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Az 1876-os évben meglehetősen szokatlanul egymás után három árvíz  vonult le a Kárpát-
medencében, melyek közül kettő csúcsdöntő árvíz volt. Az első jeges árhullám Budapesten az
1838. évi árvíz magasságát nem érte el, de azt legjobban megközelítette, a második – a nem
magashegyi hóolvadásból származó – árvíz azonban a jégmentes árvizek legnagyobbika lett, és
őrizte is elsőségét 89 éven keresztül 1956-ig. Mire a meg-megálló jégdugó Bajára ért, elkorhadt,
így Bajától délre a második árhullám magassága felülmúlta az elsőt. A következő időben nem
eltérő árvíz a Tisza völgyében volt. A két árhullám Titelnél találkozott. Ez volt az első regisztrál
eset, amikor a Duna és a Tisza árvize találkozott. A Kárpát-medence talán legnagyobb
természeti katasztrófája játszódott le másfél hónap alatt, 1876 február-márciusban, ugyanis
csaknem mindegyik árvízvédelmi öblözet úszott.

Ferenc József Magyarország apostoli királya végig nagy figyelemmel kísérte a Duna- és
Tisza-völgyi árvizet. A Miniszterelnök rendszeresen írásban beszámolt az árvíz
alakulásáról, de a király kihelyezett szárnysegédje útján naponta kapott információt.
Kéthetente rendszeresek voltak a személyes találkozók is, a miniszterelnök vonaton utazott
Bécsbe.
Tisza Kálmán 1876. február 29.-i levelében részletesen beszámolt az árvíz és
árvízvédekezés pillanatnyi helyzetéről. Ez a levél kiválóan foglalja össze az árvízi
eseményeket.

„Legkegyelmesebb Úr!

Folyó évi február 24-én kelt legalázatosabb felterjesztésemben bátorkodtam császári és apostoli
királyi Felségednek jelenteni, hogy az ország területén létező legtöbb folyam vize rendkívül
megdagadván, ezek mentében mindenütt árvízveszély állott be.
Legnagyobb veszélytől a Duna mentében lehetett tartani, és ennek mérve, a nagymennyiségű és
sok helyen megtorlódott jég lefolyásától volt feltételezve.
A legnagyobb és különösen a fővárosra nézve legveszélyesebb jégtorlasz Ercsi községnél volt.
Ez, valamint az Adony, Dunavecse, Paks, Tolna, Baja városoknál a jég mindeddig szilárdul
állt…
Február 20. után az I., II. és III. kerületekben (Buda és Ó-Buda) a csolnakok készen tartattak, az
V. kerületben, az úgynevezett Vizafogón - mely csak 18-19 láb magasan fekszik - a lakosok
kiköltöztetése megkezdődött.

1 Az árvíz bemutatása elsősorban Nagy, L. (2007): Az 1876. évi árvizek. Fejezetek a vízügy múltjából c.
sorozat 11. kötete, A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kiadványa, Innova-Print Kft. nyomda,
ISBN 978-963-87073-5-2 alapján.



A víz folyton áradt, átlag óránként 1 hüvelykkel (2,6 cm-el).
Szerdán délelőtt 10 óra felé a jég 17 láb 2 hüvelyk (543 cm) vízállás mellett ismét mozdult, fél
órai zajlás után azonban megint megállott. Ekkor adatott az első jel, 3-5 percenként ismétlődő
egyes ágyúdörrenés jelentette, hogy az első három kerület mélyebb pontjaira a veszély
közeledik. A vizafogón pedig a víz ekkor már a partot túllépte, ahol a mentés tekintetében még
szükséges utolsó intézkedések ekkor történtek, a csolnakok mindenütt készen tartattak, a
katonaság egy része már igénybe vétetett.

Este 5 órakor amikor a víz közel 18 lábra (570 cm) emelkedett és az alsó rakpart színéig ért, a
jég zajlani kezdett, mintegy egy óra múlva az összekötő vasúti hídon alól, és a Margit hídon
felül újból megállott. A két fővárosi part közt a Duna jégmentes volt. A katonai
főparancsnokság kellő számú katonaságot rendelkezésre bocsátott, utász hajókat (pontonokat)
szerzett Pozsonyból és Bécsből.
A Duna már ekkor a szabályozás folytán nyert medrén annyiban túllépett, amennyiben a vasúti
hídon alul a budai úgynevezett „paralelle” töltésen és a régi "Kopaszi" nevű mederben terjedt.
Este felé 8 óra körül a víz a budai oldalon az alsó rakpartot 18 láb 1 hüvelyk (573 cm) vízállás
mellett kezdte elborítani, a Vizafogón már 3 láb (~1 m) magasságban terjedt el, és az ó-budai
mélyebb utcákat is lassanként elárasztotta. A Vizafogón a Zarzetzky-féle gyufagyár védelmére
az utolsó hetekben emelt töltést (a Viktória gátat 1. és 2. kép a szerző beszúrása) a jég
egyszerűen elseperte.

1. és 2. kép Az átszakadt Viktória gát (a háttérben a Viktória malom2) és a gát helye a piros vonal
törésében. A gátszakadás helye a kettős iránytörésnél volt.

Csakhamar a pesti rakpart alsó részét is elárasztani kezdte s este 9 órakor 18 láb 3 hüvelyk (578
cm) vízállás mellett azt már közel 3 hüvelyk (8 cm) magasságban elárasztotta. A rácvárosi, a
vízivárosi, az újtelepi és ó-budai utcákban a víz a csatornákból lépett ki és borította el a térséget,
midőn a rakpart felső része még magasan kiemelkedett a vízből. Ekkor ezen helyeken is a
lakosságnak a mélyebb fekvésű házakból való kiszállásolása megkezdetett. Ó-Budán mind
valószínűbbnek mutatkozott, hogy a víz a Békásmegyer felől hátulról is elönti a várost s így a
helyzet komollyá vált.

