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A Bahart saját forrásból 
közel 1,5 milliárd forint 
beruházást valósít meg 
két év alatt a Balaton- 
régióban. A május 18-ai 
közgyűléssel lezárt 
eredményes és kiemelke-
dő 2016-os év után a 
társaság további fejlesz-
tésekkel, beruházásokkal, 
a regionális kapcsolatok 
bővítésével és a szolgál-
tatáskínálat további 
szélesítésével kezdte meg 
a 171. hajózási szezont.

Az éves rendes közgyűlést 
követő napon, május 19-én 
tartotta szezonkezdő sajtótájé-
koztatóját a Balatoni Hajózási 
Zrt., ahol részletesen beszámol-
tak a társaság vezetői a tulajdo-
nosi kör által lezárt 2016-os 
üzleti év eredményeiről és is-
mertették a 2017-es év tervezett 
beruházásait, fejlesztéseit, vala-
mint a Bahart új szolgáltatásait, 
újdonságait. 

A sajtótájékoztatón partner-
ségi megállapodást írt alá a 
Balatoni Halgazdálkodási Zrt. 
képviseletében Szári Zsolt ve-
zérigazgató és a Balatoni Hajó-
zási Zrt. részéről Kollár József 
vezérigazgató. A Balaton- régió 
két meghatározó vállalatának 
vezetése nyitott a partnerség 
kiépítésére, céljuk többek kö-
zött a kikötőket is esetlegesen 
érintő haltetemek gyors össze-
gyűjtésének és hatékony elszál-
lításának kialakítása, megszer-
vezése. A partnerség keretében 
a felek az előzetes felkészülésre, 
megelőzésre helyezték a hang-
súlyt, ahogy tette ezt a Bahart a 
baleset- és tűzvédelem területén 
oktatások és szimulált gyakorlat 
keretében április elején. Az idei 
szezonra a Bahart kikötőibe 
külön tárolóeszközöket telepí-
tett a halászati cég, és az érintett 
munkatársakat bevonva a teljes 
szezonban közösen és gyorsan 
gyűjti össze a haltetemeket a két 

társaság. A két cégvezető meg-
erősítette az előzetes felkészülés 
fontosságát, ugyanakkor mind-
ketten hangsúlyozták, hogy a 
Balaton kiváló vízminőségének 
köszönhetően reményeik szerint 
viszonylag kevés feladatuk lesz 
a szezon során e téren.

Május 18-án a Bahart köz-
gyűlése elfogadta a társaság 
2016. évi beszámolóját, vala-
mint a 2017. évi üzleti tervet. 
Egyértelműen kijelenthető, 
hogy kiemelkedően eredményes 
évet tudhat maga mögött a 
Bahart, az utasszámok – számos 
tényező együttes hatására – je-
lentősen emelkedtek a korábbi 
évhez képest. A vállalat straté-
giába foglalt fejlesztése, moder-
nizálása a terveknek megfelelő-
en alakul, Kollár József vezér-
igazgató szavaival élve „a hajó 
irányba fordult”. 

A sajtótájékoztatón Kollár 
József vezérigazgató kiemelte 
annak fontosságát, hogy a tár-

saság a stratégiai célok megva-
lósításán tudatos és következe-
tes munkával dolgozik, amely-
nek révén a gazdasági eredmé-
nyek mellett a szakmai partner-
kapcsolatok és a társadalmi 

szerepvállalás terén is fontos 
sikereket ért el. Mindezt a Ba-
latoni Szövetség Balaton-díja is 
jól reprezentálja.

A balatoni kompközlekedés 
tekintetében 2016-ban egy 14 
éves rekord dőlt meg, hiszen 
utoljára 2002-ben fordult elő, 
hogy 1 milliónál több utast 
szállítottak a kompok a Balaton 
két partja között. 2016-ban a 
Bahart 1 123 000 utast és 337 
000 járművet, illetve 67 000 
kerékpárt szállított Szántód és 
Tihany között. A forgalomnö-
vekedés mintegy 13 százalé-  
kot tett ki, az árbevétel növeke-
dése pedig 11 százalékot, ezáltal 
megközelítette a 880 millió fo-
rintot.

A személyhajózás tekinteté-
ben hasonló mértékű növeke-
désről számolt be Kollár József 
vezérigazgató a májusi közgyű-
lésen. Pozitívan teljesített a cég 
vitorlás üzletága is. Tavaly nyílt 
meg a cég 11. kikötője, az Alsó-
örsi Vitorláskikötő, amelyet 
idén már száz férőhellyel kellett 
bővíteni. 

