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III.

AZ 1887 ÉS 1888. ÉVI H0 líVÁT- SZLAVÓN -DALMÁTORSZÁGI. 

VALAMINT A BOSNYÁK-HERUZEGOVINAI FÖLDRENGÉSEK.

D r .  K is p a t ic  M ih á l y ,

zágrábi tanártól.

1887-b en .

Januárius 4-én Zágrábban d. u. l h 8' 30"-kor elég erős lökést észleltek, a
/

melynek iránya EK—DNy-i volt. A rengést földalatti moraj előzte meg.
Prozorban Otocsácz mellett éjjel l h 30' tájban 6"-nyi időtartammal igen

gyenge rezgéseket éreztek, melyek irányát azonban meghatározni nem lehetett
( B r a jk o v ic  M á t y á s ).

Januárius 5-én Zágrábban éjjel l h 21 '-kor ujabb, de sokkal gyengébb lökés.
Iránya valószínűleg EK—DNy.

Januárius 11-én Zágrábban éjjel 10h 15' tájban moraj, mely után gyenge / 1
rengés következett EK—DNy-i irányban.

Januárius 28-án Prolozsacban (Dalmáczia) reggel 4h tájban heves földrengés 
( B u l ic  I v á n ).

Ugyanott d. e. 8h 30' tájban l 1/2/'-ig tartó földrengés. A hullámszerű 
mozgás ENy-ról jött ( B u l ic  I v á n ).

Februárius 7*én Kasinán Zágráb mellett éjjel 0h 3ü'-kor erős földrengés föld
alatti moraj kíséretében. A rengés, mely DNy-ról jött, oly erős volt, hogy minden
kit álmából fölriasztott. Tartama 1". Néhány perezre reá földalatti moraj, rengés 
nélkül (B e n k o v ic  J. tanító).

Bisztriczán éjjel 12h 30' tájban ezen rengést szintén érezték. A mozgás 
hullámszerű és elég erős volt. Iránya EK—DNy, tartama 3—4" (K ir in  J. 
tanító).

Márczius 6-án délben 0h 5'-kor Szíubicza gornján magányos lökés, utána kö
vetkező hullámszerű mozgással. A rengés előtt, mely 4"-ig tartott, földalatti moraj 
volt hallható.

Iránya látszólag ÉK—DNy-i volt (K i r i n  J.).
r

Ezen rengést Bisztriczán is érezték ; a mozgást sokkal gyengébben (K ir i n  J.)^ 
Kasinán ugyanezen földrengést 0h lO'-kor figyelték meg. A rengé;? elég erős 

volt és földalatti morajtól kisérve. Iránya K — Ny*i ( B e n k o v ic  J.).
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Sztuhica yornján este 7h 22'-kor következett be egy második rengés moraj 
nélkül. A föld kb. 6"-ig rezgett. Iránya É K —DNv ( K ir in  J . ) .  A földrengést Biszt 
riván is észlelték, a liol azonban gyöngébben mutatkozott.

Márczius 16-án Drnisen (Dalmáczia) reggel 6h tájban IV2 másodperczig 
tartó földrengés. Iránya Ny—K-i volt ( V e z ic  N.).

Drnisen reggel (>h 30'-kor második rengés; tartama 7a másodperc; iránya 
Ny K ( V ezic  N.).

Márczius 22-én Tráonikban éjjel 3h-kor 5"-ig tartó gyenge földrengés 
moraj nélkül. Iránya É D. (Távirói hivatal).

Trárnikban éjjel 3h 2'-kor 8"-ig tartó földrengés ugyanazon irányban, moraj 
nélkül (Távirói hivatal).

Trárnikban éjjel 3h lO'-kor ugyanazon irányú rengés, gyönge és tompa 
moraj kíséretében. Tartama (>" (Táv. hiv.).

Márczius 26-án Imotszkiban (Prolozsác. Dalmáczia) d. e. l l h tájban erős 
földalatti moraj, rengés nélkül.

Imotszkiban d. u. 1>‘ tájban erős földalatti moraj, rengés nélkül.
Ugyanott d. u. 5'> felé erős földalatti moraj, rengés nélkül.
Ugyanazon a napon Imotszkiban d. e. l l h-tól d. u. 6h-ig a három emlí

tett erősebb földrengésen kívül még többször gyöngébb robajt észleltek ( B u l ic  J .) .

Márczius 31-én Trávnikban éjjel 3h 30'-kor 15"-ig tartó gyönge rengés, 
moraj nélkül. Iránya ENy—DK-i volt (Távirói hivatal).

Április 7-én Imotszkiban d. u. 27a11 ■ tájban K-rŐl jövő földalatti moraj, 
rengés nélkül ( B u lic  J.).

Április 11-én Jablaniczában (Bosznia) este Sh felé három csekély lökés 
E—D-i irányban (Távirói hivatal).

Április 12-én Prolozsárzban e s te  10h tá jban  fö ld a la tt i  m oraj, u tá n a  k ö v e t 

k ező  fö ld ren g ésse l  ( B ulic J .).

Április 14-én Curzolán d. u. 2h i5'-kor l"-ig tartó hullámszerű rengés 
(Narodni list.).

Ugyanezen rengést Viyanjban Peljesacz félszigeten is d. 11. 2h tájban figyelték 
meg. A földrengés erős és hullámszerű volt. A rengést, mely mintegy 6”-ig tartott, 
földalatti moraj előzte meg (Národni list.j.

Április 29-én Stoláczban (Bosznia) d. u. 511 41'-kor 3—4"-ig tartó erős föld
rengés K—Ny-i iránynyal (Távirói hivatal).

Április 30>án Zenyyben éjjel l l h 30'-kor közép helyi idő szerint ( l l h i<>' 
2s" bpesti idő) hullámszerű lökést és utána 2 3"-ig tartó rezgést észleltek, a 
melyet dörgésszerű moraj előzött meg ( M ih a il o v ic  V .  tanárnak a magyar földreng. 
bizottsághoz beküldött jelentése).

Junius 1-én Zárában éjjel 21' 40'-kor 7— 1 <)"-ig tartó erős földrengés 
(Narodni list.).

Ezen földrengésről még a következő jelentések érkeztek hozzánk :
Troyirban (Traun) éjjel 2h 3()'-kor először hullámzó mozgás és utána függé

lyes lökés. A mozgás 1 "-ig tartott és K -Ny-i irányban haladt tova ( B aranovió  

J eiíko , tanító).
l ’rolozsáczon éjjel 2!i 3<*'-kor először földalatti moraj s utána középerősségű 

rengés (Bruc ív.).
l-iáGi
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Drnisen éjjel 2h 15'-kor elég erős, 5—C"-ig tartó földrengés, melynek iránya 
K—Ny-i volt ( V ez ic  N.).

Jajczében éjjel 2h ÍO'-kor erős földrengés E- D-i iránynyal. Az erős lökést 
hullámzó mozgás követte, a melyet földalatti moraj kisért. Az egész tünemény 
6—7"-ig tartott (Agr. Zeitung).

