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írta: Schréter Zoltán dr .

2

1925 januárius 31-én ers földrengés rázta még a Bükk-hegység
délnyugati oldalán elterül dombvidéket, amely Eger városában s a

környékbeli községekben jelentékeny pusztításokat okozott s a lakosság

körében nagy rémületet keltett. Eger környéke már régóta ismeretes

mint szeizmikus terület (5, fil 6
) s ezért nem volt meglep újabb föld-

rengés jelentkezése.

A Bükk-hegységnek ezen az oldalán egy régibb földrengés, amirl
az idseb!) egri lakosok említést tettek, az 1880-as évek elején voll.

Pontos adatok sem az idre, sem a rengés lefolyására vonatkozólag

nincsenek. Lehetséges, hogy talán az 1883 március 27—29-i miskolci

(6,
r>()

), vagy az 1883 december l-i mocsolyási rengéssel (6,
’
>rj

) ege-

idében voll itt is kisebb rengés. 1896 november 30-án, a mostani rengés

területére es Mezkövesden és Egerfarmoson volt kisebb rengés;

1901 november 15-én pedig Bükkzsércen és Cserépfalun volt kisebb

földrengés és földalatti moraj. (2, 13.)

Erteljes földrengés rázta azonban meg a Bükk délnyugati oldalát

Eger középponttal 1903 június 26-án, reggel 5 óra 28 perckor (3.

4, E rengéskor, amely körülbelül a VIII. fokot érte el, számos

fal megrepedt, kémények ledltek; e mellett a földfelszín hullámzó

mozgását és ers földalatti morajt észleltek. A földrengéstl megrázott

terület legszéls városai Fülek, Rimaszombat, Rozsnyó, Nyíregyháza,
/

1 A ni. k. Földtani Intézet igazgatóságának megbízásából alkalmam volt a föld-

rengéstl legjobban sújtott vidéket a helyszínén tanulmányozni. Eger városából, Egor-

flzalók, Kistálya -Andornak, Ostoros, Novaj, Deménd, Kerecsend, Szomolya és Noszvaj

községekbl leírtakat tehát a helyszínén szerzett tapasztalatok é'6 kapott adatok

alapján közlöm. Az c községeken kívül es területre vonatkozó adatokat legnagyobb

részt a szétküldött kérdívekre a bpesti Tud.-Egyetem Földrengéstani Intézetéhez

beérkezett válaszokból merítettem. Az adatoknak felhasználós céljából szives átenge

dóséért KüvesligETHY Radó egyet. nv. r. tanár úrnak és Moravf.tz Károly tanár

segéd úrnak mondok köszönetét.

2 Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1925. évi március hó 4-iki szakülésén
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Hajdúhadház, Jánoshida és Jászberény voltak. Kisebb rengésük voltak

még Egerben 1922 augusztus 12-én és 21-én (9, lf-20). Felemlítem itt,

hogy Gai.lasy .J. földbirtokos úr közlése szerint a .jelenlegi rengési

területre es Berta-majorban még a következ idpontokban észleltek

kisebb rengéseket: 1911 július 8-án; 191b június 19-én, 1917 július 14-én

és 1923 február 9-én.

A földrengés kiterjedése. A jelenlegi földrengés valamennyi e

vidékrl ismert korábbi földrengésnél nagyobb ersség és nagyobb

kiterjedés volt. Annak a területnek, ahol e földrengést emberileg

érzékelték, vagyis a makroszeizmikus területnek a széleit a következ
városok és községek jelzik: Budapest, Pócsmegyer, Dömös, Váchartyán,

Vanyarc, Pásztó, Salgótarján, Fut nk, Szalonna, Sátoraljaújhely,

Csaroda, Csenger, Sáp, Gyoma, Szarvas, Kecskemét. E területnek

amelynek szélein a Forel-Mercalli-féle 12 fokos ersségi fokozat

szerint körülbelül III— IV. fok lehetett a rengés erssége — a hossza

EK—DNv-i irányban körülbelül 300 km, legnagyobb szélessége erre

merleges irányban körülbelül 170 km-nyi volt.

A kisebb rengést szenvedett terület közepetáján találjuk az erseb-

ben -megrázott középponti (centrális) területet. A középponti rész az

V. ersségi fokot bezárólag, körülbelül 70 km hosszúságú ÉÉNy—DDK-i

és körülbelül 50 km széles volt KÉK—NyDNy-i irányban.

E területnek nagyjából a közepén, Eger és Ostoros táján találjuk

az epicentrumot, azt a pontot, ahol a föld mélyébl, a rengés fészkébl,

a hipocentrinnhó\ kiinduló íöldrengési hullámok elször érték a föld

felszínét s ahol azok a legnagyobb károkat okozták. Az epicentrumban

a rengés erssége a IX. fokot (a Forel-Mercalli-skála szerint) érte el;

e körül találjuk a VlII-as ersség rengéssel sújtott övét, ahová Eger-

szalók, Kistálya, Andornak és Novaj esnek. Ezen kívül fekszik a

Ylí-es ersség rengési öv, Berta-major, Szomolya, Bogács, Maklár-

Nagytálya, Deménd, Verpelét, Egerszólát, Egerbakta és Felnémet

községekkel. Még kijjebb, a VI-os ersség rengési öv területén feksze-

nek: Noszvaj, Cserépfalu, Tibolddaróc, Mezkövesd (VII—VI.), Szí-

lialom (VII—-VI.), Füzesabony (VII—VI.), Dormánd, Beseny, Papp-

szászpuszta. Atány (VI—V.), Kerecsend, Felstárkány. Továbbá a

Bükk-hegység ÉNy-i oldalán Bátor Szarvask (VI—V.), Monosbél,

Bélapátfalva, Mikófalva, Balaton s a borsodnádasdi lemezgyár szenved-

tek hasonló, st tán még ennél valamivel ersebb (VI—VII.) rengést.

Ezen kívül esik végül az V. ersség rengés gyrje, ahová Kács,

Mocsolyás (V—IV.), Abrány, Tárd, Szemere, Egerfarmos, Meztárkány,

Köml (V—IV.), Vécs (V—IV.), Domoszló, Kkútpuszta (V—IV.),

Sírok (V—IV.), Hevesaranyos, Bocs s az egeresein Lipótakna esnek.

Külön megemlítend, hogy e területtl kissé nyugatra, helyi, szerkezeti
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viszonyok következtében Mátranovákon szintén ersebb, a Vl-ik fokot

elér rengés volt, a III—IV. fokos rengési terület közepette. Meg kell

már itt említenem, hogy a Blikk-hegység tömege a rengéssel szemben

majdnem ászéizmikusan viselkedett, vagyis a rengést itt már alig, vagy

egyáltalában nem érezték, területét tehát legfeljebb a III. ersségi

fokkal jelezhetjük. Hogy a makroszeizmikus területen túl, a földrengés-

jelz mszerekkel mily kiterjedés területen regisztráltatott e rengés,

azt a külföldi földrengési intézetek feljegyzéseinek tanulmányozása

után lehet majd megállapítani, ami már a szorosan vett szeizmológia

feladata. Ezidszerint a mikroszeizmikus terület nagyságát még nem

ismerjük.

A rengések idpontjai. A szóbanforgó földrengésnél egy el-

rengést, a frengést és egész sereg utórengést észleltek. Figyelemre-

méltó, hogy az 1903-i egri földrengésnél utórengések nem voltak.

Az idadatokat a helyszínén szintén gyjteni igyekeztem, az adatok

azonban természetszerleg a legkülönbözbb okokból többé-kevésbbé

pontatlanok s ezért a bellük vont következtetéseknél kell óvatosság-

gal kell eljárnunk.

Az elrengést 1925 januárius 30-án, pénteken este 19 óra 45 perc-

kor érezték Egei- területén, ugyanakkor Ostoroson és Deménden s még

néhány környez községben.

A frengés januárius 31-én, szombaton reggel 8 óra 5 perckor

következett be Egerben s 5—6 másodpercig tartott; ezt 8 perc múlva

egy második, kevésbbé ers rengés követte. Ez utóbbi 7 másodpercig

1 ártott és Rohonczi M. tanár szerint szakadozott volt. Az egri f-

gimnáziumban két pontosan járó ingaóra 8 óra 5 perc 30 másodperckor

állott meg. (Rohonczi M. math.-fizika tanár közlése.) Ez az idpont

tekinthet Eger város közepetájára nézve az els földrengés pontos

idejének. A centrális területen nagyjából azonos idben érezték egyebütt

is a rengést. A frengés hatásait alantabb külön, részletesen tárgyalom:

itt csak azt jegyzem meg, hogy több megfigyel az epicentrális terüle-

ten alulról felfelé irányuló lökést érzett. A centrális területen azonban

többnyire gyors rostáló mozgásról tettek említést. Az ide-oda irányuló

lökések számát az els frengésnél számos megfigyel háromnak jelezte.

(Eger, Mezkövesd, Szomolya.)

