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lesz Berlinben a nemzetközi geológiai congressus, a mely csak szorosan 
az ő kérdéseivel fog foglalkozni. Nevezetes másodszor az. hogy Berlin ve
zető férfiai elkövetnek mindent, hogy a helyi nagy torlódásnak elejét ve
gyék, úgy mint erre már Bolognában is szükség volt, és hogy a congressus 
tartama több mint tán 3 napra ne terjedjen. Az idő valószínűleg szeptem
ber utolsó hete.

Hogy tudományos kiállítások tekintetében Berlin igen érdekesnek 
ígérkezik, azt előre is föl lehet tenni.
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A MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEKRŐL 1888-ban .
A magyarhoni földtani társu lat földrengési bizottsága által gyűjtött adatok alapján

összeállította

T)r. SchafARZiK Ferencz.

Utólagosan é rk eze tt:
1 8 8 2 . deczember 2 0 . este 9h 47'-kor Veszprémben egy oldallökés 

éreztetett, melyre egy rövid ideig tartó rezgés következett. E tüneményt 
dörgésszerű moraj előzte meg. A rengés iránya DE-i volt és állítólag 
Székes-Fehérvárott is észleltetett. (Peeger József gymn. tanár.)

1883-ban.
1883. Janiulr 24-én reggeli 7 óra 58 perczkor egész Herczegovinában egy m. 

perczig tarto tt f. r. volt (Egyetértés.)

1 8 8 3 . február 2-án  reggel Verseczen két Összhangzó adat szerint 
4h 50'-kor (budapesti idő) eg}̂  meglehetős erős, pillanatnyi ideig tartó lökés 
volt érezhető, melyre egy 10—12 m. perczig tartó rezgés következett. 
A lökést csekélyebb ideig tartott recsegés előzte meg. Irányát az egyik 
tudósítónk ED-inek, a másik EK—DNy-inak állítja. A lökés elég erős volt 
arra, hogy egyes embereket földszinti lakásukban álmukból felébreszszen, 
könnyebb tárgyakat, ablakokat és ajtókat megrezegtessen. Ez alatt az eg 
be volt borulva és gyenge déli szél járt. Távirati jelentések szerint hason
lót észleltek A ninán , Orsován és Baziáson, míg Temesvárott, Oraviczán, 
Fehértemplomon és Moldován állítólag nem éreztek semmit. (Waldherr 
József, tanár és Bittinger Ödön.)

Plgyanezen földrengésről azonban bírunk Húsz Samu bányafőmernök 
úrtól egy jelentést, a mely szerint az 2-án reggel 5h l'-kor Oraeiczán is 
éreztetett. Az óra, a melyen a földrengés beálltának ideje észleltetett, a buda
pesti időhez hasonlítva ,15'-czel siet, mit levonva 4h 46' marad, úgyhogy a 
külömbség ezen és a verseczi idő között 4'-et tenne ki, mi tekintve a két 
hely közel egymáshoz való fekvését (ca. 34 'Vf7n) kissé soknak tetszik. 
Az észlelés itt is földszinti szobában történt ; a lökés elég erős és jól erez
hető volt és a rákövetkező rezgés csak 2 m. perczig tartott. A lökéssel egy-
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idejüleg dorombolás is hallatszott, mely úgy vette ki magát, mintha a 
kövezeten nagy üres hordókat hempergettek volna. Lámpák és edények csö
römpölésén kívül nagyobb hatása nem volt. Igen szépen egyezik a f. r. iránya 
az előbbi észleletekkel, a mennyiben azt Hrsz úr szintén É—D-inek találta. 
A dörömbölés szintén E-felől hallatszott jönni és gyorsan D-felé távozni.

Ezen földrengés intensitása a 4. foknak felelne meg. *
1888. február 1. este 8h ii'-kor Zágrábban 4 másodperczig tartó 

heves f. r. volt, mennydörgésszerű földalatti moraj kíséretében A földren
gés EK-ről jött és DNy-felé tartott. — A színházban e f. r. alkalmával 
valóságos panique támadt. Károk nem constatáltattak. (Hírlapi tud.)

