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Előzmények 

A Földközi-tenger kelet-nyugati irányú hajóforgalma, a görög félsziget megkerülése nélkül, hosszú 

évszázadokig nem volt lehetséges. Annak ellenére, hogy már az ókorban felmerült az a gondolat, hogy a hajóút 

lerövidíthető, ha az arra legalkalmasabb helyen átvágnák a szárazföldet, a 19. századig mégsem került erre sor. 

A görög félsziget legrövidebb földrajzi távolsága, a Korinthoszi- és az Égei-öblöt összekötő, a Korinthosz és 

Iszthmia települések közötti földszakaszon, Görögország déli részén fekvő Peloponnészoszi-félsziget északi 

csücskén van. A Peloponnészoszi-félsziget megkerülése nemcsak hosszú (185 tengeri mérföld), de veszélyes 

hajóútnak is minősült.  

A Korinthoszi-csatorna létrehozásának jelentőségét először Periandrosz (i.e. 625-585) az ókori 7 bölcs egyike 

ismerte fel, és vetette fel az építés gondolatát.1 Elképzelését elutasították azzal, hogy „ Ισθμόν δε μη πυργουτε 

μυδ’ ορύσσετε.  Ζευς γαρ κ’ έθηκε νήσον, ειγ’ εβουλετο”,2 azaz az ember ne avatkozzon  az isteni gondviselésbe.  

A gyakorlati magvalósításig először Néró császár (i.sz. 37-68) jutott el, aki i.sz. 67-ben görögországi 

tartózkodása alatt megkezdte a csatorna építését.  A tervezők kilétéről nincs információ, a tervek 

keletkezésének időpontjáról is csak feltételezések vannak. Az építkezésnek kevés nyoma maradt, csupán egy 

római síremlék igazolja a megkezdett munkákat. Néró kísérlete után még néhány próbálkozás történt a 

szárazföld átvágására, de financiális, illetve műszaki akadályok miatt, a tervek megvalósítására csak a 19. 

században került sor.   Ekkor a csatorna építését főként két tényező befolyásolta. Az egyik, a török hódoltság 

alól fokozatosan felszabaduló görög területeken megalakuló új görög állam törekvése, a másik pedig a század 

nagy csatornaépítési boom-ja.  

          Görögországi kezdeményezések a 19. században 

Az 1821-es szabadságharc után alakult első görög kormány nagyívű tervei között a csatorna megvalósítása is 

szerepelt, azonban költségvetési okokból a tervet el kellett halasztani. 

Néhány évtizeddel később, 1852-ben az akkori görög kormány felkérte Leonidasz Ligunnisz krétai születésű 

mérnököt – aki a Szuezi-csatorna építésében is részt vett - készítsen terveket és számításokat a csatorna 

építésének várható költségeiről. Ligunnisz 40 millió francia frankra becsülte a beruházás költségeit, ami 

azonban meghaladta a kormány költségvetési lehetőségeit, a terv megvalósítását újfent le kellett venni a 

napirendről.   

 

                                                 
1 Korinthoszi-csatorna görög nyelven: Διώρυγος της Κορίνθου, vagy Ισθμός Κορίνθου (Korinthoszi földszoros). Tanulmányomban a csatorna kifejezést 
fogom használni 
2  K.Τσακος - Ε. Πιπερα :ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ   
 



 

                                                                Római síremlék Néró császár idejében 

 
A beruházási elképzeléseknek az 1861 és 1881 közötti időszak sem kedvezett. Egyrészt, mert a görög 

belpolitikai helyzet rendkívül instabil volt (ebben az időszakban csak 31 görög kormány lépett hivatalba), 

másrészt, az időközben megalakult Nagy Bulgária, a törököktől visszafoglalt északi területek elvesztésével 

fenyegetett.  Ebben a bizonytalan helyzetben a francia Ferdinand de Lesseps3, a Szuezi-csatorna építőjének 

1869-es látogatása sem segített. A Szuezi-csatorna pénzügyi sikere és az építés lebonyolításánál alkalmazott 

„francia módszer”4 kellő referenciát jelentett ugyan a görög kormánynak, de az építkezés megkezdésével 

1881-ig várni kellett, a fenti bel- és külpolitikai okok miatt. Változást az 1881-ben megalakult Trikupisz 

által vezetett új kormány hozott. Elnöksége alatt számos infrastrukturális beruházás – út- és vasútépítés – 

indult meg, és az ő időszakára esett a Korinthoszi-csatorna építése is.  