A frengést számos utórengés követte és pedig januárius 31-én.

déleltt 8 óra 45 perc és 9 óra közt gyenge lökést észleltek Ostoroson

és Novajon. Déleltt 10 óra tájban kis moraj kíséretében Egerezalókon

és Szomolyán; ez egyesek szerint Egerben is érezhet volt. Délután

17 óra 53 perckor Egerben egy Ny fell jöv lökést éreztek, amelyet

Egerszalókon is megfigyeltek. Délután 18 óra 45 perckor Egerben

kisebb lökést, majd este 21 órakor Egerszalókon kis morajt észleltek.
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fejjel 22 (>ia 34 perckor kissé ersebb rengés volt Egerben (a város

közepén hullámzó mozgás), Egerszalókon, Berta-majorban (moraj

kíséretében kissé ersebb rengés: 22 óra 15 perc), Ostoroson (22 óra

körül), fejjel 22 óra 45 perckor Egerben, Ostoroson, Novajon és

Szomolyán kisebb rengést éreztek, fejjel 24 óra tájban Ostoroson kisebb

rengés volt.

Februárius 1-én hajnali 0 óra 15 perckor a többi utórengést felül-

múló ersebb rengés volt, amelyet eddigi adataim szerint a következ
helyeken éreztek : Ostoroson, Egerben (a város közepetáján K-rl Nv-ra

haladó rengést észleltek, dübörgésszeríi moraj kíséretében, amely a meg-
tigyelési helytl délfelé es területrl hallatszott), Berta-majorban,

Szomolyán. Novajon, Egerszalókon; hajnali 2 óra 05 perckor Ostoroson,

Egerben; hajnali 2 óra 30 perckor Ostoroson, Egerben; reggeli 4 óra

05 perckor Ostoroson, Egerben, Novajon kissé ersebb rengést, 5 órakor

Ostoroson és Egerben, illetve Berta-majorban (4 óra 45 perc) kisebb

rengést; reggel 5 óra 59 perckor és déleltt 10 óra 8 perckor Egerben

kisebb rengést; este 21 óra 30 perckor Ostoroson és végül éjjel 23 óra

30 perckor Berta-majorban kisebb rengést észleltek. Rohonczi M. tanár

megjegyzése szerint Egerben februárius 2-tl 4-ip sok apró rengés volt,

de az észlelések eltérk és így nem megbízhatók.

Februárius 4-én este 21 óra 30 perckor Egerben és Szomolyán

kisebb rengés volt moraj kíséretében, majd déli 12 óra tájban Szomolyán

éreztek kis rengést.

Februárius 7-én déleltt 9 óra 42 perckor Egerben és Ostoroson

kis rengést észleltek. Egerben ezt az utórengést — mint úgy látszik

azok nagyobb részét — inkább a város DK-i részein érezték. Például

a villanygyárban egy ers lökés jelentkezett moraj kíséretében. Szomo-

lyán tompa morajt hallottak.

Februárius 14-én hajnalban 1 óra 30 perckor és 4 óra 15 perckor

kicsi morajjal kísért földrengés volt, amelyet Egerben fképen a Tiszt-

viseltelepen és a Rózsa-utca tájékán éreztek, ahol vakolatrészek is

peregtek le. („Egri Népújság 4
* 1925 februárius 14-i szám.)

Rohonczi M. tanár megjegyzése szerint februárius 7. és 23. közi

néhány kisebb földrengés volt, de olyan gyengék, hogy az észlelk vitat-

koznak a megtörténtökrl.

Februárius 25-én hajnalban 3 óra 45 perckor és késbb 4 óra

45 perckor Egerben kis rengés és moraj volt észlelhet. Ugyanakkor

Ostoroson is ersebb rengést észleltek.

Februárius 27-én hajnalban 1 óra 30 perckor Egerben kisebb rengés

volt, amelyet reggel 6 óra 05 perckor ersebb, 5 másodpercig tartó

rengés követett, amelynél az ablakok megrezegtek. Ostoroson gyenge

lökést észleltek.
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Március 4-én délután 14 óra 50 perckor Egerben kissé ersebb,
morajtól kísért rengés volt.

Március 9-én este 18 óra 15 perckor ersebb hullámszer rengés

volt Ostoroson, amelyet Eger irányából jövnek éreztek. Ez a rengés

volt itt eddig az összes utórengések közt a legersebb; e rengés a meg-
rongált épületekben még több repedést idézett el, a mennyezet recse-

gett s vakolatrészek hullottak le; az asztalon lev tárgyak megingottak
(Kozlanszky). Egész kicsi rengés volt ugyanekkor Egerben, amely
alkalommal az ablakok megzörrentek (Rapc.sák J.). Valószínleg

ugyanakkor (Gallasy J. szerint: 17 óra 30 perckor) Berta-majorban
2—3 másodpercig tartó középers földrengést észleltek, amely Eger

fell hullámzásszeren, dübörgésszer hang kíséretében jött. Éjjel

23 óra 45 perckor kisebb rengés volt Berta-majorban.

Március 12-én hajnali 1 órakor kisebb rengést észleltek Egerben.

Március 16-án délután 18 órakor Ostoroson kisebb rengés volt.

Március 21-én hajnali 1, 2 és 3 órakor kisebb rengések voltak

Ostoroson, amelyek közül a legutolsó volt a legersebb. Ugyanez nap

déleltt 10 és 11 órakor ers morajlást hallottak Ostoroson. Ezen kívül

Ostoroson máig még a következ idpontokban voltak kisebb rengések:

március 26-án este 20 órakor, április 1-én este 21 óra 30 perckor, április

2-án este 18 óra 20 perckor és április 7-én este 22 óra 30 perckor.

(Kozlanszky.) Máshonnan e kis utórengésekrl nem érkezett hír;

Egerben nem érezték ket. Rohonczi M. megjegyzése szerint Egerben

a március 12—22. közti idszakban néhány kisebb rengést észleltek

ugyan, „de vitásak, hogy mikor voliak s hogy tényleg azok voltak-e?"

Ugyancsak Rohonczi tanár úr közlése szerint figyelemreméltó,

hogy az Egerben jelentkezett rengések két csoportba oszthatók: az

egyik csoport tartott januárius 30-tól februárius 7-ig, amely után kél

hétig szünet volt, illetve csak kisebb rengések voltak. Februárius 25-tl

március 12-ig tartott a másik rengéscsoport, amikor újból ersebb utó-

rengések jelentkeztek.

A földrengés összefüggése a földtani és hegyszerkezeti viszo-

nyokkal. (L. a mellékelt térképet a kötet végén.)

A földrengés a Magyar Középhegység északkeleti részét, a Biikk-

hegységet körülvev harmadkori medenceterületen nyilvánult. Az a hely,

ahol a földrengés a föld felszínén kipattant (epicentrum) s ahol hatása

legérezhetbb volt (pleisztoszeiszta terület), a Blikk-hegység DNy-i

végzdése táján fekszik. Az egri földrengés tektonikus eredet volt ;

vagyis a földrengés oka gyanánt egy-egy földkéregdarabnak a föld

kérgét Eger környékén átjáró vetdések egyike-másika mentén való

hirtelen megzökkenése tekinthet.

Keresnünk kell tehát az összefüggés! a földrengés és a rengés-
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ti megrázott terület földtani és hegyszerkezeti viszonyai között.

(8, 9, 10.)I

A Blikk-hegység karbon és triász rétegeinek csapása a nyugati részén

DNy—ÉK-i, amely Kelet felé Ny—K-be, majd ÉNy—DK-ibe megy

át. A Bükk-hegységet környez harmadkori halomvidéket felépít éS

rétegcsoportok csapásiránya a Középhegység uralkodó csapásirányával

általában párhuzamos, vágyik DNy— ÉK-i. A Bükk-hegység régi tömege

a DNy-i részén fleg ÉK—DNy-i irányú hatalmas szegélytörések

mentén ér véget, amelyhez alárendelten még más irányúak is csatla-

koznak. A harmadkori medenceüledékeket fleg ÉK— DNy-i irányú

hosszanti törések járják át, amelyek egymással, s a Bükk-hegység-

beliekkel általában párhuzamosak. A Bükk-hegységtl ÉNv-ra és

É-ra lev szénterületen csak ez a vetdési irány ismeretes, ellenben

a Bükk délkeleti oldalán lev harmadkori elhegyeket a hosszanti

törésekre merlegesen haladó ÉNy—DK-i irányú vetdések is átjárják,

st Eger környékén ezekhez még É—D-i irányú vetdések is csatla-

koznak. Ezek tehát harántvetdések. A salgótarjáni szénterületen mind-

két irányú vetdés megvan, a harántvetdések azonban itt általában

dominálóbb szerepek.

Ha a pleisztoszeiszta területet nézzük, rögtön szemünkbe ötlik.

hogy a földrengés legjobban megrázott területe ÉÉNy—DDK.; (közel

É—D-i) irányú, vagyis úgy a rétegek általános csapás-irányára,

valamint az uralkodó hosszanti vetdés irányára nagyjából merlegesen

fekszik; az egri földrengés tehát harántrengés jellegnek mondható.

