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A MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEKRŐL 1884-ben.
a magyarhoni földtani társulat földrengési bizottsága által gyűjtött adatok alapján

összeállította

dr. Schafarzik F erencz.

(Ehhez a I l l  ik tábla.)

Az elmúlt évben kevés földrengésünk volt. Az adatok, melyek már 
sűrűbben kezdenek egy-egy földrengés alkalmával befolyni, mind jobban 
és jobban megvilágítják ez egyes eseteket. Egy ismertebb rengési területen, 
a diakovárin Szlavóniában erősebb rázkodtatások mutatkoztak, a melyek 
némi károkat is okoztak. Kisebb földrengés, szintén egy ismert rengési 
területen, volt még a Kis Kárpátokban a Vág völgyében. A többi rázkodtatás, 
a melyekről tudomást szerezhettünk, izolált és gyenge természetű volt. 
Ezeknek legtöbbjéről ez időszerint keveset mondhatunk, meglehet azonban, 
hogy évek során át tett megfigyelések és feljegyzések ezeket is megmagya- 
rázhatókká fogják tenni.

Mielőtt magukra a földrengési tünemények felsorolására áttérek, 
fogadják ügybuzgó levelezőink szivességökért, a melylyel az elmúlt évben 
is támogattak bennünket, legforóbb és leghálásabb köszönetünket, azzal a 
kéréssel, hogy szives támogatásukat tölünk jövőben se vonják meg.

Egyúttal felkérjük mind azon urakat, kik az általunk kiadott, a föld
rengésekről szóló kis tájékoztató füzetet eddig még nem kapták volna meg, 
és azt bírni óhajtják, szíveskednének ebbeli óhajtásukat velünk levelező 
lapon tudatni (Földrengési bizottság, Budapest muzeum-utcza 19), hogy 
számukra a füzetet (díjmentesen) azonnal megküldhessük.

Az elmúlt év földrengései a következők voltak :
Márczius 9-én éjjel 2 óra tájban gyenge rázkodtatást éreztek Brassó 

és Háromszék megyékben, mely daczára jelentéktelen intenzitásának mégis 
nagyobb területre terjedt ki. Erre mutatnak legalább azon adatok, a melyek 
szerint a földrengést közel ugyanazon időben Brassóban, Kézdi-Vásárhe
lyen és Bereczken észlelték. Tekintetbe véve, hogy Baróth és Köpecz vidéké
ről negativ adatok érkeztek be, a földrengés által érintett és a fent említett 
három pont által jelzett terület DNy—EK-i hosszkiterjedéssel birna és kb. 
a Feketeügy völgyével esnék össze. Fájdalom azonban, hogy csak Brassóból 
sikerült használható positiv adatokat ezen földrengésről beszerezni, s e 
tekintetben Schwarz Ágoston és H ausmann Vilmos urak leveleire támasz
kodhatunk. Hogy milyen gyenge volt azonban a tünemény még Brassóban
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is, az kitüüik abból, hogy a legtöbben, többi között a katk. gymnasium 
tanárai, a kikhez szintén fordultunk adatokért, észre sem vették.

Schwarz Á goston úr szerint a rengés márczius 9-én éjjel 10 percz- 
czel 2 óra után (brassói idő szerint) következett be és három gyenge lökés
ből állott 2—3 másodpercznyi időközökkel, a melyeket gyenge rezgés 
töltött ki. Olyan benyomást gyakorolt az észlelőre, mintha valaki lábbeli 
nélkül járkálna a szobában; a képek kissé oda ütődtek a falhoz, de helyűk
ből nem mozdultak, az órák nem állottak meg. Moraj nem kisérte a tüne
ményt. Az irányt subjectiv érzése alapján E-D-inek ismerte fel. Felsoroltatik 
még néhány észlelő nyilatkozata, melyek az előbbi észleletekkel lényegesen 
megegyeznek, csak az jegyzendő meg különösen, hogy a legtöbben, úgy 
mint Schwarz úr is , a tüneményt emeletes házakban figyelték meg. 
H ausmann úr hasonlót közöl, csak hogy ő az irányt DNy-EK-inak 
mondja, s hozzáteszi, hogy a Brassótól K-re eső vidéken a földrengésről 
mitsem vettek észre.