Nem áll meg a fejlesztés 
2017-ben sem. A Bahart a be-
ruházási terve alapján a 2016–
2017-es időszakban összesen 

mintegy 1,5 milliárd forint saját 
forrást fordít beruházásokra. A 
Balatoni Hajózási Zrt. tavaly 
adta át a forgalomnak a Siófok 
katamaránt, valamint idén hús-
vétkor a Nemzeti Regatta mo-
torost, emellett jelenleg is zajlik 
a Kossuth komp csaknem 150 
millió forintos felújítása a 
Bahart siófoki telephelyén. 

2016-ban 682 millió forintot 
fordított a társaság saját beruhá-
zásra, míg 2017-ben további 
880 millió forintos saját beru-
házási terv megvalósítását tűzte 
ki célul. A hajózási szolgáltatá-
sokat és élményeket az idei 
szezonban 23 motoros hajóval 
és 4 komppal biztosítja a társa-
ság. A Siófok katamarán tavalyi 
teljes körű felújítását követően 
a Bahart idén ismét új hajót 
bocsátott vízre az utazóközön-
ség számára, a Nemzeti Regatta 
nevű motorost. A szintén kizá-
rólag saját forrás felhasználá-
sával megújított hajó egy 60-as 
években készített vízibuszt, a 
Révfülöpöt váltotta ki a flottá-
ban. A menetrendi hajózásban 
egyébként nem lesz változás, a 
főidényben továbbra is elérhető 
minden Bahart-kikötő a hajójá-
ratokkal. A különféle hajózási 
lehetőségekről – beleértve a 
menetrendi, séta- és programha-
jókat – naprakész tájékoztatást 
ad a társaság tavaly megújított 
honlapja a főoldalon elhelyezett 
kereső segítségével. Ugyancsak 
sokan használják a honlap 
kompindulás-visszaszámláló 
modulját. Természetesen a for-
galom függvényében akár fo-
lyamatos átkelést is biztosít a 
társaság a meghirdetett menet-
rend felfüggesztésével. 

– A menetrendi jegyek mel-
lé egyébként minden utasunk 
megkapja a célállomásokon 
működő partnereink ajánlatait 
is, így számos szolgáltatást 
tudnak a kuponokkal kedvez-
ményesen igénybe venni – 
mondta el Dónucz László érté-

kesítési és forgalmi igazgató. A 
széles körű régiós kártya- és 
egyéb kuponkedvezmények 
(20-25 féle) elfogadása mellett 
a saját kedvezmények körét 
tovább bővítve, 2017-től a 
Bahart-kártya több típusának 
bevezetésével a listaárakhoz 
képest akár 20 százalékkal ked-
vezőbb díjakon vehető igénybe 
a Bahart minden személyhajó-
zási és kompszolgáltatása. Az 
ajándékkártya révén pedig már 
hajózási élmény is adható sze-
retteinknek. Az idei évben a 
gyerekek számára is tartogat 
meglepetést a Bahart, a Play-
mobil gyerekjegy megvásárlá-
sakor egy ajándékfigurát is 
kapnak a gyerekek.

A főidényi programhajó-kí-
nálat tovább színesedik, újabb 
programokkal bővül például a 
gyerekeknek szóló Varázshajó 
szolgáltatás, újra megjelenik a 
tavon az operett műfaja, és idén 
is várják az utasokat borkóstolós 
hajóval, bulihajókkal, kulturális 
programot kínáló élményhajó-
val, valamint a közkedvelt Mi-
nimax gyerekhajóval. Idén 
először az utóidény első hetében 
is kínál még előre meghirdetett 
menetrend szerint programha-
jókat a Bahart, ezzel is hozzájá-
rulva a térség azon céljához, 
hogy a főszezonon kívül is kí-
náljon a régió színvonalas szol-
gáltatásokat az idelátogatóknak.

2016-ban hagyományterem-
tő céllal hívta életre a Bahart a 
Nemzeti Regattát, Magyaror-
szág településeinek vitorlás-
fesztiválját. Az idei évben 2017. 
június 10-11-én már 40 telepü-
lés mérheti össze tudását a kü-
lönböző versenyszámokban, így 
vitorlásversenyen, főzőverse-
nyen, parti bemutatkozáson és 
sárkányhajófutamokon. A vitor-
lásverseny győztes településé-
nek nevét viselheti a 2018-as 
hajózási szezonban a Nemzeti 
Regatta nevű motoros hajó.

Mihalovics Dóra 

Eredményes évet zárt a Bahart Zrt.

„Tűz mozdít, víz hord, ég oltal-
mazza futásod...” – e szavakkal 
méltatta Jókai Mór író a Balaton 
második, 1871. július 31-én Füre-
den avatott gőzösét, amelynek fel-
szentelésén a hajó keresztatyjaként 
vett részt. Írásunkból nemcsak a 
Gizella vízre bocsátásának történe-
tét ismerheti meg az olvasó, de vá- 
laszt kap arra is, miért nem került be 
e gőzös a tavi hajózás történetébe.

