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A távol kelet a földrengések klasszikusnak nevezett hazája. A hullám, 
a melyet egy-egy jelentékenyebb rázkódtatás felver, részben a Föld belse
jében, részben felületén tovasiklik, míg nyugaton, elmésen felállított szeiz- 
mometerek valóságos hálójában meg nem fogódzik. Valamennyi hazánkon 
vándorol át, háborítatlanul. Mi nem kérjük a távol jövevénynek útlevelét 
és meg nem adóztatjuk, a mit magával hoz. Pedig amaz megmondaná, 
hogy honnan jön az idegen, a Föld mely országából, mely mélységéből és 
minő sebességgel vándorolt, és Közép-Európa nem hogy megrövidülne, ha
nem őszintén örülne, ha vele hozott kincseiből mi is ki kérnők a magunk 
részét. Ezek arról beszélhetnek, minők is a Föld kérgének ama legelemibb 
fizikai tulajdonságai, a melyek felől más tüneményektől majdnem ered
ménytelenül kérdezősködünk.

A múlt ősszel Berlinben tartott geográfiái kongresszus ismételve 
vetette fel a nemzetközi szeizmologiai hálózat kérdését, a melynek min
táját a gondosan szervezett japáni és olaszországi földrengési szolgálat, 
de nem kis mértékben a német REBEUR-PASCHWiTz-nak bár izolált, de pon
tosság és érzékenység dolgában kívánni valót nem hagyó megfigyelései 
nyújtottak. Első sorban olasz, majd német megfigyelések tanítottak ben
nünket arra, hogy a mikroszeizmikus mozgásokban van letéve a földkéreg 
fizikája.

A Magyarhoni Földtani Társulat földrengési bizottsága az elsők 
között lelkesedett a szép tervért és kijelentette erejéből telőleg hozzájáru
lását. És teljes joggal. Földrengések a mi hazánkban sem ismeretlenek; 
áldásosán és serényen működik hosszú évek óta a Földtani Intézet; mág
neses megfigyelések folynak az országban majdnem szakadatlanul az 
ötvenes évek kezdete óta s ezek tudvalevőleg már Kreil, későbben Schenzl 

és legújabban Kurländer kezében különösen Erdélyben szolgáltattak fé
nyes adalékokat ama szoros kapcsolat számára, a mely földmágnesség és 
geotektonika között fennáll. Hazánk jóformán az első terület, a melyen két
hosszú lánczolatot képező nehézségi mérések szisztematikusan eszközöl-

/
tettek, s a melyről jelentékeny számú függőóneltérést ismerünk. Es kö-
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zöttünk működik egy tudós, a ki úgy nehézségi, mint mágneses készülékei
vel a szó szoros értelmében magvalósította a középkornak gyakran leírt 
varázsveszejét, a melylyel — fájdalom, még nem szisztematikusan — mé
lyebben hatol be.a Föld belsejének ismeretébe, mint közülünk bárki is, a 
ki ugyanezt a czélt szolgálja.

Nem képzelhető, hogy a kutató módszerek egyik legkitűnőbbjét, a 
mikroszeizmikus mozgások megfigyeléseit elutasítsuk. A mai kor kevéssé 
ideális, és a pusztán tudományos haszon mellett jó lesz felemlíteni a gya
korlati előnyt is. Egész Japánra és Olaszország legalább egyes vidékeire, 
újabban Laibachra utalva bizton kimondhatjuk, hogy ez utón kellőképen 
tanulmányozva, a habituális rengések helyein a rengés kárait nem csupán 
itthon, hanem szomszédaink számára is jelentékenyen kisebbíthetni.

A Földtani Intézet bölcs vezetősége régen ismerte ez okokat, mert 
palotájának egyik alkalmasnak látszó pinczehelyiségét ilyfajta megfigye
lések eszközölhetésére tartotta fenn. Sietek is kijelenteni, hogy eddig szer
zett tapasztalataim szerint e helyiség valóban alkalmas rá, noha egy nagy
forgalmú vasút és sűrűén látogatott kocsiút közelsége eleinte kétségeket 
támaszthatott. A pincze nedvességi viszonyait kellőképen nem ismerjük 
még, de szerencsére ez irányban még kedvezőtlen viszonyok sem folynak 
be lényegesen; kétségtelen azonban, hogy a helyiség hőmérséklete nem 
lesz állandóan ugyanaz. Ebben sem látok semmi veszélyt, a felállítandó 
készülékek oly védő szekrényekkel láthatók el, hogy ezek terein belül a hő
mérséklet teljesen állandónak tekinthető. Erre a pontra vonatkozólag elég 
bő tapasztalatokat gyűjtöttem a tudományegyetem fizikai intézetében, a 
melynek kedvezőtlenebb fekvésű pinczéjében még a szeizmikus készülékek
nél is kényesebb és érzékenyebb műszerekkel minden baj, sőt hőmérsékleti 
redukczió tekintetbe vétele nélkül lehetett észlelni.

A Nemzetközi Szeizmologiai Társaság székhelye Strassburg lesz, a 
hol újabban mintaszerű geofizikai vagy geodinamikai obzervatorium kelet
kezett Gerland vezetése alatt, a mely egyszersmind a különböző rendszerű 
mérőeszközök összehasonlítását és a Közép-Európában felállítandó ingák 
kipróbálását tűzte ki feladatául. Kívánatosnak látszott ez intézet és 
berendezésének tanulmányozása, és a Vezető férfiakkal személyes érint
kezésbe lépés. A földrengési bizottság alulírottat küldte ki 400 koro- 
nányi úti segélylyel ez intézet tanulmányozására. És minthogy a nagy 
szünidőt, a melyet O-Gyallán végzendő rendszeres észlelésekre szántam, 
e czélból nem akartam megszakítani, a húsvéti szünetben indultam tanul- 
mányutamra.

Éppen öt éve, hogy Olaszországot Ischia szigetétől Velenczéig bejár
tam ; ez utamon az asztronomiai obzervatóriumok mellett szintén nagy 
előszeretettel foglalkoztam a geodinamikai obszervatoriumokkal és így 
legjobban véltem megfelelhetni szükségleteinknek azáltal, hogy Strassbur-
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gon kívül a felső olaszországi hasonló czélú intézeteket és neves földren
gési kutatóit felkeresem. Ily módon az egész olasz földrengési szolgálatról 
meglehetősen tiszta képet alkothattam. Megállapodtam ezúttal április
6.-tól április 26.-ig tartott tanulmányutamon München, Strassburg, Basel, 
Zürich, Como, Milano, Torino, Moncalieri, Genua, Pegli, Yoghera, Pavia, 
Verona, Padova, Triest és Venezia városokban.

