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5. rész
Baja és Mohács tragédiája 1956 márciusában
A nagyon hideg tél után bekövetkezett gyors olvadás okozta 1956 márciusában a jeges árvizet a Dunán.
Az árvízvédelemben, kárelhárításban korábban is részt vett a hadsereg. Ennél az árvíznél újdonság volt,
hogy a jégtörést a katonaság a robbantásokon túl aknatűzzel, a légierő bombázással segítette. A
védekezés egy kisebb hadgyakorlatnak is megfelelt.
Az összetört jégtáblák viszonylag gond nélkül haladtak lefelé. Dunaföldvárnál azonban megrekedt a jég,
több méter magasan jégtorlaszok alakultak ki. Doromlásnál, Domborinál elkezdődve 58 helyen szakadt át
a gát, elárasztva a Duna mindkét oldalát.
39 településről 57 000 embert kellett kimenekíteni. A
jeges árvíz hatalmas károkat okozott: négy falut teljesen elöntött
a Duna, 30 ezren károsodtak. A védelmi munkálatokban a
vízügyesek irányításával kb. 40 000 ember vett részt.
Másfél millió homokzsákot helyeztek el a gátakra. Öten
vesztették életüket, köztük egy magyar és egy szovjet katona.
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A legszörnyűbb pusztulás Baja és
Mohács térségét érte.
Dr. Faludi Gábor írása a „Napi
történelmi forrás” oldalán:
“Baja város számára a legtragikusabb
esemény 1956. március 11-én 17.45
órakor következett be, amikor ‒ a
védekezők erőfeszítése ellenére – a
jeges ár áttörte a város központjában
lévő, a pecás szobráról jól ismert
Vörös-hidat. Több méteres jeges víz
alá került Józsefváros és a város több
más területe, ipari, mezőgazdasági
létesítménye is. Baján 360 család vált
hajléktalanná.
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töltésszakadások miatt víz alá került
a teljes Mohácsi-sziget és részlegesen
több település is. A jeges ár 1956.
március 13-án tetőzött Bajánál 1037
cm-rel,

addig

soha

nem

mért

maximummal.”

Az árvízről a Magyar Filmhíradó többször is beszámolt, külön kiemelve a hadsereg segítségét a védekezésben és a
kárelhárításban: .https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=12800

https://www.youtube.com/watch?v=g9arvUzIJ9E
_________________________________________________________________________________________________________
Források: bajatortenet.hu — dunamuzeum.hu — Fortepan/Plesovszki Ákos — Küzdelem az árral…. MAGYAR FILMHÍRADÓ 11 1956 március —
napitortenelmiforras.blog.hu/
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