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1. Előzmények 
 
 
- 1969–ben a hosszú őszi szárazságot november végén és december elején 
csapadékban gazdag időszak követte. Az időjárás csapadékos maradt december, majd 
január hónapban is. Januárban két jelentős meleghullám követte egymást, melyek ismételt 
áradást váltottak ki. 
- 1970. februárjában a tovább tartó enyhe csapadékos időjárás a hónap első felében 
újabb kettős árhullámot indított el, mely ismét feltöltötte a folyómedreket. 
- A hónap második felében lehűlés következett, de a csapadékos időjárás tovább 
tartott. A vízgyűjtőben jelentős hótömeg halmozódott fel. A hótakaró vastagsága ez időben 
Magyarország sík területein is 5–20 cm, a hegyekben 50–95 cm vastag volt. 
- Március első felében kisebb, majd második felében már tekintélyes hóolvadásos 
árhullám jellemezte. Az ismétlődő áradások miatt a medrek nem tudtak kiürülni, az 
árhullámok mind magasabb kezdeti szintről indultak. 
- Áprilisban nem volt számottevő áradás, de a vízfolyások magas szintjének 
állandósulását, a változatlanul csapadékos időjárás biztosította. 
- Májusban bekövetkezett rendkívüli esőzések ezek után szükségképpen rendkívüli 
helyzethez vezettek. 
 

2. Ama emlékezetes 1970-es esztendő Májusában a Szamoson 
és a környező folyókon levonult katasztrofális árvíz 
eseményei kronológiai sorrendben 

 
A folyó romániai szakaszán bekövetkezett eseményeket dőlt betűkkel íródtak. 

 
Május 13 

- Szatmáron 16 órakor a Szamos vízállása eléri az 510 centiméteres riasztási szintet.  

- Ugyanekkor a kolozsvári hidro-meterológiai állomás a következő 24 órára a vízszint 

további 2 méterrel történő emelkedését prognosztizálja. 

- Árvízvédelmi készültséget rendelnek el déli 12 órakor a Szamoson, a Túron, Tiszabecs és 
Vásárosnamény között pedig a Tiszán. 
A Túron Garbóknál, a Szamoson Csengémél kétóránként leolvassák a vízállást. 
Két óra leforgása alatt, éjszaka 22 és 24 óra között a Tisza 88, a Túr 168 centimétert áradt! 
 

Május 14 
- Szatmárnál a Szamos vízállása minden előrejelzést túlszárnyalva eléri reggel 6 órakor a 

770-es vízszintet.  

A vezetőség számba veszi a kitelepítés lehetőségét felmérve a szükséges szállítójármű 

kapacitást. A gátak erősítésére és magasítására mindenkit mozgósítanak, aki mozgósítható. 

Több mint 30000 ember védekezik a Szamos romániai szakaszán.  
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Szatmár vízhozam mérőtutaj  

 hátérben a közúti híddal 14én délután 

 
- Délben a kolozsvári hidro-meterológiai központ előrejelzésében 900 centiméteres 

vízállást prognosztizál, amelyet a folyó kevesebb mint 10 órán belül várhatóan elér majd. 

Ez a szint 1 méterrel magasabb a legtöbb gátszakasznál és magasabb a városban akkor 

létező vasúti és közúti hídnál is. Vagyis képtelenség a mederben akkora vízmennyiség 

levezetése. 

 

 
Szatmári közúti híd 14.-én  

 
- Hamarosan a gátak több helyen is átszakadnak a Szatmár fölötti szakaszon és a víz 2-3 

méter magas sáros folyamként tart a város felé, több mint 30 km/h sebességgel. Ekkor a 

folyó hozama már elérte a 3600 m
3
/s –ot. A katasztrófa elemi erővel kivédhetetlenül haladt 

a város felé. 
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Szatmári vasúti pályaudvar 

 

- A sötétedéssel együtt a víztömeg is eléri a várost. A víz megkerülve a várost átszelő 

vasútvonalat, mindenhonnan előtör és elönti a város mélyebben fekvő területei (a hajdani 

folyómeder környéke). Lakóházak közintézmények gyárak kerülnek víz alá. A város telefon 

áram gáz és hálózatos víz nélkül marad.  

- Az áradás egyre gyorsuló ütemű. 0 órától 2 óráig a Tisza 106, a Túr 158 centimétert 
áradt. 
Hajnali 3 órakor a Túron a vízállás 640 centiméter. Ez 80 centiméterrel meghaladja az 
eddigi legmagasabb vízállást. 
- 3 óra 55 perckor a garbolci híd térségében, mindkét parton mintegy 10-10 méter 
szélességben meghágja a Túr a gátat. 
- Az események robbanásszerű gyorsasággal követik egymást. A Túr bal partján, a román 
határnál, mintegy 20 méter szélességben átszakad a töltés. Veszélybe kerülnek Garbolc, 
Nagyhódos és Kishódos községek. 
- A helyi erők mozgósításával folyik a védekezés. 
- Tiszabecsnél a Tisza hajnali 6.30 órakor 107 centiméterrel meghaladja az eddig észlelt 
legnagyobb vízállást, eléri a 680 centimétert. A Batár-patak balparti töltésénél a Tisza az 
árvízvédelmi falak szintjére emelkedik. 
- Megindul a védekezés az átbukás ellen. A Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság 
árvízvédelmi osztaga 6 órakor felvonul a veszélyeztetett helyre. 
- Az Északmagyarországi és a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság védelmi osztagait riasztják 
és a Felső-Tisza-vidékre irányítják. 
- A Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól műszakiakat rendelnek a helyszínre. 
- Délelőtt 10 órától az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, Dégen Imre államtitkár mint 
árvízvédelmi kormánybiztos irányítja a védekezést. 16 órakor a központi védelemvezetés 
műszaki törzse, az árvízvédekezésben részt vevő minisztériumok összekötőinek 
bevonásával, megtartja első értekezletét. 
- A déli órákban a Középdunavölgyi, a Középdunántúli, az Alsódunavölgyi és a 
Déldunántúli Vízügyi Igazgatóságoktól 100-100 ember indul a védekezéshez. 14 óra 30 
perckor a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságtól is kétszázan csatlakoznak a védekezőkhöz. 
- 13 óra 25 perckor az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet (ABKSZ) 
központi osztaga Fehérgyarmatra indul. 
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- 16 órakor a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi Készenléti Szolgálatának 
(ÁKSZ) osztaga Vásárosnaményba indul. 
- Nyíregyházáról a karhatalom 500 tagja és 400 honvéd a védekezéshez indul. 
- Este 20 órakor Gyöngyösről újabb 600 katonát indítanak a védekezéshez. 
- Délelőtt Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes az árvízvédelmi kormánybiztossal együtt 
repülőgépen szemlére indul a felső-tiszai terület fölött. 
Az útvonal: a Tisza felső szakasza felett Técsőig (Szovjetunió). 
- Csengernél, magyar oldalon, a Szamos bal partján felkészülnek a szádfalazáshoz. A 
csengeri híd feljáróján mintegy 200 méter hosszban 40—50 centiméter vastagságban 
átbukik a víz. Csenger alatt a jobb parton is folyik az erőteljes védekezés. 
- A Szamoson, a magyar határ felett, román területen több gátszakadás következik be, és e 

térségben a rendkívüli áradás hosszú szakaszon meghágja a töltéseket. 

- A Túr folyón, a magyar-román határon a jobb parton egy, feljebb, román területen hat 
szakadáson ömlik ki a megáradt víz. 
- A Tiszán, a határ feletti szovjet folyószakaszon bekövetkezett gátszakadás magyar 
területet nem veszélyeztet. 
- A határmenti Batár-csatorna mentén a határsávot képező töltést a víz a jobb parton három 
helyen meghágta. 
 

Május 15 
- Szatmáron folynak a mentési munkálatok, amelynek során mintegy 120 úszójárművet több 

mint 300 tehergépjárművet 100 traktort és több helikoptert vetnek be. A helikopterek 24 

óra alatt több mint 500 embert gyűjtenek össze háztetőkről fákról. A mentés végéig több 

mint 6000 embert menekítenek ki. 

 

 
Szatmáron valahol a régi folyómeder környékén 
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Szatmáron a légierő mentést hajt végre épületek tetejéről  

 

 
Szatmári vasúti híd és az elöntött strandfürdő 

 
- Elrendelik a Túr menti Garbolc, Nagyhódos, Kishódos és Méhtelek községek részleges 
kiürítését. 
- Uszka községnél a Batár-patak meghágja a gátat. Az átömlést gátmagasítással sikerül 
megszüntetni. 
- Romániában a Szamoson bekövetkezett jobb parti töltésszakadáson a határ felé ömlik a 
kiáradt víz. Elrendelik több község kiürítését. 
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- Utólagos becslések szerint a Csengeri tetőző 920 centiméteres vízállásnál a hozam 
elérhette a 4700 m3/s-ot is. 
- Hajnalban a Szamos magyar szakaszán, a jobb parton Nábrád és Fehérgyarmat között, a 
bal parton Tunyogmatolcs felett töltésszakadás következik be. 
- Harmadfokú készültséget rendelnek el a Krasznán is. 
 

 
Tunyogmatolcsi szakadás 

 

 
Nádrándi gátszakadás 

 
- A gátszakadások elzárásához felvonul az ÁBKSZ gépesített osztaga, továbbá a 
Tiszántúli, Felsőtiszavidéki és Középdunántúli Vízügyi Igazgatóságok osztagai. 
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- A védekezésben 30 földmunkagép és 100 tehergépkocsi vesz részt; 170 ezer 
homokzsákot és 11 ezer négyzetméter műanyag fóliát használnak fel. 
 

 
Csengeri almásban „raftingolnak” életre halálra… 

 
- Katonai kétéltű járműveket és helikoptereket irányítanak a helyszínre. 
- Az Országos Vízügyi Hivatalban megszervezik a lakosságot tájékoztató 
telefonszolgálatot. 
- Az árvízi csúcsértékek napról napra növekednek: a Tisza Vásárosnaménynál 917 
centiméterrel az eddigi maximum felett 12 centiméterrel tetőzik. 
- A Szamos Csengémél 1888-ban 743 centiméteres vízállással érte el eddigi legfelső 
értékét. Ezen a napon már 159 centiméterrel az eddigi maximum felett, 902 centiméterrel 
tetőzik. 

