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Adatok a Közép-Tisza géperejű hajózásnak történetéhez

1846 nyarán a Tisza folyó és környéke csendjét furcsa zaj verte fel. Egy gőzhajó úszott
a vízen, lassan méltóságteljesen. A „Pannónia" gőzös fedélzetén utazó Széchenyi István
nem is sejtette, hogy útjával egy új korszakot indít el, amely gyökeresen megváltoztatja a
Tisza folyó környékén élő emberek életét.

Amíg azonban rátérünk a gőz- és motoroshajók korszakára ugorjunk vissza a
történelemben néhány évszázadot. A rendszeres szabályozások előtt a Tisza mocsarak,
ártéri erdők, ligetek övezte mederben kanyargott eredetétől a titeli torkolatig több mint
1419 km hosszan. A szabályozatlan Tisza mellett a tavaszi árvizek után az egész környék
tengerré vált, melynek következtében az utak jelentős része járhatatlan lett. De ugyanakkor
a Tisza lehetőséget is nyújtott a jóval olcsóbb vízi közlekedésre. A szeszélyes folyón már
a középkorban hajók és tutajok sokasága ringott. Tutajon szállították a máramarosi
sóbányákból kitermelt sótömböket is. A sószállítás következtében a tiszai hajóforgalomnak
három fontosabb állomása fejlődött ki a XVIII-XIX. században: Tokaj, Szolnok, Szeged.
Mivel a tutaj visszaszállítása gazdaságtalan volt, szétszedték és faanyagát az érkezési
kikötő sóhivatala értékesítette. A tutajon kívül dereglyék is közlekedtek a Tiszán és
mellékfolyóin. A XIX. század első felében a gyors szállításra ezek már alkalmatlannak
bizonyultak. Amíg a Pest-Bécs közti Duna szakaszt a gőzhajó 2-3 nap alatt tette meg, a
lóvontatású dereglye 4—5 hétig haladt.1

A reformkorszak idején a jelentős tőkével rendelkező polgárság már fojtogatónak érezte
a feudalizmus kötöttségeit. Polgári átalakulást és függetlenséget követelt a korszak és
ennek érdekében tevékenykedett Széchenyi István is. A nagyműveltségű főúr többször
bejárta Európa országait és a fejlett nyugati országok példáit próbálta meghonosítani az
országban. Az 1830-as években figyelmét még az Al-Duna szabályozás gondjai kötötték
le.

Gőzhajó a Tiszán
Széchenyi már 1833. augusztus 31. és szeptember 3. között hajózott a Tisza alsó szakaszán

Szegedig, a Duna Gőzhajózási Társaság „I. Ferenc" nevű gőzhajóján. Széchenyi 1845
augusztusától a Helytartótanács kötelékében megszervezett Közlekedési Bizottság elnöke.
Figyelme ekkor fordult a Tisza-szabályozás felé. A belső vámok eltörlése a gabonaexport
várható növelését, a szabályozott folyó az olcsó szállítás lehetőségét jelentette. Széchenyi
vízszabályozó társulatok létrehozását tartotta célszerűnek.2

Az egész Tisza-völgyre kiterjedő társulat létrehozásához elsősorban az érdekelt
birtokosokat kellett megnyerni. Ezért 1845-ben az árvíz utáni hangulatot kihasználva
propaganda útra indult a Tisza-völgybe. A gróf 1845 szeptemberében és októberében

1 Dezsényi Mihály-Hemády Ferenc: A magyar hajózás története Bp. 1967 55 p.
2 Falk Miksa: Széchenyi István gróf és kora. Pest, 1868. 218-219. p.
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Sátoraljaújhelyen, Vásárosnaményben, Debrecenben, Tiszadobon, Szolnokon és Szegeden
a megyék és a birtokosok megbízottaival értekezletet tartott. A propagandaút teljes sikerrel
zárult 1846 januárjában megalakult a Tiszavölgyi Társulat.

Széchenyi úgy vélte, a szabályozásokkal a Tisza alkalmassá válik a gőzhajók
közlekedésére is. Ezért határozott úgy, hogy következő útját a Tiszán gőzhajón teszi meg,
hogy megmutassa a vidék népének a gőzhajó előnyeit, gyorsaságát. Az utat jól
előkészítette. 1846. június 14-én a Jászkun Kerületekhez írt levelében arra kérte a kerület
közönségét, hogy a folyón a hajózás útját gátló rönköket távolítsák el. Az utat a „Buda"
nevű gőzössel tervezte, de végül a 163 tonnás 36 LE-s „Pannóniával" indultak. Széchenyit
elkísérte útjára Pietro Paleocapa is.'

A hajó 1846. július 16-án érkezett Szegedre, majd Csongrád és Szentes érintésével
haladtak Szolnok irányába. A cibakházi fahíd alatt Peregrini kapitány ügyesen vezette át a
híd nyílásánál alig egy lábbal keskenyebb gőzöst.

Július 19-én érték el Szolnokot. Fél 12-kor kötött ki a hajó a kamarai sóellenőr háza
mellett. A partra szálló Széchenyit Páter Papp Melkizedek egy szép verssel köszöntötte.4

A gőzhajó látványára több ezer ember gyűlt össze, hiszen a város lakói ekkor láttak először
gőzhajót. Széchenyi még fogadta a Jászkun Kerületek küldöttségét, majd ismét hajóra
szállt, és elhagyva Szolnokot tovább folytatta útját. Szajol környékén a hajó kis híján
zátonyra futott és jó tíz percbe került, mire sikerült helyes irányba téríteni. Fegyvernek
alatt felszálltak a fedélzetre Szapáry, Orczy, Almássy grófnők, majd a „Pannónia" este
negyed 8-kor megérkezett Tiszabőre, ahol a vendégeket Heves megye első alispánja
Almássy Pál fogadta. Július 20-án reggel negyed 9-kor indultak tovább. A hevesiek
előrelátása következtében időnként kalauzként csónakok csatlakoztak a gőzöshöz,
ezenkívül a folyómederben a legkisebb tuskót is kijelölték, nehogy akadályt képezzenek a
gőzhajónak.5

A „Pannónia" fél 6-kor kötött ki Tiszafürednél, itt a közbirtokosság képviselői
köszöntötték Széchenyit. Egy óra múlva a gőzös elhagyta Heves megyét és útját Dorogma
irányába folytatta. Széchenyi útja a gőzhajóval ismét remekül sikerült.6

1846. augusztus 3-án Debrecenben a Tiszavölgyi Társulat kezdeményezésére
létrehozták az Első Tiszagőzhajózási Társulatot.7 Részvényeiből még a Jászkun Kerület is
jegyzett tizet, ezer ezüstforint értékben. Alaptőkéjét 500.000 Ft-ban határozták meg. A
társulat elnökévé Károlyi Lajost választották, az alelnök Andrássy Gyula lett. Az új
társaság taggyűlését 1847. március 20-án hívták össze. Ezen a választmány képviselője
előadta, hogy a Dunagőzhajózási Társaság (DGT) minden támogatás elől elzárkózott.
Ezért előterjesztették, hogy egy 60 és 80 LE-s gőzöst megrendelhessenek egy angol
cégnél, amely lebonyolítja a Tiszán a gőzhajózást.