A víz folyton áradt, reggel 3 órakor 19 láb 2 hüvelyk (607 cm) volt a Tabán több helyén, úgy a
Vízivárosban is a partot átlépte s a csatornákból felcsapó vízzel egyesülvén, az utcákat
elborította. A Komáromból és Vácról jelzett roppant áradat mind aggályosabb alakot öltött.

Reggel 5 órakor a víz 20 lábra (632 cm) emelkedett, minek következtében Ó-Budára 100 főből
álló katonai csapat vezényeltetett, egyúttal pedig a lakosság a növekvő veszélyre újabb
ágyúlövésekkel figyelmeztettetett. A jégzajlás újra megkezdődött, de később ismét megszűnt, a
víz pedig folyton növekedett, délben már 21 láb 7 hüvelyk (685 cm) volt. Az újpesti úttól balra

2 A Viktória malom ma is áll.



eső szeszgyárak és fűrészgyár ekkor már több lábnyi magasságban víz alatt állott, a lakosság
kiszállásoltatott, az érkezett pontonok feliben a budai oldalra, feliben a pesti részekbe
vezényeltettek. Az újtelepi részeket a víz mindinkább elborította, szintúgy megemelkedett Ó-
Budán is, úgyhogy ezen részekben már csak csolnakokkal lehetett közlekedni, a víz által ekkor
fenyegetett lakosság azonnal kiszállásoltatott, s alkalmas fekvésű épületekben elhelyeztetett.

Míg a felső vidékekről folytonosan emelkedő vízmagasság Komárom, Esztergom és részben
Vác veszélyes elborítása, utóbb helyről a két Duna ág egyesülése jelentetik, az alsó vidékekről -
Promontort és Nagytétényt kivéve, hol a jég jelentékeny károk okozásával megindult - a jég
mozdulatlan állása jelentetik, és nevezetesen a jégnek Ercsi melletti szilárd állapota, a fővárost
mindinkább fenyegető veszélyt növeli.
A víz - csekélyebb hullámzás után - ismét növekedni kezdett, délután 4 óra 30 perckor 22 lábra
(697 cm) emelkedett, a víz a parton a pesti rész alsó végén is kilépett s a tábori kórházat is
elborította, melynek lakossága kiszállásoltatott. Újpestnek a váci államút s a Duna közti része
víz alá került, szintúgy az újpesti út melletti házak.
Este felé 7 óra körül a víz egy kissé apadt, csakhamar azonban nagy mérvben növekedni kezdett
s 7 óra 30 perctől 8 óráig 22 lábról (697 cm) 23 láb 1 hüvelykre (731 cm) emelkedett, és ekkor a
váci országúton átcsapva, már az attól jobbra eső vidéket is borítani kezdette. Budán az áradás
mind nagyobb mértéket öltvén, a Rácvárosban, a Vízivárosban, az Újtelepen, s Ó-Buda legtöbb
utcáin a földszinti lakások kiüríttettek. Este 10 óra előtt a víz 23 láb 2 hüvelykre (734 cm)
emelkedvén, nehogy a lakosság álomban lepessék meg a víz által, a harmadik vészjel adatott a
Gellért hegyről.
A lakosság a váci útról jobbra eső épületekből, valamint a soroksári védgáton kívül eső
helyiségekből folyton kiszállíttatott biztos menedéket nyújtó helyekre. Ó-Budán a víz az
úgynevezett filatori-mezőségen átáradván, a várost hátulról is elöntötte s a lakosságot a
legnagyobb veszélybe hozta.
Pénteken, 25-én emelkedett a veszély óráról órára, déli 12 órakor a víz 23 láb 6 hüvelykre (774
cm) emelkedett, a pesti oldalon a víz a váci országúton és a soroksári úton átcsapván, a
városnak felül a már szintén veszélyeztetett úgynevezett Viktória malom töltésén, a váci és alsó
a soroksári védgátakon kívül eső részei mindenütt víz alatt állottak. Újpesten, ahova már csak
Palotán át lehetett közlekedni, már a magasabban fekvő utcák is az ár által eléretni kezdettek,
Ó-Budán a közlekedés egészen megszakadt, ott is, a budai részeken is a víz terjedt, míg az alsó
vidékekről érkező rémhírek, nevezetesen az, hogy Ercsinél a jég ismét mozdulatlan, az
aggályokat mindinkább növelték. Folytonosan küldettek ki mérnökök, főleg a védgátak
vizsgálására, melyek azonban szilárdaknak mutatkoztak.

A helyzet aggasztóbb lett, a víz állása 24 láb 1 hüvelyk (763 cm) magasságot ért el, az aggályok
még az által is növekedtek, hogy a víz az un. Malomgátat a Victoria malomnál is átlépte, s így a
pesti oldala a fővárosnak kizárólag a váci és soroksári védgátak sorsától és tartósságától függött.
Minthogy a jégnek Vácról a déli órákban való rohamos megindulása is jeleztetett, és este a
főváros részei közti Dunán a jég a dühöngő vihar által felkorbácsolt hullámokon nagy
sebességgel rohant, Ercsiből pedig a jég változatlan, nagy torlaszok által fenntartott szilárd
állása jelentetett, s így a veszedelem a legnagyobbá vált. Adatott a Gellért hegyről az utolsó
vészjel.
Szerencsére azonban a vízveszély tetőpontját elérte, a víz többé nem áradt, mert a víz a Csepel
szigetén Százhalombatta és Tököl között áttörve, azon keresztül csapott át a sziget elborítása
mellett a soroksári ágba.