Varkar Vakufban éjjel 272h-kor 2—3"-ig tartó elég erős földrengés K—Ny-i 
irányból. Rövid szünet után ismétlődött a rengés és 3—4''-ig tartott (Agr. 
Zeitung).

Zeniczán éjjel 2h 3'kor hosszú ideig tartó hullámzó mozgás (Agr. Zeitung).
Junius 5-én Karlovczában d. u. 3h 30' 15"-kor könnyű hullámzó mozgás 

É-ról D-re, mely 4—5"-ig tartott. A lakásokban lévő tárgyak gyöngén mozogtak 
( L ip e z  V .) .

Junius 7-én Szarajevóban este 9h 33'-kor három elég erős lökés É -  D-i 
irányban (Agr. Zeitung).

Turcsi nban ugyanakkor erős hullámzó földrengés (Agr. Zeitung).
Julius 4-én M ih a il o v ic  V ik t o r  tanár Zenggben két földmozgást észlelt és 

pedig szabadban, szilárd talajon, a melyek elseje este 7h 50'-kor (8h (V 38” bpesti 
idő) hullámzó és KÉK—NyDNy-i irányú volt, míg a másik este 10h 20'-kor 
(10h 36' 38" bpesti idő) függélyesen hatott. Az első mozgás 2—3"-ig, az utóbbi 
2"-ig tartott (A magyar, földreng. bizottsághoz beküldött jelentés).

Augusztus 13-án Zágrábban éjjel 3h 54'-kor 5"-ig tartó, ÉNy—DK-i 
irányú földrengés, a melyet földalatti moraj kísért. Hírlik, hogy Szlaveticzben a 
templomon repedések támadtak és egy oltár összedőlt, úgy szintén Petrovinában 
és Sv. Janóban sok házon repedések keletkeztek (Narodne novine).

Ezen földrengésről még a következő jelentések érkeztek hozzánk :
Zágrábban éjjel 3h 55'-kor 3"-ig tartó földrengés, melyet földalatti moraj 

előzött meg; iránya valószínűleg D-Ny-i volt (Agr. Zeitung).
Zágrábban éjjel 3h 55'-kor rengés ÉK—DNy-i (?) irányban. A rengés függé

lyes lökéssel kezdődött, melyet 4"-ig tartó hullámzó mozgás követett. A földrengés 
az alsó városban erősebben hatott, mint a felső városban. A rengést észlelték 
Sv. Jan a- és Jaszká-bán is, a hol oly erősen lépett fel, hogy néhány kémény 
le is dőlt. Karlovácz és Gömbjében szintén megfigyelték (Obzor).

Bisztriczán reggel i h tájban igen heves hullámzó mozgás, megelőző föld- 
/

alatti morajjal EK— DNv-i irányban (K i r i n  J . ) .

Kalinoviczán (Sv. Nedelja mellett) éjjel 3h 50' tájban először földalatti moraj 
és utána hullámzó, s 5"-ig tartó földrengés. Jól lehetett megfigyelni, hogy a mozgás 
iránya K-ről Nv-felé haladt ( G a v a z z i  A. tanár).

Jaszkán reggel 411 tájban elég erős rengés, mely csak a templomban néhány 
repedést okozott. A környék már több kárt szenvedett. Sv. Janóban a templom 
annyira megroskadt, hogy benne isteni tiszteletet mindaddig nem lehetett tartani, 
míg a leszakadt vakolatot ki nem takarították és az oltárt helyre nem állíították 
(Nar. novine).

Krasiezon reggel' 4h tájban oly erős rengés jelentkezett, hogy a házak inog
tak. A várban számos tenyérvastagságú repedés is támadt. A templomban az oltárról 
négy szobor dőlt le, melyeket összetörve találtak. A falakon csak egy gyenge repe
dés volt látható. Petrovinában a plébánia épületén és a templomon számos repe*

(227)
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des mutatkozott. Az iskolaépületről négy kémény zuhant le, a községházáról pedig 
egy (Obzor).

Jatnniczán reggel 4h 5'-kor heves földrengés földalatti morajjal (Obzor).
Klenovnikon reggel 4h-kor 4"-ig tartó földrengés D—E-i iránynyal. A rengés 

meglehetős gyenge volt (Nar. novine).
Vrhováczon reggel felé erős földrengés. A lakosság azt hiszi, hogy ezen rengés 

erősebb volt, mint az 1880 november hó 9 iki (Obzor).
Senkocáczon (Brdovácz mellett) reggel 4h 5' tájban elég erős földrengés föld-

f

alatti morajjal; tartama 4"; iránya EK—DNy (Obzor).
Klanjáczon reggel 33/4h után 4—F/'-ig tartó elég erős földrengés. A hullámzó 

mozgás függélyes lökéssel végződött. A rengést földalatti moraj előzte meg (Obzor).
Krapina-Tepliczcn reggel 4h felé 4"-ig tartó meglehetős erős földrengés 

moraj nélkül (Obzor).
Mrezsnicza mellett Szt.-Péteren reggel 4h 7'-kor földrengés (Obzor).
Metlikán reggel 4h felé 5"-ig tartó heves rengés E K —DNy-i irányban. 

A háztetőkről a cseréptéglák lehullottak és a falakon repedések mutatkoztak 
(Obzor).

Adlesiczén földrengés (Obzor).
Mokrenogén földrengés (Obzor).
Száva melletti Cscitezsen igen erős rengés. Egyes házakon repedések támad

tak (Obzor).
Widem melletti Zdolinban földrengés (Obzor).
Podcsetrteten földrengés. Az ablakok megrezzentek és a képek megmozdultak 

(Obzor).
Krskón reggel 3h 52'-kor (prágai idő szerint) erős rengés megelőző földalatti 

morajjal. Az első lökések voltak a legerősebbek, a melyek 4—5" múlva gyenge 
rezgéssel végződtek. A mozgás iránya Ny—K-i volt. A megelőző éjjel állítólag 
szintén néhány gyenge rázkódást észleltek (Agr. Zeitung).

Krasiezon reggel 41, *h tájban második rengés.
Krasiezon reggel 4V2h-kor harmadik rengés.
Ezen két mozgást Kalinoviczán is észlelték, mindkettő gyenge volt s az utóbbi 

alkalmával tompa moraj is volt hallható (G a v a z z i).

Senkováczon is reggel 5h felé egyes rengést éreztek (Obzor).
Krasiezon déli l h-kor bekövetkezett egy negyedik, gyenge lökés (Obzor).
Krajnában a horvát határ mellett szintén észleltek földrengéseket, a melyek 

az augusztus 13-ikival valószínűleg összeköttetésben állnak, nevezetesen az «Obzor» 
szerint a következők :

Mokrenogén augusztus 4- és 5-ike közti éjjel elég erős rengés D—E-i irány
ból. Adlesiczén augusztus 10-én reggel 4x/4h-kor meglehetős erős és néhány percz- 
czel később rá egy gyenge rengés.

Mokrenogén augusztus 18-án reggel 43/4h-kor 2"-ig tartó földrengés és nem
sokára utána egy második rázkódás.