Az iskolai oktatásnak köszön-
hetően a legtöbb magyar ember 
tudja, hogy a Balaton első gőzhajó-
ja az 1846-ban avatott és következő 
évtől rendszeres járatokat lebonyo-
lító Kisfaludyról elnevezett lapát-
kerekes gőzös. A második, ez idáig 
úgy tudtuk, Eötvös Károly író-ügy-
véd egyik balatoni anekdotája, il-
letve a hajózástörténeti kutatók ál-
lításai szerint, hogy a Balaton nevű 
csavargőzös, amelyet a Zala-So-
mogy Gőzhajó Részvénytársaság 
építtetett, és Révfülöp–Balatonbog-
lár között üzemelt. Igaz, hogy en-
nek az 1872 és 1879 között közle-
kedő csavargőzösnek a története is 
számos titkot és talányt rejt, mégis 
mi most a kettő között, mondhat-
nánk, a másfeledik gőzhajó törté-
netével foglalkozunk. Ugyanis a 
Kisfaludy és a Balaton gőzhajó 
üzembe állítása között volt egy 
harmadik, amelyet a Balaton máso-
dik gőzhajójának tekinthetünk.

Ez volt a Gizella gőzös. A kiter-
jedt balatoni hajózástörténeti iroda-
lomban nyomát sem leljük e hajó 
említésének. Eötvös Károlyon kívül 
egyedül a balatoni gőzhajózás kez-
deteit kutató Tóth Lajos és rá hivat-
kozva a keszthelyi Balatoni Múze-
um egykori igazgatója, Sági Károly 
írt arról, hogy e hajó működési 
engedélyt kapott az akkori szakmi-
nisztériumtól, de az ő tudomásuk 
szerint „ez a vállalkozás nem indult 
meg”. A Gizella gőzhajó különle-
gessége, hogy míg elődjének és 
utódjának építését a részvényesek 
pénzéből alapított gazdasági társa-
ságok finanszírozták, addig e má-
sodik gőzöst magánszemély állít-
tatta a Balatonra. No de lássuk a 
Gizella rövid történetét!

„Pestről egy új  
vendég készül az idén 
Balaton-Füredre”

Először 1871 májusában a Fő-
városi Lapok tudósított arról, hogy 
egy fővárosi vállalkozó, a Micsey 
és Ráth cég tulajdonosa, Ráth Ká-
roly elhatározta, egy kis gőzöst 
csináltat a balatoni hajókirándulá-
sok lebonyolítására. A híradásból 
kiderül, hogy a gőzös gépezetét 
Angliában készítteti a vállalkozó, s 
ideszállítását követően a 25–28 

(más állítás szerint 40) személyt 
szállító gőzhajó avatását pedig jú-
lius elejére tervezi. A tudósító írt 
arról is, hogy a gőzöst a Tihanyba, 
Keszthelyre vagy Kenesére kirán-
duló társaságok bérbe vehetik, illet-
ve reményét fejezte ki, hogy e 
magánvállalkozás példája köve-
tőkre talál Füred fejlesztésében és 
vonzóbbá tételében.

Egy újabb balatoni gőzhajó 
építése hiányt pótló kezdeményezés 
volt ekkoriban. Ismert, hogy a 
Kisfaludy működésének első más-
fél évtizedében lényegében kirán-
dulóhajóként működött. A füredi 
vendégeknek Keszthelyre, Bada-
csonyba, Tihanyba és máshova 
szervezett kirándulásai, korabeli 
szóhasználattal kéjutazásai kedvelt 
programok voltak. A déli vasúti 
pálya 1861-ben történt forgalomba 
helyezése után azonban a gőzhajó 
elsősorban a szántódi és a siófoki 
vasútállomásra érkezőket szállítot-
ta át a kikötőkből Füredre. Vagyis, 
a korabeli megfogalmazás szerint a 
Kisfaludyból, „a regényes kirándu-
lóból prózai napszámos lett”.

A pragmatikus pesti vállalkozó, 
Ráth Károly jó érzékkel ismerte fel 
az 1870-es évek elején a régi, ked-
velt tóparti szolgáltatás egyre na-
gyobb hiányát, és kért engedélyt a 
Balatonon kéjhajózásra (sétahajó-
zásra) szánt, 6 lóerős gőzgéppel 

szerelt Gizella gőzhajó közlekedé-
sére. 1871. július elején a frissen 
hivatalába lépett Tisza Lajos köz-
munka- és közlekedésügyi minisz-
ter meg is adta ezt, és engedélyez-  
te Ráthnak, hogy „gőzhajóival, és 
pedig a magyar nemzeti lobogó 
használata mellett a Balaton taván 
személyeket bizonyos meghatáro-
zott vitelbérért szállíthasson”.

