
EÜLÖKÖS FÖLD EVGÁSOE
TÓTH Álmos — geológus

Geo-tudománytörténeti kutakodásaim közben több 
olyan régi földingásra-földrengésre vonatkozó adatra 
leltem, amit sem a Réthly (1952) alapvető műve, sem az 
újabb keletű földrengés katalógus (Hungarian Earth
quake Catalog, 1988. továbbiakban HEQC) nem említ. 
E földrengések rávilágítanak arra, hogy a nyilvántartott 
történeti földrengések egy nem tudni mekkora, de nyil
ván nem elhanyagolható hányada helyi, felszíni, vagy 
egészen sekély-mélységű okokra vezethető vissza, tehát 
azok nem tektonikus eredetűek. Földrengés rázta meg 
az Úr 1738. esztendejében Pécs városát. "1687-ben in 
monte Senes", azaz a Szenes hegyen, a gyakran Szeny- 
nyesnek nevezett területrészen (ma Fekete hegy a 
neve) "kőszén-kibúvásokat" vettek észre. 1738-ban há
rom napon át tüzet okádott a Szennyes, majd a várost 
földrengés rázta meg - írja Tóth István irodalomtörté
nész, pontos irodalmi forrás megadása nélkül. Az idé
zett szövegrész latin volta megengedi a föltételezést, 
hogy a forrás a püspökségi könyvtárban föllelhető. De 
nem zárható ki az sem, hogy az ismeret közvetítője Pe
ter Berks, vagy magyarosan Berks Péter néhai "hegy 
mester", a környék kiváló ismerője volt. A kérdést rész
letes levéltári kutatások hivatottak tisztázni. Teljesen 
nyilvánvaló, hogy a kőszénkibúvás - akár öngyulladás 
folytán, akár pásztortűz következtében - begyulladt, s a 
tűz a kőszénrétegek dőlése mentén a mélybe is be
húzódott, végül a füstgázok robbanékony elegyet ké
pezve berobbantak s ez rázta meg a várost.

"Hallatlan példa volt hazánkban tavai, hogy a világgal 
egy korú Kárpátnak köves gyomra is megrendült, és ha 
némely tudósításnak hitelt adunk, néhol szomszédsága 
tüzet is okádott" -  adja hírül a Hazai és külföldi tudó
sítások, 1810. évi füzete, pontosabb helymegjelölés 
nélkül. A "tűz-okádás" esetünkben aligha takar vul- 
kanizmust. Nem zárható ki a feltételezés, hogy itt is a 
Pécs-vasasihoz hasonló széngáz-robbanás volt. A kár
páti térségből vannak kőszéntelepek begyulladásáról 
szóló hírek e korból. De nem lehet kizárni, hogy a 
mozgás kapcsolatos egy 1809-ből Eperjesről följegyzett 
november 17-i rengéssel, s amit tűznek véltek fény
törési jelenség. Hunfalvy (1863) ad hírt egy sem Réthly 
(1953), sem a HEQC által nem említett, de jelek szerint 
szintén kőszén-begyulladással kapcsolatos földmozgás
ról, ezt írván: "...hírlapi tudósítások szerint 1862 őszén 
föld-ingás volt a Hargita hegység nyugati szélein s 
következtében a Rika erdőben, a Vargyas és Oklánd 
községek határszéli vonalánál, Lika nevű helyen egy 
földnyílás támadt, melyből nappal gőz-füstölgés emel
kedett, éjjel pedig égő világosság is látszott. A kigyul
ladás óta a föld észrevehetőleg összeroskadott. Termé
szet-vizsgáló tudóinkkal, még nem vizsgálta meg a dolgot."

Hasonló jelenségekről a nyugati s a keleti híradások 
egyaránt szólnak. 1802. évben Saarbrück városában "egy 
új Vulkán lett nemrégiben, melynek repedésein sok füst 
és vitriol bűz takarodik ki"...- írja Kovács Sámuel, 1829-ben. 
Igaz, földingást nem említ. Régi kínai és orosz tudó
sítások is szólnak hajdani közép-ázsiai füstölgő "vul
kánokról". A múlt századi kutatások azonban egyér
telműen tisztázták, hogy e térségben a történelmi idők
ben nem működtek vulkánok. S megállapították azt is, 
hogy ezek az ezekhez kapcsolódó füstölgő "hegy-kitö
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rések" nem vulkánok, hanem hatalmas kőszénégések 
voltak. (Ilyenekről tudósít a Földtani Értesítő 1881. évi 
száma is.)