Augusztus 23-án Kalinoviczán 2h 35'-kor először .egy elég erős lökés, azután 
3"-ig tartó Ny— K-i irányú hullámzó mozgás (G a v a z z i).

Szeptember 7-én Jírádhan d. u. 5 és <> óra közt gyenge mozgás (Slavoni- 
sche Presse).

(á28)
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Szeptem ber 11-én Brődhan reggel 5h 2'-kor (budapesti idő) erős függélyes 
lökés megelőző morajjal.

Brődhan reggel 5h 7'-kor igen gyenge lökés.
Bródban reggel 5h 20'-kor több gyorsan egymás után következő lökés 

(M. D u g a c k i ). Ezen földrengés iránya a «Slavonisclie Presse» szerint K— Ny-i volt.
Ugyanezt bizonyítja az akkor véletlen Bródban lévő eszéki tanár, M il l e r  

N á n d o r  úr is, kit a földrengés többed magával álmából fölriasztott. A földrengési 
tünemények ismétlődtek, még pedig M i l l e r  tanár szerint reggel 5h-kor egy lökés, 
a melynek következtében a szobaajtó recsegett, azután 5h 19'-kor sokkal gyön
gébb rengés nvolcz gyorsan egymást követő ütés alakjában; végre néhány 
perczczel később halk dörgés, rengés nélkül (A magyarít, földr. bizottsághoz bekül
dött jelentés).

Szeptember 13-án Zágráb melletti Sv. Ivan-Zclinán és legközelebbi kör
nyékén reggel 8h-kor több másodperczig tartó mozgás E —D-i irányban (Narodne 
novine).

Október 17-én Ravna gorán reggel 4h felé jelentéktelen földrengés (Narodne 
novine).

Szibcnikoi d. u. 6h 30'-kor elég erős rövid rengés EK—DNy-i iránynyal 
(Narodni list).

Október 19-én Dubrovnikon éjjel l l h 7'-kor először gyenge, és kb. 4—6" 
múlva erősebb földindulás. A mozgás függélyes volt ( P a v l ic a  tanár).

Október 21-én M ih a il o v i c s  V ik to r  tanár Zenggbcn rengést észlelt, a 
mely éjjel l l h 36'-kor (budapesti idő) bekövetkezett; ezen rengés hullámzó és 
elég erős volt, iránya DNy—EK-i vagy esetleg fordítva, tartama 3" (A magyarh. 
földreng. bizottsághoz beküldött jelentés).

Október 23-án Gomirjén reggel 5h 30'-kor több másodperczig tartó erős 
földrengés. Az ablakok rezegtek (Nar. novine).

Ezen rengés felől még a következő jelentések érkeztek hozzánk:
Ravna gorán reggel felé erős földrengés DK—ENv-i irányban földalatti 

moraj kíséretében. Az ablakok csörögtek és a bútorok megrezdültek (Nar. novine).
Karlováczon reggel 6h tájban földrengés (Agr. Zeitung).
Vrbovszkón reggel 5\2h-kor rengés morajjal. Ablakok és edények csö

römpöltek.
r

Ogulinban reggel 5h 35'-kor (budapesti idő) rengés E —D-i vagy fordított 
hányban. A morajt a 2"-ig tartó földindulást megelőzőleg hallották ( S o n n t a g  Z. 
tanító).

' Gomirjén d. u. 33/*h-kor DK-ről jövő moraj, mely után az ablakok meg
rezdültek.

/
Bavna gorán ugyanezen mozgást földalatti morajjal DK—ENy-i irányban 

észlelték (Nar. novine).
November 8-án Zágrábban reggel 43,*h-felé igen gyenge földindulás.
November 14-én Bisztriczán este lOVa^kor 4"-ig tartó gyenge mozgás 

EK—DNy-i irányban (J. K i r i n ).

November 21-én Imotszkiban este S>‘ tájban elég erős földrengés (Narodni 
list). Prolozsárzon ezt a rengést este 8h-kor észlelték földalatti moraj kíséreté
ben (J. B u l i c ).

(í>í>9)
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November 29-én Dnhisen délig két erősebb és három gyengébb földindulást 
észleltek.

Drnisen cl. u. Üh tájban bekövetkezett a 6"-ig tartó legerősebb rengés 
DNv ÉK-i irányban ( V e z ic  N.).

Deczember 2-án Drnisen d. u. (>h áO'-kor igen gyenge földindulás ( V e z ic  N.). 
Deczember 3-án d. u. 3h-kor Drnisen igen gyenge rengés ( V e z ic  N.). 
Deczember 5-én Drnisen reggel SV2h-kor meglehetős gyenge földindulás 

( V e z ic  N .) .

Deczember 7-én Drnisen éjjel l \o h-kor egészen gyönge rengés ( V e z ic ). 

November hó 29-ikétől deczember 7-ikéig Szivericen állítólag 50 lökést 
észleltek (Agr. Zeitung).

Deczember 16-án Plevljén ésPriepoljén (Bosznia) gyenge földindulás. 
Deczember 17-én Plevtje és Priepoljén éjjel Oh 50'-kor két erős 4"-ig tartó 

lökés D —E-i irányban (Ujságtudósítások).
Zágrábban reggel 4h 53'kor 1 "-ig tartó tompa moraj, a melyet rövid, gyenge

/
lökés követett; iránya EK—DNy.

Deczember 25-én Dia kővárt d. u. 63/4h-kor elég erős lökés K-ről Ny-ra 
( C e p e l i c , püspöki titkár).

Az 1887-ik év b en a ju liu s  hó 1-én bekövetkezett földrengésnek volt 
a legnagyobb rengési területe. Ezt észlelték Zárától Trogirig, továbbá 
Drnisen és Prolozsáczon át egészen Jajcéig és Zeniczáig. A Troair, Drnis 
és Varcar- Valmfra jelölt irányokból következtetve e földrengés kiindulási 
pontját a boszniai hegységben kereshetjük. Drnis- Prolozsácz- és Imotszkiból 
ezen évben a földrengések egész sorát jegyeztük fel, kár azonban, hogy az 
irányra vonatkozó adatok nem mindig a legpontosabbak. A legerősebb, ha 
nem is a legnagyobb kiterjedéssel bíró földrengés az augusztus 13-iki volt. 
E földindulás Szt.-Péteren, Krasiezon, Szlauetieson és Metlikán lépett föl 
legerősebben, a hol különféle épületeken látható károkat is okozott. Ezen 
legerősebb rengési területről a mozgás a Száva mentén Ny-i és E-i irányban 
haladt tova Zagoria felé, egyszersmind az egész zágrábi hegységet is érintvén 
<>s kétségtelennek tartjuk, hogy ezen rengés kiindulási pontja a Szanio- 
horszka Pliesii'icza és Zsumberaracxkd gora  (Sichelburgi hegység) köze
lében fekszik. Ezen pontra utal minket a Kalinoriczárról beküldött, az 
irányra (Ny— K) vonatkozólag biztosnak vehető adat, a melylyel egyszersmind 
a Mellik'áról jelzett irány is (EK— DNy) megegyezik. Zágrábra  nézve három 
különböző irányt, u. m. ENy— DK, D— É és EK— DNy jegyeztek fel. Az 
utolsó irány legkevésbbé valószínű, mivel akkor a rengés Krasiezon nem 
léphetett fel erősebben, mint Zágrábban. Ha föltesszük, a mint valószínű is, 
hogy ezen irányt fordítva értelmeztek, akkor ezen körülmény is az említett 
kiindulási pont mellett szólana. Ugyanazon irányt (EK— DNy), Bisztriczára
nézve is közöltek es itt sem szenved kétséget, hogy azt ellenkező értelemben

(á:*i)
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magyarázták. Ugyanaz áll a Seukováczra  közölt irányra nézve is. Az első 
lökés után ugyanaz nap Krasiezon és legközelebbi környékén még három 
gyöngébb földmozgást éreztek, a melyek kétségtelenül ugyanazon hasadék- 
ból eredtek.