 

                                                 
3 Véleményem szerint Ferdinand de Lesseps munkásságágát tévesen ítéli meg az utókor. A Szuezi-csatorna sikeres átadása után, szakmai körökben a 
„Nagy Mérnök” néven illették, holott a Szuezi-csatorna tervezője Alois Negrelli osztrák mérnök volt.  Lesseps-nek sem műszaki végzetsége nem volt, 
sem pénzügyi téren nem volt járatos. Az, hogy neki tulajdonítják a Szuezi-csatorna építését, az azzal magyarázható, hogy diplomataként kiváló 
kapcsolatokkal rendelkezett és gazdag barátai révén sikerült létrehoznia a Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez részvénytársaságot. Az Rt. 
finanszírozta a csatorna tervezési és kivitelezési költségeit, miután 99 évre jogot szerzett a csatorna építésére és üzemeltetésére.  
Ugyanúgy Lesseps neve hangzik el a pannamai csatorna építésével kapcsolatban is, holott a sikeres szuezi projekttel szemben, ott csúfos kudarcot vallott, 
és a tisztázatlan pénzügyi „panamázás” miatt felelőségre vonták és 5 évre börtönbe zárták.   
Érdekes módon David McCulloug: Óceántól óceánig (Panama-csatorna története) 1986-ban kiadott könyvében nem ír Lesseps vállalkozásának kudarcos 
végéről, de ami még szomorúbb, hogy Gerster Bélát szerepét sem említi.  
Lasz Samu: Panama- csatorna c. 1927-es írásában, így ír Lessepsről: „ Ferdinand Lesseps, a Szuezi csatorna nagyszerű tervezője és építője (kiemelés tőlem) 
állott volt a társaság élére” Ebből a könyvből is kimaradt Türr István tábornok és Gerster Béla mérnök neve és szerepe a Panama-csatorna előkészítési 
munkáival kapcsolatban.      
 

4. Francia módszer alatt a francia beruházás finanszírozási oldalának lényegét értem. Eszerint az építés költségeit – a tervezést és kivitelezést – egy arra 
alakult részvénytársaság állja, azzal a céllal, hogy a vállalkozás beruházási költsége a csatornahasználati díjból többszörösen megtérül. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Alois_Negrelli&action=edit&redlink=1


 A 19. századi nemzetközi csatornaépítési „boom” 

Az egyiptomi Szuezi-csatorna a 19. század közepén épült, és ebben az évszázadban kezdődött meg az amerikai 

földrészen, a Panama-csatorna építkezése is.  Mindkét csatorna pénzügyi és műszaki megvalósításában a 

franciák játszották a döntő szerepet. 

A Szuezi-csatornát 1869-ben adták át a forgalomnak. Hossza 163 km.  Eredetileg 22, 0 m fenékszélességgel 

épült, jelenleg a legkeskenyebb részen is több mint 200 m széles.  A Szuezi-csatorna építőjének a nevét a 

szakirodalom   Ferdinand de Lessepshez köti.    

A Panama-csatorna építését is Lesseps által megalakított társaság kezdte meg, de érdekelt volt az építkezésben 

Türr István tábornok5 és sógora Lusien Napoleon-Bonaparte Wyse is, akik szintén létrehozták saját 

társaságukat. A terv megvalósítására Lesseps expedíciót szervezett az amerikai földrészen, feltérképezve a 

csatorna megvalósításának lehetőségét. Az expedíció tagja volt Türr István tábornok és vele utazott Gerster 

Béla6 mérnök is, aki az „Amerikai földrész átmetszése érdekében végzett előmunkálatok” című tanulmányában 

lényegében megadta a csatorna nyomvonalának kitűzéséhez szükséges műszaki megoldást. A tanulmány 

eredményeit felhasználva, Ferdinand de Lesseps nekilátott a Panama-csatorna finanszírozási és műszaki 

feltételeinek kidolgozásához, miután - megszüntetve a konkurenciát - megvásárolta a Türr - Wyse  féle 

részvénytársaságot.   

