
„ … és dübörgött a víz Szegeden 1879. március 12-én …” 

 

1878 decemberében, éppen a tizenharmadik születésnapomon hallottuk Apukámmal, hogy a 

Felső-Tiszán magas árhullám indult el. Az újságban azt írták, hogy „vészbizottság” is alakult. 

Mégis váratlanul ért minket, amikor 1879. március 12-én hajnali fél kettőkor átszakadt a gát, 

és a víz elárasztotta Szegedet. Hatalmas robajra ébredtünk fel, amikor a víz megállíthatatlanul zúdult 

előre. Betörte az ablakokat és az ajtókat. Minden mozdíthatót magával ragadott az áramlás. A pusz-

títás leírhatatlan volt. Embereket és állatokat sodort magával a víz. 

Engem is elragadott az ár, és magatehetetlenül sodródtam a szörnyű víztömegben. Nekicsa-

pódtam a bútoroknak és a falnak is. Fájt a karom, a lábam, a fejem, mindenem. Aggódtam a szülei-

mért és a testvéreimért. Nagy nehezen sikerült megkapaszkodnom egy oszlopban,  és valahogyan 

sikerült felmásznom egy tetőre. Fájdalmaim voltak, de a félelmem nagyobb volt. Leírhatatlan, hogy 

mit éreztem akkor. Végre megláttam az egyik testvéremet sodródni a vízzel. Kiabáltam neki, szeren-

csére észrevett. Nagy nehezen odaúszott a házfalhoz, és kimászott mellém a tetőre. Örültem, hogy 

legalább már ketten szilárd talajon vagyunk a családunkból. Néhányan a szomszédok közül is ki 

tudtak mászni a tetőre. 

Egyszer csak hangos kiabálásra lettünk figyelmesek. Mentőcsapatok érkeztek, akik a bajba  

jutottakon igyekeztek segíteni. A testvéremmel be tudtunk szállni a mentőcsónakba , de a szüleinket 

és a másik testvérünket még sehol sem láttuk. A kisöcsikém folyamatosan sírt, és belém kapaszko-

dott. Elvittek minket a mentőszállásra, és út közben felvettünk, akit csak tudtunk. Ott kezelték a 

sebeinket, és meleg ruhát adtak. Rengeteg ember gyűlt össze a támaszponton, sokan sírtak és a ro-

konaikat keresték. 

Egyszer csak hatalmas csoda történt: megláttam a szüleimet a kishúgommal. Voltak sérüléseik, 

de szerencsére nem túl súlyosak. Nagyon megörültünk egymásnak, és megnyugodtunk, hogy mind-

annyian túléltük a katasztrófát. Maradhattunk a szálláson néhány hétig, erre szükség is volt, mert a 

házunk, az utcánk, az egész város romokban állt. 

Amikor visszavonult a víz, romos házakat és sarat hagyott maga után. Sok ember meghalt vagy 

megsérült. Nehéz volt és sok időt igényelt a város újjáépítése. Sajnos iskolába sem tudtam járni 

hónapokig. 

Megtanulták az emberek, hogy sokat kell fejlődni az árvízvédelem terén. Gátakat kezdtek el 

építeni, és jobban felkészültek, hogy máskor ne forduljon elő ilyen tragédia. Az 1879. március 12-i 

árvíz után megváltozott a város képe és az emberek gondolkodása. 
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