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Die aus dóm Schwefeklioxid dér Rauchgase entstandene Schwe-

felsáure speichort sich im Winter im Nebel und in dem Schnee.

Diese landet au dér Oberíláehe dér Gegenstande und löst dem edlen

Rost auf. Das gebildete Kupfersulfat entfernt sieb mit dér abflies-

senden Lsung. Steht dér Bronzeguss oder dgl. auf cinem Kalkstein-

postament, so findet Verbindung statt und das Kalkmatorial farbt

sich griinliehblau.

AZ 1937. ÁPRILIS 28-1 KECSKEMÉTI FÖLDRENGÉS.

Irta: Simon Béla.

DAS ERDBEBEN BEI KECSKEMÉT AM 28. APRIL 1937.

Von B. Simon.

Még ma is élénken emlékezetben van Kecskemét lakosai

eltt az a nagy ijedelem és súlyos anyagi kár, amelyet az 1911.

évi földrengés okozott, nem csodálható tehát, hogy aggódó félelem-

mel felfigyelnék, valahányszor lábuk alatt újból megmozdul a föld.

Pedig ijedelemre nincs ok, tapasztalat szerint a hazai rengések

annyira kis energiájúnk, hogy okos elrelátással károkozásuk ellen

sikeresen védekezni lehet. Az idnként megújuló kecskeméti ren-

gések is csupán arra figyelmeztetik a város lakosságát, gondosan
építkezzék és házait tartsa jó karban, nehogy egy esetleges, vi-

szonylag gyönge földrengés épületeit, sok fáradság árán szerzett

vagyonát tönkre tegye.

Április 28-án a kora reggeli órákban Kecskeméten és közvet-

len környékén éreztek egészen gyönge földrengést, amelyrl az els
helyi hírt a Budapesti Földrengési Observatorium számára távbe-

széln a város polgármestere dr. Kiss Endre adta, aki kiszállá-

som alkalmával a rengés adatainak helyszíni gyjtésében is lekö-

telezén szíves volt támogatni. Kedves kötelességemnek teszek ele-

get, amikor hálás kösznöetet mondok a polgármester úrnak szives

fáradozásáért.

A rengésrl a városban gyjtött adatok és kiils munkatársa-
inktól kapott jelentések alapján a következ kép alakult ki.

Kecskemét belterületén „6 óra 32 perckor” a. rengés szabad-

ban is érezhet volt, annál inkább a házakban, a még alvók felri-

adtak, függlámpa kilengett, a távoli dörgésszer morajtól kisért

földmozgás hatására, amely egyébként semmi kárt nem okozott.

(IV 0
).

Hetényegyházán edények csörömpöltek, a szobában tartózko-

dók közül mindenki érezte a távoli ágyúlövésszer morajtól kísért
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földmozgást. Kerekegyházán szekrény roppant, kevesen vették ész-

re a földmozgást, amellyel egyidejleg távoli ágyúdörgésszerü

moraj is hallható volt. Nagykörösön l'iiggölámpa kilengett, edények

csörömpöltek, a rengéssel egyidben olyanféle moraj, mint nagyobb

tárgy leesésénél. Azonban a morajt nem minden észlelnk hallotta.

~U r rétpusztán a földmozgást csak a szobában tartózkodók vették

észre, ablakok rezdiiltek. (III").
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Fig. 47. ábra.

Az 1937 április 28-i kecskeméti földrengés által megrázott terület.

q Helység, ahol a rezgést érezték.

O Helység, ahol a rezgést nem érezték.

A szaggatott vonal a megrázott terület határa.

Helvécián ,
Kadafalvapusztán, Katonatelepen maga a föld-

mozgás igen gyönge lehetett, úgy, hogy inkább csak az agyuloves-

szer moraj volt megfigyelhet (II 3

).

Az elmondottak arra mutatnak, hogy (47. ábra) a födmozgas

kipattanási helye Kecskemét belterületének közvetlen közelébe esik.