3 Magyarország története 1790-1848. 2. Köt. Bp., 1980. 955-957. p.
4 Papp Melkizedek: Nagyméltóságú Gróf Széchenyi István üdvözlete Szolnokon 1846. évben. Reprint kiadás.

Szolnok, 1962.
5 SZML. Jász-Kun Kerület iratai (Továbbiakban: J-K-K) 1846. Fasc. 3. No. 1696.
6 Jelenkor 1846. július 30.
7 Debrecen története 1693-1849. 2 . köt. Debrecen, 1981. 357. p.
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A társaság meg is rendelt a Penn és Fia angliai gépgyárban egy gőzhajót, amely 1848
őszére elkészült. A hajó Orsováig úszott, de a közben kitört szabadságharc miatt a
„Debrecen" nevet viselő hajót az osztrákok lefoglalták, és katonai feladatokra vették
igénybe. A szabadságharc után a társaság a hajót visszakapta és még 33.000 Ft kártérítést
is kapott. A kormányzat azonban a Dunagőzhajózási Társaságot támogatta és 1847-ben
újból szabadalmat biztosítottak neki a Tisza vonatkozásban is. így az Első Magyar Tisza
Gőzhajózási Társaság kénytelen volt működését beszüntetni és a „Debrecen" gőzöst a
DGT-nek 1850-ben eladni.8

A Tiszán a rendszeres szabályozások az 1846. augusztus 27-én az Urkomi magaslatnál
tett jelképes kapavágással indultak meg. Vásárhelyi 14 átvágást javasolt Paleocapa ezen a
szakaszon 10 átvágásról tesz említést. A Vásárhelyi-terv átvágásainak vezérárka 1846-1866
között elkészült. Anyamederré válásuk azonban nagyon sokáig elhúzódott. A munkálatok
eredményeként a Tisza középső szakasza alkalmassá vált gőzhajók közlekedésére egészen
Tiszafüredig.

Az Osztrák-Magyar Monarchián belül a XIX. század utolsó harmadában az önálló
magyar gazdaság és a hozzá kapcsolódó közlekedés már lépést tartott a birodalom
fejlődési ütemével. Mindenekelőtt az 1846 óta óriási iramban épülő vaspályák hálózata
fejlődött fokozatosan, majd a vasúttársaságok sokszínű palettája után létrehozták az
egységes nemzeti vállalatot, a Magyar Államvasutakat (MÁV). A vasutakat a közúti
közlekedés rendszabályozása követte 1890-ben amikor az I. törvénycikkel szabályozták a
közutak építését és fenntartását.

Ezután a magyar hajózás került sorra. Baross Gábor miniszter a MAV keretében már
1888-ban hajózási üzemet létesített, bár ez átmeneti megoldásnak tűnt. Azzal a szándékkal
alakult, hogy a MÁV személy-és áruszállítási forgalmát kiegészítse víziúton, amíg egy
nagy nemzeti hajózási társaság nem jön létre. Az új vállalatot létrehozó törvény nem
sokáig váratott magára. Az 1891. évi XXXVI. Tvc. létrehozta a Magyar Folyam- és
Tengerhajózási részvénytársaságot (MFTR). Megalakulása után a MFTR átvette a MÁV
személy- és teherszállító hajóparkját és folytatta annak járatait a Dunán, a Tiszán és a
Dráván.

Az 1880-as évektől rendszeressé váltak a gőzhajójáratok a Tiszán. A DGT a „Diana"
nevű gőzhajóval indította a személyforgalmat a következő elosztással: kedden, csütörtökön
és szombaton indult Szolnokról a gőzhajó délután 3 órakor, Szentesen éjjel megállt, majd
reggel 5 órakor indult és 9 órakor érkezett Szegedre. Szegedről Szolnokra hétfőn, szerdán
és pénteken este 5 órakor indult, éjszaka Szentesen időzött és reggel 4 órakor indult
Szolnokra.

1883 augusztusától 2 gőzhajó járta a Tiszát a Szeged-Tiszaörvény-Tiszafüred útvonalon.
A hajókra a következő kikötőkben szálltak fel utasok: Szeged, Mindszent, Szentes,
Csongrád, Tiszainoka, Új-Kécske, Szolnok, Tiszabő, Tiszaroff, Tiszaabád, Tiszaörvény,
Tiszafüred. A Társaság Kőtelek, Tiszasüly, Nagykörű kikötőjét az elvárásoknak megfelelően
kívánta kiépíteni, de mivel a megye nem nyújtott anyagi segítséget, elálltak a tervtől.

8 Jankó Béla : A tiszai hajózás rövid története. In.: Közlekedési Közlöny. 1960. 13. sz. 208-209. p.
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A DGT 1884. június 26-tól beszüntette hajójáratait, mivel Jász-Nagykun-Szolnok
megye törvényhatósági bizottsága előnytelen határozatot hozott. A megye ugyanis
112/1884. sz. határozatával minden vízi járműtől a kikötésért 2 Ft cövekvámot kért. A
DGT így havonta 1.296 Ft többletkiadást fizetett, ez pedig jelentősen lerontotta bevételeit.
Nem sikerült adatot találni, hogy egyezett meg a megye a társaság képviselőjével, de végül
1885. februárjától újra közlekedtek a DGT gőzhajói a Tiszán az előzőekben ismertetett
menetrend szerint.9

A két világháború között
Magánszemélyek is kísérleteztek a Tiszán hajójáratok indításával. 1922-ben Bódi István

kért engedélyt „Szent István" nevű hajójának átalakítására.10 Az új vízi járművel Szolnok-
Tiszasüly között végzett rendszeres személyszállítást. Az üzlet azonban nem vált be.
Vállalkozása tönkrement és 193 l-ben a szürke színű 35 LE-s motorral felszerelt „Haladás"
nevű vízi járművét is kénytelen volt elárvereztetni."

A tiszai hajózás fejlesztése a figyelem előterébe került az 1920-30-as években. A gazdasági
világválság arra ösztönözte az illetékeseket, hogy megvizsgálják azokat a tényezőket,
amelyek a drága beszerzést mérséklik. A beszerzésre kerülő szükségleti cikkeknél
jelentékeny tényezőként szerepelt a szállítási költség, amelyek olcsóbbá tétele elsőrangú
szempontként szerepelt. Ezért szorgalmazták tehát az utak építését, az olcsó vasúti
szállítást, valamint a vízi utak kialakítását.

