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AZ 1901. FEBR. 16.-IKI ÉSZAK-BAKONYI FÖLDRENGÉSRŐL*

Dr. Schafarzik F erencz-íiőI.

Február 16-án cl. u. 5h után az Északi-Bakonyban, Veszprém és Győr 
megyék határán földrengést éreztek, mely a lakosság között meglehetős ije
delmet okozott, de különben kárt nem tett. A m. h. földtani társulat föld
rengési bizottságához beérkezett feljegyzések a következők:

Bakony-Szt-László. (Veszprém m.) D. u. 5h körüí (3—4'-el napnyugta 
előtt) földszinti szobában ülve, alulról két lökést éreztem, a melyek egymásután 
1—2" időközben következtek. Az egész jelenség, a melyet l"-ig gyenge moraj 
előzött meg, mindössze legföljebb 4"-ig tartott. Az irány nem volt megállapítható 
(S zabó János, körjegyző).

— A tehervonatot vártuk és a táviró asztalnál ülve egyszerre megrázkodott 
az épület. Kisiklásra gondoltam és azonnal kiakartam rohanni. De a székről 
fölkelőfélben egy lökés következtében arra ismét visszaestem. A szabadba kiérve 
egy ujabb lökés következett be, melytől megtántorodtam. Az egész pár mp.-ig 
tartott. Bent a községben valamint a Kenyérpusztán is erősebb rengést éreztek. 
Erőssége a F obell-R ossi féle fokozat szerint 5. (M. A. V. állomásfőnök.)

Bársonyos, (Győr m.) községben szintén érezték a frt. Erőssége 3. (U dvardy 

L ajos megyei útbiztos).
Csesznek, (Veszprém m.) d. u. 4 és 5.hközt a völgyben egyszeri reszketést 

vettek észre, mely zajtalanul lépett föl és mintegy 3"-ig tarto tt; a község hegyes 
részein mitsem tudtak a fr-ről. Erőssége 3. (M artincsevits, postamester).

Fenyőfő, (Veszprém m.) d. u. 5h után észrevettük a földrengést mi is, mely 
kárt a községben nem okozott. (Községi biró),

— D. u. 5h -kor földszinti épületben ablaknál állva s újságot olvasva DK. 
felől érkező morajt hallottam, mire azután meglehetős rázkodtatás tántorított 
meg. Erre én magam, valamint a szomszédos házak lakói mind kisiettünk az 
utczára. Ez egyszeri és csak l"-ig tartó reszkettetŐ mozgást a szabadban járó
kelők kevésbbé vagy egyáltalában nem vették észre. Kárt e rengés sehol nem oko
zott. Erőssége 5. (Löv G yörgy , uradalmi erdész).

Gicz, (Veszprém m.) d. u. 5h 17' 10" (vasúti idő) erős lökés É—D-felé, 
mely kb. 5" tartott. Az épületekből kirohanó emberek azt hitték, hogy a padláson 
valami összedőlt; egy óriási dübörgés volt hallható ; a tükrök mozogtak — a 
házak recsegését s erős megingását minden házban észlelték. A függőlámpák lengő 
mozgásba jöttek, de az órák nem állottak meg. Udvaromon az összerakott ölfa

* Előadta a ni. honi Földtani Társulat 1901. évi április hó 3-án tartott szak
ülésén.
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megingott s a favágó fejszéje alatti tuskó felemelkedett. Szobámban ülve azt hit
tem a ház összedől, különösen hogy az egyik fal reám dől, de azért semmi repe
dés nem mutatkozott rajta.

Ugyanezt észlelték Eomándon, Tamásiban, Varsányban és a környéki 
pusztákon.

Az utczán játszó gyermekek ijedten futottak be, mivel a föld alattuk meg
ingott. Az úton haladó lovak reszketve ágaskodtak. Egy betegen fekvő ember 
ágyából kiugrott, mivel a nagy recsegve dübörgő ingás ágyát megmozdította. Háló
szobámban a mosdóedények erősen mozogtak, a szekrények inogtak.

