
Az elpusztított város 

 

Végleglegesítették a Szegedi árvíz utáni zárójelentés. A közvélemény elé táruló kép 

szomorúbb, mint amire bárki is készülhetett volna. Az éppen maradt házak ritkaság számba 

mennek nem úgy, mint akiknek életét az árvíz elvette. 

 

Ezen árvíz igen kellemetlen körülmények hatására következett be. A tavalyi tél folyamán 

tetemes mennyiségű hó esett, s februárban hirtelen fordult melegre az időjárás. A 

Kárpátokban rendkívül gyorsan olvadt a hó, az erdőségek kivágása által lepusztult 

hegyoldalak kedvezőtlen hatása, hogy a csapadék egyszerre zúdul le a hegyoldalról, csak 

növelte az árvizek hevességét. 

Március 2-án két gátszakadás is történt a Közép-Tisza vidékén. Az ár a már említett 

folyamatoknak köszönhetően rendkívüli erejűnek bizonyult, ráadásul a Maros árhulláma is 

megérkezett.  

Március 5-én, szegedtől 20 kilométerre, Petresnél átszakadva a jobb parti gát 

hatalmas erővel csapott le a környező tanyavilágra. Elöntötte Algyőt, Kiskundorozsmát és 

körbezárta Szegedet. Dél-Alföld székhelye már csak a nyúlgátak védelmében állt.  

 

(nyúlgát = a töltések kisebb ellenállóerejű gyorsan megépített magasításai. Eme 

szerkezetekre az 1871-es társulási törvény által adatott kevéssé elegendő adomány 

következtében alacsonyra épült gátak (helyenként 30-40 cm-rel az 1876-os magas árvízszint 

alatt véltek lenni) miatt volt szükség.) 

 

A város vezetői feltehetőleg már korábban gondolhattak a bekövetkezhető 

katasztrófára, ugyanis tavaly megalapíttatott a védelmi bizottság, mely a helyzet 

súlyosbodása okán, vészbizottsággá neveztetett át. 

 A várost négy helyen igyekeztek biztosítani, egyenként négy kilométer hosszú, egy 

méter magas gátakkal. 

Önfeláldozó munkások naphosszat dolgoztak bérmentve, kik a fogatokat is maguk 

biztosították. A munka egyre nehezebbnek, fárasztóbbnak tetszett, így kezdetben 50 

krajcárt, majd 2 forintot fizettek az építőknek. 

 Február 27-én kidoboltatott a vészhelyzet. A veszélyeztetett helyekre tiszai halászok 

birtokaiban lévő ladikokat helyeztek, összesen 60 darabot. Temesvárra is táviratoztak 

segítségkérés gyanánt, onnan 86 utász érkezett pontonokkal, vasúton. 

 A hősies védekezés ellenére március 11-ről 12-re virradó éjjel a természet erői 

összeesküdve a városvédők ellen jeges szél kíséretében Hódmezővásárhely vasúti töltéséhez 

tornyosultak. A nyúlgátak aláásattak, az emberek utolsó lendületeikből cölöpöket vertek be, 

a föld vállukon hordoztatott, a gát azonban átszakadt. 

 A várost, szinte teljesen ellepte a víz, Palánknál maradt néhány száraz utca. 

A tragédia súlyosságát az is mutatja, hogy őfelsége Ferencz József császár hamar értesült a 

történtekről, öt nappal a katasztrófa bekövetkezése után ellátogatott Szegedre, s megígérte: 

„Szeged szebb lesz, mint valaha”. 

 Az árvíz külföldön is nagy hírre tett szert, meg is kezdődtek a határon túli 

adománygyűjtések. 



Részletes ismertetés találtatik a Vasárnapi Újság 1879. március 30-i számában a befolyt 

adományok összegéről, illetve az adományozókról. 

 A munkálatokat gróf Tisza Lajos, az újjáépítésre kinevezett miniszteri biztos, Lechner 

Ödön tervei alapján szervezi meg az újjáépítést. A folyamat rendkívül hosszúnak ígérkezik, 

azonban a századforduló környékére minden idők egyik legszebb magyar városává alakulhat 

e település. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Irodalomjegyzék: 

 

https://ritkanlathatotortenelem.blog.hu/2019/03/11/arvizben_szuletett_varos 

Ezen kívül csak írott forrást használtunk. 

 

Kép link: 

 

https://www.delmagyar.hu/galeria/az-1879-es-szegedi-nagy-arviz-102904/ 
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