
A magyar gőzhajózás megindításának gondolata a reformkorban merült fel először. A század 

közepén Hertelendy Károly ötlete nyomán, Széchenyi István kitartó munkájának 

köszönhetően 1846-ban vízre bocsátották a tó első, még faszerkezetes hajóját, a Kisfaludyt . 

A lapátkerekes gőzös, amelyet a Balatoni Gőzhajózási Társaság üzemeltetett, 1887-ig 

menetrend szerint közlekedett a Balatonfüred és Siófok között. A vízre bocsátás után nagy 

népszerűségnek örvendett. Elegáns környezetben szállította a Pestről idelátogató, Balatonra 

vágyó rangos polgárokat, nemeseket és hivatalnokokat. 

A déli parton megépülő vasútpálya új lehetőségeket nyitott a hajózásban is. A fővárosból 

érkező vendégek már a Balaton nyugati medencéjében fekvő településeket is kényelmesen 

elérték. Ettől fogva egyre növekvő igény lett egy másik, utasokat, árut és postai 

küldeményeket szállító, menetrend szerint közlekedő, korszerű hajóra, amelyet Boglár és 

Révfülöp között kívántak közlekedtetni. 

A kereslet kielégítésének érdekében 1872-ben létrejött a Zala-Somogyi Gőzhajó Társulat, 

amely a lapátkerekes Kisfaludy hátrányaiból okulva egy új típusú, hajócsavarral hajtott 

gőzhajóra adta le a megrendelését az Újpesti Hajógyárban. Az 1873. március 2-án vízre 

bocsátott, ötven személyt befogadó, első balatoni csavargőzös sokkal mozgékonyabb és 

korszerűbb volt a keleti medencében szolgáló társánál. 1877-ig naponta közlekedett a déli és 

északi part között a Déli Vasút menetrendjéhez csatlakozva. Kezdetben az óriási keresletnek 

eleget téve úgynevezett kéjutazásokra is ki lehetett bérelni. Az ilyen utazások alkalmával 

nemcsak a két várost, de az egész Balatont bejárta Keszthelytől Balatonfüredig. A 

hajónaplóba ezeket az utakat is pontosan feljegyezték. A tehetősebb polgárok körében 

egyfajta sikknek számított egy ilyen úton való részvétel. 

A kezdeti sikerek, a nagy kereslet és népszerűség ellenére a csavargőzöst üzemeltető 

vállalkozás számos nehézséggel küzdött. Sokszor nem tudott eleget tenni fizetési 

kötelezettségeinek, emiatt egyre növekvő bizonytalanság vette körül. A kétkedők táborát 

gyarapította az a tény is, hogy többeknek érdekében állt az északi part fejlődésének, ezáltal a 

déli parttal való konkurálásának megakadályozása, ami pedig a rendszeres hajóközlekedéssel 

megállíthatatlan volt.  

A Balaton első csavargőzösét működtető hajózási társaság végül 1876-ban csődbe ment. A 

hajó a Dunára került, ahol vontatóhajóként szolgált. 



A Kisfaludy gőzhajó még 1887-ig szállított vendégeket, de többszöri felújítás ellenére sem 

volt már alkalmas feladatai ellátására. 1888-ban kivonták a forgalomból és szétbontották. 

Utolsó előtti hajóskapitánya a híres és legendás hajózási szakember, színész, valamint író, 

Keöd József volt. 

A balatoni vízi közlekedést megteremtő, két legendás gőzhajó forgalomból való kivonásával 

sem szűnt meg a balatoni gőzhajózás. 1891-ig üzembe helyezték a Rohan csavargőzöst, 

illetve a Helka és Kelén elnevezésű gőzhajókat. Ezáltal már szinte minden tóparti település 

elérhetővé vált a fürdővendégek és az áruforgalom számára.  
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