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Ezen rengést egy hajón is 50 mföldnyire Matapan alatt I P  30'-kor 
érezték. Alexandriában a rengést éjfél után lő'-czel vették észre.

Zágrábban a f. r. négyszer ismétlődött. A május 12-iki és augusztus 
lö-iki földrengés kiindulási pontja a zágrábi régi vetődési síkban keresendő. 
Az augusztus 27-iki földindulás, a mint említettük, a joniai tenger tájáról 
eredt. A január 23-iki földrengés kiindulási pontja pedig a Szamobori 
hegység közelében volt.

A szlavón rengési hasadék két évi szünet után ismét mozgásba jött, 
minthogy Dia kővárban márczius 22. és 24-ikén újból éreztek gyengébb ren
géseket.

AZ 1885. ÉS 1881). ÉVI MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEKRŐL.

(Egy táblával és egy a szöveg közé nyomtatott vázlattal.)

Dl*. ScHAFARZIK FERENCZ-töl.

(Bemutatva a magyarh. földtani társulat 1888. deczember 5-én tartott szakűlésén.I

Utólagosan beérkezett hírek szerint múlt év (1884) deczember 7-én még a 
Lajta-hegységben éreztek földrengést. V is n y á k  J ó z s e f  úr Széles-Kútról e f. r-re 
vonatkozólag jelentette, hogy d. u. 3* 45'-kor következett be, s hogy a több másod
perczig tartó földalatti morajtól kisért rezgés következtében sok házban csörgöttek 
a poharak. Nevezetesebb kár különben nem esett. Szerinte e rengést Sopronban, 
Kismartonban, Alsó-Ausztriában pedig Seibersdorf és Reissenbergben érezték. 
Közetlen hírét e földrengésnek vettük még S á l i n g e k  R ic h á r d  úrtól Szarvkö- 
ból, ki szintén odanyilatkozik, hogy az földalatti morajjal kapcsolatban határozot
tan érezhető' vala.

1 8 8 5 -b en .

Január 15-én a «Borsodmegyei lapok» szerint «Miskolczon több m.rpex*czig 
tartó földrengést éreztek, erős lökésekkel». Levelezőink közül pusztán csak egy 
említi, hogy a közeli diósgyőri magy. kir. aczélgyárban két munkás esteli 10fc és 
10íl 15 között gyenge három lökésből álló földrengést érzett volna.

Annál számosabban érkeztek a határozottan negativ feleletek. Ilyen értelmű 
sorokat vettünk Miskolciról: B ajay A m a n d , tanár, dr. Csáthy S zabó I stv á n , 

G á lffy  I gnácz igazgató, G lósz K ároly ügyvéd, H orváth S ándor tanár, M ayer 

R ezső gyógyszerész, S ay H ek k e l  K ároly és S zofka D énes  ügyvéd uraktól. 
Tagadó válaszokat kaptunk továbbá Kocsis J ános gondnok és P ogány I mre lelkész 
m’aktól Diósgyőrött, H ucskó M ih á l y  g. k. plébános úrtól Görönibólyön és végre 
A postol J ózsef  ref. lelkész úrtól Szirmán.

Tekintve e számos negativ nyilatkozatot, úgy vélekedünk, hogy a fenti hír 
valami tévedés folytán juthatott a lapokba és hogy a földrengések idei lajstromából 
voltaképen törlendő.
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Január 31-én A rniet-Szt.M i hált/on (Temes megyében i a «Pester Llovd• 
szerint gyenge lökést figyeltek meg.

Február 25-én pedig Temrsnírott jelentkezett földrengés. A «Délmagyar
országi Lapok» erről az esetről a következőket közölték: «Este Vj 0 órakor f. r. 
volt városunkban. A földrengés élénken hallható földalatti morajtól volt kisérve ;
2 m.-perczig tartott, mi alatt lökés észleltetett, melyek mind DXy-ról DK-re (?) 
mentek. A földrengést leginkább érezték a gyár- és majorkülvárosban. Pillanatnyi, 
kevésbbé heves f. r. következő nap reggel í  órakor is észleltetett.»

Márczius 14-én Észt uniómban s az átellenében fekvő Pdrhdni/ban volt- 
gyenge földindulás, melyet röviden a lapok is jeleztek s a melyről levelezőnk, 
B u r á n y  J á n o s  ügyvéd úr, a következő tudósítást küldte : « A  földrengésről eddigelé 
csupán annyit tudhattam meg, hogy az f. hó 14-én néhány perczczel déli 12 "’,*h után 
történt, s egyetlen rezgésszerű lökésből állott. Yinczellérein, A d o r j á n  J á n o s ,  akkor 
épen egyik rokonom vízivárosi kertjében egy deszkabódéban ebédelt több napszá
mossal együtt, midőn néhány pillanatig tartó erős rezgést éreztek, miközben a 
bódéban és a mögötte bakban összerakott karók recsegtek és a bódé oldalai ingottak. 
Mindnyájan földrengésnek tartották a tüneményt és egyik munkás azt jövendölte 
belőle, hogy bő termésű esztendő lesz. A d o r j á n  neje, ki a Tabánban lakik, otthon 
szintén érezte a rezgő lökést és azonnal elbeszélte férjének, midőn a kertbe hozzá 
kiment. S c h ö n b e c k  I m r e  kereskedő, kitől a fr. előtt egy negyedórával távoztam, 
másnap beszélte nekem, hogy ő a boltja alatt lévő sütőműhely felől olyan tompa 
dörejt hallott, mintha egy üres hordót ejtettek volna le és egyidejűleg a talaj 
alatta gyengén megmozdult és rezgett. S c h é d l  A r n ü l f  tanár beszéli, hogy a tanu
lók. kik Szenttamáson (Esztergomhoz szorosan hozzá épített szomszédközség) 
laknak, neki azon hírt hozták, hogy ott az órák több házban megállottak. Csalá
domból csupán leányom észlelte és mint monda, mindjárt földrengésnek gondolta, 
én azonban, bár ugyanakkor houn voltam, semmit sem vettem észre. A  vidékről 
még semmit sem hallottam, Tdthon semmit sem tudnak róla, a mint épen most 
éi’tesülök.»

E tünemény, bár csekély, mégis figyelemre méltó, minthogy Esztergom egy 
em in en s  tektonikai rupturvonalon fekszik.

Márczius 22. Hasonlóképen egy igen gyenge földindulást jegyzett fel 
( t o t t j i á i í d  J f . n o ,  csillagász úr, I y ő f a t a y  Y i d o r ,  szombathelyi gyinnásiumi igazgató 
elbeszélése alapján. A tünemény helye Szombat keli), s bekövetkezésének ideje 
márczius 22-én d. e. ÍV' :í.Y a budapesti óra szerint. Eszlelő a premontrei tanári kar 
lakóházának első emeletén az igazgatói dolgozó szobában volt, ülő helyzetben ; a 
mozgást az inga-óra súlyának erős lengése árulta el. A súly lengéséből ítélve a 
mozgás iránya DNy Ek-i volt. Lökés nem figyeltetett meg, hanem az észlelő 
írásba elmerülve csak az órasúly ütődése által lett figyelmessé a tüneményre.

Tudósítónk, G otthákd J knö úr lakóhelyén Herényben, alig 5 kinéternyire 
Szombathely városától északra e tünemény legkisebb nyomát sem észlelte.

Május hó 1-jén éjjel Stájerben és Alsó Ausztriában éreztek erős földindu
lást, mely különösen a MV/-*-völgyben vitt véghez nagy pusztításokat. Kiterjedése 
elég nagy volt, mert míg egy részről (Iráczon alul észlelték, addig Morvaország 
déli határáról is érkeztek erre vonatkozó hírek, sőt K-i irányban nyugati megyéink 
határvidékeire is kiterjedt. A földr. bizottság három megyéből vett positiv adato-
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kát, még pedig Pozsony, Sopron és Vas megyékből. — - A következőkben elősorol
juk ezeket az adatokat, melyek nemcsak a földrengés minőségét mutatják ezeken 
a végső pontokon, hanem egyszersmind a rázkódtatási terület szélső keleti határát 
is megadják.

1. 1-bzsonybol dr. O rtvay  Tivadar, kir. akad. tanár úrtól a következő tudó
sítást vettük: «A tegnapi lapokban szóvolt az Ausztriában, nevezetesen (íráczban, 
Bécsben stb. észlelt földrengésről, mely éjfél után 15 perczkor (május hó 1-jén) 
volt észlelhető. E földrengés itt Pozsonyban is érezhető volt. Kjfél után (a percze- 
ket nem tudom) szobámban a könyvszekrényem oly mozgásba jött, hogy azt 
kezeimmel tartanom kellett. A szoba padolata minden részében í'ecsegett. Az egész  

legalább 10 mp. tartott.»
Pozsonytól D-re, nevezetesen a Lajta-hei/nsáfböl e földrengésre vonatkozólag 

csupa negatir adatok fölött rendelkezünk. Xezsideren ( F ia l a  M ik ló s  főszolgabíró), 
Szélesknton ( V isnyák J ó z s e f )  Szarrköben (S á l in g e k  E ic h á r d ) ,  Kis-Mart ónban 
(Dr. L e s z n e r  R ezső ), Lajta-Újfaluban (N b ith o ld  János) és Sopron városában 
(Dr. W a l l n e r  Ig n á c z  és P i l l é r  Jenő) levelezőink mitsem vettek észre.

Vasmegye azon részében pedig, mely egyenes vonalban keletre fekszik a
Mura melletti Bruck városától, több helyen észlelték a földrengést.

/

"1. Arokszálláson P t’Skásy S ándor plébános ur május hó 1 -jén éjjeli \ *, l h után 
(tlgf. óra — -i- 15') lakásának I. emeletén, ébren az ágyában feküdvén, 1 mp. tartó 
rázó lökést érzett, mely semmiféle kiírt nem okozott és úgy látszik zajtalanul 
köszöntött be. Megjegyzendő még, hogy a lakóház a hegyoldalon vizenyős, 1 mtrnyi 
vastag törmelék rétegen áll, mely alatt szilárd sziklák következnek.

'6. Pinkafőn S agmeister G yörgy, körjegyző úr május hó 1-jén éjfél után
15—^O'-kor (Bp. idő) lakásának I. emeletén nyugvás közben egy hullámzó lökést 
érzett, mely 3 4  mp. tartott és EK—DNy-i (?) irányúnak látszott. E mozgást 
rövid, dörgéshez hasonló moraj követte.

4-. Felső-] jörőröl Eitnei; I. tanár úrtól a következő tudósítást vettük. 
Május 1-jén éjfél után 5 perczczel 1 2 1* előtt ágyban fekve és olvasgatva egyszerre 
csak erős kocsizörgéshez hasonlítható morajt vettem észre, melyre három egy
másra rövid időközökben következő lökést éreztem, melyek elseje erősebb volt, 
mint a másik kettő. Az egész tünemény néhány másodperczig tartott, mialatt 
megzördültek a kredenczszekrényen lévő tányérok, megrezzentek az ablakok és 
a háztetőről vakolatdarabkák gurultak le. A rengés iránya ENy—DK-i volt. 
Vadászkutyáin nyugtalanságot árult el.»

5. Hét falun pedig Jakab E l e k  tanító úr a f. rengést a mondott napon éjjel 
1 óra felé mint reszketést és i ligást írja le, mely KNy DK-i irányú vala, mit a 
községben többen is észleltek.

(i. A szalonoki bányatelepen R och ata  K á r o ly  bányamérnök úr tudósítása 
szerint a lakóépület I. emeletén lévő egyik hivataltiszt május 1-jén éljél után 
gyenge morgástól kísért lökést vett észre, mely a rákövetkező ingással együtt 
3" tartott, mialatt az ablakok megrezzentek és a falon lévő egyik kép kissé kimoz
dult a helyéből.

7. Puez A n t a l ,  borostyánkői p lébános  úr szerint ugyané  fö ldrengést a sz o m 

szédos Felső-Körön és Felsö-Löcön is észle lték .

s .  Kőszegről Jílascuek Edf. erdőfelügyelő úr jelentését bírjuk; április MO-ika,
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és május 1 -je közti éjfél után ágyban fekve egy pár mperczig tartó morajnélküli 
mozgást-ingást érzett.

