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A balatoni hajózás újjáépítése 
(1945-1949) 

1945. március 20-án a visszavonuló német hadsereg, ha már a dunai hajókhoz hasonlóan nyugatra 
hurcolni nem tudta, a balatonfüredi kikötó'vel szemben felrobbantotta, meglékelte, só't a biztos tönkretétel 
érdekében gázolajjal fel is gyújtotta a „Magyar Tenger" hajóállományát. így lett ez a tavaszváró nap a 
legszomorúbb dátum a balatoni hajózás történetében. Nem menekültek meg a kíméletlen elsüllyesztéstől a 
Keszthelyre, illetve Révfülöpre összevont hajók sem.1 

Pedig a balatoni hajózás azóta, hogy 1846-ban Széchenyi István és Deák Ferenc kezdeményezésére 
megépült az első gőzös, a „Kisfaludy"2 mindig a legbékésebb célokat szolgálta: szórakozni vágyó üdülő-
ket, a két part között átkelő utasokat, illetve árut szállított. A legnagyobb vállalat, a Balatoni Hajózási 
Rt. (BHRT) tulajdonában 1944 decemberében még 4 csavargőzös („Kelén", ,,Helka", „Jókai" és a 
második „Kisfaludy"), továbbá 5 Diesel motorhajó, („Csobánc", „Szigliget", „Csongor", „Tünde", 
„Sió"), ezenkívül 9 kisebb motoros (köztük a „Szent István", „Szent Miklós", „Boglár", „Badacsony". 
„Klebelsberg" és „Hattyú"), továbbá 2 komp, valamint 6 vastestű és 1 fából készült uszály volt. Ez a 
hajópark összesen 2129 utas szállítására, illetve 690 tonna áru fuvarozására volt képes, 1567 Le vonóerőt 
jelentett és most mind a hullámsírba süllyedt. Nem volt szerencsésebb a többi hajótulajdonos sem. A 
Balatoni Halászati Rt. „Zala" és „Veszprém" nevű vontatógőzöseit, valamint 6 kisebb motorhajóját 
szintén felrobbantották vagy elsüllyesztették a németek. Megsemmisült a 3 „Csendőr" motoros és a 7 
nagyobb magánhajó, illetve yacht közül is csak egyetlen menekült meg, a többit felrobbantották.3 A 
Balatoni Kikötők Állami Felügyelősége úszó járműveit is elpusztította a robbantás: A „Balaton" és a 
, .Somogy "kotróhajók, a „Dongó" motoros vontatóhajó és 6 uszály is a tó mélyére süllyedt.4 

A háború viszontagságai a balatoni kikötőket sem kímélték, köztük a siófoki szenvedte a legsúlyosabb 
károkat. A szovjet csapatok már 1944. december 4-én elérték Siófokot, itt azonban csaknem négy hóna-
pon keresztül megállt a front. A Balaton vízgazdálkodásának alapvető létesítményét, az 1863-ban meg-
épült Sió felső torkolatzsilipét a németek által elhelyezett robbanóanyag 1945. március 19-én tette 
tönkre. A nyári forgalomban részt vevő 17 kikötőben csupán kisebb károk keletkeztek pl. az épületek 
üvegezésében, világításában, de az almádi, kenesei, szigligeti és keszthelyi mólók faszerkezetének tönkre-
menetele miatt a kikötőhelyek használhatatlanná váltak.s 

A németek felrobbantották a Sió-csatorna felett átívelő 5 vasúti és 18 közúti, illetve gazdasági hidat. A 
mederbe omlott roncsok nem csupán a hajók közlekedését tették lehetetlenné, hanem árvízveszélyt is 
okoztak a Sió alsó szakaszán. A balatoni hajózást a vízben ezerszám rejtőzködő mágneses akna is veszé-
lyeztette. 