5 óra 50 perckor beállott legmagasabb vízállás 24 láb 1 hüvelyk (763 cm) az egész éjen
csekély hullámzás mellett változatlan maradt. Szombaton reggel 4 óra 45 perckor apadt fél
hüvelykkel 24 láb fél hüvelykre (761 cm), s azóta lassan bár, de folyton apad, átlag mondhatni
óránként egy hüvelykkel (2-3 cm-el).
A főváros pesti oldalának a váci és soroksári védgátakon kívüli része egy tenger. A Ráczváros
mélyebb részei, valamint a Víziváros a gróf Andrássy palotáig víz alatt áll. Ó-Buda



Békásmegyer felől víz által felülről is elárasztatott, csak néhány magasabb fekvésű utca áll ki a
vízből. Az ottani hajógyár és a Margitsziget, melyen az ár átvonult, egészen víz alatt állnak.
Emberélet a fővárosban nem esett áldozatul. Ezen örvendetes tény, valamint az, hogy számos
vagyon megmentetett, és általában a szerencsétlenség még nagyobb alakot nem öltött,
valamennyi tényező ritka önfeláldozással és teljes egyetértéssel gyakorolt fáradtságos
működésének köszönhető…
A lakásaikból kihelyezett ínségesekről teljes mérvben gondoskodva van, biztos menedéken a
főváros, számos nemes lelkű egyesek, a jótékony nőegyletek és más társulatok által minden
szükségesekkel ellátatnak. A fővárosi lakosság minden felhívás nélkül azonnal adakozni
kezdett... Lelkes segélyezése folyton növekszik, s főleg fokozódott ura s királya azon
legkegyelmesebb ténye folytán, mely szerint a budai legmagasabb várlakját is a hajlék nélküliek
részére felajánlani kegyeskedett.
A közrend és csend egy percig sem zavartatott meg, mi a lakosság józan gondolkodásának és
magatartásának annál fényesebb tanújele, minthogy a rendőrség nagy része még jelenleg is a
menthető vagyon elhelyezésével foglalkozik, támogatva a tűzoltók és a cs. és kir. katonaság
számos csapatai által, mely utóbbiak közül főleg a pontonokon elfoglalt utász legénység
megbecsülhetetlen szolgálatokat tett.

Budapesttől fölfelé legelső sorban Újpest község forgott vízveszélyben és 54 ház össze is dőlt,
emberélet azonban nem veszett el, úgy az életmentésre, mint élelmiszerek iránt mindennemű
intézkedések a vész előtt, alatt és után megtétettek.
A főváros közelében szintén nagyobb veszély érte Szentendre, Dunabogdány, Visegrád,
valamint Szigetmonostor, Budakalász, Pomáz, Pócsmegyer helységeket is. Ezen terület
megmentésére és élelemmel való ellátásával Luppa Péter képviselő mint kormánybiztos
küldetett ki.
Vácott noha a nagy árvíz folytán nagyobb vízveszélytől lehetett félni, csupán a város alantabb
fekvő részei lettek elöntve. A kár azonban nem jelentékeny.
Esztergom város is nagyobb veszélynek volt kitéve, a város alacsonyabb részeiben 400 ház lett
vízzel elborítva, 8 ház beomlott, a vízkárosultak a bíbornok - hercegprímás által kiválóan
segélyeztetnek. Ezen kívül részükre 2000 frt állami segély is küldetett.

Nagymaroson szintén nagy volt a veszély, mely azonban a jég lezajlásával csakhamar
megszűnt.
A lehető legnagyobb veszély Komárom városát fenyegette. A város nagy része tényleg el is lett
árasztva, több ház bedőlt és az ottani hidakon is jelentősebb rongálások történtek.
Nagyobb szerencsétlenség csak az által volt megakadályozható, hogy a hajóközlekedés Pozsony
és Komárom között megindult és a cs. és kir. hadügyminiszter úr, megkeresésem folytán,
utászokat és pontonokat küldött segítségül. E városban a vízveszélyt felette növelte a Vág folyó
rendkívüli kiáradása is. Jelenleg a vízállás a Vág lezajlása folytán még magas ugyan, de a
vízveszély ott teljesen megszűntnek tekinthető.
Nem csekélyebb veszély fenyegette és fenyegeti még most is Komárom megyét, különösen
annak Csallóközi részét, ahol 22 község és az udvardi járás, melyben 5 község víz alatt van. A
szükséges intézkedések meg vannak téve.
Győr város alantabb fekvő részei és a megyének tósziget csilliközi járásai víz alatt vannak és
minthogy a Duna, Rábca és Marcal folyók összefolytak, 55 község került víz alá.
Moson megyében a Duna és Lajta áradása a közlekedést megszakította, e megyében sajnos,
hogy 4 emberélet is áldozatul esett.

A felső Csallóközben a vízár Doborgaz és Vajka közt a töltéseken átcsapott, víz alá helyezte az
alantabb fekvő községeket. A víz ereje azután átfordult a jobb part felé, hol is a doborgazi és
keszölcési szigeteken át Halászinak, Moson megye felé ment. 23-án este e járásban már csak 3
községben: Vajkán, Doborgazon és Keszölcésen állott a víz, ott is azonban apadásban volt.
Az alsó-csallóközi járásban is átcsapott a víz több helyen a töltésen. Ezen két csallóközi
járásban emberélet az eddigi tudomás szerint áldozatul nem esett. Általában ezen két járást
aránylag kisebb mértékben látogatta a Duna, mint a nagyszombati és galántai járásokat a Vág és



mellékfolyói, s míg azok jobbára túl vannak a veszélyen, az ezekben még folyton nő. Szeredtől
lefelé a Sókszelőcén alól fekvő Ráb nevű pusztáig elvonult a jég, de innét lefelé még 25-én is
állott. A sókszelőceieknek sikerült nagy erőmegfeszítéssel töltésük fokozatos emelésével
magukat megmenteni, ellenben a túloldalon a víz átszakította a védgátat és feltartóztathatatlanul
rohant ki Deáki, Pered, Sellye és Zsigárd községek határain át, elborítva az egész vidéket és
behatolva a környékbe is.

