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Gál Klaudia

AZ 1869. ÉVI FÖLDRENGÉS A JÁSZ-KÚNSÁG CÍMŰ HETILAPBAN

„Mégis igazuk volt azoknak a régi jó öregeknek, 
midőn a házat az ingóságok közé sorozták!”

A Jász-Kúnság vegyes tartalmú lap elindításánál a szerkesztők talán nem is sejtették, hogy már 
az első évfolyam keretein belül olyan jellegű hírekről kell tudósítást adniuk, amelyeket még jó-
indulattal sem lehet átlagosnak nevezni. Az 1868. évi földrengéssel kapcsolatosan – mely legerő-
sebben a Jászság területén éreztette hatását – igyekeztek minél részletesebb tájékoztatást adni: 
melyek az érintett települések, mit és milyen mértékben rongált meg, és hogy mindezt hogyan 
igyekeztek a hatóságok mielőbb orvosolni. Külön érdekesség azonban, hogy a téma komolysá-
ga ellenére a lap nem hagyta el enyhén csípős hangnemét, sőt egyszer-egyszer még a humor is 
megjelenik a cikkekben. 

A pusztítással kapcsolatosan már világot látott néhány munka, azonban egy kivételével 
(Ormay Sándor: Az 1868. évi földrengés Jászberényben. In: Mathematikai és természettudo-
mányi közlemények, 13. évf. 1. sz, 1876, 59–64.) ezek inkább csak érintőlegesen foglalkoznak 
a témával (Varga Péter–Kiszely Mária: Földrengés-történelem. In: História, 2010/4, 3–12.; A 
Kárpátmedencék földrengései (445–1918), Feldolgozta: Réthy Antal, Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1952, 236–237.). Ezen dolgozatommal célom az, hogy képet adjak a Jász-Kúnság hasáb-
jain megjelent tudósításokról; a megjelent cikkekből válogatva a legfontosabb eseményeket és 
információkat szeretném bemutatni. 

1868. június 28-án jelent meg az a lapszám (26.), amely először tudósít a földrengésről és 
annak pusztításáról: „F. hó 21-én, vasárnap reggel fél 7 órakor iszonyú morajjal kapcsolt föld-
rengés rázta meg Jászberényt és vidékét. Terjedelmével nem vagyunk még tisztában. Valószí-
nűleg Pest, Cegléd, Irsa, Heves mind érezték azt kisebb nagyobb mértékben. Aligha erejének 
útja épen Jászberényen át vala! Mindenkinek és lelete szerint olyan formán tűnt fel, mintha a 
padláson végig egy tehervonat robogott volna és pedig a többiek állítása szerint Keletről Nyu-
gatnak. Ez tehát nem hintálódás, nemis egyes erőszakos lökések alakjában nyilvánult itt: hanem 
hullámzatosan szaladó, villanyszerű, rohamos rázkodásban. Eredménye nem oly kis jelentőségű. 
A nagyobb és szilárdabb épületek szenvedtek legtöbbet, főleg ahol az emeletekben, vagy a ma-
gasban boltozatok valának. Igy a megyeházi irodában egy ívhevedert megrongált tetemesen, az 
ehez támasztott gömbölyű boltok is összerepedtek, az épület két sarka megmozdult, s a kettő közti 
fal is engedett valamit a heveder nyomásának. Ezenkívül az egyenes mennyezetű helységekben 
a falak tetejéről a vakolat a gerendák végei által lerázatott, úgy a fedelekről is a cserép több 
helyen. A templomok boltjait is tetemes rongálások érték, – mely miatt némelyeknél leszedése 
lesz ajánlható. A középületek közt a Szentferenczrendi zárdában tett legnagyobb pusztítást, mivel 
ez egyszer volt már ily hábornak kitéve, s akkor a repedések csak bekenettek. Itt a déli fal útnak 
indult, s pár hüvelykre elhagyta a boltozatokat, melyek szerencsére nem valának ehez támasztva. 
A keleti és nyugati sarka is megtagadta az engedelmességet, helyéből kimozdult, szobák közti 
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falak helyeikből kirázattak; boltozataik legnagyobb része az emeleten tetemesen összerepedt, a 
folyosók végig hasadtak, s a benne lakás oly veszedelmessé lett, hogy a szent atyák – mint egy új 
keresztes hadjáratban – táborba szállva, az ég alatt tanyáztak tiszteletre méltó távolságban a ro-
zoga épülettől. Azonban ki győzné mind leírni, mi minden történt még máshol, s magán házaknál, 
hol kémények hajlottak el, vagy a tetejök lehajitatott, falak nyiltak el és sülyedtek alá, s.a.t. Csak 
annyit jegyzünk még meg, hogy e földrengés irt s azt követő napokban és éjeken kisebb mérvben 
többször is ismétlődött, s hogy már idáig is vége van-e, vagy még mindig küzdenek az elemek 
a mélyben, ezt eldönteni nem akarjuk; annyi bizonyos, hogy általános a rémülés és sokan nem 
mernek a szobában hálni.” A hatóságok a hírek szerint azonnal hozzá kívántak látni a károk fel-
méréséhez: „A földrengés által megrongált közházak és templomok megvizsgálására Jászberény 
városa egy szakértő küldöttség kinevezéséért folyamodott. Ennek folyamán a kerületek részéről 
az egész jászkerület részére vonatkozó e tárgyú feliratot intézett a minisztériumhoz.”