Zágrábban- az 1887-ik évben hat rengést észleltek. Az augusztus
13-iki földrengésnek kiindulási pontja, a m int említettük, a Szanioborszka  

Pliesivicza közeleben keresendő. A januárius 4-iki, 1 l-iki és dezember 17-iki 
földrengések iránya EK— DNy-i volt; ezek a zágrábi hasadékból eredtek, a 
melyből 1880 óta majdnem minden zágrábi földrengés eredetét vette. 
A januárius 5-iki földmozgás irányául éppen az ellenkezőt (DNy— EK) közöl
ték, de valószínű, hogy ez is csak ugyanazon hasadékból támadt. A november 
8-iki földrengés irányát nem figyelték meg. A zágrábi hasadéknak em lített 
öt rengésén kívül volt még öt más földmozgása is és pedig oly községekben, 
a melyek a zágrábi hasadék közelében fekszenek, nevezetesen a következők: 
Februárius 7-ikén  (Kasina. Bisztrica), márczius 6 - ik á n  kétszer (Kasina, 
Sztubicza, Bisztricza), szeptember 13-ikán  (Sv. Iván Zelina) és november

14-ikén  (Bisztricza) és valószínű, hogy  ̂ ezek is a zágrábi hasadékból, csak
hogy különböző pontjaiból eredtek.

Azon földrengésről, melyet október 23 - ik á n  Górni ej én, R avna gorán, 

Vrbovszko-, Of/ul inban  és Karlovaczon  éreztek, oly hiányos adatok érkeztek 
be az irányára nézve, hogy voltaképen nem tudjuk, hol keressük kiin
dulási pontját.

1888-ban.

Januárius 13-án Jmotszki. városában (Dalmáczia) éjjel 10Vah-kor É-ról D-re 
haladó erős földrengés észleltetett. A földmozgás körülbelül 3 másodperczig tartott 
(Narodni list). Ezen rengést ugyanakkor Prolozsáczon is érezték (Bülic J.).

Januárius 22-én Prolozsáczon Imotszki mellett reggel 7h 25'-kor 2"-ig tartó 
gyenge rengést észleltek (Bi/lic J.).

Januárius 31-én Khmjáczon éjjel 2h 4-5'-kor erős földrengés morajjal. A hul
lámzó rengés iránya valószínűleg Ny—K-i volt. Ezen mozgást a környéken is ész
lelték, különösen pedig Ttiheljben. Egyesek állítják, hogy nemsokára ezután 
3h tájban egy második, de sokkal gyengébb rengést is vettek észre (Narodne 

novine).
Februárius 15-én Biszlriczán reggel 7h 15'-kor (zágrábi idő) elég erős ren- 

-gés. rezgő mozgással és erős morajjal. Iránya valószínűleg ÉNy-—DK-i v o lt ; tar
tama 4" (Kirin J.).

Márczius 4-én Pivjepoljcbcn (Bosznia) földrengés egyes lökéssel É—-D-i irány
ban (Katonai posta- és táviróigazgatóság).

Márczius 6-án Biteken d. e. 10h 56'-kor elég erős földindul’-: DK — ENv-i 
irányban, tartama Va másodpercz (Kát. posta- és táv. igazg.).

Földtani Közlöny XXII. krtt 1894. (231) 9 4 ,
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Ezen földrengést még a következő helyeken érezték:
Moszt árban d. e. l l h-kor 4"-ig tartó rengés D—E-i irányban (Kát. posta- és 

táv. igazg.).
Xcrt’szinjrht'n  d. e. l l h-kor 5"-ig tartó erős rengés erős moraj kíséretében; 

iránya E D (Kát. posta- és táv. igazg.).
Stoláczon reggel 4h 45' tájban földrengés D—E-i irányban. A rengés alatt, 

mely kb. N"-ig tartott, földalatti dörgést vettek észre (Kát. posta- és táv. igazg.).
Thibrornikon d. e. 10U 39' 30"-kor (közép helyi idő) erős hullámzó rengés 

Ny-ról K-re. A mozgás rövid lökéssel végződött és körülbelül 4"-ig tartott. A ren
gés után földalatti moraj volt hallható ( P a vl ic a  tanár).

Vrhyorska Krajinán d. e. 103/*h-kor É-ról D-re haladó rendkívül erős föld
rengés. A morajt a rengés előtt és után is észrevették; az egész tünemény tar
tama 4" volt.

Zavojaniban a plébánia-épületen megmozdultak a cserépzsindelyek és a volt 
repedések megnagyobbodtak (Narodni list.).

Kunán Peljcsácz félszigetén reggel 9h tájban (!) 2"-ig tartó elég erős földmoz
gás. a rengés előtt szokatlan dörgéssel (Narodni list.).

Janjinán ugyanazon a napon erős földrengés (Nar. list.).
Márczius 30-án THa kővárt, d. e. 10\ah-kor elég erős földrengés. Az első lökés 

alig volt észrevehető, utána azonban a föld oly erősen ingott, mintha beszakadt 
volna. A tudósító az irodában ült és a rengéstől valóságos ingásba jött. A mezőn 
vagy kertben lévő emberek kénytelenek voltak szilárd tárgyakhoz támaszkodni, 
hogy az egyensúlyt megtartsák. Ingaórák megálltak. Iránya Ny—K-i volt; a hul
lámzó mozgás a földalatti morajjal körülbelül 15''-ig tartott (C e p e l ic  M.).

Ezen földrengésről még a következő adatok érkeztek be :
/

Diakovárt d. e. 10h l;Y-kor erős rengés, földalatti morajjal E —D-i irányban; 
tartama (>" (Narodne novine).

Eszéken d. e. 10h 17'-kor (más jelentések szerint 10h 25' és 10h 45'-kor) 
Ny—K-ről egy lökés. F u r l ic  tanár közölte velem, hogy három könnyű lökést vett 
észre és hogy a rengés iránya EK -DNy-i, vagy esetleg fordított volt. En az nap 
éppen Eszéken időztem, a rengést azonban nem éreztem. Dr. Z och  jelenti, hogy a 
mozgás Nv-ról jött és 10>* 32'-kor érezhető volt,.