Lgyanezen f. rengésről Sarlay János zágrábi vasúti hivatalnoknak a 
bizottsághoz beküldött jelentéséből a következőket veszszük ki. A í. r. 7h 
ö()1/2 ,-kor (budapesti idő) következett be és egy k. b. 1 — H m.p.-ig tartott 
hullámzó lökésből állott, mely Ny—K-i irányú volt. A lökést megelőző erős 
moraj egy nagy csattanással végződött. Sarlay úr, ki a földrengéskor a 
színházban volt. írja, hogy csakis az egyik színész leleményes megjegyzése 
bírta a nagyon megijedt közönségét maradásra. Az időjárást illetőleg meg
jegyzi, hogy az idő átalában tavaszi volt. A rengést megelőző két napon 
reggel ködös, délután borús és este esős időjárás volt, febr. 4-én pedig reg
gel borús volt az idő egészen délelőtti 11 óráig, a mikor kiderült; délután 
szokatlan meleg, éjjel pedig újra eső.

A hírlapok szerint a rákövetkező ejjel 1 órakor egy nem kevésbbe 
heves lökéssel ismétlődött a földrengés.

A földrengések intenzitását számokkal fejezzük ki. azon fokozat szerint, m e
lyet az olasz és a svájezi földrengósi bizottságok két év előtt együttesen dolgoztak ki 
s melyet a közlemények egyöntetűsége kedvéért a többi, akkor még csak keletkező 
félben lévő földi’engési bizottságoknak is elfogadásra ajánlottak.

E fokozat a következő:
1. Mikroseismikus mozgás, melyet egy vagy több hasonló szerkezettel biró 

Seismorgraph jelez, a mely azonban sokkal csekélyebb, sem hogy a különböző szerke
zetű seismograpliokat megmozgatni képes lenne. Konstatálva egy gyakorlott észlelő által.

2. Lökés, különböző nemű seismograpliok által feljegyezve és csak néhány 
nyugvó helyzetben lévő észlelő által érezve.

3. Rázkódás, m elyet több nyugvó helyzetben lévő ember észlel és a mely elég 
erős arra, hogy a tartam át vagy pedig az irányát-m egité Illessük.

4. Rázkódás, melyet még a munkával elfoglalt emberek is észrevesznek; 
mozgatható tárgyak, ablakok, ajtók megrezzenése, a padlózat és a gerendázat recse
gése jellemzik az intensitás ezen fokát.

5. Erősebb rázkódás, melyet m ár mindenki megfigyel; ilyen alkalommal még a 
nagyobb bútorok és ágyak is megmozgattatnak, és egyes házi csengők is megszólalnak.

6. Az alvók álmukból felriadnak, m indenütt megszólalnak a házi csengők, 
ingaszerű mozgásba jönnek a függő lám pák és a csillárok, az órák megállanak, a fák 
és a bokrok pedig láthatólag inognak. Egyes emberek ijedten rohannak ki az utczára.

7. Mozgatható tárgyak feldőlnek, a mennyezetről és a falakról leválnak a 
vakolatnak egyes darabjai, a templomok harangjai megkondnlnak. A rém ület általá
nos, de az épületek még nem szenvednek sérüléseket.

8. A kémények ledőlnek és a falak megrepedeznek.
9. Egyes épületek teljesen vagy legalább részben elpusztulnak.

10. A szerencsétlenség eléri tetőpontját, minden rom ba dűl; földcsuszamlások, a 
föld meghasadása és hegyomlások is fordulnak elő ilyenkor.

F ö ld tan i Közlöny. XIV. l.öt. 1 SSt.
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1 8 8 3 . február 1 0  iki kelettel vettük Bony]iádról a következő soro
kat : Egy hét óta majdnem naponta észlelhetők itt gyengébb f. rengések. 
Tegnap este 10h 30' és 1 lh 55'-kor gyengébb, ma reggel 2h 15'-kor pedig 
erősebb lökéseket vettem észre. Nagyobb földrengésünk volt utoljára múlt 
év november 24-én lh 5'-kor d. u., a mely nagy morajjal volt egybekötve. 
(E f. rengésről megemlékeztem tavalyi jelentésemben Vollstuben (Ofalu 
Bonyhád mellett) és Kapfinoer (Apáthi, Mórágy m.) jelentései alapján.) 
A legnagyobb f. rengést azonban 1881 junius 22-én 10h 10' este és 23-án 
3h 35'-kor reggel észleltem, mely borzasztó moraj által volt kisérve. Egy 
gyengébb rengés 1880 november 20-án 7h 55'-kor reggel volt. Az utolsó 
10 év alatt minden évben van földrengésünk, s az irányt mindig 1)—E-iuak 
találtam. F bey  Béla, kir. posta- és távirdafőnök.

Mindenesetre figyelemre méltók ezen gyakori földrengések Bonyliád 
vidékén, mely a Pécsvári mesozoos szigethegység és a mórágyi, nagyobb
részt Lösz által takart Granitbegység E-i szélén fekszik, s úgy látszik, hogy 
itt egy újabb földrengési területtel van dolgunk.