JEGYZETEK 

' A magyar hajózás 25 éves (Szerk. Túri András) Kecskemét, 1970. 12 old. 
2 Bővebben lásd dr. Várday György : A balatoni gőzhajózás kezdetei. Honismeret 1980. 2. szám 
'Dokumentumok a magyar közlekedés történetéből 1945-1949. (A továbbiakban Dokumen-

tumok 1945-1949 . ) (összeállította Pálmány Béla) KÖZDOK, Budapest, 1981. 136. sz. dok. 
•"Országos Vízügyi Levéltár Földművelésügyi Minisztérium 38. tétel (A továbbiakban OVL FM 

38. t.) 1946 -91 314. 
5OVL FM 38. t. 1946-99 912. 
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Mindezek után szinte hihetetlenül hangzik, hogy alig egy hónapon belül újra úszott hajó a Balatonon. 
A BHRT hajósai és hajógyári alkalmazottjai közül néhányan - elsó'sorban Hankóczy Jenő igazgató, 
Amancsics Antal, Mátyás Károly és Polgárdi Ferenc - a lehetó'ségekhez képest igen bátran igyekeztek 
megóvni a társaság vagyonát az elhurcolástól. Az értékes anyagok és felszerelések jelentős részét falusi 
pincékbe rejtették és a füredi hajóműhely túlnyomó részét is sikerült megőrizni a pusztulástól, önzetlen 
és hazafias tevékenységüket a Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium 1945-ben elismerő oklevéllel 
jutalmazta.6 Igazi hőstettnek számított a „Tünde" motoros megmentése. Néhány hajós éjszaka, csónakkal 
kievezett az elpusztításra ítélt hajóhoz, eltávolította a robbanószert, majd kiverte a fenékcsapot, így a 
motoros sérülés nélkül süllyedt el. 

A balatoni hajósok alig néhány nappal a felszabadulás után megkezdték a károk helyreállítását. A 
szovjet katonai parancsnokság utasítására a Balatoni Kikötők Állami Felügyelősége már április 3-án 
felvette a munkát Siófokon. Mindenekelőtt vas szádpallókkal megakadályozták a tó vizének lezúdulását, 
majd eltakarították a romokat és helyreállították a hivatali épületeket és kikötői őrházakat. Még 1945-ben 
megindították a kamarazsilip-medence elő- és utócsatornájának vízi munkálatait és a zsilip vasszerkeze-
tének a javítását. Tavasszal csak 1 0 - 1 5 fő . szeptember-október hónapban viszont már 8 0 - 9 0 személy 
dolgozott a munkákon.7 

Á Balaton mindkét partja alá volt aknázva és a tó vize is tele volt robbanószerkezetekkel. Az aknamen-
tesítésre 1945. április 18-án kapott megbízást Petneházy Zalán kapitány és a parancsnoksága alatt álló 
magyar hadihajóakna-kereső osztály balatoni alakulata. A veszélyt nem ismerő és kiválóan képzett század 
júniusig 5 vagon robbanótestet és aknát hatástalanított, sőt kiemelt a vízből két „Csendőr" típusú moto-
ros mentőhajót is. Tevékenységüket 1946. szeptemberében fejezték be, így biztonságossá vált a hajók 
közlekedése és ismét lehetett fürödni a Balatonban. A legénység öt tagja meghalt, többen pedig megsebe-
sültek aknaszedés közben.® 