   

A Korinthoszi-csatorna építése  

A tervezés 

Türr István, miután eladta a panamai részvényeit és kilépett a panamai projektből, érdeklődése a Korinthoszi-

csatorna építési lehetősége felé fordult. Francia és olasz kötődései révén felvette a kapcsolatot a görög 

kormánnyal és tárgyalásokat folytatott az engedélyek és építési jogok megszerzéséért, felajánlva a beruházás 

lebonyolításának megszervezését és finanszírozását.  

Türr tábornok, a Szuezi-csatorna mintájára, 22,0 m fenékszélességgel és 8,0 m medermélységgel tervezte 

megépíteni a csatornát. Csakhogy 1869-ben olyan nemzetközi előírás született, amely a megépítendő csatornák 

fenékszélességét 42 m-ben határozta meg. Ezt a görög kormány az 1869-es törvényben7 szintén feltételként 

rögzítette. Az új előírás betartása azonban jelentősen megdrágította volna a Korinthoszi-csatorna építési 

költségeit és ellehetetlenítette volna Türr vállalkozását. A tábornoknak ezért ragaszkodnia kellett a Szuezi-

csatornánál alkalmazott méretekhez. A tervek elkészítésével a magyar Gerster Bélát bízta meg, aki a panamai 

expedíció idején már bizonyította szakmai hozzáértését. Gerster A korinthuszi földszoros és átmetszése című 

tanulmányában leírja az engedélyezéssel, tervezéssel és kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatait. Innen tudjuk, 

hogy a mai engedélyezési eljárástól eltérően, a tervek készítése a „végleges építési engedély kiadását követően 

történt”8. Az 1869-es törvény rögzítette, hogy „a kiadandó engedélyezési rendeletben már a részleteket is 

„λεπτομέριας” meg kell állapítani, ami az építési terveknek és a társasági alapszabálynak előzetes előterjesztése 

                                                 
5 Türr István tábornok (1824-1908) 1848-ig az Osztrák-Magyar Monarchia császári gyalogezred hadnagya, 1849-ben átállt a magyar forradalom oldalára. 
A forradalom bukása után részt vesz a krími háborúban az angol királyi hadsereg szolgálatában.1859-1860-ban Garibaldi oldalán harcolt, aki tábornokká, 
majd Nápoly katonai kormányzójává nevezte ki.1861-ben feleségül vette III. Napóleon unokahúgát, Wyse-Bonaparte Adél hercegnőt, innen a francia 
kapcsolata. 1876-1877-ben részt vett Ferdinand de Lesseps által szervezett panamai expedícióban. 1881-ben a görög kormánytól 99 évre megkapta a 
Korinthoszi-csatorna létesítésének és építésének a jogát és megalapította a párizsi székhelyű, külföldi tőkével rendelkező részvénytársaságot 
6 Gerster Béla mérnök (1850-1923) 1874-ben szerzett mérnöki oklevelet a bécsi egyetemen, 1876-ban rész vesz a panamai expedícióban, és tapasztalatait 
az Amerikai földrész átmetszése érdekében végzett előmunkálatok” c. tanulmányában rögzítette. 1877-ben a Ferenc csatorna főmérnöke, 1881-ben kapott 
megbízást kap a Korinthoszi-csatorna tervezési és építés-lebonyolítási feladataira. A munkálatokról  A Korinthuszi földszoros és átmetszése címmel írt könyvet. 

 
7 Az 1869-es törvényben a görög kormány rögzítette a csatorna építésének szükségességét és az építéssel szemben támasztott szempontjait.   
 