Márczius 24-én este 9 óra tájban oly heves földrengés érte Szlavóniát, 
nevezetesen Diakovár környékét, a minőt, ha nem is mérkőzhetik vele, a 
zágrábi nagy földrengés óta 1880-ban honunkban nem tapasztaltunk. Ezen 
földrengés is a rázkodtatások egész cyclusából áll, mint minden jelentéke
nyebb rengés, a melyet az utóbbi években följegyezni alkalmunk volt.

A tünemény egy heves detonatióval kezdődött, melyre nyomban a 
rengés következett, a mely dr. H egedüsevics József püspöki orvos tudósí
tásai szerint három főlökésből állott, a melyek fokozatosan gyengülő hul
lámzásokba mentek át. Az egyes lökéseket 1—2 másodpercznyi időközök 
választottá^ el egymástól, de az egész tünemény nem tartott tovább 7—8 
m. percznél. E rengés, melyet folyton viharszerű zúgás kisért, esős időben 
(a P. Lloyd szerint szakadó esőben) állott be. Sajátságos, hogy a földrengést 
megelőzőleg sokan úgy a szabadban, mint pedig azok, kik meg nem világí
tott szobákban voltak, fel-felvillanó fénytüneményeket észleltek. * Ezen 
valamint a még következő rengések irányát dr. H egedüsevics úr változó
nak , még pedig Ny-K-inek, egész DNy-EK-inek tartja. A bekövetkezés 
idejére vonatkozó adatok meglehetősen eltérnek egymástól. Az Eszéken 
megjelenő «Drau» külön kiadása szerint 8h 57', a diakovári «Glasnik» 
szerint 8h 58' és dr. H egedüsevics úr szerint 8h 50'. Az előbbiek nagyobb 
valószínűséggel látszanak bírni.

* Nincs okunk ezen észleletek helyességében kételkedni, annyival is inkább, 
minthogy dr. P ilár  György, zágrábi egyetemi tanár, a kormány kiküldöttje, ezen 
tünemény fellépését biztossággal constatálja (1. alább), tekintve azonban azon körülményt, 
hogy akkoriban zivataros idő volt, hogy csak úgy zúgott az eső, nem lehetne-e ezen 
fénytüneményeket a zivatarral kapcsolatba hozni és első tavaszi villámlásnak tartani. 
Mi budapestiek nem rég — 1885 márczius első napjaiban — hasonló esti villámlás
nak voltunk szemtanúi.
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A zavar leírhatlan volt. A falakról lehullott a vakolat, sok házról 
lezuhantak a kémények, esésök’ közben összezúzva a tetőzetet, úgyszintén 
ledőltek a tűzfalak és a főfalak megrepedeztek. Jelentékenyebb sérüléseket 
szenvedtek a kétemeletes papnövelde, a mellette levő templom, a melyben 
a szentély boltozata ledőlt, továbbá a plébániatemplom, a melynek falai a 
tetőtől egészen le az alapzatig meghasadtak, úgy hogy az isteni tisztelet 
tartását egy időre be kellett szüntetni. Úgyszintén tetemesebben megsérül
tek az apáczák zárdája, az egykori ferencziek zárdája, a püspöki palota, az 
alispán hivatalépülete, a kaszárnya. A híres szépségű székesegyház, melyet 
nem rég fejeztek be és szenteltek be, nem szenvedett károkat, kivéve 
hogy a főkupolát befoglaló apró tornyocskák kettejéről a kődíszítések 
ledobattak.

A földszinti házakon a kár nem oly tetemes, ezekben inkább csak a 
mozgó holmi feldűlését vonta maga után a földrengés. A hivatalos jelen
tések szerint Diakovár városában az összes károk 40,000 írtra becsültettek, 
mely összegből hét tized esik a középületekre, és csak három tized magán
épületekre.

Az éj folytán még többször ismétlődött úgy a rengés mint a földalatti 
moraj, mi a borzasztó módon izgatott lakosságot, mely az éjszakát a szabad 
ég alatt töltötte, folytonos rettegésben tartotta. Hasonló hatással volt a 
rengés az állatokra is, a kutyák ugattak és vonítottak, a lovak megvadulva 
nyerítettek stb. Úgyszintén ismétlődött a földrengés a következő napokon 
márczius 25-én és 26-án, de fájdalommal nélkülözzük mind ezekről a 
közelebbi adatokat. 27-én reggel a lökés oly gyenge és a földalatti moraj 
alig hallható volt, hogy már általánosan a veszedelem elmúlását kezdték 
hinni. A lakosság, mely eddig ébren tölté az éjszakát, nyugodtan feküdt le.