A felszabadulás után a magyarországi hajóstársaságok közül elsőként a Balatoni Hajózási Rt. kezdett 
hozzá az újjáépítéshez és indította meg a hajóforgalmat. A legégetőbb szükség a Tihany és Szántód közötti 
révátkelés megindítására volt. Szorgalmazták ezt a szovjet katonai parancsnokságok is. A balatoni hajósok 
már április 24-én összeköttetést teremtettek a két part között - más híján evezővel hajtott csónakokkal. 
Májusban üzembe helyezték a fából épült — és így a mágneses aknák felett veszélytelenül közlekedő - kis 
„Komp II"-t is, amelyet eleinte hat pár evezővel mozgattak, később segédmotort szereltek fel rá. A már 
egyébként is avítt hajó az igénybevételtől úgy leromlott, hogy 1945 végén ki kellett selejtezni. A na-
gyobb balatoni hajók közül elsőként a felrobbantástól megmentett „Tünde" került úszóképes állapotba. 
Április végén a BHRT még fizetést sem kapó hajósai és műhelymunkásai néhány megmentett szerszámmal 
ügyeskedve, három napi megfeszített munkával kiemelték, sőt üzembe is helyezték a motorhajót. További 
tíz napi erőfeszítéssel újabb hajókat: a két legnagyobb balatoni személyhajó egyikét, a 325 utast befogadó 
„Kelén" gőzhajót, valamint két uszályt is kiemeltek a tó fenekéről. Ehajókhamarosan munkába is álltak. 
A „Tünde" júniustól Siófok és Balatonfüred között közlekedett, a másodikként üzemképessé tett vashajó, 
a „Boglár" pedig Balatonboglár és Révfülöp, illetve Fonyód és Badacsony között biztosította az átkelési 
lehetőséget. A BHRT, a magyar vasutakhoz hasonlóan részt vállalt az ország fegyverszüneti szerződéséből 
eredő kötelezettségének teljesítéséből és az 1945-ös hajózási évadban négy hajóval kapcsolódott be a 
csapatszállításokba. Emellett a vállalat alkalmazottai 1945 végéig teljesen önerőből - állami hiteltámoga-
tás igénybe vétele nélkül - úszóképessé tették és a siófoki téli kikötőbe vontatták az összes elsüllyedt 
hajót. Ehhez a teljesítményhez pedig, szerszámok és anyagok nagy szűkében lévén, nem kevés találékony-
ságra és erőfeszítésre volt szükség. A „Szent István" és a „Szent Miklós" motorosok sérüléseit rongyokkal 
tömték be és vödörrel merték ki a vizet a hajótérből. 

A „Jókai" és a „Kisfaludy" gőzhajókat a mély vízből daruk hiányában két uszály és Archimédesz 
törvénye segítségével hozták a felszínre. A két legnagyobb motoros, az egyaránt 140 Le teljesítőképességű 
és 175 utast befogadó „Csobánc" illetve „Szigliget" súlyos sebeit víz alatti betonozással kötötték be. 
Néhány hajó - így a „Sió", a „Klebelsberg" és a „Hattyú" helyreállíthatatlan károkat szenvedett, a 3 
legkisebb motoros pedig korábban is olyan ósdi volt, hogy újjáépítésük nem érte meg a fáradságot.® 

'Dokumentumok 1945-1949 . 136. sz.dok 
7OVLFM 38. t. 1946-51 314. 
' Zsigmondi Márta: A rebellis Petneházyak. Nők Lapja 1981. 14. sz. 
'Dokumetnumok 1945-1949 . 140. sz. dok. 



1945. november 28-ig helyreállították a „Szent István" és a „Szent Miklós" motorosokat. A két hajó 
az elpusztult „Sió" illetve a „Tátika" nevet vette fel és a dunai átkeléshez kerültek. Rendezni kellett a 
BHRT-alkalmazottak fizetését és nyugellátásuk évtizedek óta megoldatlan ügyét is. A hajóstársaság 
részvényeinek 99,4%-a a MÁV tulajdonában volt, alkalmazottai mégsem élvezhették 1945 előtt az állam-
vasútiak kedvezményeit a bérek, a betegellátás és a nyugdíjak vonatkozásában. Mindezt a BHRT-alkalma-
zottak „MÁV-státusba" vételével 1945. október végén közmegelégedésre megoldotta a Kereskedelem- és 
Közlekedésügyi Minisztérium.10 

A többi nagyobb hajótulajdonos is eredményesen munkálkodott elsüllyesztett úszóművei helyreállítá-
sán. A Balatoni Kikötők Állami Felügyelősége június közepén kezdte el Füreden elsüllyesztett úszóparkja 
kiemelésének előkészítő munkálatait. Egyszerű módon, ún. víz alatti lebontással fokozatosan úszóképes 
állapotba hozták a hajókat és a kis, vízben elsüllyedt „Balaton" kotrót kivéve még az ősz elején Siófokra 
vontatták valamennyit. A három vasuszályt hamar kijavították és még 1945-ben hozzákezdtek a „Dongó" 
vontató és a két állami úszókotró hajótestének az újjáépítéséhez.11 A Balatoni Halászati Rt., amelynek a 
vontatásra is kiterjedt az engedélye, 1946 végéig szintén üzemképessé tette „Zala" gőzösét, sőt 6 kisebb, 
2 0 - 4 0 Le-s vontató motoroshajóját is, és mintegy 8200 q halat szállított 1946. évében.11 

