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A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT FÖLDRENGÉSI BIZOTTSÁGÁNAK
EDDIGI MŰKÖDÉSÉRŐL.

(Fölolvastatott az 1883 január 3-án tarto tt szakülésen.)

A magyarhoni földtani társulat földrengési bizottsága az 1881 no
vember 25-én tartott ülésén tényleg megkezdette működését azon tervezet 
alapján, melyet az azelőtt működött ideiglenes földrengési bizottság dol
gozott ki s melyet a földtani társulat választmánya némi módositással 
elfogadott.

A bizottság e tervezetet 2 példányban Íratta le; egyikét saját levéltárá
ban helyezvén el, másikát pedig a magyar tud. Akadémia math, és 
természettudományi állandó bizottságához 1881. nov. 29-ikén intézett 
jelentéséhez mellékelte, melyben egyszersmind a magy. tud. Akadémia 
által kilátásba helyezett pénzsegélyből első berendezés ezíme alatt 200 frt., 
és évi segély czímén 100 frt., összesen 300 frt. kiutalványozásáért folya
modott.

A kért összeget br. Eötvös Loránd, a mathematikai és természetudo- 
mányi bizottság előadója, 1881 deczember 13-án volt szíves utalványozni.

Ezen az első ülésen kívül a földrengési bizottság nem tartott többé 
gyűlést, egyrészt azért, mivel rendkívüli esemény nem adta magát elő,, 
másrészt pedig azon oknál fogva, minthogy a bizottság egyes tagjai az 
első ülés alkalmával elhatározott ügyek intézése által hosszabb időn át el 
voltak foglalva. A nyomtatványok kéziratait, úgy szintén a fontosabb ügy
iratokat esetről-esetre helybenhagyás végett a bizottság elnökének mutat
ták be az intézők.

A bizottság első ülésében elhatározta a következőket:
1. hogy az összes hazai hírlapok szerkesztőségeihez körleveleket

intéz;
2. hogy a vidéki közönséghez magyar és német nyelven fogalmazott 

levelet küld szét;
3. hogy a vidéki levelezők számára a földrengések magyarázatát és 

megfigyelésének módját tárgyazó röpiratot készít;
4. hogy ugyancsak a vidéki levelezők számára úgynevezett kérdőíve

ke tnyomat, s végre
5. hogy az előmunkálatok befejezte után a m. kir. központi meteo

rológiai intézettel összeköttetésbe lép.
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1. Körlevél a szerkesztőségekhez.

E levélben röviden megismertetvén a földrengési bizottság kelet
kezését és czólját, azon óhajának adott a bizottság kifejezést, miszerint a 
szerkesztőségek lapjaiknak mindazon számait a bizotts. kezeihez juttatni 
szíveskedjenek, melyekben a földrengésekre vonatkozó eredeti bármily 
csekély hír is foglaltatik. Viszonzásul késznek nyilatkozott a bizottság idő
ről-időre az illető szerkesztőségeknek a beérkezett adatok feldolgozásának 
eredményét használat véget megküldeni. Ez a körlevél 200 példányban 
magyar és 100 példányban német nyelven nyomatott ki és kíséretében 
minden lapszerkesztőségnek a bizottság összes nyomtatványai megküldet
tek tájékozódás és esetleg megismertetés czéljából.

■2, Körlevél a közönséghez.

A vidéki közönséghez szóló körlevélben szintén röviden előadva a 
czélt, felszólítja a bizottság a művelt közönséget a földrengések gondos 
megfigyelésére és kéri egyszersmind a megfigyelői tisztség elvállalása ese
tében egy a körlevélhez csatolt és a földrengési bizottság czímével ellátott 
levelező-lapon ezen szándékát, egyrészt azon szempontból kinyilatkoztatni,, 
hogy az illetőnek a bizottság által kiadott nyomtatványok: a földrengésről 
szóló röpirat és kérdőív azonnal megküldethessenek, másrészt pedig azért, 
hogy a viszaérkezett és aláírt levelező-lapok alapján a földrengési bizott
ság levelezőinek névjegyzékét összeállíthassa; megjegyeztetvén ezen kör
levélben egyszersmind az is, hogy az illetők minden nyomtatványt ingyen 
és bérmentve kapnak, de egyúttal felkérettek, hogy viszont a netalán elő
forduló földrengések alkalmával kitöltött kérdőíveket szintén bérmentve 
juttassák a bizottsághoz.

