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A d a t o k
az 1876-ik évben Somogy megyében észlelt földrengésekről.

Inkey  B élától.
(Előadva a m. földt. társ 1877. január 10 én tartott szakgyülésén.)

A lefolyt év őszi havaiban Somogy megyének nyugoti 
része ismételt földrengések színhelye volt. Azon voltam, hogy 
e tüneményre vonatkozólag, minél pontosabb és kimerítőbb 
adatokat gyűjtsék s e czélból nemcsak a hírlapokban közölt 
tudósításokat jegyeztem fel, hanem egyszersmind a tünemény 
helyszínének lakóit kértem fel észleíeteik szives közlésére.
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Ily módon szép szánni adatok birtokába jutottam, melyekért 
az észlelő uraknak, különösen dr. Pfeiffer urnák, iháros- 
berényi orvosnak legbensőbb köszönetemet e helyt, kifejezni 
szives kötelességemnek tartom.

Végre pedig folyó hó első napjaiban a földrengések 
által leginkább érintett helységeket személyesen jártam be, 
hogy a helyi viszonyoknak és a földrengés hatásainak szem
lélése, valamint a lakosság közvetetlen nyilatkozatai által c 
tünemény jellegeiről bővebb tudósítást és szabatosabb fogal
makat nyeljek.

A földrengések területe legnagyobbrészt Somogy me
gyének csurgói kerületébe esik. Az erősebb rázkódások 
azonban Zala megyének és Horvátországnak szomszédos vi
dékeire is áthatottak. A november 30-án bekövetkezett 
földrengés, mely mind erőre, mind kiterjedésre nézve vala
mennyi között a legtekintélyesebb, legalább is 23—24 négy- 
szögli mértföldnyi területen éreztetett. Tudósításaim Komár- 
várost jelölik mint legéjszakibb pontot, melyen a rázkódást 
még észrevették; keletre Vése volna a legszélsőbb hely,*) 
délre Udvarhely, nyugatra pedig Légiád.

A októberi gyengébb rengések ezen határokon belül 
szőkébb területen éreztettek, főkép csak a megyének nyugoti 
végére eső dombos vidéken, Iháros-Berény, Csurgó, Légrád, 
Mura-Keresztár és N.-Kanizsa között.

Ezen tájék a környező síkságokhoz képest, kis fensik
alakjában tűnik föl, melynek felületébe a viz kimosó ereje(/
számos mély völgyeket ásott. Legmagasabb pontjai, u. ni.

*) Csak az ülés után értesültem egy a m. k. természettudományi 
társulatnak beküldött levélből, melyet a titkár úr velem közölni volt 
szives arról, bogy még Belegen is észlelték a földingást. Beleg So
mogy megyében, még 5/4 mértfölddel messzebb esik nyűgöt™ mint 
Vése, és igy azon kör, mely Komárvárost, Légrádot, Udvarhelyt és 
Beleget érinti, köriilbelől 6 mértföldnyi átmérővel bírván, a kiterjedési 
terület még a 29 négyszögii mértföldet is meghaladja.
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a Vöröshegy, Iháros-Berény és Lisszó között és a Szakálliegy 
Súrd mellett 130 öllel emelkednek a tenger színe fölé. Nyu
gaton Légrádtól Zákányig a Dráva vize mossa meredek 
lejtőit, kelet és éjszakkelet felé fokozatos átmenetek vezet
nek Somogy megyének mélyebb és laposabb vidékeire. 
Északkeletről pedig a N.-Kanizsa-nmrakeresztúri völgy a 
„principális kanálissal képezi a határt.

Vizekben nem igen bővelkedik e vidék : apróbb forrá
sai és patakjai vagy közvetetlenül a Drávába szakadnak, 
vagy a „principális kanális“ közvetítésével a Murába ömlenek, 
mely utóbbi Légrádnál egyesül a Drávával.

Szerencsés körülménynek tekintem, hogy e vidék geo
lógiai felvételét épen a lefolyt nyáron fejezték be Rotli, 
Matyasovszky és Kokán urak, a m. k. földtani intézet tagjai. 
Szives közleményeiknek köszönöm azt, hogy a földrengés 
színhelyének geológiai alkatáról a következő vázlatos képet 
nyújthatom.