Azonban nem csupán Jászberény városában, hanem (a tudósítások szerint) Jákóhalmán, 
Mihálytelkén és Jászapátin is jelentős károkkal kellett számolnia a lakosságnak: „Most vesz-
szük a tudósítást, hogy a jákóhalmi templomot is annyira megrongálta a földrengés, miszerint 
a kapitányságtól szakértői vizsgálat kérése vált szükségessé.” „Mint értesültünk, a templomot 
Mihálytelkén és Jászapáthin is a földrengés nagyon megrongálta.” Jákóhalmáról június 27-i 
keltezéssel egy levél is érkezett a szerkesztőségbe: „…A vasárnap beállott földrengés folytonos 
aggodalomban tart bennünket; több lebetegedés történt az idegesség folytán; kisebb sérülések 
is, emberélet nem esett áldozatul, bár nincs lakház sérülés nélkül.”

A megrémült lakosság az események hatására különböző tényezőkkel próbálta megmagya-
rázni az eseményeket. Ennek következtében bizonyos Horváth Farkas már a földrengésről tá-
jékoztató számban hozzáfűzte tudományos tényeket is felsorakoztató véleményét – egy igen 
érzékletes hasonlattal kiegészítve mondandóját (miután azon támadás érte, hogy mivel nem volt 
szemtanúja a földrengésnek, honnan tudhatná annak pontos lefolyását rekonstruálni): „Kedves 
Barátaim és Polgártársaim! Reng a föld, összedülnek a házak; futnak az emberek; egy szó mint 
száz, a baj nagy: azért oly nagy zűrzavar közepette tán nem veszitek rossz néven, ha valamit ala-
posan írok ez egyszerű tüneményről. Lehet olyan ember is, ki azt hiszi, hogy haragszik az isten, 
rázz a földet, mert az emberek már nagyon sokat vétkeztek. Természetes, hogy ilyet sokkal köny-
nyebb elhinni, s ugy akármi más badarságot, mint valamely természeti tünemény okát kutatni és 
azt valódi alapjából kimagyarázni. …Kérem szépen – ha én valakit jól pofon legyintek, s mind az 
öt ujjam helye egy hétig a képén marad: aki az eseményt nem látta is, nem e gondolkozás nélkül 
eltalálja, hogy azon jó barátomon micsoda szertartás hajtott végre?” 