 

 
Fehérgyarmat amikor meg járható az út 
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- Az árvízvédelmi kormánybiztos a Honvédelmi Minisztérium útján intézkedik - a már 
korábban útba indított LUG-okon (kétéltű járművek) kívül - helikoptereknek a Szamos 
menti veszélyeztetett területekre irányításáról, a lakosság mentésére. A Szamos-Tisza közi 
árvédelmi helyzet légi felderítése közben újabb intézkedéseket tesz a mentéshez szükséges 
eszközök: helikopterek, LUG-ok, trailerek, irányvonatok és mentőalakulatok mielőbbi 
helyszínre juttatására. 
- Légi felderítés megállapítja: a Komlódtótfalu mellett az éjszaka folyamán a határon túli 
töltésszakadásokon átömlő és a szántóföldeken lefelé áramló víz elöntötte és elzárta 
Komlódtótfalut, Nagygécet, Csengersimát és Csegöldöt. 
- A völgy mély vonulatában Fehérgyarmat felé áramlik a víz. 
- A hajnalban keletkezett nábrádi szakadáson kiömlő víz elöntötte Nábrándot és Panyolát, 
elérte Fehérgyarmatot és a városszéli házak felé áramlik. A tunyogmatolcsi szakadáson 
kiömlő víz Tunyogmatolcs alsó részét öntötte el. A tunyogmatolcs-kocsordi út egyelőre 
tartja a vizet. 
- Folyik a mentés, kezdetben nagyrészt helyi erőkkel, majd az ide irányított központi erők 
is bekapcsolódnak. A lakosság több helyen a Szamos töltésére menekül. A Szamos jobb 
parti töltése mentén fekvő településeket: Szamosbecset, Szamostatárfalvát, Szamossályit, 
Szamosújlakot még nem érte el a víz. 
- Az egész térségben esik az eső. 
 

d  
Nábrándi gátszakadás madártávlatból 

 
- A védekező és mentő erők elsősorban a tunyogmatolcsi és a csengeri "hídnál 
összpontosulnak. 
- A légi felderítést követően a déli órákban megbeszélést tart Nyíregyházán a területi 
árvízvédelmi bizottság. A mentés meggyorsítása a legfőbb feladat: megtárgyalják a mentés 
ütemezését és szervezését; a kormánybiztos helyszíni megbízottat nevez ki. Ellenőrzik a 
szükséges eszközök, helikopterek, LUG-ok stb. és honvédségi alakulatok felvonulását. 
- A LUG-ok megérkeztek a szabolcsi térségbe; a hajnalban útba indított 
szállítóhelikopterek is Nyíregyházára érkeztek. A mentés meggyorsítására a vezérkari 
főnök útján, kérik szovjet helikopteralakulatok segítségét, melyek még a délután folyamán 
leszállnak a nyíregyházi repülőtéren. 
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14 órakor a határőrség helyi parancsnoksága jelenti, hogy a legveszélyeztetettebb két 
község - Komlódtótfalu és Nagygéc - lakosságát a mentőalakulatok áttelepítették. 
 

Május 16 
- Megérkeznek az első segélycsomagok a Szatmár térségbe. 

- A Szamos romániai szakaszán kitört áradást a román véderők igyekeznek lokalizációs 

töltéssel feltartóztatni. Az országhatáron túl bekövetkezett gátszakadásból a 
Magyarországra áramló és átzúduló hatalmas tömeg a Szamos-Tisza közben órák alatt 
öntött el több községet. 
- Az utak, vasútvonalak víz alá kerültek; a lakosság túlnyomó részét kétéltű járművekkel és 
helikopterek segítségével kellett menteni. 
- A gátak a Szamos teljes hosszában magyar területen sem tudtak mindenütt ellenállni a 
rendkívüli árvíz támadásának: egy-egy gátszakadás Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs 
térségében, A Tisza-Szamos közének nagyobb részét azonban a Szamos felső szakaszán 
már korábban bekövetkezett szakadásokból a medren kívül átzúdult víz öntötte el. 
 

 
Penyigei TSZ vízben áll 

 
- A Tisza, a Szamos és a Bodrog vízgyűjtőjének területén esik az eső. 
- A Túr, a Szamos és a Kraszna apad, a Tisza Vásárosnaményig apad onnan árad. 
- Tiszabecs és Tokaj között harmadfokú készültséget rendelnek el a Tiszán. 
- Az Alsódunavölgyi Vízügyi Igazgatóság AKBSZ osztaga Nyíregyházára indul. 
- Szükségessé válik 34 község kiürítése. A veszélyeztetett községekbe kétéltükön, 
helikoptereken és vízijárműveken elszállítják a lakosságot. 
- A védekezés és a mentés nagy erővel folyik. Mintegy 11500 ember vesz részt benne. 180 
munkagépet és 1000 szállítóeszközt vetnek be. Mind több anyag érkezik, 250 ezer 
homokzsák, 800 tonna terméskő, 12 ezer négyzetméter műanyag fólia, 800 akkumulátoros 
lámpa. 
- Megkezdik az elöntött területekről a víz visszavezetését. Megnyitják az olcsvaapáti 
zsilipet, és beindítják a nagyecsedi szivattyútelepet. 

 
Május 17 

- A Tisza vízgyűjtőjén ismét 1-8 milliméter csapadék. 
- Az olcsvaapáti körgáton kemény védekezés folyik a töltésmeghágás ellen. 



Magyar Vízügytörténet  Írásbeli feladat 

 11 2007. Január 

- Lokalizációs munkákat végeznek Tuzsér-Fényeslitke-Kisvárda és Dombrád-Nagyhalász 
vonalán. 
 

 

 

 

 
Nagyecsed 

 
- Mozgósítják a Központi Vízminőségi Felügyeletet az ivóvízszennyezés felderítésére, 
íolyamatos figyelőszolgálat megszervezésére. 
- A védekezésben és mentésben ezen a napon már 14 500 ember vesz részt, 151 
földmunkagépet, 1400 szállítóeszközt, 40 motorcsónakot, 40 kétéltűt, 17 helikoptert és 50 
aggregátort vesznek igénybe. A területre szállítanak 840 ezer homokzsákot, mintegy 13 
ezer tonna terméskövet 850 ezer négyzetméter műanyagfóliát, 1800 akkumulátoros lámpát, 
55 ezer fáklyát. 
 

Május 18 
- Olcsvaapátinál védekeznek a töltésmeghágás ellen. Az Alsódunavölgyi Vízügyi 
Igazgatóság AKSZ osztaga felkészül az olcsvapáti töltésnyitás biztosítására, a kiáradt víz 
visszavezetésére. 
- A védekezési munkákra mind nagyobb erők sorakoznak fel. 
- Olcsvaapátinál a Tisza bal parti töltését három helyen átvágták, hogy az elöntött területről 
a víz visszavezetését meggyorsítsák. 
- Megnyitják a zsilipeket Tunyogmatolcsnál, Nagyarnál és Olcsvaapátinál. 
- Előkészítik a magyar és román szakértők tárgyalását. 
- Nyíregyházán megszervezik a lakosságot tájékoztató telefonszolgálatot. 
- Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes, az árvízvédelmi kormánybiztos kíséretében, 
helikopteren Nyíregyháza térségébe szemleútra indul. 
- A miniszterelnök-helyettes a Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóságon tartott értekezleten 
meghallgatja a helyi vezetők tájékoztató jelentését. Megállapítja, hogy mintaszerű az 
országos erők mozgósítása, felgyorsult a helyi erők öntevékenysége, Tiszabecsnél a 
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helytállás példás volt. Gyorsítani kell a vízlevezetést, és növelni kell a belvízi 
szivattyúkapacitást. A határ mentén az árvíz levonulása után keresztgátakat kell építeni. 

 

 
Magányosan 

 
Május 19 

- Az Országos Vízgazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén fontos határozatokat hoz. A 
Tisza-völgyi árvízvédekezésről készített jelentést a kormány elé terjeszti, A Felső-Tisza-
vidéki folyók töltésszakadásainak elzárása és a kiáradt vizek mielőbbi visszavezetése 
mellett, a Tisza középső és alsó szakaszának, valamint a Maros magyar szakaszának 
védelmére nagyobb erőket kell összpontosítani. A határozat kitér a víznek a kiürített 
településekről való visszavezetése és a szükséges egészségügyi intézkedések megtétele 
után a lakosság visszatelepítésére, továbbá az árvízkárok felmérésére, a szükséges 
építőanyagnak és kapacitásnak a károsult területre összpontosítására és a helyreállítási 
munkákra. Határozatba foglalják, hogy az árvízkárosultak közül kiket kell szociális 
gyorssegélyben részesíteni, valamint hogy a társadalmi segélyek gyűjtése, kezelése és el-
osztása a Magyar Vöröskereszt feladata. 
- A Szamos vízgyűjtőjére már csak jelentéktelen mennyiségű csapadék hullik. 
- Megkezdik a Szamos jobb és bal parti töltésszakadásainak elzárását. 
- 180 szállítható szivattyút irányítanak a Tisza-Szamos közbe. 
- A védekezésben részt vevő erők tovább gyarapodnak. Már csaknem 20 ezer ember küzd a 
gátakon. 313 földmunkagépet, 2350 gépjárművet, 39 légi közlekedési eszközt, 45 vízi 
járművet vesznek igénybe. 
- A védekezések helyszínére hatalmas anyagmennyiséget szállítanak: több mint 1,1 millió 
homokzsákot, 14 500 tonna terméskövet, 205 ezer négyzetméter műanyagfóliát, 69 ezer 
fáklyát, csaknem 3000 akkumulátoros lámpát, 83 áramfejlesztőt. 
Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes és az árvízvédelmi kormánybiztos a Felső-Tisza 
térségében a védekező katonai erők parancsnokával, Lakatos Béla vezérőrnaggyal és a 
Szabolcs megyei párt- és tanácsi szervek vezetőivel reggel helikopteren Csengersimára 
érkeznek. A helyzet felmérése után, a déli órákban Mátészalkára repülnek: megvizsgálják 
az áttelepítettek helyzetét. 
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Szatmári vasutas negyed … alig maradt ház lábon 

 
- A Mátészalkai Járási Tanácsnál tartott értekezleten megtárgyalják az áttelepített lakosság 
elhelyezésére, ellátására, segélyezésére, valamint a visszatelepítés előkészítése érdekében 
teendő intézkedéseket. 
- Ezt követően Fehér Lajos miniszterelnök-helyettes és kísérete Vásárosnaményban 
tájékozódik a védekezési munkákról, a mentésről, a kiürítési intézkedésekrőll, az 
élelmiszerszállításról, az egészségügyi helyzetről és a vagyonvédelemről. 
- A kormánybiztos a kora esti órákban telefonutasítást ad szállítóhelikopterek 
átvezénylésére Szeged térségébe, valamint a honvédségi mentőeszközök mozgósítására. 
Intézkedik a drótfonatú kőzsákok készítésének gyorsításáról, a békéscsabai polgári 
védelem mozgósításáról. Utasítást ad a gátsszakadások elzárásának gyorsítására a 
Szamoson, továbbá a belvízszivattyúkapacitás növelésére, a kiáradt vizek mielőbbi 
levezetésére.  
 

Május 21 
- A kormány határozatot hoz annak megállapítására, hogy az árvízkárok felmérése alapján 
az állami költségvetésből milyen összegű támogatásra van szükség. Utasítást ad az 
építésügyi és városfejlesztési miniszternek, hogy vizsgálja meg: az építőanyag iparban 
vasárnapi műszakok és túlórázás megszervezésével milyen lehetőség van az építőanyag 
termelés növelésére.  
- A kormány egyetért a Tisza-Szamos közének védelme érdekében határ menti lokalizációs 
árvízvédelmi gát építésével. Már harmadfokú a készültség: a Tiszán, a Túr torkolata és 
Tiszafüred között, a Túron, a Szamoson, a Krasznán, a Lónyay-csatornán, a Bodrogon, a 
Maroson és a Sámsonapátfalvi - főcsatornán. Másodfokú a készültség: a Tiszán 
Tiszafüred-Tiszadobb, Csongrád-déli országhatár között, a Hármas-Körösön Gyomától a 
torkolatig. Első fokú a készültség: a Tiszán, Tiszabecsnél, a Túr torkolatánál, Tiszadobb-
Csongrád között, a Batáron, a Berettyón, a Hortobágy-Berettyó-főcsatornán, a Sebes- és a 
Kettős-Körösön, a Hármas-Körös felső szakaszán, és a Duna Rajka-Vének közötti, 
valamint a Sió-torok-Báta közötti szakaszán. A Berettyón a másodfokú készültséget ezen a 
napon első fokúra mérsékelték. 
- A készültségben levő árvízvédelmi vonalak hossza változatlanul mintegy 2650 kilométer.  



Magyar Vízügytörténet  Írásbeli feladat 

 14 2007. Január 

- A védekezési munkák súlypontja továbbra is a Tisza felső szakaszán, a Szamos mentén 
és különösen a Maros menti védvonalakon alakult ki. 
- A Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság területén tovább folytatták az elöntött 
területekről a vizek visszavezetését, Olcsvaapátinál 350 méterre növelték a 
vízvisszavezetést szolgáló átvágások méreteit, amelyeken - a zsilipekkel együtt - eddig 
összesen 86 millió köbméter vizet távolítottak el. 
 