A Vággal párhuzamosan a Dudvág is hihetetlen mennyiségben hozza le a vizet. Nagyszombat
és Szered, úgy Diószeg és Szered közt a közlekedést teljesen megakasztotta. Az aggodalmat
növeli az, hogy mind e vizeknek csak egy lefolyása van: a Vágon át a Dunába Komáromnál. A
Duna vízállása azonban oly rendkívül magas és emelkedik folytonosan, hogy nem csak a Vág
vízét magába fel nem veheti, hanem ellenkezőleg, visszafelé vonul abba, és így a galántai járás
mindinkább elboríttatik. Házak bomlása eddig csak Diószegről és Taksonyból jelentetett,
emberélet az eddigi tudomás szerint áldozatul még nem esett.
A Morva ártéren ugyanaz a viszony uralkodik, mint a Vágon, csakhogy aránylag kevesebb kárt
okozva.

Az alsó Dunán Budapestről lefele két nagyobb mérvű vízveszély volt, egyik az ercsii jég
vastagsága, megállása és torlódása folytán, a másik Tolna megyében a gerjeni töltésnél szintén
jégtorlódások folytán…
A gerjeni töltésnél, illetőleg a Hármas-szigetnél feltolult jég Pest megye solti járását
veszélyeztette leginkább. A solt-vejtei töltés egyszerre két helyen átszakíttatott, a „lombéri”
töltés egész vonalon áthágatott, valamint a Dunavecse és Apostag közötti töltés is átszakíttatott,
és a vízár egész Kunszentmiklósig, sőt a legújabb jelentések szerint egész Szabadszállásig
kiöntött és helyenként nagyobb pusztításokat idézett elő. Életmentés, valamint az elárasztott
vidékeknek élelmiszerekkel való ellátása végett a kellő intézkedések azonnal megtétettek,
nevezetesen, a Csepel szigeti községek felsegélyezésére azonnal, még f. hó 27-én útnak
indíttatott egy gőzös mentő csolnakokkal és élelmiszerekkel ellátva Földváry Mihály
országgyűlési képviselő, mint kiküldött biztos vezénylete alatt. Azonban az ercsii jégtorlódás
miatt, mely csak folyó hó 28-a hajnalán indult el, a gőzös csak 600 méterre hatolhatott be
csónakon a jég között Csepel szigetre és Szigetszentmiklós községet látta el élelemmel. Február
28-án a többi községekbe is elmehetett, és a szükséges intézkedéseket megtette. Csepel szigetét
illetőleg a vízi közlekedés nyitva levén, folytattatni fognak.

A solti járás, nemkülönben Kunszentmiklós és Szabadszállás mentésére és élelmiszerekkel való
ellátására pedig mai napon hajnali órákban indíttatott el a "Daphne" hajó 17 pontonnal, 80
utásszal és több csolnakkal 3 utásztiszt kíséretében Gróf Szapáry István pestmegyei főispán
vezénylete alatt. A mentést és élelemmel való ellátást pontonok és csolnakok által három külön
irányban fogja eszközölni, mely célból 20000 adag kenyér, só, szalonna, és Felséged
legkegyelmesebb adományából 3000 frt kézpénz küldetett ezen hajóval.

Tolna megyében Paks község alantabb fekvő részei víz alatt vannak ugyan, de a gerjeni
jégtorlaszok váratlanul megindulván és lefolyván, Tolna megye többi községei a félt
vízveszélytől remélhetőleg megszabadultak, kivált miután a bölcskei szigetnél is megindult a
jég. A Tolna-bátai védgát Szegszárd határában ma hajnalban 3 ölnyi (~6 méter) résen
átszakíttatott, nagyobb baj remélhetőleg bekövetkezni nem volt. Tolna megye részéről minden
óvintézkedések a legpéldásabban eszközöltettek.
Bajánál a vízroham a tápcsatorna zsilipének középfalát tökéletesen lerombolta, a kaput elhordta,
és annak folytán a víz roppant erővel nyomult a bajai csatornába, azonban eddig életveszély és
nagyobb baj nélkül.

Apatintól Újvidékig eddig vízveszély nem forgott fenn.
Nyitra megye területén a Vág folyamon a jég Pöstyénből 22-én megindult és Felsőcsöpönynél
óriási torlaszt képezvén, a főágat elzárta. A rohanó víztömeg mellékágakon 23-án éjjel Felső- és



Alsócsöpönyt, Szeredet és Újvároskát elárasztotta, 120 ház dőlt össze. Szarkalásnál3 egy
második jégtorlasz képződvén, a bal parti töltéseken két rés, a jobb partin egy rés töretett. A
galgóci híd annyira megrongáltatott, hogy ezen közlekedni nem lehet. A Nyitra-völgy is
egészen víz alatt áll Privigyétől Érsekújvárig. A megyei hatóság a kellő intézkedéseket azonnal
megtette, a szükséges pénzsegélyt megküldte…

Ezen legalázatosabb jelentésemmel inkább a kárvallott vidéket megjelölni, mintsem az árvíz
által okozott pusztítások mérvét és részleteit előadni volt szándékom, mert részletes jelentések a
törvényhatóságoktól ide még nem érkeztek, de másrészt az okozott kár most még
megközelítőleg sem határozható meg, amennyiben az ártéren a házak, vetések, legnagyobb részt
még most is víz alatt vannak.

Budapesten, 1876. február 29-én.