A BHRT 1946 telén önerőből megkezdte a „Helka", a „Kisfaludy" és a „Csongor" helyreállítását. De 
a már működőképes hajók is rászorultak a felújításra, átfestésre, a korhadt fenékrészek cseréjére. A forint 
bevezetéséig azonban csak néhány hajó nagyjavításával készültek el. Ennek az volt az oka, hogy a BHRT 
súlyos pénzügyi nehézségekkel küszködött. A társaság már a háború előtt is évente 200 000 pengő állami 
támogatásra szorult, a felszabadulás után pedig egyáltalán nem voltak bevételei, mert a működőképessé 
tett hajókat a csapatszállítások vették igénybe. 1946 januárjában már a munkások és tisztviselők fizetésére 
sem volt pénz. A vállalat igazgatósága emiatt február elején államsegélyért folyamodott. A Gazdasági 
Főtanács 1946. március 27-én hozott 2999/1946. számú határozatával megadta a 240 alkalmazott fizeté-
sének fedezetét, a hajók újjáépítéséhez azonban csupán a stabilizáció után nyújtott hitelt.13 

Az újjáépítési munkák sikerét jelzi, hogy az 1946-os hajózási idényben a BHRT a súlyos akadályok 
ellenére is forgalomba tudott állítani 6 személyhajót - 2 gőzöst és 4 motorost - összesen 1200 utas 
befogadóképességgel. Április elejétől már a „Komp I" közlekedett a szántódi és a tihanyi rév között, kora 
tavasztól rendszeres személyhajó járatokat tartottak fenn Balatonfüred - Siófok - Balatonalmádi, 
továbbá Fonyód - Badacsony és Balatonboglár - Révfülöp között. A nyáron 6 uszály követ szállított a 
badacsonyi és a györöki kikötőkből.1 4 

További hajójáratok indítását az újjáépített hajópark korlátozott volta mellett némely kikötők hasz-
nálhatatlansága is gátolta. A keszthelyi és szigligeti famólókat a jégzajlások tönkretették. A keszthelyi 
kikötő ráadásul nem is állami, hanem községi tulajdonban volt és a helységnek sem pénze, sem pedig 
faanyaga nem volt kijavításához. Végül a régi kikötőhíd helyreállításához a Földművelésügyi Minisztérium 
nyújtott támogatást, így az 1947-es hajózási évadban „csatlakozó járattal" Keszthely is bekapcsolódhatott 
a balatoni személyforgalomba, a hagyományos és kedvelt „hosszú hajójárat" beindítására azonban kellő 
számú hajó hiányában még nem volt módja a vállalatnak. Ugyanebben az idényben a BHRT ideiglenes 
megoldásokkal kompjáratot létesített Révfülöp és Balatonboglár között, de ezek ráfizetéssel közlekedtek, 
mert a kötött terményforgalom és a magas tarifa miatt kevesen vették igénybe. A szigligeti és a balatonke-
nesei móló az 1947. évi hajózási idényben is használhatatlan maradt, mert a fenntartásukra kötelezett 
Balatoni Kikötők Állami Felügyelőségének sem voltak meg az eszközei a kisebb javítás elvégzéséhez, így 
csak 1948-ra vehették tervbe a kikötők üzembe helyezését. A többi balatoni kikötő 1946-ban már hasz-
nálható volt, azonban az épületeket még több helyen nem, vagy csak időlegesen javították ki. 