 

 
A víz elvonult … 

 
- A Tisza-Szamos közében 29 ezer hektára csökkent az elöntött terület. 
20-áról 21-ére virradó hajnali 5 óra után átvágták a Szamos bal parti töltését is, és 
megkezdték a Szamos-Kraszna közébe kitört vizek visszavezetését. Az elöntött terület még 
8,5 ezer hektár. 
- A mai napig összesen több mint 100 millió köbméter vizet vezettek le a Szamos menti 
öblözetekből, az elöntött terület 38 ezer hektárra csökkent. A vízlevezetés meggyorsítására 
további szivattyúkat szállítanak a térségbe. 
- Négy árvízvédelmi osztag segítségével tovább folytatják a Szamos jobb és bal parti 
töltésszakadásainak élzárási munkáit. 
- A Túr bal parti töltésének egyik szelvényében is kaput nyitottak a töltésszakadás 
következtében bentrekedt vizek visszavezetésére. 
- Az egészségügyi szervek megkezdték az elöntéstől felszabadított területek fertőtlenítését 
és a lakosság védőoltását. Nagy gondot okoz és lassítja a visszatelepítést a megfelelő 
ivóvíz hiánya.  
- Megkezdték Csengerújtalu, Olcsvaapáti és Ura községekbe a lakosság visszatelepítését. 
- A védekezés megnövekedett, és a gyors hírközlés igényét a Mátészalka, Kisvárda és a 
Maros térségébe telepített URH adóközpontok és az ehhez kapcsolódó állomások 
biztosítják. 
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Május 23 
- A harmadfokú készültségben levő védvonalakon (a Tiszán Záhony-deli országhatár 
között, a Túron, a Szamoson, a Krasznán, a Hármas-Körös torkolati szakaszán, a Maroson, 
a Sámsonapátfalvi-főcsatornán és a Zagyva torkolati szakaszán) megerősített 
járőrszolgálatot szerveztek, a veszélyes pontokra vészőröket állítottak. 
- A földi megfigyelés mellett fokozták a légi megfigyelést is. 
A buzgárok, csurgások és átázások veszélytelenítésébe több helyen könnyűbúvárok is 
beavatkoztak. 
- A Szamos jobb és bál parti öblözeteiből tovább folyik a kitört árvizek visszavezetése a 
mederbe, az elöntött terület 18 ezer hektárra csökkent, és a kiáradt víz 40 százalékát már 
visszavezették. 
- Tervezőcsoport vonult fel a Szamos-Túr közötti lokalizációs vonal terveinek 
elkészítésére, az építési munkák mielőbbi megkezdése érdekében. 
 

 

Május 24 
- Fock Jenő miniszterelnök, Biszku Béla, az MSZMP Központi Bizottságának titkára az 
árvízvédelmi kormánybiztos kíséretében helikopteren légi szemlére indul Szeged-
Nyíregyháza térségébe. 
- A Maros menti védvonalszakaszok légi szemléje után a helikopter leszáll a Makó alatti 
buzgárnál. A miniszterelnököt és a Központi Bizottság titkárát a helyi vezetők részletesen 
tájékoztatják a helyzetről. 
- A légi út következő állomása Nyíregyháza. 
- Ezután Komlódtótfalu következik, majd Vásárosnamény, ahol a megyei és a járási 
vezetőkkel, az árvízvédelem irányítóival és a katonai erők parancsnokáival megtárgyalják 
az árvízvédelem helyzetét, a lakosság viszatelepítésének, a termelőmunka és a helyreállítás 
megindításának feladatait. A Felső-Tiszán kisebb árhullám indul el. A Tisza mellékfolyói 
közül a Szamos, a Hernád, a Sajó, a Sebes-Körös is gyengén árad. 
- A Szamosközben 19 községbe engedélyezik a visszatelepülést. 
- A védelmi munkákat nehezíti a tartós eső és az ismét feltámadt nagy erejű szél.  
 

Május 26 
- Az Országos Vízgazdálkodási Bizottság rendkívüli ülésén jóváhagyólag tudomásul veszi 
a Tisza-völgyi árvízvédekezés helyzetéről szóló beszámolót. Határozatot hoz a Felső-
Tisza-vidéki árvíz okozta károk felmérésére (megtérítésére) és a helyreállítási munkák 
megindítására. 
- A Tisza és a Duna vízgyűjtőjében az elmúlt nap folyamán nem volt csapadék. 
- A Tisza mellékfolyóin indult kisebb árhullám már levonulóban van. A Túr és a Szamos is 
ismét apad. A Krasznán még tart a lassú áradás. 
- Tovább folyt a vízvisszavezetés a Szamos-Tisza közről, és a Szamos-Kraszna közről. 
- Az elöntött terület 16 ezer hektárra csökkent. 
- A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területén a tartós magas víz miatt kilenc helyen átázott 
a töltés, és a mentett oldali rézsűt földes zsákkal, illetve kővel és rőzsepokróccal kellett 
leterhelni. 

Május 27 
- A Túr felső szakaszán is megszűnt a harmadfokú készültség, a mai naptól a Túron 
minden készültség megszűnt! 
- A Szamosközben 10,6 ezer hektárra csökkent a vízzel borított terület. Nyolc község 
lakosságának visszatelepítését engedélyezték. 
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Május 29 
- A Tisza Dombrád feletti szakaszán, továbbá a Túron, a Szamoson és a Krasznán a víz 
már visszahúzódott az ún. középvízi medrébe, és a védművek felszabadultak a víz 
nyomása alól. 
- A Szamos jobb és bal parti öblözeteiből tovább folyik a víz visszavezetése. 
- A Szamosközben 12 község lakossága visszatelepülhet. 
 

Június 1 
-A Szamosközben négy község lakossága visszatelepülhet. 
 

 
Folynak a helyreállítási munkák 

 
Június 2 

- A Szamos mentén tovább folytatják a még kintrekedt belvizek visszavezetését és a 
töltésszakadások, illetve átvágások végleges helyreállítási munkálatait. 
 

Június 3 
- A Tisza Titelig végig apad, mellékfolyói közül csak a Krasznán van kisebb áradás, a 
többi végig apad. 
- A Szamosközben 40 községben 85 kutat állítottak helyre. 
 

Június 4 
- A Szamos vízgyűjtőjében 5 - 9 milliméteres csapadék volt. 
- A Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság működési területén már nem végeztek aktív 
védekezési munkálatokat 
- A Szamos menti belvízöblözetekben tovább folyik a visszamaradt vizek visszavezetése; a 
belvizekkel elöntött terület 2500 hektárra csökkent. 
 

Június 5 
- A Tisza a magyarországi szakaszon végig apad, mellékfolyói szintén apadnak.  
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Június 6 

A Szamosközben két község lakosságának visszatelepülését engedélyezték, s ezzel az 
összes kitelepített községbe visszaköltözött a lakosság. 
 

Június 7 
- A Tisza vízgyűjtőjében a Szamos torkolatáig átlagosan 1-4 milliméteres záporszerű 
csapadék hullott. Az időjárási helyzet jellemzője: a Duna és a Tisza vízrendszere felett erős 
a hajlam a záporok és zivatarok kialakulására. 
 
- A Tisza Vásárosnaményig és Polgártól lefelé apad, Vásárosnamény és Polgár között árad. 
Szegednél lelassult az apadás. A Szamos végig árad. A Kraszna végig árad. A Túr apad. 
 

 
Haladnak a helyreállítási munkálatok … 

 
- A Felsőtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a töltésszakadások és átvágások sürgős 
helyreállítási munkálatai miatt a Szamoson harmadfokú készültséget tart! Az elmúlt napok 
esőzéseinek következtében rendkívül lelassultak a helyreállítási munkák.  

 
Június 10 

- Az előző 24 órában kiterjedt csapadéktevékenység volt a Duna-Tisza vízrendszere fölött 
tartózkodó meleg, nedves és igen erős zivatar hajlammal rendelkező légtömegek 
következtében. 
- A Tisza vízgyűjtő felső részén 5 - 26, a Sajó és a Hernád vízgyűjtőjén 23, a Bodrog 
vízgyűjtőjén 7 - 24, a Latorca vízgyűjtőjén 9 - 23, a Szamos vízgyűjtőjén 2 - 23, a Maros 
vízgyűjtőjén pedig 0 - 3 milliméter csapadék hullott. 
- Az időjárási viszonyok tehát nem kedveznek a védekezési munkáknak. Az elmúlt 
napokban lehullott csapadék hatására lassú áradásnak indultak azok a folyók is, 
amelyeknek területén nem volt készültség. 
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Június 11 
- A Tisza és összes mellékfolyója ismét árad. 
- Különösen erős az áradás a Szamoson, a Krasznán, a Sebes- és a Fekete-Körösön. 
 

Június 12 
- Nyíregyházán a védelem vezetői felkészülnek a Krasznán és a Szamoson várható 
második árhullám kivédésére.  
- A Tisza egész vízgyűjtőjén 11-30 milliméteres, néhány helyen 50-80 milliméteres 
csapadék hullott. 
- A gyors vízszintemelkedés következtében különösen feszültté vált a helyzet: a Krasznán, 
a Szamoson, a Berettyón és a Körösök felső szakaszán. 
- A lehullott csapadékról érkezett jelentés alapján azonnal megkezdték a szükséges 
intézkedéseket a várható heves árhullámok fogadására, az érintett védvonalak erősítésére. 
 - Jelentős védelmi erőket, anyagokat és felszereléseket vonultattak fel a veszélyeztetett 
térségekben. 
 
 

 
Szatmáron sokan átmeneti szállásokon tengetik életüket 

 
- A védekezési, a helyreállítási és a lokalizációs munkákat nagymértékben megnehezítette 
a kiterjedt esőzés: erősen romlottak a közlekedési lehetőségek és az építési körülmények. 
- A Szamoson, az előrejelzés szerint, Szatmárnémetinél 750 centiméteres tetőzéssel 
levonuló árhullám ellen kell felkészülni. 
- A védekezési munkák mellett gondoskodás történt a veszélyeztetett területekre 
visszaköltözött lakosság esetleges gyors kitelepítéséhez szükséges előkészületekről. 
- Veszélyes helyzet alakult ki a Kraszna mentén, ahol az eddigi legmagasabb árvízszinteket 
lényegesen meghaladó árvizekről érkezett előrejelzés. 
- A Kraszna 63 kilométer hosszú magyarországi védvonalainak mintegy 60 százalékán 
megkezdték a töltések magasítását, valamint egyes kevésbé megbízható szakaszokon a 
műanyagfóliás szigetelést. A Kraszna menti öblözetekben lokalizációs vonalak építését 
kezdték meg. 
- Biztonsági előkészületeket tettek az esetleg szükségessé váló mentési munkálatokhoz. 
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Június 14 

- A Túr felső szakaszán harmadfokú, alsó szakaszán első fokú készültséget kellett 
elrendelni. 
- A rendkívüli veszély miatt, a Szamos jobb parti öblözetéből hat községet, a bal parti 
öblözetből pedig kilenc községet, összesen 37 ezer lakost kellett biztonsági okokból 
kitelepítésre előkészíteni. 

Június 15 
- A Túr alsó szakaszán megszüntették az első fokú készültséget. 
- A Tisza völgyében már csaknem öt hete tartó, megszakítás nélkül folyó erőteljes 
árvízvédekezés eddigi legválságosabb 48 órája pergett le! 

 
Június 17 

- A Szamos rohamosan, a Kraszna mérsékelten apad. 
 