A vidék geológiai viszonyai igen egyszerűek. Negyed- 
korbeli lerakódások foglalják el a legnagyobb té rt: homok 
és lősz.

A lősz leginkább a terület nyugati dombos vidékén 
lép fel, majd rendes jelleges minőségében, majd agyagosabb, 
majd homokosabb módosulataiban, mely utóbbiak sok he
lyen futóhomok keletkezésére szolgáltatják az anyagot. Ne
gyedkori homoklerakódások leginkább a terület keleti, la
posabb vidékein terülnek el.

Újkori lerakódások (alluvium) egyes mélyedésekben és 
vizek partjain födik be az altalajt, legnagyobb összefüggő 
kiterjedésben természetesen a Dráva mentében.

Mindezen lerakódmányok hatalmas takarója alól csak 
itt-ott bukkannak ki a harmadkor legmagasabb képletének 
rétegjei : a congeriarétegek. A Dráva bal partján, Légrád 
és Zákány között vannak legszebben feltárva, de a terület 
belsejében is találhatók, némely mélyebb völgyben. Vizszin-
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tes fekvő váltakozó agyag- és honi okrétegek ezek, köztük 
egy pár keményebb homokkő vagy homokos márgapaddal.

A tünemény színhelyének ilyetén rövid leírása után 
áttérek a földrengés jelenségeinek előadására.

Minden földrengésnek tudományos tanulmányozása a 
mozgás úgynevezett elemeinek kipukatolására törekszik. Ezen 
elemek következők :

I. A felületi központ (Epicentrum).
II. A kiinduló pont mélysége.

III. A tovahaladás sebessége.
IV. A mozgás kezdetének időpontja.
V. A mozgás ereje (intensivitás).

VI. A rezgési sebesség.
Ezen elemek kiszámításéra következő pontok szolgál

nak, melyek a közvetlen észlelés tárgyát képezik.
1. A rengés bekövetkezésének ideje,
2. időtartama,
3. a mozgás neme,
4. iránya,
ö. kiterjedése,
6. a földrengés közvetetten hatásai,
7. kisérő tüneményei, u. m. : acusticai, opticai, villa

nyos, delejes és légköri tünemények.
Az el>ő öt pontra nézve a nyert adatokat következő 

táblázatban állítottam össze, úgy amint azokat az észlelők 
szíves közleményeiben találtam. Részletes és pontos följegy
zéseket ugyanis csak négy helyről kaptam, u. m : iháios- 
berény, Nagy Kanizsa, Surd és Csurgó helységekből.

A táblázat végéhez még azon adatokat csatok am, me
lyeket az 1876. deczemberben a Baranya vármegyében és 
Zágrábban előfordult földrengésekről hírlapi utón gyüjöttem.



Időtar
tam ni.-

Mozgás neme
1876

Hely
Idő ‘ÜT —=*■ oldalág, lökések Irány

hó óra
1 függőleges löké-

nap 1 prcz. H-t :prczben sek alulról fölfelé

Oct. 12 Ihár.-Berény 1 — d. e. rövid gyenge rázkódás ÉK—DNy

77 12 Surd 12 15 n - erős lökések j* és — » —

77 12 N.-Kanizsa 12 — éjfél — gyenge rengés —

77 12 Ihár.-Berény 6 — d e. — gyenge rázkódás —

7? 12 Ihar.-Berény 9 - n 4 in. p. erős lökések —
J1 12 Surd 9 15 n — erős lökések —
n 12 N.-Kanizsa 8 46 » — gyenge mozgás —
77 12 Csurgó 8 50 n 5—8mp. rázkódás, nem lökés —