A július 26-án kiadott lapban (30. szám) már értesülünk a károk felmérésének eredményeiről: 
„A földrengés által okozott károk megvizsgálására a minisztérium által kiküldött szakértők Jász-
berényben elvégezték müködésüket. Szakértői véleményük főbb tételei a következők: A szentkúti 
templom, melyet eddig veszélytelennek hittünk, s melyben a rengések következtében s után is 
minden elővigyázat nélkül isteni tiszteletek tartattak, a földrengés által annyira megrongálódott, 
hogy részbeni lebontása elkerülhetetlen; a vizsgálatkor észlelt sérülések a templom röktön be-
zárását, s miután minden pillanatban az összedüléstől lehet tartani, alátámasztását tették szük-
ségessé. A főtemplom, egy ívezet lebontása után kijavítható; a barátok temploma pedig, melyet 
legmegrongáltabbnak mondtak, kevés javítással helyrehozható. A megye- s városház épületében 
okozott kár is tetemes.” 
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(A lakosság azonban nem lélegezhetett fel – a földrengések sorozatosan jelentkeztek, állandó 
rettegésben tartva az embereket, és továbbra is súlyos károkat okozott: „Jászberényben folyó 
hó 23-án reggel 4 órakor, kisebbszerű földrengés volt ismét észlelhető.” „Ugyancsak az emlí-
tett földrengés következtében megrongált jászberényi szt. ferencz-rendi szerzet zárda-épületének 
kijavítására az összes megyei hatóságokat könyör adományok gyüjtésére hívja fel a belügymi-
nisztérium.”)

Az augusztus 16-i, 33. számban egy érdekes beszámolót olvashatunk. Jákóhalmáról már ko-
rábban is érkezett levél a laphoz, most azonban részletes leírást kapunk arról (kelt: július 1.), 
hogyan tapasztalták meg a település lakosai a földrengés hatásait, és hogy milyen népi elképze-
lések születtek a rengések okát illetően. „Közösségünket f. évi jún. 21-én hazánkban emberem-
lékezet óta nem történt nagymérvű földrengés rázkódtatá meg, melynek részleteit azért óhajtom 
feljegyezni, hogy a minden oldalról beérkezhető tudósítások alapján az eddig hallottak szerént 
nagyon is részletes földrengés vonala és helyenkénti mérvéről a közönség tudomást vehessen. 
A fenkitett napok tehát, – az én órám szerint reggeli 6 óra 6 perczkor – a föld gyomrából jönni 
vélt szokatlan döbörgő moraj rázkódtatá meg a levegőt, melynek iránya felől azonban – miután 
egyszerre hangzott minden oldalról, s közvetlen kisértetett a házak ropogása és rázkódása által 
– biztos meggyőződés nem volt szerezhető. Ezen, szerintem előző, (noha sokan állítják, hogy ők 
napokkal hallottak különös zúgást, s érezni vélték a föld gyeng rázkodását, melyet azonban cse-
kélysége miatt figyelemre nem méltattak) rengés volt eddigelő a legerősebb és igy legtöbb kárt 
okozó; tartott az előző morajjal együtt 10-12 másodpercig, a nap eközben mintha fátyolozott 
lett volna, s mégis rekkenő hőség volt. A légmérő semmi változást nem mutatott. Ezen rázkodás 
után a szülők gyermekeikkel karjaikon és minden korú emberek rémülve futottak ki az utczára, 
mintegy meg nyugvást keresendők egymás látása által a közös veszélyben, s midőn egy második 
erős rengés következtében a kémények beszakadoztak, azok lakói a vándor gólyák fészkeiket 
elhagyva, ijedten repkedtek fészkeik körül a magasban, s a tűz falakról a burkolattéglák 8-10 
újjnyira felpattanás után zörögve hullottak a földre, akkor azon hír terjedt el, hogy a templom 
leszakadott, s valóban annak oldalfalai, ivezetei, kupolája és tornya jelentékenyen megsérültek, 
a főoltár mellett sz. József szobra állványáról a földre zuhant s különösen ott, hol régibb időben 
a templom hajóját villám sujtotta, s hol a templom falai az újabb időben épült toronynyal érint-
keztek, a falakon oly repedés támadt, hogy azokon keresztül lehet látni. – Azóta szakértő mér-
nökök a templomot megvizsgálván, miután a falaknak kőoszlopokkal megtámogatása, vasakkal 
összeszorítása s az ivezeteknek lebontása mellőzhetetlen, a kár 4-5000 ft-ra tehető. 

