több mint 100 000 gránátot lőtt ki az Óvárosra, megölve 17 000 embert és megsebesítve 

60 000 főt.11  

A hidat gumiabroncsokkal aggatták tele, így védve a lövedékektől, illetve vászontetővel 

fedték, hogy az orvlövészektől védjék a gyalogosokat. A horvátok szerint a híd stratégiai 

szerepet játszott, mert a jobb parton harcoló bosnyákok ezen keresztül kapták az utánpótlást 

és itt szállították hátra a sebesülteket.  

„A híd és környék stratégiai fontosságú, mert a bosnyák állások a híd közvetlen közelében, 

attól alig 70-100 m-re húzódnak.” 12  

Ennek ellenére nehezen védhető az a horvát álláspont, hogy a híd elpusztítása volt az 

egyik eszköz a bosnyák védelem meggyengítéséhez. A rombolásról készült filmet elemezve 

egyértelmű, hogy a harckocsi személyzete tudatosan törekedett a híd teljes rombolására. A 

lövések a híd teherviselő boltívére irányultak és nem a járófelületre. Több közvetlen találat 

után a boltív déli oldala rombolódott végzetesen és ezután omlott a híd a folyóba.    

A híd adatai  

Az Öreg-híd 456 darab mészkőből épült úgy, hogy egyetlen 28,62 illetve 28,71 méteres 

nyílású boltív hidalja át a Neretvát (a nyílás a folyásirány szerint föl- és lefelé különböző 

méretű). A boltív alsó vonala teszi szabályossá és arányossá a kialakított formát. A boltív 

                                                 
10 Azt, hogy a legendának mennyi a valóságtartalma nem tudom. De az tény, hogy amikor egy légkalapáccsal 

megpróbáltam a habarcs mentén szétválasztani két mészkövet, a mészkő tört ketté és a habarcs sértetlen maradt. 
11 CHUCK Sudetic: Croatians destroy historic ottoman bridge in Bosnia. New York Times, 1993. november 9.  
12 Uo: Veso Vegar horvát katonai szóvivő nyilatkozata az Öreg-híd lövetésével kapcsolatban. 



vastagsága állandó (kb. 90 cm). A boltív szélessége 3,95-4,00 m között változik. A boltív 

összes geometriai szabálytalansága az építés során bekövetkezett elkerülhetetlen hibáknak és 

a használatból keletkező deformációknak a következménye. A boltív vastagságát az ék alakú 

kövek magasságával alakították ki (3. ábra). A hídfők távolsága 28,7 m, a boltív legmagasabb 

pontja 20,34 m-re van a Neretva vizétől (közepes vízállásnál, nyári időszakban mérve).  

 

3. ábra A boltív13 

 

A beépített kövek 70%-a Mosztár környékéről, a „Temeljine” nevű mészkősziklából 

származik. Ez jellemzően apró szerkezetű, egyenletes vastagságú kalcium karbonát. Ebből 

épült a boltív, az alsó és felső párkány, a falazás, és a korlátok. Ezen típusú mészkő mellett a 

boltívbe más sűrűségű mészköveket is beépítettek, melyek szilárdabbak és szívósabbak. A 

boltívhez használt mészkő lehetővé tette a viszonylagosan könnyű kőmegmunkálást. Az 

összekötő kapcsok, a tüskék és a kerítés anyaga kovácsoltvas (4. ábra).  

 

4. ábra A kövek rögzítése14 

 

                                                 
13 Forrás: http://www.gen-eng.florence.it/starimost [2006. augusztus 27.] 
14 Forrás: http://www.gen-eng.florence.it/starimost [2006. augusztus 27.] 
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Sajátos megoldást alkalmaztak arra, hogy növeljék a híd rugalmasságát és csökkentsék a 

tüskék korrózióját. A mészkőbe vésett vékony csatornán keresztül forró ólmot vezettek a 

tüskékhez, amely körbefolyta azokat (3. ábra).    

A legvastagabb kődarab nagysága 206x50x90 cm, tömege több mint 2 tonna. A boltív 

tetején a részek kitöltésére kisebb kődarabokat építettek be. Érdemes kiemelni, hogy a boltív 

ezen részén két-három rétegben vannak ezek az ék alakú kövek, melyek hossza fokozatosan 

csökken a boltív felső része felé. 