Oct. 13 Ihár.-Berény 12 30 d.u. 4 mp.
■

erősebb hullámszerű
■ íöldingás N y -K

r- 13 Surd 12 40 n — gyenge, hullámszerű K—Ny

77 13 N. Kanizsa 12 37 77 — gyenge lökések — > —

Oct. 21 Ihár.-Berény 2 — d. u. rövid .
gyenge mozgás —

7) 21 jSurd 2 30 17 2 mp. erős lökések — > É - D

?7 21 Csurgó 2 30 1) — gyenge rázkódás —

Nov. 30 Ihár.-Berény 1 30 d e. — gyenge rázkódás —

77 30 Surd 12 és 
1 közt — 77 — gyenge rázkódás —

erős hullámzó mozgás ÉK—DNy
n 30 Ihár.-Berény 10 15 n 5 mp. | igen erős lökések
n 30 Surd 10 30 n I4 - 5mp. í “ *■ É —D
?7 30 N.-Kanizsa 10 20 rt | 2 mp hullámzó erős ingás N y - K
n 30 Csurgó 10 15 » - erős földrengés N y -K
i) 30 Légrád 10 15 - 2 mp. erős földrengés —
n 30 Beleg 10 30 n 30 mp. erős lökések — > DNy—ÉK
n 30 Ihar.-Berény 10 45 y> rövid gyenge lökések —
77 30 N.-Kanízsa 10 53 Ti — gyenge függ. lök. -

Dec. 1 N.-Kanizsa 3 — - hullámzó mozgás — •

Dec. 6 VillányBaram. 8 20 77 2 mp. erős földrengés. DK—ÉNy

v' 6 Báranyavár „ 8 4 n — 77 77 ÉNy—DK

i 77 6 >7 8 14 ?? — több lökés azután
hullámzó mezgás =

r> 6 Mohács „ 9 — N 3 mp. erős földrengés ÉK—DNy

» 6 D.-Szekcső „ 8 30 1 perez földrengés —

Dec. 12 1 Zágrább — — 77 . . 77 -
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Megjegyzendő, bogy ezen táblázat korántsem meriti ki 
az észleletek egész sorát sem időre, sem területre nézve, liá
néul csupán a pontosabb megfigyeléseken alapuló adatokat 
tartalmazza.

A mi az időt illeti, már szeptember havában mutatkoz
tak a tünemény előkirdetői, földalatti mozgás és igen gyenge 
rázkódások alakjában. Másrészt az utolsó nagy füldingást, 
november 30.-án, még deczemberben is számos gyengébb 
lökés követte, legalább Surd és Belezna vidékén, nevezete
sen decz. 22-én 29-én és 30-án.

A tünemény bekövetkezésének idejét jelző fentebbi 
számok természetesen nem bírhatnak absolut pontossággal 
már csak a helybeli órák megbízhatatlanságánál fogva sem.

A mozgás nemére és irányára nézve sokféle nézettel 
és gyakran ellentmondó állításokkal találkoztam. Egyenesen 
felfelé irányzott lökést csak ritkán észleltek, többnyire ol
dalágé s lökéseket vagy csupán gyenge rázkódást, mintha a 
ház előtt nehéz szekér vagy vasúti vonat robogna el. A kik 
azonban a tünemény lefolyását szabadban észlelhették, a 
mozgásnak hullámszerű tovahaladását mint szemtanuk állít
ják. De még inkább térnek cl a vélemények az irányra 
nézve, melyből a mozgás kiindulni látszott, még ugyanazon 
egy helységben is. Az észleletek túlnyomó mennyisége mégis 
E-D vagy attól csak kissé eltérő irányra utal és e mellett 
szólnak saját észleleteim is, melyeket a földrengés által a 
házak falaiban okozott repedéseken tehettem.

Nyugotról keletre irányzott mozgást leginkább Iháros- 
Berényben és Nagy-Kanizsán éreztek, és miután az egyik 
mozgásirány nem zárja ki a másikat, nincs okom, hogy az 
észlelések helyességét kétségbe vonjam.

A földrengés kiterjedésére nézve már föntebb volt szó. 
A nevezett helységeken kívül még a következőket sorolhatom 
fel, mint a honnan biztos híreket kaptam : Komárváros, Kis- 
Kanizsa, Mura-Keresztúr Zalamegyében, Légrád, Gyelekovec



a Dráván túl, Zákány, Belezna, Bükrösd, Porrog, Lisszó, 
Ibáros, Inke, Vese, Beleg, Szenta, Udvarhely, Berzeucze és 
Gyékényes Somogymegyében.

Az októberi földrengések nem bírlak ily széles elter
jedéssel. így p. o. Komárváros, Vése, Beleg, Gyékényes 
már csak épen a november 30-iki földrengést érezték, 
mely tehát úgy erőre, mint elterjedésre nézve a legneveze
tesebb volt.