Hajószentelés  
Anna-bálkor?

Bár az új gőzhajó hajógépének 
leszállítása késlekedett, 1871. július 
közepén már hírt adtak a kétnapos-
ra tervezett hajókeresztelő előké-
születeiről, a meghívottakról, a 
pesti vendégek tiszteletére szerve-
zendő bankettről, a színházi dísz-
előadásról, a füredi szeretetházba 
és Tihanyba tervezett első kirándu-
lásokról. A Fővárosi Lapok tudósí-
tója szerint „Ráth Károly kis „Gi-
zella gőzösének fölszentelési ünne-
pélye is gazdagítani fogja” a füredi 
Anna-bál fényét. 

Előtte három nappal, július 27-
én sort került Füreden az Anna-bál 
táncpróbájára, a Flóra-bálra, amely 
a családok és táncos párok előis-
merkedési estélyeként illeszkedett 
a nyári bálsorozatba. Ekkor már 
azonban a Gizella gőzös fölavatá-
sának elmaradásáról tudósítottak.

A híradások ellenére, az Anna-
bált követő hétfői napon, 1871. 
július 31-én mégis sor került a ba-
latoni Gizella gőzhajó füredi vízre 
bocsátására és fölszentelésére, s 
ezzel – mint írták – „A Balatonnak 
tehát van második gőzöse is.” Az 
ünnepi esemény leírását néhány 
fővárosi lap tudósítása alapján 
tudtuk rekonstruálni. 

A szertartás este hét órára volt 
kitűzve, amikorra az orkánerejű 
szél ellenére nagyszámú érdeklődő 
lepte el a partot. A gőzhajó a föl-
zászlózott füredi kikötőből mozsár-
lövések jelére, 12 vendéggel a fe-
délzetén hajózott ki. A viharos 
hullámok dobálta hajó a partközel-
ben lehorgonyzott, és egy földíszí-
tett csónakot bocsátott vízre, ame-
lyen a szertartás résztvevőit a 
partról a hajóra szállították. 

Simon Zsigmond tihanyi főapát 
egyházi díszöltözetben magyar és 
részben latin nyelven végezte az 
egyházi szertartást (ima, kereszte-
lés, beszéd), s a gőzhajó keresztaty-
ja, Jókai Mór segédkezett neki. Ezt 
követően a hajó világi fölavatására 
került sor angol szokás szerint. A 
hajóorrban a keresztanya, Ráth 
Károlyné született Végh Gizella és 
Jókai állt, oldalukon a koszorúslá-
nyok: Cséry Szeréna és Mittelmann 
Gizella egy szép virágkoszorúval, 
illetve ezüsttálcán egy nemzetiszín 

szalaggal átkötött badacsonyi bo-
rospalackkal. Mellettük a vőfélyek: 
Pázmándy Béla és Szűcs Arthur. A 
keresztanya a hajó orrára lépve el-
szavalta Jókai ez alkalomra írt kis 
költeményét:

„Tűz mozdít, víz hord, ég oltal-
mazza futásod;

Légy a derüben gyors és a vihar-
ban erős,

Mint védnőd, a nép kedveltje 
maradj te Gizella

S a ki magyarnak avat, szent 
legyen a honi bor.”

Ezután a borospalackot a hajó 
orrához vágta. A nyoszolyótól átvett 
virágbokrétát a gőzhajó kapitányá-
nak nyújtotta, aki azzal együtt a 
hajó vezényletét is átvette. Jeladá-
sára a hajón csöngettek, és fölvon-
ták a lobogókat, majd a meginduló 
hajóval sétautat tettek. 

A viharos Balatonon nem min-
dennapi élmény a hajózás, s ebben 
volt része a félórás út során a hajón 
lévő húszfős vendégseregnek és a 
személyzetnek. A természet vad 
játékaként a hullámok majdnem 
átcsaptak a frissen keresztelt gőz-
hajón, amely némi küzdelem után 
kiállta a vízpróbát, és „az általános 
szédülést leszámítva” szerencsésen 
partot ért.