1 8 8 3 . február 21-én Zengyen reggel 6h 52'-kor (helyi idő -— 6h 39' 
budapesti idő) egy 2—3 m. p-ig tartó moraj nélküli rezgő mozgást észleltek 
úgy a házakban, mint a szabadban. Iránya DNv—EK-i és erőssége a 2-dik 
fokozatnak megfelelő vala. Ugyané földrengést állítólag erősebben észlel
ték Kriripui-ban is, egy Zenggtől EK-i irányban vagy 2 órányira fekvő köz
ségben. (Mihailovic Victor, gyinn. tanár.)

1 8 8 3 . márczius 27., 2 8 . és 29-én egész sorát a csekélyebb lökések
nek érezték Miskolczon. A tünemény 27-én este k. b. 3U 10 órakor vette 
kezdetét egy alulról fölfelé ható ütésszerű lökéssel, melyet kevéssel egy
2—3 m. p.-ig tartó földalatti tompa moraj előzött meg, mely úgy vette ki 
magát, mintha nagy távolságban zengett volna az ég. Ezen lökés nem 
maradt azonban egyedül, csakhamar következtek erre csaknem 1 4 órai idő
közökben a gyengébb lökések, a melyeknek száma másnap reggelig 14, más 
tudósítók szerint azonban 18-ra is tehető. Közbe-közbe egy erősebb s 
morajjal egybekapcsolt lökés fokozta az úgy is nagy izgatottságban lévő 
lakosság félelmét. Az egyes erősebb lökésekre sokan futottak ki rémültén 
az utczára, hol csoportokat képezve beszélték el egymásnak a történteket. 
A nagyobb lökések az elsőn kívül még a következők voltak: b a 11-kor 
este, 1 a 12-kor, fa l-kor éjjel és 3,4 4-kor (28-án) reggel. Hogy mennyire 
térnek el az adatok az egyes lökések száma, erőssége és bekövetkezésük 
idejére nézve, kitűnik a mellékelt táblázatból, a melyen az erősebbeknek 
tartott lökések egy vagy két felkiáltójellel (!) vannak kitüntetve. Mi az időt 
illeti, csak két tudósításban találtuk felemlítve azon óra, a melylyel az 
észlelések tétettek és a vasúti (távirdai) óra járása közti külömbséget. 
Mennyivel összhangzóbbak lettek volna az időre vonatkozó adatok, ba a 
megfigyelők ezt el nem mulasztják!



1883
Márcziua

Bajai A. 
Miskolcz

G á i .f f y  J .  
Miskolcz 

(vasnti idő)

H a l m y G y .

Miskolcz

H o h y á t h  S. 
Miskolcz

M a d eü s- 
PA CH  L. 

Miskolcz

dr. B k i s z  J. 
Miskolcz

B OHSODM.
L apok

Miskolcz

Apostol J.
Szirma 

|vas ti idő)

Hucskó M. 
Görőmböly



DU. SC H A FA K ZIK  F E R E N C Z .

Ezentúl nevezetesebb mozgás nem lett feljegyezve, ámbár állították 
egyesek, bogy a rengés még a következő napokon is ismétlődött volna.

Igen megegyezők azonban az adatok a lökések tartamára nézve, 
valamennyi tudósító nagyon rövideknek állítja, s e tekintetben I V 2 , Ü, M 
és maximumban 5—ß m. perez közt változnak az adatok, átalánosságban 
pedig az tűnik ki, bogy az erősebb lökések valamivel tovább tartottak, míg 
a gyengébbek csaknem pillanatszerüek voltak. A főbb mozgásokat a legtöb
ben tisztán csak lökéseknek mondják (alulról, egy esetben oldalról) es 
kevesebben vannak, kik közvetlenül a lökés után rövid hullámzást is érez
tek. A kisebb seismikus mozgások természetéről, a melyek az erősebb löké
sek között sűrűn követték egymást, azt jegyzi meg az egyik levelezőnk, 
hogy tinóm rezgés alakjában nyilvánultak.

A moraj a lökések erősségével állott egyenes arányban, s mindig 
megelőzte 1—2 m. perczczel a mozgást, ha erősebb volt, tompa ágyudörgés- 
hez vagy mennydörgéshez, ha pedig gyengébb volt, akkor süvöltéshez, 
sustorgáshoz, recsegéshez hasonlított.