A strassburgi intézet a botanikus kert szélén, a fizikai intézet és a 
csillagda között fekszik, kocsiforgalomtól teljesen mentes területen. Az ala
csony épület a földbe van sülyesztve, úgy hogy csak teteje látszik ki és 
minden ablak nélküli belseje teljesen dr. Schütt* hamburgi privát intézete 
mintájára van berendezve. A megfigyelő helyiséget legjobban skatulyához, 
vagy belül üres izolált műszeroszlophoz lehetne hasonlítani, a mennyiben 
falak és tetőzet összefüggő szilárd egészet képeznek. Ezt a belső magot 
-még két, emennek falaival természetesen sehol össze nem függő fal veszi 
körül, a mely kétszeres légréteggel védi a megfigyelő helyiséget gyors hő- 
mérsékleti változások ellen. Az épület szellőztetése nagyon tökéletes és 
mégis sehol a belsőben légvonatnak nyoma sem észlelhető. Megérkezésem 
alatt az épület éppen hogy elkészült, mégis nedvességnek még nyomát sem 
vehettem észre, úgy hogy azonnal a Rebeur-Paschwitz-Ehler^ I c hármas 
ingának felállításához lehetett fogni. Megjegyzem, hogy ekkor a pinczében 
chlorcalcium még használatban sem volt.

A külső falak mellől minden növénytakaró el van távolítva, hogy a 
nedvesítés veszélye kisebbíttessék, de terebélyes fák az épület közelében 
mégis bizonyos védelmet biztosítanak különösen a szél ellen, a mi fontos 
lehet.

A főteremben közös kútban két, 5 méter magas, de a szoba padozata 
fölé csak mintegy SU méterrel emelkedő beton tömb áll, a melyen két ho
rizontális ingaszerkezet fog helyet foglalni, hogy ezek párhuzamos mene
téből a függesztő és támasztó csúcsok befolyása mérlegelhető legyen. A két 
oszloppal szemben, E-W irányban áll a regisztráló hengernek szintén izo
lált oszlopa. A falak mentén regisztráló thermo-, baro- és higrograf foglal 
helyet, valamint pontos óra is, a melynek állása a közeli csillagdából 
adandó időjelek segítségével mindenkoron kellő szabatossággal ismeretes.

Két más helyiség a ViCENTiNi-féle horizontális és vertikális kompo- 
nensü mikroszeizmograf és az OMORi-GRABLOvrrz-féle konikus inga és a 
Japánban és angol gyarmatokban nagyon elterjedt MiLNE-féle szeizmometer 
felállítására szolgál. A műszerek együttes leolvasásai idővel lehetségessé 
fogják tenni, hogy a különböző szeizmométerek adatai összehasonlíthatókká 
válnak, a miről ma még szó sem lehet. Eddig csupán Triestben találunk

*

* G e r l a n d  : Beiträge zur Geophysik, IV. Bd. 2. Heft, p. 200—218.
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oly állomást, a mely két, főtipust képező műszert olvas le hosszabb 
idő óta.

Egy más helyiség kisérletező szobául van fentartva, egy kisebb 
szobában történik a fotogrammoknak előhivása komplikált, de nagyon 
czélszerű előhívó készülékkel, a mely Schütt értekezésében szintén teljes 
részletességgel van leírva. Előnye, hogy a gyakran több méter hosszú 
fotogramm egyszerre és egyenletesen hívható elő és fixálható. Egy másik 
helyiségben mély kútat találni, a mely a fenékvíz és annak hőmérsékleté
nek megfigyelésére szolgál. Mindkét adat tudvalevőleg fontos szeizmo- 
logiai szempontból is.

Megérkezésemkor az intézet még üresen állt és véletlenül éppen a 
legfontosabb teendőben, a hármas ingák felállításában vehettem részt. Ez 
teljesen oly módon történik, mint a br. Eöi'vös-féle ingák esetében, úgy 
hogy lényegesen új fogásokat ott nem tanultam. A többi felállítandó mű
szereket részint Gerland egyetemi helyiségeiben, részint Bosch mechani
kus műhelyében láttam és tanulmányoztam, de útam távolabbi állomásain 
az ChioRi-félét kivéve ugyané műszerekkel működésükben is találkoztam. 
Az OMORi-féle inga rendkívül egyszerű és olcsó horizontális inga, a mely 
gyönyörűen, mechanikailag, tehát különös gondozást nem kívánó módon 
regisztrál, és a mely másodrendű állomásokon kielégítő eredményt ad, 
különösen ha két műszer egymással 90°-ot képező azimuthokban működik. 
Kormozott papírra írt diagrammjait láttam, valóban alig hágy kívánni 
valót.

A MiLNE-féle készüléknek diagrammjaiban sem a hullám periódusa, 
sem amplitúdója szabatosan nem mérhető. Azon rajzokkal szemben, a m e 
lyeket útam különböző részleteiben láttam, s a melyeket e helyen akarok 
röviden ismertetni, a MiLNE-féle készüléknek alig van jogosultsága.

A hármas horizontális inga rendkívüli érzékenysége és szubtilitása foly
tán természetesen csak fotográfiái úton ír. Az eredeti REBEUR-PASCHwrrz-féle 
diagrammok már nagyon szépek: hozzájuk hasonlókat láttam még Trieszt
ben, a hol a papír óránkinti sebessége 4—5 cm. Ez természetesen kis sebes
ség, de a költségek miatt nem lehet sokkal tovább menni. Igáz, hogy egy 
hengert több napon át lehet használni a papir oldalagos eltolása után, de 
annak is határt szab az a körülmény, hogy ily módon hosszabb időn át 
nem tudni mi van az autogrammon? Ily kis sebességek mellet az egyes 
lengések már alig tanulmányozhatók, de annál szebb ez esetben a kilengé
seket burkoló görbe, a melyből kellő analytihai tanulmány után nagyon 
fontos következtetéseket lehet vonni az egyes lengések egymásutánjára és 
azok tartamára. Schütt már sokkal nagyobb sebességeket használ 
l h =  20 cm-től l h =  30 cm-ig is ment.

A ScHÜTT-féle fotogrammok a legszebbek, a melyeket eddig produ
káltak : minden lengés külön ábrazolódjk és különösen a forduló pontok



élesek, mert ezekben az inga hosszabb ideig vesztegel. Nagyobb sebesség 
mellett az érzékeny papiron a fénypont nem hagy elég nyomot, úgy hogy 
minden lengésből csak a fordulópont látszik. Ez különben igen gyakran 
már a legmérsékeltebb sebesség mellet is megesik. A fotográfiái eljárás 
egy év alatt 600—800 márkába kerül, ez a költség azonban egy osztrák 
lemezgyár (talán Juszt?) ajánlata folytán egy harmadával még csökkent
hető lesz.