Szerencse, hogy a rázkodás első harangozó után történt midőn még kevesen voltak a temp-
lomban és így a rémülés folytáni tolongás elmaradt. 

A leírt esemény óta az istentisztelet szabad ég alatt hajtatik végre, s alig remélhető, hogy az 
év folyamán templomunk használható állapotba lenne helyezhető,… 

A jelölt időtől kezdve az nap éjféli 12 óráig rövid vagy hosszabb időközökben, mindig saját-
ságos zúgó moraj által megelőzött 28 föld rengés volt érezhető, a melyek habár nem voltak is oly 
romboló hatásúak, mint a legelső, de mégis közöttük 7 legerősebb lévén ezek mindig tágították 
a nagyobb épületekben támadt repedéseket, s miután a konyhában foglalkoztatott nők előtt az 
edényeket megtánczoltatták, a kéményeket még mindig szakgatták, s az Apáti vásárra lóháton 
haladó egynémely várost a ló hátáróli nem egészen önkéntes leszállásban elősegítették, ezen 
jelenségek az előzmények után elegendők voltak arra, hogy a lakosság egy részét az éjnek sza-
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bad ég alatt töltésére ösztönözzék. – Ugyanekkor tapasztaltam, hogy a fészekről a gólya mind 
hamarább felröppent néhány másodperccel, mint én a rengést megelőzött morajt meghallottam, 
s valóban vártam, hogy mikor fogja már fiait csőribe fogva fészkéről elhordani…

A morgást és ezt midig követett rengésnek meleg irányából keletkezése felől a vélemények 
elágazók, de leginkáb nyugot-dél vagy délről jöttek állítatik. Annyi bizonyos, hogy néhány na-
gyobb épületeiknek leginkább nyugot-déli részei lettek megsérülve. 

A földrengés minőségére nézve véleményünk az, hogy az viziányos vagyis hullámzatos volt, s 
habár a szokatlan, majdnem bömbölve dörgő moraj okát nem tudjuk meghatározni, annyit mégis 
tudunk, hogy azt nem a nép egy részének gondolata szerint a világot tartó csendes, hallgatag 
cethal mozdulása okozza…

Mégis igazuk volt azoknak a régi jó öregeknek, midőn a házat az ingóságok közé sorozták!”
Augusztus 23-án ismét újabb rengésről értesülünk: „Jászberény város s vidékének lakóit ismét 
remegésbe hozta a földrengés. A rengések egész sora szent István napján, a pesti órák szerint, 
– háromnegyed kilneczkor kezdődtek, s az első oly erős volt, milyen eddig tapasztaltak egyike 
sem. A lakosok rémülve futottak az utczákra, s az éjt szabad ég alatt töltötték. Reggeli 4 óráig 
még erősebb rázkodás, az első, mely iszonyú morajjal keletről közeledett, legnagyobb s legrom-
bolóbb volt. A főtemplom, a megyeház levéltárának egyik szárnya s több magány épület tönkre 
van téve. Az összerogyástól minden pillanatban tartunk. A levertség általános s helyzetünket igen 
aggasztónak tartjuk. Biztos tudomásunk szerint a rengést a közel vidéken, különösen Jászapáthin, 
Árokszálláson, Jákóhalmán, Mihálytelkén, Fényszarun s Hatvanban is érezték.” 