A tulajdonképeni központi rész, Eger, Ostoros környéke s a

Ylll-as rengési öv területe, részben az alsó oligocén kiscelli agyagból

s az erre települ fels oligocén homokból, homokkbl és agyagból,

részben a miocénkorú homokból, agyagból s nagykiterjedésben a miocén-

korú riolittufából, alárendeltebben andezittufából s végül északnyuga-

ton és délkeleten a pannoniai (pontusi) emelet agyag és homok

rétegcsoportjából áll. Mindezeket a képzdményeket az említett irányú

vetdések járják át (1. a térképmellékletet). Figyelemreméltó körül-

mény, hogy a két legjobban megrázott rész, Ostoros és Eger nem

fekszenek egy azonos törésvonal mentén, amibl az egyforma ersség
rengést könnyen meg lehetne magyarázni. Ostoros mellett két egymást

keresztez nagyobb törésvonal mutatható ki. Az egyik ÉK—DNy-i

irányú nagyobb hosszanti törés, amelynek mentén az oligocén képzd-

mények megint a külszínre bukkannak, a másik az erre merleges

ÉNy—DK-i, az ostorosi völgy mentén húzódó vetdési vonal. Tekin-

tettel arra, hogy harántrengés esetérl van szó, az utóbbi törésvonalat

kell számításba vennünk, mint olyat, amelynek mentén a föld kérgé-

ben felgyülemlett feszültség földrengés alakjában kipattant; neveze-
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tesen pedig ott, ahol a hosszanti vetdést ez metszi, Ostorostól kissé

ÉNy-ra. Egerben a földrengés szintén a haránttörések mentén hatott.

A Bükk DNv-i nyúlványának, a Nagy Egednek két oldalán lév nagy

hosszanti törésvonalak s azok meghosszabbításai mentén pl. a rengés

alig volt érezhet (mint a Legányi gazdaságban, az Eged tövében).

Eger városában és környékén azonban néhány jól megállapítható haránt -

vetdés húzódik; így a város keleti részén lév kis nummuliteses

mészk-kibukkanás mellett s fleg ott, ahol a kiscelli agyag elterje-

dését egy észak-déli irányú keskeny riolittufa-sáv elvágja, valamint

ezen túl, kissé nyugatabbra, ahol a miocén (valószínleg szarmata

emeletbeli) homok- és agyagrétegcsoport lép fel. Itt egy-egy É—D-i

irányú vetdés húzódik, amelyek mentén a rétegcsoport Ny-felé lejebb-

lejebb zökkent. Ezek úgylátszik dél-felé összefutnak. Ezekkel pár-

huzamosan halad továbbá az a törésvonal, amelynek mentén (más

irányú kisebb törésekkel is komplikálva) a mai egri hévvizek a pleiszto-

tocénben felfakadtak s mésztufa-üledékeiket (Dobóvár, Tetemvár)

lerakták. A mai hévvizek az elbb említett egyesült törésvonal s az

egedi nagy törés meghosszabításának keresztezdése táján fakadnak.

(9, 5—6.) E vetdések dél felé, a város alatt folytatódnak, azonban

az Eger-f'olyó alluviuma elfedi ket. Az Eger-völgy baloldalát végig-

kísér meredek domboldal Egertl DDK-re, szintén egy ÉÉNy—DDK-i
irányú vetdési vonalat jelöl, amely esetleg az elbbi vetdések egyiké-

nek folytatása lehet; ez a makiári külváros alá folytatódik. Egernek

a déli része alatt a föld kérgében szintén nagyobb feszültségnek kellett

felhalmozódnia, amely az ostorosi feszültséggel egyidben egyenlítdött

ki földrengés alakjában. A földrengés kipattanása itt kétségtelenül

egy közel észak—déli irányú, az alluviummal elfedett vetdés mentén

pattant ki. Támpontul szolgálnak a következ adatok: a villanygyár-

telepen alulról felfelé irányuló lökést s gyors NyÉNy—KDK-i irányú

mozgást észleltek. Az innét Ny., DNy. és ÉNy-felé es városrészek-

ben, valamint a Kertész-utca északi részén DNy—ÉK-i, vagy Ny—K-i

irányú mozgást figyeltek meg. A Deák Ferenc-utca 19. sz. ház elli

egyik szemtanú az utca egyik díszfáját létrán állva nyírta, amikor a

•DK-fell hallatszó morajra figyelmessé lett, arra nézve látta, hogy

elször a DK-re lev épületek kéményei, mint a vasúti állomásé,

azután az ÉNy-ra es épületek kéményei omlottak le sorban egymás-

után a házak mozgása közben. A rengés tehát kifejezetten KDK-rl,
NyÉNy-fclé haladt e tájon. Ellenben a Maklári-úton és az Újsor-utcá-

ban DNy—ÉK-i irányú kilengést észleltek. Joggal feltételezhet tehát,

hogy e két különböz irányú mozgás határán halad az a vetdés,

amelynek mentén a rengés történt. Egyéb adatokat is figyelembevéve

(v. ö. 40. oldal), a rengés kipattanási helyét, az epicentrumot az
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Indóház (Sas) -út és az cgcr—putnoki vasút által bezárt területnek

kb. a közepetáján kereshetjük. Eger nyugati részén, a Hajdúhegy K-i

oldalán szintén végighúzódik egy vetdés, ahol a riolittufa alatt az

alsó miocén rétegek jelentkeznek. Mivel e tájon a Kisfaludy-utcában,

sib. és környékén szintén ersebben jelentkezett a rengés, feltételezhet,

hogy e tájon a vetdés is az oka volt az ersebb megrázásnak.

Abból a feltn jelenségbl azonban, hogy Eger és Ostoros

— a legersebben megrázott helyek — nem fekszenek azonos törés-

vonal mentén, továbbá abból a körülménybl, hogy az utórengések

részben egyenetlenül jelentkeztek, hol csak Egerben, hol csak Ostoroson,

hol mindkét helyen (nem tekintve a VlII-as rengési terület községei-

nek észleléseit), arra következtethetünk, hogy tulajdonképen kettn

epicentrummal van dolgunk. Az egyik Egertl kissé délre, a másik

Ostorostól kissé ÉNy-ra fekhetik. A frengés ezt a két epicentrumot

egyidejleg rázta meg. Az Eger alatt lév feszültségnek rengés alak-

jában való kipattanása okozhatta majdnem egyidejleg az ostorosi

feszültség kiegyenlítdését. Ezt azonban egyelre csak feltételesen

állítom.

A földrengés az epicentrum (Eger, Ostoros) tájékáról DDK-felé,

Füzesabony, Szihalom, Dormánd; Beseny, Pappszász-pta és Atány

irányában nagyobb intenzitással és nagyobb területen terjedt tova.

Valószín, hogy ez irányban több, az Alföld síkja alatt rejtve lév
harántvetdés húzódik, amelyek a rengést jobban továbbították.

A földrengés a Bükk DK-i oldalán lév harmadkori képzdmények-

ben ÉK. és DNy-felé, a hosszanti vetdések mentén szintén kissé

jobban tovaterjedt; azonban már Márkáz, Gyöngyös felé (Mátra), más-

fell Vatta és Harsány táján szintén már csak a IV. ersségi fok jelent-

kezett. A földrengési hullámok a föld felszínén továbbgyrzve megrázták

az Alföld pliocénbl és pleisztocén rétegekbl álló területének északkeleti

részét, s a Bükk-hegységet kétoldalról megkerülve, a tle É-ra és

ÉNy-ra es harmadkori medenceterületeket, ahol általában a III—IV.

fokot érte el az erssége. A Bükk ÉNy-i oldalán azonban ersebb

földrengés váltódott ki. A Bükk eme oldalán, a neogén medence felé,

hatalmas ÉK—DNy-i irányú vetdés mentén letörik s a medence

rétegcsoportjait is evvel párhuzamosan, számos vetdés hatja át.

Kétségtelen, hogy a Bükk eme oldalán szintén nagyobb feszültség

volt felhalmozódva, amelynek földrengés alakjában való kiegyenlít-

dését úgy a ftörésvonal mentén, Bélapátfalván, Monosbélen és Nagy-

bátoron, valamint a neogén szénmedence területén, Balaton, Borsod-

nádasd mellett szintén egyes törésvonalak mentén, az egri középpont-

ból kiinduló hullámok okozták. (Relais rengés.)

Hasonló, már meglév feszültség lehetett Mátranovákon is. Itt

3Földtani Közlöny. LV. köt. 192.3.
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köröskörül csak III—IV. fokos ersség volt a rengés, ellenben a

mátranováki bányavidéken a VI-os és e körül az V-ös ersségi fokot

észlelték. Ez eset is úgy magyarázható, hogy a felgyülemlett feszült-

ség az itt lév ÉK—DNy-i irányú, a miocén rétegeket áthatoló

vetdések mentén, az egri rengési hullámok hatására váltódott ki,,

ami e kett összetevdéseként erteljesebb helyi rengést hozott létre.

Hasonló esetet kell feltételeznünk Szalonnán és Budapesten (fleg a

budai oldalon), ahol aránylag nagyobb ersség rengést éreztek, amin!

az várható lett volna. A vetdések e helyeken mindenütt kimu-

tathatók.

Meg kell még jegyeznem, hogy a külszínen észrevehet és térké-

pezhet vetdéseken kívül még tömérdek kisebb-nagyobb rejtett, a

külszínen fel nem ismerhet vetdés húzódik végig a leírt terület réteg-

csoportjaiban, amelyek a kimutatható vetdésekkel általában mindig

párhuzamosan haladnak. Mindezek kétségkívül bizonyos mértékig be-

folyásolták a földrengési hullámok erejét, sebességét és irányát; hol

ersítették, hol gyengítették azokat. Ezenkívül befolyást gyakorolhatott

a kzetek minemsége és azok változása is. Mindezek azonban már
oly aprólékos részletek, amelyekbe tüzetesen behatolni lehetetlen.