Sasiczón d. e. 10h 21'-kor több másodperczig tartó erős földrengés földalatti 
moraj kíséretében. Sok házon repedések mutatkoztak ; asztalok és székek látha
tólag megmozdultak (Drau). Dr. Z och írja, hogy Nasiczén tisztán észlelték, a mint 
a rengés Kondija felől jött, tehát DNy ÉK-i irányban ; a földalatti moraj a rengés 
.alatt ugyanazon irányban haladt; bekövetkezési ideje 10h 20'.

lhnliiitcsibcn ugyanakkor oly heves rengés, hogy sok kémény bedőlt (Drau).
Kiitjrván d. e. 10 és lOSa1* közt elég erős földrengés. A tudósítónak egyik 

barátja elmondta, hogy az asztalnál ülve egy palaczkot meg kellett fognia, mert 
különben eldűlt volna ( K r e m p l b r  P. plébános).

Pnilyorácson ugyanakkor heves földrengés; egy kémény leszakadt, minek 
folytán egy kis leány megsebesült; a mozgás Diakovár felől jött ( K r e m p l e r  P . ) .

íic<lti’zsrn I
, ' . elég erős földrengés (K. P.).
I  fuseron |
I>olnji-Mihol.jáczou d. e. 101’ 3.Y-kor egyes lökés, utána következő hullámzó

(i3á)
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mozgással; tartama 8" ; iránya EK—DNy. Földalatti moraj a rengés előtt és után 
is észleltetett (M arkt  A.).

Márczius 31*én Diakovárl reggel 4h tájban egyesek igen gyenge rengést 
éreztek (C e p e l ic  M .).

Podgorácson reggel 4h-kor igen gyenge földmozgás (K. P.).
Április 12- és 13-a közti éjjel Prolozsáczon két vagy három robbanást vettek 

észre ( B u l ic  I v á n ).

Április 14-én Prolozsáczon éjjel l '1 tájban igen gyenge földmozgás 
( B u lic  J.).

Prolozsáczon reggel 3h 45'-kor hasonló mozgás (B. J.).
Mái us 20-án Bonjain kán d. e. 11 Vackor morajtól kisért földrengés; iránya

ENv—DK, tartama 5". Kőből épült házakon repedések támadtak; a házakban levő
kisebb tárgyak ledőltek ; ablakok rezegtek és néhány ablaktábla összetört (Obzor).
A «Bosnische Post» Banjalukára nézve a K—Nv i irányt jelzi.

Ezen földrengésről még a következő jelentéseink vannak :
Temnjban d. e. 11 \  sh-kor 4"-ig tartó rengés; az ajtók maguktól kinyílottak,

függő tárgyak ingó mozgásba jö e k ;. iránya E —D (Bosnische Post).
Klj ucson d. e. 1 l h 31'-kor * ég erős földrengés, tartama 1 perez (?). A rengés

/
két lökésből állott DK—ENv-i iráuvban; a tüneményt mennydörgésszem moraj 
kísérte (Bosn. Post).

Windhorst kolonmn d. e. 1 lh 35'-kor 10"-ig tartó igen erős földrengés, 
melynek iránya ENy—DK volt. A mozgás földalatti moraj kíséretében oly erős 
volt, hogy a tárgyak az asztalokról és szekrényekről leestek (Bosn. Post).

Tnzlában a szénbánya-koloniában d. e. l l h 30'-kor több másodperczig tartó 
< ős rengés hullámzó mozgás alakjában és földalatti dörgés kíséretében ; iránya 
1 —E. (Agramer Zeitung).

Dervent melletti Plehanán d. e. lOW'-kor (?) 3"-ig tartó erős rengés. A moraj 
-ről jött és E felé tűnt e l ; kárt nem okozott (Glas Hercegovca).

Szarajevóban d. e. 11 V«h tájban igen gyenge földrengés (Agr. Zeitung). 
Bihácson déli l l h 45'-kor 3—4"-ig tartó rengés; iránya ÉK—DNy. (Obzor). 
Boszna melletti Maglájban d. e. l l h 30'-kor három elég erős lökés, földalatti 

•dörgés kíséretében (Bosn. Post).
Kotorszkón d. e. l l h 30'-kor
Ve Ilkán d. e. 1 lh 30'-kor három elég erős lökés (Bosn. Post).
Han-Mariczán d. e. l l h 30'-kor 
Varkar- Vakufban 
Jajczén 
Travnikban 
Pnedoron 
Derventben 
Ch'adacsáczon 
Krupán
Dubiczán Boszniában l l h 30'-kor 4—5"-ig tartó erős hullámzó földrengés

K—Ny-i irányban (Nar. nov.).
Dubiczán Horvátországban d. e. l l \ 2h-kor 4—5"-ig tartó két elég erős lökés 

/
DK—ENy-i irányban. A katholikus templomban, a hol a nép éppen isteni tiszte-

(—33) 24*

elég erős földrengés (Nar. novine).
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leten jelen volt, megnagyobbodtak a régi, előbbi földrengések okozta repedések 
( P ankovic , postatiszt).

Koszt aj niezán Boszniában földrengés K—Ny-i irányban (Bosn. Post).
Ó-Gmdiskán d. e. 11h 35'-kor 3"-ig tartó erős hullámzó, morajtól kísért 

rengés Ny- K-i irányban, a mely azonban kárt nem okozott (Nar. novine).
Új-&radiskán d. e. 1 lh 25'-kor budapesti idő szerint 5"-ig tartó hullámzó rázkó-

/ /
dás E -D-i irányban. A táviróhivatalban megállt az E—D-i irányban álló falon függő 
óra, míg két más óra a K—Ny-i falon tovább já r t ; a hivatalban a függőlámpák D-ről 
E-ra inogtak. A földalatti moraj a vasúti vonat zörejéhez hasonlított (S chröder  S .) .

Oriováczon d. e. 1 lh 23'-kor elég erős rengés, moraj kíséretében, Ny—K-i 
irányban. Az ablakok 3—4"-ig rezegtek (Hrvatska).

Bródban d. e. 1 lh 33'-kor budapesti idő szerint két hullámzó mozgás
15—20"-nyi időközben; az első mozgás 2—3"-ig és a második sokkal erősebb 
5 -G''-ig tartott. Földalatti morajt a mozgás előtt s után is észrevettek; iránya 
KÉK—NyDNv volt.

A közelfekvő Podvinje faluban leesett a templomban az oltárról egy gyertya - 
tartó és egy kereszt ( D ugacki M., postatiszt). Az «Agramer Tagblatt» szerint bekö
vetkezésének ideje 1 lh 35', mig iránya K—Ny volt. Az «Obzor» jelenti: 1 l h 30'-kor 
elég heves földrengés, a mely jelentéktelen repedéseket okozott; a halászok beszé
lik, hogy a halak mintegy kábulva felemelkedtek a víz színére, úgy hogy kézzel 
meg lehetett fogni.