Ezzel szemben az olaszok által kedvelt mechanikai regisztrálás 
rendkivül olcsó, alig kerül egy évben 20 koronába, ha kormozott papirra 
történik az irás és természetesen még kevesebbe, ha irónt vagy irótollat hasz
nálunk. Ezenkívül mindkét neme a jelzésnek rendkívül éles, határozottan 
szebb, mint a fotográfia és összehasonlíthatatlanul könnyebben kezelhető. 
Nem képezhet ellenvetést, hogy az írással járó súrlódás felemészti a lengés 
eleven erejét, mert hiszen a mozgó tömeg az olasz műszereken legalább is 
100 J%r. A lengés sebessége vagy a papírszalag mozgása sem szab határt 
az élességnek, Vicentini egyik ingája 1 perez =  1 cm sőt 1 perez =  3 cm 
sebesség mellett is kifogástalanul írt. Ugyanezt tapasztaltam a torinoi Aga- 
mennone-nál, mely tintával regisztrál.—

‘Basel az egyetlen városa Svájcznak, a melyben rendszeres szeizmo- 
méteres szolgálat van. G ünther Geofizikájában elismeréssel szól a svájezi 
hálózatról, természetes ^phát, hogy különbet vártam. Ez a hálózat — mint 
most már tudom — csak makroszeizmikus megfigyelésekre vonatkozik. 
Az intézet a Bernoullianum első emeletén van a fizikai gyűjtemény nyel 
kapcsolatban. Két szeizmoszkóp a főműszere: minden vertikális és bár
mily irányú horizontális rengés elektromos zárást eszközöl, a mely egy
részt órát indít és az őrt értesíti. Egyszerűen író vertikális inga is van, de 
ez nincs felállítva és így mint tulajdonképeni mikroszeizmométer csak a 
BERTELLi-féle tromométer szerepel: egyszerű inga, a melynek kis lengéseit 
minden azimuthban felállítható mikroszkóppal olvassák le. Az iránymeg
határozás még ezen készüléknél is rendkívül kezdetleges. A Bernoullianum 
látogatói inkább a gazdag fizikai szertárban fognak gyönyörködni, és an
nak nevezetes régiségeiben. A gyűjtemény egyik specialitása azon objek
tumok összeállítása, a melyeken a villámcsapás hatása tanulmányozható. 
Ott vannak a HAGGENBACH-féle bombák is, melyek az experimentális geofi
zika egyik legelső kísérleteit tették. Riggenbach profeszort, a gyűjtemény 
igazgatóját — sajnálatomra — nem találtam honn.

Szeizmikus műszerek, és azok élén egy hármas inga beszerzésének 
kérdése, úgy mondta Früh, kinél Zürichben tanulságos délelőttöt töltöt
tem, lényegesen összefügg egy földmágneses intézet létesítésével. Csakhogy 
erre egyelőre nincs pénz. 0, ki hosszú időn át redukálta Svájcz makro
szeizmikus megfigyeléseit, úgy látszik, nem nagy súlyt fektet lokális ren
géseknek mechanikai megfigyelésére. Azt állítja, hogy a szomszédos olasz
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műszereken nem jó tapasztalatokat tett, a mit különben a Pó síkság észlelői 
maguk is megengednek. De annál nagyobb fontosságot tulajdonít a mikro- 
szeizmikus megfigyeléseknek, a melyek első sorban hivatvák, hogy a 
meglevő szeizmikus elméleteknek próbakövei legyenek, vagy új elméletet 
teremtsenek.

Az egész svájezi és német útamon az egyetlen első zürichi nap kivé
telével eső kisért, mely a Gotthard alagút előtt valóságos záporrá ment á t ; 
az alagúton túl, melyben ez alkalommal rekkenő hőség uralkodott, száraz, 
bár felhős idő járt, és minden negyedóra, melylyel Itália felé közeledtem, 
verőfény elé is vitt, melyet egész olasz útamon egy felhőcske sem zavart.

Zürichi éleményeim, Como és Milanóban tartózkodásom bármily Baede- 
kerből rekonstruálható. De mégis megemlítem, hogy Comoban a székesegy
ház külső falán megnéztem a két Plinius szobrát és Milanóban a dómban a 
téli szolsztitium gyönyörű ábrázolását, a Galleria Christophoro geográfiái 
vonatkozású medailliáit.

Olaszországban minduntalan találni a geográfiából és asztronómiából 
vett díszítő motívumokat; gondoljunk csak a Vatikánra és a firenzei Pa
lazzo Vecchio geográfiái szobáira! Miért halt ki belölünk egészen ez érzék, 
a melylyel, mint egykor szabadban lakó nép, kétségtelenül nagy mértékben 
bírtunk ?

Milanóban nem mulasztottam el megtekinteni a csillagdát, a mely 
Schiaparelli Márs-megfigyelései révén az összehasonlító geográfiában is 
fontos. A csillagdán van nehány szeizmoszkopikus egyszerű műszer, de 
nincs fel állítva, mert a síkságon legfölebb gyenge nyomokat éreznek, és 
távol rengésekre bizonyára érzéketlenek.

A torinoi palazzo Madama sokféle összeférhetetlen hivatal mellett 
a csillagdának és a szeizmikus intézetnek is székhelye. Az előbbi sok 
Gauss és Weber idejéből való eredeti földmágneses készüléket tartalmaz, 
a mely ma természetesen használaton kívül van. A pinezében, a melynek 
4 m. vastag falai és padlója még a római időkből való, van elhelyezve az 
Agamennone-féle inga. 23 m. hosszú, a nagy távcső izolált oszlopában van 
felfüggesztve, a lencse súlya 200 kg., de 400-ra emelhető.Tollal és tintával ír, 
rendkívül szépen és tisztán és míg a legördülő papiros sebessége rendesen 
mérsékelt, az első szeizmikus lökés nagyobb sebességet vált ki, úgy hogy 
földrengés alatt az egyes lengések szépen differencziáltatnak. Mióta az inga 
áll, ezen nagyobb sebesség még nem szerepelt.

Az egyetem és akadémia könyvtára igen gazdag; az utóbbi — elég 
különösen — Magyarországból egyetlen egy folyóiratot kap, a Földtani 
Intézet kiadványait.