Ki kell azonban itt emelnem a Bükk-hegység viselkedését a föld-

rengéssel szemben. A Bükk-hegység régi, kemény szilárd kzetekbl, a

karbon mészköveibl, homokköveibl és agyagpaláiból, porfiritoidok-

ból, diabázokból s a triász mészköveibl épült fel, amelyekre aláren-

delten, vékony takaró alakjában az eocén mészk is rátelepült. E régi

kzettömegbl álló hegység a földrengési hullámokat alig vette át

és alig továbbította. Egész közel Egerhez, a várostól ÉK-re 2'3

km-re, a Nagy Eged tövében a Legányi-gazdaságban csak a IV. ersségi

fokot érezték; a nagyobbrészt lakatlan Bükkben pedig (Répáshuta, Ó- és

Újhuta) csak a III. fokra tehet a rengés erssége. A Bükk tömege

tehát, azt mondhatjuk, aszeizmikus szigetként szerepelt s a földrengési

hullámok a föld felszínén a Bükköt megkerülve gyrztek tovább a

harmadkori halomvidéken. E megállapításokból nyilvánvaló
,
hogy a

földrengés fészke (hipocentrum) a külszin alatt csak csekély mélység-

ben lehetett a fiatalabb harmadkori rétegek tömegében. Az egyetemi

Földrengéstani Intézetben eddig végzett számítások ezt megersítik.

A földrengés lefolyása és hatásai. A frengést január 30-án

este 7 óra 45 perckor egy kisebb elrengés elzte meg földalatti moraj

kíséretében. Eger DK-i részén, a tihaméri malom lakóházában ÉK—DNy-i

irányú, lassú hintáló mozgást figyeltek meg. A vízszintes irányban

történt elmozdulás nagysága kb. 3 cm-nyinek látszott. A város köze-

pén csak az ablaküveg megzörrenésébl tudták a legtöbben, hogy kis

földrengés volt. Egerben a villanytelepen és Deménden zuhanásszer
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hangot hallottak, kis rengés kíséretében. Ostoroson gyenge rengést

éreztek kis moraj kíséretében.

A januárius 31-én reggel 8 óra 5 perckor történt frengés

legersebben hatott Ostoroson és Egerben. Ostoroson (IX.) az els

flökés 5—10 másodpercig s a második lökés kb. 5 perccel az

els után, 3—5 másodpercig tartott. Az els lökés eltt moraj nem

volt
;
a frengésekkel egyidejleg ers, mennydörgésszer, mások szerint

gyors ágyútüzeléshez hasonló moraj volt hallható, amely a megfigye-

lk szerint ÉNy-ról DK-nek, Eger—Kistálya irányában haladt s a

rengés után is hallható volt. Az els flökést sokan alulról felfelé

irányúiénak érezték; a szobában lév kisebb tárgyak felugráltak, az

asztalon lev tárgyak 3—4 cm.-re felugráltak (Valkóczy J., Zapády E.),

amely jelenség az epicentrális területre utal. Utána gyors rostáló

mozgás következett. A rengés haladásának irányára nézve s a rostáló

mozgás irányára nézve ellentmondó megfigyelések vannak, ami epi-

centrális területen nem meglep. A rengés haladási irányára vonat-

kozólag legvalószínbb az az észlelés, hogy ÉNy. fell DK. felé haladt

a rengés. Mások erre merleges, ÉK—DNy-i irányt véltek megfigyelni.

Legtöbben csak a gyors rostáló mozgást észlelték, amelynek iránya

ÉÉNy—DDK-i, mások szerint ÉÉK—DDNy-i volt.

A földrengés következtében a falak, mennyezetek ersen meg-

repedeztek, tzfalak, oromfalak, vagy azok fels részei (helyi elneve-

zés szerint ,,vértelek“) és kémények egészen ledltek, vagy jelentéke-

nyen megsérültek. Egyes házak annyira megrongálódtak, hogy a bennük

lakókat ki kellett lakoltatni. A templom északi oldalán lév mellék-

hajó mennyezete leszakadt. A riolittufába vágott barlanglakások er-

sen szenvedtek a rengés következtében. Tíznek a mennyezete beszakadt

és soknak az elépítményei is tönkrementek; a többi barlanglakás

mennyezete is állandóan omladozik, úgyhogy több közülök élet-

veszélyes.

A fr. egyéb hatásai a következk voltak: sok helyütt leheteti

látni a gerendák emelkedésének és sülyedésének nyomait. (Valkóczy.)

Ez szintén alulról felfelé irányuló lökésre utal. Az épületekben számos

tárgy feldlt, vagy leesett (edények, képek stb.), a felfüggesztett tár-

gyak, pl. lámpák ersen kilengtek, az ajtók, ablakok ersen meg-

rázkódtak. Figyelemreméltó volt a temetben a síremlékekre gyakorolt

hatás. A síremlékek hosszabbik éle ÉNy—DK-i. Sok egy darabból

álló sírkereszt ÉK. felé elhajlott s közülök több, (amelyek lágy riolit-

tufából készültek), kettétört. A letört darab ÉK. felé esett. A több

darabból álló obeliszkek fels részei az óramutató járásával megegyez
irányban kb. 2'8 cm-nyire elmozdultak. A kémények pedig állítólag

észak felé estek le. E két irányból következtetni lehet a flökés irá-

3
*
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nyára. A temetben tapasztaltak pl ÉK—D.Ny-i irányú lökésre utalnak

(a község ÉNy-i végén) ; a kémények lehullása északi irányt jelez.

A község 406 épületébl csak 8 maradt sértetlen; a megsérültek

közül 135 ház és barlanglakás veszélyes sérüléseket szenvedett. Számos
családot ki kellett lakoltatni összesen kb. 70 életveszélyesen megron-

gálódott házból és barlanglakásból. A kilakoltatottak egy része ideig-

lenesen összetákolt kunyhókba húzódott. A hajléktalanok lakáshoz

juttatása céljából Borsodvármegye közigazgatása nagy tevékenységet

fejt ki. A lakóházakban és középületekben okozott kárt a szakérti

vélemény közel 7 milliárd koronára becsüli.

Eger város (IX—VIII) területén igen különbözképen hatott

a földrengés. Sok helyütt a rengés — bár azt ersen érezték — csak

kisebb kárt okozott. Legkisebb kárt szenvedett a Deák Ferenc-utca,

a Sánc és a Tetemvár vidéke, továbbá a Belváros. A Kossuth-tér,

Szervita- és Dobó-utcák tája, a ftemplom, a színház s a környékbeli

épületek csaknem sértetlenek maradtak. Fleg a Deák F.-utcában alig

történt kár, amit a helyi földszerkezeti viszonyokon kívül az ottani

épületek jól megépített volta magyaráz meg.

Ellenben igen ersen jelentkezett s nagy károkat okozott a rengés

a város DK-i részén a makiári külvárosban, nevezetesen az Újsor-

utca északi, a Maklári-út középs s a Kertész-utca déli szakaszán.

A legnagyobb károk a város nyugati részén, a Csíki Sándor-utca és

Kisfaludy-utca táján történtek. Ennek oka a földrengésnek e tájon

nyilvánult nagyobb erején s egyebeken kívül az, hogy itt nagyobb

épületek állanak.

A makiári külváros délibb részén, a városi villanytelepen ers
DK—ÉNy-i irányú rostáló-mozgást éreztek, az épületek mozgásba

jöttek, a falak megrepedeztek, a tzfalak, oromfalak fels részei s a

kémények leomlottak, a különböz tárgyak ÉNy., vagy DK. felé ledl-

lek, a felfüggesztettek ez irányban ersen kilengtek. A második ers
lökésre a villanytelep lakóépületének emeletén egy 3 m magas kályha

tetején álló váza felugrott s 2‘30 in távolságra elreesett. Ez alulról

felfelé irányuló lökésre utal, ami az epicentrális terület sajátossága.

A Kertész-u. 82. sz. alatt lev gazd. népiskolában szintén DK—ÉNy-i

irányú gyors rostáló rengést éreztek. (Gajda Gy.) A keletibb része-

ken, a Maklári-úton s az Újsor-utcában ÉK—DNy-i volt a gyors

rostáló rengés; ezt tapasztalták pl. a Preszler-féle szeszgyárban s

a tihaméri malomban. Itt is nagy volt a kár mindenütt. Falak, tz-

falak, mennyezetek, oromfalak sokhelyütt egészben, vagy részben

leomlottak vagy megrepedeztek és sok kemény ledlt. A szeszgyár

kéménye meghasadt s a fels részét le kellett bontani s újraépíteni.

A város e része mögött, kissé keletre, az Új-Rókus temet sírköveinek
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ogy része, amelyek a lágy riolittufából készültek, eltörtek, s a letört

darabok keletfelé zuhantak. A több darabból készült obcliszkek fels

részei az óramutató járásával ellenkez irányban tetemesen, 25°-kal

elfordultak s emellett a súlypontjuk kb. 6 cm.-rel ENy. felé ugrott.

Ennek következtében egy 42'5—31 cm élhosszúságú obeliszkrészlet

ftK-i sarka kb. 17'5 cra-rel, l)K-i sarka kb. 11'5 cm-rel mozdult tovább.