Az Öreg-híd boltívének kialakítása világosan megmutatja, hogy az építész tudatában volt 

annak, hogy a nagy súly kedvezőtlen a híd szempontjából. A végrehajtott vizsgálatok 

tanúsítják, hogy a boltív felett a hídszerkezetbe rejtett súlycsökkentő üregeket építettek be. A 

két 13,3 m³ térfogatú, párhuzamosan elhelyezett könnyítő üregeken kívül a boltív kisebb 

(alsó) része fölött a híd belsejében is voltak üregek, megközelítően párhuzamosan az út 

felszínével (méretük 100x40x50 cm).  

 
 

5. ábra A hídszerkezet15 

 

A híd újjáépítése 

 

A helyreállítással kapcsolatos szervezőmunka a háború végén gyakorlatilag azonnal 

megkezdődött. 1995. november 1-jén a város polgármestere és a város horvát részének 

választott vezetője aláírt egy megállapodást arról, hogy mindkét közösség érdekelt az Öreg-

híd mielőbbi helyreállításában. A város muzulmán polgármestere dolgozta ki azt a 

                                                 
15 Készítette: PADÁNYI József (Forrás: http://www.gen-eng.florence.it/starimost) [2006. augusztus 27.] 
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koncepciót, amely szakított az addigi elképzelésekkel és az újjáépítést a legszélesebb 

nemzetközi összefogásra alapozta. Kinyilvánította, hogy minden ország és szervezet 

segítségét elfogadja, de egyetlen ország és szervezet sem sajátíthatja ki a munkát. Meghívta a 

szerb és horvát közösség képviselőit és szakembereit, dolgozzanak együtt a bosnyák 

építőkkel. Legyen az újjáépítés az itt élő nemzetek közös ügye! Ehhez a gondolathoz azonnal 

csatlakozott az UNESCO és a Világbank, és a helyreállítási programot kiterjesztették a híd 

környezetére is. A 17 M dolláros projekt kezelésére létrehozták a „Mostar 2004 Alapítványt”. 

Az első jelentős támogatás — 1 M dollár — a török kormánytól érkezett 1996-ban, majd 

csatlakozott a projekthez Horvátország, Hollandia, Franciaország, Olaszország, az Európai 

Fejlesztési Bank és más szervezetek, köztük a NATO vezette békefenntartó erő az SFOR és 

benne a Magyar Műszaki Kontingens.  

Magyarok a helyreállításban 

A Magyar Műszaki Kontingens a helyreállítás első fázisában játszott főszerepet. A történet 

akkor kezdődött, amikor 1997. június 20-án a Hídépítő Rt. vezetése levélben fordult a 

kontingens parancsnokához, melyben felajánlották  segítségüket a világörökség részét képező 

Öreg-híd újjáépítéséhez. A Hídépítő Rt. azt kérte a kontingens vezetésétől, hogy segítsen 

további információkat gyűjteni a híd állapotáról, a helyszínről, valamint a városban és 

környékén uralkodó viszonyokról. A cég vezetése úgy kalkulált, hogy referencia munkaként 

térítés nélkül is érdemes vállalni a feladatot, és a kontingensen keresztül az SFOR 

elengedhetetlen támogatása is megszerezhető. Az SFOR parancsnoksága támogatta a 

kezdeményezést annál is inkább, mivel érdekelt volt a mosztári helyzet mielőbbi 

normalizálásában. Ehhez pedig egy nemzetközileg támogatott helyreállítási munka jó 

eszköznek ígérkezett. A kontingens 1997. július 14-én kapta az első feladatot az Öreg híd 

helyreállításában való részvételre.   

Az első gyakorlati feladat augusztus 22-én kezdődött, amikor a magyarok meghatározták 

a híd rombolt elemeinek kiemelési lehetőségeit. A felderítő csoport végrehajtotta a terület 

tűzszerész ellenőrzését; majd mérésekkel és víz alatti felvételek készítésével a mederbe hullott 

hídelemek helyének és méretének meghatározását. Kiderült, hogy az elemek a híd térségében 

viszonylag kis területen helyezkednek el. A híd szerkezeti elemei különböző méretű 

darabokra hullottak szét, számtalan kisméretű és néhány nagyobb elem hevert a folyó 

medrében. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a part beépítettsége nem teszi lehetővé az elemek 

partról történő kiemelését, csak egy úszódaru vagy más emelőszerkezet oldhatja meg a 

problémát. Már ekkor megfogalmazódott az a gondolat, hogy a kőtömbök kiemelését a 

Magyar Honvédségnél rendszeresített PMP hadihíd anyagából kialakított, katamarán 

szerkezetű emelőkomppal lenne célszerű végrehajtani, majd a part meghatározott területére 

kirakni. A kiemelés végrehajtásához a parton mintegy 600-800 m2 területet kell előkészíteni, a 

parthoz levezető utat 100 m hosszban meg kell erősíteni (legalább 20 t terhelésre) és 5,0 m 

szélességűre ki kell szélesíteni.  

