
I R O D A L M I SZEMLE. 
A G a r a m á r a d á s a Zó lyom vármegye v i zkörnyékén az 1899. 

év május hó 8—12. napjai között. 

Ily czimén Beszterczebányán Kaán Károly m. k. erdész 
tollából egy füzet jelent meg, a mely 8 képpel és 4 grafikus 
rajzlappal illusztrálva érdekes adatokkal járul a zólyomvármegyei 
kincstári erdöbirtok gazdasági történetéhez. Mivel tudomásunk 
szerint e füzet nem fog a könyvkereskedelemnek átadatni, érdekes 
tartalmával e helyen kívánjuk szakközönségünket megismertetni, 
egyszersmind bemutatván a képek egy részét is. 

A bevezető sorokban a szerző kimutatja, hogy Zólyommegye 
hegyrajzi viszonyai mennyire kedvezőek a csapadék képződésre. 
Az egész vidék forrásokban és vizerekben bővelkedik, a melyek 
vizbősége a fának vízen való szállítására ős idők óta felhasznál
tatott, de egyszersmind ismételten nagy károknak is volt kútfor
rása. E mellett azonban „nagy szerencse a Garam völgyére, hogy 
az erdőpusztitások nem öltöttek e vidéken olyan mérveket, minők 
nagyobb szabású vízmosásoknak, s a hordalék anyag képződé
sének lehetnének eredő okozói, s következményükben esetleg a 
Garam medrének sekélyebbé tételére is vezethetnének." 

„Éppen ily kedvezőnek jelezhető az a körülmény, hogy a 
lakosság a folyóparti füzeseket és égereseket még a legtöbb 
helyütt megkímélte, s igy partszakadások csak helylyel-közzel a 
védtelen pontokon jelentkezhetnek." 

I, Géza királynak a szent benedeki apátság részére szóló 
1075-ben kelt adomány levele,*) mely szerint a Garamon járó 
tutajok után fizetett vám az apátságot illeti, tanúbizonysága annak, 
hogy a tutajozás ősrégi. Nemkülönben az usztatás is nagy múltra 
tekinthet vissza, hiszen a besztercebányai gereb a 16. század 
második felében épült. 

„E hosszú idők alatt, s a vízen való anyag-szállitásra szolgáló 
berendezések fokozatos fejlődése mellett elképzelhetjük, hogy a 
Garam és mellékágainak időközönként jelentkező áradásai elég 
bajt és kárt okoztak a vizén való anyag-szállítás üzemében, s a 

* ) L . Tomcsányi Gyula : , A garammenti kincstári erdőkben alkalmazott 
szállítási rendszer ismertetése" czimü munkáját. 



jelentkező vizái-adásoknál éppen e berendezések komplikálták azokat 
a veszélyeket, melyek a Garam vidékét ily körülmények között fe
nyegették. " 

„Történeti adataink szerint már 1575-beii nagy árviz szaki-
tóttá át az alig 28 éves gerebet. Április 16-ától 24-éig ugyanis 
folyvást zá])or esett, s a Garam annyira megáradt, hogy Breznó-
bányától kezdve Zólyomig a hidakat mind elvitte, a gerebet pedig 
átszakítván, sok ezer hasábfát sodort magával." 

„Nagy árvizek voltak még ezentúl is. A fa- és szénmeste
rekkel a későbbi években eszközölt leszámolásoknál többször 
tesznek említést arról, hogy az árvizek a gerebet elszakították és 
sok fát sodortak el. A benesházai m. k. erdőgondnokság irattárá
ban is akadtam rendeletekre, melyek az 1813. évi árviz folytán a 
vaczoki fürésztől és a garam partjairól elsodort fürész-rönkö 
anyag elszámolására vonatkoznak." 

„Vízmagasságot jelző és egyes épületeken elhelyezett táblák 
manapság is tanúi a fölötte nagy vízállásoknak." 

„Beszterczebányán, a gerebmühely oszlopán elhelyezett 
tábla 1784 márczius 30-áról, a kamaraház mentén, az állami 
felsőbb leányiskola előtti bástya-falon levő emlék 1813. augusztus 
25-éről, a kincstári négyes tiszti lak lábfalazatán levő tábla, ép 
ugy a gerebtéren levő készletáru raktár oszlopába vésett felirat 1853. 
május 7. illetve 8-áról szolgálnak adatokkal a multak emlékeihez.1' 

„1853. május óta azonban a Garam és mellékágai oly 
veszélyes mértékben nem duzzadtak fel, s az árviz veszedelem 
oly nagy mérvben nem fenyegette a vidéket, mint az 1899. évi 
május 8—12 közötti időben." 