(Lásd az 1. ábrát). Megjegyzem, hogy az obeliszkek hosszabbik éle

eredeti helyzetökben ftÉNy—DDK-i (23 1
' 2°—ll h 2°) irányú volt.

Az izraelita temetben, amely a város DNy-i részén fekszik, kb.

35 darab sírk részben ledlt, részben elferdült s több k kettétörött.

A Széchényi-utca környékén megint jelentékenyebb károkat látunk.

Itt több épület súlyosabb vagy könnyebb repedéseket szenvedett,

1. ábra.

.4 földrengés következtében elmozdult sírkövek az egri j-Hókiis-temetJben.

1. ÉK-rl, 2. DK-rl, 3. DNy-ról levéve.

kémények leomlottak, stb. Nagyobb károk történtek a cisztercita f-

gimnázium épületében és a cisztercita templomon. (Lásd alantabb

á 45. oldalon részletesebben.)

Innét felfelé NyÉNy-ra, a Csiki Sándor-utcában és ennek kör-

nyékén szintén sok kár történt. Itt egyes falak megrepedeztek, sok

tzfal és oromfal, illetve ezek fels része (helyi elnevezés szerint

,,vértelek“) ledlt. A tapasztalat szerint fleg az észak—déli irányú

tz- és oromfalak dltek le e tájon keletre, vagy nyugatra, míg a

K—Ny-i irányú falak általában alig sérültek meg. A kémények sok

helyütt ledltek nyugatra, vagy keletre. A katonai épületek is ersen

megsérültek, mint a laktanya, a csapatkórház s a fertzbeteg-pavillon.

Tanulságos példát nyújt a csapatkórház egyemeletes épülete. Ennek

észak—déli irányú ffalai az épület legnagyobb részében mitsem szén-
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védték
;
ellenben a K—Ny-i irányú közfalakon keletrl nyugatra, felül-

rl lefelé kb. 45° alatt haladó s alárendelten erre merlegesen haladó

repedések képzdtek. Az épület É-i és D-i vége legersebben meg-

rongálódott. Itt mindkét irányú fal, fleg ott, ahol a mennyezettel

érintkezik, ers rongálódást szenvedett az emeleten.

A Kisfaludy-utcában és annak környékén (a tisztviseltelepen)

szintén jelentékeny károkat okozott a KDK fell jöv földrengés.

A házak külsején kisebb-nagyobb sérülések, repedések, vakolathullások

láthatók és a kémények is több helyütt ledltek. Az épületek belsejé-

ben, fleg a Ny—K-i irányú falakon repedések támadtak, számos tárgy

felborult, leesett vagy kilengett, a tetkön a zsindelyek táncoltak,

stb. (Szikszay Gy., Czúnya S., Vajda J.) A gyors szitáló mozgás

e tájon K—Ny-i, vagy KDK—NyÉNy-i irányú volt s elször süvít,

majd robajszer hang kísérte. Kivételesen alulról felfelé irányuló moz-

gásról is tettek jelentést, fgy a fertzbeteg-pavillon egyik lakója

a rengés idején ágyban feküdt s azt tapasztalta, hogy elször az

ággyal együtt emeldött, majd kelet felé dobatott. Délebbre, a szlé-

szeti iskolában K—Ny-i irányú volt a földrengés kilengése; a Ny—K-i

falakon itt is diagonális repedések támadtak s helyenkint, fleg az

épület déli részén a fal és a mennyezet érintkezési vonalán nagyobb

repedés és vakolathullás történt. A gyengébb építkezés miatt tetemes

károk állottak el a Kapás-utca és a Tóth-utca vidékén, az ú. n.

Szálában, valamint a Cifrakapú-utca környékén is.

A hozzávetleges megállapítás szerint a városban veszedelmesen

megsérült mintegy 200 ház, amelyek közül 15 teljesen lakhatatlanná

vált. Leomlott, vagy igen ersen megrongálódott kb. 3000 kémény és

1500 darab tzfal, vagy oromfal. Úgyszólván nincs ház Egerben,

amely a földrengés kisebb-nagyobb nyomát ne viselné (Rapcsár J.).

A városban a földrengés által okozott kár mintegy 16 milliárd koro-

nára becsülhet.

Kistályán (VIII.) a földrengés K-rl jött és NY-ra haladt.

Az els lökés után hintáié mozgás következett. A községben a rengés

jelentékeny károkat okozott. Számos ház ersebben megrongálódott;

közülök három annyira, hogy a lakókat ki kellett bellük telepíteni

;

tzfalak, homlokfalak és kémények ledltek, — többnyire kelet felé —
falak megrepedeztek, stb. A templomban az 1903. évi földrengés alkal-

mával az ablakok mellett képzdött repedések újból megnyíltak és

újak is támadtak; a torony is megrepedt s a rajta lev kereszt is

NY. felé elgörbült. A sekrestye s annak különösen a boltozata ersen

megrongálódott. A kár 3 ós fél milliárd koronára becsülhet.

Andornakon (VIII.) a rengés hasonló ersség volt. Itt hat
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súlyosan megrongált házból kellett a lakókat kilakoltatni. A kár kb.

fél milliárdnyi.

Egerszalókon (Vili.) ÉK— DNY-i irányú rostáló mozgást ész-

leltek. A házfalak közül sok megrepedezett, tzfalak, oromfalak, ké-

mények leomlottak. 5 ház ersen, 200 ház többé-kevésbbé megrongá-

lódott, 85 kémény leomlott vagy megrongálódott, 60 ház épen maradt.

Ersebben megrongálódott a plébánia-épület, de különösen a templom,

ahol hatalmas repedések támadtak az ablakok fölött s a mennyezet

bolthajtásán. A riolittufába vágott barlanglakások közül is több be-

szakadt. A legtöbb kár a község „Sáfrány" nev részén volt, ami az

e tájon épült régi házak rossz építkezésével áll kapcsolatban. A barlang-

lakások is itt vannak. A kárt kb. 2 milliárd koronára becsülték.

Novajon (VIII.) ÉNy—DK-i irányú hullámszer mozgást ész-

leltek, tompa, mennydörgésszer moraj kíséretében. A rengés követ-

keztében kb. 160 ház megsérült, köztük 10 ersebben s kb. 50 kémény

ledlt. A község DNy-i, u, n. csabai részén a riolittufába vágott bar-

langlakások ersebben szenvedtek.

Bertamajorban (VII.) Ny—K-i irányú rázásszer földmozgást

észleltek, nagy földalatti moraj kíséretében. A szilárdabb épületek

megrázódtak, a vakolat s a díszítmények itt-ott lehullottak, a beren-

dezési tárgyak elmozdultak, edények lezuhantak, képek, függlámpák

erteljesen kilengtek. A gyengébb építkezés cselédházak falai megre-

pedeztek, az oromfalak fels részei leomlottak, kémények ledltek.

(Gallassy J.)

Szomolyán (VII.) az els lökés Ny-ról jött s rázásszer Ny—K-i

irányú mozgás volt észlelhet. A háztetn a zsindelyek felugráltak,

a községben kisebb falrepedések történtek s néhány kémény leomlott.

Hasonló ersség és irányú volt a rengés Bogácson és Tibold-

darócon is.

Deménden (VII.) NyÉNy—KDK-i irányú gyors rostáló mozgást

észleltek, kb. 5 perccel késbb következett a második rengés. Számos

kisebb repedés támadt s kb. 35 kémény leomlott vagy megsérült, számos

tárgy feldült, vagy kilengett.

Felnémeten (VII.) K—Ny-i irányú hintáié mozgás volt észlel-

het, dübörgésszer hang kíséretében. Igen sok házon kisebb repedések

képzdtek s számos kémény ledlt. Mezkövesdeji (VII—VI.) DNy—ÉK-i

irányban kileng három ers lökést éreztek, ers dübörgésszer hang

kíséretében. A falakról a vakolat levált s több helyütt repedések is

képzdtek. Néhány kémény ledlt; a lakásokban lév tárgyak meg-

mozdultak. A lakosok ijedtökben az utcára menekültek. Nagyobb kár

nem volt. (Répászky T.)

Noszvajon (VI.) Ny—K-i irányú rázásszer mozgást észleltek,
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néhány kis repedés támadt s néhány kémény ledlt. A szobákban álló

tárgyak megmozdultak és zörögtek. Kerecsenden (VI.) ÉK—DNv-i
irányú szitaszer mozgást észleltek, dübörg hang kíséretében. A köz-
ségtl ÉK-re es erdcske fái elbb kezdtek hajladozni és zúgni, mint
a tle DNy-ra lev erdcskéé, ami a földrengési hullám haladásának
irányát jelzi. A község épületeinek falain itt-ott kisebb repedések kép-

zdtek, mint a templomon is, ahol az új freskók megsérültek s néhány

kémény rongálódott meg. Felsötárkányon (VI.) D—É-i irányú rengést

állapítottak meg, délfell jöv zúgás kíséretében. Néhol a falakon

kis repedések támadtak, néhány kémény leomlott és kisebb tárgyak

eldltek. A Bükk ÉNy-i oldalán Monosbélen, Bélapátfalván
, Balatonon

és a borsodnádasdi lemezgyárban (VI—VII.) szintén erteljesebben je-

lentkezett a földrengés; a rengés iránya itt DK—ÉNY-i volt. Ugyan-

csak ersebb rengés jelentkezett Mátranovák bányatelepen (VI.) is,

elszigetelten a kisebb mértékben megrázott területen.

