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 Magyarország jelentős részét földrajzi elhelyezkedése folytán mindig veszélyeztették 

az árvizek. Emiatt a társadalom életét az áradások, a velük való együttélés, az ellenük való 

küzdelem állandóan befolyásolta. A nagy áradások után az embereket jobban foglalkoztatta 

az a gondolat, hogy miképpen lehetne védeni földjeiket, házaikat és egyéb javaikat, hogyan 

lehet felkészülten várni a folyók kiöntését. Így van ez ma is, és így volt ez a korábbi 

évszázadokban is. 

 Korunk és a közelmúlt árvizeiről, árvízvédelmi munkálatairól rengeteg információnk 

van, azokkal számos könyv, tanulmány foglalkozik. Keveset tudunk azonban a XIX. sz. 

végi, XX. század eleji nagyvizekről. Különösen igaz ez azokra a kisebb folyókra, amelyek 

„csak” falvakat, esetleg kisebb városokat veszélyeztettek.  

 A Rába vízrendszere meghatározza az Alpokalja, Kemenesalja és a Kisalföld életét, 

ezért árvizei még a Trianon előtti Magyarország életében is jelentős eseménynek 

számítottak. Árpás térségében az elmúlt 120 év 3 legnagyobb árvizéből 2 a múlt század első 

harmadában következett be.  



A Győri Hírlap 1900. április 11-i száma 

 

 

„Fekete húsvét” 
 

  

1899-1900 telén rendkívül csapadékos időjárás volt a Rába vízgyűjtőjén. Dr. Réthly 

Antal jellemzése szerint 1899 decemberétől a havi csapadékmennyiség néhol a 30 évi átlag 

kétszeresére emelkedett.  Márciusban a Rába-Répce vízgyűjtőjén összesen 60 – 134 mm 

csapadék hullott, a hónap végén hó formájában. Április első napjaiban is havazás volt a 

térségben, s erre érkezett április 6-7-én egy jelentős eső. Az ausztriai vízgyűjtőn 2 nap alatt 

55-75 mm hullott.[19] Ezt követően 10-ig még kisebb esők voltak szinte mindenhol. Az 

önmagában is számottevő mennyiséget a vízgyűjtőn lévő, s az enyhülés hatására elolvadó 

hó tovább gyarapította.[10] Ennek hatására Virágvasárnap jelentős árhullám indult el a 

Rábán és mellékvizein. A Vasvármegye április 8-tól kezdve minden nap tudósított az 

eseményekről. A hírekből tudjuk, hogy víz alá került Szombathely egy része, Kőszeg, Olad, 

Kis-Unyom, Sorki-Újfalu és Dömötöri. A vármegye legtöbb közúti és vasúti hídja víz alá 

került, illetve megrongálódott. A vízgyűjtőnek ezen a részén összehangolt védekezésre nem 

volt lehetőség, de a Rábaszabályozó Társulat táviratai alapján a helyi főszolgabírák és más 

vezetők mindent megtettek a károk enyhítésére, ami helyenként – főleg a kisebb patakok 

mentén - eredményre is vezetett. „…ijesztő módon növekedett a víz , de Brenner János  

legott kocsira ült, s kihajtott a szőllősi határba, hol a vízleresztő árkot azonnal kiásatta, s a 

vizet a tulajdon rétjére eresztette, miáltal a veszély megszűnt.”[23] 

A rábai árhullám április 8-án tetőzött Szentgotthárdnál 400 cm-es vízállással, de 

mivel az esőzés folytatódott az apadást újabb emelkedés követte. Sárvárnál 9-én 8 órakor 

volt a maximum 493 cm-rel, míg Ragyogónál minden eddigi vízállást felülmúlva április 9-

én (vélhetően) este 11-kor volt a tetőzés 450 cm-es értékkel. Ezek a vízállások a töltésezett 

szakaszon is közvetlen veszélyt jelentettek. Sárvár alatt a magaspartot meghágva a víz a 