Végre felszólíttattak az iránt is nyilatkozni, vájjon magyar vagy né- 
nyelven fogalmazva kívánják-e a nyomtatványokat.

E felszólítás 3000 példányban nyomatott ki.

3. A röpirat és a kérdőívek.

A népszerű értekezés a földrengési bizottság határozata folytán Heim 
Albert zürichi egyetemi tanár és a svájezi földrengési bizottság előadójá
nak értekezése nyomán készült.* Ezen értekezés mind szabatosságára, 
mind pedig rövidségére nézve valóban ritkítja párját, úgy hogy a bizottság

* Az eredeti m unka czíme : Die Erdbeben und deren Beobachtung. Auf Ver
anlassung der Erdbeben-Commission der Schweizerischen Naturforschenden Gesell
schaft, verfasst von Albert H eim, Prof, in Zürich, 1880. Megjelent két nyelven, né
m etül és francziáúl.
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legkevésbbé sem habozott e munkát a magyar irodalomba átültetni. Ezen 
munka oly módon vétetett át, hogy a világirodalomból merített példákon 
kívül különös súlyt fektettünk a magyarországi földrengési esetekre. A föld
rengés! megfigyelésekre szolgáló útmutatás Heim A. tanár úr szíves 
beleegyezésével változatlanul közöltetett.

Ez az értekezés, mely terjedelemre nézve az eredetit valamivel fölül
múlja, 2000 magyar és 1000 német példányban nyomatott.

A kérdőív alapjául szintén a svájczi földrengési bizottság igen kime
rítő kérdései fogadtattak el, melyeket még egygvel megtoldva íolio-alakban 
s a hátlapján a magyarhoni földrengési bizottság czímével ellátva 1000 
magyar és 1000 német példányban nyomattunk ki.

Örvendetes tudomásul szolgált a bizottságnak, hogy 1882 junius 
29-én kelt levelében Keczkés Sándor, kir. főmérnök úr, mint a temesvi- 
déki mérnök- és építész-egylet titkára azon kéréssel fordult a bizottsághoz, 
hogy röpiratunknak a nevezett társulat műszaki közlönyeben egész terje
delemben való megjelenését engedjük meg azon czélból, hogy az minél 
szélesebb körökben mutattassék be. Ezen megkeresésre örömmel adta bele
egyezését, mivel ebben saját érdekeinek előmozdítását is látta.

A röpirat megjelenése után 300 magyar és 300 német példány 
Wodiáner könyvkereskedőnek bizományba adatott belföldön való elárusí- 
tás végett.

Egyszersmind megküldte a bizottság nyomtatványait úgy a budapesti, 
mint a vidéki tudományos intézeteknek és könyvtáraknak.

Ugyanazon időben a körlevél több száz példányban küldetett szét az 
ország minden részébe, mire 160-an levelező tagoknak ajánlkoztak. A je
lentkezőknek rögtön postafordultával megküldetett a röpirat és a kérdőív.

A vidéki középtanodák igazgatóságainak levél kíséretében közvetlenül 
megküldtük a röpiratot és a kérdőívet.

5. Összeköttetésünk a m. kir. meteorologiai intézettel.

Midőn a felsorolt nyomtatványok megjelentek, megkereste a földren
gési bizottsága m. kir. központi meteorologiai és földmágnességi intézet igaz
gatóságát, hogy a vidéki állomások vezetőit, mint az ilyen megfigyelésekre 
legilletékesebb egyéneket, a földrengések megfigyelésére is megnyerje. Egy
úttal fölajánlott a bizottság 150 magyar és 50 német példány röpiratot és 
kérdőívet a vidéki meteorologiai megfigyelőknek leendő kiosztás czéljából.

Megemlítjük e helyütt, hogy körülbelül 80 meteorologiai megfigyelő 
állomás van s hogy ezek meglehetősen egyenletesen vannak az országban 
elosztva.

Mostanáig tehát Magyarország és Horvát-Szlavonország területén 
mindössze vagy 260 olyan állomása van a földrengési bizottságnak, a hon- 
nét biztosan várhat tudósításokat. Kétséget nem szenved azonban, hogy ez
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a szám a folyó évben még emelkedni fog, minthogy a magy. tud. Akadémia 
újból 150 forintot bocsátott rendelkezésünkre.