Az augusztus 30-i számban (35.) tovább fűzik az információkat: „Úgy látszik, hogy a jászsági 
földrengésekről állandó rovatot kell nyitnunk, mert e csapás folyvást fenyegeti vidékünket. Augusz-
tus 10-e óta alig múlik el nap, melyek kisebb-nagyobb rengést ne tapasztalnának; a kisebbeket már 
fel sem vesszük, de a poharak csöngése, vagy a ház ropogása sokszor megijeszt; föld alatti morgást 
többször hallunk anélkül, hogy azt rengés követné. Junius 21-ke óta némely észlelők szerint 72, má-
sok szerint 120-150 észrevehető rengés volt.” Ám úgy tűnik, hogy a rengések még így sem vették 
el egyesek kedvét a rosszindulatú pletykák elindításához. Erről tanúskodik a következő hír: „A ve-
szélyből nem csak a fásult vagy könnyelmű lélek csinálhat gúnyt. Ha érdekünkre a földrengést már 
csak azért is, mert házaink halomra dőlhetnek, csapásnak tarthatjuk: gúnynak kell bélyegeznünk 
egyik német lap levelezőjének azon hamis tudósítását, hogy városi előjáróságunk ki doboltatta, 
miszerint a földrengést s káromkodás okozza s.a.t. Igen is kidoboltatta, hogy az utczákon károm-
kodni, rakoncátlankodni s pipázni pénzbüntetés, ha pedig az illető fizetni nem képes, testi fenyítés 
alatt tiltatik. … Egyébiránt, ha való volna amit a német lap levelezője állított, akkor a jászberényi 
elöljáróság nem csak a káromkodást, hanem a rakott szekéren való pipázást is a földrengés okául 
hirdette, mert erre is ugyanakkor ugyanazon büntetést doboltatta ki.”

Szerencsére voltak olyan személyek a városban, akik a vész ideje alatt is bátorságot tudtak 
önteni a megrémült emberekbe. „Ráday Gedeon főkapitányunk, midőn a földrengés táviratilag 
vele közöltetett, rögtön a helyszinére sietett s habár a föld időközben is többször rengett, férfias 
bátorsággal vizsgálta meg a minden pillanatban ledőléssel fenyegető köz- és magánépületeket, 
mely magatartás a rémült lakosokra igen jótékony hatással volt ...” De még így is akadtak olya-
nok, akik rosszindulatú híresztelésekkel próbálták befeketíteni Ráday nevét: „...Azok, kik sze-
retett főkapitányunk bölcs s tapintatos kormányzatát kaján szemekkel nézik, örülnek, hogy ezen 
higgadt és férfias magatartás ellen legalább azt hozták fel, hogy gr. Ráday Gedeon az augusztus 
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22-ki erős földrengés alatt elhagyta megrongált szobáját, s a szabad ég alá távozott! Gr. Ráday 
Gedeon főkapitány úr a csapás közepett történt megjelenése ami védelmünkre nem szorul, azt 
azonban mégis megemlítjük, hogy épen a főkapitány ur volt az, ki Mocsy Ferencz első alkapitány 
úrral, a rengések között az egész éjet a megyeház megrongált emeletén töltötte; amikor mi, s 
velünk a fentebbi hír koholója is bizonyosan a szabad ég alatt feküdt.” 

A szeptember 13-án kiadott számban (37.) további megfigyelésekre derül fény: „A jászberé-
nyi földrengésre érdekes megjegyezni még a következő – eddig nem említett – adatokat: a nádor 
szobrának tetejéni felső darab kő mint egy hüvelykre elfordult nyugatra, melyből az látszik, hogy 
az egész e felső darab alatt keletre hirtelen fordíttatott, – tehát hogy a földrengés örvénylő is lett 
volna egyszersmind, nemcsak hullámzó és löktöső; – továbbá némely házak egyes szobáit külön-
böző irányban rázta meg; – végre hogy a Zagyva is érezte a rengést, mert furcsa hánykodásba 
és zavarodásba jött, mintha forrott volna.” „A földrengés egyházainkat olyannyira megrongálta, 
hogy az istentiszteletet a sz.Rozaliaféle, alig pár négyszögöl területi kápolnában tartatik, a rész-
vevők pedig a szabad ég alatt kénytelenek ájtatoskodni…” 