Répce-völgyet elöntötte. A Győri Hírlap április 10-i száma így tudósít: „A Rába ragyogói 

szakaszát az árvíz fenyegeti. Tegnap délután 

kirendelték a kecskédi, kenyeri-i, csengei, ostfi-

asszonyfai, csánigi, niczki, vámos-családi, urai ujfalui, 

patyi és rábasömjéni közerőket. A Rábaszabályozó-

társulat vonalain Borsodí Géza dr. igazgató a 

központból szakadatlanul veszi a jelentéseket és adja 

az utasításokat…A Rába…Ragyogónál átlépte az 

eddigi legmagasabb vízállást. ”  Másnapra a helyzet 

Árpás-Csécsény és Patona térségében is kritikussá vált, 

a védekezésre minden lehetséges erőt mozgósítottak: 

„Az alispán …a pozsonyi hadtestparancsnokságtól 

sürgősen egy század utászt kért pontonokkal és 

ladikokkal. Megkereste azonfölül az 

állomásparancsnokságot, hogy 400 főnyi gyalogságot bocsásson rendelkezésére” A 

katonaságon felül a csendőrséget is kivezényelték a közbiztonság fenntartása és életmentés 

céljából. A rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket is eredményezett, Győrött 

csónakokat rekviráltak a védekezés érdekében. A megfeszített védekezés ellenére a víz 

Várkeszőnél átszakította a jobbparti töltést, s a sebesi erdőnél meghágás történt. A 

védekezést az időjárás tovább nehezítette, délutánra a szél feltámadt, s egyre erősödő 

szélvihar keletkezett. Hajnali fél 6-kor végül Szanynál is szakított a Rába. [17]  Szerdára a 

szél ugyan csillapodott, de a veszély nem múlt el.  



A folyó Bogyoszlónál is 

átszakította a töltést, de ezt a szakítást 

elfogták, s helyreállították a védművet. 

Szanynál nem sikerült megakadályozni 

a község egy részének elöntését. Áradt 

a Répce és az Ikva is, s így Hanság, 

Rábaköz térségét gyakorlatilag minden 

oldalról fenyegette a víz.  

A Répce elöntötte Himód, 

Endréd, Szergény és Agyagos 

községeket is, de veszélybe került 

Kapuvár, Bősárkány és Sövényháza is.  

Április 12-én a felső szakasz 

végre intenzíven apadni kezdett. A 

tetőzés Győr térségében járt már. A Duna vízállása szerencsére nem akadályozta az ár 

levonulását. A Győri Hírlap a megfeszített munka mellett már kedvező híreket is nyújt: „A 

töltésekre a legnagyobb éberséggel vigyáznak, mert a sok esőzés és az árvíz azokat 

átnedvesítette. Szanynál még mindig védekeznek és dolgoznak a lokalizáláson. A ragyogói 

vízosztó művet az árvíz erősen megtámadta, nagy erőfeszítéssel dolgoznak megerősítésén. A 

Rába mindenütt apad” Az apadás 14-ére tette lehetővé, hogy Árpásnál a mentett oldalról a 

vizet a mederbe visszavezessék. Ennek érdekében a töltéseket átvágták.  

Az árvíz tetőző értékei, mint az addig észlelt legmagasabb vízállások a későbbi 

tervek számára mértékadó szintekké váltak. Ezért számos utalást találunk ezekben e 

rendkívüli árvízre vonatkozóan. [8], [10], [14], [15] 

  

 

 

Az 1900. évi árvíz utáni munkálatok 
 

 