Diakovárt d. e. 1 l^sh-kor a föld EK— DNy-i irányban ingott (Cepelic  M.).
Okucsániban d. e. 1 l h 3 3 ' -k o r  6 " - ig  ta r tó  e lé g  h e v e s  re n g é s  m o r a j j a l ; irá n y a  

É K — D  (!); az a b lak ok  zö rö g tek  (Conrad , p o s ta t isz t) .

Novszkán d. e. l l h 34'-kor 15"-ig tartó elég heves földrengés É —D-i irány
ban ; a hullámzó mozgást földalatti moraj kísérte; függő lámpák ingásba jöttek 
(Agr. Tagblatt).

Csazmán déli l l 8/4h tájban heves rengés, erős morajjal; tartama 5", iránya 
K—Ny. (Agr. Tagblatt).

Popovacsán d. e. 1 l h 22'-kor földrengés É —D-i irányban ; tartama 12 másod- 
percz ; a rengés előtt moraj volt hallható ; ablakok és üvegek megrezzentek (Agr. 
Zeitung).

Sziszeken d. e. 1112h tájban elég erős földrengés négy hullámzó lökéssel 
(Obzor).

Petrinján  d. e. l l h 35'-kor l"-ig tartó gyenge rengés. ÉNy—DK-i irányát 
egyes tárgyak ingó mozgása által határozták meg (Nar. nov.).

í ivaron déli l l h 55'-kor (helyi idő). Két lökésből álló földrengés gyenge 
morajjal. A hullámzó mozgás DNy-ról ÉK-re haladt. A második lökés erősebb volt 
és 3"-ig tartott. A házak inogtak s az ablakok zörögtek ( D urman postatiszt).

Kntjevón d. e. 111/2h-kor rövid, elég erős földrengés, morajjal. A rengést a 
közelfekvő falvakban is érezték (K r em pler  P.).

Pozseyán d. e. l l h 3.V-kor mindenki, a ki az épületekben tartózkodott, moraj
tól kísért rezgő mozgást érzett DK ENy-i irányban (Obzor).

ÍÁjiiken d. e. l l h 3S'-kor négy pillanatnyi lökés E —D-i irányban; a rengést 
gyenge földalatti moraj kísérte (Posta- és táviróhivatal).

Pák mezon d. e. 1 I’1 30'-kor budapesti idő szerint két másodpercznvi időkön
(i>:U)
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ben két lökés. Az első lökés a rezgő mozgással együtt 3"-ig tartott, míg a második 
sokkal rövidebb volt. A hullámzó mozgás Ny-ról K-re terjedt. A morajt a rengés 
előtt észlelték. A falak ropogtak, ablakok zörögtek, bútordarabok mozgásba jöttek 
( S t e in  L.).

Daruváron d. e. 11 *> 35'-kor 2"-ig tartó gyenge rengés D—E-i irányban 
(Táviróhivatal).

«Szlatinán d. e. II '1 35'-kor 3—4"-ig tartó hullámzó mozgás K—Ny-i irány
ban (Nar. novine).

Ivanics kolostorban d. e. l l \ a h-kor K-ről jövő és 3"-ig tartó rengés (Nar. 
novine).

Belovár melletti Narlon d.e. 1 l h 35'-kor erős földrengés és moraj kíséretében, 
mely DK-rŐl jött (Nar. nov.).

Kri, zseváczon d .e . l l h 35'-kor 10—15"-ig tartó elég jól észlelhető rengés; 
f

iránya valószínűleg D E ;  üvegek csörömpöltek; az edényekben lévő víz mozgásba 
jött ( P e x i d e r  tanár).

Zágrábban d. e. l l \ a h tájban gyönge mozgás (Nar. nov.).
Zárában d. e. 1 l h 25'-kor elég erős földrengés (Narodni list.). «Narodne novine* 

említi, hogy ugyanaznap Zágrábban déli 1274h tájban egy második, gyengébb moz
gás következett be.

Május 21-én a Bihacs melletti Drezsniken d.u. 17*h-kor DNy-ról—EK-re menő 
földrengés megelőző morajjal; az egész tünemény tartama 2" ; könnyebb tárgyak 
a lakásokban megmozdultak (Nar. novine).

Drezsnik melletti Rakoviczán d. u. 17ah- tájban 2"-ig tartó rengés ENy—DK-i 
irányban (Nar. nov.).

Bihácson d. u. l h 40'-kor 2"-ig tartó földrengés EK—DNy-i irányban (Obzor).
Május 29-én Pt'olozsáczon d. e. 10h tájban rengés ( B u l ic  J.).
Prolozsáczon d. e. 10h 50'-kor második mozgás (B. J.).
Junius 9-én Zenggen este 9h-kor csekélyebb hullámzó rengést tapasztaltak, 

mit azonban nem éreztek a város összes lakosai (Jelentés a magy. földr. bizottság
hoz, M ih a il o v ic  V ic t o r , tanár).

Junius 17-én Fiimicben reggel 5h 26' 30" helyi idő szerint S a l c h e r  P é t e r  

akadémiai tanár lakóházának harmadik emeletén ágyban fekve négy oscillátióból 
álló rezgést észlelt, mely mindössze 7 a - l" - ig  tartott. A bútorok recsegtek s a 
mozgás vége felé még mennydörgésszerű zörej járult a tüneményhez. E rengést 
szintén nem észlelték általánosan (Jelentés a magy. földr. bizottsághoz).

Junius 17-én Buccariban reggel 57ah-kor l"-ig tartó gyenge rengés morajjal,
/  v

iránya DK—ENy ( S a h  tanár).
Junius 22-én Dubrovnikon este 77ah tájban gyenge földrengés ( P a v l ic a  

tanár).
Junius 23-án Zenggen éjjel l l h 30' rövid hullámzó rengést észleltek, mely 

DDNy-—EÉK-i irányú volt; tartama 3", erőssége 3. E mozgást erős földalatti 
morgás kísérte (M ih a il o v ic  V ictor  tanárjelentése a magy. földr. bizottsághoz).

Julius 25-én Buccariban d. u. 4h 39'-kor 2"-ig tartó gyenge rengés (Őa h ).

Julius 25-én d. u. 4h 35' és 4h 50' Zenggen éreztek DNy—ÉK-i irányban föld
rengést, mely mind a két ízben hullámzó volt. Az előbbi 2"-ig, az utóbbi 1 "-ig 
tartott. Az elsőnek 4, a másodiknak 1 volt az erősségi fokozata; de míg az elsőt

(235)
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alig észrevehető morgás, addig az utóbbit erősebb mennydörgésszerű zaj kísérte- 
( M ih a il o v ic  V ictor  tanár jelentése a magy. földr. bizottsághoz).

Csrkveniczún d. u. 4h 38'-kor 4"-ig tartó földmozgás DK—ENy-i irányban 
(Nar. novine).

Sovibnn d. n. 4h 40'-kor 3"-ig tartó elég erős rengés D—É-i irányban. 
Ugyanaz nap Xoviban d. u. 4h 4Ü'-től esti 7h 45'-ig 15 gyengébb rezgést észleltek 
(Nar. nov.).