E  tünemény azonban már olyan gyenge természetű volt, hogy e városban a 
legtöbben már észre sem vették. M i c h a e l i s  I z i d o r  lelkész úr tudakozódására éjjeli 
őröktől és éjjeli munkával elfoglalva volt emberektől, pékektől csak negativ vála
szokat vett. Borostyánkőben Pucjí A n t a l  és M a n n i n g e r  G y ö r g y  tisztelendő urak 
határozott jelentéseik szerintiiem észlelték a f. rengést. Innét délre (iyimóthfalván 
és Tárcsán gróf B a t t h y á n y  K á r o l y  úr szíves tudósítása folytán szintén nem érez
tetett a földrengés : hasonlóképen nem észlelték Mnke-Mrrkén S z e n t g y ö r g y i  R e z s ő  

körjegyző és Szombathelyen S z a b ó  E r n ő  ügyvéd úr, továbbá érkeztek tagadó tudó
sítások Tapolczáról R e  d l  G u s z t á v  igazgató, Zala-Eger szegből U d v a r d y  I g n á c z  

igazgató urak részéről.
Végre felsorolhatunk még egy adatot a Mura vidékéről Musznyáról. K a p l y  

L a j o s  állami vándortanító ugyanis május 1-jén virrasztva éjfél után három gyenge 
lökést érzett, a melyek elsejét valamivel nagyobb időköz választott el a többitől. 
Ugyan e járás székhelyén Muraszombaton szintén észlelték a f. rengést.

Csáktornyáról azonban régi levelezőnk C s e p r e g h y  E n d r e  tanár úr negativ 
választ küldött.

Május hó 26-án d. e. i5'-kor Szilágy, Szathmár, Szolnok-Doboka és 
Kolozsmegyékben éreztek jelentékenyebb földrengést, melyet az 1880. évi október 
hó 3-ikán bekövetkezett és Dr. K o c h  A n t a l "  tanár úr által «közép-erdélyi»-nek 
nevezett földrengéssel szemben «észak-erdélyi»-nek mondhatunk. Intenzitására és 
kiterjedésére nézve jóval mögötte áll nemcsak a középerdélyi, hanem más magyar
honi földrengésnek is. Daczára annak azonban mégis egyike a legérdekesebb 
földrengési eseteinknek, a mennyiben összefüggése a vidék geologiai alkotásával 
szembeszökő.

A következőkben felsorolom mindazon adatokat, a melyek birtokába a köz
ponti földrengési bizottság levelezés útján jutott.

1. Akna-Sngatag (Mármaros m.). F. r. minálunk május hó '2(i-án észlelhető 
nem volt. S t e p á n  M i k s a  sóbánya hiv. főnök.

2. Akna-Szinti na (Mármaros m.). Május 2<»-án f. r. nem éreztetett. D e A d d a  

S á n d o r  fb. tanácsos és főbánya hivatali főnök.
Ajiahida Kolozsmegye). Május hó 26-án:;:::: d. e. Uh 3 ié s  35' közt(bp. idő) a 

vasúti állomás udvarán, feltöltött talajon állván, hirtelen gyenge szédülés fogott 
<•1 és egyúttal a vízdarú ingását láttam. Magát a rázkódtatást nem éreztem, de igen 
is hallottam távoli mennydörgéshez hasonlítható gyenge morajt. A mozgás EK felől 
látszott jönni. Bent a községben, a szobákban lévők jobban érezték e tüneményt, 
valamint észlelték az ablakok és lámpák csörömpölését is. M o t s a y  J á n o s , v . állo
mási elöljáró.

í. Apanagyfalu (Szolnok-Doboka m.), D. e. a postahivatalban valék, hol 
asztal mellett ülve Írással foglalkoztam, midőn 10 órakor (a hivatal órája szerint) 
ketten a postamesterrel olyan lassú hullámzó ingást éreztünk, mintha mozgásban 
lévő rugós hintóban ültünk volna. Lökés határozottan nem volt észlelhető, és sem-

* Dr. Kocu Antal: Az InSO. <>kt. .\i-iki középerdélyi földrengés. Kolozsvár 1S81.
■''' Kzeutúl ;i hónapot és napot elhagyjuk.
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miféle tárgy, még a falon függő képek -sem mozdultak ki helyükből. A moraj, mely 
e tüneményt egyidejűleg kísérte, valami üveges-kocsi zörgéséhez hasonlított. Az 
idő szép verőfényes és nyugodt volt. Ugyanezeket még többen is észlelték a köz
ségben. P eres K ároly áll. vezértanító.

5. Aszú patak (Kolozsvár mellett). E tanyán F. D. földbirtokos d. e. tájt 
szobájában erős lökést érzett. Dr. K och A ntal egyet, tanár.

0. Bánffy-Hunyad  (Kolozsmegye). S zentgyörgyi L ajos áll. tanító szép és 
kimerítő jelentéséből a következőket soroljuk fel: «A f. r. a városi óra szerint 
l(Vi 5', a vasúti szerint pedig 9íl 4-5'-kor következett be. Az észlelés helye egy föld
szintes, vastag homok- és kavicsrétegeken épült faház egyik szobája, a melyben 
észlelő csendesen, olvasgatva ült. A f. r. 'i lökésből állott, a melyek közül a második 
erősebb volt s a két lökést elválasztó időköz rendkívül rövidre becsülhető. A löké
sek hatása alatt a padló mintegy emelkedni látszott, a háztetők ácsolata pedig 
recsegett. A lökések délről jöttek és észak felé távoztak, miről hiteles tanúbizony
ságot a tornáczon lévő öntöző kanna szolgáltatott, a mennyiben benne a víz a déli 
szélén jobban felcsapott, mint az északin. Egy függő lámpa pedig E —D-i irányban 
lengett. A két lökés együttvéve 3—4"-nél alig tarto tt tovább, kárt nem okozott, 
csak megrezzentette az ablakokat és megcsörömpöltette a porczellánedénveket: 
hatásában és fellépésében határozottan gyengébb volt, mint az 1880-iki közép
erdélyi f. r. alkalmával tapasztalt három lökés. Moraj a tüneményt ez alkalommal 
nem kísérte ; sem az időjárásban, sem az állatokon és emberen valami abnormis 
állapot nem volt észlelhető, úgyszintén nem észleltetett sem elő-, sem pedig utó
rengés. »

E földrengés erősségére nézve fontosnak látszik azon körülmény, hogy a 
szobában lévők majdnem kivétel nélkül érezték, míg a szabadban foglalatoskodók 
mitsem tudtak róla, úgy hogy e f. r. fokát 3 és 4 közé tehetjük.

Ugyaninnen (jajzágó A ntalné úrhölgytől azon tudósítást vettük, hogy a 
tüneményt bent a lakóházban, állva és az asztalon rakosgatva vette észre. Egy 
morajnélküli lökés és a rákövetkező két gyenge rengés mindössze 4—5"-ig tartott 
és dél-észak irányúnak tűn t fel. Kisebb tárgyak, p. o. a tálczán lévő poharak 
zörögtek.

L. P állfy I gnácz, telekkönyvi tisztviselő, különálló kőépületben tartózko
dott, midőn 9'1 45' tájban alulról jövő ingásszeru lökést érzett, mely alig tartott 
addig míg 1 -et, ^-őt olvashatott. Nyomban a lökés után recsegett az épület fedél
zete, különben károk nem történtek.

B ányay Á rpád úr szobájában az ablaknál állván egyszerre csak az ablaktáb
lák zörgését és feje fölött a padlás ropogását hallotta, mintha valaki odafennt erős 
léptekkel végig szaladt volna. A mozgás egy 3—4''-ig tartó folytonos és olyanforma 
rezgés volt, m int midőn egy gyorsan elrobogó kocsi az ablaktáblákat szokta meg- 
reszkettetni. Iránya E —D : moraj nem volt hallható; időjárás szép, normális.

K ohn Zsigmond ügyvédsegéd úr, k. b. ugyanabban az időben földszinti húz 
szobájában ült és írásközben egy E-ról D-felé haladó s 1" tartó reszkető lökést 
észlelt, mely a kisebb tárgyakat megmozgatta.

H avas E lemér úr földszinti ház tornáczán olvasgatva ülve, hirtelen erős 
rázkódást vett észre, mialatt lakását recsegni hallotta és mintegy megrázkódni 
érezte. A tünemény csupán egy moraj nélküli erősebb lökésből állott.

Földtani Közlöny. XIX. köt. 1889. ^
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7. Beléni/esen (Bihar in.) S cssner F krencz rézbányái bánya hiv. főnök úr 
tudósítása .szerint Belényesen hallomás szerint még érezték volna a május ^(i-iki 
erdélyi földrengést.

N. B esz te rcéén  S z e r e m le y  L ajos  tanfelügyelő úr nem érzett sem m it; de 
ugyancsak szerinte gróf L á z á r  V in c z e  észlelte volna e f. rengésnek valami csekély 
nyomait.

í). Bethlenben (Szolnok-Doboka m.) N agy J ózsef úr Uh 4-3 44' tájban szo
bájában ülve és olvasgatva szintén észlelte a f. rengést. A hullámzó rengés, melyet 
távoli moraj előzött meg, mindössze 3— 4" tartott, mitől könnyebb tárgyak, tányé- 
rok, poharak megzördültek. Ugyan e városból azonban G yárfás A lbert ref. lelkész 
úrtól, és F lóth F. A dolf, szolgabíró úrtól határozott negatív jelentést vettünk, 
mi mindenesetre annyit jelent, kogy e város már nagyon is a megrázott terület 
szélére esik.

1 0 .  Bnnczh'uhi, a szamosvölgyi vasútállomásról (Kolozs megyében), B r  a n  d i c h  

M i h á l y  áll. főnök arról értesített bennünket, hogy a f. r. W*- áíV-kor budapesti idő 
szerint következett be. Földszinti lakásán asztalhoz támaszkodva állván egyetlen 
egy lökést konstatált, mely azonban rezgésszerű volt és egy a pályaudvarra bero
bogó vonat által okozott mozgáshoz hasonlított. A rezgés gyenge moraj kiséreté- 
ben lépett fel és alig tarto tt 3— 4"-ig. Bent a 4 kilométerre fekvő községben e 
f. rengést hallomás szerint intenzivebben érezték.

1 1. Bonrz-Xtfiresen (Szolnok-Doboka in. h Iveczely F erencz földbirtokos úr 
szintén érezte e f. rengést.

1:2. Bitz<i, u. p. Kékes (Szolnok-Doboka m.). A f. rengést nem éreztük. 
P állky E rnő.

13. ( ’s<íLi-(íorbo (Szolnok-Doboka in.). A «Kolozsvári Közlöny» május 2í>-iki 
száma szerint a f. rengést e községben érezték legerősebben. Nagy morajjal d. e. 
10 óra után történt s mintegy 10"-ig tartott. Epén vásár lévén, a piaczon a nép 
nagy rémületben volt, midőn ingani érezte lábai alatt a földet: a boltokban, 
patikában az üvegek kimozdultak helyeikből. A járásbíróság irodájában a mennye
zet megbomlott. (?)

lÍAi.r.oK K ároly kir. járásbíró úr a helyi óra szerint ‘ *1 I óra tájban figyelte 
meg a f. rengést a csáki-gorbói kir. járásbíróság hivatal helyiségének az első eme
letén. .Pár másodpercznvi időközökben olyan lökések voltak érezhetők, hogy írni 
nem lehetett s a hivatalnokok az irodából kifutottak. E lökések következtében az 
irodahelyiség stukkatúrájáról nagyobb mennyiségű mész hullott alá. A mozgást 
kocsizörgéshez hasonló moraj kisérte.

