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3. rész 

Szeged pusztulása és újjászületése 

                                                                    
 

 
 

A Tisza áradása korábban is gyakran fenyegette a part-menti 
településeket, így a 75 000 lakosú Szeged városát is.                 

Az 1878 végi esőzések, továbbá a télen lehullott, majd elolvadt 
hó februárban és március elején elhúzódó áradást okozott.  A 

gátak nem bírták a nagy terhelést és egyre több helyen 
átszakadtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néhány nap múlva, március 17-én Ferenc József osztrák császár és magyar király csónakon megtekintette 
az elpusztult várost és megígérte, Ausztria minden segítséget megad Szeged újjáépítéséhez. A császár látogatása 
után a katasztrófa híre gyorsan elterjedt. Világszerte gyűjtés, adományozás kezdődött Szeged károsultjainak 
megsegítésére. 

 

 Távirat az ország miniszterelnökéhez 1879. március 12-én     

„ …… A házak roskadoznak. Negyed háromkor megkondult a vészharang. A hajóhídon emberek ezrei 

törtetnek Újszeged felé. Segélykiáltások hangjait hordja szét a szél. Sokan csak a puszta életüket menthették meg. 

Száraz lábbal csak a Palánk három utcájának végén lehet járni. A víz tovább emelkedik, döglött ökröket, lovakat 

hurcol. A várfalakra katonák hordják föl a hidegtől megdermedt, ijedtségtől elalélt embereket. A zsinagóga teli 

vízzel, a keresztény templomok és a főgimnázium menekültekkel. Estig mindent elborít a víz..…” 

 
Szegedre március 12-én tört rá az özönvíz.    
2-3 méter magasságban öntötte el szinte a 
teljes várost a száguldó Tisza. 
 
6000 épületből mindössze 265 ház, köztük 
néhány műemlék épület, templom, zsinagóga 
maradt épen. 
 
A halottak számát kétszázra becsülték, 
hatvanezren maradtak hajlék nélkül. 
 
 
A város nagy részét augusztusig víz borította.  
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Szeged szebb lett mint valaha 

A katasztrófát követő években országos összefogással és nagymértékű nemzetközi segítséggel egy új város                
— „egy kis Párizs” —  létesült: körutakkal, sugárutakkal, rakparttal,  ahol már figyelembe vették a korszerű 

városépítési megoldásokat és árvízvédelmi előírásokat. 
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A városépítéshez jelentős pénzbeli segítség 
érkezett: Ausztriából, Németországból,  

Franciaországból, Belgiumból, Oroszországból, 
Romániából, Szerbiából, Törökországból, 

Kínából, Japánból, Indiából, Perzsiából, az 
Egyesült Államokból és még Afrikából is. 

Az árvíz 100. évfordulójára készült el  a Tisza-
partjára emelt emlékmű (Segesdy György 
alkotása)— szimbolizálva a víz és az ember 

küzdelmét. Az előtte álló emlékoszlopokon köszönik 
meg a szegediek az újjászületéshez segítséget 

nyújtó városok adományait. 


