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A P E S T - B U D A I N A G Y Á R V Í Z . 
Irta: Mesterházy Jenő. KE V É S fővárost ért annyi szerencsétlenség és baj fennállása óta, mint 

fővárosunkat. De nem is dicsekedhetik sok főváros olyan hosszú 
és változatos multtal, mint a miénk. Alapjait a középeurópai népek 

legrégiebbje, a kelta nép rakja le. Ugyanaz a nagy nép, melynek egyik tagja 
alapítja meg Londinumot, a másik meg Parizsiorumot. Ma mindkettő nem 
Európának, de az egész világnak két vezető városa, ha mindjárt Bizánc 
és Róma nagyobb multra is tekinthet vissza, mint London vagy Párizs a 
magáéra. Továbbfejlesztésüket a rómaiaknak köszönhetik, akár a mi ős-
fővárosunk, Aquincum. De amíg azok erősebb ütemben nőnek, addig a mi 
országunk fővárosát elpusztítják a népvándorlás hullámai és a magyar 
honalapítás után csak a XIII . században találják meg itt székhelyüket a 
magyar királyok. De ettől az időtől kezdve érzi itt mindenki, hogy Pest-
Buda az ország szíve. Nemhiába hanyatlik is el ez az ország közel másfél-
száz évre, mikor szívét álnok módon a török foglalja el. 1686-ban azonban 
ismét visszakerül és akkor több lesz benne az idegen, mint a magyar. Pestis, 
éhinség, tűzvészek és egyéb szerencsétlenségek érik, de a végén talpraáll, 
pedig 1763-ban még a földrengés is megremegteti. 

A sokféle bajok közül egy nem akarja elhagyni: az árvíz. A Duna, 
fővárosunknak ez a nagy jótevője, kialakítója és később felvirágoztatója, 
hirtelen jött tavaszi áradásaival majdnem minden évtizedben felkeresi. 
Igy 1741-ben, 1775-ben, 1789-ben, majd 1799-ben. Pusztításai félelme-
tesek. 1775-ben 561 házat omlaszt össze. 1799-ben majdnem orvul tör be a 
Belváros megkerülésével és a nemrégen megalakult virágzó Ferencvárost 
öntötte el annyira, hogy szinte alig maradt ott egy ház is épségben. Ez a 
nagy pusztítás ösztönözte a várost az első erélyesebb védekezésre. Meg-
építették a váci és soroksári védgátakat és most már azt hitték, hogy többé 
nem fenyegethet semmiféle árvízveszedelem. Nem gondoltak arra, hogy 
Pest-Budát évről-évre mindig jobban és jobban veszélyezteti az árvíz. 
Bajorországban és Ausztriában ugyanis megkezdték a Duna szabályozását 
és a védőtöltések emelésével mindinkább hazánk felé szorították a vesze-
delmessé válható víztömegeket, melyek itt okozták aztán a nagy károkat. 

1838 tavaszán a téli nagy hóesések miatt különösen veszélyessé vált 
a helyzet. Olyan hirtelen jött az olvadás, hogy a vízzévált hótömegek az 
egész Duna mentén nagy áradásokat idéztek elő, de az olvadás vize a jég-
kérgeket megrepeszteni nem volt képes. A Duna mentén mindenfelé nagy 
volt a rémület, így Pest-Budán is, de az utolsó pillanatokban szinte csoda 
tör tént : megindult a jégzajlás, mindenki szinte biztosra vette, hogy az 
áradat elviszi a felduzzadt víztömegeket. Március 13-án azonban késő este 
megtorlódott az óriási jégtömeg és a Duna vize rohamosan kezdte elérni 
a védgátak peremét. Minden erőmegfeszítés hiábavaló vol t . . . «félelem 
s rémülés között aggódva tolongó sokaság járt s kelt az utczákon, harangok 
kongása tartá ébren az egész várost; a Duna mellett húzott védgát hosz-
szában fáklyák sora lobogott s világított a gát emelésére rendelt munkások-
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nak. A nemes városi hatóság dicséretes buzgalommal tet t meg minden 
gondolható intézetet a fenyegető veszély elhárítására, de mind hasztalan, 
11 óra felé az emberi erőn daczoló vízár, melly az emberemlékezettől leg-
nagyobb 1775-i áradás magasságát is meghaladta, a német színháznál elszakít-
ván a védgátat, városunk mondhatjuk egészen elöntötte...» Igy írta le a száz-
esztendős dunai nagy áradást a Nemzeti Ujság szerkesztője, Galvácsy László 
az áradás elmulta után lapjának Böjtmáshó 14—17. összevont számaiban. 