Amikor 1946. november közepén az illetékes hatóságok és egyesületek képviselői a „Helka" fedélzetén 
a felszabadulás után első alkalommal hivatalosan bejárták a Balatont, megállapították, hogy az aknave-
szély megszűnt és az alsóörsi, balatonfüredi, tihanyi, balatonföldvári, révfülöpi, badacsonyi, balatongyö-
röki, fonyódi, balatonbogiári, balatonlellei, balatonszemesi és szántódi kikötők használhatóak, általában 
jó, vagy éppen kifogástalan állapotban vannak. A „Helka" utasai azonban ekkor is és az 1947. évi bejárás 
alkalmával is nyomatékosan felhívták a figyelmet arra, hogy a mólókon nincsen jelzővilágítás és nem 
működik a mentő- és a viharjelző szolgálat. Egyébként is fejleszteni kellett volna a nyári kikötők berende-
zéseit, mert Tihanyban, Szemesen, Lellén, Badacsonyban és Keszthelyen egyáltalán nem állt várócsarnok 
és pénztárépület az utasok rendelkezésére. Szükség lett volna újabb kikötők kiépítésére Balatonaligán, 
Balatonfenyvesen, és Máriafürdőn, de ez akkor csak a jövő tervei közé tartozhatott.15 

1 0 Ü j Magyar Központi Levéltár (Az alábbiakban: UMKL) Kereskedelem- és Közlekedésügyi 
Minisztérium II/3. 1 9 4 5 - 4 6 939 és 47 262. 
1 1 O V L FM 3 8 . 1 . 1 9 4 6 - 9 1 314. és 92 361. 
1 'UMKL Közlekedésügyi Minisztérium (a továbbiakban Közi. M. II.) 1 9 4 6 - 6 4 345. 
1 3Dokumentumok 1 9 4 5 - 1 9 4 9 . 140. sz. dok. 
1 4 Dokumentumok 1 9 4 5 - 1 9 4 9 . 144. sz. dok. és A magyar hajózás 25 éve 28. old. 
1 5 O V L FM 38. t. 1 9 4 6 - 9 8 683. és UMKL Közi. M. II. 1946 - 6 0 252. 
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A legsürgősebb feladat a siófoki kikötő és zsilip újjáépítése volt. A balatoni gőzhajózás 100. évforduló-
ján 1946. szeptember 21-én a helyreállított 325 személyes „Helka", a Balaton akkoriban legnagyobb 
hajója első útján hajógyári munkásokat szállított Füredről Siófokra, ahol ünnepélyesen megkezdődött a 
Sió-zsilip építése.16 A 123 km hosszú csatornába omlott hídroncsok eltávolítását a MÁV és a kultúrmér-
nöki hivatalok már 1945-ben megkezdték és 1946 nyarára be is fejezték. Az 1891-ben épült siófoki zsilip 
vastáblás építménye csak a tó vizének leeresztését szabályozta, így a Sió 103 km-es szakasza csak idősza-
konként volt hajózható. Már a háború előtt tervezték, hogy hajózózsilipet építenek és ehhez történtek is 
bizonyos előkészületek, a vízszabályozó mű felrobbantása azonban új helyzetet teremtett. A Gazdasági 
Főtanács 1946. szeptember 27-én hozott 7847/1946. számú határozata kimondta, hogy végig hajózhatóvá 
kell kiépíteni a csatornát, azaz meg kell valósítani a közvetlen vízi úti összeköttetést a Duna és a Balaton 
között. Egy másodrendű, „vicinális" hajóút létesítését jelentette volna ez a terv, amelynek megvalósításá-
val a Sió és a Balaton körzetében fekvő 34 gyógy- és üdülőhelyen kívül további települések lakói számára 
vált volna lehetővé a termékek olcsó vízi szállítása. E szerény tervet azonban némely minisztériumok és 
hivatalok elképzelései hamarosan messze túlszárnyalták. Magas fórumokon a legkomolyabban tárgyaim 
kezdtek ama terv megvalósításának műszaki feltételeiről, hogy a csatornát alkalmassá kell tenni Duna-ten-
geijáró hajók közlekedésére és így a Balaton északi partjának kikötőiből átrakás nélkül szállíthassák a 
Levantéba, Egyiptomba, Libanonba exportált bauxitot és pétisót. E javaslatnak Tildy Zoltán köztársa-
sági elnök volt az egyik fő szószólója. A kérdés több szakértői értekezleten is napirendre került. A kidol-
gozott tervváltozatok szerint csupán folyami hajók közlekedéséhez 106 millió Ft lett volna szükséges a 
vízépítési munkákhoz, a hidak és pályatestek emeléséhez, míg a Duna-tengerjáró hajókéhoz legalább 180 
millió Ft. A harmadik változat szerint a munkálatok a nagyobb méretű Duna-tengerjáró hajók rendszeres 
közlekedésének feltételeit teremtették volna meg. Ehhez 6 vízlépcsőt kellett volna megépíteni - a Duna 
torkolatánál, Kövesd és Medina között, Pálfánál, Mezőkomárom mellett, Jut alatt és Siófokon, a torkolati 
műveknél, - továbbá az összes Sió-hidat fel kellett volna emelni és ez nem kevesebb, mint 314 millió 
forintnyi beruházást igényelt volna. A BHRT vezetői minden fórumon lelkesen támogatták a tengeri 
összeköttetés megteremtését, mert azt remélték, hogy a vállalat addig jelentéktelen áruszállítási üzletága 
nagymértékben felfejlődik és így megszűnik a pénzügyi mérleg évtizedek óta fennálló deficitje. A szakér-
tők végül úgy foglaltak állást, hogy a már kidolgozott legszerényebb tervek szerint épüljön meg a hajózó 
zsilip, de hangsúlyozták, hogy az építkezések során lehetővé kell tenni a jövőbeni továbbfejlesztést.17 

