
A Magyarhoni Földtani Társulat földrengési bizott
ságának megalakulása és negyed évszázados működése

a.Dr. Bidló Gábor

Magyarország - szerencsés földtani felépitése folytán - nem 
tartozik a gyakori földrengésekkel sújtott területek közé.
A múlt század utolsó harmadában a müveit nagyközönség előtt 
elsősorban az 1763 évi nagy komáromi földrengés drámája volt 
ismert és ez is Jókai költői leirása alapján. Ezért vált or
szágos szenzációvá, amikor a távirdák az 1879. október 10-én 
kipattant bánsági földrengés eseményeinek hirét világgá repí
tették. Az akkori sok újság napokig szenzációs tálalásban kö
zölte a nagy esemény hirét, a nagyközönség pedig sok olyan 
addig alig vagy egyáltalában nem hallott település nevével 
ismerkedett meg, mint Ó-Moldova, Drenkova, Báziás s.i.t.

Még nagyobb és megrázóbb feltűnést keltett a következő év no
vember 9-én kipattant pusztitó erejű zágrábi földrengés, ami
nek kártételeit - az akkori árakon - több mint két millió fo
rintra becsülték.

A geológus társadalom mindig nagy figyelemmel kisérte és ki
séri ma is az aktuogeológiai változásokat, igy érthető, hogy 
közelebbi adatokat kivánt szerezni a zágrábi pusztulást elő
idéző okokról és az ott lejátszódó jelenségekről. A földműve
lésügyi miniszter kiküldetésében ezért 1380. november 18-án 
Hantken Miksa és Inkey Béla elutaztak a katasztrófa sújtott 
területre és december 8-ig tanulmányozták az elmozdulásokat 
és a földrengés által okozott károkat.

a Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1981 .december 14-én.



Hantken Miksa megfigyeléseik eredményeit 1881. november 9-én 
a Magyarhoni Földtani Társulat szakülesén ismerteti. A szak 
ülést következő választmányi ülésen határozzák el a földrengé- 
si bizottság felállítását.

A bizottság elnöke Szabó József lett; tagjai: Hantken Miksa, 
Lóczy Lajos, Schafarzik Ferenc, Szontágh Tamás és Válya Miklós 
polgáriiskolai tanár.

A bizottság mozgató lelke az egész fennállása alatt Schafarzik 
Ferenc volt, aki nem csak munkájával, hanem nem egyszer jelen
tős anyagi áldozatokkal is elősegítette a működését.

A bizottság azonnal megkezdi működését. Magyar és német nyelvű 
körlevelet bocsát ki, amiben felkéri az érdeklődőket a makró- 
szeizmikus megfigyelések végzésére. Akik hajlandónak mutatkoz
tak a megfigyelések elvégzésére megkapták "A földrengések és 
azok megfigyelése" cimü 20 oldalas füzetet. A kis brossurát 
Heim Albert munkája nyomán Schafarzik Ferenc szerkesztette, 
így a bizottság működése már 1882-ben megindult. A Földtani 
Közlöny 1883. évfolyamában /178. old./ találjuk meg Schafarzik 
Ferenc első részletes beszámolóját a bizottság addigi működé
séről. Megemliti, hogy 160 levelező jelentkezett az ország min
den részéről és felvette az érintkezést a Meteorológiai Inté
zettel is, hogy az észlelők hálózata kapcsolódjék be a megfi
gyelésekbe.

A következő évben terebélyesedik ki a munka igazán. Schafarzik 
Ferenc a Magyarhoni Földtani Társulat ülésén beszámol a vég
zett megfigyelésekről. Ehhez kapcsolódóan Szabó József megjegy
zi, hogy értesülése szerint /az adat közlője Vendl Károly !/
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llaynald érsek a kalocsai obszervatórium részére szeizmográfot 
hozatott Rómából.

Az 1884. évi jelentés legtekintélyesebb részét az újabb hor
vátországi, Djakovár-i földrengés leirása teszi ki.

Schafarzik Ferenc az 1886. január 10-én tartott választmányi 
ülésen javasolja, hogy létesítsenek egy újabb megfigyelő köz
pontot Kolozsváron, aminek az irányítását Koch Antal vállalja 
el. Az előterjesztést a választmány elfogadja.

A következő év /1887/ eseményei között említésre méltó Péch 
Antal előadása a földrengések megfigyeléséről és Kalecsinszky 
Sándor ismertetése az Észak-Olaszországban lejátszódó föld
rengésről .

Jelentős eredménye a bizottságnak, hogy 1888-ban bekapcsolódik 
a munkába Kispatic zágrábi professzor is, igy a következő év
ben megjelenő jelentés "A Kárpátok és a Karszt országainak 
földrengéseiről" cimet viseli.