A kormány mellett a mezőgazdasági kamarák is támogatták a tiszai hajózó út ügyét.
Kitűnt közülük a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara, amely több év adatgyűjtése alapján
1930. március 25-én a Szolnokon tartott gazdagyűlés elé terjesztett a tiszai hajózás
érdekében egy javaslatot. Ebben leírta, hogy a tiszai hajózás nem csupán a Tisza vidék
érdeke, hanem az országé is. A magyar mezőgazdaság terményei közül éppen e vidéken
vannak azok, melyek jelentősége az értékesítési világválságban is messze felülmúlja az
átlagos termékeket. Első helyre teszik a Tisza vidéki búzát, a tiszaháti gyapjút és a Tokaj
vidéki bort. A búzából mennyiségét tekintve kb. egymillió mázsát lehetne szállítani vízi
úton a Szolnok-Budapest-Regensburg irányba. Az előterjesztés szerint a Szolnok feletti
Tisza szakaszon 34 folyó menti és 101 távolabb lévő község fekszik, amelyek területe
biztosan meghaladja az egymillió kat. holdat. Ez a vízi út vonzásterülete, tehát biztosan
számítani lehet rá, hogy ezek a települések szívesen látnák, ha az áruk vízi úton jutnának
rendeltetési helyükre.

Elhangzott még, hogy a búza, gyapjú, bor a Szolnok-Regensburg hajózási vonalon a
vasúti szállítástól 25-30 %-al olcsóbb. Az előterjesztés végén leírt javaslat az akkori
nehéz pénzügyi viszonyok mellett is elfogadható megoldást kínált. A Szolnok feletti Tisza
szakasz hajózása költséges vízrendezési munkák nélkül is megoldható mégpedig oly
módon, hogy rendszeres dereglyejáratok gyűjtik össze az exportra kerülő anyagot, amelyet
leúsztatnak a folyón, felfelé pedig motorcsónakokkal vontatnak.

9 Jász-Nagykun-Szolnok megyei lapok. 1882. 51 .sz.
10 SZML. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Közigazgatási Bizottságának ir. XIV 3303/1922. sz.
11 SZML. Alispáni ir. 728/1938.sz.

- 7 2 -



ADATOK A KÖZÉP-TISZA GÉPEREJŰ HAJÓZÁSÁNAK TÖRTÉNETÉHEZ

Szolnok lenne a vidék gyűjtőközpontja. Itt raknák uszályokra a szállítmányokat, melyek
közül természetesen a búza lenne a legfőbb helyen. Ezért egyértelmű, hogy a városban a
Tisza parton fel kell építeni egy közraktárat és átrakó berendezést.

A Kamara kezdeményezésére hamarosan megindult a Széchenyi Tisza Szabályozási
Szövetkezet szervezése. Célkitűzései közé tartozott a Tisza menti települések egyetlen
szerves hálózattá szervezése. A jelentősnek ígérkező elképzelés azonban nem jött létre.

A kortársak a tiszai hajózás fejlesztésének legnagyobb akadályát a teljesen elhanyagolt
állapotban lévő Tisza menti hajórakodók és hajóállomások állapotában látták. Szolnokon,
ahol vasút, közút és vízi út találkozik feltétlenül szükséges tároló hely, raktárak és
átrakodó berendezés építése. A hajóállomástól nincs a partig kőút, így esős időben a
hajókra rakodás megoldhatatlan.

A MFTR kimutatása szerint a következő tiszai hajóállomásokhoz nem vezet kövezett út.
Tiszafürednél a vasúti sorompótól a hajóállomásig mintegy 400 m hosszúságú rossz
állapotú út vezet, amely esőzéskor teljesen használhatatlan. Tiszaderzsnél a községből a
hajóállomásig 3 km hosszú kövezetlen út vezet. Tiszabőn a községnél a törvényhatósági
műúttól kezdve 160 m hosszú a kövezetlen út a hajóállomásig. Nagykörűn a községből a
hajóállomásig 400 m hosszú kövezetlen út vezet. Tiszapüspökin a községből a
hajóállomásig 1600 m hosszú a kiépítetlen községi dűlőút. Tiszavárkonyban a megyei
úttól a hajóállomásig tartó út alig 110 m hosszú, de kövezetlen. Vezsenyben a kövezett
megyei úttól a hajóállomásig 1300 m hosszú a kiépítetlen út. Tiszaföldváron a
hajóállomásig szintén csak mezei út vezet. Nagyréven a megyei úttól a hajóállomásig 310
m a kiépítetlen út. Ugyanez a helyzet Tiszakürtön is. A gátról a hajóállomásra az ártéren
keresztül 150 m hosszú földúton át lehet eljutni. Tiszaugon hasonló a helyzet csak itt több
mint 200 m a földút.

A MFTR egyik főfelügyelője 1930 tavaszán a Széchenyi Tisza Hajózási Szövetkezet
propagálása kapcsán ladikkal végigutazta a folyó Szolnok - Tiszafüred közti 97,5 km
hosszú szakaszát és a helyszínen tájékozódott a hajóállomások létesítése céljából. A
jelentésben közöltek szerint Tiszafüred, Szajol, Abádszalók, Tiszabura, Tiszasüly, Tiszaroff,
Kőtelek, Tiszabő, Nagykörű, Tiszapüspöki, Szajol kikötésre alkalmas partszakaszait
vizsgálta meg. Véleménye szerint ezeken a településeken kevés költséggel ki lehet
alakítani olyan hajóállomásokat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a kocsiutakba.

A szakemberek a legsürgetőbb teendőknek a hajózás érdekében a következő munkák
elvégzését tartották: a folyókon lévő zátonyok eltávolítása, a veszedelmes fatuskók
kiszedése, a Szeged-szolnoki Tisza szakaszon a hajózás biztosítása kisvízállás esetén is.
Ezt a későbbiekben tovább kell folytatni Szolnoktól felfelé Tokajig majd Vásárosnaményig.
Partbiztosítási munkákat kell végezni a meder szélén lévő partszakadás megakadályozása
céljából. A tiszai kikötőkhöz vezető utak kiépítése. A nagyobb forgalmi csomópontoknál
gabonaraktárak építése a hajórakodók mellé. A Tisza mellékfolyóit a Sajót, a Kőröst és a
Marost is alkalmassá kell tenni a rendszeres vízi szállításra.12

12 Ciesztelyi Nagy László: A Tisza-hajózás. Kecskemét, 1933
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Miért került előtérbe a vízi utak és a közlekedés fejlesztése az 1920-30-as években?
Ehhez vizsgáljuk meg az előzményeket. A trianoni békeszerződés jelentős területeket
csatolt el az országtól. Vasúti fővonalak, kiépített műutak kerültek az országhatáron
kívülre. A békediktátum a Tiszát, amely azelőtt magyar területen haladt végig eredetétől a
titeli torkolatig, több nemzet folyójává tette. Igaz, hogy a hajózható Tisza szakasz jórészt
az ország területén maradt. A trianoni határok az ország közlekedési hálózatában is
torzulásokat okoztak. Ezért vált szükségessé a közlekedési hálózat bizonyos korrigálása,
amelyet a két világháború között a kormányzat el is kezdett. Csupán példaértékűnek
említjük a dunaföldvári és tiszaugi híd építését, amelyek a hozzájuk kapcsolódó műúttal
közvetlen kapcsolatot létesítettek a Dunántúl és a Tiszántúl között. A vízi utak kiépítése
pedig a korrigált vasúti és közúti hálózat figyelembevételével történt oly módon, hogy
mindegyik szoros kapcsolatban legyen egymással.