Az ijedtséget és a megpróbálta-
tásokat feledtetve este Ráth Károly 
80 (más tudósító szerint 50) teríté-

Füred és a Gizella csavargőzös (1871)

Az 1963-ban a Magyar Hajó- és Darugyár Váci Egységében 
gyártott, 3011-es típusú, Révfülöp nevet viselő vízibuszt a Buda-
pesti Közlekedési Vállalat vásárolta meg a Baharttól. A hajó a 
Sió-csatornán, majd a Dunán hajózva érkezik meg Budapestre, 
hogy felújítását követően a főváros vízi közlekedését szolgálja az 
elkövetkező időszakban

Szári Zsolt és Kollár József partnerségi megállapodást írt alá 
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Megjelent a Füredi 
História legújabb száma

Noha már csupán évi három 
számmal jelenhet meg Balaton-
füred 17 évfolyamot elért hely-
történeti folyóirata, ám sikerül 
számonként valamivel nagyobb 
terjedelemmel nyomdába kül-
deni. A folyóirat 2017/1. száma 
érdekes írásokkal, vonzó illuszt-
rációkkal, ezúttal 48 oldalon 
jelent meg. A színes borító képei 
jól illeszkednek a folyóiratban 
megjelent tanulmányokhoz, 
közleményekhez. A címlapra a 
150 éve alakult Balaton-füredi 
Yacht-egylet egykori zászlóit 
ábrázoló kép került. A borítólap 
belső oldalán a Hertelendy csa-
lád címere, Dulovits Árpád 
1927-ben felavatott balatonfü-
redi szobra gipszmintájának 
képe, valamint egy 1969-ben, a 
Marina Szálló teraszán készült 
fénykép van. A hátsó borítóra a 
balatonfüredi HungarHotels 
néhány vendéglátóipari egysé-
gének egykori étel- és itallapja 
került, a belső oldalán pedig a 
balatonfüredi római katolikus 
plébániatemplom igen szép 
üvegablakai közül látható négy.

Az új lapszám Tanulmányok 
rovatában Rácz János a Füred-
del szomszédos települések 
történeti helységneveit és helyi 
határneveit összefoglaló soro-
zatának harmadik folytatása 
olvasható. A szerző a névanyag 
rögzítésén kívül a nyelvtörténe-
ti szempont érvényesítése mel-
lett az etimológiai szempontú 
feldolgozását is elkészítette. A 
történeti helynévanyag értékes 
forrásanyagot jelent több tudo-
mányágnak is, így a település-
történeti vizsgálódáson kívül a 
nyelvészetnek, a néprajznak, a 
népi gazdálkodás kutatásának, 
a növényfödrajznak is. Ebben a 
számban nyugati szomszédunk, 

Csopak – és a hajdani Nosztre, 
valamint Kövesd – igen régről 
adatolható neve, és e települé-
sek mikrotoponimái kerültek 
sorra, külön fejezetben tárgyal-
va a mai Csopak területén volt 
három falu helyneveit. Ugyan-
csak ebben a rovatban kapott 
helyet Lichtneckert Andrásnak 
a Hertelendy Károly szerepe a 
balatoni gőzhajózás történeté-
ben című írása. 155 éve hunyt 
el a lesencetomaji földbirto-
kos, Hertelendynek igen fon-
tos szerepe volt a menetrend-
szerű balatoni hajózás kiala-
kulásában. 1845-ben felhívá-
sával elindította a vállalko-
zást, gyűjtötte a részvényese-
ket, 1847-ben szervezte a 
hajókikötők építését Széche-
nyi Istvánnal együttműködve. 
Öt éven át egyedül vezette a 
Balatoni Gőzhajózási Társa-
ságot, és haláláig dolgozott a 
társaság vezetőségében. Tóth-
Bence Tamásé a rovat harma-
dik cikke, amely a Lapok a 
balatonfüredi hajóépítés és 
sportvitorlázás történetéből 
címet kapta. Benne a füredi 
hajógyártás történetének jobb 
megismeréséhez olvashatunk 
egykori tudósításokat, majd 
számos adalékot a balatoni 
sportvitorlázás kezdeteiről és 
további fejlődéséről. 

A Közlemények rovat első 
cikkének szerzője Z. Karkovány 
Judit, aki a balatonfüredi plébá-
niatemplom Palka József által 
készített üvegablakairól írt igen 
érdekes és szakszerű összefog-
lalót. A piros templom 27, kö-
zépkori hangulatot idéző üveg-
ablakát készítőjük archaizáló 
technikával alkotta. A kor másik 
nagy üvegfestőjéhez, Róth Mik-
sához hasonlóan Palka József is 

világhírnévre tett szert. Három 
világkiállításon – Rómában, 
Párizsban és Milánóban – nagy-
díjat nyert, félezernél is több 
templomban készített üvegab-
lakai nemcsak a Trianon előtti 
Magyarország, hanem Európa 
távolabbi pontjain is láthatók. A 
balatonfüredi megbízást a mű-
vész magas színvonalon teljesí-
tette. A rovat befejező írásának 
Baán Beáta a Volt egyszer egy 