Június 20 
- A Túr jelentősen, a Szamos gyengén, a Kraszna erőteljesen, a Bodrog gyengén, a 
Berettyó lassan apad. 

 
Június 23 

- A száraz időjárás és az állandó szivattyúzás együttes hatására a belvízzel borított 
területek nagysága lecsökkent és minden apad.  
- Megszűnik az árvízvédelmi készültség a Krasznán. 
 

Június 25 
- Teljes hosszában apad a Tisza és mellékfolyói is. 
- Tovább csökkentették az árvízvédelmi készültséget. 
- Folytatódik a védelmi anyagok folyamatos összegyűjtése, visszanyerése, karbantartása és 
raktárakba szállítása. 
- Befejeződik az olcsvai Tisza-töltés átvágásának helyreállítása. 
 

Június 27 
- Befejezik a Szamos nábrádi töltésszakaszának és a Tisza olcsvapáti töltésátvágásának 
helyreállítását. Ezzel a Szabolcs-Szatmár megyei szakadások és átvágások helyreállítása 
megtörtént. 
 

Június 30 
- A védelmi fokozatok további mérséklésére kerül sor, noha a készültségben levő 
védvonalak hossza nem változott. Az árvízvédelmi kormánybiztos műszaki törzsének 
munkája befejeződik. 
 
- Az árvízvédelmi töltéseket mindenütt, így hazánkban is, általában 100-150 évenként 
előforduló árvizek kivédésére méretezik. 
- A Tisza-völgyi árvíz hevességével, rendkívüli magasságával, víztömegével, a vízrendszer 
valamennyi folyójának egyidejű áradásával, az árhullámok meg-megújuló, tartós 
támadásával jóval meghaladta árvizekben bővelkedő történelmünk minden eddigi áradását. 
A mostani védekezés méretei messze elhagyták a korszerű árvízvédelemben mérföldkövet 
jelentő 1965. évi dunai áradás elleni küzdelem méreteit is. 
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3. Az árvíz a művész szemével aki jól ismeri a szamosi vidéket 
 
Végh Antal írásai révén szeretném szemléltetni, hogy a hétköznapi ember miként élhette 
meg az árvizet.  
  
VÉGH ANTAL:  
 

Félrevert harangok 
 

Könnyű annak megmondani, hova való, hol született, akinek ismert vidéken, minden 
térképre felrajzolt városban ringott a bölcsője. De aki félreeső ország sarokból való? Mit 
mondunk mi, akiknek Szatmár kis délkeleti csücske a hazánk? Azt, hogy Szabolcs vagy a 
Nyírség ... De milyen messze esik még onnan a mi Szatmárunk! A faluk nevét minek is 
említeni? Ki ismeri azokat? Aztán, ha mégis pontosabban kell felelni, azt mondja az 
ember... Ahol Kölcsey ... Ahonnan Móricz ... És most május tizenegyedikétől azt mondjuk: 
az a mi vidékünk, amit tegnap mutatott a tv! Ahonnan most minden újság tudósítója 
naponta elküldi cikkét, hogy tájékoztassa az ország aggódó olvasóit a Szamos menti, 
Tisza-Túr vidéki tragédiáról... 

Az a három határ szegletébe ékelődött tenyérnyi kis síkság a hazám, amelyiknek a 
szülöttei, ha évek, évtizedek múlva kérdezik, azt fogják mondani: ahol az a nagy árvíz 
1970-ben...! Mindenki fogja tudni: Tunyogmatolcs, Jánkmajtis, Fehérgyarmat, Nagygéc, 
Komlódtótfalu, Csengersima, Zsarolyán nevét, és milyen szomorú, hogy hány faluét 
kellene még felsorolnom. Az mind a mi vidékünk, és ott most mindenütt tenger van, 
összedőlt házak, dombra felkapaszkodott jószágok, magukba roskadt emberek, fent a fák 
tetejénél röpködő-keringő helikopterek, csónakok, katonák, személy- és teherautók 
sokasága, ott, ahol kibírták a kövezett utak. A kocsik szélvédő üvegén fehér papír piros 
betűkkel: ÁRVÍZVÉDELEM. 

 

 
Jánkmajtis 

 
Nem hittük! Hiszen soha még a mesében sem hallottam, hogy Jánkmajtist bántotta volna 
az ár. Néha egyik-másik faluvégét - közelebb a Szamoshoz, Túrhoz el elkapta a tél végi 
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nagy áradás, nyári záporok után a zuhogó telemedrű patakok, de Zsarolyánt, Gyarmatot, 
Jánkmajtist soha! 

Hallgattuk otthonról már napok óta, se telefon, se válasz a táviratra, csak az újsághírek: 
„kiürítették, kitelepítették..." Hol kereshetjük őket? 

Most már menni kell hazafelé; el kell jutni akárhogy. Nem elég, ha a nyíregyházi 
állomáson hajnalban ismerősökkel összefut az ember, innen ez a hír, onnan az, Majtison az 
öreg vályog szülői ház: hát, azt bizony elvitte az ár, a falu közepéről a kis hidat, a 
legnagyobb épületet is, a boltot, a kocsmát, a kultúrházat mindenestől; csak a tető, meg a 
cserép maradt, a vályogot is kimosta alóla a víz. 

Nyíregyházán székesfehérvári, pécsi, kaposvári teherautók, munkásőrök a hajnali utcán, 
sárosán, vizesen, hat nap után először haza; pár órára, délben indulás újra fel, Tokaj, 
Tiszabercel vidékére, a gátakra megint. 

Nemcsak hogy mi nem hittük Pesten, Nyíregyházán se hittek annak a gátőrnek, aki a 
határmenti Túr vízállását előző este jelentette, hogy ötszáznegyven centit mutat a mérő. 
Visszaküldték: dörzsölje ki a szeméből az álmot, nézze meg még egyszer... megnézte, és 
rohant vissza a telefonhoz: már nem látni semmit...! Itt a víz! És aztán hány 
telefonbeszélgetés végén hallatszott a kétségbeejtő kiáltás: Az asztal tetejéről beszélek, 
már derékig ér, már nyakig ér a víz itt is, segítség, segítség! 

Jánkmajtist kiürítették. Hol találom őket, apámat, anyámat, a két kis unokahúgomat, a 
családot, a barátokat, a rokonságot? Nincsenek a kitelepültek listáján, a falu egy része 
otthon maradt. De Vaján: egy asszony és két kisgyerek, őket helikopter hozta. Igen, ők 
azok... Délelőtt még tizenegy menekült volt náluk más faluból, délután már szekérbe fogta 
a lovakat a bátyám, emelkedik a víz, menekülnek valahova, de merre? Vissza kell fordulni 
mindenünnen. A temetőben a grófi kripta kőből, azt nem viheti el az ár! Egy nap, egy 
éjszaka, aki csak tudott, oda menekült, másnap délelőtt Jónás Jóska visszaúszott a 
házakhoz, hátha a szekrény tetején még talál uborkás üveget, a gyerekek nem bírják már 
tovább szomján! 
 Egy teherautó negyven emberrel megrakva elindult Gyarmat felé. Megcsúszott a kocsi? 
Levitte őket a víz? Bele valahányan az irdatlan mélységű ár forgó, rohanó örvényeibe. 
Ágakba, fatörzsekbe kapaszkodott valaki, a többiek őbele. Mindenkinek nem sikerült... A 
borzalmas tragédia első áldozatai... egy jánkmajtisi gyereklány, és Gyulai Pista bácsi... 

Perceken belül megjelent a fák alatt egy helikopter... de nekik már későn. Ahogy a gép 
közeledett a vízhez, légcsavarjai egyre nagyobb hullámokat vertek az ágakba kapaszkodó 
emberek körül. Nem lehet... Jött a kétéltű, majd az! Az úton átrohanó ár, mint a papírhajót, 
úgy lökte bele az áradás sodrába azt is. Kikecmergett belőle, jött még egyszer... sikerült! 
Jánkmajtison a leggyengébb, a legöregebb, a legmállottabb házak már leültek ekkorra a víz 
tetejére. Másnap a katonák holttesteket kerestek a romok alatt. 

A hírekben semmi túlzás, ennyi, amit megtudok Nyíregyházán, és azt, hogy apám, meg a 
testvére, ők se hagyták el a falut... De nem az a hősiesség most: fegyelmezett, nyugodt, 
körültekintő, megfontolt emberek kellenek! És meg kell magyarázni mindenkinek: ne úgy 
szeressék a falujukat, hogy benn maradnak a romok alatt... majd, ha elmegy a víz... Akkor 
lehet szeretni újra ezt a földet. 

A faluvégen leszállt szovjet helikopterek katonái nem tudnak magyarázni. Idő sincs, 
sietni kell... Tizennyolctól ötven évig maradjanak a férfiak... De a gyerekek, az öregek: 
nekik menni kell. Az idegen katonák megértőén, gyöngéden fogják meg fekete kendős, 
töpörödött nénik karjait... Mama, muszáj... Mama, ne félj... 

Apámék maradtak. Eloldották a jószág kötelét az ólban, dombra húzódtak, aztán csak 
nézték, nézték, honnan ez a teméntelen, sohase látott, sohase hallott irdatlan sok víz. Ki 
állhat ennek ellen? Hamar jött, nehezen ment. De már másnap apadás állt be. Ott, ahol nem 
járt a víz, az emelkedőn, a szárazon meg lehet, meg kell vetni a lábakat! 
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Csenger felől be lehet jutni Jánkmajtisra. A Szamos itt már a medrében van, de a jobb 
partja felől, ahol eddig nem patak, de még száraz ér se volt, jön, jön a víz még mindig. 
Honnan? Miből? 

A távolabb eső, a szárazon maradt községek utcái tele emberekkel, az ide menekültek 
kiállnak a kapuba, arrafelé néznek, ahonnan jöttek, hátha érkezik valaki, hírt hoz, áll-e még 
a ház, vagy már nem is lehet bízni? Vendégül látják, vendégül akarják látni őket 
mindenfelé. De nem esznek, nem isznak, nem feküsznek le, csak állnak a kapuban, néznek 
arra, messze... 

Csenger felől az első áldozat Komlódtótfalu. Az út mind a két oldalán - kicsi vagy nagy, 
tégla vagy vályog, régi vagy tavalyi építésű - romban minden ház. A romok között, 
ahonnan lehúzódott a víz, emberek csákánnyal, kapával, ásóval: mit lehet menteni, 
asszonyok az árokparton mossák a sáros összeszedett bútordarabokat, ágyneműt, takarót, 
kiteregetnek mindent, szárítják, lesik az eget, uramisten, csak eső ne esne már több. 

Özönlik a víz, zuhog, ladikok a házak között, út szélére lerakott kis motyók nejlonnal 
letakarva, tört gerendákra kiakasztott száradó vásznak, padlásokról lesodort 
kukoricacsövek az áradatban, amit lehet, ki kell szedni. 

A kőút gerince kiszürkül az irdatlan víztengerből. Elszakadt villanyhuzalok, ide-oda 
kapkodva repdeső galambraj, megmaradt csonkokra menekült tyúkok, és ott, jobbra a fák 
között, ott volt pár nappal ezelőtt még az első román határmenti kis szatmári falu: 
Nagygéc. Elhagyott utak, rombadőlt házak között kutyák, lovak, a lovak sárosán, ki tudja, 
melyik milyen áradásból menekült, járnak az ember után, nyomába szegődnek, követik, 
napok óta nem ettek, de ez csak az éhség; a szomjúság rosszabb. A ló nem iszik a kiáradt 
vízből egy kortyot sem, a szarvasmarha, a sertés, azok megisszák, míg folyik a víz. Addig 
nem is árt, majd ha megáll, és felmelegszik, akkor! De addigra... 