Március 14-ének reggelére lehetett csak áttekinteni az irtózatos pusz-
tulást, mely Pest város 4517 házából 2281-et teljesen elpusztított, 827-et 
pedig tetemesen megrongált. Buda és Ó-Buda magasabb fekvésüknél fogva 
kevésbbé voltak vízzel elárasztva és a 3827 házból mindössze 397 dőlt össze, 
de nagyon sok ház rongálódott meg ezen az oldalon is. Akiknek nem volt 
módjukban a menekülés, szívszorongva és jajgatva várták a segítséget, 
melynek lelke az önfeláldozó és nagyerejű Wesselényi Miklós báró, vezetője 
pedig a betegen fekvő József nádor fia, a 21 éves István főherceg volt. Az 
irtózatos áradatból, melynek mélysége egyes helyeken két méter és 66 cm 
volt, mint szigetek emelkedtek ki a gyászos emlékezetű «Újépület», az evan-
gélikusok, szerviták és ferenciek templomai, nemkülönben a szerzetes-
atyák rendházai, valamint a mai központi városháza (akkor gránátosok 
laktanyája), egyetem, a gróf Károlyi palota és a Ludovika Akadémia. Ezek 
a helyek adtak menedéket a szerencsétlen, hidegtől és halálfélelemtől ki-
merült asszonyoknak, gyermekeknek, aggoknak, míg a megmentett férfiak 
szívvel-lélekkel vettek részt a többiek mentési munkálataiban. Pincék, 
raktárak, pékműhelyek, hentesek, mészárosok és másféle élelmiszeresek 
üzleteit is többnyire elárasztotta a víz és így valóságos éhinség fenyegetett, 
melyet azonban a szerencsésebb fekvésű Buda segítségével sikerült elhárí-
tani. József nádor betegágyából intézkedett, hogy a hajléktalanok előtt 
nyissák meg szállásának, a királyi palotának kapuit. A nádori konyhákon 
kenyérrakományokat süttetett és magánpénztárából 1000 forintot küldött 
a hatósági embereknek, a szegények között való szétosztásra. Példája hatott 
mindenkire. Az első kenyérszállítmányt egy Károlyi gróf hozta át Budáról, 
aki a közelgő árvízveszedelem elől még korábban odament át és most vissza-
tért palotájába, mely éppen akkoriban épült meg. 

Március 17-ére virradó hajnalon ugyanis majdnem egy ölnyit apadt 
a víz, mert az eltorlaszolt jégáradat váratlanul megindult és így a meggyötört 
főváros a további megpróbáltatások alól felszabadult. De a Dunabalpart 
jóformán teljesen romokban feküdt. Anyagiakban hetven millió forintnyi 
volt a kár és a leggondosabb mentési munkálatok ellenére is számos ember-
életet pusztított el az áradás. A mentési munkálatok körül különösen kitűnt 
Wesselényi Miklós bárót, füskuti Landerer Lajos könyvnyomdászt, Feiler 
Ferenc bécsi nagykereskedőt és még néhány más derék életmentőt Pest 
város tanácsa hálája jeléül díszpolgárokká választotta. Wesselényi Miklós 
hősiessége annyira megihlette a koszorús nagy költőt, Vörösmartyt, hogy 32 
versszakaszos költeményt írt «Az árvízi hajós»-ról, melyet Laborfalvi Róza 
szavalt el a Nemzeti Színház színpadáról még ebben az évben, április 27-én. 

Wesselényi ezekben az években egyike volt az ország legnevezetesebb 
embereinek. Értékes tevékenységet fejt ki úgy a magyar, mint az erdélyi 
országgyűléseken. Lemegy Szatmárba, hogy 1834-ben Kölcsey újrameg-
választását keresztülvigye. Ott olyan beszédet mondott, amiért a közvádló 
felségsértési pört indított ellene. Mikor pedig az ekkoriban összehívott 
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erdélyi országgyűlésen Kossuth példáját követve akarta kiadni az ott el-
hangzott beszédeket, az erdélyi királyi tábla fogta perbe, mert az engedély 
nélkül felállított kőnyomda útján közölte a beszédeket. Éppen elítéltetése 
előtt állott, mikor Pest-Budára rázúdult az árvízveszedelem, melynek sze-
rencsétlenjei közül legtöbbet Wesselényi mentett meg. Népszerűsége csak 
növekedik, mert azt is érzik kortársai, hogy a hatalom úgy sem fog néki 
megkegyelmezni. Még Vörösmarty is ezeket zengi sorsáról: 

Őt minden elhagyá, 
Az ember, a világ; 
Csaknem maga maradt, 
Mint téli fán az ág. 

Sorvasztók napjai, 
S kietlen álmait 
Gyógyszer nem űzi el, 
Nem orvosolja hit. 