Tisza Kálmán”

A Kárpát-medence mintegy 1000 km hosszú Duna szakaszán nem volt egyetlen kilométer
sem, ahol pusztítás nélkül haladt volna tovább a folyó, nem volt egyetlen árvízvédelmi
öblözet sem, amelyik ne lett volna elöntve. A jeges árhullám az Ausztriai kiöntések után
február 20–tól csaknem Mohácsig az összes nyílt árteret letarolta és a már bevédett
öblözetet elöntötte. Víz alá került Komárom, Esztergom, Nagymaros, Vác, Szentendre a
Budapest feletti Duna parti városok közül, és több száz egyéb település. A jég március
elsejére a felmelegedés hatására mintegy varázsütésre eltűnt, de a károkat fokozta a
hóolvadásból kialakult második árhullám, mely a már elöntött öblözetekből nem engedte
ki a vizet. Ez a második, hóolvadásból származó árhullám Bajánál már a jegesnél 36 cm-el
magasabban tetőzött, és lentebb már ez okozta a kiöntéseket.

Elöntött községek
Határa Belterülete

Elöntött
terület

Gátszakadások
száma

so
rs

zá
m

Hely
db db hold db

Megjegyzés

1 Bács megye 39 105 423 35 A felméréskor (03.25) az árvíz még tartott.
2 Baja város 1 210 1 Szentjános és Istvánmegye elöntése.

3 Baranya
megye 20 116 841 17 Mohács, Batina elöntése. A mohácsi sóhivatal 7600

zsákot adott a védekezéshez.
4 Budapest 1 4 321 3

5 Esztergom
megye 13 10 488 10 Mocs község mellett 4 gátszakadás Muzsla

községnél egy, Ebed községnél 2 db.
6 Esztergom  v. 1 2 311 5 Kiosztott segély 1500 Frt.
7 Fejér megye 5 8 740 0 Becsült kár 165000 Frt.
8 Győr megye 53 100 250 53 A felméréskor (03.25) az árvíz még tartott. 4

9 Hont megye 22 6 6 660 1 625 Frt segély lett kiosztva.
10 Komárom m. 45 142 026 8 6000 Frt segély kiosztva.

11 Komárom
város 1 2360 2 Víz borította a Tó-, Szekér-, Rácz utcát, Árokháti

völgyet, Vág sort, Felső-Dunapartot.
12 Moson megye 20 12 66 925 51

13 Nyitra megye 34 60 000 5 A felméréskor (03.25) az árvíz még tartott, az
összesítés nem végleges. 1865 Frt segély folyt be.

14 Pancsova 1 3 180 17200 Frt könyöradomány folyt be.

15 Pest megye 63 234 652 35 Mentésre fordított költségek: 10100 Frt készpénz.
Segély 5500 Frt kiosztva.

16 Pozsony m. 182 24 100 000 5
17 Sopron megye 36 32 000 3
18 Szörény m. 1 Orsova elöntése.

3 Rosszul olvasható a kézirat.
4 Több gátszakadást a felmérés idejére már betömtek.



19 Tolna megye 22 11 89 000 6

20 Újvidék város 2 3 700 2 Gátszakadások a fűzfaerdő mellett és a futaki
határban.

21 Veszprém m. 1 A felméréskor (03.25) az árvíz még tartott.
 Duna-völgy össz. 562 53 1089087 243

1. táblázat Duna-völgyi gátszakadások és elöntések 1876-ban

Az árhullám csúcsa április elsején hagyta el a Kárpát-medencét de a nagyvíz csak mintegy
hónappal később szűnt meg, az elöntések pedig a nyár derekára tértek vissza a folyóba. Az
árvíz tartóssága a Kárpát-medence alsó szakaszán elérte az öt hónapot. A Duna
mellékfolyói közül a legnagyobb kiöntéseket és károkat a Vág és Nyitra folyó medencéi
szenvedték.

A pesti védművek 1875. év őszére készültek el, pont a legjobbkor (3. kép), mert 1876
elején a Dunán hosszú ideig tartó árvíz vonult le, mely 8,67 méteren5 tetőzött Budapesten.
A jeges árvíz az újonnan készült védművek sikeres próbája volt. Talán a legfontosabb
eredményként az mondható el, hogy a szabályozási elképzeléseknek megfelelően
helytálltak, közvetlenül a főváros alatt jégtorlasz nem képződött6, csak Ercsinél volt a
promontori ág szabályozatlansága miatt. Ugyanakkor az árvíz megmutatta a fejlesztési
irányokat is, a szabályozást déli irányba tovább kellett folytatni, mert még az Ercsi alatti
szakaszok is hatással voltak Budapest biztonságára. A nagy árvizektől elszokott, és 1876-
ban alaposan kiöntött budai lakosság a bajt a főváros alatti védműveknek, a soroksári
Duna-ág elzárásának tulajdonította.

3. kép Az épülő pesti Duna part a Szent Katalin templom tornyából 1875-ben

A pesti árvíz bizottság működése alapozta meg a későbbi árvízvédekezési rendszert. A
technika is segítségre volt, az árvíz elején a posta behúzott egy közvetlen távíró vonalat,
amin keresztül a Duna-menti településekkel a kapcsolatot tartották. Az árvíz ideje alatti
több, mint tízezer távirat felgyorsította a kommunikációt és az információ cserét.