Y ass I mre szolgabíró úr szintén l, * 11 órára teszi a tünemény beköszöntését. 
Levelező ugyanis a csáki-gorbói báró J ósika S amt: kastélyában lévő szolgabírói iro
dában az asztala mellett állván, két lökést érzett 2 3"-nyi időközzel, mely azon
ban inkább ingásszeru volt. «A mozgás Ny-ról K felé haladt és k. b. 4—-V'-ig 
ta r to t t : moraj nem kisérte. E f. r. hatása alatt a kastély ablakai mogrezzentek, az 
egész épület megmozgott, az emeleten a mennyezet vakolata megrepedt s apró 
darabokban hullott a padozatra. Minden bútor megmozdult,sőt megingott némely 
ember is, ki nem volt menésben. A kastély főépületéhez ^0 mtr. távol fekvő föld
szinti lakásomon az asztalon és kredenczen lévő poharak csengtek : feleségem a 
konyhában való álltában megingott. A kastély udvarán álló szolga bírói hajdú meg-
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tántorodott. A falu boltjaiban, a gyógyszertárban a porczelláncsészék és poharak 
megmozdultak és az egymáshoz közel állók egymásba ütődtek.

A piaczon épen országos vásár lévén, a piacztér el volt lepve emberrel és 
állattal, de ezen vásáros nép maga is mozogván, a rengést nem észlelte.

A vendéglő emeleti szobái oly nagy lökést kaptak, mintha 20 30 teli zsákot 
■ejtettek volna a padozatára.»

Ezen leírások szerint a f. r. Csáki-Gorhón mindenesetre erősebb volt, mint 
pl. Bánffy Hunyadon. Erősségét 5-re tehetjük.

14. ( 'sicső-Keresztár (Szolnok-Doboka m.). F e j é r  M anó r. kath. plébános úr 
szerint itt a f. rengésnek legkisebb nyoma sem éreztetett.

15. 1>abjon-Újfalu (Szilágy m.). 1. Zsibó alatt.
1(3. Ikésről (Szolnok-Doboka megye) számos tudósítást vettünk. Az 

«Ellenzék >» május hó 2íS-ik száma szerint Deésen egy nagyobb társaság volt együtt 
a kaszárnyában, mikor í)* 4- '̂-kor a földlökést érezték. Pontosan megfigyelték és 
ingó rengésnek találták egyetlen lökéssel, a melynek iránya Nv-K-i volt, tartama 
pedig 3 4". Deés még több magán házában is érezték e földlökést.

B randt  S amu városi főkapitány úr szerint a rengés, mely csak egy lökésből 
állott, k. b. 10h 30'-kor következett be. Igazi moraj nem volt hallható, hanem 
valami suhogás és recsegés-féle zaj. A rengés, mely némely parasztházban a falra 
akasztott cserépedényeket egymáshoz koezogtatta, E—D-i irányúnak látszott 
lenni.

Bovánkovics Gyula vasúti titkár úr 9;' i.V-kor érezte, hogy irodájában író
asztala, a melynél ült, egyszerre csak egy erős lökés következtében megmozdult; a 
szekrény tetején álló kisebb tárgyak pedig összeütődtek. «A lökés oly erős volt, 
hogy ijedten futottam ki szobámból. Az egy lökésből állott és 1" tartott rengés 
D-felől látszott jönni. Rövid dörgés előzte ugyan meg a lökést, de az egész csak 
egy pillanat műve volt.»

J ancsó M ihály  vasúti pénztárnok úr d. e. 10;* tájban irodai foglalkozásköz
ben széken ülve egy lökést érzett, mely benne fájó érzést keltett. Az épület DK-i 
sarkában recscsenés volt hallható. A lökés iránya D —E-i volt, 1 "-ig tartott s az 
épületre semmiféle hatással nem volt. A városban fekvő házában gyermekei egy 
lökést és a fatornácz hullámos rezgését észlelték.

S chmotzer  M ihály  vasúti hivatalnok úr budapesti idő szerint 10* .V-kor 
ügyelte meg a f. rengést, még pedig egy emeletes ház I-ső emeletér. ülő helyzetben 
és írva. Lökést nem érzett, hanem rezgésszerűnek mondja a mozgást, mely nehéz 
és szilárdan álló Íróasztalát megrecscsentette. «Nőm otthon, magánlakásomon, 
két erős rázkódást érzett, az elsőre kifutott az udvarra, hol egy újabb rázkódást 
érzett. »>

I mre L ajos üzletgyakornok úr jelentése szerint a rengés csak egy pár mper- 
czig tartott, egyetlen egy lökésből, helyesebben ingásból állott, mely E —D-irány- 
ban haladt tova. A mozgást egyidejűleg lassú moraj és zörgés kisérte, mit «inkább 
a azobáJjan lévő bútorok zörgése okozott». A szoba, melyben a megfigyelés történt, 
földszinti volt s a falon lévő ingaóra pontban 10* i'-kor állott meg.

Módy G yula úr egy dörgésszerű morajtól kísért, iligást vett észre, melyet 
azonban olyan gyengének mond, hogy a városban sokan meg sem figyelték. Bekö
vetkezésének ideje W 4c/-korinak mondják.

(:«)
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K ü hlbacher  F erencz  úr a telegrafhivatal első emeletén asztal mellett ülve 
9h 45' (budapesti idő) tájban a tájoló szokatlan elhajlását vette észre, melyet csak 
később, mikor másoktól hallotta, a földrengéssel hozott kapcsolatba. Az a nevezetes, 
hogy maga a rengést éppenséggel nem vette észre.

A Deésen tapasztalt f. r. iránya, sőt bekövetkezésének ideje is az elsorolt és 
egymásnak ellenmondó adatok folytán bizonytalan, erősségét pedig alig tehetjük 
többre mint 3 -ra.

17. l)eesaknán, Deéstől DNy-ra S vaiczeh S ándor m. kir. bánvanagy úr 
figyelte meg a f. rengést d. e. 9fc oo'-kor. A morajnélküli hullámzó lökések mind
össze 5—6 "-ig tartottak ; a szobában az Íróasztal rezgését, a képek és lámpa ingá- 
sát, a szabadban pedig a fatorony recsegését okozta. A hullámzás iránya D K — ÉNy-i- 
nak állíttatik. Z suzsán  D emeter  tanuló szerint pedig házuknál az ablakok rezegtek.

1X. Detrehem (Szilágy m .) .  A  f. r. itt is érezhető vala. Dr. A jtay  E n d r e .

19. Egeres (Kolozsmegye). Itt 9* 30'-korrövidf.rengést éreztek. (Ellenzik.)
20. Farkasmezön (Szilágy m.) a f. rengést érezték.- S zabó J ó zsef  magy.- 

légeni ref. lelkész.
'21. FelsSbánj/ai Szatmár m.). M észáros  úr G itszmann J ános kohóhivatali 

főnök megfigyeléseit írja le. Szerinte a 9fc 45'-kor észlelt f. r. 2 lökésből állott,
1—2"-nyi időközzel, úgy hogy az egész különben nesztelen tünemény 21 2 - 3"-ig 
tarthatott. Irány E —D-i. Mindössze csak kevesen észlelték, a legtöbben mitsem 
tudtak ró la; a kiterjedt kincstári bányákban pedig egyáltalán nem érezték e 
földrengést.

22. Gardán/alva (Szilágy m.). B lomberg  L ajos báró úr, otthon nem lévén, 
csak a falubéliek elbeszélése folytán írhatja, hogy a f. rengést e községben csak 
nagyon gyengén érezték. Irány E—D-i.

2?). Gaur öv (Szatmár megye), a szóban forgó f. rengést szintén érezték. 
H erskovitz I gnácz .

2\ . Gyalnban (Ivolozsm.) P ap M ik lós , járási szolgabíró úr jelentése szerint 
f. r. nem éreztetett. A járás többi 20 községéből is csak negativ adatok érkeztek 
hozzá.

2~). 1 Indád (Szilágy m.). K ovásznay G ócz D é n e s  úr a «három lökésből álló 
ingásszerü rengést» d. e. 11* 10'-kor (?) észlelte a szabadban állás közben. Az irány 
ENy—DK-inek látszott. A tüneményt rövid moraj kisérte. A házakban észlelték a 
bútorok, kivált a falon függő tárgyak megmozdulását, az órák rendetlen ketyegé
sét. Az emberek kifutottak a lakásokból és pinczékből.

Erőssége ezek szerint a 3-dik foknak felelhetne meg.
20. Kapói nők-Monostorról (Szolnok-Doboka m.). jelentették a Budapesti

1 űrlapnak, hogy ott május -Jii-án d. e. 10'* 15'-kor 5"-ig tartó kisebb f. rengést 
éreztek, mely K- -Ny-i irányú volt s mennydörgésszerű morajjal járt. A rákövet
kező éjjel szintén éreztek egy kis f. rengést.

21. Kékes (Szolnok-Doboka m.L S zarvadi J ózsef úr szerint d. e. 3,4lO?1 -kor 
csak egy dörgéssel kisért lökés észleltetett, mely csak pillanatnyi ideig tartott és 
semmiféle kárt nem okozott,

2*. A  kérői fürdőben (Szamosújvár mellett) d. e. 1 0 °  i.Y-kor D orooi I stván  

Ve n d é g lő s  csendesen a fürdőkádban ülve egyszerre azt vette észre, hogy a víztükör 
ingásba jön és ide-oda csapódik a kád oldalaihoz. Ugyanazon időben az állásban

(M)
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lévő lovak minden más ók nélkül megrázták magukat, úgy hogy a nyakukba akasz
tott csengetvűk megszólaltak. A fürdő éttermében a szekrény tetején lévő tányé
rok, poharak összeütődtek. A deszkából összetákolt nyári konyhában étkező fürdő
szolga kiszaladt, mert a mint mondá, az egész alkotmány megingott s úgy recse
gett, hogy félt, hogy reá dől. (Dr. M ártonfi .)

29. Ketesden (Kolozsmegye) szintén észlelték a f. rengést. Kohn Zsigmond .

30. Kis-Szakottd (Szatmár m.) községében a mondott időben gyenge f. ren- 
gést éreztek, mely E-ról D-felé haladt. ( Iiud a pesti Hírlap.)

31. Kolozsvárról dr. K och A. egyetemi tanár úr következőleg tudósított 
bennünket e f. rengésről: «10'' í.Y d. e. a. föld gyenge morgással megingott. Sokan 
hallották és érezték, de oly gyenge volt, hogy a legtöbben csalódásnak tartották. 
A múzeum-épületben egyik egyetemi tanársegéd szerint a fali szekrény üvegei 
összeütődtek. >•

3:2. Krasztm (Szilágyul.). E községben Nagy D omokos úr észlelte a f. ren
gést egy földszinti ház szobájában írásközben. K. b. (.)h 58'-kor d. e. köszöntött be 
két külön, alig megkülönböztethető pillanatnyi időköz által egymástól elválasztott 
lökés. A moraj, mely e lökéseket kisérte, csalódásig hasonlított egy távoli nagy 
faludon áthaladó kocsi zörejéhez. Az egész tünemény 2"-nél alig tartott tovább ; 
iránya pedig NyDNy—KEK-i vala. Kárt nem okozott.

33. Kudu (Szolnok-Doboka m.). G ál I stván  és S imon  Ö d ö n  urak egybe
hangzó nyilatkozatai szerint e községben mitsem észleltek a földrengésről.

3í. Maiffiar-Bikái (Kolozsm.). A földrengés e helyen a faházakat megráz
kódtatta. S zentgyörgyi  L ajos .

35. Mai/t/ar-Gi/erö-Monostor (Kolozs m.). Hallomás szerint e községben az 
ev. ref. templom fala megrepedt a földrengéstől. (?). P állfy  I gnácz .