Tehéncsorda a falu alatti dombon. Nem legel a jószág, hiába ér térdig a fű, árvíz járta ez 
is, iszaptól piszkosak a fűszálak, napok óta nem ettek már a tehenek, talán bírják még 
addig, amíg visszajönnek az emberek. 

Gazdátlanul bitangoló csordák - szétzüllve, elázva, kiéhezve, faluk alatt, bent az utakon, 
Fehérgyarmat főterén a parkban, ott, ahol nem járt víz - legelésznek. 

Ember sehol, végre egy kocsi. A megyei főorvos, dr. Kemény és dr. Fazekas János, a 
fehérgyarmati járás tiszti főorvosa. Nekik nincs kevesebb gondjuk, mint volt... 

A visszatérő lakosság egészségügyi ellátását szervezik. Mert kellenének ide az emberek 
nagyon, nem pusztulhat minden érték, a jószágállomány étlen-szomjan, napok óta... Ivóvíz 
nélkül, oltás nélkül, gyógyszer és élelem nélkül nem lehet megkezdeni a visszatelepülést. 
Most még rendőrségi motorcsónakok állnak Gyarmaton a főutcán, a gyógyszertár előtt, 
mint egy forgalmas kikötőben. 
Ennek a szörnyű hétnek fel se lehetne sorolni a hőseit, annyian vannak. Dézsi István, P. 
Szabó Gyula, Somogyi Imre, Gulácsi Sándor, Széles Lajos... megyei és járási vezetők, akik 
mióta oda kellett álljanak a mentést irányító bizottságok élére, nem tudják, mi az, hogy 
éjszaka, mi az, hogy nappal. De ha csak ennyien ... ha csak ők lennének! 

Máról holnapra tekintélyes emberek nőttek ki a szatmári árvíz tragédiájából: akik 
mentették a társaikat; akiknek azt lehet köszönni, hogy ez a szörnyű dráma nem vált egy 
országrész tragédiájává. Emberek, akik felszólítás nélkül maradtak addig, amíg a 
szövetkezeti gazdaságok állatait biztonságba nem helyezték... és amikor a magukét 
megmentették, mentek a szomszéd falu majorjába. Mit jelentett, mit jelent most ez a szó 
itt: segítség. Emberéleteket, kincsek megmentését, faluk menekítését nem lehet nekik 
megköszönni! Nincs nevük, elállnak a köszönő szavak elől. Mint az a két fiatalember 
Nyíregyházán, akik hajnalban jelentkeztek munkára az Árvízvédelmi Parancsnokságon - 
valahonnan messziről jöttek az Alföldről, nem számít, hogy honnan, hogy mi a nevük... 
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Zetoron tizenkét ember; a kispaládi, botpaládi téesz brigádja. Vezetőjük az állatorvos: dr. 
Kávássy. Náluk nincs árvíz. Mennek faluról falura, már hatodik napja. Otthon a 
szövetkezetben ezer darab szarvasmarhát gyűjtöttek össze a környékről. 

A doktor lóháton húzta ki az embereket az elöntött házakból. Egy ló nem bírt az árral. 
Összekötött hármat. Hány ember menekítését segítette? Aztán, ahogy erősebb lett az ár, 
elvitte őt is. Egy akácfatörzs mellől fogták ki lovastul a katonák. Életveszélyből menekült, 
miután embereket mentett meg. Amikor már nem volt emberélet veszélyben, gyerünk a 
töltésre! Senki nem mert elsőnek beállni a kiszakadt gát zuhatagába. De amikor a doktor 
derékig belegázolt a vízbe, és visszakiáltott a többieknek, hogy: aki nem jön utánam...! 
Ment mindenki! És Kispaládot, Botpaládot nem öntötte el az ár. 

Kik ezek az emberek, a paládi brigád tagjai? Miért jöttek el otthonról, ki mondta nekik, a 
többiek miért maradtak otthon? Ki talál itt mindenre magyarázatot? Névtelenek, 
említetlenek, megíratlanok. A megmaradt életek őrizni fogják az emlékeket; a neveket nem 
- azt nem volt idő megkérdezni -, de a kezek erős szorítását nem lehet elfelejteni. 

És nem lehet elfelejteni az otthon melegét, az öreg szülőház tornácát, magas, időtől 
bámult gerendáit, amiből már nincs mostanra semmi, de semmi. 

Állunk, apám, a testvérem, a szomszédok, Vincze Pali bátyám. Varga Károly bátyám - és 
nézzük a kettényílt falakat, az udvaron vízben úszkáló ajtókat, ablakokat, kerítésen 
fennakadt öreg tájkép rámáját. Minden összedőlt, mit lehetne kihúzni még a romok alól? 
A torok elszorul, hiába is fordulnék félre, észreveszik az arcomon. Nem lehet... semmit 
nem lehet, csak összeszorítani a fogakat, ők már elsirattak mindent, ide most biztató szó 
kell, erősítés, hiszen az ár elment, az emberek itt maradtak, nekik otthon kell, meleg, tiszta, 
elmenteket hazaváró, itt maradiakat magához ölelő otthonok kellenek újra. Már eltelt 
néhány nap azóta, hogy romba dőltek a házak, most még nincs hova letenni a tetőről 
lecsúszott cserepeket, de amit meg lehet igazítani, azt meg kell, minden ép cserépre 
szükség lesz. Károly bátyám tegnap átkozódott, sírt felváltva, de most már itt áll a mi 
házunk mellett - ott, ahol a mi házunk volt - egy kis töltésen, az övét nézi, csak a kerítésig 
mehet, több mint egyméteres még a víz az udvarán. Hetvenkét éves, a harmadik házat 
építette; az első még szalmás volt, a másik egyszobás kis akcióház negyvenöt előtt, és ez a 
harmadik, ez már tömblakás, ötéves, de most... áll még a lábán, de a falak ... 

Nézzük egymás arcát szótlanul, a romok mellett, és megszokja a szem, hogy a 
kultúrháztól lefelé a mienkig nem maradt ház egy se, megszokja a szem, és azt kutatja, mi 
maradt épen, honnan kerül ki töretlen gerenda, cserép, ad-e az állam kölcsönt 
mindenkinek, lesz-e építőanyag, és keressük a tragédiában azt, ami vigasz lehet. Van-e 
tragédia, amelyikben meg ne lelje az ember a vigaszt, a menekvést? Hogy mégis, május 
van, nem november, hogy a jószág azért megmenekült, hogy ebből a kis utcából - itt Majtis 
végén - nem hiányzik senki, hogy idegen emberek jöttek máris, hogy a dombos kerten 
hamar átszaladt az ár, azok az almafák meg is megmaradnak... szép termés mutatkozik, ha 
lemegy a víz, mihelyst rá lehet lépni a földre, permetezni kell... 

Újság nincs, a rádiók nem szólnak, villanyáram nincs, de a hírek eljutnak, hogy egy téesz 
valahol a Nyíren máris elsőnek százezer forintot ajánlott fel az árvízkárosultak segítésére... 
És hogy van élelem, ivóvíz, orvosok jönnek, itt vannak a katonák, nem ígérgetünk semmit, 
tudják, megyünk haza a nyáron, hosszabb időre, mint máskor, nemcsak mi, azok is, akik 
sose jártak még nálunk Szatmárban, diákok, munkások, írók, katonák - így vagy amúgy, ott 
lesz az egész ország! 

A víz, ha el is megy teméntelen gondot hagy maga után. Már nemcsak innen adják a 
jelzéseket az ország minden tája felé, hanem jönnek ide is. Azt mondja P. Szabó Gyula, az 
Árvízvédelmi Bizottság elnöke: „Vetőmag, ember, gép, kölcsön, építőanyag" - a 
„kitelepült", az „elmenekült", az „emelkedett", az „apadt" szavak helyét ezek veszik át. 
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Mert nagyon nagy hatalom és erő a Víz, de van tőle nagyobb, erősebb: a Bizakodó 
Ember. Őszre felépítünk mindent, nem lesz család Szatmárban, amelyik ne erezné, hogy 
egy szocialista közösségben élő ország népe áll a kárvallottak mögött. Nem üdülünk a 
nyáron, hanem építünk, ott leszünk velük. Nemcsak biztató szóval, de segítő kezekkel is! 
Mert ha magukra maradnak, nem képesek megbirkózni ezzel a tragédiával. Nehéz évek 
vannak amúgy is az itt élő emberek mögött. Az idősebbeknek két háború sorvasztotta 
testét-lelkét... Ez az utolsó esztendő is, a hetvenes, mennyi gonddal, félelemmel indult... 
Alaposan elkésett a tavasz. A szatmári ragadós földeket amúgy is nehezen lehet kivárni, 
hogy felszikkassza az olvadó hó levét, nagy esők vizeit a szél, a nap melege, hogy 
elkezdhessék a határban a munkát, az esztendők kenyeréért. 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy minden baj ellenére soha még ilyen jól nem indult 
Szatmár népe a tavasznak, mint most. Sok megpróbáltatás után az egyre inkább 
megszokottá vált szövetkezeti gazdálkodás, a megalapozottabb háztáji állattenyésztés 
haszna, Szatmár aranya, a jonathán néhány esztendei jó termésével biztató helyzetet 
teremtett, és aztán... eljött a tavasz vége, a nyárelő, olyan kegyetlen ajándékkal, amire a 
legidősebb emberek sem emlékeznek. 

Ügy történt minden most is, olyan pontosan, ahogy a költő annak idején megénekelte. 
„Jön az árvíz, jön az árvíz, hangzék - S tengert láttam, midőn kitekintek .. ." 

Örvénylő, sáros, sárgásszürke tengeráradatot... hozta a Túr, a Tisza, a Szamos, mintha 
feneketlen mély kút ontaná magából ezt a sorsokat keserítő, sok szatmári család életét 
gyászba borító vízáradatot, hozta, kiapadhatatlanul oda is, ahol soha emberemlékezet óta 
nem volt baj áradó folyók vizével. 

Mi lett a bizakodva induló tavaszból? Romba dőlt utcasorok, hajléktalanság, tönkrement 
vetések, iszap mocskolta almáskertek, tehéncsordák, juhnyájak, ólakban őrzött jószág vált 
az áradó vizek martalékául. Az egyik hírben az áll, hogy fent Szatmárnál már apad, de még 
lent a Marosnál tart a veszély, félő és remegő még a bizakodás most is. Most, amikor egyik 
kéz letörli a könnyeket, a másik kéz kész, hogy szerszámot ragadjon: jóvátenni 1970 
tavaszának szörnyű tragédiáját. 

Micsoda vizsga volt ez a tavasz! Nem vesztettük el a fejünket, nem csapott felettünk 
össze a víz, érett, fegyelmezett, felnőtt nép vagyunk, ilyen bizonyítványt állított ki a sors a 
szatmári falvak vezetőinek, lakóinak ezen a tavaszon. 

De a vizsgánk nem teljes még. A neheze ezután jön, vagy talán azon már túl vagyunk, de 
emberségből, összefogásból, abból, hogy évtizedek óta olyan világban élünk, mely minden 
rászorulónak segítő kezet nyújt; hogy egyetlen nagy szocialista közösség tagjai vagyunk, 
nemcsak magunkért, szűk körű hozzátartozóinkért - de egész népünkért, nemzetünkért 
felelünk; ennek bizonyítása 1970 nyarán vár ránk, erről a leckéről még csak ezután adunk 
számot! 

Készülünk a munkára; nemcsak azoké a gond, a bánat, a megpróbáltatás, akik hajlék 
nélkül maradtak, hanem mindnyájunké, az egész országé; Szatmár újjáépítéséért hatalmas 
erők mozdultak máris. 

A munka elvégzése után Szatmár különb lesz, mint volt, egyenesebb utcákkal, 
egészségesebb házakkal, megpróbált, de boldogabb emberekkel! 