A felderítési adatok és a folyamatos egyeztetés alapján kialakult az Öreg-híd kövei 

kiemelésének módja és menetrendje úgy, hogy augusztus végén megkezdődhessen a 

kiemelés. 

A kulcskérdéssé az emelőszerkezet elkészítése vált. A terveket a Hídépítő Rt. szakemberei 

és a kontingens főmérnöke készítette, majd az elkészült szerkezetet a Száván építették meg és 

próbálták ki. A világviszonylatban is egyedülálló emelőszerkezet jól vizsgázott, segítségével a 

folyóban fellelhető legtöbb hídelemet, több mint 100 m3-t emeltek ki. A kiemelt kövek 

elhelyezésére olyan állványszerkezetet építettek, amely a gyorsan és szeszélyesen változó 

vízállás mellett is biztonságos volt.  



1997. augusztus 29-én — hatalmas érdeklődés mellett — emelték ki az első követ. Az 

eseményen jelen voltak az ország és az SFOR első számú vezetői, Magyarország katonai és 

politikai képviselői, valamint a helyi lakosok ezrei. A következő hetekben — napi többszöri 

merüléssel és 10-12 órai munkával — folytatódott a feladat, egészen november végéig.16 

     Az első kő kiemelésekor nem hibázhattak a magyarok, hiszen több mint 150 média 

tudósított az eseményről és a helyiek várakozása is óriási volt. Ennek megfelelően előző este 

katonáink gondosan előkészítették a műveletet, elhelyezték a köteleket, megerősítették a 

rögzítést és kipróbálták az emelést.  

„A híd rombolásakor a vízbe zuhanó darabok nagysága igen eltérő volt. Az apró 

törmeléktől a 20-25 tonnás kőtömbökig szinte minden nagyságú kővel találkoztak a búvárok. 

A legnagyobb darab — mely alacsony vízszintnél a gyaloghídról is jól látszott — tömege 

mintegy 90 tonna, térfogata 35-40 m3 volt. Ez az Öreg-híd jobb parti ívének egy darabja volt, 

és a romboláskor közvetlenül a part mellé esett a vízbe. A helyiek csak a „Nagy Kő” néven 

emlegették.  

A munkavégzés folyamán e kőtömb kiemelését a részleg többször megpróbálta, de mivel az 

olyan közel volt a parthoz, hogy a két kiemelő csörlővel a rákötés lehetetlennek bizonyult, más 

módszert kellett választani. A helyzet elemzése azt mutatta, hogy a kő kiemelését a parthoz 

való közelsége, a zuhanás után elfoglalt helyzete, és a hordalékkal való berakódottsága teszi 

lehetetlenné. Éppen ezért az emelés előtt ki kell mozdítani eddigi helyzetéből, és a meder 

közepe felé kell vontatni. E mozgatással kettős cél érhető el, egyrészről a kő kiszabadul a 

hordalékból, másrészt olyan helyzetbe kerül, hogy az emelőszerkezet mindkét csörlőjével rá 

lehet kötni, így az eddigi 30 tonna helyett, 60 tonna emelőkapacitás áll rendelkezésre.  

A kő elmozdítását csörlők segítségével sikerült megoldani. A kő kimozdult eredeti 

helyzetéből és a meder közepe felé csúszott. November 22-én a búvárok a katamarán csörlőit 

reggel 9 órakor kötötték rá a kőtömbre. Ezután kezdődött meg az emelés, mely a nagy 

igénybevétel miatt mintegy 11 óráig tartott. Eddig az időpontig nem sikerült megmozdítani a 

kőtömböt, a komp és az emberek a végső tartalékaik határán álltak. Az úszó aljazatnak nulla 

merülési tartaléka volt, mikor egy erős rántást követően mintegy 25 cm-t emelkedett fel a 

szerkezet. Olyan dolog történt, melyre senki sem számított. A 60 tonna teherbírású harckocsi 

vontatókötél a vonófejnél elszakadt. 