Az átrakodó kikötőket például a vasúti gócpontok figyelembevételével jelölték ki. Ezért
jöttek számításba a Tiszán Szolnok és Szeged mint a kiépített vasúthálózat csomópontjai.
1933-ban a Tisza Tokajtól volt hajózható lefelé a jugoszláv határig mintegy 469 km
hosszban. Mellékfolyói közül a Kőrösöknek 55 km, a Marosnak 22 km hossza volt
alkalmas hajók közlekedésére. Az akkori kimutatás szerint Magyarország, ha Európa
síkvidékű országainak hajó út sűrűségét tekintjük, az utolsó helyen állt, de a vízi út hálózat
fokozatos kiépítésével Németország és Franciaország fejlettségi színvonalára emelhető.
Ez azt jelenthette, hogy az összes vízi út (a Dunát is beleértve) 1.114 km-ről 2.486 km-re
emelkedik.

A vízi út kiépítéséhez pedig elengedhetetlennek tartották a Duna-Tisza csatorna
megépítését. Igaz, hogy 1793-1800 között megépült a Ferenc csatorna, de a trianoni békét
követően ez is az országhatáron kívülre került. A Dunát a Tiszával összekötő csatorna
létesítésének gondolata több mint 200 esztendős múltra tekint vissza. Az új csatorna
vonalvezetésével kapcsolatban több elképzelés is született. Volt olyan, amely Budapest
alatt Dunaharasztinál képzelte el a kiinduló pontot, majd a csatornát végig vezetve a Duna-
Tisza közén Szolnoknál csatlakoztatta a Tiszába. A szolnoki torkolat szószólói a Felső-
Tisza és mellékfolyóinak hajózhatóvá tételére alapították a Szolnok-budapesti irány
jogosultságát.

A következő variáció szerint Budapest a kiindulópont a csatorna csatlakozó helye a
Tiszánál Tószeg vagy Tiszavárkony. Ezt az elképzelést támogatta és fejlesztette tovább
Kvassay Jenő is. A tervet 1931-33 között a Földművelésügyi Minisztérium tervezési
csoportja megvizsgálta, a vonalvezetést némileg módosította.

A csatorna megépítését eldöntött ténynek vette több gazdasági vállalkozás is. A Bata
Tamás alapította CIKTA féle cipőgyártó cég telephely kiválasztásában egyértelműen
szerepet játszott a folyó és a később megépülő csatorna. A Tiszaföldvártól északra fekvő
terület (a később önálló Martfű) vasút, közút, vízi út találkozásánál feküdt. A partszakasz
hajókikötőnek és repülőtérnek is alkalmasnak bizonyult. Ugyanakkor az sem volt mellékes
szempont, hogy a Duna-Tisza csatorna végpontja a közelben Tiszavárkonynál csatlakozott
volna a folyóba. Bata elképzelései között is szerepelt az, hogy a csatornán vízi úton
szállított termékei olcsón és kerülő nélkül jutnak el az európai piacokra.
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A tiszai torkolatot illetően egyértelműen megállapították, hogy hajózás szempontjából a
legmegfelelőbb a Szolnok-Tiszasüly közötti szakaszon létesíteni a csatorna bevezetését.
1933-ban a csatorna terveit ismét elővették és közel állt a kivitelezés megkezdése. Sajó
Elemér előterjesztésére Kállay Miklós földművelésügyi miniszter a munkálatok tanulmá-
nyát Gömbös Gyula miniszter elé terjesztette, aki azonban az egészet elutasította azzal,
hogy „ma nem időszerű". A hajózás szempontjából fontos érvként hozták fel az építéssel
kapcsolatban a jelentős útrövidülést. A Szolnoktól Budapestig közlekedő hajók lementek
a Tiszán Szegedig, átlépték a jugoszláv határt, majd idegen területen érték el Titelt és a
Dunát. A Dunán felfelé hajózva ismét átlépték a határt, majd eljutottak a magyar fővárosig.
Ez Szolnoktól Budapestig 759 kilométeres távolságot jelentett. A csatorna megépítése után
ez 654 kilométerrel rövidebb utat jelenthetett.13

Gesztelyi Nagy László a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara igazgatója „A Tisza-
hajózás" című tanulmányában vetette fel először, hogy Széchenyi 100 éves tiszai gőzhajó-
zásának emlékére 1933-ban célszerű lenne ismét végig hajózni a Tiszát. A folyó felső
folyásától Vásárosnaménytól kellene indulni és helyenként megállva értekezletet tartani a
vármegyék vezetőinek bevonásával. A hajóúton jó lenne ha a MFTR szakemberein kívül
részt venne a miniszterelnök az érdekelt kereskedelmi és földművelésügyi tárcák vezetői.
Megnyerhető lenne Horthy Miklós kormányzó részvétele is. Az út befejeztével Szegeden
záró értekezletre kerülhet sor, ahol a tiszai hajózás fejlesztésének kormányprogramját is
bejelenthetik.

„Minden nemzet legszentebb kötelessége, hogy nagyjainak emlékét tiszteletben tartsa
és az idők végtelenségéig megőrizze." Ezekkel a szavakkal kezdte leírását Lampl Hugó
műszaki tanácsos az 1933-ban tartott Széchenyi István emlékhajóútról. Nagy László
felvetése termékeny talajra talált, így Kállay Miklós földművelésügyi miniszter elhatá-
rozta, hogy Széchenyi István első tiszai útjának 100 éves évfordulóján ünnepi keretek
között megrendezi a Tisza Tokaj-szegedi szakaszának beutazását. Célja hasonló volt mint
Széchenyinek, a tiszai víziút jobb kihasználása miatt a helyi viszonyokat bemutatni a
képviselőknek, a hatóságoknak. A tanulmányúton Kállay bemutatta a meghívott
vendégeknek a folyón az elmúlt 100 év alatt végzett munkálatokat, ismertette ezek
hasznát és eredményét, felhívta az illetékesek figyelmét a további tennivalókra. A Tiszán
végzett munkálatok történetét, gazdasági jelentőségét Sajó Elemér a hajó fedélzetén tartott
előadás keretében ismertette.