Barátok és ismerősök, Szatmárból elszármazottak és ott élők, vagy akár csak egy rövid 
vendégség okán Szatmárban járt emberek cserélnek ma gondolatokat ennek a kicsiny 
országrésznek a jövőjéről. 

Nem csodálatos, hogy a szatmári falvak gondja-baja az emberek, az egész ország gondja 
lett? Érte természeti csapás az ország más részét is. De ilyen összefogás, együttérzés, 
segíteni akarás, talán soha nem nyilvánult még meg bajba jutottakért, mint most a szatmári 
tragédia idején. 
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Hátrább volt ez a megyerész amúgy is, mint az ország. Most van rá jó idő, alkalom és 
lehetőség, hogy lendítsünk rajta! Nagyon sok minden kell Szatmár újjáteremtéséhez. 
Nemcsak pénz, építőanyag, OTP kölcsön, - munkaerő, de hit és ész, kellő körültekintés. 
Most érheti utol Szatmár az ország fejlettségének szintjét, most vetheti le kinőtt ruháját 
egyszeriben, mert a romba dőlt falvak új arccal fognak mutatkozni nemsokára.  

De mennyien gondolnak rá, és remélik, kérik, hogy Szatmár maradjon Szatmár, hogy ne 
az ország bármelyik vidékén felépíthető típusházak - épüljenek az évszázados 
hagyományokat őrző szatmári falvak utcáira, és ne vegyék el ennek a vidéknek a jellegét, 
varázsát, egyedi vonásait, szépségét. Hogy azok a családok, amelyeknek felnőttéi másutt 
keresik meg a kenyerüket, évek, évtizedek óta eljárnak a megyéből, most ott jussanak csa-
ládi hajlékhoz, ahol a munkájuk köti őket - ha nekik is van ehhez kedvük! A negyvenezer 
eljáró ingázó munkás közül sok ezernek a sorsát most lehetne szépen, okosan, 
megfontoltan rendbe tenni, az egész ország javára, sok család megelégedésére! 

Visszajövet Szatmárból Pestre nem találkoztam olyan barátokkal, ismerősökkel, akiknek, 
ha szóba kerül, ne lennének gondolataik Szatmár jövőjéhez. Ugye, hogy lehet bízni ennek 
az országrésznek az újjászületésében! Igaz, hogy csak gondolatoktól, csak együttérzésből 
egyetlen ház sem épül fel, de milyen biztató, hogy az ember másokért él, töpreng, gon-
dolkozik. 

És az a szép, hogy nemcsak a felnőttek gondja, hogyan segítsenek másokon... Ahogy 
visszajöttem Jánkmajtisról, itt várt a meghívó. Könyvheti ünnepségre utazzak Tolnába, 
Uzd községbe. Milyen furcsa, hogy ebben a mi kis tenyérnyi országunkban is mekkora 
távolságok vannak... Tegnap még Jánkmajtis romba dőlt házait láttam, és ma itt Tolnában 
nyoma sincs az emberek arcán a kétségbeesésnek. 

Az irodalmi beszélgetésben nem is esett szó az árvízről, minek is szomorítani az itt 
élőket azzal, hogy másutt most sokan talán életük legnagyobb megpróbáltatásában 
szenvednek. 

De úgy látszik, ezt csak én gondoltam így. Az irodalmi műsor végeztével odajött az 
asztal elé egy kislány és beszélt: az ő csapatuk a nyáron táborozni készült, pénzt gyűjtöttek 
és tettek félre. De most úgy gondolják: a csapat ezt a pénzt nem a kirándulásra költi, 
átadják nekem, vigyem el a szülőfalumba, Jánkmajtisra a legjobban rászoruló 
gyerekeknek, azoknak, akiknek elpusztította a víz mindenüket. 

És aztán az az uzdi kislány letett az asztalra négy takarékkönyvet - tele bélyegekkel - 
összesen 3200 forint értékben... ennyit egy nagyon kis iskolától - egy nagy úttörőcsapattól, 
amelyiknek hetven tagja van. 

A takarékkönyvet meg kellett volna köszönni... Nem szólt ott közülünk senki, álltunk, 
összeszorult torokkal, könny gyűlt mindegyikünk szemébe, szépen sütött a nap, illatoztak 
az akácok, rájuk gondoltunk messze Szatmárban - az ott élő gyerekekre, és arra: mennyire 
igaz, nem maradnak egyedül a Szamos menti falvak a kegyetlen tragédia után sem! 
Soha ilyen gyönyörű üzenetet nem vittem még szülőfalumba - mint amilyet az uzdi úttörők 
küldtek! 

És azóta is mennyi példája a segíteni akarásnak… Telefonok, üzenetek, kell-e még ruha, 
van-e mit enni az ott élő embereknek. Soha nem ismert emberek kérdik: hogy segítsenek? 
Ne vegyük sértésnek, de használt ruha, ágynemű kell-e? 

És hogy sehol ne szerepeljen a nevük... csak az a fontos, hogy oda jusson el minden, ahol 
a legnagyobb a szükség... Megy az ember Jánkmajtisra, hazajön ide Pestre, és azon veszi 
észre magát, akárhol van - gondolatban újra meg újra visszatér Szatmárhoz -, látja még 
maga előtt a régi udvart, a ház helyén az összetört gerendák meredeznek szeme elé a 
vályoghalmazokból, nem tud szabadulni a látványtól, végiggondol mindent újra meg újra 
... csakugyan igaz, hogy oda van, elpusztult minden? 

A Víz; de másképp vesszük a szánkra ezt a szót egy idő után! 
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Tudtuk, hogy ekkora úr? Mint anyag, mint elem semmit sem változott, és mégis! 
Remegve, félelemmel, átkozva, káromkodva, konok gyalázkodással és nagy kezdőbetűvel, 
mint régen, ahogy az istent emlegették úgy ejtjük ki most a víz nevét. 
Bajt csinált máskor is. De ekkorát? 

Néha nyáron itt Pesten is gondunk van vele - Kőbányán nem folyik a csapból, de aztán 
egy-két nap, egy hét, hűvösre fordul az idő, emelkedik a Duna szintje, és újra hétköznapi 
fogalom lesz a víz - akár a levegő, a föld vagy a szél. 

Most még hatalmas, gonosz istenség, háborúban vagyunk vele - le kell győzni, de még a 
győzelem után is mennyi bajunk lesz a csataterek rendbetételével. 

Tízezrek, százezrek tanulták meg, mi a Víz... A természeti elemek közül a legnagyobb 
hatalom? Most az! Embereket tett próbára, erőt mért, jellemeket formált, hősöket 
válogatott, elmarasztalt és felmagasztalt, mi mindent tud, milyen helyekre eljut, hogy 
képes feszíteni, milyen bődületes ereje, hangja van. 

Felfedeztük a vizet... könyveket fognak róla írni, nem úgy, mintha 1970 tavaszán akképp 
viselkedett volna a Tisza, a Szamos, a Túr, a Kraszna vize, mint más évek tavaszán! 
Emberi sorsokat terelt más mederbe, utcákat, faluk népét változtatta meg, beleszólt 
mindenbe, álmatlan éjszakák gonosz gyötrelmévé változott a víz — a víz, amelyik van 
úgy, hogy hűs, kellemes, szomjat oltó, simogató, és van úgy, hogy tajtékzó, sárgásszürke, 
gyilkos áradat; rombol, bútordarabokat visz utcákon, kerteken át messze, és ház falából 
kidöntött ajtókat, ablakokat hömpölyget, vízbe fulladt állati tetemekkel. 

Ennyiszer soha nem ejtettük ki a nevét, mint mostanában. Sokan, sokféleképpen. Uzdon 
azt mondta Varga István, a téesz-elnök, hogy csak jönne már, majd két hónapja egy 
cseppet se látott a határ, szomjazzák a gyökerek az életet adó vizet, mi lesz, ha néhány 
hétig nem kapnak csapadékot a szövetkezet földjei? 

És otthon apámék? Mikor megy már el? Befészkelte magát a hajlatokba, kipusztított 
minden életet, fát, termést, vadvirágokat, minden szépséget, mintha felperzselődött volna 
nyomában a határ. 

És nemcsak a szántóföldi emberekre rak erőt meghaladó kegyetlen gondokat. Odaér a 
hatalmával mindenkihez, mindenhez. Hol ilyen bajt csinál, hol olyat - mindenütt a világon 
nálunk is, még azoknak is, akik azt hiszik - nekik aztán semmi gondjuk a Vízzel... 
Visszatérve megint a sok utazás között a könyvheti jövésmenéshez... Ott sem a könyv volt 
a főtéma, hanem a Víz! Sokszor, sokféleképpen, ilyen vagy olyan indulattal beszéltünk 
róla... 

Annak is gond, aki éppen akkor halászta össze a ház falát derékig érő vízből azt, amit 
nem vitt el, amit ki lehetett szedni. 

Gond a víz sok vidéki szállodában is; nem folyik, nem tiszta, bezzeg másutt: Párizsban, 
Münchenben, Genf luxushoteljeiben másképp van... ott más a víz... 

Mit lehet tenni? Két szálloda egy vidéki kis városban... Az egyikből át lehet költözni a 
másikba - mert ha tejeskávét rendel a vendég - úgy hozzák tejeskávéként - és nem külön a 
tejet és külön a kávét... A kávéfőzéshez víz kell - sőt ahhoz is, hogy tejet adjon a tehén. De 
itt a víz nem jelentkezik direkt. 

A másik szállóban már „konkrétabb". Teát rendel a vendég, és hozzák a teát - úgy 
teaként. És nem külön a forró vizet - és nem külön a teafüvet - csipetnyit. Másutt 
Európában már rég... de nálunk? 

Hozzák a vizet, de nem elég forró! Azért, hogy apám házát Jánkmajtison kétméteres víz 
öntötte el, könyvheti írótársaimnak még lehet akkornap legnagyobb gondja a teavíz - a víz 
hőmérséklete -, lehetnek dühösek, ha nem forrón hozzák, úgy, ahogy Párizs egyik előkelő 
teaházában, ahol tudják, hogy kell, de nálunk még... 

Másfajta gondok is vannak a vízzel. És csakugyan, azon a napon - előtte is - meg utána is 
- még napokig mennyi, de mennyi gond, és mind a vízzel! Máskor észre se vesszük, hogy 
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van. Ha elég meleg, ha elég hideg, ha nincs több belőle a kelleténél, ha van belőle annyi, 
hogy ne csak csepegjen, de folyjon az augusztusi kánikulában a kőbányai lakások 
csapjaiból is - mennyit szidjuk, átkozzuk, soha ekkora dühvel, mint mostanában, pedig hát 
a víz - szegény - ő nem tehet semmiről. Ő a régi, mi gazdálkodunk vele abban, hogy 
nekünk gondunk van a vízzel, ő bűntelen! 

Elment, vagy elmegy nemsokára onnan is, ahol a földhajlatokban, mélyfekvésü utcák 
szegletében a nagy áradás után még maradt. Felszikkad a föld, újra serken a fű, az elszáradt 
fákat kivágják, ha abban az évben nem is, de jövőre nyoma sem lesz a szatmári 
pusztulásnak. 

