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bér 20.-án indult nagy útjára. 4 szán, 52 kutya és 4 hónapra való eleség volt 
velük. Egyenesen délnek haladtak. Október 23.-án érték el a 80. szélességi fokot, 
31.-én a 81., november 5., 9., 13. és 16.-án a 82., 83., 84. és 85. fokot. Itt a 
Maud királynéról elnevezett magas hegység (a Shackleton fölfedezte Alexandra-lánc 
folytatása) állta utjokat. A jégárakkal borított hegyláncon nem csekély küzdelemmel 
keresztül vágva magukat, december 6.-án a 87° 40' szélességen 3275 méter magas
ságban elérték utjok legmagasabb pontját. Innen kezdve enyhén délnek lejtő fenn
síkon aránylag könnyen haladhattak. December 8.-án elérték Shackleton rekordját 
(88° 23'), 10.-én a 89. fokot s 14.-én a déli sarkot. Gondosabb csillagászati hely
meghatározásuk ekkor 89° 55'-et eredményezett, ezért másnap tovább mentek még 
s teljes bizonyosság kedvéért még 8 km küllőjü körben bejárták a környéket. A 
déli sarkon, 3200 méter tengerszín feletti magasságban sátrat ütöttek és kitűzték 
a norvég lobogót.

December 17.-én kezdték meg visszatérő utjokat. Naponta átlag 36 km-t 
hagytak hátra s 1912 januárius 25.-én 2 szánnal, 11 kutyával baj nélkül teljes 
számban megérkeztek téli szállásukra. Távollétük alatt Prestrud hadnagy harmad
magával partra szállott a King Edward VII. Land-en, ami eddig még semmiféle 
expedíciónak nem sikerült. 1912 január 30.-án a Fram az expedíció egész személy
zetével fölszedte horgonyait s március 7.-én befutott a tasrnaniai Hobart kikötőjébe, 
ahonnan a távíró egyszeriben szétvitte a hírt a szerencsés lefolyású expedícióról.

Kevéssel rá híre járt, hogy Amundsen ugyszólva megállás nélkül folytatni 
készül útját az északi sarkvidékre. Ezt az expedíciót, bár halasztást szenvedett, a 
norvég nemzet páratlan lelkesedése kétségtelenül már a legközelebbi jövőben lehe
tővé teszi. A norvég országgyűlés 1912 április 16.-án tudvalevőleg 136,365 norvég 
koronát ( =  kb. 182,000 K) szavazott meg Amundsen északsarki expedíciójára.

Amundsen 1912 augusztusában érkezett meg Kristianiába. Ott tartotta meg 
első előadását a norvég földrajzi társaságban. Kevéssel reá európai és amerikai 
körútra indult. Társaságunkban — az eddigi hirek szerint — október 21.-én tartja 
meg rendkívüli érdeklődéssel várt előadását. Halász Gyula.

Irodalom .
E. Radolph and S. Szirtes ín Strassbarg. Das Kolumbianische Erdbeben 

am 31. Januar 1906. III. Teli. Leipzig 1912. (Beitráge zűr Geophysik.)
A múlt alkalommal e helyütt ismertettem szerzőknek a kolumbiai földrengést 

tárgyaló munkájuk két első részét,1) amelyikben a makroszeizmikus anyagot dolgoz
ták fel. A most megjelent harmadik részben a földkerekségén a műszerekkel nyert 
feljegyzések eredményei vannak tudományosan feldolgozva, és mint egyik igen 
sikerült monográfia felette megérdemli, hogy eredményeivel foglalkozzunk.