Sajnos a kezdeti lendület lankadni kezd és újabb adat a Bizott
ság tevékenységéről csak 1891-ből származik, amikor Schafarzik 
Ferenc jelenti, hogy 10 db Lepsius-féle szeizmométert vásárol
tak és a bizottság tagjai közé felvették Kalecsinszky Sándort 
és Bernáth József műegyetemi magántanárt.

Ebből az évből származik Lóczy Lajos /1891. február 12-én kelt/ 
levele, amelyben közli, hogy horizontális ingát ad át Schafar
zik részére, mert ő kettőt kapott és csak az egyiket tudja 
felállítani. Az ingák további sorsáról és a megfigyelések ered
ményeiről további adatokat nem sikerült felderítenem.



A következő jelentés 1892-ben jelenik meg "A magyar Korona or
szágainak, valamint az occupált tartományok földrengéseiről" 
cimmel. Ez az utolsó ilyen összefoglaló jellegű beszámolódért 
a későbbiekben már csak egy-egy vidék földrengéseit tárgyalják.

A bizottság megalakulása óta anyagi gondokkal és a pénzkezelés 
rendezetlenségével küzd. Schafarzik Ferenc kéri az 1893. janu
ár 25-én tartott választmányi ülésen, hogy a Társulat pénztár
vizsgáló bizottsága a földrengési bizottság pénzügyeit is vizs
gálja felül. Érdemes itt egy pillanatig az anyagi fedezet ala
kulásánál is elidőzni.

A földrengési bizottság tevékenységéhez az induló évben 300,- 
Ft-ot kapott a Magyar Tudományos Akadémiától, 1382-ben 150,- 
Ft, 1883-ben 250,-, majd hét /!/ évi szünet után 1890-ben 
200,- Ft, 1892-ben 100,- Ft-ot. Tiz év alatt összesen 1.000,- 
Ft segélyt kapott a Magyar Tudományos Akadémiától, amihez járult 
még 1892-ben Schafarzik Ferenc 60,- Ft-os adománya a könyvelé
si hiány pótlására. A bizottság további támogatásáról és pénz
kezeléséről adat sajnos nincsen.

A földrengési bizottság tevékenységének a Földtani Közlöny ol
dalain 1893 és 1899 között nincs nyoma. A Természettudományi 
Közlöny 25. 1896. kötetében megjelenik "Az április 8-i föld
rengésről" cimmel Schafarzik Ferenc tanulmánya a szerbiai föld
rengésről, amelyet még a Bácskában is jól éreztek.

Jelentős változást hozott a földrengési bizottság életébe az 
1899-ben Berlinben tartott földrajzi kongresszus. Itt a föld
rengések megfigyelése és regisztrálása is szóba került és ál
landó nemzetközi földrengési bizottság alakítását határozták
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el; egyben egy földrengésekkel foglalkozó nemzetközi ci Lokoz 
let összehívásában is megegyeztek.

A Magyarhoni Földtani Társulat 1899. november hó 3—án tartott 
választmányi ülésén Schafarzik Ferenc indítványozta, hogy a 
földrengési bizottságot újjá kell szervezni, mert mai alakjá
ban már nem felel meg a nemzetközi várakozásoknak. Schmidt 
Sándor professzor a javaslatot támogatta ,de felhivta a figyelmet arra, 
hogy a bizottság vezetése és irányítása geológus kezében kell 
maradjon.

A december hó 6-án tartott választmányi ülésen Schafarzik be
jelenti a bizottság újjászervezését. A tagok közül Válya le
köszönt, vi zont uj tagnak javasolja a Földtani Társulatba 
1899. március 1-én Lóczy javaslatára felvett Kövesligethy Ra- 
dót.

A bizottság elnöke Schafarzik Ferenc. A tagjai: Kövesligethy 
és Kalecsinszky a matematikai és fizikai észlelésekre; Adda 
Kálmán, Lóczy Lajos és Szontágh Tamás a makroszeizmikus ész
lelésekre .

Az újjászervezett bizottság - a berlini kongresszus tanulsá
gai alapján - megállapítja, hogy az eddigi obszervatóriumok 
nélküli megfigyelések már tovább nem tarthatók és az 1900. áp
rilis 4-i szaküléssel kapcsolatban tett felszólalásában Scha
farzik kéri, hegy nálunk is szervezzék meg az obszervatóriumok 
hálózatát, legalább három állomással. A szaküléshez kapcsolódó 
választmányi ülésen részletesen is kifejti, hogy a bizottság 
az Akadémiához fordult segítségért, támogatásért, mert szüksé
ges Lenne, hogy két tagja tanulmányutat tegyen n külföldi
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szeizmológiai állomásokra. A választmány felveti a kérdést, 
hogy kapcsolatba kellene lépni a Meteorológiai Intézettel és 
kérni, hogy észlelőhálózatuk segítségével támogassák a bizott 
ság munkáját.