Újbóli megkötést követően az emelés folytatódott. Délután négy órakor a komp érdekes 

módon úszott meg. Ez volt az első jele annak, hogy a kő emelkedett meg. Késő estére sikerült 

úgy megemelni a kőtömböt, hogy azzal a kiemelő állvány felé a manővert meg lehessen 

kezdeni. A felhajtó erővel, valamint a 60 tonna emelőkapacitással, a mintegy 90 tonnás 

kőtömb manőverhez kész helyzetbe került. 

20 óra 30 perckor megkezdődött a 40 méteres manőver végrehajtása úgy, hogy magas 

vízszintnél a part felé kellett úsztatni és ott leengedni a követ. A részleg vezetőjének kérésére a 

folyó felső szakaszán lévő erőművek megnyitották a zsilipeket, és mintegy 4 méterrel 

megemelték a vízszintet. 23 óra körül megkezdődött a manőver és éjfél után egy órakor 

sikerült a kőtömböt a partra tenni.”17 

 A következő nagyobb feladatra 1998. április 14-ig kellett várni. A kontingens feladata az 

volt, hogy nyújtson segítséget a Hídépítő Rt-nek a meglévő gyaloghíd áthelyezéséhez, egy 80 

tonnás komp építésével és alkalmazásával a hídépítési munkák, valamint a híd víz alatti 

                                                 
16 GÖRÖG István-PADÁNYI József: Az IFOR-SFOR Magyar Műszaki Kontingens 1996-2002. Budapest, Zrínyi 

Kiadó, 2005. 56-58. o.  
17 KOVÁCS Tibor: Egy merőben újszerű feladat: hídelemek kiemelése Mostarban. Kézirat. Budapest, 1998. 19-

20. p.  



talapzatának megerősítése során. A gyorsfolyású és ingadozó vízállású, sziklákkal szabdalt 

Neretván a komp megépítése nagy odafigyelést igényelt. A munka során számos olyan 

megoldást kellett alkalmazni, amely az eddigi gyakorlatban szokatlan volt. A kompot 

„úszódaruként” üzemeltették, a kompra telepített autódaru felhasználásával. Az alapanyagok 

kompra való felmálházása és a komp felúsztatása után a vízen keverték ki a sziklafalakra 

épülő betongyámokba szánt betont. Az „úszódaru” segítségével emelték be az előre elkészített 

fém tartó pilléreket is. A gyaloghíd megépítéséhez kettő darab 40 tonnás folyami hídkompból 

katamaránt építettek, melyre 6 méter magas állványzat épült. Ezen az állványzaton szerelték a 

32 méteres fémszerkezetű hidat. A katamaránra szerelt hidat manővercsörlők és tolóhajók 

segítségével úsztatták fel a hídtengely fölé, majd befordítás után állították hídtengelybe. A 

beemelés és a tartópillérekre való rögzítés után a parti részekkel együtt egy igen látványos, 48 

méter hosszú fémszerkezetű híd feszült a folyó felett. A fából készült korlát és járófelület 

elkészítése után 1998. május 28-án megtörtént a híd műszaki átadása, majd 1998. június 3-án, 

ünnepélyes keretek között a hidat átadták Mosztár lakosságának. 

Noha a lerombolt híd köveinek döntő többségét a kontingens katonái 1997-ben kiemelték, 

vagy a part közelébe vontatták, egy nagyobb elem még a vízben volt. A város vezetői és a 

nemzetközi szervezetek képviselői arra kérték az SFOR szakembereit, hogy próbálják meg a 

maradék köveket is kiemelni. 1999. július 18-a és augusztus 14-e között a búvárok további 90 

t hídelemet hoztak a felszínre, így a híd köveinek 70-80%-a a felszínre került. 