A közeli állomások feljegyzéseiből kiszámították, hogy az epicentrum helye,, 
az északi szélesség 0° 50' alatt (4: 20') és a nyugati hosszúság 81° 32' alatt volt 
(4- 40) tehát óceáni területen. Az epicentrális idő 15 óra 35 perc és 51 mp., 
(dr 3 mp-)-

Összesen 73 obszervatórium anyagát használták fel és a legnagyobb távol- *)
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ságból nyert használható feljegyzés Colombo és Batáviábólv aló: 18500 km. Az első 
táblázat közli ezeket az adatokat fázisok szerint csoportosítva. Másodszor állomá
sokként találjuk az anyagot. A harmadik táblázat közli mind a három főfázisra, 
számított hullámsebességeket a különböző epicentrális távolságú állomásokra, majd 
ezeket csoportosítva is találjuk. Az Így kellően előkészített anyag diszkussziójában az 
alábbi eredményeket vezetik le. Feltűnik, hogy a legtöbb állomás szeizmogramm 
leolvasását nem fogadhatták el és az még alapos megrostálás és mérlegelés alá 
került és igy sikerült azt egységessé tenni. Az időgörbe megszerkesztésénél a 8 
állomás adataiból számított epicentrumból indultak k i; az epicentrumnál nem annak 
pont alakú voltát tételezték fel, hanem mint a vetődés kiterjedésének egyik pontját 
vették figyelembe. Ez a számítás eredményéből adódott egyik határérték.

Az elért eredmények vizsgálatánál szembetűnik az, hogy a szerzők úgy a 
Schmidt, mint a Kövesligethy-féle elmélet helyességét kimutatták és ezt egyik sema
tikus ábrán is szemléltetővé tették. Szerintük a Schmidt elmélete csak azon rengés
sugarakra áll, amelyek kb. 3300 km. mélység felületig futnak a Föld belsejébe^ 
•ezeknek a sugaraknak alakja a központ felé konvex. Mindazok a sugarak, melyek 
a 3300 km sugarú földmagban haladnak, azok Kövesligethy elméletének hódolnak. 
A szerzők vizsgálatai szerint a Föld három részből áll, a külső kéregből, amelynek 
-vastagsága kb. 1700 km, továbbá van a két rétegű mag, ennek külső burka kb 
1600 km vastag. Wiecherttel elentétben azt találják, hogy a kéreg és a mag határán 
nincsen diszkontinuitásos felület, hanem egy átmeneti réteg, melynek vastagsága kb 
300 km, ugyanilyen átmeneti réteget tételeznek fel a földmag két része között is. 
A belső magon belül uralkodó viszonyokra megjegyzik, hogy a rugalmassági együtt
ható a Föld középpontja felé nem lehet kisebb, mint a mag külső rétegében, a 
belső magban azonban kisebb hullámsebességeket nyertek, amit avval magyaráznak, 
hogy bár állandó a rugalmassági együttható, a sűrűség mégis változó, vagy ami 
szerintük még valószínűbb, hogy mindkét tényező olyan értelemben növekszik, 
hogy viszonyuk a Föld belseje felé a sebesség csökkenését szabja meg.

A longitudinális hullámcsoport sebességeit a különböző mélységekben kiszá
mították és a táblázat eredményei szerint ezeknek a hullámoknak értéke a felületen 
6.98 km/sec., majd a mélységgel lassan növekszik és 1800 km körül eléri maxi
mális sebességét közel 13 km/sec.-ával, itt állandó marad 3200 km-ig, onnan lassan 
csökken és 11.4 km/sec.-ra száll alá. A transversális hullámok sebességeit szerzők 
közvetlen nem vezették le, de vizsgálataik szerint a két hullámrendszer sebességei
nek egymáshoz való viszonya 1 : 1'74. R udolph  és S z ir te s  a kolumbiai földrengés 
mikroszeizmikus anyagának feldolgozásánál figyelembe vették az utóbbi évek tudo
mányos eredményeit és Kövesligethy, Benndorf, Wiechert, Zöppritz, Jordán, Knottf 
Oldhatn és különösen Schmidt jnagyjelentőségü elméleti vizsgálatait kritikailag is 
megvizsgálták. Természetes, hogy az egy földrengés anyagából számított és nyert 
eredmények, bármilyen szépen egyezzenek is, nem általános értékűek, éppen ezért 
felette kívánatos volna, hogy hasonló felkészültséggel újabb világrengések is ilyen 
irányú feldolgozás alá kerüljenek, mert csak is akkor lehet általános értékű törvé
nyeket levonni, ha tényleg különböző esetekben egyazon eredményre jutunk. Annál 
fontosabb az ily irányú vizsgálat, mert az utóbbi években határozott haladás van 
a szeizmológiai műszerekben, a hálózat is nagyobbodott, a szolgálat javult, sok 
helyütt jól analizálják a szeizmogrammokat és mindez hozzájárul ahhoz, hogy köny- 
nyebben jobb eredményeket lehet elérni.