Nem kétséges, hogy helyes volt a szerényebb elképzelések megvalósítását célul tűzni. A Sió állandó 
hajózása ugyanis káros a Balaton vízgazdálkodására, emellett a tömeges áruszállítás károsítaná a környe-
zetet is. 

A balatoni hajózás újjáépítése az 1947. augusztus 1-től 1949. december 31-ig végrehajtott I. hároméves 
terv keretében fejeződött be. 1949-ben a balatoni hajózás szervezeti kereteiben alapvető változások 
következtek be. Á 91/1948 MT. számú határozat alapján január 1-vel nemzeti vállalattá alakult a már 
korábban is állami tulajdonban volt részvénytársaság. Áz új vállalat, a Balatoni Hajózási NV működési 
körét három tevékenység - hajózás, hajóépítés és hajójavítás - alkotta. A balatonfüredi telep középmére-
tű uszályokat, kis motoroshajókat, motoros vontatókat, állóhajókat gyártott, illetve vitorlásokat, csóna-
kokat tárolt, javított. A balatoni személy- és teherhajózás irányítóközpontja Siófokon működött és 
ugyanitt kisebb hajójavító és csónaképítő műhelyek is dolgoztak. Nagy jelentőségű bővülést jelentett a 
vállalat tevékenységi körében, hogy a BHNV jogosultságot nyert uszályrakományú teherszállításra a 
Dunán és a Tiszán is. A vállalatnak Budapesten teherhajózási főosztálya alakult, Tokajban pedig hajófor-
galmi kirendeltséget létesítettek. A BHNV 1949 júliusában majd decemberében az államosított magán-
szektorból, illetve más állami vállalatoktól átvett több hajót, így úszóműparkja 1949 végén 16 motorha-
jóval (összes vonóerejük 1236 Le), 39 uszállyal (összhordképességük 7938 tonna) és 12 egyéb úszótesttel 
gyarapodott. A BHNV így országos tevékenységi körű, nagy hajózási vállalat lett, füredi hajógyárában 
340, folyamhajózási részlegénél 137, siófoki forgalmi részlegénél pedig 132 fő dolgozott 1949 decembe--
rében.1' 

A balatoni hajózás forgalmi teljesítményei az 1945-1949-es évek során számottevő fejlődést mutattak. 
Ennek jellemzésére következzék néhány számadat.19 

Év Utasszám Ebből kompátkelő Utas km 
1945 42 000 28 000 405 000 
1946 63 000 17 000 401 000 
1947 259 000 31 000 2 484 000 
1948 35 1 000 34 000 3 617 000 
1949 470 000 34 000 5 317 000 