Valamivel kisebb ersség volt a rengés az apátfalva-monosbéli

nagy törésvonal DNy-i folytatása mentén, Nagybátorban (V—VI.),

ahol az 5—6 másodpercig tartó rengés hajómozgásszerü volt. Moraj

kíséretében a tetzet recsegett s a vakolat hullott. A rengés iránya

itt is DK—ÉNy-i volt. Hasonló ersség lehetett a földrengés a Bükk-

hegység karbon-képzdményein épült Szarvask községben is, ahol a

tetzet recsegése, vakolatok megrepedezése és ers robajszer hang-

kísérete mellett hullámzó földmozgást észleltek. Kb. hasonló volt a

rengés a felnémeti szénbányánál is.

Ennél kisebb ersség volt a földrengés Hevesaranyoson, Borson

s az egercsehi Lipótakna táján, ahol a rengés erssége a külszínen

már csak az V. fokot érte el. A Lipótakna mellett a külszínen (1, 6d)

folytonos, mintegy 3 percig (?) tartó ers rázkódást észleltek, aminek

következtében a falakon függ tárgyak lengésbe jöttek, st a bútorok

is ers rázkódást szenvedtek. Kár nem történt. Az akna mélyében a

rengést nem érezték.

Az utórengéseket, a jelentkezésükkor észlelt jelenségeket „a ren-

gések idpontjai" cím fejezetben már ismertettem s így szükségtelen

azokra itt újból visszatérnem. Mindössze annyit jegyzek meg, hogy az

észlelk szerint* az epicentrális területen valamennyi utórengést hang-

tünemény is kísérte; továbbá, hogy Egerben az utórengéseket többnyire

délrl jövnek érezték (az epicentrum fell), s a hang is délfell

hallatszott, bár a kilengés Ny—K-i, vagy K — Ny-i volt. (Rapcsák J.,

Gajda Gy.)

A frengés kísér jelenségei a középponti területen. Az

egyes rengéseket, nevezetesen a frengést, de az el- és utórengéseket

is hangtünemény kísérte a középponti területen. A frengést kísér
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földalatti morajt az epicentrum táján mennydörgésszernek mondták.

Az epicentrális területtl kissé távolabb es helyeken ersebb vagy

halkabb dübörgésnek hallották azt. A hangtünemény a frengéskor az

epicentrum táján a rengéssel egyidejleg jelentkezett, másutt, a helyi

körülményeknek megfelelleg, részben megelzte a rengést s részben a

rengés után is folyton távolodva hallatszott. Erre nézve elég jó meg-

figyelések vannak. A triász és eocén képzdményekbl álló Nagy Eged

teteje alatt dolgozó munkások délnyugat fell hallották a morajt,

elször közelebbrl (kb. az egri makiári külváros tájáról), azután

távolabbról. Ostoroson Eger — Kistálya irányában hallatszottak a

morajok. Bertamajorban a dübörgést NyDNy. fell, Eger fell hallották

s ez irányban a moraj távozása mindig halkabban és halkabban

hallatszott. Szomolyán a földalatti moraj DNy. fell hallatszott s

ebbl az irányból a rengés után is mindig halkabban volt hallható.

Kerecsenden és Egerszalókon Eger irányából hallották a morajt, Fels-

tárkányon déli irányból hallottak a rengéskor zúgást, tehát igen csekély

hangtüneményt. Figyelemreméltó, hogy az 1903. évi rengéskor ugyanitt

szintén igen csekély volt a hangtünemény (3, 21 és 26). Ez talán arra

vezethet vissza, hogy az epicentrális terület s a szóbanforgó község

közt elég tetemes magasságú és tömeg mesozoikus képzdményekbl
álló hegyvonulat, a Nagy Eged—Várhegy vonulata fekszik, amely

mintegy ernyként szerepelhetett a levegben tovaterjed hanghullá-

mokkal szemben. Eger város közepetáján lakók az utórengéseket

kísér morajokat mindig déli irányból hallották.

Számos szemtanú megemlékezett a föld felületén végigfutó,

szemmel látható hullámrrwzgásról is, ami a rengések centrális területein

úgy látszik nem ritka jelenség. Egerben a következket észlelték :

Egy kistállyai lakos Eger egyik utcájának nyugati oldalán állva

látta, hogy az utca túlsó, keleti oldala gyorsan emelkedik, hullám

módjára feléje tart, alatta gyorsan továbbhalad, t jócskán megin-

gatva. A város ÉNy-i részén lév küls vásártéren haladva, a hegy-

bíró látta, hogy a téren magányosan álló kis vámolóház elször

kelet felé elhajlik, majd megint visszahajlik (tehát egy keletrl jöv
földhullám emelked része emelhette fel az épületet). Kistályán a kb.

NyK-i irányú templom közelében állott és a felé nézett Bgs Gábor
kistályai lakos a rengés idpontjában. Szerinte a rengés elször

a templom keleti, hátsó részét kapta meg, majd a templomtet gerincén

kígyószer mozgással végigszaladt, ami közben a tetcserepek felugrál-

lak s részben lehullottak. Legutoljára a templom eltti lépcsfok

faragott kóckaalakú riolittufa ktömbjei ugráltak fel egy kissé. Ezek

helyükre visszazuhanva, az óramutató járásával egyez irányban 1—

2

cm-nyire kissé elmozdultak, amiközben kisebb szilánkok lepattogtak róluk.
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A Nagyegedhegy déli oldalán kb. 100 méterrel magasabban a

Legányi-tanvánál a munkások látták, hogy a kocsi a lóval együtt

emelkedik, majd sülyed. (Legányi F.) Szomolyán a községi jegyz
érezte az udvaron állva, hogy egy földhullám halad el a lábai alatt

s egyszersmind látta, hogy a községháza tetején Ny.-ról kelet felé

hullámszer mozgás fut végig, miközben a zsindelyek felugrálnak.

Több helyütt a fák hajladozását, mozgását észlelték; Kere-

csenden jól lehetett látni, hogy elször a községtl ÉK-re lév fák,

majd a tle DNy.-ra lév erd fái kezdtek el mozogni, zúgni.

A földrengés hatása a föld felszínére, a talajvízre és a

hévforrásokra. A földrengés a földkéreg felületén igen csekély defor-

máló hatást gyakorolt. Mindössze Ostoroson és Kistályán említették,

hogy a föld felszínén hasadékok támadtak; mikor ottjártam, ezek már
nem voltak láthatók. Ostoroson a lakosok állítása szerint a templom-

tól a harangozó lakásáig ÉNy—DK-i irányban kb. 35—40 m hosszú

és 2—3 cm. széles hasadék képzdött, valamint ugyanilyen irányú,

de jelentéktelenebb hasadék jött létre a község keleti oldalán lév
barlanglakások táján is. Nevezetes, hogy e repedések iránya meg-

egyezik annak a vetdésnek csapásával, amelynek mentén a zökkenés

is történhetett.

A földrengés a talajvízre aránylag nem gyakorolt nagy hatást.

Ez könnyen érthetvé válik, ha figyelembe vesszük, hogy az egész

megelz év rendkivül száraz, csapadékszegény volt s a talajvíz

rendkívül alászállott. Ostoroson a f-utca vonalában és Kistályán

több kút apadt, más kutak vize ellenben emelkedett s emellett meg-

zavarodott. Egerben a Széchenyi-utcában Kánitz D. házában lév
kút vize majdnem teljesen elapadt.

A várostól nyugatra es katonakórház mögött, ettl 40 méterre

es kút vize, mely 3 m magas volt, teljesen kiapadt. Viszont ezen

kúttól 200 m-re északnyugatra, Várkonyi József kútjában a vízszín

kb. 1 m-t emelkedett a földrengés után. A Bethlen-utca 16. sz. ház

eltti közkút vize és a Kertész-u. 3. sz. ház kútjának vize a föld-

rengés hatása alatt zavarossá vált. A Bethlen-u. 14. sz. alatti ház

kútjának vize kb. 60 cm-t emelkedett. A Cifrakapu-utca 53., 55. és

59. szám alatti házak kútjai, melyekben mintegy 3 m. magas víz

volt, kiapadtak. Az 59. számú háznál lev kutat a földrengés után

kitisztíttatták. A tisztítás után a kút vize ismét hirtelen felfakadt

és ersen felemelkedett. (Rapcsák J. tanácsos közlése).

Az egri hévforrásokon, amelyek több vetdés keresztezdési pont-

ján fakadnak fel, Bárány G. szerint csak csekély változás történt

a földrengés következtében. A hévforrások hmérséklete nem változott.

A „Városfejleszt R.-T.“ mosódájának („kismosóda") forrása a rengés
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után sárga iszapot hozott fel, aminek következtében a mosoda vize

csakhamar annyira megsárgult, hogy a mosást abba kellett hagyni s

csak harmadnapra tisztult meg annyira, hogy a mosást újra lehetett

kezdeni. A mosodában vízvétel céljára lesülyesztett 30 cm-es cs el-

iszaposodott. A jelenlegi férfiuszoda („nagy melegvíz
41

) középs két

nagy forrásánál igen gyenge iszapfelhozatal volt észlelhet. A ni
uszoda éppen le volt eresztve, a medencében megmaradt víz kissé

mozgott és szürkés-zavarossá vált. A gzfürd (azeltt tükörfürd)

nagy medencéjében semmiféle változás nem volt észlelhet. (Bárány G.)