R udolph és S z ir te s  érdemes munkát végeztek a kolumbiai földrengés anya
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gának ilyen monografikus feldolgozásával és ha van némi észrevételünk, az csak az, 
hogy miért jelenik meg az 1906 januárius 31.-i földrengés feldolgozása csak most.

Dr. Réthly Antal.
Helyesbítés a „Kecskeméti földrengés elemeiről"1) Írott cikkemhez. Az

ógyallai szeizmografikus időadatokra vonatkozó összes megjegyzések onnan szár
maznak, hogy a június 19,-i hazai földrengési bulletinben megjelent és tőlem át
vett adatok megállapításánál már eredetileg 10 perces elolvasás történt amint az 
utólag kiderült. Az Ogyalláról beszolgáltatott időadatokban időhiba nem volt. Szabó 
Bálint asszisztens úr az időadatokhoz csak a korrekciókat szolgáltatta, amelyek dr. 
Pécsi Albert asszisztens úr szerint példásan pontosak és igy a durván hibásnak 
jelzett időadatok nem származnak tőle. Dr. Réthly Antal.

T ársaság i ügyek.
Választmányi ülések.

1912. május 30.-án. Elnök : Dr. Lóczy Lajos.
Főtitkár jelenti, hogy a veneziai Ufficio Idrografico csereviszonyba óhajt lépni 

a Társasággal. A választmány a csereviszonyt megszavazza.
Főtitkár jelenti, hogy a Társaság védnöke, Fülöp Szász Coburg Gothai her

ceg ezer koronával járult a Lóczy-alaphoz. A választmány az adományért hálás 
köszönetét mond.

Rendes tagoknak megválasztattak: 1912-től:
1. Garán János dr., takarékpénztári pénztáros, Székelyhid. (Ajánlja: Halász Gyula.)
2. Kürti Paula dr., székesfővárosi tanárnő, Budapest. (Ajánlja: Pécsi Albert dr.)
1913-tól:
3. Hefty Gyula Andor, felsőkereskedelmi iskolai tanár, Késmárk. (Ajánlja: 

Halász Gyula.)
Kilépését jelentette 1912. végére:
Székely Károly dr., m. kir. állami számvevőszéki számellenőr, Budapest. 

Tudomásul szolgál.
Meghaltak :
1. Tinkovai Matskássy Rózsa, felsőbb leányiskolái igazgatónő, rendes tag, 

Székesfehérvár.
2. Vámossy Mihály, főgimnázium! nyug. igazgató, rendes tag, Leányfalu. 

Szomorú tudomásul szolgál.
Estély.

J9J2. május 2. Dr. Paul Harder geológus, dán fölfedező utazó előadása 
Grönlandról. (Németül, vetített képekkel). Elnök : Lóczy Lajos dr.

Szakülés.
1912. május 9. Strömpl Gábor dr. előadása: Adatok a felvidéki, halomvidék 

paleohidrografiájához. Elnök : Havass Rezső dr. Az előadáshoz hozzászóltak : Schré- 
ter Zoltán dr., Schwalm Amadé dr., Pécsi Albert dr., Havass Rezső dr. és Chol- 
noky Jenő dr.

Vándorgyűlés.
1912. szeptember 21.—23.-án: Debreczenben.

r )  A „Földrajzi Közlemények" 1911. évi IX—X. füzetében jelent meg.




