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A Kokas-híd Kéthely külterületén, a Meleg-oldal és Kula nevű dűlő, valamint a Baglyas hegy 
határa közelében található. A Vár utca folytatásában, Kula és az erdő irányába futó községi 
kezelésben lévő (Hrsz.083) közút halad át rajt. A híd létezését az azon áthaladók nem is 
érzékelik. Csak akkor látható, ha az útról letérve oldalirányból közelítjük meg a területet. A 
híd alatt folyik el az a csapadékvíz, amely a Baglyas hegy felől érkezik.

Az egykori Hunyady birtokon fekvő hidat gróf dr. Hunyady József (1872-1942) idején 
építették a 20. század elején. Álmos László Vár utcai lakos elbeszélése szerint 1906-ban 
hatalmas zivatar csapott le Kéthelyre. A lezúduló csapadék mély szakadékot mosott a 
Marcali-háthoz tartozó löszös dombvonulatba, amelyen a fent említett út is halad. A szakadék 
keletkezése miatt az utat nem lehetett használni, ezért szükségessé vált egy híd megépítése. 
Az építéssel egy, minden bizonnyal mesztegnyői illetőségű, Kokas Márton nevű mestert 
bízott meg az uradalom. A maga nemében impozáns hidat az építő után hívják a kéthelyiek 
Kokas-hídnak. 

A híd műszaki leírása:

Dongaboltozatú, nagyméretű tömör téglából falazott híd. Geometriai kialakítása a legnagyobb
teherbírású dongaboltozattal készült. Ez a legegyszerűbb dongaboltozat-forma vízszintes 
záradékú, félköríves keresztmetszetű. Ez a forma a római korban alakult ki, és azóta is kedvelt
kialakítás a hagyományos építészetben. 

A boltozat szélessége 205 cm az ív magassága (sugara) 102 cm, ebből látszik, hogy félköríves
szerkesztésű. A dongaboltozat mindkét végén a boltozat kialakítása jól látható. A boltozat 
vastagsága összesen 46-47 cm. A kialakítása szerint két különálló boltozat került egymásra, 
az alsó egy tégla vastag blokk kötéssel készült 30 cm-es vastagságban, melyre fél tégla vastag
futó kötéses boltozat került. A blokk kötés egyik rétege kötő téglából, másik rétege két sor 
futó téglából áll, a rétegek egymáshoz mérten negyed téglával el vannak tolva. A fél tégla 
vastag boltozat feles eltolású kötéssel készült. Ezzel a kettős boltozat megoldással sikerült 
elérni azt, hogy a boltozat fekvő hézagai a sugarasodás miatt nem lettek túl nagyok. A fekvő 
hézagok a boltozat középső tengelyébe futnak. A falazatot feltehetően felújításkor javított 



meszes habarccsal (cementtel javított) fugázták ki, ezzel megakadályozva, hogy az átfolyó víz
a fugákból a mészhabarcsot kimossa.

A boltozat válla (falra való felfekvése) mélyített kialakítású. Mivel a mellé helyezett föld 
megfelelően megtámasztja a falazatot, a kialakítás nagy teher átadására képes, nem kell 
tartani a váll „kifordulásától”. A vállvonal vízszintes kialakítású. 

A híd padlója élére állított tömör tégla. A híd északi oldalán a vízkivezető résznél beton 
szegély került kialakításra, valószínűleg ez már csak egy későbbi felújításakor készült, 
eredetileg téglából volt. A padozat lejtése kb. 50 cm a híd déli végétől az északiig.

A boltozatvégeknél vízszintes sorkialakítással egy tégla vastag falat építettek a déli oldalon 
140 cm magasságban, míg az északi oldalon 70 cm magasságban. Ez a fal támasztja meg a 
hídszerkezet fölé helyezett földet. 

A boltozat falazásánál ramonádot (alátámasztó állványt – minta állványt) használtak. Ez jól 
látszik a téglák elhelyezkedésénél. A falazáshoz mészhabarcsot használtak. Ez homok és mész
keveréke.

A szerkezet felett és mellett nagy vastagságban (több mint 2 méter) föld került. A 
földfeltöltést úgy készítették el, hogy kétoldalt az út mellett kis „dombot” alakítottak ki 70-
100 cm magassággal, ezzel megakadályozva, hogy a járművek esetlegesen az útról a meredek 
árokba lehajtsanak, és védik is a híd fölé hordott földet a lemosódástól.

A hidat építésekor nem a jelenlegi forgalomra és gépek súlyára méretezték, de a 
hagyományos szerkezet, a jó kivitelezés és a jó minőségű alapanyag miatt a megnövekedett 
igényeknek is tökéletesen megfelel.
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