Úgy vélték őseink, hogy a földrengések okozója a 
föld belsejében, üregeiben, barlangjaiban összegyűlt 
éghető gázok időről-időre való berobbanása. "Ha a kén
köves gőzök a föld gyomrában lévő barlangokban vas
sal bővös kövekre jutnak, s mind a két nemek a nedves
ség által forrásba jönnek, meggyulladnak, kifeszülnek, 
nyomják a földet maguk felett, és ha semmi szabados 
kimenetelt nem találnak, megrázzák a földet vagy meg
szaggatják, ez neveztetik Föld-indulásnak." (Kovács, 
1829) Már Kovács Sámuel is tudósít az angliai "kő-szén 
barlangokról", "hol az égető világtól a kő-szén felgyul
ladván nagy ropogással kirohan; mert a felmelegedett 
levegőnek az az ereje van, hogy dörgéssel kitörjön, s 
mit útjában talál, eltépje, széjjel hányja, s szórja" - írja.

A földrengések egyik meghatározó okaként még so
káig az éghető, vagy hőre lebomló ásványok, kőzetek, 
illetve gőzeik-gázaik jelenlétét vélelmezik a tudósok. 
Kitaibel Pál és tudós társai is a zsemlyéi (ma pusz- 
taváminak nevezett) kőszénben, illetve a kőszén be- 
gyulladásában s a keletkező füst-gázok berobbanásá- 
ban látták a híres-hírhedt móri földrengés okát. S ezért 
kérdeztek a zsemlyéi szén nyomai, illetve lángok után. 
Az más kérdés, hogy - nyilvánvalóan nem alap nélkül - 
az azévi nagy őszi esőzéseket is lehetséges okként em
lítették tudománytörténeti fontosságú jelentésükben. 
A széngáz-robbanásokra visszavezethető földrengések 
annál is érdekesebbek, hogy az Albert Heim zürichi 
tanár nyomán, a magyar Föld-s rengés Bizottság által 1893- 
ban készített földrengési utasítás (útmutató) nem szól.

A ma már nem igen előforduló széngázrobbanáson 
kívül más okai is lehetnek az atektonikus földrengések
nek . Bárdossy et al. (1998) A halimbai bauxittelep ré- 
tegtani, teleptani és tektonikai értékelése c. cikkükben 
a Mészáros József-féle larami kutak keletkezésére érde
kes teóriát dolgoztak ki. E szerint a "kutak" a bauxitte
lep alatti vetők találkozása menti erőteljes karsztoso
dás eredményeként létrejövő "anyaghiányba" zuhant 
környezetüktől idegen kőzettömeg/ek. E bezuhanások 
minden bizonnyal okoztak hajdan lokális rengéseket. 
Nagy kőzettömegek víz általi ki-, vagy alámosását köve
tő lezúdulás eredményeképpen is jöhet létre rengés. 
Az 1100-ból ismert, Réthly (1952) által is említett, felte
hetően Dunaföldvárról leírt rengést okozhatta a lösz 
magaspart suvadása is. Mesterséges (vagy természetes, 
pl. a várbarlang/ok Budán) barlangok fedőkőzetének 
beszakadása is eredményezhet lokális földrengést. Eöt
vös Loránd az akadémián tartott előadást egy ilyen je
lenségről "Rumpelles Mihály kőbányai pincéjének be- 
omlása által megsűrített légnek nevezetes hatásáról" 
címmel. Koch Antal az 1854. évi helyi jelentőségű dévai 
(Erdély) földrengés kapcsán a földrengés kiváltó okaként 
a dévai Aranyhegy csúcsának időnkénti "zökkenését" látja.

Nem lehet meg nem említeni a régi irodalom alábbi 
két idézetét, mert azok nem tanulságnélküliek. 1820-ban 
Kiss Ferenc étfalvi (Erdély) pap, háromszéki iskola
felügyelő arra utasítja a kerületébe tartozó tanítókat, 
hogy "egy kis természet- és haza históriáját, - hazájok 
históriáját, productumait meg kell vélek ismertetni,
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igen röviden az ő értelmek szerint (...) Egy kis fizika 
geográfiát, összekötve más geográfiával, igen röviden, 
hogy ezek által a babonás princípiumoknak elejek vé- 
tetődjenek, hogy esmérjék meg, miből lesz az eső, 
menny-kő, és hogy az aeri tűz nem lödére, a holdat nem 
a kutyák eszik meg, és mikor a föld ingás vagyon, nem 
az óriások forgatják" - tudatja az utókorral Benkő Samu 
a XVIII. századból. Kovács Sámuel Virág Benedeket idézi 
"... Mit félsz a rengéstől? Mely szép mód adatik neked a pre- 
dikálásra!...