Moncalieri az olasz királyné kastélyáról híres, de engem a barnabita, 
elemi iskolát, lyceumot és gymnáziumot egyesítő kollégium vonzott, mely 
meteorologiai központ, némileg csillagda és szeizmikus intézet is, a melyet
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Denza, a Specola Vaticana későbbi igazgatója, tett híressé. A szeizmikus 
gyűjtemény az emeleten van ugyan, de rendkívül erős falhoz erősítve. 
Főműszere egy CECCHi-féle szeizmográffá mely azonban inkább csak lokális 
rengéseket jelez; távoliakra érzéketlen. Ugyancsak modern az intézet asz- 
szisztense T o r e t t i  által készített szeizmográf, mely szintén csak rengés 
alkalmával kezd működésbe lépni. Ezenkívül van 6 ugyanazon állványra 
erősített egyszerű inga, mely egyszerűen kormozott papírra ír az idő meg
jelölése nélkül, egy órát indító szeizmoszkop és egy elavult, állítólag 
örvényszerű rengésekre reagáló készülék. A BERTELLi-féle tromométer ter
mészetesen már rendi patriotizmusból sem hiányozhatik.

A genovai egyetem fizikai intézetében reméltem találhatni némi 
szeizmikus készülékeket is. A ragyogó épület dús, gazdag szertárt foglal 
magában, de egyszersmind oly kevés helyet, hogy benne laboratoriumi 
gyakorlatokról szó sem lehet. Nem is tartanak. Szeizmikus felszerelése 
mindössze egy BERTELLi-féle tromométerből áll és ez is kedvezőtlenül van 
elhelyezve. Az épületen lévő meteorologiai intézet sem ad a szomszédos 

dombok miatt megbízható adatokat.
G a r ib a l d i professor a legelőzékenyebben fogadott és ékesszólóan és 

meggyőzően fejtette ki, hogy G enova  nem szeizmikus megfigyelésekre való 
helyiség. Mindazonáltal próbáltam szerencsét a scuola navale és az istituto 
idrograűcóban, a hova perzselő napfényben, délben másztam fel. Mindkét 
helyen azt a választ nyertem, hogy ilynemű intézet nincs. Ez meg is felel 
a valóságnak a scuola navale esetén, de nem a másik intézetre nézve. Pado- 
vában tudtam meg, hogy ezen intézetet V ic e n t in i  rendezte be, ott láttam a 
terveket is és felszerelésének rajzait. Az olasz — kivétel nélkül tapasztalt 
szeretetreméltóság mellett nem képzelhetek egyebet, minthogy a háznagy
féle kapitány, a kihez fordultam, a dolog létezéséről maga sem tudott. Ká
rom nem volt a dologból, mert á triesti és genovai intézet ikertestvérek, 
amazt pedig láttam.

Genova után meglátogattam Vogherát és Paviát. Az előbbi városban 
Dr. Mario Baratta, a neves rengés-kutatót szerettem volna megismerni, de 
úgy ő, mint Taramelli, a paviai egyetem fizikustanára és egyszersmind a 
földrengési bizottság elnöke a Vezuvon járt. Baratta neje fogadott és bizo
nyára oly élénken tolmácsolta sajnálkozásomat, hogy BARATTÁ-val azóta 
már levelezésben is állunk. Úgy vele, mint MoNCALiERi-val és PAViÁ-val 
ezután rendes cserét folytatunk. BARATTÁ-nak eddig obszervatoriuma nem 
volt, most állít fel egy ingát, a melyet Oddone, ja paviai intézet igazgatója, 
készített.

A húsvéti szünidőkkel állandóan járó tetemes vonatkésések folytán 
jó későn érkeztem Paviába, és minthogy tudtam, hogy Ta ra m elli távol van, 
nem sok tanulságosat reméltem. De kedvesen csalódtam. Ta ra m elli fia el
kísért a néhány kilométernyire a városon kívül fekvő királyi geofizikai
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obszervatóriumba, a melynek igazgatója Oddone, még nagyon fiatal ember, 
rendkívül kedvesen fogadott. Nem is hagyott el többé és a pályaudvarra is 
kisért, míg vonatom el nem indult. A paviai és a casamicciolai intézet, 
Olaszországnak különben két egyetlen királyi, egyetemmel nem kapcsolatos 
obszervatoriuma az egyetlen, melyben állandó kísérletek folynak zseniális 
vezetőjük alatt.

Az épület maga csendes vidéken fekszik nagy kert közepette, úgy 
hogy a mellette elhaladó gőztramway azért bizonyára hatástalan; régente 
zárda lehetett és földalatti helyisége, mely ezóta kettős falat nyert, nagyon al
kalmas. Meteorologiai szempontból dúsan van felszerelve, s szeizmikus szem
pontból fontos talaj-, vízmegfigyelések is folynak; szeizmikus főműszere egy 
Agamennone 9 m.: hosszú 300 kg. töm.egű inga, a mely gyönyörűen ír és 
szintén kettős sebességgel mozoghat. Érdekes kísérleteket folytat most 
Oddone. A nevezett helyiség közepét elfoglalja egy téglából és betonból ké
szült jókora, koczkaalakú, fedett medeneze, a melynek víztartalma a tete
jén lévő szűk üvegcsőbe is nyílik. Egyik oldalát dugattyú zárja el, a mely 
erős vasrúd segélyével az épület falába van erősítve. A dugattyú legkisebb 
elmozdulása a víz magasságát a csőben a dugattyú és cső keresztmetszetei
nek arányában emeli. A műszer tehát a koczka és fal közötti lökés külömb- 
ségét érzi meg és oly kényes, hogy a vastag fal engedése egy ujj nyomása 
alatt is követhető.

Bár meteorologiai tekintetben is sok újat láttam, mégis az eszmecsere 
volt itt a legkedvesebb és szívesen közlöm úti jegyzeteim nyomán. Paviá- 
ban magában rengés nincs, de évente mintegy 40 idegen rengést jelez, me
lyek többnyire a kaspi tó, India és Japánból jönnek. Minthogy Budapest 
geologiailag Paviához hasonlóan fekszik, természetes, hogy itteni megfigye
lések is fontosak lennének. Vertikális ingát nem tart szükségesnek Oddone 
ott, a hol csupán távoli rengések szerepelnek, és ebben igaza van. De ha én 
Budapest számára azt mégis javaslatba hozom, ezt meg is fogom indokolni 
kellőképen.