Az árvíz bizottság minden bejelentésre rámozdult, a változó helyzetet elemezte és
értékelte. A naponta egymást váltó 24 órás bizottságot azok az idős emberek segítették,
akik már 38 évvel korábban részt vettek az árvízvédekezésben. A bizottság műszaki
kérdésekben a város mérnökeit mozgósította. Kétségtelen tény, hogy a legszervezettebb

5 Mai alapsíkra átszámolt vízállás.
6 A soroksári Duna-ág lezárása és az összeszorított meder következtében a kisvíz szintje kb. 90 cm-el
megemelkedett, ami elősegítette, hogy kisvízi jégtorlasz ne alakuljon ki.



védekezés Budapesten folyt. Ezért nem túlzás, hogy a Pesti Napló 03.29. számában
magasztos szavait idézni a budapesti árvízvédekezők munkájáról:

„A dicséret és magasztalás minden szavánál hangosabban szól a budapesti férfiak vállvetett
munkájának eredménye, melyre a főváros mindig büszkén fog hivatkozni, hogy a négy hétig tartó
árvíz alatt, melyben három városrész víz alatt állt, több száz ház összedőlt s 19000 embert kellett
rövidebb-hosszabb időre elszállásolni és élelmezni, hogy ennyi veszély és nyomorúság közepette
Budapesten egy emberélet sem veszett el, és egy ember sem maradt födél és kenyér nélkül.”

Azonban az országos árvízkárok kétharmada a Duna-völgyére esett. A károk nagysága
önmagáért beszél:
 Az elöntött terület a teljes Duna-völgyben 1090000 hold-ban (626750 ha, 6267 km2) adható meg.
 A gátszakadások száma7 a Duna-völgyben 220-nál többre becsülhető és legalább további 59 meghágás

volt.
 A károsodott hidak száma 376, amiből 211 országúti híd volt.
 A károsodott (elöntött vagy csak a határa elöntött) települések száma 563.
 Az összes károsodott épület száma 4558, amiből 1714 összedőlt. Ez a felmérés nem tett különbséget a

városi több emeletes ház és a vidéki paraszt ház között.
 Az összeírt, az árvíz következtében elhullott nagyállatok száma 1706.

A dunai árvíz rossz tapasztalatait figyelembe véve Darányi Ignác földmívelésügyi
miniszter rendeletben írta elő minden társulat számára az árvédelmi készültség
megszervezését. A rendelet szerint a vízitársulatok kötelesek voltak a töltések védelmére
megfelelő tervet kidolgozniuk, biztosítaniuk kellett a megfelelő anyagokat és a szükséges
pénzt. (Fejér 20018) Ugyanezer rendelet írta elő az árvízvédelmi nyílvántartási tervek
készítését, ami nem csak helyszínrajzra és töltéshossz-szelvény ötévenkénti felmérésére
korlátozódott, hanem minden olyan információra is, mely a töltések építésével, történelmi
kialakításával az árvízvédekezés, szempontjából a kor igényei szerint felmerült.
Ötévenként kötelesek voltak részletes árvédelmi nyilvántartásaikat megújítani, s azokat az
érdekelt állami és közigazgatósági hatóságoknak megküldeni.

7 Különböző történetírók által meghatározott számok szórást mutatnak, 27 és 120 között változik a
gátszakadások száma.
8 Fejér, L. szerk. (2001): Vizeink krónikája. Vízügyi Múzeum Levéltár és Könyvgyűjtemény.



4. kép A Duna szabályozása a Gellért-hegy alatti szakaszon 1880-ban

A Tisza szabályozás megkezdése óta az 1876. évi árvíz jelentette az első igazi erőpróbát a
Tisza-völgy árvízvédelmére. Bár az 1855. és 1867. évi árvizek is magasabbak voltak a
Tisza szabályozást megelőző évek árvizeinél, mégsem jelentettek ekkora pusztítást,
mégsem okoztak ekkora elöntéseket. A hóolvadásból és esőből kialakult árvíz a Tisza-
völgy minden folyóját a legnagyobb korábbi vízállás felülmúlásával érintette. Míg a Felső-
és Középső-Tiszán  az árvíz 20-80 centiméterrel, sőt Szegednél csaknem 1 méterrel, a
torkolatnál pedig a Duna visszaduzzasztása miatt másfél méterrel meghaladta az LNV.
Már ez a tény önmagában hordozta a katasztrófát.

Elöntött
községek Összedőlt Károsodott

Határa/
belterülete

Hány hold
föld öntetett el

Károsodott
hidak száma

házak száma

Áldozatok
száma

Elpusztult
háziállatok

száma

So
rs

zá
m

Hely

db hold db db db fő db
1 Bács megye 39 105 423 28 374 0 18
2 Baja város 1 210 36 0 0
3 Baranya megye 20 116 841 13 0 28
4 Budapest 1 4 321 8 19 151 0 0
5 Esztergom m. 13 10 488 41 49 1
6 Esztergom  v. 1 2 311 3 még víz van 0 0
7 Fejér megye 5 8 740 3 84 158 0 0
8 Győr megye 53 100 250 5 144 4 0
9 Hont megye 22 6 6 660 5 41 24 1 0

10 Komárom m. 45 142 026 79 1057 597 8 163
11 Komárom város 1 2360 3 11 27 0 0
12 Moson megye 20 12 66 925 12 123 325 49 476
13 Nyitra megye 34 60 000 3 120 140 0 0
14 Pancsova város 1 3 180 * 4 0 0
15 Pest megye 63 234 652 85 1269 5 815
16 Pozsony megye 182 24 100 000 35 274 710 2 ló
17 Sopron megye 36 32 000 59 72 40 0 0
18 Szörény megye 1 1 3 0 0

9 Az áldozatok bácsaiak voltak, ladikkal élelem beszerzésre mentek, de felborultak a viharban.
10 Az áldozatok nem a vigyázat, hanem a könnyelmű utazgatás és ladikázás közben haltak meg.