*

Horvát-Szlavonországot illetőleg levelezésbe lépett a bizottság a 
zágrábi tudományos körök egyik kiváló tagjával, dr. Pilar György egyet, 
tanárral, megtudandó, hogy a horvátországi tudományos férfiak és intéze
tek mily módon kivánnak a földrengések pontos megfigyelése ügyéhez 
hozzájárulni. A válasz erre az volt, hogy a zágrábi (1880. nov. 9-ki) nagy 
földrengés után Zágrábban szintén alakult egy földrengési bizottság, mely 
nemcsak az akkori földrengést tanulmányozta, hanem figyelmét ezentúl az 
összes horvát-szlavonországi földrengésekre ki fogja terjeszteni.

Ezen bizottság tagjai L. Vukotinovics, dr. J. Torbar, J. Dvorsak 
egyetemi tanár és J. Stozsir tanár urakból áll, kikhez újabban maga dr. G. 
Pilar, a zágrábi egyetemen az ásványtan és geelogia tanára csatlakozott. 

Anyagilag e bizottságot a zágrábi délszláv akadémia támogatja. 
Midőn levelünkkel együtt összes nyomtatványainkat Pilar úrnak 

átküldtük, válaszában kiemelte, hogy a budapesti bizottság által buzdít- 
tatva és annak mintájára ők is legrövidebb idő alatt rendszeresíteni fogják 
a megfigyelést; továbbá örömmel megígéri, hogy a beérkezett adatokra 
nézve velünk szívesen lépnek csereviszonyba.

Ezen tudósítás folytán a magyarhoni földrengési bizottság főképen 
Magyarország és Erdélyre fogja figyelmét kiterjeszteni, a mi azonban ko
rántsem zárja ki azt, hogy a bizottság egyes horvát tudósítókkal ne lépjen 
összeköttetésbe.

*

Hátra marad még röviden részint a vidéki tudósítóktól beérkezett 
kérdőívek, részint pedig a hírlapokban foglalt közlemények alapján a föld
rengések statisztikáját előadni.

Előre meg kell jegyeznünk, hogy nagyobb földrengés a közeli múlt
ban nem érte hazánkat és hogy valamennyi földrengési jelenség kisebb- 
szerű volt és kárt sehol sem okozott.

Ezek chronologiai sorrendben a következők :
1882. január 21. 7’1 55' este Zágrábban egy 3 másodperczig tartó

földrengés volt, melyet földalatti moraj előzött meg. (Egyetértés.) 
1882. máirczius 4. 9h 5' este Moson-Szt-János községből erősebb 3"-ig 

tartó, morajjal összekötött földrengést jeleztek. Iránya DE-i volt. 
(Hirlapi tudósítás.)

1882. junius 26. l l h 11' éjjel Fiúméban meglehetős erős földalatti 
moraj volt hallható, melyet azonban mozgás nem kisért, mit abból



következtetett levelezőnk, hogy a tengerészeti akadémia physikai szer
tárában felállított függélyes és vízszintes mozgást jelző készülékek 
r.em változtak. (Dr. Salcher Péter tanár jelentése.)

1882 . július. 17. 8h 53' délelőtt Rakováczon (Károlyváros mellett) két 
gyönge, egy másodpercznyi időközben egymásra következő DK-ről 
jövő lökést éreztek, mely nemcsak a tanterem ajtaját és ablakait meg
zörgette, hanem a függő lámpát is ingásba hozta. (Miksics Márk fő- 
reáltanodai tanár jelentése.)

1882 . szeptember 19. 9 óra 4' 25" délelőtt két jelentéktelen lökést 
éreztek Karlóczán ; e rengést, melyet rövid ideig tartó dörgés kisért, 
még Bukováczon, Constanovczén és a Patanováczi völgyben is észre
vették. (Krecsárevics Márk szerb gymn. tanár.)

1882. október 29. két ízben volt földrengés Tapolczán (Zalamegye), 
3/4 12 órakor délben és d. u. 5 perczczel 8 óra előtt. Mind a két föld
rengés 3 másodperczig tartott és egy gyenge lökésből és rövid utána 
következő rengésből állott. A délelőttit igen gyenge távoli moraj 
kisérte, mely 10 másodperczig tartott. A lökések iránya mind a két 
esetben EENy-DDK-i volt. (Redl Gusztáv rajztanár jelentése.)

1882. nocember 24. Va 2 órakor d. u. mennydörgéshez hasonló mo
rajjal kezdődő és finom rezgéssel végződő földrengést észleltek többen 
Ofalim (Bonyhád mellett) és Apáthiban (Mórágy mellett). Az egész 
tünemény 6 — 7 másodperczig tartott és K-ről Ny felé haladt. (V o l l - 
stuben János gazdasági tiszttartó Ofaluban és Kapfinger Kristóf 
főerdész Apáthiban.)