De az nem tartja őt; 
Megy a szép vágy után, 
S még soknak élete 
Menik meg csolnakán . . . 

Noha sok élet köszönhette valóban Wesselényinek megmenekülését, 
mégis elítélték és az «Árvízi hajós» nemsokára megvakultan fejezte be 1850-
ben életét. Emlékét 1905-ben örökítette meg a főváros azzal a szép bronz-
domborművel, amelyet Holló Barnabás mintázott meg és amelyet a Ferenciek-
templomának Kossuth Lajos-utcai oldalában helyeztek el. A 100 éves nagy 
árvíznek ez a szép emléktábla a legbeszédesebb jele, mert hátterében elénk-
varázsolja a 100 év előtti Pestnek legforgalmasabb helyét: a Városház-
teret, melyből mindössze csak a belvárosi templom maradt meg és egy 
emeletes barokk-ház, amelyet már szintén készültek lebontani, de az utolsó 
pillanatban legalább az eleje még is kegyelmet kapott. Olyan nemeskivitelű 
ugyanis a homlokzata, hogy muszáj volt műemléknek nyilvánítani. Ez a ház 
tanusága annak, mennyivel voltak alacsonyabbak az utcák és a terek száz évvel 
ezelőtt. A ház körül fel van töltve minden és ha a kapun be akarunk térni, 
5—6 lépcsőfokot kell lefelé mennünk. A ház falába egy kis márványtábla 
is a száz év előtti árvíz emlékét hirdeti. Ezen van megjelölve, milyen magasan 
állott száz esztendővel ezelőtt az áradat. Még ha a feltöltött utca széléről 
nézzük, akkor is a vizet jelző nyíl majdnem egyvonatban van a fejünkkel. 
Bizony itt több mint két méter mélységben állott egykor a víz és a szeren-
csétlenségben még az volt az egyetlen szerencse, hogy három nap mulva 
mégis csak felrepedezett a Duna jégkérge. Az összetorlódott jégtömeg meg-
indult és vele a városokra kitóduló víztömegek is elfolyhattak. 

Megindulhatott az újjáépítés és segítés munkája. A rozoga, düledező, 
fővároshoz nem méltó vályogházak mind összeomlottak. A királyi Szépítő-
Bizottság «építési rendszabályzat»-ot dolgozott ki, melyet 1839-ben kezdtek 
végrehajtani. Addig ilyen szabályrendelet nem is létezett, csak egy 1788-i 
tűzrendőri szabályzat intézkedett, hogy valamiféle rendszer mégis legyen 
az építkezésben. Persze ennek rendelkezéseit nem mindenben tartották 
meg. 1839 óta azonban nagy szigorúsággal vizsgálták felül a bemutatott 
építési terveket és ennek, illetőleg a pusztító áradatnak köszönhető, hogy 
Pest-Buda a nagy árvíz után indult el a fejlődés ama útjára, mely méltóvá 
tette arra, hogy országunk első városává legyen . . . 

A százéves nagy árvíznek irodalmi téren is eredményei lettek. 
Vörösmarty már említett szép költeményén kívül ekkor (1839-ben) indult 
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meg a «Budapesti Árvízkönyv Heckenast Gusztáv kiadókönyvtáros úrnak 
baráti ajándékul». Az Árvízkönyvet a 26 éves báró Eötvös József szerkesz-
tette és 1841-ig közreadott öt kötetében jelent meg az ifjú szerkesztő Kart-
hausi című regénye, mely Eötvös nevét az egész országban ismertté és nép-
szerűvé tette. Az írók, költők és műkedvelők közül negyvenöten fogtak 
össze, hogy az Árvízkönyv tartalma minél érdekesebb és változatosabb 
legyen. Horváth Cyrill például «A pesti magyar színház megnyitásakor» 
címmel 20 versszakos költeményben zengi el érzelmeit. Ifjabb Péczely József 
— kinek nevét 5000 pengőforintos akadémiai alapítványáról ismerjük — 
Buda 1686-i visszavételéről értekezik. A gazdag birtokos Vattay-család 
egyik tagja 2—2 soros epigrammában Párizst és Londont dicsőíti. Gróf 
Dessewffy Aurél «Magyar nyelv és előkelőink nevelési rendszere» című mű-
vében mondja el gondolatait. A legtarkább össze-visszaságban találunk itt 
meg mindenféle írásművet és szerzőt a legismeretlenebb nevektől egészen 
a legnagyobbakig (Bajza, Fáy, Kölcsey, Vörösmarty stb). A legérdekesebb 
mű lenne természetesen az, mely a legrészletesebben megismertetne ben-
nünket annak az árvíznek lezajlásával, mely alkalmul szolgált az Árvíz-
könyv létrehozására. Hosszas keresgélés után meg is találjuk benne erre-
vonatkozólag gróf Dessewffy József «A duna-parti és kivált pesti víz-ár 
1838-ban» című munkáját, mely legnagyobb meglepetésünkre nem is pró-
zában, hanem hétsoros versszakokba (összesen XI-be szedve) foglalja össze 
az olvasóknak a szükséges tudnivalókat «az 1838-i pesti vízárról. . .» Ezek-
ben a tudnivalókban nincsen jóformán semmi esemény, csak általános 
sirámok és kérdések a Dunához, hogy miért jártak kegyetlen, zúgó árjai 
«Pest homokos házai oromain...»? Hogy milyen nyelvezettel írtak és ver-
seltek még száz esztendővel ezelőtt, annak illusztrálásául ideiktatjuk a 
költemény első két szakaszát is : 