19 Tolna megye 22 11 89 000 31 39 49 111

20 Újvidék város 2 3 700 1 32 13 0 0
21 Veszprém megye 2 0 0
Duna-völgy össz.: 562 53 1089087 376 3 703 1613 31 1500

2. táblázat Duna-völgyi árvízkárok 1876-ban. (* még nőtt a víz)

Az 1876-i nagy árvíz magassága Szolnoknál 7,53 m, Csongrádon 7,57 m-rel akkor minden
idők legnagyobb vízszintjét jelentette. A városok és falvak nagy része hősként oltalmazta
településüket, azonban a nagyvíz erősebbnek bizonyult. Az árvíz következtében a Tisza-
völgy legjobban termő vidékein az egész évre ellehetetlenült a termelés, az őszi vetés
kipusztult a kiöntött víz alatt, a tavaszi szántás-vetés idején nem lehetett a földekre menni
több mint két hónapig. A Csongrád alatti Tisza szakaszon több mint öt hónapig tartott az
árvíz, amit a mellékfolyók ismételt árhullámai tápláltak. Az 1876. évi árvíz sok helyen
összefogásra buzdította az ártéren lakókat, máshol csak az események tudomásul vételét
eredményezte.

Kétségtelen tény, hogy a Tisza-völgyi települések nem voltak felkészülve egy minden
korábbit jelentősen meghaladó árhullám kivédésére. Március 29-én a Nemzeti Hírlap
tudósított röviden a Tisza völgyi védekezés és a felkészülés hiányosságairól:

„A Tisza-vidékről folyton a legszomorítóbb hírek érkeznek. Szolnoktól Zentáig egy
egész víztenger borítja a belátható térséget. A mentési munkálatok a kétségbeesés
erejével hajtatnak végre, de sok helyen a föld népének a tudatlansága, sőt néha
rosszakarata akadályokat gördít a mentők útjába. Így Szeged és Hódmezővásárhely közt
a földmívelők a töltést át akarták vágni, hogy az ár a túloldalon levő területet öntse el.
Csak fegyveres erővel lehetett a tervüket meghiúsítani. Vannak vidékek, hol a
mentéshez elkerülhetetlenül szükséges eszközök is, um. csónakok, dereglyék
hiányoznak. Másutt meg élelem dolgában van nagy fogyatkozás.”

A budapesti (központi) Árvíz Bizottság nem foglalkozott a Tisza-völggyel, a Tisza
mentén pedig nem volt olyan szervezet, amelyik koordinálta volna az árvízvédekezést
még megyei szinten sem. Az információ áramlás minimális volt, az előrejelzésről nem
is hallottak, a városokban magura maradt vészbizottságok működtek.

Elöntött
községek

Elöntött
terület

Gátszakadások
száma

So
rs

zá
m

Hely
db hold db

Megjegyzés (a kiosztott segélyek 03.23-ig)

1 Arad megye 12 10 400 3
2 Békés megye 11 36 800 15 500 Frt segély lett kiosztva
3 Borsod megye 12 9 Épületben kár 14400 Frt, vetésben 104 854 Frt.

4 Csongrád
megye 1 45 000 4

5 Heves megye 38 106 023 9 Még nem volt jelentve

6 Jászkún
kerületek 10 60 100 0 Kiosztott segély 6500 Frt.

7 Szolnok-
Dobóka 8 7 300 2

8 Máramaros
megye 2 200 3 A lakosságnak 1000 Frt segély lett kiosztva.

9 Szabolcs megye 4 12 517 4

10 Szatmár megye 63 96 400 47 Mentésre fordított költségek: 1000 Frt készpénz,
14000 közmunkanap, 800 Frt faanyag.

11 Szeged város 0 1 070 1

11 Az áldozat saját vigyázatlansága miatt volt.



12 Temes megye 24 30 745 19 A lakosságnak 1900 Frt segély lett kiosztva.
13 Torontál megye 1 A terület vízben áll
14 Ung megye 33 33 500
15 Zemplén megye 26 10 Az elöntött terület még vízben áll.

Tisza-völgy össz. 244 440 055 127
Duna-völgy össz. 562 1089087 243
Kárpát-med. össz.12 806 1529142 370

3. táblázat Tisza-völgyi gátszakadások és elöntések 1876-ban  március 25.-i hatállyal

A Társulatok Közgyűlése megtárgyalta azokat az intézkedéseket, melyek szükségesek arra,
hogy jövőre a Tisza vizének hasonló mérvű kiáradását elkerüljék, s a közgyűlés
megállapodott abban, hogy szükséges lesz elsősorban a védgátakat erősíteni és négy
lábbal emelni. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a nagygyűlés egybehívása iránti
indítványt. Az 1876. évi Tisza-völgyi árvíz egyik eredménye, hogy (részben a Felső-
Szabolcsi társulat kezdeményezésére) újjá szervezik a Tiszavölgyi Társulatot, melynek
alapító ülése 1878. január 20-21.-én volt.

1876. árvíz nem csak figyelmeztetés a Tisza-völgynek, hanem maga a pusztítás. A 127
darab gátszakadás, az érintett községek száma 244, 540000 hold elöntött terület13, 135
károsodott híd, 2041 összedőlt épület, 14,5 millió Frt kár és a mintegy 5-7 halálos áldozat
reprezentálja az árvíz súlyosságát a Tisza-völgyben. A gátakban keletkezett károk
helyreállítási költsége 1,6 millió forintra volt becsülhető (vö. azzal, hogy Széchenyi 6
millió forintból gondolta megoldani a Tisza szabályozását). Ezen tények ellenére a Tisza-
völgy minden korábbit meghaladó árvize sem a korabeli sajtóban, sem a későbbi, sem mai
szakirodalomban nem kapott megfelelő figyelmet.