1882 . november 27. 2h 3" A"  éjjel Fiúméban a seismograph egy szintén 
K-ről jövő földindulást jelzett, melyet azonban az emberek nem vet
tek észre.

1882 . deczember 20. este 9h 42'-kor Veszprémben 2 másodperczig 
tartó földrengés volt, mely az egész város területén érezhető volt. 
(Hírlapi tud.)

1882 . deczember 21. Fiúméban két ízben észleltek rengést. D. e. 
10h 15" 30'" és d. u. 6h tájban. A délelőtti rengés 6 másodperczig 
tartott és földalatti moraj kisérte, mit a városban sokan hallottak. 
A rengést K-ről jövőnek jegyezte föl a seismograph. A délutáni föld
rengés gyenge földalatti morajból állott rengés nélkül. (Dr. Salcher 
Péter tanár jelentése.)

1882. deczember 29. éjfél táján erősebb morajt vettek észre Giez 
községben (Kis-Bér mellett), mely 1.5 perczig tartott és E-tól D felé 
haladt, a föld mozgását nem észlelték. (Hidvéghy Sándor jelentése.)
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Már ezen kis sorozatból is kitűnik, hogy ezentúl már pusztán levele
zések htján is még a legjelentéktelenebbeknek látszó földrengési tünemé
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nyék is tudomására fognak jutni a bizottságnak; — mennyivel biztosabb 
alapot nyerne azonban a megfigyelés,.ha a fiumei példát követve, több 
seismographot lehetne az ország több pontján felállítani. Ezt az ügyet ta
nulmányozni a bizottság egyik főfeladata leend, úgyszintén ki fogja terjesz
teni figyelmét mind olyan dolgokra, melyek hivatva vannak arra, hogy a 
földrengések megfigyelését minél szabatosabbá tegyék.

Dr. Schafarzik Ferencz,
bizottsági előadó.

GEOLÓGIAI JEGYZETEK A LAJTA-HEGYSÉGBŐL.

Telegdi Both LAJOs-tól.

A jelen közlemény megírására legelső sorban Kittl úr közleménye4" 
indított, melyben a Lajta-hegységben tett geológiai megfigyeléseit ismer
teti, s a melyhez valamint Fuchs Tivadar custosnak egy régebbi, a Nyúlás 
és Széleskűt környéki térti ser-képződményeket tárgyazó közleményéhez ** 
néhány felvilágosító és kiegészítő adattal óhajtanék járulni. A Lajta-heg}'- 
ségben végzett geológiai fölvételeim eredményeinek beható és rendszeresen 
összefűzött leírását csak később fogom közrebocsáthatni, minthogy az ott 
összegyűjtött, s bízvást elmondhatom, hogy igen gazdag anyag, még csak 
részben van földolgozva.

A mi legelőbb is a Zeiler-hegy éjszaki lejtőjén levő zeilirhcgyi kőbá
nyákat illeti, a melyeket 1882 junius végen fölvételeim alkalmával látogat
tam volt meg, e helyütt szintén mind a három neogén-emeletet constatál- 
hattam, a mint különben a délfelől közvetlenül hozzá csatlakozó területen 
szerzett tapasztalások után egyébként nem is vártam.

Az egykor nagyszerű zeilerhegyi kőbányák déli határrészén az 
egyetlen élénk művelés alatt levő Krukenfellner-féle bánya kedvező föl
tárásai engem F uchs Tivadar úrral szemben kedvezőbb helyzetbejuttattak, 
annyiban ugyanis, a mennyiben az általa említett (id. h.271. lap), mintegy 
2 öl vastag kék agyag-complexus alapján, tehát a «valódi» lithothamnium- 
mészkőre közvetlenül rátelepedve, egy megkeményedett, kissé homokos, 
pyrit-tartalmú vékonyabb agyagrétegben Car diám obsolet um, Eichw., M o- 
diola marginata, Eichw., Tapes és apró, részint gödröcskékkel behin
tett, részint sima ostracoda-héjalas, akadtam, a melyek alapján tehát

Ernst Kittl, Geologische Beobachtungen im  Leithagebirge. — VerhantU. 
der k. k. geol. Reichsanstalt. 1882. Nr. 15— 16.

Th. F uchs, Leber die T  ertiiirbildungen bei Geoyss und B reitenbrunn am  
Neusiedlersee. — Jahrbuch der k. k. geol. Keiclisanstalt. 1868. Pag. 269.


