
Siófok fejlődése 

A Siófok város fejlődéséhez elengedhetetlen volt egy Budapestet a Balatonnal összekötő 

vasúti útvonal és ehhez egy vízszintet szabályozó berendezés. 

A Sió-csatorna története az ókorra nyúlik vissza és Galerius császár nevéhez köthetjük. 

Ekkoriban a cél az volt, hogy a Balaton magas vizét mesterségesen levezessék a Sió-

csatornán keresztül. 

A Balaton vízszintjének szabályozását az 1860-as évek elején egy fából készült zsilippel 

oldották meg. A zsilip teljesítőképessége a Sió-csatorna méretei miatt elég korlátozott volt. A 

másik probléma az volt, hogy a 90-es évekre a fa szerkezet elkorhadt és feladatát már nem 

tudta megfelelően ellátni. 

A zsilip és a csatorna legfőbb célja a Balaton déli partján futó vasútpálya biztonságos 

megépülése és fenntartása. Azért volt erre szükség, mert a Balaton csapadékosabb 

időszakokban rendszeresen kiöntött, amivel veszélyeztette volna a vasút biztonságát. 

A csatorna újbóli felmérését követően a közlekedésügyi minisztérium megbízta Hekler Károly 

királyi mérnököt az új zsilip tervének elkészítésével. A többféle lehetséges terv közül Hekler a 

kétnyílású hajókamrás zsilip mellett döntött a későbbi hajózási problémák kiküszöbölésének 

érdekében. 

A királyi biztos elfogadta a zsilip építésének tervét, ezután a munkálatok 1891-ben 

kezdődtek. Az 1892-es megépülését követően az eddigi üzemeltetőnek, a Déli Vaspálya 

Társaságnak pályázat útján megszűntek a zsilipkezelési kötelezettségei.   

A zsilip korszerűsítésével és a vasút teljes kiépülésével semmi nem állhatott Siófok 

fejlődésének útjába. A város a turisztikai szempontból is igen kedveltté vált a politikusok, 

hírességek, és a tehetős polgárok körében. A 80-as években már a menetrend szerint 

közlekedő Kisfaludy gőzös is összekötötte Siófokot az északi parttal. Az ilyen utazások még 

vonzóbbá tették Siófokot és egyfajta sikknek számítottak. 

Az újonnan épülő szállodák forgalma jelentősen megnövekedett a vasútvonal megépítése 

után. Az ilyen fürdőházakba csak a leggazdagabbak nyerhettek betekintést. Például az 1878-



ban megépült Magyar Tenger fürdőház is igazi kuriózumnak számított. Ezt követően sorra 

emelték a fényűző szállodákat, többek között a Sió és a Hullám szállót. 

Az 1800-as évek végén akkora fejlődést tapasztalhattunk Siófokon, hogy nem túlzás a 

települést a Magyar Tenger egyik legnagyobb fürdővárosának tekinteni. 
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