A tanulmányutat, amely a Tiszának Tokajtól Szegedig terjedő 380 km hosszú szakaszára
terjedt ki két nap alatt tették meg, a MFTR „Lukács Béla" nevű gőzösével. 1933. augusz-
tus 29-én fedélzetén 106 utassal indult útjára a gőzös Tokajból. A Tisza menti települések
lakosai tömegesen tódultak a partra, lobogókkal, zenével üdvözölve az utasokat.
Tiszadobnál a hajó megállt egy percre a Tisza szabályozás emlékművénél és az utasok
néma felállással adóztak Széchenyi emlékének. Először Tiszafürednél kötött ki a hajó,
ahol Okolicsányi Imre alispán vezetésével Heves vármegye küldöttsége üdvözölte az
utasokat. Továbbindult a hajó majd este 7 órakor kötött ki Szolnokon. A város vezetői a
Tisza-szállóban rendezett ünnepi vacsorával fogadták az utasokat.

T5 Lampl Hugó (szerk.): A Duna-Tisza csatorna. Bp., 1947, 100-140. p.
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Augusztus 30-án a vendégek megtekintették a szolnoki búzakiállítást, majd a Tisza-
szállóban elfogyasztották az ebédet, amelyen már részt vett Horthy Miklós kormányzó,
József főherceg és Albrecht herceg. A hajó - főárbocán ekkor már a kormányzói lobogóval
- továbbindult Szeged felé. A „Lukács Béla" gőzöst a parton a kivonult küldöttségek
lelkes ünneplése köszöntötte.

A hajó este fél 10-kor kötött ki Szegeden, majd a rendezvényt a Tisza-szállóban
rendezett vacsora zárta.14

Már az emlékhaj óúton felvetődött a szolnoki gabonatárház építése. A telep - amely a
Nostra Általános Áruközraktárak és kereskedelmi Rt. tulajdonába került - két tárházból
áll.

Az I. sz. tárház 1935-36 között épült 560 vagon befogadására alkalmas vasbeton
építmény. A raktári rész 6 emelet, a gépházrész pedig, amely a raktári rész végéhez épült,
9 emelet magas. A raktári részen 12 db tároló silót építettek. Az alapozáshoz vörösfenyő
cölöpöket használtak fel. A raktározási munkálatok legnagyobb része gépesített. A
függőleges irányú szállításokat 3 db elevátor, a vízszintes irányú szállítást futószalagok
végezték. A tárház földszintjén helyezték el az önműködő mérleget. A gépházrész 2.
emeletének magasságában az iparvágányok és a Tisza-gát felett nyúlik ki a 2 vaslábra és
az árterületen egy betonpillérre épített vasszerkezetű híd. A pillértől a Tisza folyó felé
nyúló hídrészen került felfüggesztésre 2 db teleszkópcső, ennek segítségével pakolták
meg a vízi járműveket ömlesztett áruval. A rakodóhíd alsó részén elektromos darut is
elhelyeztek a darabáru szállítására.

AII. sz. tárház 1940-42 között épült 700 vagon befogadására alkalmas. Anyaga szintén
vasbeton. A raktárrész 7 emelet magas. Az épület közepén helyezték el a 10 emelet magas
gépházrészt. Itt került elhelyezésre a függőleges szállításra szolgáló 6 db elevátor. A
vízszintes irányú szállítást végző futószalagok a pincében és a 7. emeleten kerültek
elhelyezésre. Az I. és II. tárházat a 7. emelet magasságában egy vasszerkezetű híd köti
össze, itt helyezték el a szállítószalagot amely a két tárház közötti ömlesztett áruszállítást
biztosítja.

A tárházból a Tisza folyó fölé nyúlik ki az I. sz. tárháznál leírtakhoz hasonló híd. A
folyó felőli oldalon a gáton felépítettek egy hét emelet magas átrakó tornyot abból a célból,
hogy a vasúti kocsikban érkező terményeket a tárház megkerülésével közvetlenül vízi
járművekre rakják. A rakodóhídon az I. sz. tárházhoz hasonlóan szállítószalag végzi a
vízszintes szállítást, a végén pedig két teleszkóp cső segítségével jut el a termény a vízi
járműbe.

A tárházhoz a folyó felőli oldalon vasúti vágányok csatlakoztak. A raktárakból
ugyanakkor, a Tomory út felől, lehetőség nyílt, hogy az árut közúton is fuvarozhassák.15

1934-től kezdve a MFTR a „Hortobágy" nevű hajót közlekedtette Szolnok-Tiszabura
között.

T4 Gróf Széchenyi István emlékhajóút a Tiszán 1933. augusztus 29 és 30-án. Bp., 1933
15 SZML. Szolnok város ir. (Továbbiakban: Szolnok ir.) 18566/1949. sz.
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Szolnok új hajóállomásának létesítését a tárház megépítésének köszönheti. 1939. június
23-án a Kereskedelem-és Közlekedési Minisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium
küldötteinek részvételével közigazgatási bejárást tartottak az I. sz. tárház környékén.
Mivel az épület kivitelezési munkái megindultak, a hajókikötőt a Magyar-Belga
Ásványolaj Rt. által bérelt MÁV területre kellett elhelyezni. (Ez a terület a mai „Matróz
diszkó".) A hajóállomás személy- és áruforgalmának lebonyolításához az állomásépülettől
a kikötőig egy aluljárónak az építését is tervbe vették. A kikötőt egy állóhajó jelentette,
amelyet a parttól egy 14 méter hosszú 3,35 méter széles vashídon lehetett megközelíteni.

Báró Urbán Gáspár főispán 1941. márciusában a MFTR vezérigazgató helyettesét
többször is meghívta Szolnokra ebédre, ahol kötetlen beszélgetés mellett tárgyalták meg a
tiszai hajózás ügyét.

A hajóállomás épületét a MFTR Műszaki Osztálya tervezte 1941 februárjában. Az
építmény kétemeletes, téglából készítette a kivitelező Lázár László budapesti építőmester.
Az első emeleten kerültek kialakításra a II. és III. osztályú várótermek, pénztár és az iroda.
A felső szintet szolgálati lakás foglalta le. Az épület kivitelezési munkáit október 30-ra be
is fejezték.