Azonban még mindig nem szakadt vége a földrengés-sorozatnak: „Többek szerint Jberényben 
sept. 9-én reggel 4 óra tájban, valamint sept. 10-én esti 11 óra körül ismét érezhető földrengés 
volt.” „F. hó 17-én esti 6 órakor Jászberényt morajjal kapcsolat tetemesen érezhető földrengés 
rázta meg újabban, mely fél óra mulva kisebb mérvben ismétlődött. Bár ez az eddig volt leg-
nagyobbakkal párhuzamba nem állítható: de a csaknem naponta érezhető apróbbaknál jóval 
nagyobb vala...” A károk is egyre súlyosbodtak, ahogy azt a 39. számból (szeptember 27.) meg-
tudjuk: „... a városházát vasakkal megkötni volt szükséges a földrengési rázkodások folytán, és a 
homlokfalon álló Igazság-Istennőjét gerendákkal kellett a ledőlés ellen megtámogatni, épen úgy, 
mint a megyeház kőoroszlánjait, melyek, úgy látszik, már az egyhangú nyugalmat megelégelvén, 
útra készülnek.”

Ahogy telt az idő, egyre ritkultak a földrengések; erről tanúskodik az október 25-én megje-
lent rövid hír: „A földrengésről egyesek ujabban beszélik, hogy a közelmúlt napokban, hajnalban, 
ismét észlelhető volt. Erre nézve azon megjegyzésünk van, hogy vagy az illetők álmodtak a föld-
rengésről, vagy mi aludtunk oly jó ízűt, hogy észre nem vettük.” Ám még egyszer, utoljára, ismét 
megmutatta erejét: (december 20., 51. szám) „A földrengés f. hó 15-én délelőtti tizenegyórakor 
erős mértékben érezhető volt; – később fél tizenkét óra tájban ismét, se ez még erősebbnek mutat-
kozott az elsőnél. A morgás is hallható volt, – s a nagyobb épületek meglehetős mozgásba jöttek. 
A megrongált kath. templomot meg épen javítják, s a templom belsejében a munkások az oltár 
fölé helyezett állványról szerencsére már lejöttek, midőn a rengés következtében az oda helyezett 
fák alázuhantak. A lakosságot ismét rettegés fogá el, félvén a veszedelmes következményektől. 
Azonban, minthogy ritkábban adja tudtunkra a földrengés, hogy még ő létez, remélhetőleg vég-
képp el fog maradni.” 

Az 1869. évi 6. számban (február 7.) végül a következőt olvashatjuk: „A földrengés, mely 
bennünket annyira rettegésben tartott, ugy látszik ki akar vándorolni az országból, minthogy 
most már Temesváron volt érezhető jan. 31-én, még pedig elég erős mértékben.” 
Mindez be is teljesült, a fent közölt hír után többé nem lehetett nyomát találni a természeti csa-
pásnak a lap hasábjain. A város végül kiheverte a károkat, az élet visszatért a régi kerékvágásba. 
Az elkövetkezendő nagyobb földmozgások szerencsésen elkerülték a Jászság területét – s remél-
jük, hogy ez továbbra is így marad. 
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(Nem csupán a fent közölt cikkek lelőhelyét jelzem, hanem az összes olyan írásét, amelyek a 
földrengéssel kapcsolatosan adnak információkat.)

1868. év (1. évfolyam)
Június 28., 26. szám, 209–210., 214., 217., 218. oldalak
Július 19., 29. szám, 230., 234. oldalak

Július 26., 30. szám, 241. oldal
Augusztus 2., 31. szám, 247–248., 259. oldalak
Augusztus 16., 33. szám, 26?., 266. oldalak
Augusztus 23., 34. szám, 277. oldal
Augusztus 30., 35. szám, 284., 292., 293, 294. oldalak
Szeptember 13., 37. szám, 300., 301., 302. oldalak
Szeptember 27., 39. szám, 317. oldal
Október 11., 41. szám, 336. oldal
Október 25., 43. szám, 351. oldal
December 6., 49. szám, 400. oldal
December 13., 50. szám, 409. oldal
December 20., 51. szám, 416. oldal

1869. év (2. évfolyam)
Január 14., 2. szám, 15. oldal
Február 7., 6. szám, 46. oldal