A földrengés közvetetten hatásaiból csak az épületeken 
tett rongálásokat említhetem fel : falak repedezése, kénié- 
mények ledőlése stb. Ezen jelenségek legnagyobb mérték
ben Surdon és Beleznán mutatkoznak, a miről magam meg
győződtem. Hallomás szerint Mura-Keresztur, Bükkösd és 
Porrog is szenvedtek hasonló módon. A károk egészben je 
lentéktelenek és leginkább csak a nagyobb téglaépületeken 
látszanak. Érdekessé te-zi őket azon körülmény, hogy — 
Surdon legalább — a mozgásnak északról délre irányzott ha
ladására igen tisztán utalnak.

Egyébb maradandó hatások, mint p. o. basadékok a 
talajban, síilyedések vagy emelkedések, források apadása 
stb., a mennyire tudom, nem fordultak elé.

A földrengést kisérő tünemények között a hangtüue- 
mények érdemelnek különös figyelmet.

Bizonyos földalatti morgás, dörmögés közvetetlenül a 
rázkódás vagy lökés előtt szokott beállni, a mint azt szá
mos tanú bizonyította, kik ezen tünemén}d nem csak a há
zakban, hanem szabad ég alatt is, a mezőn vagy az erdő
ben észlelték. Ezen moraj, úgy látszik, a lökések erejével 
arányos viszonyban növekedett, s ezért nincs kétség, hogy 
mindkettő ugyanazon forrásból eredt. Azon körülmény pedig, 
hogy a hang a mozgást rendesen megelőzte, arra mutat, 
hogy hangrezgés a talajban hamarább halad, mint a föld
rengés hulláma. Erőre nézve különböző helyeken különböző 
fokkal birt. Sokan azt egyszerű kocsirobogással, mások
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távoli ágyúzással, ismét mások menydörgéssel h a s o n 
l í t j á k  össze.

Visszapillantván az itt egybegyüjtött adatokra, be kell 
vallanunk, hogy ezek sokkal hiányosabb k, mintsem hogy 
a földindulás elemeinek kiszámítására még csak megköze
lítőleg szolgálhatnának. A kiinduló pont mélységére, a moz
gás intensivitására, rezgésének és tovahaladásának sebessé
gére nézve rendesen úgyis csak külön e czélra szerkesztett 
műszerek alkalmazásától várhatunk kielégítő eredményt. 
A bekövetkezés időpontját a helybeli, épen nem megbízható 
órák és észlelések szerint adtuk. Marad még a felületi köz
pont, melynek meghatározása még legjobban szokott sike
rülni. Itt azonban igaz felületi központról, egy valóságos 
epicentrumról nem szólhatunk. Mert babár úgy látszik, hogy 
a földrengés mindannyiszor a két egymáshoz igen közel 
eső helységekben, Surdon és Beleznán, fejtette ki legna
gyobb erélyét, másrészt feltűnő, hogy úgy Mura-Keresztu- 
ron mint Bükkösdön és Porrogon alig csekélyebbek a föld
rengésokozta hatások és károsítások nyomai.

Ebből kitűnik, hogy a mozgás intensivitása legna
gyobb mértékben azon vonal hosszában nyilvánult, mely 
Porrogtól Mura-Keresztúrig, tehát D-K-ről É-Ny. felé körül
belül 2 mértföldnyi hosszúsággal nyúlik el. De még ezen 
vonalt sem tekintkejük mint olyat, melyből a mozgás a 
felületen mintegy kiindult volna, mert ezen esetben a vo
nalon, tehát a nevezett helységekben kiváltképen felfelé 
irányzott lökéseket kellett, volna érezni, innét pedig a föld- 
rengési hullámok egyrészt É-K, másrészt D-Ny. felé halad
tak volna tovább. Hogy a dolog nem úgy áll, a felsorolt 
adatokból látható. A bizonyitékok inkább ódatnutatnak, 
hogy a mozgás legtöbb esetben éjszakról délfelé irányult.