Julius 26-án Noviban este 9h 30'-kor földrengés, iránya D—E.
... I 1 l h 46'-kor

Sorit,,,,, ejjel j 58,.kor

Julius 27-én Noviban este 9h 30'-kor 2"-ig tartó elég erős rengés É—Ny(!)-i 
irányban (Nar. nov.).

Julius 28-án Noviban éjjel 3h tájban földrengés (Nar. nov.).
Saviban reggel 5h tájban erősebb földrengés (Nar. nov.).
Augusztus 3-án l h 27'-kor d. u. (helyi idő szerint) Zenggen D—E-i irány

ban gyenge hullámzó rengést észleltek, a melynek erőssége 1°, időtartama pedig 
2" volt (M ih a il o v ic  V ictor  tanárjelentése a magy. földr. bizottsághoz).

Augusztus 10-én 7h 18'-kor d. e. (helyi idő szerint) Zenggen némelyek 
erősebb rázkódást észleltek, mely ugyancsak D —E-i irányú volt, mit egy függő 
lámpa ingása is igazolt. Időtartam 3", intenzitás 3° (Jelentés a magy. földr. bizott
sághoz).

Augusztus 10-én Buccariban reggel 7h 34'-kor 1 "-ig tartó gyenge mozgás
v

K—Ny-i irányban; rengés előtt moraj volt hallható ( S a h  J.).
Carkveniczán reggel 7h 32'-kor 2"-ig tartó rengés EK—DNy-i irányban 

(Nar. nov.).
Augusztus 11-én Dubrovnikon d. e. 9h 27'-kor 3"-ig tartó erős lökés 

NyDNv—KÉK-i irányban; a mozgást földalatti moraj előzte meg ( P a v l ic a  A.).
Augusztus 26-án Jamniczán reggel 4h-kor elég erős mozgás két lökéssel 

D—E-i irányban, melyet tompa moraj előzött meg (Obzor).
Augusztus 27-én Dubrovnikon éjjel 3h-kor 2"-ig tartó gyenge hullámzó 

mozgás NyDNy—KÉK-i irányban, moraj nélkül ( P avlica  A.).
Szeptember 23-án Otocmczon este í>h 30'-kor erősebb rengés, ÉNy—DK-i 

irányban (Postahivatal).
Otocsáczon este 91* 5ü'-kor második, gyengébb mozgás ugyanazon irányban 

(Postahivatal).
Szeptember 25-én Trszteniken rövid, de erős rengés (Nar. nov.).
Október 7-én Vlaseniczán és Zvornikon éjjel 0h 45'-kor 4"-ig tartó rengés 

D— E-i irányban (Bosn. Post).
Dubrovnikon d. u. 3h 25'-kor könnyű lökés. A hullámzó mozgás 2"-ig tartott 

és DK- ENy-i irányban haladt; moraj nem volt észlelhető ( P avlica  A.).
Október 13-án Pt'ozoron éjjel l h 45'-kor 5"-ig tartó erős rengés, megelőző 

óh követő gyengébb rezgéssel. Sok házon repedés támadt: egy cseréptető egészen 
ledőlt, több más tető pedig csak részben sérült meg (Obzor).

Ezen földrengést még a következő helyeken észlelték:
Km]>án éjjel 2h tájban igen heves rengés, 15—18 lökéssel; tartama 7—8”; 

iránya 1) E (Bosn. Post).
(á3G)

rengés D—É-i irányban (Nar. nov.).
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Prolozsáczon Imotszki mellett éjjel á1' tájban középerősségü rengés Ny—K-i 
irányban ( B u l ic  J.).

Prolozsáczon október 13- és 1 í-ike közti éjjel több detonácziót hallottak (B. J.).
November 8 -án Dubrovnikon d. u. 3’1 59' 30"-kor gyenge rengés egyes lökés

sel ( P av lic a  A.).
November 9-én Zenicz-án éjjel SVa*1 tájban erősebb, morajtól kísért rengés 

EK—DNy-i irányban (Obzor).
Stoláczon és környékén éjjel 3'1 30'-kor több másodperczig tartó rengés föld

alatti morajjal (Presse).
November 13-án Dubrovnikon d. u. 5h áH'-kor kissé erősebb hullámzó moz

gás, mely 2" múlva ismétlődött; az egész tünemény 4-— 5"-ig ta rto tt; iránya 
ÉNy— DK volt ( P avlica  A.).

November 21-én Fort Opus melletti Kombiban Narenta mellett reggel 7h táj
ban erős földrengés DNy—EK-i irányban. A folyton erősbödő moraj a rengés előtt 
3"-ig tartott, a rázkódás pedig 2"-ig; a morajt még 5"-ig a rengés után is hal
lották ( B u l ic  J.).

November 22 én Kombiban d. u. 21, 2h tájban rengés (B. J.).
Deczember 18-án Vrhgoráczon'reggel 5 és 6 óra közt rengés három hullám- 

zással, E —D-i irányban (U j e v ic  I.).
Rogaticzán este 9h-kor i"-ig tartó hullámzó földrengés két erős lökéssel (Bosn. 

Post); iránya Ny—K. (Nar. nov.).
Ezen rengést még a következő helyeken érezték :
Csajniczán este 8h 55'-kor 3"-ig tartó erős földrengés Ny—K-i irányban 

(Bosn. Post).
Visegrád melletti Vardistcn este 8h 5G'-kor 3"-ig tartó heves rengés D—Ny-i 

irányban (Bős. Post).
Plevljcn este 8h 5o'-kor gyenge földrengés (Nar. nov.).
Metalka katonai állomáson este 8V211 tájban több lökés; a mozgások lOVAig 

ismétlődtek. Pont 83/*h-kor a rengés oly erős volt, hogy attól féltek, hogy a kaszár
nya bedől (Bosn. Post).

Az 1888-ik évben a zágrábi rupturvonal igen csendes volt. Ezen hasa
dékból csak a bisztriczai februárius 15-iki földrengés vette eredetét, míg a 
Zágrábban május 20-án érzett földrengés kiindulási pontja Boszniában 
keresendő.

Márczius 6-án Herczegovina délnyugati része és déli Dalmáczia elég 
erősen rázkódtattak meg. A legnagyobb rengési terület úgy látszik Vrhgo- 
rácznál volt. Meddig terjedt ezen rengés észak és nyugat felé, nem tudjuk. 
Délkelet felé a rázkódtatás területe egészen Bitekig és Dubrovnikig  hosszú
kás kerülék alakjában húzodott tova, a melynek hosszabb tengelye Dubrov
nik (Pvaguza) ismert hasadékával párhuzamosan fut. Könnyen lehetséges, 
hogy a földrengésnek ugyanezen hasadékban van a kiindulási pontja.