A forgalom megindulását már csak a hajóállomáshoz vezető út rossz állapota
akadályozta. A MFTR kérése alapján a városra hárult a feladat, hogy a 80 m hosszú
mintegy 4 m széles útszakaszt kiépítse. A Tomory úttól a hajóállomásig terjedő útvonal
kiskockakő burkolattal való ellátására Szolnoknak legalább 11 ezer pengőjébe került.16

A tiszai áruforgalom nagy részét ekkor a kőszállítás tette ki. A MFTR hat gőzöse
vontatta a kőszállító uszályokat. Vízi úton szállították a cukorrépát is. A szolnoki
cukorgyár az 1930-as években 10-15 ezer tonna cukorrépát fogadott. A legnagyobb tiszai
áruszállítás 1938-ban volt, ekkor 369 ezer tonnát továbbítottak a folyó hullámain.

A tisza hajózás a II. világháború után
A háború befejezését követően ismét előtérbe került a tiszai hajózás újraindítása. A

Szolnok-Tiszabura közötti hajójárat megindítása miatt Tisza József nemzetgyűlési
képviselő 1947-ben felkereste Gerő Ernő közlekedési minisztert és a segítségét kérte. Gerő
utasítást adott a szaktárcának, ha kell anyagilag is nyújtsanak segítséget, csak a tiszai
hajójárat minél hamarabb utasokat szállítson. A hajózási útvonalra a „Hortobágy" nevű
motorost készítették fel. Akadályt jelentett még a Szolnok-Szajol között lévő vasúti Tisza-
híd amelynek újjáépítési munkálatai éppen ebben az időben jártak a finisnél. Ezért a
forgalom lebonyolítását előre úgy tervezték, hogy a vasúti Tisza-hídnál a hajókról át kell
szállni. A hajójárat az előkészületeket követően 1947. április 24-én indult meg. A
személyhajójáratok a Szolnokról indulás után Tiszapüspöki, Törökszentmiklós-Óballa,
Nagykörű, Tiszabő, Kőtelek, Tiszaroff, Tiszasüly, Tiszabura partjainál kötöttek ki. A hajók
Tiszaburáról nagyon korán hajnali 4 órakor indultak, így már 8 óra előtt a megyeszékhely
kikötőjében pihentek.17 Az útjuk során érintett Tisza-menti települések népe így be tudott
jönni Szolnokra, eladhatta terményeit a piacon, és elintézhette bevásárlásait. A vasúti

16 SZML. Szolnok ir. 750/1944.SZ.
17 Tiszavidék. 1947. 42. sz.
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Tisza-híd átadását követően megoldódott az átszállás kérdése is. Az alacsony vízállás
idején (ilyen volt 1949. szeptember 14-től) a személyhajójárat kikötőjét a Vártemplom
előtt lévő lejáróhoz helyezték át.18

A folyami járat másik végállomásán Tiszaburán új kikötőt építettek 1949-ben. A
kivitelezési munkákat Csapka János végezte 1200 forintért. A kikötő és berendezéseinek
ünnepélyes felavatására május 8-án került sor. Az utasok szállítását a „Délibáb"
motorossal és az „Ercsi" gőzhajóval bonyolították le."

A Tiszán a teherszállítást a „Magyar-Szovjet Hajózási Rt.", a személyszállítást a MFTR
végezte. (Az utóbbi céget 1950. január 1-én felszámolták.)

1950-től a Tiszán a járatok üzemeltetését a Balatoni Hajózási Nemzeti Vállalat végezte.
A rendkívül alacsony vízállás miatt előfordult, hogy a hajók csak Nagykörűig mentek el.
így történt 1950. szeptember 24-től amikor olyan alacsony volt a Tisza vízszintje, hogy
Nagykörűig is csak üggyel-bajjal jutottak el a hajók. A járatok december 27-ig
közlekedtek, ekkor a téli időjárásra való tekintettel leállították őket. Újraindításukra a
következő év február 24-től került sor a MDP kongresszusa miatt stílusosan a „Rákosi
Mátyás" gőzös kezdte az idényt.20

1955-ben a forgalom lebonyolítására a Dunáról a Tiszára vezényelték a „Kőrös" és az
„Ercsi" nevű hajókat.

1955. május 29-től indultak meg a sétahajójáratok a Tiszán.
1957-ben több előkészítő tárgyalás eredményeként sikerült megindítani a Szolnok-

Csongrád közötti hajójáratot. A tervek szerint a naponta közlekedő hajót nyáron vízi-
busszal helyettesítették. A hajóforgalom lebonyolításához szükséges kikötői létesítménye-
ket azonban nem tudták biztosítani. A hajóforgalomba a Tisza bal partján Tiszakürtöt,
Tiszainokát, Nagyrévet, a folyó jobb partján Vezsenyt, Tiszajenőt, Tiszavárkonyt,
Ókécskét kívánták bevonni. Az említett települések a legközelebbi vasútállomástól
legalább 8-10 km-re fekszenek, a hajóállomástól viszont minimális alig 1 km mindegyik
távolsága. Az elképzelés a második világháború előtt működött, amely ú.n. „kofajárat"
felélesztése.

A járat megindítását a hajózási vállalat nem vállalta a szükséges kikötői berendezések
hiánya miatt. A vállalat a kikötőkre nem akart pénzt áldozni, ezért a Közlekedési- és
Postaügyi Minisztérium javaslatára úgy döntöttek, a kikötőket az érintett községi tanácsok
építsék meg. Annyi segítséget nyújtottak, hogy a MAHART a szakigazgatási szerveknek
a rendelkezésére bocsátott egy ú. n. „kikötőponton" vázlattervet. Ennek alapján a Szolnok
Megyei Tanács intézkedett és legyártottak 5 db úszó kikötőpontont. Májusban a megyei
tanács képviselői az érdekelt községek elöljáróival Tiszavárkonyban, Vezsenyen,
Nagyréven, Tiszainokán és Tiszakürtön megtekintették a hajóállomások helyeit. A
jobbparton fekvő Tiszakécskét is bekapcsolták a hajóforgalomba.2'

18 SZML. Szolnok ir. 19797/1949.SZ.
19 SZML. Tiszabura község ir. 764/1949.SZ.
20 SZML. Szolnok Városi Tanács Végrehajtó Bizottság ir. (Továbbiakban:S zolnok V.T.V.B.ir.) számrendszeres

ir.7730/1950.sz.
21 SZML. Szolnok Megyei Tanács Végrehajtó Bizottság ir. Építés Közlekedés Vízügyi Osztály ir. (Továbbiakban:

SZ.M.T.V.B.É.K.V. O.) 28198/1957. sz.
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1957. augusztus 4-én indult meg a Szolnok-Csongrád közötti hajójárat. A szolnoki
kikötőből kifutó „Tahi" gőzöst minden állomáson hatalmas tömeg fogadta. Zászlók
sokasága lengett a parton, a falvak lakói üdvözölték a hajót, Tiszakürtön még a bölcsődés
apróságokat is kivezényelték az ünnepségre. Az ünneplők közül sokan eljöttek az első útra,
Csongrádra így több mint 300-an érkeztek. Csongrádról visszaindult a hajó, Szolnoknál
már az esti fényeknél szálltak ki az utasok. Rövid idő után ismét felzúgott a gőzgép és a
hajó vitte tovább utasait Tiszabura irányába.