HungarHotels címet adta. Az-
után, hogy a Balatonfüredi 
Helytörténeti Egyesület érték-
mentő rendezvénysorozatának 
második beszélgetését a szerző 
2016 októberében, az Annabel-
la Szállodában levezette, gye-
rekkori emlékeit is szem előtt 
tartva, összegyűjtötte édesapja 
dokumentumait. Ezeket és egy 
1977-ben készült írásos anya-
got, a Hungária Szálloda és 
Étterem Vállalat Balatonfüredi 
Önálló Egységének 20 éves 
történetét bemutató összeállítást 
forrásanyagul használva meg-
írta a füredi vendéglátás egy 
fontos fejezetét, több olyan 

vendéglátóipari vállalat tevé-
kenységét, amely annak idején 
sok füredi lakosnak munkát 
adott. A számos büfé, étterem, 
csárda, cukrászda, bár és a nagy 
szállodák, valamint az önálló 
kertészet a dolgozóknak éves 
állást biztosított.

A Pótlások rovatban Tóth-
Bence Tamás írt kiegészítést a 
Füredi História egy korábbi, 
Elek Miklós által publikált cik-

kéhez annak kapcsán, hogy 
Dulovits Árpád miniszteri ta-
nácsosról és Honvéd utcai 
szobrának avatásáról újabb 
fényképek kerültek elő. Az 
Egyesületi hírek rovatban 
Budáné Bocsor Ágnes elnök 
foglalta össze a helytörténeti 
egyesület 2016. évi tevékeny-
ségét, munkáját és különböző 
programjait. Ezt a Balatonfü-
redi Helytörténeti Egyesület 
tavalyi pénzügyi beszámolója 
követi, végül a Közhasznúsá-
gi jelentés kapott helyet. A 
lapszámot a Városi Helytörté-
neti Gyűjteménynek doku-
mentumokat adományozó 
személyek és szervezetek 

megnevezése és a köszönet ki-
nyilvánítása zárja. 

A Füredi História számai 
Balatonfüreden a Lipták Gábor 
Könyvtárban, a Városi Helytör-
téneti Gyűjtemény és Kiállító-
helyen, az Arácsi Népházban, a 
Tourinform-irodában, a Bodor-
ka – Balatoni Vízivilág Látoga-
tóközpontban és a Grafit Papír-
Írószer-Nyomtatvány Boltban 
vásárolhatók meg, a Balatonfü-
redi Helytörténeti Egyesület 
tagjai pedig tagilletményként 
kapják. Az egyesület szeretettel 
várja az érdeklődőket rendezvé-
nyeire, illetve tagjai sorába.

Rácz János

Az immár nagykorúvá érett 
18. Harley-Davidson Open 
Road Festen Woodstock szel-
lemét idézi meg a Ten Years 
After, az Alphaville elhozza a 
legnagyobb szintipop-him-
nuszokat. A külföldi fellépők 
mellett a hazai rockzene leg-
java is képviselteti magát: 
Tankcsapda, Road, Kowalsky 
meg a Vega, Deák Bill Gyu- 
la, Ganxsta Zolee és a Kar-  
tel, Zorall, Pokolgép, Moby 
Dick, Edda Művek és sokan 
mások.

Pataki Attila azt ígérte, 
hogy olyan koncerttel érkez-
nek az Open Road Festre, 
amire hónapok múlva is em-
lékezni fogunk, míg a Bid 
Daddy Lacáék power és atom 
hip-hoppal robbantanak a 
színpadon. 

A zenei programok mellett 
nappal sem lesz idő unatkozni. 
A fesztivál történetében elő-
ször, a kétkerekű csodák mel-
lett egy négykerekű fenevad, 
egy Big Foot Monster Truck is 
beveszi Alsóörsöt, és az Euró-
pa-szerte egyedülálló Harley-
Davidson-kaszkadőrshow is 
borzolja majd a kedélyeket. 

A fesztivál nemcsak az 
önfeledt szórakozásról, hanem 
a jótékonykodásról is szól. Az 
Open Road Fest idén a Ma-
gyar Mentőmotor Alapítványt 
támogatja. A támogatói jegye-
ket a fesztivál webshopjában 
lehet megvásárolni. A cél, 
hogy egy új mentőmotorra 
elegendő összeg összegyűljön. 

18. Harley-Davidson
Open Road Fest
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kes bankettet adott a füredi vendég-
lő nagytermében. Az első felkö-
szöntést Jókai mondta, kielemezve, 
hogy a Gizella név jelentése ónémet 
nyelven hű társat jelent, s éltetve 
Ráth Károlyt, kifejtette, hogy neki 
most már két hű társa van e néven: 
neje és hajója. Ugyanis mint már 
kiderült, Ráth a hajóját a feleségéről 
nevezte el.