Mint minden rendkívüli árvíz, így ez is átértékelte az eddigi adatokat. Az 

árvízvédelem és a térség nagyobb biztonsággal történő mentesítése ismét elsődleges feladata 

lett a társulatnak. A károk – a rendelkezésre álló 

adatok alapján – leginkább a folyó bal partján 

keletkeztek. A terepviszonyok miatt az egész Répce-

völgy és a Hanság veszélybe került. Nagyarányú 

töltésmagasítás kezdődött, melynek tervei 1905-re 

készültek el. „Az 1900.ik évi árvíz a Rába 

védtöltései mentén több szakaszon ... oly 

magasságra emelkedett, hogy azt már áthágással 

fenyegette, miért is a védtöltések mögött lévő ártér 

biztonsága okából a védtöltéseket emelni és 

erősíteni kell...elegendőnek mutatkozik, ha a 

védtöltések ezen árvíz fölött 0,6 méter 

magasságra...fognak kiépíttetni.” [14] A feladat 

végrehajtása jelentős földmunkával járt, mert a 

magasítás a töltések keresztirányú méreteit is 

növelte. A magassági hiányokon túl a korábbi tervek 



egyik hiányossága is előtérbe került. 1885-95 között a Szapud-ér torkolatától Sárvárig a 

töltés „kiépítése mellőztetett, ami azért történt, mert szavahihető tanuk azt állitották, hogy a 

Rába árvize a vasuti töltés és a Szapudér torkolata között lévő szakaszon végig huzodó 

magaslatot soha nem lépte át.” [8] A történethez hozzátartozik, hogy ezen kívül nyomós 

érv volt az is, hogy a töltés elhagyása 96 000 koronával csökkentette a költségeket. Az 

áprilisi árvíz ezt a „látszólag magas terepet áthágta s a Pereszteg és Köris-völgy mentén 

lévő határok elárasztásával a Répczébe – ennek árvizét is szaporítván – talált lefolyást.” [8] 

A társulati választmány a fentebb is megemlített  rendkívüli közgyűlésen Rábabogyoszló, 

Alsó és Felső Paty, Rába Kövesd, Jákfa és Trestyénfa községek ártérbirtokosainak kérelme 

folytán határozatot hozott e terület bevédéséről. A töltésmagasítás és töltéshosszabbítás 

1905-1910 között elkészült.  

A rendkívüli áradás rávilágított a Rába-vízrendszer kisebb folyóinak helyzetére is. A 

Répce, amely a Hanságon átfolyva a Rábcába torkollt, szintén jelentős területeket öntött el. 

Hagyományos szabályozási eszközökkel a 

lefolyást nem lehetett már javítani, ezért „a 

Répcze árvize által okozni szokott 

rongálások megszüntetése végett 

elhatároztatott, hogy a Répce árvize 15 m
3
 

kivételével egy árapasztó csatorna 

létesítésével a Kecskédi híd alatt lévő 25-26 

kilometerek között a Rábába fog 

bevezettetni.” [14] A vízi munkák 

elvégzésére a társulat 5452/1909 számon 

kapott alispáni engedélyokiratot. A csatorna 

15 méter fenékszélességű, mindkét partján 

töltésekkel határolt, 100 m3/s víz 

elvezetésére szolgáló összetett mederrel 

készült. A korabeli térképeken Gróf Cziráky 

Béla csatorna elnevezéssel szerepel, adózva 

a társulat 1911-ben elhunyt elnöke 

emlékének. 

 A töltésépítéseken túl átépítésre 

kerültek a térségben lévő hidak is. 1901-ben 

átépítették a sárvári hidat jelentősen növelve 

űrszelvényét. 1906-08 között pedig újjáépült 

a várkeszői, a Pápa-Csorna közötti 

vasútvonal Rába-hídja, a marcaltői, az árpási és a csécsényi híd is. Kisebb mértékben a vági 

híd méretei is változtak.  

 Mindezeken túl az ártéri erdők jelentős részét is kivágták, így növelve meg a 

hullámtér árvízi levezetőképességét. Ezek a beavatkozások összességében a lefolyási 

viszonyokat jelentősen javították az alsó szakaszon. Ennek áldásos hatását az 1925. évi 

árvíznél tapasztalhatta meg a társulat. 