Előjelek nem észleltettek sem állatokon, sem nem mondhatni, hogy az idő
járás feltűnő vagy abnormis lett volna. Csak d. u. 3h 15'-kor észleltem valami 
puffanó rezgést, melyről azt hittük, hogy a padláson valamit leejtettek, de csak
hamar konstatáltam, hogy akkor a padláson senki sem járt. Erőssége 6. 
( H i d v é g h i  S ándor).

Gyiróth, (Veszprém m.) d. u. 4h 40'-kor földszinti épületben szobámban
széken ülve erős mozgást hallottam s 1 mp-re rá erős rázkódást éreztem, minek
következtében székem a mögötte lévő szekrényhez ütődött. Az erős mozgás 2"-ig,
a rázkódás szintén 2''-ig tartott. Ezen egyszeri lökésre a községben több házban
az órák megállottak, másutt az állványokról edények is estek le, úgyszintén egyes

/

félretámasztott tárgyak is földre estek. A rengés E—D-i volt. Erőssége 6. (F azekas 

J ános, plébános).
Győr, d. u. 5h 15—3 0 'között 11 egyén egyszeri lökést érzett. Némelyek 

úgy érezték, mintha pinczében valami súlyos tárgy feldúlt volna, mások alulról 
ható lökéseknek mondják, vasúti alkalmazottak pedig mozdonykisiklásra gondol-

r __ '
tak. A különben zajtalan mozgás DNy— EK-i irányú volt. Erőssége 3. (P álos E d e , 

kir. főreáliskolai tanár).
— Du. 4h 28'-kor a gyógyszertár földszintes épületében sajátságos rezgést 

éreztem, mialatt az ablaküvegek fokozatos erővel rezegtek. Ezután D—i irány
ból egy oly lökés következett, hogy neki borultam a receptura asztalnak. Nőm a 
szomszéd szobában a szőnyeget igazítva D—i irányban esett el. A rengést, mely 
mindössze 2"-ig tartott, dörgésszerü moraj követte. Erőssége 4. (S zathmári G éza, 

gyógyszerész.)
Győr-Szt-Márton. (Győr m.) d. u. 5h 15 és 20' közti időben az utczán

sétálás közben alulról lökést éreztem, mely úgy hatott, mintha gyomrom rosszúl
f

lett volna. A tünemény, mely zajtalan volt, mintegy 2"-ig tartott és E—D-i 
irányú volt. Erőssége 4. (H ahn I mre, községi jegyző.)

Hathalom, (Veszprém m.) d. u. 5h 10'-kor olyan morajt hallottam, mint 
mikor egy üteg tüzérség vágtatva felvonul. Ez V2"-ig tartott, mire dübörgés köz
ben egy nagy csattanás következett, minthogy ha közelünkben egy ház omlott 
volna össze. Az irodában állva, azt hittem, hogy alattam szakadt be a pincze bol
tozata. Rögtön le is küldtem utána nézni a dolognak, de csak tele hordó szaladt 
le a csántérfáról. A moraj és a mozgás K-felől jött. E rengés más hatással nem 
volt, minthogy több helyen vakolat hullott a falakról. Erőssége 5 (Ihász L ajos, 

nagybirtokos.)
Lázi, (Veszprém m.) d. u. 5b 10' körül háromszoros rázkódást figyeltek 

meg, mely ÉK-ről DNy-felé vonult végig a falun. E rengés hallható morajjal kéz-
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dődött, az ablakok rezegtek, a falak megmozdulni látszottak, de baj nem történt. 
Hallomás szerint a földrengés érezhető volt Bakony-Tamásiban, Varsányban, 
Sikátoron és Taáp-Szt-Miklóson. Erőssége 5. (Juhász A ntal, postamester.)