8  Gerster Béla: A Korinthuszi földszoros és átmetszése c., 1892. 50.p. Továbbiakban: Gerster Béla: id. mű. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Lesseps


nélkül természetesen nem volt kivihető”.9 Ekkor ugyanis, még sem a részvénytársaság nem alakult meg, sem a 

tervek nem álltak rendelkezésre. Gerster nem vállalta a tervezés és az ezzel járó előmunkálatok költségeit az 

engedély kiadása nélkül. Áthidaló megoldásként azt javasolta, hogy az engedélyben ne szerepeljenek 

„λεπτομέριας”, amit a görög kormány elfogadott és 1881. május 18-i királyi rendeletben ”a görög állam a 

Korinthusi földszoroson keresztül ásandó tengeri csatorna létesítését és üzembe tartását az 1869-ik ΤΜΣΤ. 

törvény határozmánya alapján 99 évre Türr István tábornoknak engedélyezte”.10 A megállapodás értelmében 

„A munkálatokat az engedély kiadásától számított másfél év alatt meg kellett kezdeni és azokat 6 év alatt, tehát 

1887. év közepéig kellett befejezni.”.11 

Gerster Béla, hogy bebiztosítsa magát, az 1881. júliusában rendezett III. Velencei nemzetközi geográfiai 

kongresszuson bemutatta azt a tanulmánytervet, amelyben a Korinthoszi-csatorna nyomvonala és a csatorna 

vázlatterve szerepelt. A terv szerint a csatorna fenékszélessége 22 m, medermélysége 8 m volt. 

A velencei kongresszus résztevői a 1869-es nemzetközi előírásokban foglaltaktól eltérő műszaki megoldást 

jóváhagyólag tudomásul vették. A görög kormány azonban fenntartásokkal fogadta a törvényben rögzített 

műszaki paraméterektől való eltérést.  E mögött főként a görög kormány és az ellenzék közötti politikai 

konfliktus játszott közre.  Végül is nem a terv, hanem a törvény módosításával sikerült megoldani a problémát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térképmásolat.  Gerster Béla: A Korinthuszi földszoros és átmetszése c. tanulmányából 

 

 

                                                 
9  Gerster Béla: id. mű. 51. p. 
10 Gerster Béla: id. mű. 53. p. 
11 Gerster Béla: id. mű. 53. p. 



 

 

A csatorna metszete, Gerster Béla: A Korinthuszi földszoros és átmetszése c. tanulmányából 

 

Úgy tűnt, hogy ezek után elhárult minden akadály a csatornaépítési munkák megkezdése elől, csakhogy a 

korinthoszi lakosok is kifejezték elégedetlenkedésüket, akik a csatorna tervezett nyomvonalát kifogásolták.  

Gersternek nagyon jó véleménye volt a görög emberekről: „Az intelligentia, a mértékletesség és okosság közös 

tulajdonsága valamennyi görögnek.  Azt az ügyefogyott portípust, - a mely a közép-európai kultúrnépeknél oly 

számos példányban láttunk különböző elnevezés alatt képviselve – Görögországban nem is ismerik s az ott 

meg sem élhetne”. Mégis, amikor ismertette a terveket Új Korinthos város lakosságával, a görög 

mértékletességet felváltotta a konkurenciától való félelem és a lakosok „… nem kevesebbet követeltek 

kormányuktól és a társulattól mint azt, hogy ügyet sem vetve az internationális hajóút követelményeire és az 

okozandó több munka sok millió költségeire, toljuk el a csatornát közvetlenül a városuk mellé.” 12   Ez a 

nyomvonaltól kb. 2,0 km eltérést jelentett volna, amit végül is a tervek nem vettek figyelembe. 

Az engedélyek megszerzése után Gerster megkezdte a tervezéshez szükséges előtanulmányokat. Ennek során 

számos talajfeltárást végzett a helyszínen, és részletes talajmechanikai vizsgálatokat készített a nyomvonal 

menti talajról. A talajmechanikai vizsgálatok kitámasztás nélkül kialakítandó meredek részű kialakítását tették 

lehetővé. A geodéziai felmérések mellett, a környék növény és állatvilágát is feltérképezte. Számolva a 

Görögországban gyakran előforduló földrengésekkel, visszamenőleg megvizsgálta a terület földrengés 

gyakoriságát is. Az alapadatok megszerzését követően Gerster Béla visszatért Magyarországra, ahol 1881-

1882 telén elkészítette a végleges terveket.  