A Magyar Műszaki Kontingens 1999 decemberében kapta az utolsó feladatát az Öreg-

híddal kapcsolatban. A helyszínen kellett pontosítani azt, hogy milyen módon lehet újra 

járhatóvá tenni a gyaloghidat, amelyet megrongált az áradás. A gyaloghíd 2-3 hídmezőjét a 

víz elmosta, a roncsok a mederbe zuhantak. A közbenső alátámasztások deformálódtak, a 

csavarkötések helyenként kiszakadtak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a hidat teljes egészében újjá 

kell építeni, megemelt pályaszinttel és módosított szerkezeti kialakítással.18  

A helyreállítás 

A helyreállítás hivatalosan 1998. október 10-én kezdődött, amikor aláírták az Öreg-híd és a 

mosztári Óváros helyreállításának négy évre szóló tervét. 2000. december 11-én hozzákezdtek 

a kövek faragásához, 2003. április 14-én pedig helyére emelték a boltív első, 2003. augusztus 

22-én az utolsó kövét. 

Ahogy az Öreg-híd hozzátartozik Mosztárhoz, úgy a hídtól elválaszthatatlanok azok az 

ugrók, akik a hídról vetik magukat a Neretva vizébe. Már a hídról szóló első beszámolók is 

említik „Mosztár fecskéit” akik némi pénzért vagy saját szórakoztatásukra ugrottak. A háború 

alatt sem szünetelt ez a fajta sport, sőt az Öreg-híd lerombolása sem jelentett leküzdhetetlen 

akadályt. Az intenzív harcok alatt éjszaka ugrottak, a lövöldözés csitultával pedig egy 

ideiglenes emelvényről. Természetes tehát, hogy a hídavatási ceremónia sem múlhatott el az 

ugrók bemutatója nélkül  

A helyreállítási munkák előkészítése során számos problémával találták szemben magukat 

az építők. Az egyik ilyen az állványrendszer megtervezése és felépítése. A mai építők 

munkáját a számítógépes analízis és a modellkísérletek tették könnyebbé, de azt már sohasem 

tudjuk meg, hogy  Hajruddin hogyan oldotta meg ezeket a problémákat. A másik az 

építőkövek kiválasztása. Az első tervek szerint az eredeti köveket építették volna be az új 

hídba, hiszen azok állapota ezt megengedte. Később mégis az a döntés született, hogy újra 

faragják a köveket, abból a kőbányából, amelyet Hajruddin is használt valamikor.  

                                                 
18 A Magyar Műszaki Kontingensnek az Öreg-híd helyreállítása érdekében végzett munkáját a „Mérnökök a 

békéért” kitüntetéssel ismerték el 1999-ben. 



2002. június 25-én megkezdődtek az előkészítő munkálatok a híd körül. Megerősítették a 

hídhoz vezető felvonulási utakat, bekerítették a területet és megkezdték az állványzat 

összeszerelését. 

Az állványt az eredeti hídfőkhöz rögzítették, de ehhez előbb el kellett végezni annak 

statikai vizsgálatát. A hídfőkbe 6 m mély lyukakat fúrtak, majd a kiemelt mintákat elemezték. 

Csak ezután következhetett a hídfők megerősítése és az állványzat rögzítése (6. ábra). Közben 

folyt a helyreállítása a hídra vezető járdáknak és folytatták a kövek kitermelését és faragását 

is. Valamennyi követ egyedileg faragtak, az előzetesen beszámozott és gondosan lemért 

helyének megfelelően. A török kőfaragók munkáját dicséri, hogy két év alatt elkészültek 

valamennyi hídelemmel.          

 
 

6. ábra Az állvány elhelyezése és rögzítése 

 

2004. július 23-án ünnepélyes keretek között avatták fel a hidat, számos vendég és a 

helyiek tízezrei előtt. Sajnos „Mosztár fecskéi” közül húszan már nem ugorhattak az ünnepség 

végén a folyóba, mert a háború alatt életüket vesztették a híd körüli harcokban.             

Az Öreg-híd mindig jelkép volt. Évszázadokon át az összetartozást, az eltérő kultúrák 

együttélését, egy nemzet történelmi identitását jelképezte. Lerombolásakor a pusztítást, a 

délszláv háború értelmetlenségét, a zsigeri gyűlöletet példázta. Újjáépítése a reményt, a 

szolidaritást, a háború végleges lezárásának, az ott élő népek újbóli egymásra találásának 

ígéretét jelenti. 

 
 

7. ábra ... és így néz ki ma19 

                                                 
19 Forrás: http://www.gen-eng.florence.it/starimost [2006. augusztus 27.] 

http://www.gen-eng.florence.it/starimost
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