A lökések irányára nézve az adatok megint eltérők, a mennyiben részint 
D —E-i, részint T)X—ENy-i vagy pedig DNy—EK-inek állítják. Leghitele
sebbnek látszik azonban ez utóbbi, a mennyiben inga-megíigyeléseken 
alapul. Dr. Reisz József úr, a ki az első lökések után azonnal hazasie
tett, tudományosan ügyelte meg a 10 óra után bekövetkezett lökéseket. 
() ugyanis egy a plafondba bevert szögre egy hosszabb zsineg segítségével 
eg}T alul hegybe végződő óndarabot erősített meg, mely alá egy szénporral 
behintett fehér lap írópapirt terített ki, oly módon, hogy az óndarabnak a. 
hegye éppen beleért a szénporba. Az éjfél előtt megügyelt lökések azon
ban oly gyengék valának, hogy a szénporba hagyott nyomok semmiféle 
következtetest meg nem engedtek. Éjfél után 1 J2h :28'-kor azonban egy 
olyan intensiv lökés következett be, hogy az ügyesen improvizált inga 
- w/«t-nyi kilengést tett es a szénporban egy DNy—EK-i iránynyal biró 
vonalat hagyott hátra. (Emeleten vagy földszint ?)

A seismikus lökések hatása nem volt igen nagy, s voltakepen csak az 
éjfél utáni lökésnek tulajdoníthatók azon csekély károk, a melyeket részint 
levelezőink, részint'a miskolezi lapok feljegyeztek. A Dorsodmegyei Lapok 
szerint a telegrafsodronyok szakadtak volna meg, továbbá azon kissé túlzott
nak látszó hírt is hozták, hogy az éjjeli földrengés alkalmával a gőzmalom- 
épületeben egy kisebb munkásház omlott volna össze. — Kétes azért, mert 
nem emlékzik meg ezen esetről egyik levelezőnk sem. Ealrepedes csak két 
helyen állott be. Sokkal élénkebb volt azonban e földrengés hatása a szaba
don álló, vagy függő könnyebb tárgyakra és ezen rovat alatt nem egy érdekes 
adat birtokába jutott a bizottság. Dr. Reisz József úr lakásán lehullott az 
éjjeli lökés következtében egy fali állványra elhelyezett gipszalak ; az evan
gélikus pap lakában megállóit egy közel ED-i falon függő finom ingaóra, a
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harántfalakon felfüggesztett képek pedig ferde helyzetbe jutottak, mit még jól 
lehet visszavezetni a lökések diagonalis mozgására (I)Nv—EK); bajosabban 
azonban*a következő adatot, a mely szerint egy tűzhely felső lapján álló 
kávés csésze Ny-i irányban mozdíttatott volna el. Sok helyen megingattat- 
tak a ruhaszekrények, éjjeli szekrények, s mozogtak a lámpák; a falakon 
függő konyhaedények erősen csörömpöltek. Ablaküvegtáblák megrepedtek, 
porczellánneműek összetörtek. Zsitkowszky órásnál egy fali óra ajtócskája 
kinyilott stb. stb. Mind ezen esetek legnagyobb része az éjfél utáni lökés 
alkalmával következtek be, úgy hogy nagy valószínűséggel következtethet
jük, hogy ez az egész cyclusban a legerősebb volt. Csak azt kell e helyen 
sajnálattal kiemelnem, hogy éppen a könnyen megmozgatható tárgyak 
eltolatása, egy-két esetet kivéve, nem lett azon minutiosus pontossággal 
megfigyelve, hogy abból a mozgás irányára lehetett volna következtetése
ket vonni; a függő petróleumlámpák lengésének irányát péld. senki sem 
figyelte meg.

A í .  r. hatását az emberekre d r .  ü k i s z  azon érzéssel hasonlítja össze, a 
mely előáll, ha a működő villanytelep két conductorát veszszük a kezünkbe.
A színházban elájult a í. r. hatása következtében egy asszony. Az éjjeli 
lökések pedig oly erősek voltak, hogy az alvóknak nagyobb részét felébresz
tették. Az állatokra szintén megfélemlítő hatással volt.

Az időjárást illetőleg megjegyzi Horváth S. tanár úr, hogy a földren
gést megelőzött három napon át nagy hideg és északi szél volt, mely havat 
hozott, utána eső következett és a zord téli napot 27-kén reggeli 9 órakor 
a legenyhébb tavaszi meleg nap váltotta fel; az esti égboltozat be volt 
borulva, mely azonban Bajay A. tanár úr szerint később a 4-dik lökéskor 
ismét kiderült és az idő szép holdvilágos éjszakává változott át. A legsuly- 
mérő Beisz szerint :27-én 10 órakor este 740-0 mutatott, éjfél fele 
azonban 1 — lAa ’"/„-re 1 emelkedett.

