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BEVEZETÉS 

E könyv témájául a Panama-csatorna megépítésének törté-

netét és későbbi utóéletének bemutatását választottam. 

Az emberiség történetének mindmáig egyik legnagyobb 

volumenű, világgazdasági szempontból óriási jelentőségű 

vállalkozásáról van szó. A cél, amiért létrehozták alapvető-

en békés, gazdasági jellegű volt, bár a háttérben gyakran 

feltűntek a gazdasági, politikai életre jellemző hatalmi har-

cok, érdekellentétek. 

Ezek sokszor torkolltak háborúkba, véres eseményekbe, 

a földszoros XVI. század eleji felfedezésektől egészen a XX. 

század végéig. A csatorna létrehozásának kérdése már né-

hány évtizeddel a terület meghódítását követően felvető-

dött, de csaknem 400 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez 

a gyakorlatban is realizálódjon. 

E hosszú idő is azt bizonyítja, hogy nem egy hétköznapi 

építkezésről van szó. A tényleges megvalósításhoz ugyanis 

a technikai fejlődésnek el kellett jutnia egy olyan magas 

szintre, amely lehetővé tette a grandiózus tervek megvalósí-

tását. 

Ezért csak az ipari forradalom második szakaszának ki-

bontakozásával a XIX. század végén, a XX. század elején 

valósulhatott meg ez az álom. 

Ekkor is csak többszöri próbálkozásra, sok-sok kudarc, 

valamint súlyos emberi- és anyagi áldozatok árán sikerült 

befejezni ezt a vállalkozást. Kevés hely van a világon, amely 

annyi emberi tragédia, annyi remény és csalódás, annyi 
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2.8 

A csatorna működése 

A csatorna működésének bemutatására utazzunk át rajta 

képzeletben. Az Atlanti-óceánról a Limon-öböl óriási hul-

lámtörőin haladnak át a hajók délnek. A Limón-öböltől 12 

km-re a hajó még mindig a tengerszinten halad. Azután 

következik az első vízlépcső. A hajó, melyet itt vasöszvérnek 

nevezett kis villanymozdonyok vontatnak lassan bejut a 

Gatun-zsilip első kamrájába, a kapu bezárul mögötte. 

8. kép: A Gatun-zsilip (Forrás: http://defensecenter.org) 
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hogy míg a Szuezi-csatorna a Nyugat-Európa, Kelet-Ázsia 

útvonalat csak 40%-kal rövidíti meg, addig a Panama csa-

torna 60%-kal rövidíti meg a New York – San Francisco 

útvonalat. 

A Panama-csatorna megnyitásának legfontosabb hatása 

az Atlanti- és a Pacifikus-medence közti óceáni útvonalak 

hosszának megrövidítésében lett. A Panama-csatorna rövi-

dítő hatása legjobban a csatorna két végpontjához közel 

fekvő területek közti útvonalakon érezhető. 

1. táblázat: A Panama-csatorna rövidítő hatása É-Amerika 

atlanti és pacifikus partjai között. 

(Forrás: Somogyi J: A Panama-csatorna közlekedés-földrajzi 

jelentősége. 1927. pp.216. szerk.: Kocsis G.) 

Útvonal 
Magellán-
szoroson 
át t.mf. 

Panamán 
át t.mf. 

Rövidítés 
t.mf. 

Colon-Panama 10.500 44 10.456 

Galveston- 

San-Francisco 
13.727 4.787 8.940 

New Orleans-

San Francisco 
13.551 4.683 8.868 

New York- 

San Francisco 
13.135 5.262 7.873 

New Orleans-

Seattle 
14.369 5.501 8.868 

New York-

Seattle 
13.953 6.080 7.873 

New York-

Vancouver 
14.040 6.157 7.883 
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A Panama-csatornán keresztül vezető út természetesen 
jelentékenyen rövidebb ideig is tart, mint a Magellán-
szoroson át. Például egy 14 csomó sebességgel közlekedő 
személyszállító gőzös a New York – San Francisco útvonalat 
a Magellán-szoroson át 39 nap alatt tette meg, míg ma a 
Panama-csatornán át 16 napig tart az út, ha az útközbeni 
kikötéseket nem vesszük figyelembe. A megtakarítás tehát 
23 nap. 

Másodsorban fontos a csatorna szerepe az USA pacifikus 
államai, és Európa közti kereskedelem szempontjából. Az 
USA pacifikus államai ugyanis egyre több gabonát, épület-
fát, halat, szárított és befőzött gyümölcsöt szállítanak Eu-
rópába. Az Egyesült Államok pacifikus államai Európával 
való tengeri kereskedelmének 60%-a San Franciscoban, 
20%-a pedig Seattleben összpontosul. Kanada pacifikus 
tartományának Brit-Kolumbiának a külkereskedelme pedig 
csaknem egészen Vancouver kikötőjén keresztül bonyoló-
dik le. 

Ezért fontos, hogy az előbbi pacifikus kikötők és a Nyu-
gat-európai kikötők közti távolságokat a Panama-csatorna 
milyen mértékben rövidíti meg. 

2. táblázat: A Panama-csatorna lerövidítő hatása. 

(Forrás: Somogyi J. A Panama-csatorna közlekedésföldrajzi 

jelentősége. 1927. pp. 216., szerk.: Kocsis G.) 

 

Magellán-
szoroson 
át t.mf. 

Panamán 
át t.mf. 

Rövidítés 
t.mf. 

Liverpool- 

San Francisco 
13.502 7.836 

5.666 

(42%) 

Hamburg- 

San-Francisco 
13.883 8.355 

5.528 

(40%) 

Liverpool 

(Hamburg) – 

Seattle 

14.320 8.654 
5.666 

(60%) 