A nyugalom azonban nagyon rövid volt. 10 óra 43'-kor este (Glasnik) 
derűit időben az elsőnél valamivel gyöngébb, de mégis oly erős vagy 3 m. 
perczig (Budapesti Hírlap) tartó lökés következett be, hogy a papnöveldé
ről leesett az egyik kémény és megsértette a háztetőt, egy másik pedig 
meghasadozott. A Búd. Hírlap levelezője szerint ez alkalommal a székes- 
egyházon is esett némi kár, nevezetesen a kis tornyocskákról még néhány 
kődíszítés dobatott le, az ablakívek megrepedeztek, s a középhajó bolthajtás- 
hevederjéről nagy vakolatdarabok hullottak le. Hasonlóképen szenvedett 
újabb károkat a plébánia temploma is. Ha fel is kell tennünk, hogy mind 
ezen károk már az első rengés által előkészítve lettek, hogy a kődíszítések, 
a vakolat és több efféle már az első alkalommal kissé lazítva lettek, mégis 
eléggé kitetszik belőlük ezen második főrengés erőssége.

A további eseményekre nézve mindenesetre legmegbízhatóbbak dr. 
Pilár György adatai, (az ásványtan es földtan tanára a zágrábi egyetemen), 
kit a kormány a veszedelem helyszínére kiküldött, s szives volt kéré
semre tapasztalatait velem a következőkben közölni. Levele oly érdekes,
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hogy indokoltnak tartom, egész terjedelmében való közlését. Tartalma a 
következő.

«Zágráb, 1884 május 6-án. F. é. márczius 25-én egy igen hiányos 
sürgönyt vettünk egy a megelőző napon Diakovártt beállott igen heves 
földrengésről. Márczius 26-án vevém azon parancsot, hogy a rengés terü
letére utazzam, mit következő nap teljesítők is, úgy hogy 27-én 9 órakor 
reggel már Diakovártt voltam. (Nyilvánvaló, hogy itt egy tolihiba forog 
fen, s hogy a tanár úr megérkezése valóban csak márczius 28-án 9 órakor 
reggel történt.)

A földrengés hatásai Diakovártt sokkal kevésbbé voltak feltűnők, mint 
annak idején (1880-ban) Zágrábban; csak a régi vastagfalú épületek szen
vedtek némileg, s megjegyzendő, hogy a legtöbb repedés régi volt, a melyeket 
előző földrengések okoztak, minthogy Diakovár és környéke egy kis, de 
azért igen tevékeny rengési területet képeznek. így találtam hatalmas 
repedezéseket a püspöki palotában, a melyek csak tökéletlenül voltak 
elvakolva, valamint a ternavai templomban is Diákovárról DNy-ra.

A bolthajtások régi repedései többnyire tölgyfaékekkel voltak kiékelve. 
Az utolsó földrengés alkalmával igen sok ilyen faék esett ki e régi repedé
sekből, a nélkül, hogy a boltívek bedőltek volna, figyelmeztető intés az 
építészeknek, hogy mit érhet az efféle faékelés későbbi rengések alkalmával.

A lökés irányát Diakovártt különböző egyének más-másképen jelentet
ték. A kevésbbé műveltek kézzel mutatták meg azon irányt, a honnét a 
moraj és a rengés jött, s midőn tájolómat oda irányítottam, kitűnt, hogy a 
lökés DNy-ról jöhetett. A miveltebbek valószínűleg azon eszméből indul
ván ki, hogy a lökés csakis a nyugat-szlavóniai hegységből jöhetett, a lökés 
irányát Ny-K-inek mondották. A lökésirány ama egyetlen kétségbevonhatat
lan bizonyítéka, a szabadon leeső tárgyak iránya inkább a kevésbbé művel
teknek adott igazat, s általában constatálhatom, hogy az ő vallomásaik más 
tekintetben is mindig a hitelesebbek voltak. A diakovári székesegyház 
egyik kisebb tornyáról körülbelül 20 m. magasságból egészen szabadon 
esett le a kőrózsa oly erővel, hogy a talajban egy kis gödröt hagyott hátra, 
a melyből megérkezésemkor a szétzúzott kőzet már eltávolíttatott, de azért 
még meghatározhattam a lökés irányát 15h 7° tői 3h 7° felé, tehát csaknem 
egyenesen DNy-ról EK-re. A földrengés tartamát utólagosan 7 m. perezre 
állapíthattam meg.