A földrengésjelz készülékek feljegyzéseinek alábbi elemzésébl is

az tnik ki, hogy a fészektávolság valamivel kisebb, mint 10 ki-

lométer; a földmozgás kipattanásának idpontja C óra 3*2 perc 2a

másodperc, tehát a makroszeizmikus adatokból levezetett kipatta-

uási idpont (G óra 32 perc) 1/2 percre pontos.
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Meglehetsen ritka dolog legalább is Európában, hogy a ren-

gés kipattanást ideje hel\ i földrengésjelz készülékek feljegyzése-

ibl közvetlenül vehet (ez a körülmény egymagában is indokolja,

mennyire érdemes volt Kecskeméten Földrengési Qbservatoriumot

létesíteni.) Erre való tekintettel a Budapesti Földrengési Observa-

torium Kecskeméti Földrengési Observatoriuma de Quervain- és

''Vieehert-féle földrengésjelzi szolgaital ta szeizmogrammok kiér-

tékesített adatait részletesen közlöm.

A földmozgás függleges összetevjét jelz Wiechert-féle szeiz-

mográf feljegyzése

i P 6h 32m 27,5*

i S 32 28,5

M 32 31

M 32 33

F 32 46

A földmozgás két vízszintes összetevjét jelz de Quervain-féle

földrengésjelz feljegyzése.

É—D-i irányú összetev (48. ábra),

i P 6h 32 m 27,5*

i S 32 28,5
(

M 32 29
^

M 32 31

M 32 32

F 32 44

K—Ny irányit összetev:

i P 6h 32 m 27,5

i S 32 28,5

M 32 29

M 32 31

F 32 44

A rengést a Budapesti Földrengési Observatorium Budapesti
Központi Földrengési Observatoriumának készülékei is jelezték,

sajnos azonban a szeizmogramm az ers városi nyugtalanság (a

forgalom, közeli üzemek keltette mesterséges rezgések) zavaró há-

lásának következtében elemezhetetlen.

Ez a körülmény nyomatékosan arra mutat, hogy a Budapesti
Központi Földrengési Observatoriumot ki kell telepíteni a városi

forgalom középpontjából, a Múzeum krútról egy külsbb teher-

forgalommentes villanegyedbe, mert az els sorban közeli (hazai

és déleurópai) rengések regisztrálására hivatott Budapesti Köz-

ponti Földrengési Observatorium jelenlegi helyén az említett ers
városi nyugtalanság miatt feladatának nem tud megfelelni.

Ha a t' és » adatai a budapesti szeizmogrammból is megha-
tározhatók lennének, ismeretes volna az említett két fázis terjedési

sebessége v és W, ami egyrészt a magyar medencefeltöltés anyagá-

P = 0,3* A = 28,5 (l

P = 0,15 A = 17
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nak rugalmas viselkedésére szolgáltatna érdekes adatot, de tovább-

inenve másrészt a

h
(S -
W—
v

- J-

összefüggés alapján, ahol h a fészekmélységet A az epieentrális tá-

volság, a kecskeméti földrengés fészekmélysége is kiszámítható

lenne.

48. ábra. Az 1937. április 28-i földrengés kecskeméti szeizmogrammja

(A Budapesti Földrengési Observatorium Kecskeméti Földrengést Observalo-

riumának de Quervain - Piccard féle földrengésjelzjén, É-D irányú összetev.)

Milyen kár, hogy a pesti szeizmogramm elemezhetetlensége

az április 28-i kecskeméti földrengés fészekmélységének meghatáro-

zását lehetetlenné teszi.

Das Beben am 28. April 1937 war in Kecskemét von dér

Starke IV", in Hetényegyháza, Kerekegyháza, Nagykörös. Urrét-

jruszta von dér Stiirke 111", in Helvécia, Kadafalva, Katonatelep

von dér Stárke 11". Herdzeit (i
h 32 m 25 s

,
Epizcntralentfernung

von dér Stadt Kecskemét ist kleiner als 10 Kilométer.
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