 

 



Utószó 

 

 
Száz éves iratok, jegyzőkönyvek, tervek, újságok olvasása önmagában is 

felejthetetlen élményt nyújt. Jóleső érzés, ha az ember talál valamit, amivel úgy érzi, 

gyarapíthatja tanulmányát. Minden dokumentum azonban nem kerülhet bele egy komoly 

tanulmányba. Csak akkor, ha van Utószó… 

 

Víz-lesen 

 

Ha lehet az ember lánylesen, szalonkalesen, szeretném én azt 

látni, miért ne lehetne vízlesen is? Ámbár e leseknek e legutóbbi 

módját, mint reformátor az újítások terén Győr városa hozta 

először divatba. 

Történt ugyanis, hogy a Rába fölöttébb komiszkodott. Ez 

még enyhe kifejezés a tisztelt folyóra nézve a mostani alkalommal, 

mikor csúnya sárga hullámaival egészen elöntötte a búzatermő 

híres Rábaközt. Nőtt, egyre nőtt a folyó. Tarajos fejét belevágta 

már a Radótér sarkába is és elnyeléssel fenyegette ezt a kis földi 

paradicsomkertet.  

 Ilyen körülmények között persze a város hatóság nem 

maradhatott tétlenül. Gondolt egyet és határozott. 

Azt gondolta és azt határozta, hogyha a víz eléri a 

hagyományos 5.60 m magasságot, hát akkor a hivatalnokoknak 

meg kell szállania a védtöltéseket hősiesen s habár vizesen is, de 

megvédjék. 

Hanem a Rába ekkor egyszerre megbicsakolta magát. Nem 

akart áradni, legfeljebb csak minden három-négy órában egy-egy 

negyed czentit. 

A hatóság vakarta a fejét. (Mert hisz a hatóságnak is van 

feje.) Mikor oszt bekövetkeztek a húsvéti ünnepek, s a hivatalnokok, 

miként az apostolok hajdanán elszéledének, a hivatalból 

kibocsájtottak egy ukázt, amely így szól: 

„Felhívjuk az árvédelemre kirendelt tisztviselő urakat, hogy azon 

esetben, ha a vízállás eléri az 5.60 m magasságot, a további 

utasítások bevárása végett, a városházán azonnal jelentkezzenek.” 

 Schwartz a kistermetű, fürge ember körözte ezt az ukázt, 

melynek szigorú hangjai megdobogtatták a tisztviselői szíveket. 

 Az ukáz elolvasása után nem is lőn más gondjuk, minthogy 

betelepedjenek  vízmércze szomszédságában lévő Weisel 

kávéházba. 

 

 

 Itt játszódtak le aztán a következő jelenetek: 

 Az egyik aljegyző karambolázott. Keze a dákón pihent, de 

gondolata a vízmérczén kalandozott. Egyszer csak azt mondja: 

- Teringettét már 555. 



Partnere rábámult: 

- Dehogy, hiszen csak harminczas karambolt játszunk. 

Neked tizenkilenczed van. 

- Czentiméterekben? 

- A gutát. Számokban. 

Egyik asztalnál a fogalmazó úr hűselt. 

- Fizetek. Egy pikkoló kapucziner, öt czigaretta. 556 és fél. 

- Kérem, kérem, szabadkozik a pinczér, hova lennénk az 

áldatlan konkurenczia mellett, ha ilyen drágán mérnők a 

kapuczinert. 

- Vagy ugy! 

Az alsózó tanácsos úr egy ízben 557 kvartász bélát mondott be 

czentiméterekben. Egyszóval nagy volt a zavar. A Weisel kávéház 

egész éjjel hangos volt, de sem karambolban, sem alsósban, sem 

pikolókban nem szoríthatták ki a vizetlesők az 560 czentimétert. 

A Rába megjuhászodott, s csendesen locsolta a Radótéri 

partokat. 

 

Napos 

 

 

 

Ezt írta a Győri Hírlap 1900. április 14-én. 
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