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Szeizmológiai obszervatórium a Földtani Intézetben 

B R E Z S N Y Á N S Z K Y Károly 1 

A hazai földrengéskutatás több mint 100 éves történetének érdekes momen
tumát jelenti a Földtani Intézetben létrehozott szeizmológiai odszervatórium 
felállítása és rövid működése ( S Z E I D O V I T Z Gy. 1994). A Magyarhoni Földtani 
Társulat választmánya S C H A F A R Z I K Ferenc kezdeményezésére 1881-ben felállította 
a Földrengési Bizottságot S Z A B Ó József geológus, egyetemi tanár vezetésével. A 
Földrengési Bizottság létrehozásában, valamint a meginduló rendszeres 
makroszeizmikus adatok gyűjtésében Magyarország az elsők között volt 
Európában ( R É T H L Y A. 1908). A század második felében Európa-szerte egyre 
nagyobb érdeklődéssel fordultak a kutatók a földrengések tanulmányozása felé. 
L Ó C Z Y Lajos rávilágított a földrengésekről írt tanulmányában a fokozódó 
érdeklődés okára: „A geológ méltán nagy fontosságot tulajdonít ezen tektonikai 
jelenségeknek: ezek az egyedüliek, melyek a földkéreg egyensúlyának folytonos 
változásait érezhetővé teszik." ( L Ó C Z Y L . 1880,17. old.). A kéregmozgások jelensé
gének felismerése közvetlen kapcsolatba hozható a tektonikai elméletek fejlődé
sével, a merev sztratigráfiai alapú térképezési, értelmezési módszerek fokozatos 
átalakulásával. 

A földrengési adatok gyűjtése két évtizeden keresztül a lakosság és kisebb 
mértékben szakemberek megfigyeléseire szorítkozott, műszeres megfigyelésre 
alig volt mód. 

Mind a Földtani Társulat, mind a Földtani Intézet ezekben az években ideigle
nes, rosszul felszerelt helyiségekben volt elhelyezve. Fordulatot a Földtani Inté
zet Stefánia úti palotájának felépítése hozott. B Ö C K H János igazgató kitartó erő
feszítései eredményre vezettek. A költségvetés jelentős, erre a célra előirányzott 
támogatása, a főváros által adományozott telek és S E M S E Y Andor mecénás 
nagylelkű adományai felhasználásával 1900 májusában ünnepélyesen megnyílt a 
Földtani Intézet új székháza. 

A székház eredeti tervrajzainak egyikén kézzel írott bejegyzés „földrengés-
megfigyelő terem"-nek jelöli a főlépcsőház udvari frontja felöli pincehelyiséget 
(1. ábra). Az elhatározás egy földrengést megfigyelő obszervatórium felállítására 
tehát már a székház tervezése idején megszületett, és kijelölésre került a megfe
lelő helyiség is. 

Az alluviális homok, homokos kavics összletre telepített épületben a pince
helyiség aszfaltozott aljzata a talajszinthez viszonyítva 3 m mélyen, a Stefánia út 
akkoriban kocsiközlekedésre szánt, úttestjétől 41 m távolságban fekszik. Szépen 
formált, kovácsoltvas korláttal ellátott íves lépcsősor vezet a terembe. Ezt a 
helyiséget bocsátotta a Földrengési Bizottság rendelkezésére a Földtani Intézet 
igazgatója. 

1 Magyar Állami Földtani Intézet, H-1143 Budapest, Stefánia út 14. 
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Ï. ábra. A Földtani Intézet alaprajza a szeizmológiai obszervatórium helyének megjelölésével 

Fig. 1 Ground-plan of the Geological Institute, indicating the site of the Seismological Observatory 

A földrengést jelző műszer felállítására 1901. március l-jén került sor. Az 
időpont megválasztásában sürgetően játszott szerepet az ugyanezen év április 
11-13 . között Strassburgban megtartott I. Nemzetközi Földrengéstani Értekezlet 
közeledte. A jelentős eseményen történő, kedvező magyar bemutatkozást S E M S E Y 

Andor, a természettudományok mecénása azzal segítette elő, hogy megvásárolt 
egy a Földrengési Bizottság által kiválasztott földrengésjelző készüléket, az 
úgynevezett „strassburgi ingapárt". 

A készülék egy vízszintes, nehéz ingapár, mely B O S C H strassburgi mechanikus 
műhelyéből került ki ( 2 . ábra). Ezek közül az „A" inga pontos É-D-i, a „B" inga 
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pedig K-Ny-i tájolású. A műszer elhelyezése négy darab méternyi magas, talajba 
besüllyesztett, köröskörül szabad kőoszlopon történt, s az oszlopok alsó végei 
alatti betonréteg elérte a talajvíz szintjét. 