Az új LNV-hez a töltések kiépítése további 7,27 millió forintot igényelt volna. Évek óta
húzódó szervezéssel 800000 forint kölcsönhöz jutottak a Körös menti társulatok az osztrák
Földhitel Intézettől. Így 1876. őszén minden társulatnál lázas munka kezdődött.
Az Alsó-szabolcsi Társulatot az „1876 tavaszon lezajlott, minden eddigit felülmúló nagy
árvíz újabb tevékenységre mozgósította s kényszeríté, hogy a már befejezettnek vélt
védépítményeit erősítse s magasítsa. Már a július 5-én tartott közgyűlésen a bemutatott
tervek alapján elrendelte 1058472 köbméter föld beépítését, s arra 429048 Frt 31 kr
költséget előirányzott akként, hogy a munka is 4 évre osztatván fel, az érdekeltség 4 év
alatt tartozik azt befizetni. … A társulat ezt a meglehetős nagy munkát kölcsön igénybe
vétele nélkül, saját erejéből a kitűzött határidőre jól sikerült házi kezelés mellett befejezte.”

Elöntött
községek

Hány hold föld
öntetett el

Károsodott
hidak száma

Összedőlt
házak

Károsodott
házak

Áldozatok
száma

Elpusztult
házi állatok

So
rs

zá
m

Hely
db hold db db db fő db

1 Arad megye 12 10 400 5 3 6 0 0
2 Békés megye 11 36 800 3 621 * 0 0
3 Borsod megye 12 6 3 0 0
4 Csongrád megye 1 45 000 1 630 * 114 0

12 Amikor a felmérés készült, a Kárpát-medencét még el sem hagyta az árvíz, így az összesítés sem lehet
teljes.
13 Erősen megoszlanak különböző szerzők adatai az elöntött területről, azonban átlagosan mintegy 130000
ha-ra becsülték. A szövegben szereplő 540000 ha a Ferenc Józsefnek készült miniszterelnöki felterjesztés
adata. A pontosabb számítások azt mutatták, hogy csak a Tisza-völgyben 558 ezer ha került víz alá hosszabb-
rövidebb időre.
14 A haláleset vízbe fulladás volt, a töltésen folyt át a víz és a kocsi irányt tévesztett.



5 Heves megye 38 106 023 56 213 0
6 Jászkún kerületek 10 60 100 15 256 * 1 *
7 Szolnok-Dobóka 8 7 300 7 3 2 2
8 Máramaros megye 2 200 25 5 0 0
9 Szabolcs megye 4 12 517 199 * 0 2

10 Szatmár megye 63 96 400 37 27 * 0 0
11 Szeged város 0 1 070 1 33 * 0 0
12 Temes megye 24 30 745 14 182 * 1 28
13 Torontál megye * * * * * * *
14 Ung megye 33 33 500 14 0 0
15 Zemplén megye 26 7 23 99 0 0

Tisza-völgy össz. 244 440 055 135 2041 318 5 32
Duna-völgy össz. 562 1089087 376 3703 1613 31 1500
Kárpát-med. össz. 806 1529142 501 5744 1931 36 1532

4. táblázat Tisza-völgyi árvízkárok 1876-ban. (* nem volt összeírva)

Az 1876-os árvizekből a Tisza-völgyében sokat lehetett volna okulni, azonban az, hogy ez
nem így történt, arra példa a Tisza-völgyben az 1879., 1881. és 1888. évi árvizek lefolyása.
Meg kellett várni ezen árvizek pusztítását is, hogy a legnagyobb arányú töltés fejlesztések
beinduljanak és az 1895. évi mind Szolnoknál, mind Csongrádon az újabb csúcsdöntő
árvizet már nagy biztonsággal levezethetővé tegyék. Általános műszaki vélekedés volt,
hogy a kezdetleges gátakkal az árvíz 1876. évi kitöréseit nem lehetett elhárítani, mert a
Tisza nagy víztömege nem fért volna el a medrében. Ha azonban a 70-es évben a gátak
sokkal erősebbek lettek volna a gátszakadások nagy részének elejét lehetett volna venni. A
közvélemény megnyugtatására a kormány a francia, német, olasz és holland kormányok
útján a Tisza szabályozás felülbírálása céljából ismét külföldi szakértőket hívott meg.

Az 1876. évi árvíz tetőző vízállása színelt a szegedi töltéssel. Május 14-re a tiszai
árvízveszély elmúlt. A város vezetésénél a bizakodás és fogadkozás nem hiányzott, ahogy
a Szegedi Híradóban megjelent:

„Szeretnénk hinni, hogy ez többé nem ismétlődik meg, mert úgy Szeged városa, mint a Tisza menti
érdekeltség okulva a most lezajlott veszedelmen, mit sem fog elmulasztani az ismétlődő áradás
veszélyének meggátlásához szükséges intézkedések megtételében. Ha csak rövid visszapillantást
vetünk a veszedelem idejére, meg kell ismertetnünk azon eljárást is, melynek megmentésünket
köszönhetjük.”

Így is lehetett volna. A fogadkozás semmit nem ér, ha nincsenek mögötte tettek. Kevesebb,
mint három év múlva jött Szeged pusztulása.



5. kép 1876-ban már több tucat fényképezőgép volt Budapesten. A budai önkéntes mentők egy
csoportja a Fő utcai kapucinus templom előtt

Kétségtelen tény, hogy az 1876. évi árvizek jelentették a legnagyobb éves területi elöntéseket a
Kárpát-medencében, azonban az árvíz emlékét annak ellenére, hogy a halálos áldozatok száma
mintegy felére tehető az 1838. évi és 1879. évi árvizeknek, Csongrádon kívül nem maradt
emblematikus vesztese a mai Magyarország területén. Így gazdátlan maradt az esemény, nincs
szervezet, mely a kerek évfordulónkénti megemlékezést az utókorban felvállalná.
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