Az újjászervezés, vagy talán az események hatása megmutatko
zik abban is, hogy megjelenik Schafarzik Ferenc beszámolója 
az 1900. január 29-én kipattant Vinga környéki földrengésről.

A Magyar Tudományos Akadémiához intézett kérése a Bizottság
nak meghallgatásra talált és 400,- Korona segélyt biztosí
tottak Kövesligety Radó részére külföldi állomások felkeresé
sére. Junius hó 6-án beszámol a Földtani Társulatban utjának 
eredményeiről. Meglátogatta Németország, Svájc és Észak-Olasz 
ország intézeteit. A látottak alapján javasolja, hogy Magyar- 
országon is fel kell állitani öt állomást. A központi állo
más legyen a Földtani Intézetben; egy állomás elsőrendű fel
szereléssel már működik a Meteorológiai Intézet keretében 
ógyallán, további állomásokat kell létesíteni Kolozsváron, 
Zágrábban és Fiúméban. A három uj állomás létesítése mintegy
7.000,- Korona lenne, a fenntartása pedig mintegy évi 1.000,- 
Korona.

Jelentős állomás a földrengések vizsgálatában az 1901 év. A 
berlini határozat alapján 1901. április 11-re hivták össze 
Strassburgban az első nemzetközi földrengési értekezletet. 
Magyarországot Konkoly-Thege, Kövesligethy és Schafarzik kép
viselték. Az értekezletről a Földtani Közlöny 1901. /XXXI./ 
évfolyamában Schafarzik Ferenc számol be igen részletesen.
Az értekezlet igen nagyra értékelte a Magyarországon folyó
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munkát és kiemelték, hogy a magyar földrengési bizottság a 
legrégebbiek egyike és igen kiemelkedő munkát végzett. A to
vábbfejlesztésre azonban műszerezés szükséges.

Mint minden pénzügyi nehézségben a földtan területén most is 
Semsey Andor segit. 2400 Koronáért vásárol egy ingapárt, amit 
a Földtani Intézet Stefánia úti uj épületének pincéjében he
lyeznek el. így megindulnak a megfigyelések és a Földtani Köz
löny 1902-es évfolyamától kezdve rendszeresen közük a megfi
gyelések eredményeit. Az észleléseket Kalecsinszky Sándor és 
Emszt Kálmán végzi.

A fejlesztés iránti kérelemnek a Földművelésügyi Minisztérium 
csak részben tesz eleget, mert - mint az 1902. október 15-én 
tartott választmányi ülésen az első titkár bejelenti - csak
5.000,- Koronát szavazott meg a fejlesztésre. A választmány 
úgy dönt, hogy ez az összeg kevés uj obszervatóriumok felállí
tására és ezért megbizzák Schafarzik Ferencet, hogy tárgyal
jon Konkoly-Thegével az összeg átadásáról. Következő hónap 
5-én tartott választmányi ülésen Schafarzik jelenti, hogy 
Konkoly-Thege hajlandó átvenni az ötezer Koronát és ebből a 
Meteorológiai Intézet keretében lévő állomások közül Brassó
ban és Temesváron kifejlesztik a földrengési észlelő állomá
sokat. Közölte továbbá Konkoly-Thege azt is, hogy kifejlesz
tik a következő évben a geofizikai osztályt is, a Társulat 
obszervatóriuma lépjen érintkezésbe az uj geofizikai osztály- 
lyal a kölcsönös tájékoztatás céljából.

A következő évben a Földművelésügyi Minisztérium elrendeli, 
hogy a földrengések megfigyelése ezentúl az Országos Meteoro
lógiai Intézet keretébe tartozik. A Magyarhoni Földtani Tár-



salat azonban megtarthatja a Földtani Intézetben elhelyezett 
műszereit, amit Konkoly—Thege egy Vicentini—féle készülékkel 
is kiegészit. A földrengési bizottság kimondja feloszlását és 
megalakítják a Magyarhoni Földtani Társulat Földrengési Ob
szervatóriumát. A tagok: előadó Schafarzik Ferenc, tagokiEmszt 
Kálmán, Kövesligethy Radó és Kalecsinszky Sándor.

