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jelentős támogatásával, a főváros által adomá-
nyozott telek és Semsey Andor mecénás 
nagylelkű adományai felhasználásával 1900 
májusában, az uralkodó jelenlétében ünne-
pélyesen megnyílt a Magyar Királyi Földtani 
Intézet új székháza. 

Az új épületben, az eredetileg tervezett 
helyen, a földrengést jelző műszer felállításá-
ra 1901. március 1-én került sor, a rendszeres 
észlelések 1902-ben kezdődtek. Az időpont 
megválasztásában sürgetően játszott szerepet 
az ugyanezen év április 11–13. között Strasburg-
ban megtartott I. Nemzetközi Földrengésta-
ni Értekezlet közeledte. A jelentős eseményen 
történő, kedvező magyar bemutatkozást 
Semsey Andor, a természettudományok me-
cénása azzal segítette elő, hogy megvásárolt 
egy, a Földrengési Bizottság által kiválasztott 
földrengésjelző készüléket, az úgynevezett 
strasburgi ingapárt. A készülék nem tartozott 
a legérzékenyebb műszerek közé, ennek kö-
vetkeztében csak az aránylag erősebb rezgése-
ket jelezte. Az egykori leírás szerint: „A köz-
ponti pályaudvarban közlekedő vasúti vona-
tok, vagy az épület előtt ügetve elhaladó tü-
zérütegek által okozott rázkódások nem za-
varják a mélyen elhelyezett ingákat.” (Schafar-
zik, 1902)

A Strasburgban megtartott Földrengésta-
ni Értekezleten részt vevő Schafarzik Ferenc 
mint a Földrengési Bizottság elnöke és Kö-
vesligethy Radó már beszámolhatott az első, 
Budapesten felállított szeizmológiai obszer-
vatórium működéséről. Ezenkívül komoly 
elismerést elkönyvelve ismertették a Magyar-
honi Földtani Társulat Földrengési Bizottsá-
ga húsz évi munkásságának eredményeit 
(Schafarzik, 1901). 

Az országos térképezés programjával el-
foglalt kis létszámú Földtani Intézet és a cse-
kély anyagiakkal rendelkező Földtani Társu-
lat számára nagy megterhelést jelentett a 
földrengésekkel kapcsolatos rendszeres adat-
gyűjtés. Így, amikor 1903. február 10-én a 
földmívelésügyi miniszter rendeletileg a M. 
Kir. Országos Meteorológiai és Földmágnessé-
gi Intézet tevékenységi körébe utalta a föld-
rengések megfigyelését, Böckh János a követ-
kezőt írta igazgatói jelentésében: „Azt hiszem, 
hogy így az ügy a legtermészetesebb megol-
dást nyerte.” (Böckh, 1904)

A miniszteri intézkedést követően mind 
a Földrengési Bizottság, mind a Földtani 

Intézet az obszervatórium működésére kapott 
éves támogatás maradékát átadta a téma új 
gazdájának, a Meteorológiai Intézetnek. A 
műszer azonban a helyén maradt. A Földren-
gési Bizottság két önkéntese, a Földtani In-
tézet munkatársai, Kalecsinszky Sándor és 
Emszt Kálmán, mindketten vegyészek, három 
éven keresztül folytatták még a megfigyelé-
seket. Az obszervatórium működéséről kétha-
vonta jelentést közöltek a Földtani Közlöny 
hasábjain, az 1903–1905 közötti időszakra 
összesen tizennyolcat, magyar és német nyel-
ven. Az utolsó jelentés, az 1905. évi 6. számú, 
november-december hónapokról szól. 

Itt kapcsolódunk Varga Péter tanulmányá-
hoz, a történet folytatásához, miszerint Kö-
vesligethy Radó előterjesztése nyomán a 
Földtani Intézet szeizmográfjai miniszteri jó -
váhagyással átkerültek az 1905 végén, újonnan 
alapított Földrengési Obszervatóriumba.

Kulcsszavak: földrengés-megfigyelés, Földrengé-
si Bizottság, Magyar Állami Földtani Intézet, 
Magyarhoni Földtani Társulat, tudománytör-
ténet

* Az intézet igazgatója 1996–2006.

 
A Magyar Tudomány 2016/10. számában Var-
ga Péter tanulmányában ismertette mind azt, 
amit a földrengések keletkezéséről, megfigyelé-
séről, a hazai szeizmológiai obszervatóriumok 
történetéről tudnunk kell (Varga, 2016). Ám 
a föld rengés-megfigyelés hazai történe tének 
ko rai szakasza egy kis kiegészítésre szorul.

A Magyar Állami Földtani Intézet Lech-
ner Ödön tervezte Stefánia úti műemlék pa-
lotája fennállásának 100. évfordulójára ké-
szülve 2000-ben áttanulmányoztuk az épület 
történetéről rendelkezésre álló dokumentu-
mokat. Ezek felhasználásával jelentettük meg 
az Art Geo Palota a Stefánián című, gazdagon 
illusztrált, intézeti kiadású albumot (Hála – 
Maros, 2000). Az intézet könyvtárában őr-
zött, a székház eredeti tervrajzainak egyikén 
kézzel írott bejegyzés földrengésmegfigyelő te-
remnek jelöli a főlépcsőház udvari frontja 
felöli pincehelyiséget. Az elhatározás egy 
földrengést megfigyelő obszervatórium felál-
lítására tehát már a székház tervezése idején 
megszületett, és kijelölésre került a megfelelő 
helyiség is (Brezsnyánszky, 2002). 

Böckh János igazgató (1882–1908) kitartó 
erőfeszítéseinek köszönhetően, a költségvetés 
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