Lókút, (Veszprém m.) d. u. 5h 13'-kor földszintesen épült szobámban ülve 
három néma lökést észleltem É—D-i irányban. Erőssége 3. (D ombay J ános, 

plébános.)
Pápa-Teszér, (Veszprém m.) d. u. 5h 27'-kor udvaron állva erős moraj

tól kiéért lökést éreztem alulról, mintha a föld emelkedett volna. E lökés kb. 2" 
tartott. A szobákban a képek megmozdultak, lovak horkolni kezdtek, szóval em
ber s állat megrémült és az egész falu az utczára kiszaladt. Magam és mások 
állítása szerint K—Ny-i volt a mozgás. Erőssége 5. (G ebstneb  I gnácz, plébános.)

Réde, (Veszprém m.) d. u. 5h felé csekély fokú rengést észleltem, mely úgy 
vette ki magát, mintha valami nehéz tárgy eldőlt volna. A pillanatnyi lökés az 
ajtót és az ablakokat kissé megrázta, sőt divánon ülve azon is némi megmozdu
lást éreztem. Függő képeken vagy egyéb tárgyakon semmi hatást nem lehetett 
észrevenni, s még csak megjegyzendő, hogy moraj nem kisérte a mozgást. Erős
sége 3. (gr. E szterházy I mbe megbizásából K uczmann L ipót, intéző.)

Sikátor, (Veszprém m.) d. u. 5h 10'-kor földszinti helyiségben ülve, olva
sás közben a szék alattam kissé megmozdult. A mozgás lökés és lassú ingás volt, 
melyet zuhanás féle moraj előzött meg. Az egész csak 3"-ig tartott. A község lakói 
kifutottak, megtudandók a történteket. A futó morajtól kisért ingás D—E-i irány
ban látszott elhaladni és kárt nem okozott. Varsányban e rengést szintén érezték. 
Erőssége 5. (S ütő J ános, ág. h. ev. tanitó.)

Szűcs, (Veszprém m.) d. u. 5h 20'-kor szabadban járás közben egy lökést 
éreztem, mely 2"-ig tartott és D—E-nak (?) tartott. Messziről hallható dörgés 
kisérte a mozgást. (Pechó J ózsef, kántortanitó.)

— D. u. 5h körül földszintes helyiségben ülve, hullámzó mozgást figyeltem 
meg. A mozgás 2"-ig tartott, s dörgésszerű moraj kisérte rövid ideig. Kint álló 
egyének megtántorodtak, a falakon függő tárgyak megmozdultak. A rengés 
É K —DNy-i iránya volt. Erőssége 4. (K olláb Gyula, körjegyző.)

Varsány, (Veszprém m.) d. u. 5h 20'-kor szabadban állva egy oldalról jövő 
lökést figyeltem meg, mely l ”-ig, a reá következő rezgés pedig 3"-ig tartott. A 
lökés iránya É—D-i volt, s dörgésszerü moraj előzte meg, a mely 2''-ig tartott. 
Bakony-Szt-Lászlón szintén érezhető volt e fr. (Takáts E lek, v . áll. főnök.)

— D. u. 5h 20' lakásomon észleltem a rengést. A szék reszketett alattam 
vagy 3—4"-ig, mintha valaki a széket hátánál fogva rázta volna. A rengés hatása 
csak abban nyilvánult, hogy a szomszédok egy máshoz szaladtak megtudandó, 
vájjon nem dült-e össze valami. Reám azt a benyomást tette, hogy a rengő moz
gás ÉNy-ról DK-nek tartott. A rengéssel ugyan egy időben dörgő moraj is volt 
hallható, olyan mintha nehéz terhes kocsi döczögős utón ablakunk alatt haladt 
volna el. Az erdőőrök azt mondják, hogy kint az erdőn ágyudörgéshez hasonló 
morajt észleltek. Erőssége 5. ( B aán I m r e , erdész.)