1 6 A magyar hajózás 25 éve, 28. old. 
1 7UMKL Közi. M. II. 1 9 4 6 - 6 0 252. ésOVL FM 38. t. 1 9 6 6 - 9 8 683. és 99 912. 
"Dokumentumok 1945-1949 . 155. sz. dok. 
"Magyar hajózási statisztikai kézikönyv 1945-1968 . Bp. 1971. 392. és402. old.(a továbbiakban: 
MHSK 1 9 4 5 - 1 9 6 8 ) 
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Az első igazi nyári évad 1947-ben köszöntött a Balatonra. A korábbi két szezonban nemcsak a háborús 
pusztulás, hanem az infláció és az áruhiány miatt sem gondolhattak a városi emberek a gondtalan nyara-
lásra. 1947 nyarán azonban a kormány fontos szociális intézkedéseket hozott. A MÁV által ismét elindí-
tott filléres vonatokon, teherautókon tömegesen utaztak a Balatonra munkások, diákok és hivatali alkal-
mazottak. Ezekben az években kezdődött a szakszervezeti üdültetés is hazánkban. Természetesen minden 
pihenő, szórakozó vendég vágyott egy kis hajókázásra is. A kevés újjáépített személyhajó még a hétközna-
pokon is zsúfolt volt. Az utasok száma már 1947-ben meghaladta az 1936. évit (203 000 utas, 116 942 
hajó km,) 1948-ban és 1949-ben pedig még tovább növekedett. 

Nagy jelentőségű esemény történt 1947. szeptember 22-én: átadták a forgalomnak az új siófoki zsi-
liprendszert. Két zsilip készült: a helyreállított vízleeresztő zsilip, valamint a 8 3 , 5 m x l 2 m-es 1200 tonna 
teljesítőképességű, billenőtáblás hajózózsilip, amely közvetlen összeköttetést teremtett a Balaton és a 
Duna között. A tervekben megálmodott állandó Sióhajózás ugyan a zsilip megnyitásával nem valósult 
meg, de a rövidebb időszakokra korlátozódó hajóforgalom lehetősége létrejött.20 

A balatoni hajózás háborús károsodásainak helyreállítása a hároméves terv végére befejeződött. A 
BHNV 1949 decemberében 4 utasszállító gőzhajóval, 6 üzemképes és 1 még javítás alatt álló személyszál-
lító motorossal, 2 vontató motorossal, 1 benzinmotorossal, a motoros Komp 1-gyel és négy vasuszállyal 
rendelkezett. Ez az úszóműállomány összesen 1407 Le vonóerőt, 1993 utas befogadóképességet és 463 
tonna hordképességet képviselt - ami ugyan még mindig kevesebb volt a jogelőd BHRT 1944 decemberé-
ben regisztrált hajóparkjánál, de így is egyértelmű az újjáépítési munkák kitűnő eredménye.2' Az 1 9 4 5 -
1949 között eltelt évek abból a szempontból is jelentősek, hogy ebben a korban kezdte meg betölteni 
igazi hivatását a balatoni hajózás: a tömeges üdültetés és a turizmus szolgálata ekkor került előtérbe. 
A kezdeti lépések folytatásaként a balatoni hajóállomány új hajókkal is gyarapodott. 1951-ben a Dunáról 
átirányították az „Úttörő" az „Ifjú Gárda" és a „Pajtás" motorosokat 1952-ben pedig elkészült a 600 
személyes „Beloiannisz" kirándulóhajó. A vízibuszok megjelenése 1956-ban, további új hajók építése és 
az utolsó gőzhajók átépítése Diesel-meghajtásra 1964-ben már az új korszak mérföldkövei, amelynek ered-
ményeként napjainkban egy egész kis flotta szolgálja a Balaton mellett élőket és az üdülőket. 

Pálmány Béla 

20MHSK 1945-1968 . 46. old. és Jankó Béla: A magyar állami hajózás 75. éves története 1 8 9 5 -
1970. MTESZ GTE Budapest, 1970. 203. old. 
1 1UMKL Állami Ellenőrző Központ 1950. IV-242 . 

Malom (Sági István felvétele) 
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