Természetes, hogy ily lelkes kutatóval szemben elméleti fejtegetéseink 
is voltak. Puszta kiváncsi szemlélőnél jobb színben akarván feltűnni, átad
tam az érdekelt uraknak dolgozatomnak egy példányát, mely különösen 
ODDONÉ-ra nagy, az olasz megszokott udvariasságtól különválasztható hatást 
tett. Teljesen találkoztunk ama nézetben, hogy a mikroszeizmikus mozgások 
és a sarkmagassági változásoknak közös oka van, és abban is, hogy a spon
tán talajmozgások a Nap tevékenységére vezethetők vissza.legalább mint 
egyik okra, a miről már 1896-ban írtam.* E pontban F rüh is egyetértett 
velem, valaminthogy Wolfer is Zürichben. Újabban Halm (Astr. Nachr.

* Math, és Tenntud. Értés. XIV. köt. 5. fűz. pa<;. 3ő5 - 3<>Ü, és Földr. Közi. 
181*3. XXI. köt. p. 307—314.
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No. 3619) kimutatni iparkodik, hogy a naptevékenység összefügg a föld
pálya elemeinek szekuláris variáczióival és a szélességi ingadozásokkal. Az 
olasz rengéseknek Oddone szerint határozott 18 évi periódusáról természe
tesen nem tudnék számot adni.

Oddone, a ki az általa tán túlbecsült elméletemet ismertetni akarja 
olasz nyelven, teljesen rendelkezésünkre bocsájtkozott s saját szavait ismét
lem, midőn mondom, hogy megtiszteltetésnek tekinti, ha levelezőink közé 
állhat. Ennek értelmében egész Olaszországra vonatkozó diagrammokkal és 
közlésekkel szivesen szolgál. Különben Moncalieriben is túlbecsülték 
szeizmikus tudásomat, mert az ott megjelenő «Annuario storico meteorolo- 
gico italiano» számára is megfogtak munkatársul, a mely megtiszteltetést a 
földrengési bizottság nevében gondoltam elfogadandónak.

Oddone-vél beszéltem a br. EöTvös-féle ingákról is és minthogy a 
Ticino és a Garda tó gyakran spontánoknak tetsző vízemelkedéseket mutat, 
gondolja, hogy ezzel elérhetni valamit. Be akar tehát szerezni ily műszert. 
Nagyon meg volnék elégedve, ha Olaszországban ez a módszer fiatal, 
tettre vágyó ember kezébe jutna. Ily műszer a Yézuvon felállítva, teljes fel
világosítást adhat a hegy belsejében a lávafolyásról és a tömegáttételekről.

Padovában a csillagász LoRENzoNi-val és V i c e n t i n i  fizikussal volt dol
gom, véletlenség folytán LoRENzoNi-val együtt mentem a vasúttól ugyanazon 
kocsiban. A legtöbb időt V i c e n t i n i - vei és Pascher asszisztensével töltöttem.

A Vicentini-féle ingák az egyetem fizikai intézetében vannak el
helyezve, a második emeleten egy közfalon, a mely az intézetet az aulától 
választja el. Ezen határozottan kedvezőtlen helyzet mellett is az inga ki
tünően működik. Megérzi ugyan a kocsiforgalmat, a harangozást, a dinamo- 
gép járását, de ez mind oly mesterséges rengéseket ad, a melyek az első pil
lanatra a természetes rengésektől megkülönböztethetők. A bemutatott 
diagrammokban magam is azonnal megnevezhettem minden egyes rengés 
forrását. Megtanultam az inga kezelését, a papir bekormozását és a rajzok 
rögzítését, a mi bármely szolga által teljesíthető, tehát lényegesen kényel
mesebb, mint a fotográfiái eljárás.

Az ingák megérzik 35 km távolságból Velenczében a tenger hábor
gását, a sirokkót; a genovai, trieszti és leendő polai intézet ellenben szik
lás talaján majdnem teljesen függetlén a széltől.

A vertikális inga berendezésénél igénybe veendő elv hosszú tanul
mányozást igényelt; most a kérdés megoldottnak tekinthető. Nem tartom 
szükségesnek e műszer leírását, minthogy az erre vonatkozó értekezéseket 
magammal hoztam. így tehát csak annyit, hogy a horizontális komponen
seket adó inga majdnem azonos az AGAMENNONE-félével: nehéz, rendesen 
hosszú inga, a mely a lökés ideje alatt bizonyos ideig a térben tehetetlen
sége folytán nyugvó pontúi szolgál. A lencse tűje két egymásra merőleges 
és fecskefark kivágású könnyű iróemeltyüben mozog, úgy hogy a lengés
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azonnal N S  és K W  komponensre bomlik, a melyek mindjárt nagyított vi
szonyban adatnak. V ic e n t in i  az ingán még ezenkívül könnyű pantográfot 
alkalmaz, mely a lengés két komponensét ismét összeteszi, úgy hogy ezek 
mellett minden pillanatban a valóságos mozgás iránya és kilengése is le
olvasható. A lökés első pillanataiban természetesen csak a regisztráló henger 
mozog a nyugvó ingához képest. Később ennek lengései is érvényesülnek, 
és az egyszerű kép komplikálódik.

Lelkiismeretesen tudakozódtam, de eddig sehol nem történt még kí
sérlet ezen lengések analitikai elemzése ezéljából. Hálás és nem túlnehéz, 
bár óriási munkát igénylő feladat a diagrammból kiolvasni a földrengés 
egyes lökéseit intenzitás, tartam és bekövetkezés szerint. E munka azonban 
teljesen mellőzhető, illetve mechanikai térre vihető át a THOMSON-féle 
harmonic analysator által. Olyféle feladat, mint a limnogrammok taglalása, 
de annyiban bonyolultabb, mert a szeizmogrammokban inga és regisztráló 
szerkezet együttesen mozog.

A vertikális komponenst ferdén állított, hosszú és végén erősen ter
helt aczéllemez adja, melyhez szintén a mozgást nagyítva átvivő iróemeltyű 
van erősítve. E készülék egyszersmind érzékeny thermograf: a V ic e n t in i- 

féle inga 0*1° C. hőváltozás mellett 1 mm-es kiütést ad, mely abban nyil- 
vánúl, hogy az inga és az óra traceja eltér a párhuzamosságtól.

Padovában nyert értesítések szerint Velenczében geodinamikai szem
pontból nem volt mit keresnem, bár a bizottság névleg ott is működik. így 
tehát arra használtam a délutánt, hogy a meglehetős erőltető útam fáradal
mait a Márk-tér csendjében kipihenjem, minthogy Velenczét már régebbről 
ismertem.