3(i. Ma/fiiar Lápos (Szolnok-Doboka m.). I f .i. V oith J akab postamester úr 
szerint a földrengés d. e. 10'' 5' és 10' közt volt érezhető. Úgy a szószéken álló 
lelkész, mint pedig a padokban ülő hívek két lökést éreztek, melyet 3—i"-ig tartó 
moraj kisért. Azonkívül még több helyen is éreztek kisebb-nagyobb mozgást, 
ablakrezgést, az edények csörömpölését és fali képek ingását. A hegyeken és a 
mezőn lévő pásztorok szintén megérezték e hullámzó lökéseket és hallották is a 
Sátor nevű hegytől a község felé terjedő földalatti mennydörgésszerű morajt. Az 
irányt többen ENy—DK-inek mondták. Jelentéstévő ugyanabban az időben 
kocsin menvén. maga mitsem érzett a földrengésből. Ugyanezt jelentette L ebedi  

J ános úr is.
37. Magyar-Légen (Kolozs m.). S zabó J ózsef  ref. lelkész úr szerint e község

ben a földrengésnek legkisebb nyoma sem éreztetett.
3 s. Maros- Vásárhelyen dr. D emeter  K ároly ev. ref. coll. tanár íróasztala 

mellett ülvén máj. 2(i-án d. e. egyszerre csak azt észlelte, hogy órájának ingája a 
tok üvegoldalához ütődött. Az nap nem is gondolt földrengésre, s csak később lett 
figyelmessé a földrengés és az inga szokatlan ugrásának időbeli coincidentiájára.

39. .1 lőcs (Kolozs m.). Dr. W in kler  F rigyes  tiszt. in. főorvos  úr maga ugyan 
nem érezte a földrengést, de közli velünk, hogy földszinti helyiségeikben úgy a 
gyógyszerész, mind pedig a. járásbíró. előbbi álló, utóbbi ülő helyzetben határozot
tan észrevették. Mind a két úr rövid gyenge morajtól kisért egyetlen hullámszerű 
lökésnek mondják, mely K-ről Ny-felé haladt, és 1 2 "-nél nem tartott tovább«
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A gyógyszerész egy egyenetlen fenekű kenőcstégelynek elmozdulását észlelte, még 
pedig K-ről Ny-felé.

Ezen megfigyelés annyiban fontos, mert ép az ellenkező, t. i. X y —K-i mel
lett bizonyít.

■10. Xayyhdnyán S zathmáry  B éla  m. kir. bányakapitány úr d. e. í>h 17' a 
bányakapitányság 1 -ső emeletén íróasztala mellett ülvén észlelte a földrengést, 
mely alig 1" alatt három szintesen haladó gyengébb és egy újabb mp.-ben három 
erősebb lökésből állott. Előbb IvróljD-felé, utóbb Ny-ról Iv-felé látszottak a lökések 
haladni. Tompa dörgés is észleltetett, mely kevéssel megelőzte a lökéseket; a tüne
mény összes időtartama 8—i"-x*e tehető. Az emeletekben, főleg az irodákban 
mindenütt észlelték a rengést; földszinti házakban azonban csak igen kevés 
helyen.

H ijdoba  G u sz t á v  m. kir. pénzügyi tanácsos úr szintén első emeleti irodájá
ban ülve és írásközben vette észre a földrengést. A tüneményt morajnélküli két 
erősebb lökésnek mondja, melyek 0 -5"-ig tartottak. Nyugodtan ülve látta szobá
jának padlózatát Ny K-i irányban hullámozni, mi szintén Ny—K-i irányra 
mutatna.

H uffnkr  T ivadar  in. kir. bányatanácsos úr szintén első emeleti irodájában 
észlelte a rengést, még pedig ÍV1 l.Y-kor. Mindössze egy rövid és alig 1—2 "-ig tar
tott csörgéstől kísért lökés volt érezhető. Az oldallökésforma mozgás határozottan 
Ny—K-i irányú volt. Az irodaszekrények csekély fokú megmozdulásán és recse
gésén kívül más hatása nem volt. Nevezetes, hogy az alig 300 méter távol fekvő 
kereszthegyi bányában e földrengést nem érezték.

Ezen kimerítő jelentések alapján a földrengés erőssége Nagybányán a 3. foknak 
felelne meg.

•11. Aagy-Bocskil (Mannaros m.) A földrengést itt nem észleltük. M árkus 

Á goston .

\'l. Xnyif-Knyeden is éreztek 1 "-ig tartó rengést. Kolozxniri Közlöny.
13. Xagy-Hdöd (Szolnok-Doboka m.). A vasúti állomásfőnök jelentése sze

rint e helyütt sem az állomáson, sem pedig a községben a földrengést nem ész
lelték.

II. Xayy-Uondn (Szolnok-Doboka in.) F u r k o m t s  M ihály  körjegyző úr sze
rint a 2"-ig tartott földrengés pont 10 ''-kor következett be. Az egyetlen lökést 
dörgésszerfí moraj kísérte, iránya Ny—K-i. Kárt nem okozott.

Ei; a n ő s z  F krkncz úr pedig í)fc l.V-re teszi a földrengés bekövetkezésének 
idejét, és három lökést vélt ű—2"-ként megkülönböztetni, de szerinte is csekély 
mennydörgésszerű morajjal kezdődött a tünemény.

ir>. Xayyfaln (Szilágy m.) Dr. A.itay Endhk orvos úr szerint e községben 
egy lökést észleltek, melyet földalatti moraj előzött meg. A postamester a táramér
leg tányéráit látta ingani és összeütődni. A tünemény különben csekély lehetett, 
mert mint Simó F arkas úr írja, többed magéival nem vették észre ; s az ingaórák 
sem állottak meg.

10. Xtiyy-Somkuton (Szatmár in.). K.vcz Jkrkmiás jegyző és D r a g o s  Fái, urak
l.Y-kor vették észre földszinti helyiségeikben és irodai munka közben érezték a 

földrengést. Előbbi a mozgást két-három gyengébb lökésből és mintegy másod- 
pereznyi szünet után bekövetkezett erősebb reszketésnek mondja, melyet olyan
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erős moraj előzött meg, hogy azt, még a szabadban lévők egy része is megliallotta ; 
a földmiveléssel foglalkozók azonban semmit sem vettek észre! Az irányra vonat
kozó adatok bizonytalanok. Soinkuton a földrengés kárral nem járt.

17. Xaazó<lon (Besztercze-Naszód m.). M it.lkr F rigyes  úr jelentéséből egész 
határozottsággal kitűnik, hogy a földrengés ott érezhető nem volt.

Í8 . Oldh-Láposbáni/a (Szolnok-Doboka m.). E bányahelyen L a c h k t a  J ános 

m. kir. bfinya- és kohóhivatali főnök úr jelentése szerint a földrengésíl* után volt 
észlelhető és összesen vagy <»"-ig tartó, nehány mp.-nyi időközzel egymásra 
következő két reszkető lökésből állott, melyek ENy-ról DK-felé irányultak. Moraj 
nem említtetik.

19. Ordögkut u. p. Magy.-Egregy (Szilágy m.). L ázár F erencz  úr tudósítása 
szerint i t t :!/*10 '‘-kor hullámzó földrengés volt érezhető, mely D-ről ívfelé tartott, 
és két egymás után következő lökésből állott, melyek elseje gyengébb, másodika 
pedig erősebb volt, oly annyira, hogy az ablakok is megzördültek : a szobákban 
pedig olyan dübörgés hangzott fel, mintha kőfalak omlottak volna be.

50. Panczél-('seh (Szolnok-Doboka m.). M iklósi J ózsef  ref. lelkész úr a 
templomban, a könyörgés alatti mély csendben, isteni tisztelet végzése közben 
vette észre a földrengést. A tüneményt l"-nyi idővel mély hangú moraj előzte 
meg, de a rengés alatt is hallható volt. Utóbbi három, 2—3 mp.-nyi időközökben 
jelentkezett és fokozatosan erősebb lökésből állott. «Az első «reszketéx# mintegy 
földalatti mennydörgés kíséretében, a második ingásszeru erősebb rázkódás, a har
madik még impozánsabb rázkódás volt, a melynek hatása alatt a templom ablakai 
és mennyezete recsegtek.

Lakóházakban a bútorok kissé megmozdultak, a kézben tartott vizes 
edényből a víz kilocsoltatott, különben más kár nem esett.

51. Pmzta-Kamaráim  (Kolozs m.) egy úrnő, ki ágyában betegen feküdt, 
érezte, hogy ágya E-ról D-felé lökődött, s midőn a lökés okát megfigyelendő 
szétnézett, a lökdösés meg is szűnt. ( P ergő M árton Y. kamarási lelkész.)

~)2. Retteg (Szolnok-Doboka m .i .  Ezen községben szintén csak jelentéktelen 
módon jelentkezett a földrengés. K öblös A lber t  úr 10* í-7'-re teszi bekövetkezésé
nek idejét. Két hullámzó lökés, gyenge kocsizörejhez hasonló zajtól kísérve és 
részben megelőzve volt az egész, mit észlelni lehetett. Irányuk DNy— EK-i. A méh
kasok ablakai zörögtek.

.■>3. Re,zb<ingáról (Bihar in.) S i s sn er  F erencz  kohóhivatalfőnök úrtól e 
földrengésre vonatkozólag negativ választ vettünk.

5í. Rónaszéken (Marmaros m.) hasonlóképen nem érezték a földrengést, a 
mint azt F r . F ritz  P ál bányanagy úr tudatta velünk.

5 5 .  Sajó-Szt-András (Szolnok-Doboka m.). Orbán  E ndre  úr jelentése szerint 
sem e község, sem pedig közeli környéke a szóban forgó földrengés által nem 
érintetett.

5<*. Simontelkén (Besztercze-Naszód m.). földrengést szintén nem éreztek. 

Bőd L ajos , tanár.

57. Somkerek (Szolnok-Doboka m .l F arkas F erencz  körjegyző úr jelentése 
szerint az egész környéken földrengés érezhető nem volt.

5K. Sósmezön (Szolnok-Doboka m .) .  dr. M á r t o n é i  L a jo s  sza m o sú jv á r i  ta n á r  

úr eg y ik  ta n í tv á n y á n a k  B e c z k ó i  D 0M0K0S-nak és  m á so k  szava i s z e r in t  d. e. 10* táj-
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bau érezték a földrengést. Edények összeütődtek, ablakok recsegtek, mintha valaki 
a padláson járt volna.

5 '.*. Siilehned (Szilágy in.). (-Tiszttartóin állítása szerint a sülelmedi vásáron 
jobban volt érezhető a földreugés mint Gardánfalván ; a lökések után ő szédülést 
érzett. Br. B l o m b e r g  L a j o s . »

(>0. Szamos-Uj rá r (Szolnok-Doboka m.). Míg Joób vasúti állomási főnök a 
földrengést tagadja, addig dr. M ártoxfi L ajos gyrnn. tanár úrnak mégis sikerült 
nehány adatot feljegyezni. «-Egyesek (>  4 Y-kor ingó-himbálódzó mozgást éreztek 
K—Nv-i ('?) irányban. Moraj nem volt hallható. A földrengés általában igen gyenge 
volt, a mennyiben kevesen észlelték. Az észlelők szerint az ablaktáblák zörgése, 
a székek, ágyak ingása által lettek figyelmesekké a tüneményre. Egyik fegyintézet! 
hivatalnok nővére a konyhában állva, előbb az ablakok rázkódására, aztán a felső 
padozat himbálódzására lett figyelmes, mire a konyha falán függő pléhedények is 
összekoczódtak és egy az asztalon lévő tál széléhez oda támasztott szűrő kanál is 
lefordult. •>

<11. Szász- Iuyen városában (Maros-Torda m.) H ellwig  V ilmos  gymn. igaz
gató úr jelentése szerint e földrengésről mitsein észleltek.

C>2 . Szatmári Ylkolixszky B éla  íogymn. tanár úr levele szerint szintén 
nem éreztek semmit.

Szék (Szolnok-Doboka in. ). B encze  K ároly állami tanító úr jelentése .szerint 
IO71 után következett be a rengés, mely voltaképen csak rezgésből állott. Kocsizö
rejhez hasonló moraj kísérte és követte a mozgást. A falon függő képek megmoz
dultak, s egy betegnek az ágya szintén kis mértékben; irány K—Ny. Jelentéstevő 
maga a szőllőhegyen lévén, a tüneményt semmiképen sem érezte.