Az 1898 99. évi tél hódus volt, az összegyűlt hótömeg azon
ban kora tavaszszal lassú olvadásnak^ indult, ami igen kedvező 
befolyással volt az usztatás menetére. Április végén valamennyi 
gereb udvarában már sok volt a leérkezett fa. 

Május hó 3-án a hőmérsék hirtelen emelkedése mellett meg
eredt az eső a Garam egész vizkörnyékén. Május hó 5-én a be
nesházai megfigyelő állomás 41*4, a dobrócsi 30*5, az óhegyi 46'9 
mm. csapadékot jegyzett fel. 

A rezsőparti gereben már május 6-án érezhető a viz roha
mos emelkedése, „miért is a fának gyorsított kiszedéséről kellett 



2. kép. Fatorlódás a kövizi völgy betorkolásánál a Fekete Garamon. (Háttérben a szögben tört Garamhid.) 



annál is inkább gondoskodni, mert a kis-garami készletező gereb 
alatt a Garam-menti bozótokban fennakadt fatorlaszokat (az u. n. 
kulcsokat) az emelkedő viz magával sodorja s a gerebbe vonszolja." 

Tutajok már nem járnak a Garamon, kikötöttek s várják a 
viz apadását. 

Beszterczebányán a vizmagasságjelzö május 7-én 133 cm-t 
mutatott, mindazáltal nagyobb veszélytől még nem tartottak, mert 
az esőzés e napon alább hagyo.'t 

Május hó 8-án azonban újból megeredt az eső teljes erővel 
s ugy Rezsöparton mint Beszterczebányán mindinkább megtelik 
a gerebudvar nemcsak fával, hanem mindenféle giz-gazzal, a mely 
a fogközöket elzárja. A Garam vizállása e napon este 8 órakor 
Beszterczebányán 148 cm,, 9-én esti 101 2 órakor azonban már 
183-ra szökött. 

„A vízállásnak az egész vonalon ily rohamos mértékben 
jelentkező emelkedése a legsürgősebb védelem munkáját teszi 
szükségessé mindenfelé. Rezsőparton, bár az előző napokon hatvá
nyozott munkaerővel 2000 iirm.-t meghaladó tűzifát szedtek ki, 
az ár ujabb és ujabb anyagot sodor a gereb udvarába. Hozza a 
sülyedt fát, hozza a bozótokban, a partokon fennakadt tüzifaanya-
got; tuskókat, gyökeret, gályákat, ágakat, melyek elzárják a gereb 
fogközeit, s a viz lefolyása elé leküzdhetetlen akadályokat gördí
tenek. Elszabadult tutajok, evező rudak stb. kerülnek a viz 
tükrébe, melyek a gerebíőgak sora elé torlódva a védelem mun
káját csak nehezebbé teszik." 

„Beszterczebányán hasonlók, sőt a jóval magasabb vízállás 
mellett azért is nehézkesebbek az állapotok, mert a gerebudvarba 
kerül a folyó felső vidékének minden szennye, a vágások lemosott 
hulladéka, a sok galy, ág, forgács, melyet a rétek tavaszi tisztítása 
alkalmából, s a tutajkötö helyeken a partok szélére meg a vízbe 
hánytak." 

.,A szabad Garamon a zólyom-lipcsei. a szent-andrási, a 
péterii és jeczenyei erdögonknokságok völgyeiből úsztatott, s a 
rezsöparti gerebfogak között átsikamlott tűzifa-anyag, a partokról 
elsodort tutajok, szálfák, rönkök stb. mindinkább, s fokozódó mér
tékben töltik meg az lVs kilométer hosszú gerebet, s teszik küz
delmessé a fogsor-közök legalább oly mértékű megtisztítását, hogy 





a gcrebudvarba toluló ár lefolyást találjon. Tüzifakiszedésről e 
napon már szó sem lehet; ezt kizárja a gereb szerkezete, kizárja 
•a hatalmas ár, meg az a körülmény, hogy a nagyon is hosszú 
gereb védelme minden munkaerőt leköt." 