Nagyon tanulságos volt triesti tartózkodásom, a hol Anton és M a z e l l e  

ismeretségét kötöttem, illetve újítottam meg. A szeizmologiai intézet maga
san fekszik, hegyen, oly sziklás talajon, hogy egy jókora szikla élő tanú
bizonyságul a szobába is mered. Keresve sem lehetett volna jobb bérházat 
találni ilyen czélra. Előszobától eltekintve két helyiségből áll, az egyikben 
van a már egy év óta működő hármas horizontális inga, a melynek spontán 
lengéseiből M a z e l l e  levezette a pillér napi mozgását. A napi görbe eléggé 
szabályos ellipszis, a melynek méretei és fekvése segítségével az inga min
denkori görbéi könnyen kijavíthatok; Nagy megnyugvásomra szolgált, hogy 
e tér rendkívül nedves; mégis az ingát a katlanjába tett chlorcalcium telje
sen megvédte. APFAUNDLER-féle szeizmoszkóp is itt foglal helyet; értékével 
arányban nem álló gondozást igényel, minthogy a rengés alkalmával léte
sített kontakt nem csupán csengettyűt szólaltat meg, hanem egy chronomé- 
tert is fotografál.

Itt láttam a második szobában egy czélszerűen elhelyezett Y ic e n t in i- 

féle ingapárt; a genovai és pólai intézet berendezése ugyanaz. Magas 
oszlopról lecsüng az inga, alatta a regisztráló henger. Oldalt egy másik
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alacsonyabb oszlop, a mely a vertikális, ugyanazon hengerre iró ingát 
támasztja.

A horizontális inga M a ze l le  tapasztalatai szerint — e czélból kér
déseimre vonatkozólag úgy R u d o l f , G e r l a n d , m int B osch  teljesen meg
nyugtatott volt — a közeli lengéseket nem adja jól, de V ic e n t in i  igen, úgy 
hogy a két készülék jól kiegészíti egymást. A trieszti intézet — a melyben 
ezóta a V ic e n t in i bizonyára már működik — e szerint az első, a melyben a 
főtipusok parallel megfigyelése történt. A fiumei intézetet nem látogattam 
m eg; a kedvezőtlen vonatösszeköttetés miatt ez a látogatás teljes napomba 
került volna.

R u d o l f  nagy sikerrel külföldi rengéseknek koinczidencziáit keresi saját 
és P a sch w itz  rengéseivel. Ha ilyenek Közép- és Délolaszországban is esz
közöltetnek összehasonlítható műszereken, akkor van remény, hogy meg
kapjuk a rengések törésmutatóját is, a mennyiben a középeurópai megfigye
lések pusztán szárazföldi, a délolaszok kétségtelenül legalább részben vízi

*

úton terjedett rengésekre vonatkoznak. így tehát indokolt, ha e jelenté
sembe belefoglalom korábbi útam tapasztalatait is, a melyeket különben 
eddig nem használtam fel. Az ezóta esett változások nem lényegesek, és a 
földrengési bizottsághoz intézett levelek és nyomtatványok alapján köny- 
nyen kiigazíthatók.

Nevezett útam 1895. junius 1 l.-étől augusztus 16.-áig tartott és Ancona, 
Róma, Nápoly, Pompeji, Pozzuoli, Casamicciola, majd visszatérőben Fi
renze, Bologna és Venezia városokat foglalta magában. Mellőzve ismét 
mindent, a mi nem a földrengésekkel kapcsolatos, és mellőzve a geologiai- 
lag érdekes vezuvi kitörést is, a melyet teljességében láttam és leírtam,* a 
következőket tapasztaltam.

A római uffizio meteorologico, a hajdani Collegio Romano, úgy a 
meteorologiai mint szeizmologiai szolgálatnak középpontja, de maga műsze
rek dolgában nincs jól fölszerelve. Magas emeleten foglal helyet egy 16 m. 
hosszú, 200 kgmos Agamennone-inga, mely a lökéseknek két horizontális 
komponensét adja. Láttam az 1895. május 18-iki földrengés diagrammját, 
mely földrengésnek nyomait még augusztusban Firenzében mindenütt 
tapasztalhattam. A csillagdát P ietro  T a c c h in i mutatta, a szeizmologiai részt 
P a la zzi, a ki legújabban a visszalépett igazgató utódja. Az intézetnek saját 
műhelye van, a melyben számos, külföldre is szánt inga készül.

P a l m ie r i, a vezuvi obszervatorium igazgatója, nála tett látogatásom 
alkalmával 88 éves volt és bár T a c c h in i meleg ajánló levelet adott hozzá, a 
felőle 3 pártatlan oldalról hallottak után előzékeny fogadtatásra nem szá
míthattam, különösen azért sem, mert az obszervatóriumban észleléseket 
akartam tenni. Meg voltam rémülve, midőn az öreg, de rendkívül fürge

* Földr. Köziem. XVI. köt. p. 353—871. 1895.
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urat vizsgákon találtam, a mit hazai tapasztalatok alapján is rossz ómennek 
vehettem. És kerestem módot, hogy szivéhez közel férjek. Abban az időben 
szerepeltek élénken Ramsay és Rayleigh az új hélium elemmel. Valamely 
spektralanalízisben olvastam, hogy Palmieri ezen, addig csak égi testeken 
tapasztalt elemet egy vezuvi szublimáczióban állítólag már 1881-ben találta, 
s midőn láttam, hogy ajánló leveleimmel nagy hatást nem értem el, kér
tem, hogy a hélium felfedezésének dicsőségét ne engedje át az angoloknak. 
«Hogyan, azt önöknél tudják?» Tüstént átadott prioritási igényeit támo
gató értekezéséből nehány példányt és meg volt nyerve, úgy hogy távirati 
úton értesítette SEMMOLÁ-t, az obszervatorium aligazgatóját, hogy hogyan 
kelljen engem fogadni, s hogy rendelkezésemre álljon az intézet.