Mi ezen földrengés elterjedését illeti, úgy Apostol es Hucskó főtiszte- . 
lendő urak jelentéseiből kitűnik, hogy Szirmán és Görömbölyön csak olyan 
erősen érezték e földrengést, mint magában a városban, mind a három helyről 
14—18 lökést említenek, úgy hogy bízvást feltehetjük, hogy e három pont 
a legerősebben megrázott területre esik, itt az intensitás 5 lehetett. Az erre 
következő övbe, a hol a földrengés sokkal gyengébben éreztetett, esnek Kis- 
Tokaj és valószínűleg Felső- és Alsó-Zsolcza is. Sokkal jobban van jelle- 
mezve a harmadik, legkülső öv, a hol a f. rengést egyáltalában nem észlel
ték. Ezen helyek Csanálos, Vida L. es Vitányi M. főtisztelendő urak adatai 
nyomán; Szerencs, TernyéiP. takarékpénztári igazgató úr, Nyék, Ernőd és 
Csátit pedig a «Borsodmegyei Lapok» szerint. Hogy milyen ezen területek 
alakja E és Ny-felé, azt nem tudom, minthogy levelezésem ezen irányban 
eredménytelenül maradt, ha annak dac-zára is a kevés rendelkezésemre 
álló adatokat egy bár csonka grafikus vázlatba foglaltam össze,azt azon
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oknál fogva tettem, minthogy még most is reményiem, hogy fognak Miskolcz 
környékén a seismologia iránt érdeklődők találkozni, a kik utólagosan 
a miskolczi földrengésről nyújtott hiányos képet kifogják egészíteni. Annyi

s?

ab =  a Biikkliegység ÉK-i szélén lévő 
törési vonal.

I  =  az erősebben | megrázott te rü 
l i  =  a kisebb mérvben j let határa.

azonban már most is bizonyos, hogy ez esetben egy localis, kisebb kiterje
désű földrengéssel van dolgunk.

Ha Miskolcz környékének geológiai térképét szemléljük, látjuk, hogy 
maga a város a Szinvavölgy torkolatában, részint annak mélyében, részint 
pedig a völgy oldalait kepező fiatal harmadkori homok, homokkő, és 
trachyttufa rétegein nyugszik; hasonlókéban fekszik Görömböly, Miskolcz- 
tól D-re, míg Szirma, Iíis-Tokaj és Felső-Zsolcza a Sajó széles alluviumjába 
esnek. A legjobban megrázódott terület egészben veve pedig a mesozoos 
és részben palseozoos kepletek képezte Bükkhegyseg EK-i tövében fekszik, 
azon a vidék geológiai alkotásában magát eláruló DK—ENy — vetődési 
vonaltól EK-re, a mely a felszínen a Bükk régi, főleg kőszén korszaki! 
homokköveinek és Juramészeinek hirtelen megszakadása által van jelezve 
az előtte fekvő harmadkori dombvidék felé. Ezen vonal kezdődik Göröm- 
bölytől N}r-ra a Tapolcza pusztánál, innét folytatódik ENy-ra Diós-Győr 
déli végét érintve Tardonáig, sőt nagyobb megszakítással egészen az Epponi 
Feketehegyig.

Tekintve azon körülményt, hogy nem csak a külföldön, hanem 
hazánkban is sikerűit már nem egy ízben a földrengéseknek geológiai 
rupturvonalakkal való szoros összefüggését kimutatni, közel fekszik azon 
gondolat, hogy ez alkalommal is az általam említett vetődésen egy újab
ban bekövetkezett mozgás okozta a Miskolcz és környékén márczius 27., 
28. és 29-én érzett localis földindulást.

Miskolczon e században volt még 1829 és 1834-ben erősebb, 1868-ban 
pedig csekélyebb földrengés. Az erre vonatkozó adatok röviden a kö
vetkezők :



1829. jú l iu s  1-jén. 8 1 * órakor este erős f. r. volt, mely azonban csak a Hegy- 
alján és Szatm ár vármegyében dühöngött annyira, hogy a házak falai erősen meg
repedtek, sőt egyes épületek is bedőltek. Miskolczon a felaggatott tárgyak erős moz
gásba jöttek és a házak tetői erősen recsegtek, tetemes kár azonban sehol sem 
történt.