A változás ismertetése, rövid közleményben, megjelenik a Föld
tani Közlönyben is. Érdekes módon a közleményben inkább örö
müket fejezik ki, a földrengési megfigyelések átszervezése 
iránt, mint sajnálkozásukat, hogy ez a tevékenység átkerül a 
Magyarhoni Földtani Társulat kebeléből - ahol társadalmi mun
kában végezték - az Országos Meteorológiai Intézethez, ahol 
már hivatali tevékenység lesz.

Az obszervatórium két évig még közli a saját ingájával nyert 
megfigyelések eredményeit, majd az 1905-ben megjelenő Földtani 
Közlönyben "Változások a magyarországi földrengések megfigye
lésében" cimmel egy tájékoztatót találunk, amelyben bejelentik, 
hogy 1905. január 1-el a Magyarhoni Földtani Társulat felosz
latta obszervatóriumát és a műszereit átadta Kövesligethy Radó 
uj állomásának, amelynek székhelye Budapest, VIII., Sándor u.8.

így kerek 25 évi működése után a Magyarhoni Földtani Társulat 
földrengési bizottsága megszűnt működni.

Mai szemmel nehéz értékelni azt a munkát, amit 100 évvel ez
előtt végeztek. Maradandó érdemüknek tartom, hogy bevontak a 
tudományos élet vérkeringésébe vidéken elszórtan élő embereket, 
felébresztették az akkori viszonyok között érdeklődésüket a 
természettudományok iránt. Sok-sok adatot gyűjtöttek össze és
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dolgoztak fel, hogy ezzel a magyar föld szerkezetét jobban 
megismerhessék.

Méltatásukat legjobban a kortárs, Petho Gyula szavai fejezik 
ki: "Első eset ez, midőn egy keletkező uj tudományszak böl
csőjét magyar földön is ringatják; s midőn a tudományos köz
tudat arra ébred, hogy a csecsemő már zajongani kezd és any- 
nyira megnőtt, hogy az eddigi szűk rácsok közül tágabb térre, 
nagyobb körű tevékenységre kívánkozik, a magyar bizottság egy
szerre az adatok és a feldolgozott eredmények egész sorozatá
val áll elő és méltó elismerést viv ki magának Európa nagy 
nemzeteinek tudós gyülekezetében."

Felhasznált forrásmunkák:

Földtani Közlöny 8 - 35. /1878-1905 kötetei.

Hantken Miksa /1881/: az 1880. évi zágrábi földrengés.
Földtani Intézet Évkönyv VI. kötet
3. füzet

Schafarzik Ferenc: A földrengési bizottság összefoglaló szá
madása 1881-től 1892-ig. Kézirat

Schafarzik Ferenc: Földrengések. KUlönlenyomat gyűjtemény.
összeállította Schafau sik Ferencné

Vendl Aladár: szóbeli közlés, Vendl Károly és Szabó József
barátságáról.

Lóczy Lajos 1891. február 12—én kelt levele. Kézirat
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The Organization and 25 years' work of the Earthquake 
/Seismological/ Committee of the Hungarian Geological

Society
G. Bidló

Upon the impact of the investigation of the great Zagreb 
earthquake /November 9, 1880/ the Hungarian Geological Society 
on Nov. 9, 1881 decided to organize an Earthqake Committe. 
József Szabó was elected its president, while Miksa Hantken, 
Lajos Lóczy, Ferenc Schafarzik, Tamás Szontágh and Miklós 
Válya were its members.

The most active member of the Committe, during the entire 
period of its operation, was Ferenc Schafarzik.

For the observation of earthquakes experts were invited from 
all over the country. The ovservations gathered were sent to 
the Committee in written form and were annually published in 
"Földtani Közlöny" /Bulletin of the Hungarian Geological So
ciety/.

From 1888 on professors Kispetic /Zagreb/ and A. Koch /Kolozs
vár/ also took part in the work. Radó Kövesligethy became a 
member of the Committee in 1899.

At the 1st International Conference of Earthquakes /April 11, 
1901, Strassburg/ it was emphasized that Hungary was one of 
the first countries where the systematic observation of earth
quakes was organized. The purchase of efficient instruments 
was suggested in order to obtain and record more accurate data 
With the financial support provided by Andor Semsey,a Strassburg
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Balance was acquired and set into operation in the underground 
floor of the new building of the Royal Hungarian Geological 
Institute. It was operated by Sándor Kalecsinszky, who was 
later joined by Kálmán Emszt.

Upon a decree issued by the Minister of Agriculture, from 
1903 on the Hungarian Meteorological Service was entrusted 
with the observation of earthquakes. For this reason the 
Committe ceased to exist on January 1, 1905.
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