Figyelmet érdemel még azon körülmény, hogy a föld- 
rengési mozgás D-Ny.-i irányban, tehát a Dráván túl, nem 
hatott oly messzire, mint a somogyi területen.
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A tünemény ezen sajátságos viselkedésének magyará
zata többnemü feltevéseket igényel, melyekbe e helyen bo
csátkozni nincs szándékom. A sokféle elméleteket fejtegetni, 
esetünkre alkalmazni nem akarom, de czélszerűnek tekintem 
mégis, azon körülményekre figyelmeztetni, melyek hol az 
egyik, hol a másik elmélet szempontjából tekintve fontosak.

Mindennek előtt a földrengés napjain tett meteoroló
giai följegyzéseket kell idéznem, Farkas L. úr, gymnasinmi 
igazgató által Kanizsán és dr. Pfeiffer Gyula úr által Iháros- 
Berényben tett és/leletek alapján:

N a p H e l y
Légsúly- ' 

mérő
(m illim eter;!

Hőmérő
C ° Felhőzet

Szél
irá
nya

ere
jereg. dél este

Oct. 12 j N.-Kanizsa 747.48 _ _ _ derült D 2—3
„ 12 Ili.-Berény 749 | GO 17° 14° n DNy 3
n 21 lli.-Berény 747 4° 5° 4° borult — —

Nov. 30 N.-Kanizsa 746.8 — 4-2° — DNy — '
„ 30 Ih.-Beréuy 750 f i 0 5° 2° n ÉNy

1
—

Egy az utolsó időben ismét nagyon felkapott nézet a 
földrengéseket földalatti Űrök beomlására vezeti vissza, mely 
űrök keletkezését a talaj felszínéről a mélységbe ható viz- 
nek kilugzó hatásának tulajdonítja. Tekintettel ezen elmé
letre, fontos lesz kiemelni, hogy a lemúlt év, a mint tudjuk, 
a légkörbeli csapadékok rendkívüli bősége által kitűnt. 
Számokkal kifejezett adatoknak még nem juthattam eddig 
birtokába.

Azon elméletek, melyek a földrengéseket a vulkaniz- 
mussal hozzák összeköttetésbe, jelen esetünkben nem igen 
találnak uj bizonyítékot. Az egész földrengési területen 
egyetlen egy vulkáni kőzet, egyetlen egy meleg forrás sincs. 
A legközelebbi vulkáni képződmények, Zalamegyében, leg
alább is 9 mértföldnyi távolságba esnek és maguk is már 
egy rég kimerült vulkáni működés maradványai.
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A Perrey és Falb-féle elméletekre nézve, melyek a 
földrengések magyarázatára az árapály tényezőit, a hold
nak és a napnak vonzó erejét veszik igénybe, elég lesz 
arra figyelmeztetni, hogy a három erősebb földrengés közöl 
csak az utolsó, november 30-án, kedvez az elméletnek, a 
mennyiben a magas dagály két legnyomatékosabb föltétele, 
holdtölte és périgaeum, a rákövetkező napokra esnek (hold
tölte deczember 1-jén, 12 óra 2 perez délután; perigaeum 
deezember 3-án) és a perihelium is csak egy hónappal rá 
(jam 1.) állott be. Az október 12-iki földrengés ellenben 
épen a quadraturára (utolsó negyed), tehát kedvezőtlen kö
rülmények közé esik.

Ismét más elméletek a földrengéseket úgy tekintik, 
mint a földkéregben általáuos okok által előidézett moz
gásoknak időn kinti nyilvánulásait.

Lehetetlen mindazon geológiai viszonyok fejtegetésébe 
bocsátkoznom, melyek esetünkben ezen elméletnek érvül 
szolgálhatnának.

Csak egy figyelmet érdemlő körülményre akarok itt 
röviden utalni.

Az alsó-ausztriai földrengések sokévi tanulmányozásá
ból Süess tanár úr egy, a földrengéseknek leginkább alá
vetett vonalt deritett ki, melyet Kampvonalnak nevezett.

Ez tudniillik Bécs-Ujhelyből kiindulva, E-ÉNy-i irány
ban Neu-Lengbachon át, azután jó ideig a Kamp folyó 
medrét követve, egész a csehországi granitterületbe húzó
dik. Ellenkező irányban nem nyomozta szerző ezen vo
nali, de mindenesetre feltűnő körülmény, hogy a somogy- 
megyei földrengések színhelye épen ezen Kamp vonal D-DK-i 
meghosszabbítása által érintetik.