Az obszervatorium részletei eléggé ismeretesek. A gazdag, a Vezuvra 
vonatkozó gyűjteményt, a melynek ép oly fontos mását az egyetem földtani 
gyűjteményében, nemkülönben Palmieri dolgozószobájában is láttam, mel
lőzve (csak meg akarom említeni, hogy 200-tól 1895-ig minden láva van ott, 
összesen 394 drb), különösen a szeizmográfok vonták magukra figyelmemet. 
Ekkor persze nagyon imponáltak nekem, de másukat sehol sem találtam 
többé. Már ekkor tűnt fel, hogy az olaszok nem egységes, összehasonlítható 
műszerekkel dolgoznak, s hogy az összemérhetőséget nagyon kevés kivé-

✓

tellel a személyi hiúságnak áldozzák fel. Úgy Semmola, mint Grablovitz 
panaszkodtak, hogy aránylag kevés mathematikai és természettudományi 
készültséggel mennek neki a feladatnak, egyik sem tud maga időt határozni, 
a mi mégis fődolog s Palmieri-t is elkedvetlenítette, hogy műszerei nem 
terjedhettek. Másodpéldány csak Palmieri dolgozószobájában volt található. 
Itt, mint ott, gazdag földmágneses variométer-gyűjtemény van. Egyéb, a 
megelőzők után már leírást nem igénylő egyszerűbb szeizmoszkopokon és a 
felső emeleten elhelyezett régi szeizmográfon kívül ott van a Palmieri- 
féle, a melyben alig láthatok mást, mint javított CACciATORE-féle csészét. 
Ugyanis négy, a világtájak felé irányított és higanynyal telt közlekedési cső 
van, melyeknek egyik szára tetemesen öblösebb, mint a másik. A lökés 
a higany emelkedése szerint kontactust létesít.

A vertikális lökés jelzésére spirálison lógó ingát használt, akkortájt 
Olaszországban a járatos elv.

Igen érdekes az ugyancsak a szeizmologia szolgálatában álló, az ob
szervatóriumból Resinába levezető földi áram-vezeték. Palmieri észlelte leg-, 
először, hogy a vulkán tevékenységének periódusaiban lefelé menő áramok 
keringenek, a mi a rendes felfelé kúszó áramokkal szemben jó prognostikon- 
szeraek is bevált. Ismeretesek továbbá ama fontos vizsgálatok is, melyeket 
Palmieri érzékeny elektrométerével a levegő elektromosságára vonatkozólag 
tett, a mely a környezet (70 kmig) meteorologiai állapotával szorosan függ 
össze. Jelenleg az igazgatói teendőkkel Luigi Tascone, akkori asszisztens 
van megbízva, a ki különösen a Yezuvról készített szép domborművű térképe
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által ismeretes. Minden valószinüség szerint az intézet jelenleg más beren
dezésű és intenzivebben is működik. Különösen nem tudtam helyeselni, 
hogy önregisztrálás helyett naponta 4 határleolvasást végeznek.

A Vezúv kitörése alatt, julius 6.-án pl. a szeizmográfok szemmel lát
ható lengéseket végeztek és különösen a vertikális komponens volt gyors 
mozgásban. Közvetlen érzékeimmel azonban mindén figyelem mellett sem 
bírtam felfogni a mozgás legkisebb nyomát sem.

A Pozzuoli melletti Solfatarában is van vagy volt magán obszer- 
vatorium, Prof. de L uccaé , a ki hosszas betegség után éppen látogatásomat 
megelőző napon meghalt. Ennek ezélj a a Solfatara s a Vezúv synchron 
együttműködésének vizsgálata és e szerint szerényebben van berendezve. Két 
BRASSART-féle kis műszere van, az ismert spirálfelfüggesztésü inga és e g y  

szeizmoszkóp, a mély órát indít, továbbá tromométer és több egyszerű 
szeizmoszkóp. A meteorologiai megfigyelések nagy gonddal teljesíttetnek, 
a rengési megfigyelések kissé elhanyagoltaknak látszanak.

Valóban mintaszerű berendezést és gondos felállítást és rendet talál
tam a porticii E. Scuola superiore d’agricoltura obszervatóriumában, a mely 
ezóta — félős — dotáczió hiányában a milánói hasonló intézettel egyesítve 
a nápolyi egyetem bölcsészeti kara alá rendeltetett. A meteorologiai 
műszerek között foglal helyet egy BRASSART-féle szeizmoszkóp, ugyanaz, 
a melyet a Solfatarában láttam. Földszintes, de hőmérsékleti változások 
ellen jól védett pinezében áll két BRASSART-féle inga, a melyek úgy a két 
horizontális, mint a vertikális komponenst adják. Egy másik hasonló jó 
helyiségben áll az AGAMENNONE-féle inga, 12m. hosszú, 200 kg tömeggel, mely 
az intézet saját szép műhelyében készült és előkészítésben volt két G rablo- 

viTZ-féle horizontális inga, mint ők nevezik, konikus inga, a mely egymásra 
merőlegesen felállítva a rengés két horizontális komponensét adja.

Casamicciola ottjártamkor (1895. jul. 24.) még mindig mutatta a ret
tenetes 1883. jul. 28,-i rengés pusztításait. Ismeretes, hogy két teljesen 
megegyező temploma közül az egyiknek főtengelye a lökés habituális irá
nyával párhuzamosan, a másiké erre merőlegesen állott. Amaz még most 
is ép, emez, a melyet m áraz 1881. márcz. 4.-i rengés romba döntött, még 
akkor is romban hevert. Az obszervatóriumban Ischia sziklás talajáig mé- 
lyesztett pompás izolált oszlopon áll két BRASSART-féle önműködően regisz
tráló inga, a melynek egyikét G rabloivtz  lényegesen módosította, egy szin
tén jól működő ATTARD-féle inga az intézet asszisztensétől, két egymásra 
merőlegesen elhelyezett jókora méretű libella és higany horizont. Egy 
pinczehelyiségben akkor üresen álló köralakú vízmedencze, a G r ablo vitz - 

féle hidroszeizmométer és ezenkívül szerepel két 90°-os azimuthban fel
állított konikus inga, a melyek nagyon érzékenyek és alarmműködésre is 
be vannak rendezve.

Az igazgató lakása Porto d’ Ischiában van, egészen közel a kikötőhöz,
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a  mely melleit a mareograf és meteorologiai állomás is van. Dolgozó- 
szobája egyszersmind kisérletező szoba is. Van benne vertikális lökésre 
reagáló szeizmoszkóp és két pár 90°-os azimuthban felállított konikus inga, 
a mely gyönyörű görbéket ír. A fal, a melyhez az egyik pár erősítve van, 
ki van téve a napsugárzásnak is, de ez nem baj, mert az egyensúlyi hely
zetet jellemző egyenes ez esetben egyszerűen periodikus görbe lesz. Jel
lemző G rablovitz lelkiismeretességére, hogy szobája padlójára meridián- 
vonal van vésve, a melylyel maga határozza meg az időt. Több rajzot láttam, 
a melyet a konikus inga írt le, mind nagyon szép, de különösen részletesek 
a libellák által szolgáltatott diagrammok.