1821. október lo-rn  reggel 7 - i óra előtt «kemény földindulás rázkódtatta meg 
a várost, mely igen sok házat m egrepesztett, tűzfalat ledöntött, s majd minden 
templomot és kivált az avasi (mindszenti) ó-templomot tetemesen megrongálta. 
A rém ülés nagy volt s mindenki kiszaladt az utczára. A tem plom ban az épen akkor 
tarto tt isteni tiszteletet félbeszakították. A görögök tornya annyira lógott, hogy leom
lása kicsinyben m últ. A föld gyomrából pedig nagy niorgás hallatszott. M ásutt 
vök torony és templom is om lott össze.« (Szűcs S ámckl közlése a liorsodinegyei 
Lapokban.)

lSfiS-ban pedig gyenge földindulást érezték Miskolczon (m ikori).

1 8 8 3 . április hó 18-án d. u. 6h '.iO'-kor Mező-Petri szathmármegyei 
községben (N.-Károlytól DNy-i irányban vagy I 1 '£/m-nyi távolságban) jelen
téktelen földrengés volt, mely a könnyebb tárgyakat megmozgatta. (Egyet
értés és Ma j ó s  Karója' nagy-károlyi ügyvéd.)

1 8 8 3 . október 10-én d. e. 10h 41'-kor (a vasúti óra szerint) Csáktor
nyán észleltek egy gyenge DPNy—EEK-i irányban elvonuló és egy másod
percéig tartó mozgást, melyet csak néhányan vettek észre a képezdei épület 
Il-ik emeletén (a régi Zrínyi-várban), a városban pedig csak két ember érezte. 
A mozgás az ablakokat gyengén megrezzentette és a függő lámpát kissé 
mozgásba hozta. Ezt írja a földrengési tünemények megfigyelésében 
gyakorlott levelezőnk Csepreghy Endre úr, képezdei tanár ugyanott. Ugyan
ezt közölték velünk Valló Vilmos, és Jeney Gusztáv urak is.

Másnap hire jött, hogy közel ugyanazon időben l()h 2:>'-kor Zágráb, 
Oroslavje és Krapina  vidékén földrengés volt érezhető. Nyilvánvaló te h á t ,  
hogy a C sák to rn y á i és z á g rá b i adatok egy és ugyanazon seismikus tüne
m é n y re  vonatkoznak.

1 8 8 3 . október 33-én éjjel l l h 1 M'-kor Zágrábban mintegy 3—4 in. 
perczig tartó f. r. volt, melyet földalatti dörgés és szélvészszerű süvöltés 
kisért. A f. r. erős lökésekkel végződött, melyek az ablakokat megcsöröm- 
pöltették és a falakat megreszkettették. A f. r. kárt nem okozott. 26-án 
reggel k. b. 4h 30'-kor újólag gyenge lökés volt érezhető. (Hírlapi tudósítás.)

1 8 8 3 . november 11-én d. u. öh 29-5'-kor Krasso-Lngoson egy kis föld
mozgás csörgette meg a poharakat és konyhaedényeket.; kepeket vagy 
más függő tárgyakat azonban nem hozott mozgásba. E zajtalan tünemény 
Ny—K-i irányú volt. A d. e. szép időt ö óra után borús és szeles váltotta 
fel, Va 6 kor erős szél fújt (7°—8°), mely azonban csakhamar elállott. 
A barometer 851 ?%,-ről 746-ra sülyedt, de 10— I 1 óra körűi ismét vissza
ment előbbi állásába. (Bencsik János gymn. tanár.)

1 8 8 3 . <kezember 1-jén d. u. 211 30'-kor Mocsolgáson (u. p. Alsó 
Abrány, 24 77^-re Miskolczt-ól D-re) kocsizörejjel összehasonlítható zúgás
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által Insert s néhány másodperczig tartott csekélyebb f. r. volt. Iránya 
Ny—K-inek figyeltetett meg (Peodánovics János, k. főerdész.)

1 8 8 3 . deczcmber 12-én reggel 3h 14'-kor Zágrábban egy meglehetős 
erős Ny—K-i lökés, melyet földalatti moraj kisért. (Hírlapi tud.)