•>:». Szil<t<ni-Ard<> (Szilágyra.). Jelentéstevő F odor E lek úr a szabadban 
volt, midőn d. e. í)'1 30' tájban egyetlen lökést érzett, mely néhány mpercznyi 
ingással végződött. Nyomban a lökés után rövid, elhaló recsegésszerű zúgás volt 
hallható. A tünemény Ny-i irányból jött és K-felé veszett el. A lakóházban volt 
családtagjai erős lökést és zúgást vettek észre, mire a ház tölgyfa-fedélzetének 
ropogása következett, a nélkül azonban, hogy csak legkisebb kár esett volna.

f i i .  Sziláffif-Cseh (Szilágy m.).Dr. L örinczi  F erencz járásorvos úr 10h 10' és 
1 közé teszi a földrengés bekövetkezésének idejét. Két erős lökés néhány másod- 
percznyi időközzel, mely azon megrázkódtatáshoz hasonlított, melyet egy gyorsan 
elrobogó vasúti vonat közelében érzünk. A mozgás iránya Iv Ny-i volt. Faépület
ben lévén, erős csörömpölést észlelt. A község csak egy kőépületén okozott ezen 
fö ld re n g és  k. b. IV> mtrnyi falrepedést.

(M. Siilií;it/-S<)»dt/n (Szilágy m.) dr. A j t a y  E n d r e  orvos úr szerint a földren
gés !)'< 30'-kor (budapesti idő) következett be. «A rezgés terhes szekérhez hasonló 
morajjal kezdődött s mintegy Y'-ig tartott. 3 hullámszerű mozgiis volt észlelhető, 
melyek közül az első annyira erőteljes volt, hogy edények összeütődtek és tükrök 
a falon inogtak. Az oldalról jövő lökések a tárgyak mozgásából Ítélve DDNy EEK-i 
irányúak voltak. Zsibón hallomás szerint falrepedések is történtek.*- — L ie d e r -  

m a n n  E m il  kát. erdő becslő, valamint M á r to n  fi  M i k l ó s  urak majdnem ugyanazt 
jelentik, csak az irányra vannak eltérő véleményben, a mennyiben L. Ny ENy— 
KDK-inek. M. pedig E D-inek mondja.

(Mi. Szí Iá <i / i  - S:t - Ki rá hj (Szilágy m.). N a g y  G y ö k ö t  tanító úr 1 * 11 '• ra (?) teszi
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a földrengést, melyet dörgéstől kísért lökésnek mond. «A hullámzás elejétől 
végig egyenlő volt s ahhoz hasonlított, mintha két hengeren lévő deszkán K-ről 
Ny-ra gurultunk volna. A nép a templomból kirohant; látható liatása azonban 
nem volt.»

(»7. Stoico fürdőben (Szolnok-Doboka m.) és a «Sátor» nevű trachythegy 
táján csak úgy érezték a földrengést, mint Ma gyár-Láposon. Ifj. Y o i t h  J a k a b  pos
tamester.

(5S. Szurdokon (Szilágy in.) *.»10* tájt az emberek jól érezték lábuk alatt a 
föld ingását és meghajlását. Némely ház kéménye megrepedt, a falak vakolata 
lehullott. A föld ingását lassú dörej előzte meg, az ég dörgéséhez hasonlóan. 
Mintegy 2"-ig tartott az egész. (Magyar Polgár 130. sz.)

(i9. Tastuídon (Szilágy m.) és vidékén sem magam, sem pedig mások föld
rengést nem észleltek. Dr. S zöllősy  M áté .

70. Teke (Kolozs m.). H erczog M ihály  plébános úr 10 és \ 4'1 1'* közt figyelte 
meg a rengést, mely egy zajtalan egyes lökésből állott 1 "-nyi időtartammal. Széken 
ülve e mozgást mint egy pillanatnyi lökést érezte, mely felső testét kissé előre, 
majd pedig megint régi helyzetébe vissza dobta, miből Ny K-i irányra lehetett 
következtetni. Kivüle még csak '2 -3 személy lett e földrengésre kávésedények 
csörömpölése következtében figyelmessé.

71. Tordán és környékén, sőt az egész vármegyében sehol sem észleltetett 
földrengés. P á l f i  K ároly igazgató.

72. Ungurfalrán (Szolnok-Doboka m.). M.-Lápostól E-ra e földrengésről 
semmit sem vettek észre. Itj. F oith J akab .

73. Vajda Kamarán (Kolozs m.). P ergő M árton ref. lelkész úr maga a tem
plomban a hívekkel együtt mitsem vettek észre a földrengésből. A földszinti papi 
lakban lévő neje és férfikorban álló fia pedig igen jól érezték mint zajtalan rövid 
rázkódást, mely 2"-ig tartott és Iv -D-i irányú volt. Az üvegesben lévő poharak 
zörögtek, az asztalon álló tejes edényben a tej E-ról—D-felé lengett.

74. Visán (Kolozs) előbbi községtől Ny-ra szintén érezték a rengést.
75. Zilált (Szilágy m.) ÍV< 40'-kor 5"-ig tartott földrengés erős morajjal. 

A rezgés iránya DK— ENy. ( A csády S á n d o r  kir. mérnök sürgönye). Hatása kivált 
kisebb tárgyakon volt észlelhető (Pesti H ír lap ).

7<i. Zorány (Szilágy m.) községben 9* 30'-kor egy ágyban fekvő beteg két 
gyenge lökést érzett és utána a padlózat recsegését hallotta. Jelentéstevő dr. 
A jtay E n d r e  orvoß úr vényt írva, másodmagával csak gyenge morajt hallott. Az  

irány különben itt is úgy mint Sz.-Somlyón DDNy — EEK-i volt.
77. Zsibó (Szilágy m.). M ezey  K ároly úr jelentése. 9?* 57'-kor két közetleníil 

egymásra következő egyforma lökés volt érezhető EEK- DDNy-i irányban. 
E tünemény, melyet dörgésszerű moraj előzött meg, egy jó mperczig tartott, úgy
szintén a rákövetkező, elhaló rezgés is. «Több épületnek a fala megrepedezett, egy 
helyen pedig megállott az ingaóra. Az üzlethelyiségben, hol a rengést észleltem, a 
felfüggesztett lámpák s más tárgyak összeütköztek, másutt nj,eg a felfüggesztett 
képek s tükrök majdnem lehullottak. A templomban az orgona észrevehetőig 
megrázódott.»

«Községünktől egy és fél órányira eső íhíhjon-Ujfahdtan (Bnrsza) egy 
kőkémény le is hullott. Sem a főlökés előtt, sem utána gyengébb lökéseket
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n ő m  ész le l tü n k .  A fö ld r e n g é s i  t ü n e m é n y e k e t  v a la m e n n y i  i s m e r ő s ö m  íg y  t a 

paszta lta .»

Ezen adatok nagyobbrészt olyan egyénéktől származnak, a kik föld
rengést még sohasem éreztek es észleleteiket a legtöbb esetben csak hetek 
múltán irták l e ; mihez hozzájárult még azon hátrányos körülmény is, hogy 
e vidék legnagyobhrésze távol esvén vasúti vagy telegrafállomásoktól, hiányá
ban van a pontosan járó óráknak. Nem csodálhatjuk tehát, hogy e leírásnak 
a földrengés némely elemére vonatkozó részei teljesen hasznavehetetlenek. 
Első sorban áll ez a bekövetkezés idejéről. Leghitelesebbnek látszik még e 
tekintetben a bánffy-hunyadi levelezőnk, S z e n t g y ö r g y i  L ajos  úrnak adata* 
t. i. a d. e. 9'' 45' budapesti idő szerint, mit nagyjából m indenütt a bekö
szöntés idejének elfogadhatunk. Tekintve e földrengés mérsékelt kiterjedését, 
igen valószínű, hogy az általa érintett helyek között fellépésének időkülönb
ségei csak csekétyek s alighanem csak egyes másodperetekre rugók; ilyen 
finom időmegkülönböztetések azonban az előttünk fekvő jelentésekből 
egyáltalán nem olvashatók ki. Úgyszintén igen eltérők e földrengésnek a 
különböző észlelőktől bejelentett irányai; sok esetben pedig epen ellenke
zőknek állíttattak. A földalatti moraj, mely a földrengést a legnagyobb meg
rázkódtatás területén kísérte, szintén egy olyan jelenség, mely igen határo 
zott megfigyelést kiván: több esetben ugyanis meg olyan helyekről is említenek 
földalatti morajt, hol már bizonyára észlelhető nem volt. Több ízben ugyanis 
földrengési morajnak az a ropogás, recsegés, csörömpölés és susogás vétetett, 
mi voltaképen a háztetőnek, a padlózatnak, az ablakoknak és bútoroknak 
megrázkódtatása folytán keletkezett, a mint azt I m r e  L ajos  úr (I)eés) je len 
tésében nagyon helyesen ki is emelte.

H a eltekintve ezen hiányoktól az előbbiekben felsorolt jelentésekből 
ezen földrengésnek egyes momentumait grafikus módon a geologiai térképre 
rávezetjük, akkor az adatok hiányossága daczára mégis igen érdekes ered
ményre es következtetésekre jutunk, (1. a mellékletet).

A  legerősebb megrázkódtatás területe főleg Zsibó és Szurdok, sőt még 
Dabjon- Újfalu es Szilágy-Cseh, részben pedig még Csáki-Gorbó környékére 
esik. E kör nem túlságosan nagy s legföljebb vagy 700 négyzet-kilométerre 
vagyis kb 14 □  mfre becsülhető. Falrepedések, kéményhullás, részben pedig 
csak vakolathullás jellemzik e területét. E jelenségekből következtetve itt a 
földrengés intenzitását 6 .5-re becsülöm. A föld mozgását ezen a területen 
erős földalatti moraj is kisérte.

Ez utóbbi azután tetemesen túlhaladta a legerősebb megrázkódtatás 
korét, és Hadad, Nagy-Somkut, Ivapolnok-Monostor, Nagy-Lajos, Xagy- 
Ilonda, Pánczél-Cseh, Ördögkut, Zilah, Ivraszna, Nagyfalu es Szilágy-Som- 
lyó világosan jelzik ezen kör határait. A legkülső övben pedig zajtalanul 
észleltek a földrengést, úgymint Kis-Szokondon, Gardánfalván, Nagy- es 
Felsőbányán, Oláh-Laposbányán, Bethlenben, Apanagyfaluban, Tekén, Vajda-
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Kamaráson, Kolozsvárt, Bánffy-Hunyadon stb. Az ezen legszélső helyek 
körül huzott vonal egyszersmind megadja nekünk a földrengés elterjedese- 
nek határát is. Mi kívüle esik, nem érintetett a földrengés által, vagy pedig 
csak mikroseismicus mozgásnak beillő módon, mire a maros-vásárhelvi meg- 
figyelés jó példa. Belényesről közetetlen biztos adatunk nincsen, de ha itt 
csakugyan érezték volna is a földrengést, úgy az bizonyára már csak igen 
meggyengülve, talán a marosvásárhelyihez hasonlóan jelenkezhetett. Általá
ban valamely földrengés elterjedése külső határának megállapításánál 
azt fogjuk tapasztalni, hogy mindig akad a meghúzott körön kivül is még 
egy-két positiv megfigyelés, mi az illető észlelő nagyobb sensibilitására vagy 
pedig localis tektonikai viszonyokra vezethető vissza, mig viszont a körön 
belül a positiv adatok csoportjai közt elszigetelve egy-egy negativ adatra is 
bukkanunk, mint pl. a mi esetünkben is Légenen, Nagy-Iklódon Csicsó- 
Keresztúron, Kudun és Ungurfalván, mi az illető megfigyelő kevésbbé érzé
keny voltára, vagy arra vezethető vissza, hogy mozgásban volt, de a legtöbb 
esetben egyszersmind a földrengés elterjedése külső határának közelségére is.

A mi esetünkben Tasnád, Szatmár, Akna-Sugatag, Naszód, Somkerék 
stb., Szász-Kégen, Torda és Gyalu már kivüle esnek azon körnek, a melyen 
belül az emberek pusztán csak ép érzékeik által, sjjecziális eszközök kizárá
sával szereztek maguknak e földrengésről tudomást.