Zircz, (Veszprém m.). Egyedüli, aki a zirczi kolostorban a földrengést ész
revette, V ajda Ödön, zirczi apát, a ki d. u. 5h után I. emeleti szobában pillanatig 
tartó ingást vett észre. A többi rendtagok szabadban lévén e gyenge mozgásról 
mitsem vettek észre. Erőssége 3. (S zabó O tm á r  könyvtárőr és porvai lelkész.)
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Ellenben negativ bevallások a következő helyekről érkeztek :
1. Bábolna, Komárom m. a február 16-iki fr-t itt nem éreztük. (Ruisz, kir. 

jószágfelügyeő).
2 . Bőny, Győr m . ( H a ng y ás  L á szló ).

3. Gyömörfí. Győr m. ( F ozm án , vasúti áll. főnök).
4. Kisbér, Komárom m. (All. ménesbirtok igazgatósága).
5. Lovász-Patona, Veszprém m. (Ö mbön A l a d á r  jegyző).
6. Oszlop, Veszprém m. ( U d va rd y  F r ig y e s n é , postamesternő).
7. Pápa, Veszprém m. ( B arc si J ó z se f ,  főgymnásiumi tanár és N e u b a u e r  

A l a jo s , kereskedő).
8 . Porva, V e s z p r é m  m .  (S zé k ely  J ó z s e f , t a n i t ó ) .

9. Szemere, Győr m. (V. áll. főnökség).
10. Veszprém, ( L aczkó D e z s ő , főgymnasiumi tanár).
11. Zircz, Veszprém m. (S zőn yeg hy  A l a jo s , főszolgabíró, U d va rd y  L a jo s , 

megyei útbiztos és W ü r t h  A la jo s , igazgató tanító).

Ezekből az adatokból kitűnik, hogy a legerősebben megrázott terület 
Bakony-Szt-László, Gicz, Hathalom és Sikátor veszprémi községek és pusz
ták területére esik, a hol a rengés erősségét a FoRELL-Rossi-féle fokozat 
szerint az 5-ik, illetve a 6. fokkal lehet kifejezni. Mind ezeken a helyeken 
erős morajt is lehetett megfigyelni. Ez a terület a Bakony alaphegységének 

*

E—i szélére esik, mint az ide mellékelt kis térképvázlatból is láthatjuk.
Feltűnő azonban most már az a körülmény, hogy a rengés e körül az 

epicentrum körül nem volt egyenletes módon észlelhető ; e DNy.—EK.
irány nem kedvezett a- rengés tovaterjedésének annyira mint a DDK—

/ /

EENy-i, vagyis az a vonal, mely egyrészt Veszprém felé, másrészt pedig 
Győr felé irányúi. Győr-Szt-Mártonban még elég erősen, sőt még Győrben 
is elég határozottan lehetett a földrengést érezni, mig az epicentrumhoz 
sokkal közelebb eső Pápán, Gyömörön, Bábolnán és Kisbéren már semmi
képen nem vették észre.

DDK-felé is leginkább a Zirczen át menő vonal kedvezett legjobban 
e rengés tovaterjedésének. Ha tehát az epicentrum fekvéséből Ítélve arra 
kell következtetnünk, hogy e rengés a Bakonynak ENy-i szélét jelző tangen- 
tiális rupturán keletkezett is, úgy másrészt fel kell tételeznünk azt, hogy e 
rengés tovaterjedésének nem annyira ez, hanem inkább egy erre merőlegesen 
álló haránthasadék kedvezett, mely a rengés elhaló hullámait egészen Győrig 
tudta eljuttatni. Haránthasadások a Bakony hegységében nagy számmal 
fordulnak elő, nemcsak a Déli- hanem az Eszaki-Bakonyban is, a mi ben
nünket arra jogosít fel, hogy épen a szóban forgó földrengés sajáságos kör
vonalú elterjedése alapján egy ilyen közbeneső és kivált E-i kisugárzásá
ban fiatalabb harmadkori és diluviális rétegektől eltakart haránttörést fel
tételezzünk.