Felhasznált Irodalom
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1. Bevezetés, általános ismertetés

A  Magyar Geológiai Szolgálat négy munkatársa (Knei- 
fel Ferenc, dr. Hámor Tamás, Józsa Gábor, Mikó Lajos és 
a MÁFI munkatársa Hámorné dr. Vidó Mária) 1999. ok
tóberében egyhetes tanulmányúton vett részt Hanno
verben. A tanulmányút célja a "Bundesanstalt für Ge
owissenschaften und Rohstoffe" (a továbbiakban: BGR, 
Szövetségi Földtudományi és Nyersanyagkutató Inté
zet) környezet-, mérnök- és hidrogeológiai tevékenysé
gének megismerése volt. A tanulmányút a Hámorné 
dr. Vidó Mária magyar-német TÉT "Szénhidrogén szeny- 
nyeződések minőségi meghatározása és lebomlásának 
vizsgálata magyarországi talajokban "c. projektje, az MGSZ 
EU integrációs projektje és a BGR anyagi támogatásával 
jött létre. A szervezési feladatokat Hámorné dr. Vidó 
Mária látta el. Az alábbi ismertető a vendéglátók (BGR, 
és Niedersachsisches Landesamt für Bodenforschung, 
a továbbiakban: NLfB) által bemutatott részlegek tevé
kenységét kívánja bemutatni.

Az öt nap alatt csaknem teljes áttekintést kaptunk a 
földtani környezetvédelmi kérdések és a radioaktív hul
ladék-elhelyezés témakörökről. Bevezetésképpen álta
lános tájékoztatást kaptunk a BGR tevékenységi köré
ről, szervezeti felépítéséről, hazai és nemzetközi kap
csolatáról. Az Intézet létszáma 600 fő körül van, és 98%- 
ban költségvetési támogatásból tartja fenn magát. Fő
ként a Szövetségi Kutatási és Fejlesztési Minisztérium 
és a Gazdasági Minisztérium között oszlik meg a min
tegy 120 M DM/év költségvetési támogatás. A BGR non
profit szervezet, így üzleti tevékenységet nem folytat. 
Ebből következően nem vehetnek részt olyan pályáza
ton, ahol német magáncég jelen van.

Az Intézet tevékenységében igen nagy súlyt képvisel
nek külföldi projektek. Jelenleg 40 projekten dolgoz
nak 35 országban "tudományos - technikai együttmű
ködés" keretében. Ez magában foglalja a szakember- 
képzést, technológiatranszfert, módszerfejlesztést. Az af
rikai országokkal való együttműködés egyre nagyobb 
jelentőségű, (főleg a nyersanyagkutatás terén) de Dél-
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Amerika és Ázsia számos országával is kiterjedt kapcso
lataik vannak.

Belföldi tevékenységükre jellemző, hogy eseti szak- 
véleményeket, tanácsadást kérnek a szövetségi minisz
tériumok az Intézettől, különösen környezeti károso
dás esetén.

A tartományi környezetvédelmi hatóság, ellenőrzi a 
mentesítést a környezeti károk felszámolásánál. A szük
séges geológiai kutatásokat a tartományi földtani szol
gálat (Alsó-szászországban az NLfB.) engedélyezi. A víz
bázis védelem területén is fontos feladatai vannak az 
Intézetnek. Ennek jelentőségét mutatja, hogy pl. AIsó- 
szászország területének 14-15%-a vízbázis védelmi te
rület!

A BGR az Európai Földtani Szolgálatok Szövetségé
nek (EuroGeoSurveys) alapító tagja, ennek ellenére 
viszonylag kevés EU-programban vesz részt. Ennek 
részben személyi, részben anyagi okai vannak. Kevés a 
lekötetlen tudományos kapacitás, és anyagilag sincs 
rákényszerítve az Intézet.

A tudományos programokat egy, a Gazdasági Minisz
térium által felállított 18 tagú tanácsadó testület bírálja 
el, melyben a felsőoktatás, az ipar és a gazdaság földtu
dományi képviselői vesznek részt. Az Intézet minden 
nagyobb szervezeti egységéből egy szakember vesz részt 
a következő évi program kialakításában.

Négy szakmai "főosztály" van a BGR-ben.
1. Gazdasággeológia, nyersanyag-gazdálkodás, nemzet

közi együttműködés.
2. Mérnökgeológia, geotechnika (ide tartozik a radio

aktív hulladék végleges elhelyezése)
3. Geofizika, tengeri és sarkvidéki kutatás.
4. Geokémia, ásványtan, talajtan.

Az ötvennél is több Osztály a Berlinben működőket 
is bennfoglalja. Általánosan megfigyelhető, hogy 15-20 
évvel ezelőtti állapothoz képest a nyersanyagokkal fog
lalkozó témák lassan háttérbe szorulnak a környezet- 
védelmi problémákkal foglalkozó témák mögött. 
Az Intézet stabil helyzete ellenére is lassú változásokon 
megy át. Fokozatos, tervszerű, de igen lassú létszám
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