A körülirt terület megfelel kb. egy olyan körnek, a melynek félátméröje 
60 km., miből területének nagyságát kb. 12Ö00  □  km. vagyis kerekszám
ban 2 5 0  □  mfd-re kiszámíthatjuk.

A térképen látható vékony nyilacskák jelzik a földrengés irányát, úgy 
a mint azt a levelezőink bejelentették, nemely esetben azonban épen a meg
fordított irány látszott valószínűbbnek, mit egy vastagabb nyíllal jeleztünk. 
Ez irányok nagyobb része elég jól megegyeztethető a földrengés terjedésével, 
s nagyjából ezen az alapon is odajutnánk, hogy a földrengés centrális terü
lete a Szamosnak Zsibó melletti éles kanyarodása táján volna keresendő.

Legérdekesebb végre azon összefüggés, mely e földrengés és központi 
területének geologiai alkotása között kimutatható.

Ha csak egy pillantást teszünk is e vidék geologiai térképére, azonnal 
látjuk, hogy a régi, nevezetesen a kristályos palakőzeteknek egy keskeny, 
szakadozott öve köti össze a Bihart a mármarosi Kárpátokkal, mely öv a 
hozzá csatlakozó óharmadkori rétegekkel együtt mintegy áthidalja azt a 
laposabb mioczén dombvidéket és részben diluviális és alluviális síkságot, mely 
tőlekét oldalt elterül. E vonulat egy régi vízválasztó, mely még a mioczénben 
az erdélyi medenczét elválasztotta a magyar alföld nagy tengerétől, és melyet 
csak az édes vizek Erdély földjének kiemelkedése után törtek át.

A Zilahig tartó keskeny kristályos palavonulat, valamint ugyanezen 
kőzeteknek sz.-ardói nagy-ilondai és prelukai szigetei úgy tekintendők, 
mint sülyedező romok közt állva maradt falrészek és pillérek, a melyekre az

m)
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óharcnadkori rétegek leplének egy nagyolj!» foszlánya mintegy odafüggesztve 
támaszkodik, mig a többi ezen ÉK-i vonulattól távolabb eső részei a mioczén 
és a rákövetkező korszakok üledékei által elfödettek.

Hogy e vonulatban ilyen alkotás mellett, régi, földünk ős-kérgét is 
átható vetődési síkoknak kell létezniök, a melyeknek főbbjei ÉK-i irányban 
nyúlnak el, az semmi kétséget sem szenved, s egy a térképre vetett újabb 
pillantás bizonyítja, hogy az észak-erdélyi földrengésnek centrális területe 
szorosan a Bihar és Marin áros közti vonulat rupturvonalaira esik. Az a 
retegmozgás, mely ezen a síkon a föld szine alatt történt, okozta az imént 
ecsetelt földrengést, mely a központi részben inkább mint lökés, távolabb 
pedig mint hullámzás jelentkezett.

Ezen földrengés kétségbevorihatlan tektonikai jelleménél fogva vonja 
magára figyelmünket, és csakugyan ritkán akadt minálunk eset, a melyben 
az összefüggés a tektonikai viszonyok és a földrengés közt olyan világosan 
kimutatható volt, mint épen a jelenben.

Junius hó 22-én a Szepességen volt csekélyebb földrengés érezhető. 
K e r n  G y u l a  markusfalvai plébános úr d. u. 1h 18'-kor ebéd elején nyolczadmagá- 
val vette észre. Egy reszkető lökés, mely az ablakokat is mogreszkettette. Semmi
féle más nyoma nem maradt. A közeli Odorin-ben dr. B e e n v a l d s z k y  J á n o s  plébá
nos úr földalatti bömböléssel összekötött igen gyenge hullámzást vett észre 
ugyanabban az időben.

Azon körülménynél fogva, hogy e földrengést a legtöbben nem érezték, a 
mint a több oldalról beérkezett negatív adatok bizonyítják ( K lug  N. Kotterbach, 
P osevitz  G yula és Pióth M árton Szepes-Igló, dr. Yajdovszky J ános , Szepes-Olaszin 
és P oppeií A dolf , Markusfalván), fel kell tennünk, hogy ezen tünemény a leggyen
gébbek és legjelentékenyebbek egyike volt.

Junius 29-én Horvátország határán Ludbreg táján éreztek földrengést 
(1. dr. K ispatic’- jelentését). Ugyan e földrengést PerlahonZalamegyében is észlelték. 
S ip o s s  K ároly  úr perlaki gyógyszerész éjjeli 1 ,* és V2I óra közt, tovább;! d. e.
1 all órakor. Az éjjelit nyugodtan és ébren ágyban fekve észlelte és 2 3"-nyi^ 
tompa morajból és rákövetkező egy lökésből állottnak jelenti, melynek hatása 
alatt az egész ház ropogott. A lökés mégis olyan erős volt, hogy többeket álmukból 
fölriasztott. A nappalit jelentéstevő nem vette észre, de az emeleten lakók az 
éjjelihez hasonlónak mondják. A mozgás irányát E-—D-inek mondja, az elterje
désre pedig, hogy majdnem az egész Muraközben érezték.

Augusztus 17-én Va rannt ín, Zemplén megyében este l h XV-kor másfél 
perczig tartó földrengés volt érezhető : mire a kéményfalak megrepedtek. Tavarna 
községben pedig különösen a H a d ik - B a r k ó c z y  grófi család kastélya szenvedett 
tetemesebi) károkat (Hirl. tud.)

«

Szeptember 22-én a .stájerországi földrengések meglehetős erővel ismétlőd
tek, oly anuvira, hogy ezúttal is áthatoltak nyugoti megyéinkbe. Sopronban reg
geli l h -kor oly erősek voltak a lökések, hogy még a bútorok és a fali órák is kimoz
dultak helyeikből (Hirl. tud.).

(H)
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Kismartonból dr. L e szn ek  R ezső úr szintén reggeli í h tájban lett figyel
messé e tüneményre, mely egy olyanféle puffanással vette kezdetét, mintha a ház 
kapuját becsapták volna; erre három gyorsan egymásra következő egyforma hul
lámzó lökés következett, mely egyenkint egy-egy mperczig tarthatott. Irány É -D. 
Ingaórája nem állott meg, a falon függő képek pedig nem mozdultak ki helyeik
ből. Egy másik házban az éjjeli szekrényke megmozdult, egy istállóban pedig egy 
(bizonyosan labilisan felállított) gyertyatartó leesett az asztalról, a padlás deszka
közeiből pedig por és szénavirág hullott alá.

Xaffy-Mártonból pedig dr. P estl  E n g el be r t  orvos úr két ízben figyelt meg 
lökéseket, t. i. hajnali 3íl 55'-kor és í h 15'-kor, melyek mind a két ízben hullám- 
szerűek és ENy -DK-i irányúak voltak. E hullámzásokat hangos zúgás előzte 
meg. Az első emelet falai megrendültek, poharak összekoczczantak, bútorok meg
mozdultak ; sokan felébredtek álmukból és kirohantak a szabadba; könnyen moz
gatható házicsengők megszólaltak. Szikrán ugyan e rengést csak gyengébb fok
ban érezték, a szabadban vagy útközben lévők pedig egyáltalán nem figyelték meg.

Borostyánkőből (Vasmegye) is van egy adatunk. S c h u c h  M i h á l y  tanító urat 
ugyanis e földrengés álmából felköltötte, még pedig hajnali 3fc i5'-kor (bécsi idő). 
Tompa, de hangos vagy 3"-ig tartott suhogás után egy hullámzó lökés következett, 
valószínűleg Ny—K-i irányban. Poharak csörögtek, az ágy gyengén recsegett, egy 
gyenge ingalejtéssel biró óra pedig megállott.

Ugyan e földrengést Szombathelyen is érezték. A lökéseket földalatti moraj 
kísérte. (Hirl. tud.)

Bár milyen gyérek is legyenek ezen adatok, úgy mégis kitűnik az, hogy a 
mürzvölgyi szept. hó 22-ki földrengés a 4-dik, sőt talán helvenkint az 5-dik inten- 
sitási fokozatnak megfelelő erővel lépte át nyugoti határainkat.

A november 13-án este felé Brassó vidékén bekövetkezett földrengésről a 
következő adatok állnak rendelkezésünkre.

KV» 30'-kor este Brassóban 4- gyorsan egymásután következő, elég erős lökést 
éreztek, melyek K—Ny-i irányúak voltak. (Kronstädter Ztg.) Botfaluban 2 lökést 
figyeltek meg DNy—EK-i h-ányban. Az első lökés volt az erősebbik és tarthatott 
vagy egyharmad mperczig (Kronstädter Tagblatt). Dr. F a br itius  J ó z se f , Brassó 
városi főorvosa úr dr. K och A ntal  tanár úrnak pedig a következőket írja : «dr. L e i n - 

zixg er  törzsorvos úr, ki múlt éjjel a földrengést szintén megfigyelte, közié velem, 
hogy az este 10/l 30'-kor következett be és két erősebb lökésből állott, a melyek az 
érzés után ítélve ENy—DK-i irányúak voltak ; 1 \ h felé újabb lökés jelentkezett.»

R ombauer  E mil igazgató és H ausmann  V ilmos  urak, régi levelezőink pedig 
nem éreztek semmit és nem is bírtak a dologról semmi biztosat megtudni.

Ugyancsak dr. K och A ntal  úrnak tett jelentést S zász I stván  úr Sepsi-Szt- 
(ryöryyröl. Jelentésttevő maga nem észlelte ugyan, de megfigyelte N agy E le k , 

takarékpénztári tisztviselő, ki a földrengést november 13-án í»'* K)'-kor este 
(bpesti idő) ép akkor érezte, mikor ágyába akart feküdni. Az első lökés után, k. b. 
5 mpnvi idő múlva egy második gyengébb következett, mely szintén ENy—DK-i 
irányú volt.

Párán, Pákén és Barátoson (Kovászna körül) ugyan ez időtájban rövid löké- 
seket figyeltek meg E—D-i irányban.

A deczember i-iki földrengést, melyet Eszékről M il ler  F. levelezőnk jelzett
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(1. a horvát földrengési bizottság jelentését) Dárdán és Apát inban is észlelték, míg 
Siklósról Z eke L ajos és P ájimer P éter uraktól negatív értelmű választ vettünk.

Dárdáról ugyanis dr. J e l l a c h i c h  K á r o l y  úr írja nekünk, hogy a mondott 
napon d. u. 3'* -kor egyidejű tartós dörgéssel kísért oldalról jövő hullámzó mozgást 
érzett, mely E-i irányból látszott jönni és D-i irányban haladt tovább. E tünemény 
két mp.-ig tartott és általában olyan gyenge volt, hogy a legtöbben észre sem 
vették.

Apát-inból PnKÁcs A ntal  kir. erdészeti .számvivő úrnak jelentése szerint d. u. 
3'* 17'-kor határozott morajtól kísért rezgés volt érezhető, mely egészen úgy vette 
ki magát, mintha a szomszédszobában egy nehéz rajzasztalt megtoltak volna. Az 
irány Ny K-inek látszott. Azonkívül, hogy többeknek a figyelmét magára vonta, 
más hatással e földrengés nem volt.

FÜGGELÉK.

A grohovai Karszt-csuszamlásról.

(Készletek K ö r ö s i  S á n d o r  fiumei m. kir. fögvmnásiumi tanár leveleiből, melyeket a
Budapesti Hirlap-hoz intézett.)

Fiume, 1 Ns:» decz. 3. «Grohova tegnapelőtt még virágzó község volt, ma 
pusztulás és rom mutatja csak helyét. Holnap már nyomát sem fogja találni a 
k iv á n c s i  idegen, mert a Karszt-csuszamlás az egészet eltemeti.»

