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2. rész
Miskolc legsúlyosabb katasztrófája: az 1878. évi árvíz
Miskolc városa a hegyekből lefolyó két patak: a Szinva és a Pece vízbőségére épült. Felhőszakadások
idején a patakok áradása gyakran öntötte el a várost. A legveszedelmesebb árvíz 1878-ban sújtotta az
akkor még kb. 40 ezer lélekszámú települést.

1878. augusztus 30-án nyugat felől nagy zivatarok
érték el Északi-középhegységet. A hegyekből özönvízszerűen folyt le a víz, amely másnap hajnalban álmukban
érte a miskolciakat.
A nagy sebességű, felduzzadt víz szabálytalanul épült
hidakat, malmokat, vályogépületeket sodort el a házakban alvó emberekkel, melléképületekben lévő állatokkal
együtt.
A városban 277 ember, a környező
községekben 123-an vesztették életüket.
Magyarországon a legtöbb emberéletet az 1800-as
évek óta ez az árvíz követelt.

A város 2972 épületéből 2182 rongálódott meg, 698 ház
vált lakhatatlanná. A város vezetősége nem volt felkészülve
ilyen mértékű pusztításra. A fejetlenség az árvíz levonulása
után még további károkat okozott. Az épületekben, ingóságokban, termékekben, állatok elvesztésében keletkezett kár
összesen 1 739 771 aranyforintot tett ki.
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Országos adakozás segítette a
miskolciakat.
Élelmiszerekkel megrakott
kocsikkal folyamatosan érkeztek
az adományok.
A romeltakarítást és az újjá
építést 3000 katona segítette.
A gyorsan jött és gyorsan
elvonult árvíz után Miskolc
városa kevés pénzügyi
támogatást kapott a
kormányzattól; lényegében
saját erőből építették fel újra
városukat.
A katasztrófa okai közé sorolták
többek között, hogy
az árvizet megelőzően nem
tartották be az építési és
árvízvédelmi előírásokat,
valamint nem tisztították
megfelelően a
patakmedreket.

A Szent Anna téren áll Gárdos Aladár szobrászművész
árvízre emlékező alkotása, melyet 1925-ben avattak fel.

Források: Miskolc anno: A nagy miskolci árvíz - Bodovics Éva előadása;
https://hu.wikipedia.org; infostart.hu

miskolciszemelvenyek.blog.hu/2018/08/31/;
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