Ez adatokból nyilvánvaló, hogy a hévforrásokat felhozó vetdések

némelyike mentén a rengés következtében kis mozgás szintén történt.

A földrengés az emberekre és állatokra nagy hatást gyakoroll

(9, 61 ). E helyütt mindössze csak azt jegyzem meg, hogy emberélet-

ben nem esett kár; mindössze néhány kisebb sérülés történt.

A földrengés tanulságai gyakorlati szempontból. Ha a föld-

rengés által okozott károkat gyakorlati szempontból vizsgáljuk, úgy
azokból több értékes tanulságot vonhatunk. Kétségtelen ugyanis, hogy

ott, ahol komolyabb károk történtek, ott gyakran — de nem mindig —
más okok is közremködtek a földlökéseken kívül abban, hogy a ron-

gálódások létrejöttek. Mindenekeltt fel kell említenem az építkezés-

hez felhasznált anyag kifogásolható minségét, illeíve a gyenge épít-

kezési módot. Egerben és az összes környékbeli falvakban igen álta-

lános volt s ma is elterjedt a riolittufa tömbökbl való olcsó épít-

kezés. A riolittufát a környéken sidk óta fejtik s fleg régebben a

kifejtett szabálytalan tömbökbl cyclopsfalak módjára emelték az épü-

letek falait olymódon, hogy a nagyobb darabok közeit kisebb kdara-

bokkal tömték be s ragasztó anyagul nem habarcsot, hanem polyvával

kevert sarat használtak (pl. az egerszalóki „Sáfrány" községrészben).

Az ilyen házak, nem lévén a megfelel kötéssel, szilárdul építve, a

rengésnek nem bírtak ellenállni. Azok az épületek, amelyek bizonyos

méretek szerint kifaragott riolittufa-tömbökbl, megfelel falkötéssel

épültek, azok csak alárendelt mértékben szenvedtek. A rosszabb min-
ség téglából, továbbá a téglából és riolittufa-tömbökbl vegyesen

épült, gyengébb szerkezet, továbbá rosszul alapozott házak álta-

lában szintén jobban szenvedtek. A jó téglából rendes falkötéssel

épült jó szerkezet házak jóformán semmit sem szenvedtek. Felemlít-

het, hogy a Preszler-féle szeszgyár téglakéménye ersen megrongáló-

dott; ellenben a 40 m magas, riolittufa-tömbökbl épült régi minaret-

nek nem történt baja, mindössze a középmagasságában repedt meg
egy-két k. A legtöbbet szenvedtek a fels kiálló tzfalak és orom-

falak és pedig nemcsak az ersebb kilengés következtében, hanem

mindenesetre a kevésbbé gondos építkezési mód következtében is. Fel-
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tnén szenvedtek továbbá azok az épületrészek is, amelyeket utólag

építettek valamely már régebben álló épülethez. Itt nem lévén szó

rendes falkötésrl, az utólag épített rész nem lenghetett együtt a f-
épülettel, ezért attól elvált s falain is nagyobb hasadékok támadtak.

Ez az eset forgott fönn pl. az ostorosi templomnál
;
az északi mellék-

hajója utóbb épülvén, leszakadt a mennyezete oly módon, hogy a tartó

fagerendák a fal mellett mintegy lemetszdtek. Figyelemreméltó továbbá,

hogy a bolthajtások egyik félesége (dongaboltozat) — amely fleg
egyházi épületeknél fordul el — sok helyütt ersen megrongálódott.

Rapcsák J. mszaki tanácsos úr a földrengés által Egerben

okozott károkra vonatkozólag a következket volt szíves közölni r

A károk fleg ott állottak el, ahol az építkezés maga is hibás volt.

Általában a szerkezeti hiányok, vagy hibák mindenütt kitntek. Azok
a kémények dltek le fképpen, amelyek nem megfelel habarccsal voltak

felfalazva, vagy amelyek régiek voltak s amelyeknél a habarcs már
nem tartott. A tzfalak közül fleg azok dltek le, amelyek nem
voltak kellképen bekötve. A nagy és nehéz tzfal-takarókövek,

amelyek a régi épületeknél gyakran elfordulnak, majd mindenütt

lehullottak. A Cifra-téri elemi iskolánál a rossz szerkezettel megépített

tet az épület falait szétnyomta. A tisztviseltelepen lév házak fleg

azért szenvedtek annyi kárt, mert nem épültek kell szolidsággal.

Figyelemreméltó a boltozatok viselkedése a földrengéssel szem-

ben. A kupolaboltozatok, amelyeknél gyrfeszültség lép fel és amelyek

ha lejjebb is sülyednek valamit, ismét egyensúlyi állapotba jönnek,

alig szenvedtek. Nem mondható ez azonban a dongaboltozatokra

vonatkozólag, fleg ha keresztirányban kapták a rengést.

A földrengés, okozta legsúlyosabb rongálások azok, amelyek a

falak lengéseibl eredtek és a rajtuk nyugvó boltozatok megrepedését

eredményezték. A dongaboltozat, mint nyilást áthidaló szerkezet a

földrengés szempontjából igen kedveztlennek mondható, miután táma-

szainak mozgásával szemben rendkívül érzékeny. Ahol ersebb volt

a földrengés, úgyszólván az összes dongaboltozatok megrepedtek. így

igen ersen megrepedtek a boltozatok az alapítványi ni kórháznál

és az itteni templom kórusánál, ahol a kórus felett lev torony er-

sebb kilengése volt fként az oka a nagyobb repedések keletkezésé-

nek. Ersen megrepedt a minoriták temploma melletti rendházfolyosó

boltozata is, ahol ugyancsak a templom ersebb kilengése okozhatta

a nagyobb mérv rongálódást. A templom függ kupola-boltozatai

viszont semmit sem szenvedtek. A Szt. Ferenc-rendiek templománál

az arcus triumphalis sérült meg ersen. A záradék egyik köve ugyanis

annyira meglazult és lecsúszott, hogy a boltív azonnali kijavítása

vált szükségessé.
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Szenvedtek még más épületeknél is a boltozatok, mint a i'reál-

iskolánál, a régi katonai tisztilaknál, stb., de a legsúlyosabb rongá-

lást szenvedte a cisztercita fgimnázium egyik folyosójának boltozata,

amelyet teljesen le kell bontani és fképen a ciszterciták 1740 körül

épült templomának boltozata.

E templom fhajójának 11'60 méteres nyílását 30 cm ers fél-

körü dongaboltozat íveli át. A dongán 7 méteres távolságokban er-

sít ivek vannak. A földrengés következtében a boltozat eltorzult,

amennyiben a tetpontnál süllyedés a nyílás negyedeiben pedig a fél-

körhöz képest emelkedés állapítható meg. Ezek az alakváltozások

azonban egész nagyságukban nem a mostani földrengés folytán kelet-

keztek, mert több jel arra utal, hogy a száz évnél idsebb boltozat

máskor is megrongálódott és javításra szorult. A város történetébl

tudjuk, hogy a régi templomot az 1827-i tzvész is nagyon meg-

viselte és azután évekig állott fedetlenül, fagyban és esben. Ez az

állapot nagyon elgyengítette a boltozatot.

A boltozat annyira megsérült, hogy tekintettel a téglaanyag

gyenge minségére, már az egész boltozat lebontásának a gondolata

is felmerült. A Miháilich Gyz dr. és Wálder Gyula megyetemi
tanárok által tervezett megersítéssel azonban a szép iNNOCENT-freskók

által díszített boltozat megmenthet lesz.

A boltozat rekonstrukciójának alapgondolata az, hogy az ersen

megrongált helyeken és fleg az ersít boltíveknél a boltozat vas-

betétes boltozattá alakíttatik át, amelynek érzékenysége az alátámasztó

falak esetleges mozgásával szemben kellen csökken. Még inkább

csökken a bolt ozat érzékenysége azáltal, hogy a boltíveknél vonóvasak

is beépíttetnek. A betonozáshoz Wolfholz-féle cementfecskend alkal-

mazása van tervbe véve.

A fszékesegyház, amely a gyengébben megrázott területen van,

károkat nem szenvedett. A vele szemben lév érseki lyceum azonban

a keleti részén megrongálódott. Ers repedések képzdtek a torony

mellett, amely repedések fleg a torony ersebb kilengése következté-

ben állottak el.

A földrengés által okozott kár Egerben mintegy 16 milliárd

koronára tehet. Az els becslések jóval kisebb kárt állapítottak meg.

(10, 60.) Ez azzal magyarázható, hogy a legtöbb épület nem annyira

a külsre nézve sérült meg, mint inkább maguknál a szerkezeteknél

állottak el súlyosabb természet és csak nagy költséggel helyreállít-

ható károk, amelyeket az els futólagos kármegállapításnál sokszor

észre sem vettek, vagy kisebb jelentségnek minsítettek.