"Lakóit tompa dübörgés riasztotta föl tegnapelőtt (tehát deczember 1-jén) 
este fél 7-kor. Ijedve vették észre, hogy a házakról hull a vakolat s a falak egymás
után repedeznek. A sötétség csak növelte páni félelmöket. Kis vártatva a házak 
falai elkezdtek roskadozni: a lakosok ijedve menekültek a házakból. »

"Reggelre irtózatos pusztulás képe tárult föl előttük. A község mögött 
meredező hegygerinczről lecsúszott egy óriási darab s vele együtt megindult az 
egész talaj s a község összes házai sülvedezni kezdtek. »

«Decz. i. «Grohova Fiume kerületéhez tartozik s az egyetlen helység, mely
nek lakói kivétel nélkül magvar nemesek: — a tengerparti várostól másfél órányi 
távolságban feküdt a Karszt kopár, kietlen sziklái közé ékelve, egy barátságos és 
termékeny hoszanti völgyben. Lakói sz o r g a lm a s  bortermelők voltak; a grohovai 
bor hires volt az egész vidéken ; alvójáért 2-t—2S frtot is megadtak. Kinek szőlője 
nem volt, az szövéssel foglalkozott. A helység a gyors Recina folyó partján épült; 
ez hajtotta a kendertörő malmokat s bőségesen ellátta őket a mesterségükhöz 
szükséges vízzel.»

«Most, vége mindennek. Grohova volt és nincs többé. Helyét csak irtózatos 
p u sz tu lá s  jelöli. Meglehet, hogy ez órában, mikor e sorokat irora, már a romokat 
is elnyelte a talaj alatt levő tátongó mélység és egészen új geográfiai a la k u lá s  

keletkezik a hegyoldal lecsuszamlása következtében.»
«A Karszt-hegység mélyében tudvalevőleg óriási barlangok és üregek tátong

nak : legvilágosabb példa rá az adelsbergi barlang. Ily üregnek kellett Grohova 
alatt is lenni. Az .">0 napi folytonos eső z és  alkalmasint meglazította a felső repede

zi)
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zett kőréteg összetartását * a mint egy helyen a talaj sülyedni kezdett, utána 
indult az egész lejtős hegyoldal s a helység mögött mintegy ->< >0 méternyire levő, 
égbe meredező szikláit hegy egy része is.»

• A lakosok, mint tegnapi tudósításomban is említettem, valami tompa 
dübörgést v a g y is  inkább csikorgást, nyikorgást hallottak a katasztrófa kezdetén. 
Nem éreztek semmi földrengés-fajtát, de még a hangot sem hallották mindnyájan. 
Alkalmasint a helység alatt levő talaj kezdett el süppedezni és az egyenetlenül 
sülyedező falak szélyelváló kövei okozták a csikorgó hangot.»

«Reggelre a házak legnagyobb része összeomlott. Itt-ott még áll egy-egy 
düledező fal vagy épület, de szemmel látható, hogy összeomlása csak perczek kér
dése. Egyik fal cselére, másik hajszra áll, a ház alsó része sokkal keskenyebb a fel
sőnél, a tetőzet összeomlott s maga alá temetett minden bútort, télire elkészített 
élelmiszert, eltemette sertéseiket s a baromfit, sőt egyetlen vagyonukat, az idei 
bortermést és a kész szövött árukat is.»

«Szegény grohovaiak! Kétségbeesett arczczal, kezeiket tördelve nézik a 
pusztulást, mert még csak be se mehetnek a romok közé. De hiába is volna ! 
Vagyonuk, jószáguk a föld alatt van. Nehéz sziklakövek födik be a tért, a kövek 
a folytonos nyomás következtében egymásra torlódnak, gyümölcsfákat talál háza 
helyén s ott. hol gyümölcskertje volt, most a roncsolt országút óriási kövei torlód
nak egymásra. ><

«Az egész talaj mozgásban van. A föld démonai föllázadtak az ember ellen. 
Az országút, mely a helység fölött mintegy 30 méternyi távolságba kígyózott, most 
a falu közepén van és egész súlyával nyomja, szorítja a házakat és a partot befelé 
a Recinába. Egy szilvafa tegnap még fenn a hegyoldalon volt, ma már a házak 
között áll és vándorol tovább az egész talajjal, mindaddig, míg talán a Recina 
túlsó oldalán levő meredek horvátországi part meg nem állítja a megindult hegy
tömeget. »

«Egy szegény asszonynak tegnap reggel az a gondolata támadt, hogy, ha már 
egyebet nem menthet meg, legalább kiszedi a szőlőtőkét a földből, hogy az is kárba 
ne veszszen. A szőlőbe érve, megdöbbenve vette észre, hogy szőlője összeszorult s vagy 
10 méterrel alább fekszik, mint azelőtt. A föld föl van torlódva, a tőkék nagy része 
egymás alá és fölé szorult. Hozzáfogott a munkához, de ijedve hagyta abba, mert 
épen előtte egy lábnyira megrepedt a föld s egy óriási kődarab nyomakodott kifelé 
erősen a földből, mintha csak valami eleven lélek emelgette volna alulról. »

«Szavait bevégezve, ott állt. előttem a szegény asszony könvtelen, kimeredt 
szemekkel. Kezében egy rosta, egy zsámoly és egy söprű volt. Ez az egész, mit 
vagyonából megmenthetett. Nem volt nehéz házára ismernem : mert oda meredt 
tekintete.

Csak a háztető volt kinn a földből, az is egészen össze volt lapulva, úgy 
hogy a széna, mely a padláson volt, két lap közül kandikált elő.«

Fiume, decz. II. «A múlt napokban újra künn voltam a szerencsétlenség 
szinterén. A látvány megdöbbentő! Az egész romhalmaz a Recina partjára torló
dott. Faltörmelék, gerendák, házi szerek romjai hevernek egy kis térségen: a romok 
nagyobi) részét eltemették a szüntelenül omladozó sziklák. A lefelé csuszamló 
talajból mintegy C> méter szélességű darab belezuhant a Recina folyóba s maga alá 
temette a malmok és épületeknek épségben maradt alkotó részeit is. A hirtelen
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támadt gát megdagasztotta a Retinát s most széles vízállás terül el a szerencsétlen 
helység romjai mellett.»

«Míg így magamba mélyedre szemléltem az irtózatos pusztulást, s a környé
ken tolongó, zagyva, kiváncsi tömeget, egyszerre csak vésztjosló hangok riasztanak 
föl gondolataimból. A hegy tetején egy pár kő indult meg, s mint a hógörgeteg, 
zúgva, dörögve rohant alá, magával ragadva a hegyoldalon heverő laza sziklatör
meléket. Lezuhant a szerencsétlen Grohovát fedő sziklamezőre.»

«Fönn a hegyen -1 óriási repedés látszik. Pár nap múlva az egész szikla 
leomolhat. . . . »

1886-ban.

Január 10*én a hírlapok Teregováról (Krassó-Szörény megyében) jeleztek 
csekély földindulást, melyet állítólag «roppant erős» földalatti moraj kísért. Kér- 
dezősködéseinkre több negativ választ vettünk: positiv értelemben pedig csak 
egyet, mely azonban egészen határozott hangzású. R i c h t e r  L ip ó t ,  örményesi 
pályafelügyelő úr jelenti ugyanis, hogy a mondott napon d. u. 1'» 15'-kor (bpesti 
idő szerint) családjával földszinti lakásában asztalnál ülve egyetlenegy hullámszerű 
lökésből álló mozgást érzett, melyet olyan guruláshoz hasonlítható zaj kísért, mint 
az földtömegek csuszamlásánál szokott mutatkozni. A lökés iránya látszólag 
Ny—K-i volt. Ezen egy positiv adattal szemben beérkeztek a következő tagadó fel
világosítások. Porta Orientális-YÓl ( S t e i n e r  F ü l ö p  állomásfőnök és O r e n d  M á r t o n  

uraktól) 'IWeyouáról ( B e n c s ik  J á n o s  úrtól és a délmagyarországi term. tud. társu
lathoz érkezett jelentések alapján), Tcines-Szlntinti (S tu r m  H e n r i k ,  vasúti állom, 
főnök úrtól) és végre Mehádiáról is (dr. M é h e s  L a j o s  körorvos úrtól), miből min
denesetre azt vonhatjuk le, hogy e földrengés, ha a fent említett jelentés teljes 
hitelt érdemel is, mégis csak igen gyenge természetű volt.

Január 12*én. K e r e s z t e s i  K is s  J ó z s e f ,  ref. főiskolai tanár úr Pápáról a 
következőket jelenti a budai meteorologiai központi intézetnek: «D. e. 10 —11 

óráig a phvsikai múzeumban leczkét tartottam, midőn 1 ();* 40' tájban a terem köze
pén állva, gyenge rezgést éreztem ; e rezgés mintegy 3 í  perez múlva ismétlődött 
és mindkét esetben körülbelül 3— í  ínpcig tartott. Lábaim alatt a padlózat himbálódá 
sát egészen tisztán éreztem. Ugyanakkor lakásomon — mint hazaérkezésemkor 
értesültem egy közönséges ingaóra megállott, és egy a falon lévő képből a gyen
gén álló üveg kihullott. Többektől tudakozódván, vájjon hasonló jelenségeket 
észleltek-e ? — két egyéntől az általam észlelt tüneményhez hasonlóról nyertem 
értesítést.»

Január 14-én d. u. 1 *i\h - kor Aho-Xerezniczm (Marmaros megyében) 
V a s z ó c s ik  G y u l a  lelkész úr szerint egy alig egytized mperczig tartó lökés volt 
K Nv-i irányban észlelhető, mely a szobában lévő tárgyakat megrázta, kivált a 
poharakat és tányérokat, a ház falaira pedig olyan hatással volt, mintha azt egy 
faltörő kossal alulról erősen megütötték volna. E lökés, melyet némi zaj is kíséi’t, 
állítólag a falak megrepedését is okozta. (?) E rengést észlelték még Felsó-Xerez- 
niczái és Irholcz szomszéd községekben is.

Hogy e földrengés szintén csak igen szűkkörű lehetett, kitűnik azon negatív 
adatokból, melyeket Marmaros-Sziyetrál ( N agy G yörgy kir. főmérnök úrtól),

(•ÍK)
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Técsöröl (Á goston G yula  gyógyszerész úrtól) és végre Munkácsról (L iedermann  

J ózsef  főmérnök úrtól) vettünk.
Január 18-án hirlapi tádósítások szerint állítólag Bruiióczon (Vág völgyé

ben) éreztek földrengést, mit azonban vágujhelyi levelezőnk, ft. K e s s e r e ö  D. F. r. 
kath. áklozár úr beható nyomozás után határozottan tagad.

Márczius 27*én Izsón (Komárom megyében) M a r o s a  G y ö r g y  tanító és 
Soós F e r e n c z  körjegyző urak jelentései szerint d. e. 8 fc 50'-kor rövid, gyenge böm- 
böléshez hasonló morajtól kísért rázkódás állott be, melyet nem csak a szobákban 
lévők, hanem még az utczán járkálok is észi*evettek. Iránya E—D-i volt. E tüne
mény mindössze csak néhány mperczig tartott, mialatt megrezzentek az ajtók és 
az ablakok, csörömpöltek az edények, de sőt még nagyobb hatása is volt, a meny
nyiben egy istáló fala kidűlt, egy pincze beszakadt és állítólag kemenczék is össze
dűltek. Ezek azonban a legnagyobb valószínűséggel olyan roskadt objectumok, a
melyek alkalomadtán alkalmasint földrengés nélkül is beomlottak volna. Ezen * /
feltevésre jogosít bennünket azon tény, hogy e földrengést sem ()-(hjallán dr. K on 

koly M iklós  úr astrophysikai observatoriumában, sem pedig a szomszédos Komá
rom népes városában N émeth  V ilmos  gymn. igazgató úr szerint nem vettek észre. 
Intenzitását tehát nem szabad túlbecsülnünk s valamint az előbbiek, úgy az izsai 
földrengés is csak nagyon localis jellemű lehetett, mi azonban fontosságából mit 
sem von le. Ha az ilyen apró megrázkódásoknak ma még nem is bírjuk a kellő 
magyarázatot adni, mégis feljegyezzük, minthogy sokszor egy későbbi eset meg- 
világítá az előbbieket is.