I. 
A jó-léti remény egy ideig kezdte lefojtani jajjait, 
Ah hívd vissza megint könyeidet! s öntsd le szemekről 
Árt, 'a két duna-part bő javait fedte özönre most. 
Oh szörnyű vegyület! mellyet az ég bosszuja, s emberi 
Hasznos fájdalom így összekevert, s annyi leszaggatott 
Ház, élet, vagyonok' zúgva rogyott romja felett, mutat! 

II. 
S olly dühhel ki rohant rég-ikeres Pest-Buda partira? 
Nem hát éppen azon tág Duna, melly messzi-menő uton 
Lép hozzánk, s le nem ölt senkit is a' kül-haza téréin? 
Pusztított egyedül honnomon : mink noha hévvel öt 
A' jól úszni ügyest, 's Ázsia szép partjaihoz futót 
Lengő gőzönyivel jutni korán, szinte segttgeténk, 
A' vén 's szebb keletű, kötni velünk össze, sóhajtozók . . . 

Persze mindenki akkor sem lehetett jó költő, de egy műkedvelőtől 
is jobb költeményt várhatnánk már 1838-ból. . . Hisz ne feledjük, hogy 
13 esztendővel a nagy árvíz előtt már megjelent a zengzetesen szép nyel-
vezetű Zalán futása. Az Árvízkönyv tehát adósunk maradt a pest-budai 
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nagy árvíz leírásával. Erről a nagy szerencsétlenségről csak alkalmi apróbb 
tudósítások maradtak ránk és Trattner Jánostól egy leírás, mely németül, 
majd magyarul is megjelent. Száz évig kellett várnunk arra, hogy a száz 
év előtti események összefoglaló részletes ismertetéséhez hozzáférjünk. 
A székesfőváros vezetősége ugyanis elhatározta, hogy a százéves jubileumra 
megíratja a nagy árvíz történetét. Bízunk benne, hogy ez a helyes határozat 
tetté is válik és március idusán a legrészletesebben ismerhetjük meg azt a 
szerencsétlen eseményt, mely végeredményében áldásos volt, mert elő-
segítette székesfővárosunk nagyarányú kifejlődését. 

HA SZERETŐIM: A SZAVAK... 
Teszek-veszek. Ha az óra int: 
öltözködöm, sietek, reklámot betűzök 
a villamos unalmas perronján 
és hanyagul fölemelem a szempillám, 
ha érzem, hogy rámsüt egy tekintet. 

Aztán közömbösen belebámulok az ég mély 
kékjébe és a szürke házak ablakain 
elnézem a visszaverődő fényt 
mindaddig, amíg megérkezem. 

Majd meghallgatom, hogy sóhajt föl 
a fogasom, míg a kabátot ráakasztom: 
— meddig e súly és e hiábavaló cipekedés? 
ez az örökös napi robot, melynek 
terhe nyomja a vállam? 

Büszkén, mereven egyedül állni elomló 
gondolataimmal, ez volna az én hivatásom! 

Te szegény! — mondom nevetve, 
nem azért születtél, hogy azt tedd, amit szeretnél! 
Aztán munkámat alázatosan fölragadom 
és viszem tovább, míg az este 
rám nem villantja csodálatos fényeit. 

Ilyenkor kezdek élni én! egészen 
addig csak faragott pojácája vagyok 
a kötelességnek, — de ha a toll kemény 
fája megsúlyosodik az ujjaim alatt, 
akkor felnyergelem a vágy paripám 
és könnyedén szökellek a magasba. 

Mert ilyenkor kezdek élni én! 
ha szeretőim : a szavak elibém 
térdelnek és szemük furcsa tüzében 
megmártom hétköznapjaim, 
hogy tündöklőbbek legyenek, 
mint a csillag, vagy, mint a néma éj 
szikrázva figyelő macskaszemei. Nagy Méda. 