A diákovári földrengést sokak által látott fénytünemény kisérte *, s 
a különböző vallomásokat mind hihetőknek találtam. Ezen körülmény 
valamint a sajátságos hangtünemény okozhatták azon rettenetes félelmet, 
a mely a rengés nagyságával nem állott semmiféle arányban.

Mi a különböző lökések időmeghatározásait illeti, úgy egy igen nehe

* Dr. H e g e d ü s e v i c s  j e l e n t é s e  s z e r i n t  a  f é n y t ü n e m é n y  m e g e l ő z t e  a  f ö l d r e n g é s t .
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zen megoldható és feldolgozható adathalmazzal állunk szemközt. A kővet
kezőkben közlőm Önnel azon lökések bekövetkezésének idejét, a melyeket 
megérkezésem után magam megfigyeltem és feljegyeztem.

Márczius 28-án 5h 15' d. u. könnyű rengés morajjal IV2 m. p.-nyi időtartammal. 
« « 7h 15'-kor este könnyű rengés morajjal, 1—2 m.-percznyi tartam

mal. Kutyáknál nyugtalanságot észleltem.
« « 9h 42 'este (a Glasnik szerint 46') 4—5 m.-p.-nyi elég erős hul

lámzó rengés, a melyet erős moraj kisért. A kutyák mindenütt 
vonítottak.

Márczius 29-én 2h 11' reggel moraj, gyenge rengés kíséretében.
« « 2h 45' « moraj valamivel erősebb rengéssel.
« « lh 45' este rengés nélküli moraj.
« « 9h 9' « hallható detonátiók, gyenge rezgés által kisérve.
« « l l h 59' este erősebb hullámzása a földnek, mely moraj által kisérve

lett; három m. p.
Márczius 30-án 9h 45' este egy magányos lökés.
Április 1-jén 5h 59' reggel három m.-perczig tartó rezgés.

« « 7h 35' reggel három m.-perczig tartó valamivel erősebb rezgés.
« « 4h 32' d. u. erősebb moraj a talaj gyenge hullámzása mellett, mely

valamivel tovább mint 2 m.-perczig tartott.
« « 9h 56' hosszabb vagy 4 m.-perczig tartó gyenge rezgés.

Április 2-án 12h 2' éjjel rövid, valamivel erősebb lökés, a melyet gyenge rezgés 
követett,összesen 2m.-p.-nyi időtartammal. Ákutyák ugatni kezdtek. 

« « 9h 25' reggel rövid földalatti moraj.

(S evvel megszűnnek a feljegyzések, minthogy a tanár úr a várost 
elhagyá.)

«Mi a diakovári földrengés intenzitását illeti, úgy a 6-dik és 7-dik 
fokozat közé illeszteném be (tizet különböztetve meg) mig a zágrábit (1880) 
d e  Rossi által a 9-dik fokozathoz számítatatott.»

A márczius 24-iki földrengés elterjedéséről személyesen csak keveset 
tudtam meg. Annyit azonban mégis megtudtam, hogy a Szávától délre is 
éreztetett, így pl. bosnyák Brodban és Dubocacban oly mérvben volt 
érezhető, hogy az asszonyok és gyermekek jajgatva szaladtak ki a házak
ból. Egy hiányos közlemény szerint ugyan abban az időben Tuzlában 
is tapasztaltak egy lökést............ »

Mi a szóban álló földrengés, kivált annak első leghevesebb lökésének 
az elterjedését illeti, úgy annak hazánk déli megyéit érintő határát levele
zőink szives közlései folytán elég biztossággal állapíthattuk meg.

Az erre vonatkozó adatok röviden a következők: 1

1. A Száva mellett fekvő O - G r a d i s k á r ó l  D rakulics M. tanító úrtól azon érte
sítést vettük, hogy nem csak az első lökést márczius 24-én 9h 6 perczkor este 
(pesti idő), hanem még a második rezgést is márczius 27-én 1lh 1 perczkor este

1 ÜO
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szintén egy moraj nélküli lökés alakjában érezték. Az első rengés után csendes eső 
állott be. A mozgás iránya mind a két esetben EK felé elvonulónak mondatik. (?) 
Hatása nem volt a földrengésnek.