A készülék jobb megvédésére egy külön deszkaházikó szolgált, üvegablakán 
keresztül a készüléket közvetlenül is meg lehetett figyelni. A készülék rajzoló
szerkezete úgy volt beállítva, hogy a nehéz ingák kilengéseit tízszeres nagyítás
ban rajzolták ki, és egy teljes lengés időtartama 15 secundum volt. A rajzolás a 
kissé nehézkes kezelésű kormozott papíron történt. 

A készülék kevésbé volt érzékeny, mint az akkoriban használatos, költséges 
Rebeur-Ehlert-féle műszer. Ennek következtében csak az aránylag erősebb 
rezgéseket jelezte (3. ábra). Az egykori leírás szerint: „A központi pályaudvarban 
közlekedő vasúti vonatok, vagy az épület előtt ügetve elhaladó tüzérütegek által 

2. ábra. A strassburgi ingapár egyike 
a Földtani Intézet szeizmológiai 
obszervatóriumában (SCHAFARZIK 
1903 nyomán) 

Fig. 2 One of the Strassburg pen
dulums in the Seismological Obser
vatory of the Geological Institute (after 
SCHAFARZIK 1903) 
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3. ábra. A szeizmológiai obszervatóriumban észlelt három távoli rengés szeizmogramja (SCHAFARZIK 
1903 nyomán) 

Fig. 3 Seismogrammes of three distant earthquakes recorded by the Seismological Observatory (after SCHAFARZIK 
1903) 

okozott rázkódások nem zavarják a mélyen elhelyezett ingákat." ( S C H A F A R Z I K 
1902, 1. old.). 

A Strassburgban megtartott Földrengéstani Értekezleten résztvevő S C H A F A R Z I K 
Ferenc és K Ö V E S L I G E T H Y Radó már beszámolhatott az első, Budapesten felállított 
szeizmológiai obszervatórium működéséről. Ezen kívül komoly elismerést 
elkönyvelve ismertették a Földtani Társulat Földrengési Bizottsága húsz évi 
munkásságának eredményeit ( S C H A F A R Z I K 1901). 

A Földtani Intézetben felállított obszervatórium működését mind a Magyar 
Tudományos Akadémia, mind az állami költségvetés támogatta ( B Ö C K H 1903). Az 
országos térképezés programjával elfoglalt kis létszámú intézet és a csekély 
anyagiakkal rendelkező társulat számára nagy megterhelést jelentett a földrengé
sekkel kapcsolatos rendszeres adatgyűjtés. így, amikor 1903. február 10-én a föld-
mívelésügyi miniszter rendeletileg a M. Kir. Országos Meteorológiai és Földmág-
nességi Intézet tevékenységi körébe utalta a földrengések megfigyelését, B Ö C K H 
János a következőt írta igazgatói jelentésében: „ Azt hiszem, hogy így az ügy a 
legtermészetesebb megoldást nyerte." ( B Ö C K H 1904, 8. old.). 

A miniszteri intézkedést követően mind a Földrengési Bizottság, mind a 
Földtani Intézet az obszervatórium működésére kapott éves támogatás maradé
kát átadta a téma új gazdájának, a Meteorológiai Intézetnek. A műszer azonban 
a helyén maradt. A Földrengési Bizottság két önkéntese, a Földtani Intézet 
munkatársai, K A L E C S I N S Z K Y Sándor és E M S Z T Kálmán, mindketten vegyészek, 
három éven keresztül folytatták még a megfigyeléseket. Az obszervatórium 
működéséről kéthavonta jelentést adtak ki, az 1903-1905 közötti időszakra 
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4. ábra. A Földtani Intézetben működő szeizmológiai obszervatórium utolsó jelentése (német 
nyelven) 

Fig. 4 Last report of the Säsmological Observatory operating in the Geological Institute (in German) 

összesen 18-at, magyar és német nyelven. Az éves viszonylatban folyamatosan 
sorszámozott rengések időpontjának és a kilengések méretének rögzítése mellett 
megkülönböztették az elő- és főrengéseket. A birtokunkban levő utolsó jelentés, 
az 1905. évi 6. számú, november-december hónapokról szól (4. ábra). Az obszer
vatórium működésére vonatkozó további adatunk nincs. 

Seistnological Observatory in the Geological Institute of Hungary 

Károly B R E Z S N Y Á N S Z K Y 

The more than 100 years history of earthqakes research in Hungary has a 
remarkable episode that is the foundation and short functioning of a 
seismological observatory in the Geological Institute of Hungary ( S Z E I D O V I T Z 
1994). In 1881 the Board of the Hungarian Geological Society, upon the initiative 
of Ferenc S C H A F A R Z I K , set up a Commission on Earthquakes. This Commission 
was under the chairmanship of József S Z A B Ó , Professor of Geology at the 
Budapest University. Accordingly, Hungary was one of the first countries in 
Europe to set up a Commission of this kind and to start collecting macroseismic 
data ( R É T H L Y 1908). 