„A gerebzsákalsó felén a Garam leszűrt vizéből felfogott minden
féle anyag gyorsan gyülemlik, erősen torlódik, s a gerebudvarnak 
védő falán hova-tovább jobban átömlik az ár. A munka tehát a 

:gereb szilárdítására, meg arra szorul, hogy a gerebudvar védő 
falán átcsapó viz a felfogott faanyagot magával ne sodorja; mert. 

-ez nemcsak anyagveszteség lenne, de a garamparti városrész vesze
delmét is fokozhatná." 

„Ily körülmények között borult az éj május 9-én a Garam 
völgyére! Sötét, borzalmas éjszaka ! Az eső folyton hull alá, az ár 
•emelkedik!" 

„A beszterczebányai gereb köpillérein száraz fenyőfából tüzet 
• •aknák, hogy világítson az ilyen tüz is a védekezés munkájához, 
melyet fáklyák fénye mellett az intézők parancsai szerint végez
nek a bőrig ázott gereb-ácsok, az úsztató munkások, s egyéb 
kirendeltek." 

„A vízállás az éjszaka folyamán is veszedelmesen növeke
dik! Esti IOV2 órakor Beszterczebányán a szabad Garam vízmérő 
léczén 183 cm. volt a vízállás, s már 10-én reggeli 2 órakor 191 
-•:m.-ve emelkedett. A viz átcsap már a védőfalakon, s a gereb 
melletti erdőtiszti s erdőöri lakokat is körülfogja az ár. Itt-ott már 
.tutajtalpakat vernek a védekezéshez s a csónakokat a lakások elé 
vonják." 

„Minden házban kigyúlnak a lámpák — virrasztanak!" 
„Beggeli 3 óra tájt a veszedelem minden védekezés daczára 

oly mérveket ölt a gereben, mely már annak szilárdságát annál 
is inkább kérdésessé teszi, mert a viz lefolyásának a megfelelő 
mértékben módot nyújtani a legnagyobb erömegfeszités daczára 
sem lehet. Nyilvánvalóvá s clodázhatlanná vált, hogy a víznek 
wtat kell nyitni, a gerebet át kell vágni, mert csak igy vehető 
eleje nagyobb katasztrófának, mely egyben az összegyűjtött anyag 
nagy veszteségével járna!" 

„Megindult tehát a munka a gereb felső végén, hol az udvart 
•a felfogott anyag ki nem töltötte. Itt a gerebfogak elé torlódott 





anyag eltávolítása mellett az uszó, hárító szálfák elhelyezése volt 
-az átvágás előtt a legsürgősebb teendő, hogy a gereb-szakasz 
megnyitása s az ár apaszlása daczára az udvarba még folyton 
sodort anyag veszendőbe ne menjen. E hárító szálfákat jobban 
,,uszó-sarkanytuk"-nak nevezhetnek, mert egyik végok a parthoz, 

•a gereblábhoz erősíttetett, a másikat pedig a viz árja felé feszitették 
ki, s igy az uszóanyag a nyitott résektől elterelődött, a hárító 
szálfák mellett tova sikamlotl." 

„Reggeli 4 órakor vágatott át az első két járomköz, s a viz 
hatalmas erővel tört át a megnyitott résen. Az uszó tűzifa eltere
lése elég sikerrel járt, s a gerebudvar vízállása megcsappant 
annak daczára, hogy a szabad Garamon a viz magassága 2 óra 
alatt ismét 5 cwi.-rel emelkedett s 196 cm.-re hágott." 

„De lássuk a Garam felső vidékét." 
„A rezsőparti fürész rakodója mellett haladó Sebesér patak 

felduzzadt vizébe omlott a vállalkozó néhány épületi fa garmadája, 
mely elzárta a patak medrét, s igy a fürész és rakodó tere viz 
alá került." 

„Az éjet a rezsöparti gerebnél is a védekezés munkája fog
lalja le. Az ár, mely itt is már 115 « « . - r e hág, bár folyton emel
kedik, virradatig nagyobb veszedelmet nem hozott. Reggeli öt 
órakor azonban feltépi a hatalmas viz a rezsöparti gereb felső 
végén levő orsópadokat s rést tör magának. A gyengébb kőszek-
rényes gereblábak koronáit lesöpri az ár, s a védőfalakon is 
rongálódások keletkeznek. A gerebszakadáson mintegy 400 ürm* 
tűzifa, tutajok, szálfák stb. szöknek át a szabad Garamba s veszik 
útjukat Beszterczebánya felé." 