Míg a Fővárosi Lapok részlete-
sen tudósított a budapesti vállalko-
zó füredi gőzhajóállításáról, addig 
a vidék apró-cseprő híreit is közzé-
tevő Zala-Somogyi Közlöny csak 
az alábbi négyszavas hírt tett köz-
zé: „A Gizella gőzős már felavat-
tatott.”

Néhány hétig volt  
a Balatonon?

Ha a Gizella volt a Balaton 
második gőzhajója, akkor miért 
nem tudtunk eddig erről? Hogy-
hogy nem maradt fent róla tudósí-
tás, leírás, memoáremlítés stb.? A 
válasz egyszerű! Rövid ideig köz-
lekedett a tavon, mivel gyorsan 
bebizonyosodott, hogy konstrukci-
ós hiba folytán alkalmatlan a tavi 
hajózásra! 

Mint több rövid híradásban is 
írtak róla, a Gizella gőzös egyre-
másra tette járatait a Balatonon, de 
mivel kisméretű és kis gőzgéptel-
jesítményű hajó volt, nem tudott 
megbirkózni a balatoni viharokkal. 
Így – mint írták a Pesti Napló című 
lapnak – a hajóavatást követő héten 
Füredről Keszthelyre gőzhajón ki-

rándulók vasúton tértek vissza 
Balatonfüredre. A visszatérő hajón 
maradott bátor utasok közül a gőzös 
kapitányának a karján kellett egy 
hölgyet kivinnie a nagy hullámok 
közepette. 

Ez időszakban többször olvas-
hatunk a balatoni viharos időjárás-
ról, s Gizella gőzös, úgy tűnik, már 
a kezdet kezdetén elbukott a tó 
hullámaival vívott küzdelemben, 
amely néha még a hozzá képes 
hatalmas, háromszáz utast szállí-
tani képes Kisfaludy gőzhajónak  
is komoly kihívást és problémát 
okozott. 

Az utalásokból arra következ-
tethetünk, hogy a Gizella gőzhajó 
– tervezése, kialakítása, kis mérete, 
csekély gőzgépteljesítménye miatt 
– nem vált be a Balatonon, vagyis 
alkalmatlan volt a tavi hajózásra.

Egy ügyes, előrelátó vállalkozó 
azonban elkerüli a bukást, ez eset-
ben a kudarcot. 1871 szeptemberé-
ben arról tudósítanak a lapok, hogy 
a Buda és Pest közötti, „kis propel-
lerekkel”, azaz csavargőzösökkel 
való helyi közlekedést Ráth Károly, 
Türr István és társai veszik át. Ok-
tóberben pedig már arról olvasni, 
hogy Ráth Károly Gizella gőzöse 
négyszer közlekedik Pest és 
Promontor (Budafok) között. A 
hónap végén megtörténik a Gizella 
gőzös hajólevelének kiadása is. Az, 
hogy a fővárosban a két part között 
a Dunán közlekedő hajócska azo-
nos a korábbi balatonival, kiderül a 
következő év húsvéti ünnepeiről 
szóló fővárosi tudósításból, misze-

rint: „A kis Gizella (Ráth Károly 
hajója, mely a Balatonra készült), 
tett sétahajózásokat a Dunán, meg-
hívott vendégekkel.”

Azt, hogy mikor került a Gizel-
la gőzös a Dunára, bár több adat is 
van, de megnyugtatóan nem sike-
rült tisztázni. A hajó további sorsá-
ról annyit tudunk, hogy amikor a 
dunai „propeller-közlekedés” tár-
gyában a kormány 1872 júniusá-
ban megkötötte a szerződést a Türr 
és társai-féle konzorciummal, a 
vállalat megvette a Gizella nevű kis 
gőzöst, „mely eddig a Balatonon 
közlekedett”.

A hajótulajdonos:  
Ráth Károly

Ki volt Ráth Károly, a Gizella 
gőzhajó építtetője? A 19. század 
utolsó harmada iparos-vállalkozó 
világának ismert és elismert tagjá-
nak rövid életrajza idekívánkozik. 
Szegeden született 1838. július 
6-án. Gondos nevelésben részesült, 

tanulmányait részben külföldi tan-
intézetekben végezte. 