Talán az 1895. május 18.-Í földrengésnek tulajdonítható, hogy 
Firenzében minden optikusboltban úgy szerepelj a szeizmográf, mint ná
lunk az aneroid. Egyszerű spirálison lógó inga, a mely nyugvó, alul és ol
dalt alkalmazott kormozott papírra természetesen az idő adata nélkül úgy a 
vertikális, mint a horizontális komponenst írja. Noha augusztus elején vol
tam Firenzéban, a mondott rengésnek.hatását úgy a csillagdán Arcetriban, 
mint a katonai geográfiái intézetben, különösen pedig a reale museo 
fisieo-ban meg lehetett látni.

A szeizmologiai intézet az Alle Queree utczában van és páter Bertelli 
barnabita szerzetes vezetése alatt áll. Főműszere két különböző kivitelű 
tromométer, de az eddig látottaknál legalább annyiban tökéletesebbek, hogy 
a  leolvasó mikroszkóp és ezzel együtt a lökés iránya osztott körön ponto
sabban leolvasható. Ily berendezés mellett folytatólagos regisztrálásról szó 
sem lehet, más elvű készülék, mely önműködően jelez, fel van ugyan 
állítva, de nem működik, mert Bertelli, valaminthogy Palmieri is, legalább 
akkor nem voltak a regisztráló feljegyzés barátjai. Ily felfogás mellett ter
mészetesen az alarm-szeizmoszkópnak nagy szerep jut.

A bolognai csillagvizsgálón két inga teljesíti a szeizmikus szolgálatot, 
az egyik a lökés idejét jelzi, a másik homokba írja irányát. Ottjártamban 
volt is nem egészen jelentéktelen földrengés, de sem én, sem kísérőm nem 
tudtunk felőle.

Jelentésem véget ért s most már csak az marad hátra, hogy a magyar 
állomások berendezésére vonatkozólag javaslatot tegyek. Ha nem is mondta 
volna ki a [geográfiái kongresszus a műszerek egységesítését, már Olasz
országban tett tapasztalataim is azt parancsolnák, hogy a Közép-Európában 
alkalmazott és alkalmazandó műszereket használjuk. A magyar háló szük
ségességét pedig újból hangsúlyoznom nem kell, de legyen szabad említe
nem, hogy jelenleg már Strassburgtól, nemsokára Páristól Oroszország 
belsejébe, sőt Bulgáriába és Törökországba benyúló hálózat létezik, mely
ben egyetlenegy szem hiányzik: Magyarország. Austria négy jól felszerelt 
akadémiai állomással dicsekedhetik, a melyeknek száma a Laibachitól el
tekintve, rövid idő alatt 8-ra fog emelkedni.
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A magyar hálózat egyelőre és több évre szólóan mindenesetre ele
gendő terjedelemmel öt állomású lenne. A központi intézet, a mely  

egyszersmind teljes felszerelésű, a m. kir. Földtani intézetnek e czélra 

fenntartott pinczéje. Ugyancsak elsőrendű felszereléssel bír az ó-gyallai 
m. kir. központi meteorologiai intézet is, a mely azonban műszereit saját 

költségén szerezi be. Fiume és Kolozsvár másodrendű állomás lesz, hasonló- 
képen Zágráb, a melynek felszerelését a földrengési bizottság felkérésére 

talán Horvátország maga vállalná e l . .
A földrengési bizottság tehát csupán Budapest, Fiume és Kolozsvár 

állomások felszerelésére kér költséget a kormánytól. Az összes költségek a 

következők:

1 db BEBEUR-EHLERT-féle hármas horizontális inga
Budapest számára.......................  „  .... .......................  1200 korona

Hozzávaló regisztráló-henger és óramű .......  480 «
A kettő alá való bronzöntvény....... .......  .....  ..... . 312 «
3 db Vicentini-féle mikroszeizmograf horizontá

lis kompenensre Budapest, Fiume és Kolozsvár
számára (egy db 600 kor.) .„ ..... .................  .... ..... .. 1800 «

1 db VicENTiNi-féle vertikális komponensü szeiz
mográf Budapestre .......  _  .................. .......... .... 400 «

Ezekhez 3 db kormozó és rögzítő készülék (egy db
160 kor.) .......................  ................................  480 «

Ezekhez 4 ólomlepény, a rendelkezésre álló helyi
ség méretei szerint 100— 300 kg tömeggel (1 kg * 
ólom 0*36 kor.)............................... ...........................  600 «

Budapest számára kell m é g :

Pontosabb csillagászati óra 200 «
Regisztráló baro-thermo-psychrograf .... 300 «
Előhívó készülék a fotogrammokhoz.... .„. 300 «

Egy egyszerűbb szeizmoszkóp............................... . 50 «
A három állomáson összesen mintegy 8 db beton

oszlop ......  ............. .......  .......  160 « ,
Kolozsvárott és Fiúméban pontosabb hőm érő..... . 20 «

Az évi fenntartás költségei irodai és adminisztratív költségektől el
tekintve a következők:

Fotográfiái papir 720— 980 kor. vagy a nevezett 

austriai lemezgyár ajánlata folytán 1/ 3-dal keve
sebb, tehát maximumban .. . ........ .......................  650 korona.

Izzólámpák és elektromos áram évi fogyasztása .... 300 «
A négy Vicentini évi költsége .......  ..... ......................  80 «
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Az ó-gyallai csillagdáról adandó időjelek esetleges csekély költségét 
nem számítva, a berendezés költsége maximumban 6500—7000, az évi 
fentartás 1000 koronába kerülne.

A magam részéről az egyetemen már két féléven át seminariumot tar
tottam a földrengésekről, ily módon kedvet akarván ébreszteni a fiatalság
ban a geofizika ezen érdekes és bőven gyümölcsöző ága iránt. A követ
kező szemeszterben már egy halmaz megoldatlan kérdéssel kedveskedhetek a 
szorgalmas ifjúságnak és reméllem, akad, a ki a hosszadalmasabb munkától 
sem retten vissza. Az eddig elért eredménynyel meg vagyok elégedve tel
jesen és nem kétlem, hogy a regisztrált rengéseket magunk is dolgozhatjuk 
fel. Emellett azonban kívánatosnak tartanám, hogy a költségvetésbe bizo
nyos összeg vétessék fel kisérletezési czélokra is, és éppen e kísérletekre 
való tekintetből tartottam szükségesnek a Yicentini vertikális inga beszer
zését, minthogy alapos reményem van, hogy a két ingának hatásfaktorát 
kísérletileg meghatározhatom, a mi által biztos módunk van a földrengési 
elemek legfontosabbikának, az emerziószögnek meghatározására.