                                                 
12 Gerster Béla: id. mű. 56. p. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivitelezés 

A tervek elkészülte után a munkálatok az 1882. április 12-i alapkőletétellel indultak meg. Ekkor Gerster Béla 

irányította a kivitelezést, de a görög kormány újabb tervezési megbízásai miatt13, négy mérnöktársa, Kauser 

István, Nyári László, Pulszky Garibaldi és Stéghmüller István, vette át a munkák vezetését.   

Gerster Béla, a több kilométer hosszú, és 88 méteres szintkülönbségű  terep átvágását mint írja, a „ … több 

egymás felett lépcsőzetes sorban fekvő emeletben létesítendő munkahelyen terveztem eszközölni. Az egyes 

20-25 m magasságú emeleteket előre hajtott tárnák és aknák segélyével az ú. n. angol bevágási módszernek 

nagyban való alkalmazásával terveztem kiásatni”14 A kitermelt földet a nyomvonal mentén épített 

iparvágányokon, vagonokkal tervezte elszállítani.  A rézsűk meredeksége a kemény sziklás rétegekben 1/10, 

agyagos, márgás talajban 1/1, homokos részeken 1/1,5 volt. A francia fővállalkozónak fenntartásai voltak az 

angol módszer alkalmazásával szemben, mivel az, a kotrógépek áthelyezésével, és jelentős többletköltséggel 

járt volna.  Az angol módszer kivitelezése főleg emberi munkaerő igénybevételét jelentette, míg a francia 

beruházó nagyteljesítményű kotrógépek alkalmazását szorgalmazta, abban a reményben, hogy a földmunkák 

kivitelezési idejét lerövidítheti. Azonban a gépek gyakori meghibásodása, az alkatrészek Franciaországból 

történő beszerzése inkább hátráltatta, mint gyorsította a munkálatokat. Az alábbi adatok Gerster álláspontját 

támasztották alá.   „A Korinthuszi földszoros átmetszésénél kiástak összesen kerekszámban 11 millió köbméter 

földet és sziklát. – Ebből a mennyiségből a bevágás felszínéről, nyílt bevágásokban ástak és talicskával, 

kordékkal kiszállítottak kereken körülbelül 450.000 köbmétert, úszó kotrókkal kikotortak átlag 950.000 

                                                 
13. Megbízást kap az Athén – Larissza - Tempevölgyi  vasútvonal nyomvonal kitűzési terveinek elkészítésére (1881-1886) 
14. Gerster Béla: id. mű: 64. p. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kauser_Istv%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kauser_Istv%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ny%C3%A1ri_L%C3%A1szl%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Pulszky_Garibaldi
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A9ghm%C3%BCller_Istv%C3%A1n&action=edit&redlink=1


köbmétert, az angol bevágás munkamódszerével kitárt hegyzömében kiástak és vasúti járműveken bányákba 

szállítottak 9.600.000 köbméter földes és sziklás anyagot…”.15  

A fizikai dolgozók kezdetben görög földmunkások voltak. Amikor azonban a nagyteljesítményű kotrógépeket 

állították be, külföldi munkások váltották fel őket, akik a gépek használatához értettek. Nagyszámú kisázsiai 

örmény, olasz, albán és montenegrói munkás vett részt ekkor, de a munkák előrehaladtával a görögök 

visszatértek, és „idővel ők vették minden téren a vezérszerepet. Minden gépet és lokomotívot görögök kezeltek 

s minden munkahelyen görög volt az ellenőr és a vezető. Sőt azok a perahorai pásztorok, a kik, midőn a munkát 

megkezdtük, semmi áron sem voltak legegyszerűbb napszámos munka elvállalására bírhatók s a kik nem 

egyszer megvetéssel fordultak el a föld mélyében kotorászó idegenektől, 1892 és 1893 között már az isthmuszi 

munkások nagy részét tevék ki.”16  

A költségek túllépése miatt, 1887-ben a francia társaság csődöt jelentett és a munkálatok leálltak.17 Néhány 

hónap múlva 1888-ban új vállalkozó folytatta a kivitelezést, de 1889 februárjában ő is kénytelen volt levonulni. 

Ezúttal azonban több mint egy évig álltak a munkálatok, holott a bevágás mélysége ekkor már 70 m volt, és a 

munka 2/3-a elkészült.  

                

Munkálatok 1885-ből                                                                    Átadás előtti kép 1889-ből 
Háttérben a nagyteljesítményű kotrógépek. 