Az idegen, aki nem tud semmiről semmit, pár év múlva csak nézhet, gondolkozhat, hogy 
épült itt egyszerre ennyi ház a Szamostól fel egészen a Túrig, miért hogy évtizedekig álltak 
a régi, tornácos, faoszlopos vályogházak, és egyszer csak kicserélődtek az utcák. De aki 
1970 tavaszán itt élt a Szamosközben, az soha nem tudja elfelejteni, ami történt. Évtizedek 
múlva születendő unokák fogják hallgatni az igaz mesét: Az úgy volt, hogy a tehenet 
etettük estére, aztán valaki bekiabált az utcáról, hogy jön a víz... Az úgy volt, hogy éppen 
vacsorához készülődtünk, sokan voltunk a házban, mert akkorra már máshonnan is 
idetelepültek az emberek az árvíz elől, és aztán megállt a ház előtt egy katonai teherautó, 
beszóltak a fiúk, gyerünk, igyekezni kell, még a vacsorát sem ehettük végig. 

Hetek óta mi is lehetne más téma az Erdőháton, csak ez! De most már egyre múlik a 
beszélgetések, az emlékezések, a megborzongtató árvízi történetek ideje, most már 
letörölte a könnyeit mindenki, másra kell a kéz, nem lehet egyszerre a szemet is törölgetni, 
a szerszámot is marokban tartani, új ház kell, új híd, új asztal, új jászol, minden új kell, de 
honnan és miből? 

Az ingyen ebédekért nem állnak már sorba az emberek, mint hetekkel ezelőtt. Most már 
nincs idő rá. Ötezer ház teljesen elpusztult, ötezret megrongált a víz; tízezer ház gondja 
Szatmárban nem kis gond. Ha azt mondja valaki, hogy ötezer új házat építenek nem 
egészen fél év alatt Szatmárban, mit mondtunk volna nekik? De azok után, ami történt, 
meg kell legyen mind az ötezer. Lakatlanok már a faluvégek dombjaira húzott katonai 
sátrak. Akik odatelepedtek, lassan visszaszállingóztak a telkeikre. Építeni kell, összerakni, 
kiválogatni az anyagot, a megmaradt deszkából, cserépből telik egy kalyibára, de itt, itt a 
telken, ahol a ház állt. 

Csak most ne vizsgáznánk olyan rosszul községtervezésből, mint 1945-ben! Akkor 
Jánkmajtison két új utcát kaptak a szegényemberek, a volt cselédek, harmadosok, 
hónaposok, nincstelen családok. És most: csak romok a telkeken. Pedig lett volna 
magasabb fekvésű föld is. Most akarják feltelepíteni őket onnan, de huszonöt év után nem 
megy senki. 

Állunk a tanácsháza előtt Jánkmajtison Apáti Istvánnal. Hány gazdát szolgált ki, mint 
fiatal cseléd! Olyan a keze, akár egy kemény tölgyfasulyok. De megöregedtél, Pista, miért 
nem tegezel! Pár éve még, tanító koromban, nyáron sokszor meghúztuk a patakok vizét, a 
vályogvető gödröket, hogy örült Pista egy-egy tenyérnyi kárásznak. 

- Lenne hal halászni, szaggatni a hálót a nyáron, de most meg időnk nem lesz. 
Apátiék gondja hány meg hány családé. Igaz, hogy mélyebb fekvésű a föld ott, ahol ők 
laknak, de ha harminc-negyven centivel megemelnék a fundamentumot, később nem lenne 
baj, mert a kőalapú házak, az a kettő-három megmaradt a víz után is. 

Ki nem hisz a mérnökök jóindulatában? De egy újonnan kijelölt földterületre utcát nyitni 
most, kőút kell ahhoz, hogy odaszállíthassák az építőanyagot. Mikorra lenne út, őszre állni 
kell a házaknak! 

Jánkmajtison, bent a község közepén van két nagy telekhely, egyik a téeszé, a másik az 
állami gazdaságé. Ott lehetne telket osztani, az jó föld, magas, és akkor legalább 
kitelepítenék egyúttal a sertésólakat is a falu közepéből. De mikorra lesz meg a kisajátítás? 
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Az elnök hozzájárul a parcellázáshoz, de csak akkor, ha ő mondja meg, ki kapjon ott telket. 
Ö, egyszemélyben? Miért nem a helyi pártszervezet vezetősége, a községi tanács és a 
termelőszövetkezet vezetői közösen? 

Még itt helyben is mennyi az értetlenség, az önzés, a felesleges hatalomféltés, az 
emberek meg ott állnak a romos házak kapuiban, jön-e már valaki, hozzák-e a rendeletet, 
ma is eltelt egy nap, már alig van őszig száz. 

Tíz-húsz-ötven kocsi egy nap a tanácsháza előtt... mindegyikből kiszáll valaki. Valamit 
mindenki mond. Homlokegyenest ellenkező dolgokat is. Miért nem az jön, aki pontosan 
tudja, mi lesz? És mennyi ígéret rádióban, újságban, folyóiratokban! De mit érnek az 
ígéretek megvalósulás nélkül? Jólesik a jó szó, de magában kevés! Ígér mindenki. Az állat-
forgalmi vállalat, hogy megveszi a jószágot, elszállítja, de csak hitegeti az embereket, nem 
jön, hiába várják. Ott vannak a kétségbeesett gazdák, az éhező tehenek takarmány nélkül 
Jánkmajtison is. Hova menjenek, honnan hozzanak takarmányt az állatoknak? Most 
pusztuljon el az a kevés jószág is, ami megmaradt a víz után? Az emberek jó része nem 
bírja tovább! A jánkmajtisi tanácselnöknek is sok a hetek óta tartó terhelés. Nem szégyen 
félreállni, az beszéljen, az intézkedjen, aki bírja, akinek türelme, kitartása, buzgalma van. 
Aki nem ideges. Jó, hogy Jánkmajtisra érkezett a gégényi tanácselnök segíteni. Itt is marad 
egy ideig, naponta végigjárja az utcákat, nemcsak azt kell elmondani, hogy lesz, mint lesz, 
hanem azt is, mi nem igaz az innen-onnan szerzett, alap nélküli információkból. Ott 
jártamkor még senki sem tudta, melyik utcába lehet „hivatalosan is" visszatelepedni. 

-  Ha nem adnak OTP-kölcsönt a régi telkünkre, maradunk akkor is, de ott maradunk, 
olyan házat építünk, amilyet tudunk. 
Este Kocsis Sándor Majtisról - ő a járási tanácstag - megveri az asztalt a kormánybiztos 
előtt. 

-  Én hatszázötven választómnak kell, hogy feleletet adjak. És ők nem azt akarják, nem 
azt kérik, hogy térképről, gondosan vagy gondtalanul vonalakkal jelöljék ki az új utcákat. 
Az itteni emberek nélkül nem lehet. 
Igaza van, nemcsak ceruza és vonalzó kell most a rajzokhoz és nemcsak ész, szaktudás, de 
türelem, megértés, több szív, lélek, mint máskor. 

A kezdetben felbecsült vagyonkár duplájára nőtt az első becslések után. Új felmérés, új 
tervezés kell. Tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz. De ha százszor nehezebb lesz minden, 
akkor sem lehet feladni! Ezt mondja Széles Lajos, a járási tanácselnök. Ahogy elmúlt a 
hetek óta tartó közvetlen veszély, éjszakára haza-hazament pihenni. De aludni még most 
sem tud. Minden gondolata: a „hogy lesz?" Jobb, ha itt van a tanácsházán. Ha most nem 
két ilyen remek ember lenne a járás vezetője, mint ő meg Gulácsi Sándor, a párttitkár! Egy 
pillanatra sem vesztették el a fejüket. De az a nadrág, amelyiket május elején nehezen 
lehetett begombolni, ahhoz most nadrágszíj is kell. És a szemük alatt húzódó barna sáv, 
mélyülő ráncok... Nem az idő öregíti az embert, hanem az, amit az idő hoz. De ha csak 
ennyi baj lenne! 

Nincs mondat kell nélkül. Száz vagont kell naponta kirakni a fehérgyarmati állomáson. 
Tízezreknek kell élelem és szállás, ha beindulnak az építkezések. Kölcsön kell, építési 
engedély kell, sokkal gyorsabb ütemben, mint ahogy eddig intézték. Szakember kell, anyag 
kell, semmiről nem lehet lemondani. 

Egy ember sehova nem elég. A károk felértékeléséhez is bizottságot kell küldeni, mert az 
elfáradt, türelmetlen, idegileg tönkrement emberek olyanba is belemennének most, amitől 
máskor óvni sem kellett volna őket. Rábírni valakit így vagy úgy a jogtalan előnyszerzésre. 
Mennyi a jogos igény? Meg kell tisztítani mindent nemcsak az iszaptól, de a 
haszonlesőktől, a mindent maguknak akaróktól, ki érti meg, hogy egyszerre nem lehet 
ötezer házat felépíteni? Türelem, tapintat, tisztesség, ezeknek a szavaknak kell most 
értelmet, tekintélyt, megbecsülést szerezni. 
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A károsultaknak nem hányják - vetik a bizottságok ok nélkül a pénzt. De mégis... 
Jánkmajtison, az erdő alatt, Torma nevű erdész visszavitte a kétezer forint segélyt a 
tanácsnak, a bizottság ennyi kárt állapított meg, ő azonban úgy érzi, máshol jobban kell a 
pénz, adják oda, talpra áll a maga erejéből is. Így kellene viselkedni mindenkinek! Nem 
úgy, hogy vegyük le a teherautóról a tizedik paplant is, nem baj, ha most nincs rá szükség, 
az se baj, ha másnak még egy sincs! Ember és példa akad mindenre. Dr. Katona Sándor 
nábrádi orvos pár héttel ezelőtt úgy írta a recepteket, úgy osztogatta a gyógyszert, hogy a 
lépcsőn mindig, mindig feljebb kellett álljon, ahogy jött a víz. Más orvos meg - hadd ne 
írjam le a nevét -, amikor kiürítették a gyarmati kórházat, hazament Pestre, azt mondta, 
majd visszajön, ha visszatelepült a kórház. 

Dr. Fazekas János és dr. Frank Endre - járásbeli orvosok -, róluk esik legtöbb szó, most 
már a veszély után. Hányadik hete vannak inspekcióban éjjel-nappal, de hány oldal kellene 
felsorolni a többieket is. Dr. Molnár István kórházi főorvos önként ment abba a községbe, 
ahol mindent körülzárt a víz, s helikopterről zsinegen engedték le a recepteket, elvitték, 
zsinegen engedték le egy óra múlva a gyógyszert. Ö várt egy ladikban. Fazekas doktorék 
alatt szétszakadt a kétéltű, mert nekimentek a kisari Túr-híd vaskorlátjának. De egy beteg 
sem maradt a vízzel körülzárt községben. Hősök ezek az emberek! De most már a 
hétköznapi munka keresi a maga névtelen hőseit. Látványosság, hírverés, nagy felhajtás 
nélkül, mert ezt a munkát, ami vár Szatmárban az itt lakókra és azokra, akik idejönnek, 
hősök nélkül nem lehet elvégezni. Hány emberrel találkoztam, akiről az a hír járja, hogy 
olyan feladatot vállalt és hajtott végre irt, ami emberfeletti. És kérték, a nevüket ne... 
Hiszen nem az számít. Más is megtette volna, nem érdem, hogy éppen ők kerültek abba a 
helyzetbe. Nagyszekeres, Zsarolyán, Penyige szép, fehér falu házai nincsenek többé. 
Levitte a gólyafészkeket az ár a kéményről, a fecskék idegesen, kapkodva repdesnek ide-
oda, ereszaljak után kutatnak, de nincs csendes, árnyas ereszalja sehol, előbb az 
embereknek kell építeni, hogy jöhessenek a fecskék, hogy apró kis sárcserepekből hajlékot 
ragaszthassanak maguknak a gerendák szegletébe. Az embereknek, kőből, fából, cserépből, 
két kezükkel, erősebbet, biztonságosabbat, mint amilyen volt, amelyiket hátára kapott a 
víz, vitte, mosta, törte, romhalmazokat lerakva itt-ott. 