April 12-én este V« 1 1h -kor Nagyváradról le egészen Nagy-Szalontáig érez
tek földrengést, a melyre vonatkozólag az adatok begyűjtésénél dr. T ó t h  M i h á l y  

nagyváradi gymnasiumi tanár úr volt kiváló segítségünkre, de azért ezen alkalom
mal a közös erőmegfeszítés daczára sem bírtuk a jelentéseket olyan számban 
kapni, mint az ilyen esetben kívánatos lett volna. Mindössze csak 8 helyről van
nak e földrengésről positiv adataink, a melyeket a következőkben összefoglalva fel
sorolunk.

1. B  er ey-Böszörményben F le isc h e r  G yula  úr szerint a földrengés 3 *11;* -kor 
köszöntött be három lökés alakjában, a melyek közül az utolsó egyszersmind a leg
erősebb volt, oly annyira, hogy az ágy észrevehetőig mozgott. A lökések EK-i 
irányból látszottak jönni s valami tompa suhogás kísérte őket. A cselédek állítása 
szerint künn a folyosón megszólalt a csengő.

2 . Biharból dr. V ári S zabó B éla úr jelentését bírjuk, ki ugyanis a két lökés
ből álló rengést este pont 10fc 25'-kor bekövetkezettnek mondja. A két másodper
czig tartó mozgás K—Ny-i irányban haladt előre és dörgésszerű morajtól volt 
kísérve. Ablakok, lámpák recsegtek, a fali órák megállottak, az utczán járók inga
doztak és szédültek.

‘i. Cséffáról, illetőleg e községtől 2*2 km.-nyíre fekvő vasúti állomásról 
B oros A rmin állomás-főnök úr kimentő jelentését bírjuk. Levelezőnk, ki ébren és 
hiv. szolgálatban vala, a rengés pillanatában 10h 2 1 '-et olvasott le órájáról, mint
hogy ez azonban a budapestihez viszonyítva két perczczel sietett, a bekövetkezés 
idejét 19h 10'-nek vehetjük. Rövid dübörgő moraj kísérte az egyetlen vagy két 
mperczig tartó csekély hullámzást. Irányát EK—-DNy-inak állapíthatta meg. Fel
jegyzésre méltó továbbit, hogy a földrengés pillanatában a liarangvezetéknél fekvő
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tájoló jobbra-balra erős kitérést-mozgást mutatott. I n á n d i  M aukovics A ntal föld- 
birtokos u. e. időben szintén észlelte a rengést s azt hitte, hogy háza elé kocsi 
állott. -  A  hírlapok szerint Cséffán a r e n g é s  erősebb volt, mint Nagyváradon s a 
lakosság közt nagy pánikot okozott.

E földrengésnek Cséft'a környékén semmi hatása nem volt, annyi azonban 
bizonyos, hogy földalatti morajtól volt kísérve s általánosan felköltötte a lakosok 
ügyeimét.

4-. Less vasúti állomásáról pedig Ml l l e i; G yula áll. főnök úr részletesen 
tudósított bennünket a földrengésről. A tünemény pont 10'' áO'-kor (bpesti idő 
szerint) kezdődött egy erősebb lökéssel, a melyre két-két mpercznyi félbeszakítás
sal két újabb gyengébb lökés következett. Az egész mindössze <i mperczig tartott. 
Az első erősebb lökés után távoli mennydörgésszerű moraj jelentkezett, mely a 
mozgást végig kísérte. Hogy az első lökés csakugyan erős volt, bizonyítja azon 
körülmény is. hogy az állomáson az őri harangművek maguktól el kezdtek verni, 
s hogy a távirdai vonal mintegy 10 perezre zavarba jött. E földrengés általában 
kárt nem okozott, csak a szomszéd őrház őre jelentette, hogy kéményének fedő 
kőlapja a lökés következtében lezuhant, (minő irányban ? Ref.) Végre a mi a löké
sek irányát illeti, azok EK-ről jöttek és DNy-felé távoztak.

Mácsa puszta, Nagyvárad és ( ’séftá közt. E helyről P oppbk  K á k o l y x é  

úrhölgy következő gondos megfigyelésre valló sorait vettük: «A földrengés este 
10* 20 ' -kor következett be. Az óra pontosan a lessi vasúti óra szerint volt igazítva. 
A magas földszinti épület egyik szobájában s ébren voltam, midőn egyszerre csak 
először erős mennydörgésszerű durranást hallottam és rögtön utánna egy nagy 
lökést éreztem, mely megrázkódtatta az egész házat, és a szobáknak minden búto
rát. Kb. 2 perez (? mp.) múlva úgy a lökés, mint a rázkódtatás ismétlődött, de 
sokkal kisebb mértékben. Noha minden bútor mozgott, semmi sem mozdult ki 
helyéből, s még a falon függő képek sem estek le. Mint melléktüneményeket em
lítem. hogy ezalatt a kutyák éktelenül ugattak, a már nyugvó ökrök felugráltak, s 
egy a háztetőn éjjelező páva az udvarra lerepült.»

Ezekből ítélve a földrengés itt, bár kárt nem okozott, még elég inten
zív volt.

(i. M?zn-Tt'h'<i<l-rö\ (Nagyváradtól K-re) N éveuy Ari:fii. lelkész úr írja, hogy 
este 1 4l I'1 -kor ágyában fekve és olvasgatva olyan lökést érzett, mintha az ágyat 
hirtelen felemelték és ismét leejtették volna, mi egy pillanat müve volt. Kzt az 
egyedüli lökést más nem követte, s moraj sem volt hallható. Irány bizonytalan. 
H okváth S ándor földbirtokos házánál szintén észlelték e rengést.

Itt tehát gyengébb és zajtalan volt a földrengés.
7. A(Kijtnírad. Mindenekelőtt dr. T ó t h  M i h á l y  tanár úr fáradhatatlan leve

lezőnk kiválóan szakszerű jelentéseiből a következőket közöljük. A földrengés 
|(l'< 2*' 2.'»"-kor következett be helyi, illetőleg I0 fc IC»' 2.7' kor budapesti idő sze
rint. és állott három egymásutáni ‘/a mpercznyi időközökben következő oldalról 
jövő gyenge, rövid, hullámszerű lökésből, melyeket rövid ideig tartó, erősbödő és 
ismét elhaló dübörgés kísért és részben megelőzött. A rengés DK KNv-i irányú 
volt. "Először rakott kocsi dübörgésének véltem, s csak a háromszoros Kikés bekö
vetkezésekor lettem bizonyossá, hogy földrengés. Kár nem esett: bútorok kimoz
dítva nem lettek: az asztalon álló lámpában a petróleum gyenge hullámzásba

|.M>>
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jött. Némely városrészben mintha erősebben érezték volna, így a katonavárosban 
egy épület újon vakolt falán 1 ujjnyi repedés támadt. *

M akróczy F erencz  főgvmn. tanár lír este KV* 2.V-kor helyi idő szerint egy 
kőépület II. emeletén ügyetlen egy morajtól kísért oldallökést jegyzett fel, mely 
D—E-i irányban haladt előre.

K ertész  M iksa prem. gymn. tanár úr pedig lOh 27'-re teszi a f. r. beköszön
tését, melyet II-odemeleti lakásán mint egyetlen reszketést érzett. E rengéssel 
kapcsolatban gyenge, rövid dübörgés volt hallható. Iránya EEK DDNy. Jelem 
földrengés az lNXO-iki Erdélyből ide átterjedt rengésnél jóval gyengébb volt.

K ároly J ózsef Irén tanár úr szintén II. emeleti lakáson fekve és olvasgatva 
tapasztalta e rengést, melyet kb. 1(V' 2.Y-kor bekövetkezettnek mond. Morajtól 
kísért egyetlen egy oldallökés, mely 2 mperczig tartott, DNy-ról jött és EK-felé 
távozott.

V idovich B o n aventpra  iir I.  emeleti lakásban 10fe és kb. 25'-kor figyelt meg 
egy lökést, rákövetkező gyengébb ringással, mialatt kocsizörgéshez hasonló hang 
volt hallható. Irány DK—ÉNy.

Végre R eményfy  R ezső úr közölte dr. T óth úrral, hogy ő a földrengést 
\0h 2S'-kor (helyi idő szerint) figyelte meg. Az egyetlen lökés DK-felől ÉNy-felé 
vonult, melyet szélzúgáshoz hasonló moraj kísért. A mozgás ingós volt és előidézte 
nem csak az ablakok és ajtók csörömpölését, hanem még a falak finom recsegését 
is, sőt a falrepedésnek nyoma másnap meg is látszott.
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S. Okántfbnn L inczinger  E p e  községi jegyző úr szerint a nevezett időben 
határozottan lehetett némi kis ingást érezni.

Negativ válaszok érkeztek ellenben Székelyltúlról (dr. W a c h s m a n n  L ipót 

úrtól . Derecskéről (dr. S zabó J ózsef  úrtól), Biharból ( F ejér N ándor , esperes- 
plebános úrtól), Komadiból (N agy D á n ie l  ref. lelkész úrtól), Ugráról (N agy I mre 

ref. lelkész úrtól), Mező-Gyánból (Ó nodi S ándor ref. lelkész úrtól) Nagy Szalontá- 
ról (K ovács E rnő igazgató úrtól) Belényesről (M iht tin  P éter  igazgató és D kmh- 

r a v a y  uraktól), végre még Csökmönről ( S zabó K ároly ref. lelkész-esperes úrtól) én 
l Tdvariról (dr. F .  Bét.a úrtól).
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Ha áttekintjük ezen adatokat, kivált a bennök foglalt irányokat, akkor 
-kitűnik az, hogy a földrengés Nagyváradon DK— ENyi, Lessen- és Cséífán 
pedig EK— DNy-i volt, miből következik, hogy a földrengés kiindulási pont
jának Nagyváradtól DK-re, Lesstől és Cséftatól pedig EK-re kellett feküdnie. 
Ha egy geol. térképet veszünk kézhez, azt látjuk, hogy ezen a tájon a király
erdő — Plesnik KDK— XyENy. vonulatának NyÉNy-i végén állunk, mely a 
Bányahegy által jelölve van. E vonulat mesozoos jura és kréta-mészkövekből 
áll, melyek a Bányahegyen rupturvonalak által határoltatnak az alföld felé, 
úgy, hogy ezen rezgést is tektonikai okokra vezethetjük vissza. Magából e 
hegységből földrengési adatokat nem vettünk, de igen valószínű, hogy a 
rengés a hegyek közt ép úgy érezhető volt, mint a hogy kihatott a síkságba, 
s ha ilyen értelemben a Bányahegy körül kb. 14 km.-es félátmérővel kiegé
szítjük a kört, akkor a rengési terület nagyságát 6:20 □  km.-rel számíthat
juk ki (kb 12 □  mfd.) De hogy földrengést, valószínűleg- még e körön kívül 
is érezték, ezt bizonyítja az okányi megfigyelés.

Április 16-án Bükén (Beregmegvében) éreztek csekély földrengést. Kő
h a l m i  M ik l ó s  lú* szerint a rengés esteli 10/l 28'-kor állott be három lökés alakjá
ban, mely a szélvész tompa morajához hasonló zajtól kísérve volt. Iránya E—D-i 
volt. A vakolat néhol lehullott a házakról és némely gyengébb épület fala megre
pedt (?). Máshonnan nem érkeztek hírek, Munkács-ról pedig L i e d e r m a n n  J ó z s e f  

főmérnök úr határozott állítása szerint a földrengés már nem éreztetett. L i e d e r - 

m ann úr, kinek e vidéken kitűnő összeköttetései vannak, localisnak és jóformán 
csak Bilkére szorítkozónak mondja e rengést.

November 14-én éjjel Temesvárit éreztek i2 lökésből álló földrengést, melyek 
^"-íg tartottak, de kárt nem okoztak. (Hirl. tud.)

November 23-án pedig Teregováról jelentenek rengést B e b r i t s  G y u l a  

állom, főnök és dr. K l e i s e r  S á n d o r  gyógyszerész urak, melyet este 10* 17'-kor 
éreztek. Két lökés D—E-i irányból, melyeket kocsizörejhez hasonlítható moraj 
kísért. B e b r it s  úr szerint e rengést Porta Őrientalison, de sőt még a mehádiai 
vasúti állomáson is érezték volna.