1 8 8 3 . deczember 20-án  estei)11 J3'-kor egy erősebb lökést éreztek 
Zágrábban, melyet nem csak Horvátországban, hanem részben meg dél
nyugati megyéinkben is észleltek. Zágrábtól E-felé indulva feljegyezhetjük 
a rendelkezésünkre álló adatot Kapronczára vonatkozólag. Itt 20-án este 
9h 30'-kor egy hullámszerű lökést figyeltek meg, EK—DNy-i iránnyal 
(talán ellenkezőleg), mely erős moraj által volt kisérve és l 1, 2 m. p.-ig tar
tott. lb -kor éjjel egy második gyengébb lökés és 41* 25'-kor reggel egy 
harmadik erősebb lökés jelenkezett. Kárt azonban egyik sem okozott. 
Csáktornyáin ugyanezen lökést 9h 25'-kor (a távirdai óra szerint) részint a 
városban egy földszinti szobában ülve, részint pedig az említett régi 
Zrinyivár II. emeletén ágyban fekve észlelték. Valló Y. úr jó megfigyelése
ken alapuló jelentéséből kiveszszük, hogy egy földszinti lakásban aK—Ny-i 
irányban levő ajtó és szekrények rezegtek, az északdéli irányú ablakok 
azonban nem, a függő lámpa pedig nem jött ingásba; — a két első tüne
ményből nagyon helyesen következtet D—E-i irányra, a Zrinyivár II. emele
tén azonban a mozgás sokkal erősebb jelekben nyilvánult, ott minden 
ablak, még á 1)—E-iak is, és minden bútor, ágy stb. megrezzent; a padlás 
gerendái recsegtek, és a függő lámpa olyan ugráló mozgásba jött, mintha 
felülről megrántották volna. E subtilis megfigyelések ezen esetben is csak 
azt bizonyítják, hogy a f. r. hatása magasabb fekvésű helyeken nagyold) 
szokott lenni. Ezen mozgást — melyet moraj nem kisért — az okt. 10-ikit 
gyengén hullámzóhoz hasonlítva inkább lökésszerűnek mondja, a lökés 
pedig mintha alulról következett volna be.

Kot tori-hói jelentették a napi lapok, hogy ott decz. 20-án 9h 22'-kor 
Ny—K-i (?) és 3—4 m. perczig tartó földindulást észleltek, melyet erős 
földalatti zugás előzött meg. Kgyanezt a rengést éreztek Zákányban, Alsó- 
Domborun és Csurgón is. Utóbbi helyről Írja Bárány Gy. úr, hogy a mozgás, 
mely reszkető volt, este 9h 7'-kor (budapesti idő szerint) következett be. 
iránya 1)—E-i. Moraj nem kisérte a mozgást. Időjárás rendes, szélcsend, 
barometer-állás (aneroid) 767 változatlan maradt. — Barcsról jelentik, 
hogy DE-i volt a mozgás és erős földalatti moraj által kisérve. Ugyanezt 
jelzik Légrádrál is. Zalaegerszegen pedig moraj már nem volt hallható, itt 
különben is már olyan gyenge volt a mozgás, hogy azt inkább csak az 
emeletes házakban érezték. Bekövetkezésének ideje 9h 15'. A tünemény 
gyenge voltát jellemzi az is, bogy a legtöbben nem vették észre.

A megrázott terület legkeletibb pontja Pá s, hol a lökést 9h 20'-kor 
érezték, de itt is csak kevesen. A tünemény tulajdonképen egy kettős lökés 
volt 1 2 m. pereznyi időközzel, a második lökés valamivel erősebb volt; a
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lökéseket sajátságos gyenge földalatti zúgás kisérte — es az egész tüne
mény csak 2 m. perczig tartott, más megfigyelők szerint a tünemény egészen 
nesztelen volt, a lökés irányára nézve eltérők a nézetek, míg azt Kéiíy 
Vidor gymn. tanár úr K—Ny-inak határozta meg, addig dr. Gkreczk Péter 
tanár úr I)—E-inak ismerte fel, miből csak azt olvashatjuk ki, hogy a moz
gás Pécsett már egészen gyenge és elmosódott jellegű lehetett.

Ugyanezen földrengésre vonatkozólag negativ adatok is érkeztek be, 
még pedig Ne met-Bolyról (Visnovszky Antal), l ’asasról (Straka Ferencz), 
I (irallifóról (Bornsoheou ft.) és Tnpolczáróil (Kedl (1.), utólagosan pedig 
még Trinitiisról (Czeh G.), Pécsről a ( 'ni on iából (Vizer F.) és Szászról r~ 
ról (Schwartz A.).

Mind ezen adatokból kitűnik, hogy a szóban lévő zágrábi földrengés 
területének legszélsőbb pontjai Pécs és Zalaegerszeg, míg ellenben a föld
alatti moraj kb. csak a Dráváig hatott el; a Dráván túl ez csak két ponton
t. i. Kottoriban és Barcson volt hallható, a többi magyarországi helyeken 
pedig nesztelen volt ezen seismikus tünemény.