A kiemelt föld elszállítása vasúti 
tehervagonokkal történt. 

 

A görög kormány miniszterelnöke 1890 elején megbízta Andreasz Sziggroszt, az isztambuli születésű görög 

bankárt, hogy tegyen meg mindent a csatorna építésének folytatása érdekében. Siggrosz „Νέα Ανώνυμη 

Εταιρεία της Διώρυγος της Κορίνθου” néven új részvénytársaságot alapított és sikerült 1890 júniusában 

elindítani a munkálatokat. 

Gerster Béla mérnöki teljesítménye abban mutatkozott meg, hogy a terveket az egész építkezés során nem 

kellett módosítania. A leállások ellenére a munkálatokat zavartalanul tudták folytatni, abban az építési fázisban, 

                                                 
15. Gerster Béla: id. mű: 98. p. 
16 Gerster Béla: id. mű: 62 p. 
17 A csatorna építéséhez létrehozták a Societé Internationale du Canal Maritime de Corinthe részvénytársaságot, melynek elnöke Türr István lett. A 
beruházásra 30 millió frank állt rendelkezésre, azonban a költségek 1889-re meghaladták a 42 milliót és a társaság csődöt jelentett. 



ahol abbamaradt. Műszaki kérdésekben, a munkák szervezésében és organizációjában sem a franciák, sem a 

görögök nem befolyásolták a magyar mérnököt. Talán ennek volt köszönhető, hogy némi késéssel ugyan, de 

műszakilag korrekt megoldás született. 

A költségek, a tervezett 30 millió francia frank helyett, az 1893. augusztus 6-i ünnepélyes átadásra már 60 millió 

frankra rúgtak.   

 

A Korinthoszi-csatorna műszaki paraméterei 

Csatorna hossza:          6.343 m 

Csatorna legmagasabb pontja a tengerszinthez mérten:                            78,0 m 

Csatorna legmagasabb pontja a csatorna fenekéhez mérten:                 83,0 m 

A terepszinten mért szélessége:                                24,6 m 

Fenékszélessége:          21,0 m 

Mélysége:           8,3 m 

Csatorna oldalfalának meredeksége:       71-77o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelenet az ünnepélyes átadásról.Az ünneplő tömeg mellett megjelent II. György, görög és külföldi méltóságok. 

 



A csatornához tartozó infrastrukturális beruházások 

Az 1869-es törvény előírta két híd építését is, amiből az egyik Gerster Béla tervei alapján készült el. A híd 

szélessége lehetővé tette a vasúti és közúti forgalom számára is az áthaladást.18 

A vállalkozás másik fontos műtárgya a csatorna torkolatainál tervezett két gát megépítése volt. A gátak 

koronája 3 m széles, magassága 1,5 m-rel emelkedett ki a tenger szintjétől. Gerster a tervekben előírta a 

beépítendő építőanyagok méretét, minőségét, de a vállalkozó a költségek csökkentése érdekében az olcsóbb 

műszaki megoldást választva eltért a tervtől, aminek az eredménye az volt, hogy az első vihar elvitte a gátat. 

Csak többszöri kísérlet után sikerült a terv szerint megépíteni a gátat. 

A csatorna két torkolatánál jelentős infrastrukturális beruházások történtek, különösen Iszthmia településen, 

ahol lakó-, iroda-, kereskedelmi- és vendéglátó épületek létesültek. Itt készült el Türr István kétszintes villája 

is, amit Gerster Béla tervezett és épített. 

 

 

 

Gerster Béla és mérnöktársai mellett meg kell említeni egy másik fontos magyar szereplő közreműködését is, 

akiről Gerster Béla meleg szavakkal emlékezik meg: „…kiemelem azt a baráti segítséget a melyben részesített 

és azt a páratlan buzgalmat, melyet kedves barátom Streit István a görög nemzeti bank alkormányzója és a 

korinthuszi csatorna görög társulatának alelnöke a mű létesítése körül általában, de kivált a görög kormánnyal 

folytatott tárgyalásaim idején kifejtett.”. Végezetül köszönettel zárja sorait: „Az ég áldja meg őt és azokat a 

nemes gondolkodású helléneket, a kiket e mű létesítése alkalmával az öröké szép görög haza érdemes fiainak 

ismerni tanultam.”19   

 