Váradi Miklós bácsiék ott állnak a majtisi faluvégén, Zsarolyán felől, ásnák már a 
fundamentumot, de az ásó nyomán még feltör a talajvíz, csak sütne a nap, de a napsütés 
helyett a mindennapos eső. Álldogálnak megszikkadt arccal, megtöppedt reményekkel, 
hisz kezdeni szeretnének már, de hetek kellettek hozzá, hogy megértse a tervező csoport, 
ezeket az embereket nem lehet, nem szabad elvinni a megszokott helyükről. Huszonöt év 
óta nem bántotta itt őket se az ár, se a talajvíz, most jött minden, most az egyszer. 
Nézegetik a szétosztott füzeteket, szép a nyolcféle ajánlott, felépíthető ház, de hogy 
kérhetnek érte annyi teméntelen pénzt, százkilencvenezret egy kétszobásért, honnan 
vegyék elő a százharmincezer forint kölcsön és a százkilencvenezer forint építési költség 
közötti összeget. Honnan? Ha egyszobásat építenek, az is drága. Az újság megírta, ingyen 
adja a Szovjetunió a fát, a követ, a cementet. Ha itt nem is osztják szét ingyen, de ilyen 
drágán miért? Tíz-húsz éves cselédsors, aztán öt-hat hold juttatott föld gondja, meg a nehéz 
évek a szövetkezetben. Most lett volna már egy kis megnyugvás, egy kis pihenés. És el kell 
kezdeni mindent elölről. Hol van hozzá az idő? A pár száz forintos téesz-járadékból ki mer 
kölcsöntörlesztést vállalni? Egy ország szolgálatában roggyant meg a térdük, szikkadt, 
sovány, eres kezük, karjuk most megint csákányt szorít. De már nem feszülnek az izmok. 
Mi is lenne velük egyedül, magukra maradva? Ha nem mennénk ma, holnap, holnapután 
tízezredmagunkkal Szatmárba. Mindenki, aki tud, akinek lehetősége van. Mert nem igaz, 
hogy csak szakemberekre van szükség. Vagonból téglát kirakni mindenki tud. És amit nem 
tudunk, ott fogjuk megtanulni. Erő kell most Szatmárnak és hit. Nemcsak tégla és cement. 
A vagonok már viszik az építőanyagot, és mi visszük utána az erőnket, a hitünket. Azzal 
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épülnek erősebb házak, sokkal erősebbek a réginél. Hányunknak szülőanyja Szatmár! 
Mennyi fogadott fiad él szerte az országban! Hogy hagyhatnánk el a bajban? 

Anyám is letörölte már a könnyeit. Állunk a leomlott, az összerepedezett falak mellett. 
Csak nézzem meg... Ott van tizenegy üveg Mira-víz. Egyet kért, ennyit hoztak, mert 
valakinek elmondta, hogy ő gyomorbeteg. Ez a víz, ennyi gyógyvíz elég lesz, amíg él. Ha 
látja azokat a palackokat, nem is tudja, miért törölgeti már a szemét köténye sarkába. 
Nevet-e vagy sír?  

 
Segély 

 
Parasztudvar Kisarban. Felső vége a Tisza gátjáig fut. A ház romjait eltakarították, a 

tarpai szövetkezet építői már az új ház alapjait is kiásták Szinte nevetségesnek tűnik, hogy 
ezt a lábát a Tiszába lógató falut a majd húsz kilométerre levő Szamos öntötte el. 
Alattomban. Hátulról. 

A gazda pálinkával kínál. Bennünket is, meg az építőbrigád tagjait is. A pálinka, de még 
inkább a komótosan kézről kézre adogatott üvegbeivás rítusa segít közelebb kerülni. 

-  Azt mondják meg nekem - kezdi a gazda -, hova teszik a segélyt? 
-  Milyen segélyt? 
- Olvastuk az újságban, hogy már több, mint kétszázmillió forintot adott össze csak a 

lakosság. Mi meg fejenként kaptunk ötszáz forintot. Meg igaz, ruhasegélyt is. Én egy 
nadrágot... De hát az a kétszázmillió... 

-  Biztos megkapják. 
Áthelyezi a testsúlyát a másik lábára. 

-  A házra százharmincezer kamatmentes kölcsönt kapunk. Azt mondják, ez a segélyből 
lesz. 

-  Nem létezik! 
-  Itt azt beszélik. Akiket az ötvennégyes árvíz öntött ki, azok sokkal többet kaptak. Ügy 

is hívják mifelénk: aranyár. 
Fönt Pesten azért első dolgom, hogy a segélyekről érdeklődjem. Megmosolyognak. Igaz, 
kissé fanyarul. 

-  Hallottuk mi is, hogy milyen szóbeszéd járja lent. Megnyugodhatnak: a segély mind az 
övék. Szó sincs arról, hogy a kamatmentes kölcsönt ebből adnánk. Az ötszáz forintot az 
állam adta. Az csak gyorssegély volt. A lakosság adományait majd szociális helyzet, 
rászorultság és egyéb szempontok szerint osztjuk el. Nem lesz könnyű munka, talán imitt-
amott elégedetlenséget is szül, de egy biztos: ami pénz összegyűlik, az mind az 
árvízkárosultaké. Erről majd mindenki meggyőződhet. 

 
 
 

Haszon a kárban 

 
Az autó közönyesen rohant át velünk a rombadőlt falvakon. Imitt-amott már egy-egy 

felépült ház vagy emelkedő fal rántotta magához a szemet. Tunyogmatolcson egy felépült 
ház láttán döbbentem rá: van ebben a kárban haszon is! Igaz, hogy ára volt, de mégis! 
Tunyogmatolcson jártam akkor is, amikor még vízben állt, láttam a térdre huppant, 
szánalmas kis házakat, a vályogfalak amorf, hegyet utánzó omladékait. 
Egy mérnöktől kérdeztem: az összedőlt házak közül hány épült vályogból?-  Szinte mind. 

- A most épülő házak? 
- Hatféle típustervet készítettünk. Az építtetők ezekből választhatnak. Természetesen, 

valamennyi kőből épül. 
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Ötezer ház. A terveken nem nagyon tudok eligazodni, de úgy látom, valamennyiben van 
fürdőszoba is. Először enyhe túlzásnak vélem, de aztán megnyugtatnak. Az újjáépített 
falukban majd kilencvenmillió forint értékben létesítenek törpevízműveket. A fürdőszoba 
tehát nem kényszerül lomtárrá válni. S különben is: ötezer család kerül új otthonba, az 
esetek zömében jobb, egészségesebb körülmények közé. Az áttelepítések révén - az 
árvízveszélyes falukban nem engedélyeznek újjáépítést - nagyobb faluk alakulnak ki, 
bekötőutakkal, iskolákkal, egészségügyi intézményekkel, jobb közlekedési viszonyokkal. 

Laikus vagyok, de azt hiszem, nem túlzó kijelentés: ez a vidék urbani-zálódás 
szempontjából huszonöt évet ugrott előre. Azaz, hogy ugrik; mert a házak, utak, iskolák 
még nem készültek el. Megépülésükhöz még hihetetlen erőfeszítésekre, áldozatokra van 
szükség. De három hónap múlva már állnak az új arcú faluk, s láttukra elmondhatjuk: 
ennyi hasznunk volt a kárból. 

 

4. Az katasztrófa és következményei három évtized távlatából 
 

Idestova harminchét év telt el azóta hogy 1970 májusában az ár elöntötte a Szamos menti 
településeket és ezzel sokak életét elvette vagy megváltoztatta.  

A víz azokban a napokba megmutatta, hogy ő az úr. Építhet az ember gátakat véd 
műveket, ha természet meg akarja mutatni, hogy ki a főnök akkor meg is fogja tenni. Az 
ember gyarló és hajlandó azt hinni, hogy kénye kedve szerint megzabolázhatja a vizet. Az 
embernek rá kellene eszmélnie, hogy a víz nem ellenség akivel harcolni kell akit korlátok 
között kellene tartani, hogy ne árthasson. A víz az a természeti ellem, amelyiknek a földi 
élet létezését köszönheti, amely a ma ismert földfelszín kialakításában elévülhetetlen 
érdemekre tett szert és amely nélkül nem létezhetnénk. Meg kell ismernünk s a megszerzett 
ismeretek birtokában meg kell tanulnunk bánni vele. Nem lehet gőgösen lenéző módon 
viszonyulni hozzá. Alázattal s tisztelettel kell közelíteni hozzá s meg kell tanulni együtt 
élni vele s akkor saját javunkra használhatjuk erejét, életet adó energiáját. 

Az európai ember még mindig nem tanulta meg a természetet egy folytonosan változó és 
alakuló egységes egésznek felfogni. Még mindig csupán pár tíz évre előre gondolkodunk, 
amikor a természet rendjébe piszkálunk bele s meg se próbálunk kicsit nagyobb 
léptékekben gondolkodni amikor olyan beruházásokat tervezünk és kivitelezünk amik még 
az ükunokáink utódainak is befolyásolják majd az életminőségét. 

A Szamos völgyében akkor bekövetkezet események hatására kiépül román és magyar 
oldalon is egy új modern és lényegesen magasabb gát a folyó mindkét partján. Amelyet 
magyar oldalon a 2006-os esztendőben fejeztek be… 

Szatmáron a vasúti hidat megemelték s új magasabb pillérekre helyezték. Az akkori 
közúti hidat elbontották és közben két új közúti hidat építetek több méterrel magasabb has 
magassággal. Ezek után a folyón a 70es víznél nagyobb víztömeg is levonulhat úgy, hogy 
az ne hágja át a gátakat. 

 
Társadalmi szemszögből vizsgálva a történteket megállapíthatjuk, hogy a legtöbb árvíz 

sújtotta települést ujjá építették és jelentősen modernizálták ezáltal sokat fejlődött a vidék. 
Egyszersmind odaveszet a jellegzetes szatmári táj egy jó része is. 

Több település elnéptelenedett a bevezetett építési tilalom miatt. Romániában erősen 
szorgalmazták a faluról városra való betelepülést és a városi ipar fejlesztését. Ennek okán 
több új tömbház negyed is épült Szatmáron, amelynek a lakossága így jelentősen 
felduzzadt.  

Magyar oldalon a fehérgyarmati fejlesztések érdemelnek szót ahol egy új tömbház 
negyed és egy teljesen új városközpontot építettek fel.  



Magyar Vízügytörténet  Írásbeli feladat 

 32 2007. Január 

 
Zárszóként elmondható, hogy a pusztító árvíz elmosta azt, ami régi, ezzel teremtve meg a 

lehetőséget az innovációnak, amely révén a vidék látványos fejlődésen eshetett át. A 
gáterősítések révén a vidék 36 esztendőn keresztül megúszta, hogy újra víz alá kerüljön s 
talán még jó ideig nem is kerül. Ez is szép eredmény ugyan de nem szabad megelégednünk 
vele. Ügyesebben kéne gazdálkodni az áradások alkalmával az országon átfolyó 
víztömegekkel és megpróbálni tartalékolni őket az aszályosabb időszakra, amikor a 
növényzetnek igen nagy szüksége lenne az életet adó nedvességre. Miként őseinknek, akik 
fát és sót szállítottak a folyók hátán nekünk is fel kellene használni, a folyó nyújtotta 
lehetőséget, hogy árukat szállítsunk a lehető leggazdaságosabban és a lehető legkevésbé 
környezetszennyező módón. A folyó energiáját felhasználva gazdaságos és környezetbarát 
energiaforrásunk lenne, amely energia folytonosan meg ujjul és gyakorlatilag örök. Egy 
szó mint száz, a folyóval és a természettel meg kell tanulnunk együtt élni, és nem csak a 
legyőzendő ellenfelet kell látnunk benne. 
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