A MAHART a vasárnapi közlekedésre a „Tahi" nevű gőzöst, a hétköznapira az „Ercsit"
osztotta be .A hajójárat megindulása után októberben Tiszaug is kérelemmel fordult a
Közlekedési- és Postaügyi Minisztériumhoz, hogy a községben létesítsenek hajó-
állomást."

Az 1960-as évek közepére már nem volt gazdaságos a tiszai személyhajózás. A
motorizáció rohamos mértékben terjedt, az addig elzárt ki településeket az autóbusz
bekapcsolta a közlekedés vérkeringésébe. Gyorsabbak voltak a hajónál, ez pedig egyre
fontosabb tényezőként jelentkezett.

1966. március 4-én Szolnokon a városi tanács épületében megbeszélésre gyűltek össze
a MAHART, Csongrád megye, Szolnok város, Nagyrév, Tiszavárkony és Vezseny
megbízottai. A hajózási vállalat képviselői drámai bejelentést tettek. A Szolnok-Csongrád
viszonylatban közlekedő járatra 1965-ben 532051 Forintot költöttek, míg a bevétel csupán
42 ezer Forint volt. A mutatkozó veszteség több mint 490 ezer Forint. A MAHART
képviselői bejelentették, az érintett állomások hajóforgalmát csak abban az esetben tudják
továbbra is biztosítani, ha az érdekelt tanácsok a veszteséget anyagi hozzájárulással
csökkentik. Ezt a segítséget a hajóállomások, pontonok, kiszolgáló személyzet
költségéhez kérték.

A hajózási vállalat álláspontja alátámasztására még előadta , hogy évek óta a forgalom
10-15%-os csökkenése figyelhető meg. Elhangzott, hogy számolnak a járatok végleges
megszüntetésével is. A tanácsok képviselői egységesen a járatok fenntartása mellett
kardoskodtak. A vasúti és közúti szállítás leterhelését enyhíti a vízi szállítás.13

A tanácskozás valóban meghúzta a vészharangot a tiszai személyszállítás felett. A
Szolnoktól Szegedig tartó járatokat ugyanis a MAHART rövidesen megszüntette.

A 200 utas szállítására alkalmas „Délibábot" 1966-ban felújították, kényelmesebb,
korszerűbb kabinokat alakítottak ki benne. Ezután a hajónak saját konyhája, éléskamrája,
jégládája lett. A motoros továbbra is nagy igénybevételnek volt kitéve. Mindennap hajnali
fél háromtól este nyolc óráig, 3 óra szolnoki tartózkodás kivételével, állandóan úton volt,
Tiszabura-Szolnok-Vezseny közt, 10 községet érintve.24

Tiszabura vezetése 1968-ban a hajójárat megszüntetése mellett foglalt állást. A
végrehajtó bizottság azzal indokolta döntését, a község lakói nem veszik igénybe utazás
céljára a hajójáratot. Kora hajnalban indul és késő este tér vissza, így menetrendje nem
felel meg az utazó közönségnek. Az autóbuszjárat sokkal gyorsabb és kedvezőbb

22 SZ.M.L.SZ.M.T.V.B. E.K.V. o. 29035/1957. sz.
23 SZ.M.T.V.B. É.K.V.O. 26992/1966. sz.
24 Lakatos Károly: Hajósélet a Tiszán. In.: Jászkunság. 1967. 4.sz. 181-186. p.
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menetrenddel rendelkezik. A karcagi kórház átadása óta pedig Tiszabura egészségügyi
ellátás szempontjából oda tartozik, és nem Szolnokhoz.

1969. március 26-án Tiszaburán a tanácsházán a helyi végrehajtó bizottság titkára, a
MAHART, a szolnoki 7. sz. AKÖV és a megyei tanács közlekedési osztálya képviselőinek
részvételével helyszíni tárgyalás zajlott le. A téma a Tiszabura-Szolnok között közlekedő
személyhajójárat megszüntetése volt. A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a hajójáratot
az érdektelenség miatt meg kell szüntetni, a kishajó által lebonyolított utasszállítást pedig
a 7. sz. AKÖV veszi át.25

A Tiszán az 1968-1980 közötti időszakban 1976-ban szállították a legtöbb árut,
összesen 494 ezer tonnát.

Szolnokon 1984-ben két kikötő üzemelt. Az egyik a régi közúti híd közelében kb. 600
m hosszan. Kavicsrakodó, széntároló a két gabonatárház és a hajóállomás tartozott hozzá.

A Tiszamenti Vegyiművek kiépített rakodóval rendelkezett a Tisza partján. Évente 500
ezer tonna nyers foszfort, piritet és ként terveztek ide vízi úton szállítani Záhonyból.

Ekkor már megszűnt a cukorrépa vízi szállítása Szolnokra. 1965-ben még legalább 6%-
al részesedett az áruszállításból a belvízi hajózás, ez a szám 1982-re alig 4 %-ra esett
vissza. Ezalatt a közúti árufuvarozás 12 %-ról több mint kétszeresére 29 %-ra nőtt.36

Tervek a Tisza és a Körös víziútjainak fejlesztésére
Az 1970-es évek közepén a KÖTI VÍZIG szakemberei tanulmányt készítettek a víziutak

fejlesztésére. A folyó szállítási lehetőségeinek kiaknázását egyrészt az 1973-ban bekövetkezett
olajárrobbanás inspirálta, másrészt az európai belvízi hajózóút megvalósulása elérhető
közelségbe került.

Európa nagyhajózásra alkalmas víziút rendszerét vizsgálva megállapítható, hogy Szolnok
belvízi úton is kapcsolatba kerülhet az Északi-, Balti- és Fekete-tengerrel. Belvízi fuvarozást
lehet lebonyolítani a Szovjetunióval, Jugoszláviával, Bulgáriával, Romániával, Csehszlo-
vákiával, Ausztriával, NDK-val. NSZK-val, Belgiummal, Hollandiával, Lengyelországgal.
A Duna magyarországi szakaszán ekkor már meg voltak az előtervek a Gabcsikovo -
Nagymaros erőműre, ezzel egyidőben a Tiszán is tervbe vették egy vízlépcső, a csongrádi
építését.

A Tiszán és mellékfolyóin a forgalom ekkor már igen alacsony volt. A szakemberek a
tiszai víziszállítás fejlődésének alapvető akadályát a megfelelően gépesített kikötők és
rakodóhelyek hiányában látták. Hátrányos még a Tisza nagyméretű vízszintkülönbsége,
amely 10—12 m is lehet. Megnyugtató megoldást csak a függőleges falú nyíltvízi nagy
medencés kikötő jelenthet.