Ugyané napon (10) a Sebesér patakot elzáró pieszoki gereb 
is átszakadt s bár elzárása csakhamar sikerült, 500 ürwfi tűzifát 
sodort az ár a Garamba. 

„De nemcsak erre, hanem Rezsőpart fölött a Garam felső 
folyásában, s annak mellékágain is mindinkább kritikussá válik a 
helyzet." 

„A Kemény Gábor vizfogó kapuja bár állandóan nyitva áll, 
az udvarába toluló vizet már az előző napon (9-én) sem tudta 
lebocsátani, s a telt vizfogó árapasztóján is már 70 cm vízállás 

.jelentkezett. A kő vízi völgy utján tehát a vizfogó felé már közle-



. kép. A beszterczebáiryargerebtér víz alatt. (Hátiérben az egyik erdőtiszti lak. 



kedni sem lehet, mert a Fekete-Garam és a Köviz találkozásánál 
alkalmazott hidat ugy eltolta az ár, hogy középvonala tompa 
szöget alkot, s mert a viz már a völgyi uton halad." 

A Fekete-Garamot elzáró készletező gereb, mely az egész 
vidék fáját összegyűjti még ellentáll a roppant nyomásnak. Kis-
Garamon és Cserpatakon a parti házak viz alatt állanak. 

Eközben Beszterczebányán lankadatlanul folyik a védekezés. 
A vizállás esti 8Vs órakor már 204 cm. A gereb felső végének 
védőfala viz alatt áll, a tutajsurrantó kőszekrényeit kiemelte és 
elsodorta a viz. 

„Ez időtájt már nemcsak a tűzifa gereb vidékét, de 
az egész város lakosságát pánik fogja el. A gereb környéke 
már viz alatt van. A város alsó felében a Garam átlépi 
partjait, s a parti lakók házait vizzel veszi körül. Oldalt a 
Bisztricza patak fenyeget hatalmas áradásával. A város erdő
gazdaságának úsztató berendezéseit áttörte a félelmesen meg
duzzadt patak. Házakat alámos és a hasábfán kivül hid és gereb 
részleteket s egyéb anyagot hord a partjamenti gyári berende
zések vizi müveihez." 

„Itt már a katonaság végzi a mentő és védekező munkákat, 
ép ugy mint a Garamon a luczatői vasúti állomás mellett az előző 
évben épült, Libetbányára vezető uj közúti hídnál, mely előtt az 
elszökött és szétbomlott tutajok, meg a tűzifa mindinkább nagyobb 
torlaszokat alkot." 

„Esti 10 órakor rémhíreket hoz a táviró, melyek csakhamar 
hivatalos megerősítést is nyernek, hogy t. i. a Fekete-Garam kész
letező gerebje átszakadt s a tűzifa ezrei utat törve a rezsöparti 
gerebeken, lefelé indultak a nyilt Garamon. Hajnal felé várják a 
nagytömegű anyag Beszterczebányára érkeztét! A gereben a 
változatlanul 206 cm. magas és még kellő lefolyást nem találó 
vizállás miatt s a fenyegető átszakadások veszélyének elhárítása 
czéljából, meg a jelzett veszedelemre való tekintettel átvágják a 
Koháry nevü tutaj áteresztő orsóit. Uszó terelő rudakat helyeznek 
el előtte is, meg ott is mindenütt, hol a gereb szilárdsága már 
veszélyessé vált. Ily helyeken különben czölöpöket vernek s vas-
lánczokkal és vaskapcsokkal erősitik meg a roskadó részeket." 

A Fekete - Garam gerebenek átszakadásával kiszabadult. 



8—10000 ürm3 fa, a mely a gerebnél 2—8 m. magasra torlódott 
volt fel, rombolva indult lefelé. Egy része az elöntött réteken 
ismét lerakódott, zöme azonban 20—30 perez alatt Rezsöpartra 
ért, széttépte a felső rönkgereb orsópadjait, félretolta a középső 
kőszekrényt s azután továbbhaladt az alsó (zólyombrezói) tüzifa-
gereb felé, a mely szintén nem tudott ellentállani az óriási nyo
másnak. 

A vizár igy haladt tovább lefelé, a magával vitt faanyaggal 
elárasztva a völgymenti földeket, másfelől az elárasztott rakpartokról uj 
anyagot sodorva magával. A fa túlnyomó részét csak a luczatői 
uj hid tartoztatta fel. ámbár ez is derékban megtört az egyik 
pillér elcsúszása folytán! 