A márczius 30jiki földrengésnek, a mely Dolnji Miholácztól Nasiczén 
át a szlavón síkságba kihatott, Kondijánál volt kiindulási pontja, a hol 
fiatalabb eruptiv kőzetek harmadkori rétegeket áttörtek. A közlött jelen-

(237)
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tésekböl látjuk, hogy a legerősebb rázkódást Nasiczéii, valamint azon helye
ken érezték, a melyek Kondija körül fekszenek.

Xasiczéről határozottan jelentik, hogy a mozgás Kondija felől jött. 
Ezen kiindulási pontra m utatnak egyszersmind a Diakovár és Eszékre nézve 
feljegyzett irányok (Ny— K) is. A Podgorácsról közlött irányt kétségtelenül 
fordítva magyarázták.

Legnagyobb rengési területe volt a május 20-iki földrengésnek, a mely 
majdnem egész Boszniát, Szlavonország nyugati és Horvátország déli részét 
magában foglalta. Legnagyobb erővel lépett fel a rengés Banjaluka környé
kén, míg ellenben Zágráb és Szarajevóban leggyengébb volt. Tesánjban, 
Kljúcson és nyugati Szlavóniában a rengés középerősségűnek látszott. Mind
ezek alapján a rengés kiindulási pontját a Kozara planina közelében keres-

/
hetjük. Ezen kiindulási pontra utalnak a Banjalukára (ENy— DK), Wind- 
horst (ÉNy—DK), Kljúcs (megfordítva DK— ÉNy), Dvor (DNy— ÉK),

• V t  ̂ /
Petrinja (megfordítva E N y -D K ), Dubicza Horvátországban (DK— ENy,)
Novszka (ford. É— D), Daruvár (D —É), Lipik (ford. É — D), Ó-Gradiska 

/  /  /
(ford. E— D), Popovacsa (ford. E — D) és Krizseváczra (D—E) jelölt irányok is. 
Hogy pedig Banjalukától északra egy vetődési hasadékot feltételezhetünk, 
mutatja m ár Boszniának geologiai térképére vetett pillantás is. Kozarában 
találjuk a flysebformatiót három szerpentinvonulattól megszakítva. A flyseh- 
zóna északi határát itt leginkább fiatal harmadkori képződmények födik és 
ide helyez M o j s i s o v i c s  egy vetődési hasadékot, a melyen túl a Száva jobb 
partján egy idősebb hegység csúcsai felmerülnek (Grundzüge der Geologie 
von Bosnien-Herzogovina, M o j s i s o v i c s , T i t z e , B i t t n e r , Wien, 1880). 
M o j s i s o v i c s  ezen rupturvonalat «zágrábi hasadéknak» nevezi, mivel Zágráb 
felé irányul, nekem azonban itt meg kell jegyeznem, hogy én a «zágrábi 
hasadék» alatt Zágrábtól keletre azon tőlem gyanított északról délre irányuló 
rupturvonalat értem, a mely tehát a fent említett hasadékkal nem esik össze.

Julius 25-től 28-áig a horvát tengerpartról nyolez pontosan jelölt 
földrengésről van tudomásunk, s azonkívül még tizenöt kisebb lökésről idő
meghatározás nélkül. Augusztus 10 én, tehát kis szünet után, ezen terület 
egy része ismét megrázkódtatott. Itt egy régi, ismert kiindulási ponttal 
van dolgunk. Az 1890-ik év julius és szeptember havában észlelt földren
gések leírásánál lesz még alkalmunk erre visszatérni, miért is szükségtelen 
itt tovább időznünk.

Igen erős földrengést éreztek Prozorbau  október 3 -án ; a krupai  föld
mozgás kissé gyengébb volt és itt az észlelt irány (D— E) egy Prozor köze
lében lévő hasadékra mutat, a hol Prozortól délre Jablanicza és Rama közt 
egy idősebb eruptivkőzet áttörést tényleg találunk is, a mely Bosznia és 
Herczegovina geologiai térképén nincs ugyan jelölve, a melyet azonban én 
magam láttam. Ezen földrengés elterjedéséről szóló jelentések oly elégtele
nek és hiányosak, hogy a vetődési sík irányáról mit sem m ondhatunk; ha

r-Ms)
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azonban meggondoljuk, hogy ezen földmozgást még ft'olozxáczon (Imotszki 
mellett) is érezték és hogy itt rövid idő múlva utána több detonatiót is 
hallottak, akkor könnyen arra a gondolatra jöhetnénk, hogy itt a kiindulási 
pont egy olyan földrengési vonalon fekszik, a mely Makarszkától Dalmácziá- 
ban körülbelül Konjiczán és Tarcsinen át Szarajevó felé húzódik. Ez olyan 
haránt vetődési vonal volna, a melyen földingások igen gyakran fordul
nak elő.

Az utolsó fontosabb földrengés az 1888-ik évben a deczember 18-iki 
volt, a melyet Rogaticzán, Csajniczán, Vardistén, Plevljén és Metál kábái i 

éreztek. Rogaticza, Csajnicza és Plevlje egy oly vonalon fekszenek, a mely a 
Pracsavölgygyel összeesik és ugyanitt van a triaszmészben fekvő s BiTT N E R -től 

em lített hasadék (Grundzüge der Geologie von Bosnien-Herzogovina), a mely 
a  Rogaticza-Plevlje  vetődési síkjával egybevág.

IV.

EGYSZERŰ. FÖLDRENGÉST JELZŐ KÉSZÜLÉK.
(4 ábrával.)

K a l e c s in s z k y  SÁNDO R-tól.*

Jelenleg igen sokféle földrengést jelző és földrengést mérő készülék 
van m ár használatban. Ezek közül Európában a legtöbb Olaszországban 

van felállítva, hol a földrengések a gyakori jelenségek közé tartoznak.
Eltekintve mindezen, hol egyszerűbb, hol bonyolódottabb készülékek

től, csupán csak azt az egyszerű készüléket akarom bemutatni, melyet a 
m últ évben a m. földtani társulat földrengési bizottsága azon czélból 
hozatott meg, hogy esetleg az ország több helyén felállíttassék. Ezen készü
lék leírását, kipróbálásakor tett tapasztalataimat, valamint a rajta eszközölt 
újításokat a következőkben foglalom össze.

C a cc ia to re  Palermóban 1818-tól kezdve egy egyszerű készülékkel 
tett földrengési megfigyeléseket.** Készüléke lapos köralaku faedény, 
melynek felső tányérja higanynyal lesz megtöltve azon magasságig, a mely
ben az edény oldalában nyílások vannak vágva. Ilyen nyílás nyolcz van az 
apparátuson. Ha a higanynyal megtöltött edényt megmozgatjuk, vagy ha 
földrengéstől lesz megingatva, akkor a higany a mozgás irányába eső

* Bemutatta a m. Földtani Társulat 181)1 évi április hó 1-én tartott szak-
ülésén.

* *  P o g g f . n d o r f ’s  Annalen 1832 .  XXIV. p. 02. vagy N a u m a n n .  Lehrbuch d. Geog- 
nosie 2. Aufl. I .  p. 192 . vagy S z a b ó  J. Geologia, 6 7 7  1.
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