Felemlítésre érdemes e helyütt még a makiári templomon okozott

rongálódás is. Rapcsák tanácsos úr szerint a makiári templom bol-
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tozata is ersen megrongálódott a földrengéstl. Az ersít boltívek

mindenütt megrepedtek a boltívzáradékoknál, az egyik boltívbl pedig

mintegy 20—30 darab tégla is kihullott. A boltív így veszélyes álla-

potba került, mert az eddigi 60 cm vastag ívbl a záradéknál csak

15 cm vastagság maradt meg, amely a boltozati nyomás felvételére

nem elégséges. A boltív csak komplikáltabb munkával lesz helyreál-

lítható.

Meg kell e helyütt jegyeznem azt is, hogy a földrengés pusztító

hatását elsegítette helyenkint a feltalaj kissé labilis, csúszásra

hajlamos volta is. Ez az eset forog fönn Eger nyugati részén. Bárány
G. nyug. városi fmérnök szerint már régi id óta tudott dolog volt,

hogy a Csiki Sándor-utca épületein idnkint kisebb-nagyobb repedések

támadnak. 1921-ben a katonai csapatkórház jól alapozott fertz-
beteg-pavillonja minden eljel nélkül megbillent s falai megrepedeztek.

A közelben egy jól épült magános villa falai is ugyanez idtájban

ersen összerepedeztek. Már ekkor megállapítottam, hogy ezen a tájon

a feltalaj labilis egyensúlyi állapotban van s kismértékben csuszam-

lásra hajlamos, ami az említett bajokat is okozta. Mivel ugyanezen

a tájon, a Csiki Sándor-utcában, a katonai épületek táján s a szom-

szédos tisztviseltelepen aránylag igen nagy károk történtek, joggal

feltételezhetjük, hogy a rengés rázó erején, a gyengébb minség
építkezésen és elégtelen alapozáson kívül a feltalaj labilis volta is

hozzájárult a nagyobb károk okozásához. Ugyanez áll az egerszalóki

templomra nézve is. A templom szintén kevéssé állékony, csu6zamlásra

hajlamos területen épült, ami miatt már azeltt is támadtak rajta

repedések.

Hogy további bajoknak elejét vegyék, 1923-ban a templom alatt

és mellett lév területet alagcsövezték s a falakat téglapillérekkel

ersítették meg. A mostani rengésnél nemcsak a régi repedések nyíltak

meg, hanem számos új veszélyes repedés is képzdött. A templom

falainak aláfalazása azonban sokat segített. Földig lehatoló falrepe-

dések ugyanis nem képzdtek és további csúszás a templomnál nem

állott el. Ez esetben is jogosan feltételezhetjük, hogy a földrengésen

kívül végeredményben a csuszamlásos altalajnak
,
is szerepe volt a

károk létrehozatalában. Figyelemreméltó ezzel szemben, hogy a közel-

ben, állékony talajon épült harangtorony sértetlen maradt.

Egész külön megítélés alá esnek a földrengés szempontjából az

úgynevezett barlang-, vagy pincelakások. A Bükk-hegység DK-i oldalán

a nagykiterjedés riolittufa-takaró fölöttébb alkalmasnak bizonyult

arra, hogy benne kisebb-nagyobb üreget vájjanak. Ezeket az üregeket

e borterm vidéken már sidk óta készítik pincék céljaira, aminek

kitünen meg is felelnek. Ahol a riolittufa a községek területén, vagy
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azok közvetlen közelében fellép, ott a szegényebbsorsú lakosok kisebb

üregeket kivágtak benne s állandó lakásként használták azokal.

A kifejtett kanyagból sok esetben a barlanglakás elé még egy kis

elépítményt is készítettek s ezt szalmával, vagy deszkával, stb. be

is fedték. Ahol e pincék és barlanglakások ép, nem mállott és hasa-

dék- vagy vállap-mentes riolittufába mélyültek s fölöttük még tetemes,

10—20 m-nyi riolittufa-tömeg feküdt, ott egyáltalában semmi baj

sem történt a rengés következtében. (Így pl. az egri mélyenfekv

pincékben, az ostorosi nagy káptalani pincében, a veszélyeztetett

barlanglakások alatt kb. 15 m-re). Ahol azonban a barlanglakás a

mállott és egyszersmind hasadozott riolittufába mélyíttetett, a külszín

alatt csekély mélységben — úgyhogy alig volt fölötte 1—5 m vastag

fedréteg — ott a beszakadás veszélye már eleve is megvolt, mert a

fed kzetréteg nem volt elég szilárd. Ismételten elfordult már a

múltban, hogy egyes barlanglakások (Egerszalók), vagy pincék (pl.

Eger, Kisvölgy-utca 10. sz. Kiss Imre s mellette Módos Imre pincéje)

teteje részben, vagy egészen leszakadt s használhatatlanná vált.

E labilis egyensúlyi állapotú mennyezet a földrengés ersebb meg-

rázása következtében természetesen könnyen leszakadt, vagy annyira

meglazult, hogy a frengés után egy-két nappal az utórengések hatása

alatt beomlott. Ez történt Ostoroson, Novajón és Egerszalókon.

Különösen ott bizonyult veszedelmesnek a barlanglakás menyezete,

ahol a fed riolittufát felfelé szögben összefutó, illetve egymást

keresztez hasadéklapok hatották át. Kitn példát szolgáltatott erre

vonatkozólag Egerszalókon Tanner József barlanglakása, ahol a

mennyezetrl három, közelítleg csúcsban összefutó hasadéklap által

határolt, kb. 1 tonna súlyú riolittufa-tömb zuhant alá, azonban oly

szerencsésen, hogy a lakásban a fal mellett ül két embernek s az

ajtóban álló harmadiknak semmi baja sem esett.

Ilyen barlanglakások készítése az említett kedveztlen viszo-

nyokat feltüntet kzetben a jövben nem volna engedélyezend.

Amennyiben mégis riolittufába vágott lakást óhajtana ezután valaki

készíteni, esetrl-esetre volna elbírálandó, hogy a kzet ép-e, eléggé

hasadékmentes-e s hogy elég vastag fedréteg van-e még fölötte. Csak

az esetben volna a lakáskészítés megengedhet, ha e feltételek meg-

vannak. Továbbá az sem volna a jövben megengedhet, hogy a

lakosok alig 1—2 m-nyire egymás barlanglakása alatt, vagy fölött

új barlanglakást, vagy pincét mélyítsenek, amint ez pl. Ostoroson

megtörtént. Ez az eljárás az amúgy is laza összefüggés kzetet még
bizonytalanabb állékonyságúvá teszi, ami által a beszakadás veszélye

növekszik. Ostoroson, Novajon és Egerszalókon a barlanglakások

nagyobbrésze e kedveztlen viszonyokat feltüntet riolittufába mélyül.
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A gyakorlati szempontból levonható tanulságok tehát a követ-

kezk volnának: a jövben történend építkezések alkalmával lehet-

leg jó alapozású, jó anyagból készült, jó szerkezet házak építtesse-

nek, más földrengésjárta területek (Kecskemét, olasz, japán) építkezési

szabályainak legalább bizonyos mérték szemmeltartásával. A riolittu-

fába való barlanglakás vágása lehetleg kerülend; amennyiben erre

mégis sor kerülne , esetrl-esetre megvizsgálandó, hogy a kzet min-
sége azt minden veszély nélkül megengedi-e. Megjegyzem, hogy a

hazai építészek a földrengésnek ellenálló építkezési eljárásokra a

kecskeméti 1911-i földrengés alkalmából már kellképen felhívták a

figyelmet. (7, 122 )

A földrengés nyújtotta eme tanulságokat nem szabad lekicsiny-

lenünk. Eger környéke régi szeizmikus terület , ahol a földrengés meg-

ismétldése várható

;

nem volna tehát helyes, ha egy bekövetkezhet

földrengésre nem gondolnánk s el nem követnénk mindent a bekövet-

kezhet veszély és károk minél hathatósabb elhárítására, illetve ellen-

súlyozására. Olaszországban megállapították, hogy az egrihez hasonló

Vili—IX-es ersség földrengések ugyanazon a vidéken 23 + 10 éven-

kint szoktak ismétldni. Bár jóslásokba nem óhajtok bocsátkozni,

még sem hagyhatom felemlítés nélkül azt a tapasztalati körülményt,

hogy a Bükk-hegység szegélyén eddig 20—22 évenkint ismétldtek az

ersebb földrengések. Feltételezhet tehát, hogy ugyanennyi id múlva

a föld kérgében e helyütt a feszültség ismét fel fog halmozódni s

újabb rengésben egyenlítdik ki. Kívánatos volna tehát, hogy ez az

eshetség ne találja a lakosságot teljesen készületlenül.

*

Munkám befejezése s annak közrebocsátása alkalmával köszön*

temet fejezem ki mindazoknak, akik helyszíni tanulmányaimban s

adatok közlésével támogattak. Köszönetét mondok Eger város polgár-

mesterének, Rapcsák József mszaki tanácsos úrnak, Bárány Géza és

Gálffy János igazgató uraknak, Bárány László és Rohonczi M. tanár

uraknak, Gallasy István és Legányi Ferenc földbirtokos uraknak,

továbbá Ostoros, Kistálya, Novaj, Szomolya, Egerszalók, Kerecsend

és Deménd községek lelkészeinek, illetve elöljáróinak és tanítóinak

továbbá számos megfigyelnek, kik észleleteiket velem közölni szi ve-

sék voltak.

*
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