1862-ben Micsei Rudolffal 
alapított szalmakalapgyárat Pes-
ten. A hatvanas években mint 
szalmakalapgyáros tűnt fel az 
iparoskörökben, s iparfejlesztés 
területén szerzett érdemeiért 1867-
ben koronás arany érdemkereszt- 
tel tüntette ki a király. A hazai kis-
ipari termelő- és értékesítőszövet-
kezetek felállításának kezdemé-
nyezője, a háziipart felkaroló 
mozgalmak egyik vezetője volt. A 
Fővárosi Iparkör megalakítása 
mellett országos kiállítások fő 
szervezője (1872, Kecskemét, 
1876, Szeged, 1885, Budapest, 
1896, Budapest – Millenáris), a 
kiállítási ügyek egyik legismertebb 
szaktekintélye. E téren kifejtett 
eredményes tevékenységéért királyi 
tanácsosi címet kapott. 1875-től 
1881-ig Pápa város országgyűlési 
képviselője volt. 

Életútja során volt a hazai ipar-
testületek központi bizottságának 

elnöke, a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara, valamint az Orszá-
gos Iparegyesület alelnöke, a Ma-
gyar Kereskedelmi Rt.-hez kiren-
delt miniszteri biztos, a Kereskedel-
mi Múzeum megszervezője és 
igazgatója is.

Háromévi szenvedés után, 64 
éves korában, 1902. május 1-jén 
bekövetkezett halálakor ravatalát  
a Fővárosi Iparoskör dísztermé-  
ben helyezték el, majd a székesfő-
város tanácsa által megszavazott 
díszsírhelyen temették el a Kere-
pesi úti sírkertben. A gyászoló 
családtagok körében találjuk fiát, 
Istvánt, aki később – 1909-től Ráth-
Végh István néven – vált országo-
san ismert művelődéstörténésszé, 
íróvá.

Az eredményes és sikeres pá-
lyafutást bejáró Ráth Károly életút-
jában egy múló pillanat volt har-
minchárom éves korában a Gizella 
gőzhajó megépíttetése és részvé-
tele a tavi hajózásban. A Balatonra, 
Füredre jött szórakozni, vállalkozá-
si lehetőséget látott, belevágott és 
gőzhajót építtetett, s mikor az balul 
sült el, továbblépett.

Hajózástörténeti  
tanulságok

Akármilyen kicsi és vihart nem 
álló, és akármilyen rövid ideig is 
közlekedett a Balatonon, a Gizella 
gőzhajó mégiscsak a Balatonra 
készült, és – akárcsak a „magyar 
narancs” – a miénk, a balatoni 
emlékezeté is. Létének és történe-

tének feltárásával nem írjuk át a tavi 
hajózástörténet fő vonulatát, de a 
helytörténet-kutatás célja éppen az, 
hogy a múltban történtek pontos 
reprodukálásával hozzájáruljon a 
régmúlt valósághű, pontos feltárá-
sához. 

Az új és újabb generációk em-
lékezete gyorsan felejt. A Balaton 
gőzhajó és az azt működtető rész-
vénytársaság 1870-es évekbeli 
története egy generáció után fele-
désbe merült! Mivel nem maradt 
fent levéltári iratanyag, a 20. száza-
di kutatók részben tévedésekkel 
tarkított vélekedések alapján írták 
meg történetét. 

De a Balaton – mai ismereteink 
szerinti – legtöbb áldozatot köve-
telő, 1796-os (rév)hajó-szerencsét-
lenségére utalva 1826-ban Hra-
bovszky Dávid is már mint régi 
mondáról ír balatoni leveleiben. 
Egy emberöltő múltán! Hasonló 
helyzetben vagyunk a Gizella gőz-
hajóval is, amelynek története lé-
nyegében egy elfeledett sikertelen 
balatoni vállalkozásé. 

Sikeres vagy sikertelen, rész-
vénytársasági vagy magánvállal-
kozási, mégis balatoni gőzhajó! 
Ezért a balatoni modern gőzhajó-
zás történetének pontosítására tö-
rekedve, összegezve megállapít-
hatjuk, hogy jelen ismereteink 
szerint, vízre bocsátásuk sorrend-
jében a Balaton első gőzhajója  
a Kisfaludy (1846), a második a 
Gizella (1871), a harmadik a Bala-
ton (1872) volt.

P. Miklós Tamás
A Fővárosi Lapok híradása a Gizella gőzös balatonfüredi vízre 
bocsátásáról (1871. augusztus 2.)

Az Arácsért Alapítvány kuratóriuma idén Ágoston Péternek 
ítélte oda az Arácsért-díjat, az arácsi identitás megőrzéséért és 
ápolásáért végzett több évtizedes munkája elismeréseként, hang-
zott el a laudációban. Elismerő oklevelet kapott a NABE arácsi 
csoportjának vezetője, Perger Zoltánné. A hagyományos Árpád-
napon dr. Sipos Árpád útibeszámolója a Don-kanyarról szólt, 
bemutatva a magyar elesettek emlékhelyeit. A vetítési szünetben 
Angyal Imre a korszakra jellemző dalokat játszott hegedűn
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