Ez a körülmény, hogy t. i. a libetbányai hid kiállotta a mögötte 
feltorlódott viz és fa nyomását, ez mentette meg Beszterczebányai 
is nagyobb katasztrófától. 

Május 11-én már némileg apadt a Garam s az eső is szünö-
félben volt. 12-én már rohamosan fogy a víztömeg. A munka most 
a fatorlaszok szétbontása és a fa biztonságba hozatala körül forog. 

„Ha mindezek után — úgymond a füzet — futó pillantást 
vetünk az egész erdöigazgatóság területére, azt látjuk, hogy a 
nagy csapadékmennyiség, mely az átázott talajon oly rohamosan 
jutott le a völgyekbe, nagy károkat okozott a már jelzetteken kivül 
is az egész vonalon. Az árvizet a rendkívüli meteorológiai körül
mények idézték elő, következményeit a faanyagok vízen való szállí
tása súlyosbította." 

„Az úsztató csatornák hálózatában s az úsztató patakok 
partvédő müveiben tetemes rombolást okozott a viz mindenfelé. 
Az erdei utak kimosódtak, a hidak megrongálódtak, vagy elseper-
tettek." 

„Vaczokon 3 holdon, Ortuton kisebb területen földcsuszam
lások történtek. A Garam és mellékágain part beomlások, öblös 
kimosások észlelhetők, melyek több-kevesebb kárral jártak Vaczo
kon, Lopéron s másutt is, de főleg Majorfalva határában a Garam 
egy tagban mintegy 150 öl térfogatú területet szakított ki a mező
gazdasági földekből." 

,,A favállalkozók nagy kárt szenvedtek az árviz folytán, mert 
az elszabadult épületi fa és tutajok egy része teljesen veszendőbe 



ment, más részét pedig a garamparti bozótokból és torlaszokból 
kellett kivontatniuk, vagy a mezőgazdasági földeken összeszedniük." 

„Kész tutajok szétroncsolódtak, evezörudak elkallódtak s a 
felteherre szánt fürészárukból és rönkökből is sok ment veszendőbe. 
Az úsztató müveken az árviz okozta károk mintegy 15,000 korona 
helyreállítási költséget igényeltek." 

„Az úsztatott fával a nagyobbmérvü veszteség mellett üzemi 
zavarok is álltak elő. miután a rezsöparti átszakadt gerebböl el
szabadult, s a vasgyárak szükségletére hivatott lágyfa nagy része 
Beszterczebányára került s itt ily anyag nagyobb tömegben csak 
nehézséggel volt értékesíthető.1" 

„Nem érdektelen feljegyeznem végül, hogy az árviz lezajlása 
után a beszterczebányai gerebben meggyülemlett tüzifaanyag ki
szedése alkalmával 5 lábas bükkfa hasábok is kerültek elő, melye
ket a sebes vizár emelt ki a Garam fenekéről. Miután szenités 
czéljából ilyen hasábokat 1870 óta nem készítettek, azok leg
kevesebb 30 év óta hevertek a Garam fenekén. A hasábok sötét 
színűek, de anyagukban még teljesen épek voltak." 

V i d é k i l e v é l . 
Ada lék V a d a s Jenőnek „ a tö lgyerdómüve lés némely h ibá i ró l" c z i m ü 

cz ikkéhez . 
A fent emiitett czikk*) olvasásánál néhány idevágó tapasztalat 

ötölvén eszembe, a lehető röviden ide kívánom iktatni azokat. 
Hogy mennyire igaz Vadasnak az az állítása, hogy magke

reskedőink a megrendelt kocsántalan tölgymakk helyett a szaporább 
s könnyebben hozzáférhető kocsános tölgymakkot vagy legjobb 
esetben keveréket küldenek, arra csattanós példával szolgálhatok. 
Az itteni erdöhatóság 1897 őszén több száz hl. kocsántalan 
tölgymakkot rendelt egy sziszeid czégtől, mely kocsános mellett 
ilyet is hirdetett. 

Gyanúperrel élvén a hivatal, jónak látta a megrendelő levél
ben külön hangsúlyozni, hogy a makk ne csak ép, egészséges, csira-
képes, jól kezelt és csomagolt legyen hanem csak úgy fogadtatik 
el, ha tiszta kocsántalan makk. S íme mégis az történt, hogy a 

* ) Erd. Lapok 1901. I. f. 1. old. 