1Hs 3. Decznubor iíl-m  éjjel Z iy c sr-ben (Bofcaiiiílmn) észleltek egy 3 iu.. p.-ig 
tártéi léK—PXy-i földrengést. Közelebbi adatok hiányoznak. (Hirlapi tnd.i

A MAGYAIIOKSZÁti l  FÖLDEENGKSKKRŐL.

Ha a felsoroltakat röviden még egyszer áttekintjük, lehetetlen, hogy 
észre ne vegyük, hogy eme második jelentésünk a földrengésekre vonat
kozó részletes megfigyeléseket már jóval nagyobb számban tartalmazza, 
mint a tavalyi, — mi azt bizonyítja, hogy a közönség figyelme és ér
deklődése a geológia ezen legújabb ága iránt nőttön nő. Ezen az alapon 
— a mívelt közönség közreműködésével — ezentúl már mi is képesek 
leszünk a tudománynak jól használható adatokkal szolgálni! — Fogadják 
tehát mindazon urak és lapszerkesztőségek, kik a múlt évben szíves tudó
sításaikkal támogattak, a bizottság őszinte köszönetét és engedjék reményle
nünk, hog}r hasonló esetekben a jövőben sem fogják becses észleleteiket 
tőlünk megvonni.

Jelenleg már csaknem egész Közép-Európa be van hálózva figyelő 
állomásokkal, a melyeken az észlelések vagy seismographokkal, vagy pedig a 
legtöbb helyen — úgy mint eddig minálunk is — pusztán csak az érzékekkel 
történnek. Legkifejlettebbek a földrengési bizottságok Olaszországban és 
Svájczban a Central-Alpok területen, hol a földrengések a mindennapi 
tüneményekhez tartoznak. Ez utóbbihoz csatlakoznak E-felöl a délnémetor- 
szági, K-felűl pedig az ausztriai, a magyarországi és végre a horvátországi 
megfigyelési területek.

A mi megfigyelési területünket az Alpoktól K-re eső elszórtan fellépő 
szigethegységek, a Kárpátok egész hegyláncza le egészen Erdély DK-i
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csúcsáig, továbbá az erdély-románországi határ- és a bánsági hegység kepe
zik. Ezen hegységekben létező, de aránylag csak ritkán földrengések alakjá
ban nyilvánuló örökös mozgást, mely a hegykepződéssel, a geológia ezen 
fontos problémájával áll szoros összefüggésben, tüzetesen megfigyelni, — a 
mi feladatunk!
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RÖVID KÖZLEMÉNYEK.
— Jégre (lök képződést:. Érdekes kis megfigyelésre volt ma alkalmam. 

Lakásom közelében van egy tócsa, melynek jegén korcsolyázni szoktam. 
A múlt heti langyos időjárás folytán a jégtükör tegnapelőtt még egy pár 
centiméternyi vízréteggel volt borítva, mely azonban a tegnapi éjszakán 
megfagyott. Ez a felső jégburok tegnap reggel még nem volt elég erős, hogy 
engem elbírt volna; de ez éjjel ismét 4 foknyi hideg lévén, ma reggel újra 
megpróbáltam, lehet-e már korcsolyázni. Ekkor láttam, hogy a felső jég
réteg a tócsa szélein ugyan már teljesen összeforrt az alsó jéggel, de a kö
zepe fele, hol a vízburok valamivel mélyebb lehetett, a jégréteg sajátságos 
módon fel volt törve, illetőleg hosszú alacsony redőkké feltorlaszolva, me
lyekben a mai földtani elméletek értelmében oldalnyomás által keletkezett 
hegységek apró mintaképeit láttam, természetesen csak ama folyamat első 
stádiumában levőkét. Feltűnő volt a redők párhuzamossága és a tócsa 
partjaihoz való viszonya.

A redők képződése könnyen magyarázható abból, hogy a vékony jég
réteget épen a déli órákban a nap sugarai érték s erősen kitágították, úgy 
hogy, mivel külső széle az alsó, ki nem táguló jéghez oda volt fagyva, 
ránczalakban volt kénytelen kitérni. Ekkor, a nap egy sűrű fasor mögé 
kerülvén, az új alakulás hirtelen megdermedt.

Az egész jelenség talán csak azért érdemel figyelmet, mert egy új 
módot nyújt, a hegylánczképző redőzést kísérletileg utánozni és a külső 
viszonyoknak, u. m. a víztükör alakjának, az ellentálló jógrögök elhelyezé
sének stb. módosítása által a redők vonulását tanulmányozni.

Szt.-Lőrincz, 1884. jan. :22-én. . I nkey  Béla.
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