
Legalább 146-an haltak meg a tiszai árvízben Szegeden 

 

1879. március 12-én Petresnél a Tisza átszakította a gátakat, hajnalban pedig betört Szegedre 

is. Az eddigi adatok szerint 146-an vesztették életüket a katasztrófában. A károk 

felbecsülhetetlenek, az épületek kevesebb, mint tizede maradt épségben. 

 

Az 1870-es évektől folyamatosan jelentkező kisebb-nagyobb tiszai árvizek legjelentősebbje 

öntötte el Szegedet 1879. március 12-én. A katasztrófa megakadályozása egyedül állami 

segítséggel történhetett volna meg, de erre nem került sor, így a város a védekezés 

megkezdéséhez kénytelen volt felállítani a Vízvédelmi Bizottságot. A munkálatok azonban 

mindvégig szervezetlenek maradtak, legnagyobb sikerként a temesvári katonák által felépített, 

Szegedet és Újszegedet összekötő híd tartható számon, hiszen később emberek ezrei tudtak 

ezen keresztül elmenekülni a hullámok elől. 

Az árvíz oka a gyenge minőségű gátrendszer volt, melyet – bár többen felismerték már a 

tragédia előtt is – mégsem erősítettek meg. Taschler József főkapitány és Lechner Lajos 

szakértő is figyelmeztetést küldött az illetékeseknek a katasztrófa előtti időszakban, azonban 

szavaikat figyelmen kívül hagyják. 

A víz végül Szegedtől mintegy húsz kilométerre, Petresnél áttörte a gyenge minőségű gátakat, 

és megindult a város felé. Az akkori Alföld–Fiume vasútvonal töltése jelentett némi előnyt, 

hiszen kis ideig képes volt feltartani a hullámokat, egy idő után azonban ez is átszakadt, és a 

várost szinte teljesen elöntötte a víz, néhol akár három-négy méter magasságban is. Érintetlenül 

csupán a város legmagasabban fekvő, legrégebbi része, a Palánk maradt, a maradék terület mind 

víz alá került. 

A pusztítás olyan hatalmas mértékű volt, hogy 146-an életüket vesztették, a házaknak kevesebb, 

mint tizede maradt ép, több ezer ember hajléktalanná vált, a víz pedig csak hónapok múlva 

kezdett el visszahúzódni. A károkat olyan mértékűre becsülték, hogy még a város elhagyása is 

felmerült, egyesek szerint nem érte volna meg újjáépíteni. A március 17-én a városba csónakon 

érkező I. Ferenc József azonban egyértelműen elrendelte a munkálatok sürgős megkezdését, 

Tisza Lajost pedig ezzel kapcsolatban kinevezte királyi biztosnak. 

Ebben az időszakban tehát elérkezett a Tisza szabályozásának addigi legjelentősebb 

fordulópontja, a világ minden pontjáról érkező adományoknak, a neves magyar művészek 

külföldi tevékenykedésének, valamint a nemesek hozzájárulásának köszönhetően 1880-tól 

pedig Szeged is megkezdhette újjáépülését. 



A város 1883-ra kialakult új formája végül jelentős mértékben eltért a régitől, az átláthatatlan, 

szinte véletlenszerűen elhelyezett utcák helyett létrejött a pontosan tervezett, modern sugaras 

felépítés, a későbbi esetleges hasonló katasztrófák elkerülése végett pedig másfél méterrel 

megemelték az épületek szintjét is, így a város elnyerhette később méltán országszerte híressé 

váló arculatát. 

 

Források: 

• Kutatómunkánk a Magyar Nemzeti Levéltárban (korabeli levelek és feljegyzések) 

• Károlyi Zsigmond: Az 1879-es évi szegedi árvíz fontosabb eseményei 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HidrologiaiKozlony_1979/?query=szegedi%20%C3%

A1rv%C3%ADz&pg=264&layout=s (letöltés ideje: 2020. 01. 07.) 

Tarján M. Tamás: 1879. március 12. | Árvíz pusztítja el Szeged városát 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1879_marcius_12_arviz_pusztitja_el_szeged_varosa

t/ (letöltés ideje: 2020. 01. 08.) 

• 1879-es szegedi árvíz 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1879-es_szegedi_%C3%A1rv%C3%ADz (letöltés ideje: 2020. 

01. 08.) 

• Papdi Balázs: 136 éve pusztított a szegedi Nagyárvíz 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/136-eve-pusztitott-a-szegedi-nagyarviz/ (letöltés 

ideje: 2020. 01. 08.) 

 

Cikkép forrása: 

• http://virtualis.sk-szeged.hu/kiallitas/arviz1879/csonak.html 
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