 

 

 

                                                 
18 A hidat a II. világháború idején 1941. áprilisában katonai okokból a németek felrobbantották. Az olaszok még az év augusztusában katonai okokból 
felépítették. Azonban 1944-ben egy vonatszerelvénnyel újra felrobbantották. Ezúttal 5 évet kellett várni, míg amerikai segítséggel újra forgalomba 
állíthatták. Később számos híd épült. A legutóbbi 1996-ban.  
19. Gerster Béla: id. mű: 129.p. 



A 120 éves csatorna ma  

A Sziggrosz által létrehozott részvénytársaság -  Νέα Ανώνυμη Εταιρεία της  Διώρυγος της Κορίνθου – 1906-ig 

üzemeltette a csatornát. Ezt követően a Görög Nemzeti Bank által alapított részvénytársaság – Ανώνυμη 

Εταιρία Διώρυγας – vette át a csatorna működési költségeinek fedezését. Azonban ez a társaság sem tudta 

nyereségesen működtetni a vállalkozást és 1980-ban a görög állam kénytelen volt átvállalni a csatorna 

fenntartási és üzemeltetési költségeit.  

A ΠΕΡΊΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. nevű magánvállalkozás üzleti lehetőséget látva, 2001-ben átvette a csatornát az 

államtól, de alig 10 év múlva, 2010-ben a görög államnak újra közbe kellett lépnie és visszavennie a csatorna 

üzemelését. Azóta állami kezelésében van a csatorna.   

A csatorna üzemeltetésével kapcsolatos nehézségek az alacsony hajóforgalommal magyarázhatók.    

Annak ellenére, hogy a mű megépültével a görög Pireuszi-kikötő és az olasz partok közötti hajóút 185 tengeri 

mérfölddel csökkent, ezt az előnyét nem tudja kihasználni a csatorna, mivel a keskeny fenékszélesség miatt a 

legnagyobb hajó, ami biztonságosan áthaladhat, 10 ezer tonna. Összehasonlításul, a mai hajók már a 200 ezer 

tonnát is meghaladják. Akár utasszállító luxushajók, akár olaj- vagy konténerhajók méreteit vesszük alapul, a 

legtöbbnek a szélessége meghaladja az 50 métert.  A fenékszélesség mellett gondot jelent a merülőmélység is, 

ami a fent említett hajóknál meghaladja a 20 m-t.   

A 19. században tervezett és megépített csatornák (Szuezi, Panama, Korinthoszi) a mai hajózási 

követelményeknek nem felelnek meg. Míg a Szuezi- és Panama-csatorna az idők folyamán bővítésre kerültek, 

a Korinthoszi-csatorna jelenleg is a tervezett 19. századi állapotban van.  Ezzel magyarázható, hogy az alábbi 

műholdtérképen látható, a Boszporusz és a Dardanellák tengerszoroson áthaladó hajóforgalom 

Görögországot, illetve a Peloponnészoszi-félszigetet megkerülve vezet az olaszországi kikötőkhöz. Ezen az 

útvonalon halad az Oroszországból, Kazahsztánból és Azerbajdzsánból Európába tartó olajszállítmányok 

legnagyobb része.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az Envisat ASAR 2002-2009 közötti radarfelvételei alapján megalkotott, a hajózási útvonalakat mutató térkép 

 

 



Éppen ezért a görög kormány fejlesztési tervei között szerepel a csatorna fenékszélességének  kiszélesítése, amit 

a jelenlegi gazdasági helyzetben uniós források igénybevételével kívánnak megvalósítani. 

A csatorna építése során 11 millió m3 földet mozgattak meg. Közelítő számításokat végezve, és a fenti 

hajóméreteket figyelembe véve, 70 m fenékszélességgel és 22 m medermélységgel számolva, az új csatorna 

bővítése minimum 36 millió m3 föld mozgatásával járna, ami legalább három, a meglévővel azonos csatorna 

építését jelentené. 

 

 

 

 
Részlet a csatorna 2015-ös állapotáról 
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