In the second half of the 19th century scientific interest in earthquakes 
increasing considerably. Lajos L Ó C Z Y points out the main reason of this 
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phenomenon: "The geologist is right in attributing great importance to these 
tectonic phenomena: they are the only ones which make perceptible the 
continuous changes in the equilibrium of the Earth's crust" (LÓCZY 1880, p. 17). 
The recognition of crustal movements is in close connection with the 
development of theories on tectonism, along with the gradual modification of the 
exclusively stratigraphie interpretation of mapping data. 

For two decades seismic data were collected on the basis of personal 
observations of the population and, to a lesser extent, on the studies of specialists. 
There were virtually no instrumental measurements made. 

In those years both the Hungarian Geological Society and the Royal Hungarian 
Geological Institute were located albeit - temporarily - in poorly equipped 
rooms. Basic change was brought about by the construction of the palace of the 
Geological Institute in Stefánia Street. This was due to the persistent efforts of 
Director János Воскн. The state budget granted considerable financial support, 
the Council of Budapest donated an estate, and the generous maecenas Andor 
S E M S E Y added further generous funds. The new Headquarters of the Royal 
Hungarian Geological Institute were opened in a ceremony which took place in 
May 1900. 

On one of the original blueprint plans of the building there is a hand-written 
remark, denoting as an "earthquake observation room" one of the (sub)basement 
rooms by the open space at the side of the building (Fig. 1). This means that the 
idea of setting up an earthquake observatory was conceived already in the 
planning phase of the Headquarters, and a room was chosen for this purpose. 

The building was constructed on sandy-gravely alluvium. The asphalt 
pavement of the chosen room is situated 3 m below the ground level, at a 
distance of 41 m from the street (Stefánia út) which was used by cart and coach 
traffic. An elegantly designed arked staircase with an iron railing leads down to 
the room placed at the disposal of the Commission on Earthquakes by the 
Director of the Institute. 

The seismograph was installed on 1 March, 1901. The datum was determined 
by the forthcoming First International Seismological Conference, which was to 
take place at Strassburg, 11-13 April 1901. The great maecenas Andor S E M S E Y 

promoted a highly favourable presentation of Hungarian earth science by 
purchasing an instrument chosen by the Commission on Semiology, a so-called 
"Strassburg twin pendulum". 

This is a heavy, horizontally arranged double pendulum produced by B O S C H , 

a mechanic based in Strassburg (Fig. 2). Pendulum A is oriented exactly N-S, 
while pendulum В — E-W. The device was put on four stone pillars, 1 m high 
each, sunk into the ground. The concrete surrounding the base of the pilars 
reached down to the groundwater table. 

A wooden crate protected the instrument which could be directly observed 
through a glass window. The drawing device was adjusted in such a manner that 
the oscillations of the heavy pendulums were magnified ten times. One full 
oscillation lasted for 15 seconds. The registration was made on paper blackened 
with soot. 

This instrument was less sensitive than the more expensive Rebeur-Ehlert 
seismograph. Consequently it signalled and recorded only relatively strong 



BREZSNYÁNSZKY К: Szeizmológiai obszervatórium a Földtani Intézetben 455 

seismic movements (Fig. 3). According to the contemporary description: "The 
trains circulating in the central railway station or the artillery moving along in 
front of the building do not disturb the deeply-located pendulums" ( S C H A F A R Z I K 

1902, p. 1) 
At the First International Conference held at Strassburg Ferenc S C H A F A R Z I K and 

Radó K Ö V E S L I G E T H Y were able to report about the operation of the first seismo-
logical observatory set up in Budapest. Moreover, they also reported about the 
twenty-year activity of the Commission on Earthquakes of the Hungarian 
Geological Society. 

The operation of the Observatory located in the Royal Hungarian Geological 
Institute was supported both by the state budget and by the Hungarian Academy 
of Sciences (Воскн, 1903). Nevertheless, the regular collecting of data concerning 
earthquakes created a considerable extra work load for both the Institute - whose 
small staff was busy surveying the country - and for the Society which lacked 
appropriate funds. When, on 10 February 1903, the Ministry of Agriculture issued 
a decree which transferred the observation of earthquakes to the competence of 
the National Institute of Meteorology and Earth Magnetism, Director János 
Воскн wrote: "I feel that the issue has been settled in the most appropriate 
manner" (Воскн 1904, p. 8) 

After this ministerial decree, all remaining funds were transferred by the 
Commission on Earthquakes and the Geological Institute to the Institute of 
Meteorology. The seismograph however, was left where it was. Two volunteers of 
the Commission on Earthquakes, Sándor K A L E C S I N S Z K Y and Kálmán E M S Z T , both 
of them chemists, carried on making observations for three years. A series of 
bimonthly reports was published in Hungarian and German (altogether 18 issues 
for the period 1903-1905) . Seismic movements received running numeration for 
each year. Beside recording the exact time and the amplitude of pre-seimic 
tremors and significant tremors were also recorded. The last available report (No. 
6 of the year 1905) concerns the months November and December of the year 
1905 (Fig. 4) 

No further data are available with respect to the operation of the Observatory. 
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