
 

Tekintetes Olvasóink!  

Fájdalmas beszámolót kell írnunk szemet 

gyönyörködtető városunk víz által okozott 

szenvedéséről, mely a bibliai özönvizet idézheti 

fel Bennünk! 

Egy esztendővel ezelőtt nagyon sok csapadék 

zúdult országunk területére, ami után pedig hideg 

köszöntött be. A Dunát jégtakaró fedte be. Az év Boldogasszony haván már egyszer 

kiáradt a Duna folyama, de az pár nap körforgása alatt le is csendesült.  

Bár a helytartótanács óvintézkedéseket kezdeményezett, de messze nem gondolta, 

hogy ily hatalmas katasztrófa érheti a várost. Viszont március 13. napján ezt a 

hatalmas Duna megcáfolta és elárasztotta Pest utcáit. A vész hirtelen és elsöprő 

erővel érte el a rakpartokat. A természet ereje, amely oly sokszor segítette az 

emberiséget és minket, magyarokat is, most pusztító rombolást sodort felénk, és mi 

piciny játékszerekké váltunk a kezei között.  

A soroksári és a váci gát átszakításával kezdődött minden. Az alacsonyabb fekvésű 

épületek összeomlásával folytatódott, majd tovább haladt a belváros felé. A kár 



felbecsülhetetlen volt. Emberek, eszmei értékek és az élet nélkülözhetetlen tárgyai 

vesztek oda órák alatt. A lakosság többsége tehetetlenül nézett szembe a veszéllyel, 

csakis egymásra tudtak hagyatkozni, miközben az arisztokrácia Budára menekült. 

Napokon át az embereket csónakokkal mentették és látták el őket. A Ludovikában és 

az Újépületben leltek menedékre az érintettek, károsultak. Előfordult az is, hogy 

magasabb épületek emeleteire vagy házak padlásaira menekültek. Isten házai is 

hamar megteltek szomorú sorsra jutott gyámoltalanokkal. Evalvációk szerint 

ötvenezer ember veszítette el a tetőt a fejük fölül. A víz kegyelmet nem ismerve 

tiporta végig az ártatlanok házait. Összesen a pesti oldalon kétezer-

kétszáznyolcvanegy lakás exitált le, nyolcszázhuszonhét rongálódott meg, míg 

ezeregyszáznegyvenhat épségben túljutott ezen a katasztrófán, addig a budai 

részen sokkal kisebb károk keletkeztek, mivel a házak magaslaton foglaltak helyet. 

Az ártalmak anyagi költségvetése 14 és 70 millió forint körül ingáznak.  A sok 

otthonát elvesztő lakos segítségre szorul, ezért kérünk önzőséget nem ismerő 

férfiakat, kik vállalnák Pest régi fényének visszaállítását. 

 



 Újabb nem várt sorscsapás érkezett. Nem sokkal később Csepel-szigetnél jégtorlasz 

képződött, ami visszatartotta a vizet, de tovább mozdult és Budafoknál megakadt. A 

vízszint magasan tetőzött. Mikor a víztömeg meggyült a Duna ismét kiöntött. A 

legtöbb helyen hét -, míg Ferencvárosban majdnem- kilenc láb magasságban 

árasztotta a víz az utcákat. A város akkor élte át legborzalmasabb perceit. A szegény 

lelkek jajdulásától csengett Pest. Sokan odaveszett életeket sirattak, melyek egy 

óvatlan lépés áldozataivá estek. A múltbéli tudatlanság és tehetetlenség okán 

szenvedték el az emberek eme katasztrófát. A kimúlt lelkek közül 151 pesti volt, akik 

hétköznapi teendőiket végezték, mikor a sors rútul lecsapott rájuk, míg a további 

elhunytak utasemberek voltak.  

Kiemelkedő tetteikkel bizonyítottak félelmet nem 

ismerő hőseink. Báró Wesselényi Miklós önerő 

felett teljesített, százak életét mentette meg. 

Amint értesült a bajról, lányait biztonságba 

helyezte, hogy semmi bántódásuk ne essen, 

majd a lakosság segítségére sietett. Kortársai 

méltón szólítják önfeláldozó cselekedeteiért 

,,árvízi hajósnak”. Vörösmarty Mihály egy verssel 

tisztelgett előtte, amit Laborfalvy Róza el is 

szavalt a Pesti Magyar Színházban április 27-én. 

Mindezek ellenére a bécsi udvar felségsértés 

vádjával perbe fogta és elitélte. Pártfogói, Deák 

és Kölcsey végsőkig kitartó fáradozásai viszont 

nem értek célt. A hősnek egy embert próbáló, sanyargató világban kellett tovább 

élnie, a vakság egyre homályosabb képei között és beszűkült a bécsi titkos 

rendőrség állandó nyomása alatt is. Wesselényi mellett Landerer Lajos is 

szívügyének érezte az emberi életek megmentését, ezért kiérdemelten kapta meg a 

díszpolgári címet. 

A későbbi katasztrófák elkerülése mellet cél volt Pest bécsi mintára való átformálása, 

ezért József nádor megbízatást kapott, a Szépítő Bizottság létrehozására. Ezzel 

megkezdődött Pest újjá építésének folyamata. A feltérképezés alapján a 

lakosságnak megtiltották a vályogból való konstruációt. Csupán árvízszint fölött 

alkalmazhatták falak kitöltésére. Megszabták a belmagasságot és a házalap 



mélységét. Május 14-én feloldották az addigi építkezési tilalmat, a munka 

levezénylésére Lónyay Jánost nevezték ki. Megerősítették a Duna véd töltését, ezen 

túl hitelesített tervrajzra volt szükség az építkezési munkálatok megkezdéséhez. A 

város vezetői segítség nyújtás gyanánt jóváhagyták kedvezményes hitelek és 

segélyek igénybevételét.  

A rászorultakat adományokkal is támogatták. Aki 

jelentősen részt vett a patronálásban az Liszt 

Ferenc zeneszerző volt. A művész éppen 

Velencében tartózkodott, amikor értesült a 

történtekről szaporán Bécsbe indult. Április 

közepén érkezett meg Bécs városába, ahol 

egymás követő koncerteket adott. A nyolc koncert 

honoráriumát azon nyomban elküldte a magyar 

nemzetnek mind a huszonnégyezer forintot. 

Mindezzel Liszt Ferenc zsenije hazafiúi érzéseit 

öntötte zenei és jótékony támogatásba:  

„Ó, távoli vad hazám! Ismeretlen barátaim! Távoli és nagy családom! Fájdalmaid 

visszavezettek hozzád és legbensőbb érzéseimben találva megszégyenülten hajtom 

le fejemet, hogy téged oly soká feledni tudtalak.” 

Az árvíz Pesten kívül más városokat sem kímélt: Csepelt, Albertfalvát, Promontort, 

valamint Tétényt. Ezeken a helyeken jóval kevesebb volt a veszteség, de szintúgy 

megrázó élmény volt. 

Eme katasztrófa ráébresztette a vezetőket, hogy a halogatás nem vezet jó útra, ezért 

minél hamarabb cselekedni kell. Az építkezések még mindig folynak, emiatt továbbra 

is várjuk az önkéntesek jelentkezését! Hálásak vagyunk azoknak az embereknek, 

akik életük árán is mentették társaikat az ítélet elől, az adományozóknak, akik 

hozzájárultak egy szebb jövőhöz, a névtelen hősöknek, akik létüket vesztették 

egymásért! A történtek az emberek tudatába vésődtek, amelyet soha el nem 

felednek! Vigyázzanak magukra és szeretteikre!  
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