A fejlesztést három Tisza szakaszon kívánták elvégezni a 30 km-es Tiszafüred-Kisköre,
a 70 km hosszú Kisköre-Szolnok és a 90 km-es Szolnok-Csongrád szakaszon.

25 SZML. Tiszabura Községi Tanács Végrehajtó Bizottság ir. 248/1969. sz.
26 Korompai Gábor: A hajózás fejlődése az Alföld viziútjain a XX. században. 27. In.: Studia Geographica. 12. Debrecen,

2002. 118-137. p.
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Az első szakasz hajózási gondjait a Kiskörei Vízlépcső megoldotta. Tiszafüreden kikötő
létesítését javasolták a közúti és vasúti csatlakozás szomszédságában. Abádszalók mint
kirakóhely került a figyelem előterébe.

A Kisköre-Szolnok közötti szakaszon Tiszaroffnál, Kőtelken, Tiszabőn, Nagykörűnél
és Tiszapüspökinél tervezték rakodóhelyek kiépítését.

Szolnoknál a MAHART hajóállomás térségét - mint fejleszthető kikötőt nem javasolták
továbbra is csak a személyhajók fogadására kívánták felhasználni.

A Cukorgyárnál lévő rakodó helyreállítását javasolták, így továbbra is fogadhatja a
víziúton érkező cukorrépát.

Az utolsó helyen említett Tisza-szakaszon Martfűnél, Tiszakécskénél és Tiszakürtnél
rakodóhely kialakítását javasolták. A martfűi kikötőhely elhelyezése igen kedvező, közúti
és vasúti kapcsolattal rendelkezik, ugyanakkor két jelentős ipari létesítmény - a Tisza
Cipőgyár és a Növényolaj gyár - szomszédságában alakítható ki.

Szolnokon ebben az időben a Tiszán a Magyar utcától a Vegyiművekig kisebb megsza-
kításokkal több kikötőhely is megtalálható. A Vízirendészeti Kapitányság előtt volt az
Alföldi Szilikátipari Vállalat kirakóhelye. Ezután következett a MAHART Személyhajó és
kikötő állomás, amely azonban 1968 óta nem működött. A Vízügyi Igazgatóságnak is ezen
a szakaszon található a terméskő ki- és berakóhelye. A vasúton érkező terméskövet itt
rakták a hajókra, illetve a hajón érkező terméskövet tárolták itt hosszabb időre.

A következő kikötőhely a Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat raktára, a rakodó
berendezést azonban gyakorlatilag 1948 óta nem használták. A jobbparton található még
a Cukorgyárnál a kikötő, amelyet 1967-ben szüntettek meg.

A víziút fejlesztése során elsősorban azokra a szolnoki iparvállalatokra számítottak,
amelyek nagymennyiségű ömlesztett nyersanyagot igényeltek. Az elsők között említették
a Tiszamenti Vegyiműveket (TVM). A gyár évente 420 ezer tonna nyersanyagot dolgozott
fel, ezek túlnyomó többségét a volt Szovjetunióból szerezte be. A termelt műtrágyából
évente 150 ezer tonna szállítható vízi úton az elosztóhelyekre.

A Beton és Vasbetonipari Művek Szolnoki Gyáregysége nagy mennyiségben használt
fel homokos kavicsot és cementet. Az ömlesztett áru szállítására a MAHART megfelelő
uszályokkal rendelkezett. A kikötőt a vállalat telephelye mellé tervezték.

A Fűrész- és Hordóipari Vállalat az 1912 és 1945 évek között átlag 40 ezer m3 fát
dolgozott fel, ebből mintegy 15 ezer m3 úsztatva jutott le a Tiszán. Később átálltak a vasúti
fuvarozásra de ismét felvetődött a feldolgozásra kerülő fa vízi úton történő szállítása.

Külön említést érdemel a Szolnoki Cukorgyár. A gyár saját kikötővel rendelkezett, ezt
azonban 1967 óta nem használták, a következő időben teljesen átálltak a vasúti és közúti
nyersanyagszállításra. A vízi rakodón az 1927-1940 közötti időszakban évente átlag 11
ezer tonna cukorrépát rakodtak ki, a teljes cukorrépa mennyiség 10 %-a vízen érkezett. A
meglévő kikötő felújítását tervezték, így ismét alkalmas lehet a cukorrépa fogadására.

A tárházba nagyrészt a Tisza-menti községekből (Kőtelek, Tiszasűly, Nagykörű) érkezett
ömlesztett áru (kukorica, búza, árpa) ezeknek vízi úton szállítása is tervbe került, de
szükségessé vált a rakodó berendezés felújítása.27

II Csikasz Sándor (szerk.): A közlekedés fejlesztése, a víziutak kihasználása. SZML. Helytörténeti Adattár Szolnok, 1975. 328. p.
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A tervek azonban nem valósultak meg. A rendszerváltáskor a megyeszékhely nagy ipari
üzemei egymás urán mentek tönkre. A Csongrádi vízlépcső építését leállították, így
megoldatlan maradt a Szolnok-csongrádi Tisza szakasz hajózási feltételeinek biztosítása.
Ezt követően egy időre a Duna és hajózási lehetőségei kerültek a figyelem előterébe.

A tiszai vízi szállítás az 1970-es évek végére kb. 150 ezer tonnát tett ki (ez a szám 1982-
re 218 ezerre emelkedett), majd visszaesés következett be. A nagy szállítók (pl. MAHART)
kivonultak a Tiszáról. Helyüket kisebb gazdasági társaságok (pl. Admiralitás Kft.) vették
át, amelyek a rendszerváltás utáni években szintén eredményesen működtek. Az 1990-es
évek végén a tiszai áruforgalom már elérte az évi 500 ezer tonnát.

A MAHART 1968-ra beszüntette a tiszai személy hajózást, de a turisztikai igényekre
alapozva 1982-től újraindult a kiránduló hajójárat. Ezt a feladatot jelenleg az 1994-ben
alapított MAHART Pass Nave Személyhajózási Kft végzi.

Az utóbbi években ismét megnőtt az érdeklődés a tiszai hajózási lehetőségek iránt. Több
vállalkozó is érdeklődött a Körösi hajózás újraindítása ügyében. Látszólag úgy tűnik
Szolnok mint víziúti csomópont szerepe leértékelődött, hiszen a meglévő szegedi kikötőt
kívánják közlekedési, áruforgalmi csomóponttá fejleszteni. A kialakuló régiós szerepkörben
azonban még komoly szerepet játszhat a város és a megye, mert bárhogy is nézzük
víziutak vezetnek keresztül rajta, vasúti és közúti csomópontokkal, amely összekötő
kapocs Közép és Kelet Magyarország között.28
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