2. Pozsem, előbbi helytől ÉK-re. Tkalcsics Iván úr szerint itt is mind a két 
lökést érezték. Az elsőmárczius 24-én 9h 5' este, a második 27-én 10h 45'-kor este 
következett be (idő a távirda óra szerint). Az első tünemény oly módon részletezi, 
hogy egy lökéssel alulról kezdődött, két rákövetkező hullámzással, a melyet föld
alatti dörgés előzött meg. A lökés iránya Ny—K-i. A barométer 23-ikáról 24-ikére 
27%i esett, 24-ikéről 25-ikére további 5’V  esett; felhős. 26-ikáról 27-ikére felszál
lott 8%i és 28-ikára még 1—5%i ; kissé felhős idő mellett. Káros hatás nélkül.

3. Brood. Dr. H aul C. ezredorvos, ki a földszinti barakkórházban tartózko
dott, szintén mind a két tüneményt 24-ikén 9h 10' este és 27-ikén 10h 40'-kor este 
(vasúti óra szerint) jegyezte föl. Míg az első tünemény 2—3 hullámzásból állott ca 
4 m.-percznyi tartammal, addig az utóbbi egy rövid 2 m.-perczig tartó lökés volt. 
Mind a két esetben DNv-ról látszott a mozgás jönni. Az első rengés csörömpölés 
által, a második tompa moraj által volt kisérve. Hatása semmi.

4. Samacon a Száva mellett a N. P. -Journal egyik sürgönye szerint márczius 
24-én este 9 órakor hullámzást éreztek erős földalatti morajjal.

5. Vinkovce, Diakovártól K-re. Itt a földrengés valamivel erősebbnek mutatko
zott, mint az előbb felsorolt helyeken. K ucserak Ottó tanár úr feljegyzései a 
következők:

1. Márczius 24-én este 9h 4' (távirdaóra) vagy 9h 10'(toronyóra) 4 má-
sodpercz tartammal.

2. « 26-án este 10h 55' (toronyóra) kb. 6 mp. tartammal.
3. « 27-én « 10h 1' (toronyóra), 3 mp. tartammal.

Lökések nem észleltettek, mind a három esetben lassú ingásban és hullám
szerű haladó mozgásban nyilvánult a tünemény. Az elsőt és harmadikat viharszerű 
zúgás kisérte, mely a mozgással kezdődött és megszűnt. Irány DNv—EK. Az első 
f. r.-t megelőzőleg 2 napig folyvást esett az eső. A rengés következtében megrez
zentek az ablakok és recsegtek az ajtók, mozgásba jöttek a szabadon álló könnyebb 
tárgyak és képek. Egy rozzant kémény sipkája leesett, egyéb kár nem történt.

6 . Újvidéken, Diakovártól K-re, P ap J ó zsef  gymnasiumi tanár úr szerint a 
földrengés sokkal gyengébben lépett fel. Csak néhányad magával s maga is a máso
dik emeleten figyelte meg. A néhány másodperczig tartó moraj nélküli rezgés 
márczius 27-én este 9h 7 perczkor következett be budapesti idő szerint.

7. Karlócza, Újvidéktől DK-re, L asics gymn. igazgató írja, hogy a földren
gés márczius 24-én este 9 és 10h közt gyengén és moraj nélkül főleg az első eme
letekben volt érezhető.

Diakovártól E-ra a következő helyekről vannak jegyzeteink :
8. Eszék, a Dráva mellett. Miller T. Z. gymnasiumi tanár szíves volt velünk 

a következőket közölni. Az első rengés márczius 24-én 9h 3'-kor (távirdaóra sze
rint) észleltetett, s néhány perczczel rá jelentették sürgöny által ugyanazon tüne
ményt Vukovárról, Dáljáról és Vinkovcéről. Eszéken a mozgást zúgás előzte meg, 
erre következett a rezgésszerű vagy 3 m.-perczig tartó moraj által kisért mozgás. 
Az irányt illetőleg kétségben van, vájjon K—Ny-i vagy K—Ny-i volt-e. Függő lám



A MAGYARORSZÁGI FÖLDRENGÉSEKRŐL.

pák ezen síkban inogtak, könnyebb tárgyak mozgásba jöttek, károk nem történtek. 
Észlelő egy földszinti lakásban tette megfigyelését, emeletes házakban a liatás erő
sebben volt érezhető. Ezen első rengés után még a következők voltak észlelhetők.

Márczius 27-én 10h 35' este.
« 28-án kb. I1* éjjel.
« « 9h 51' este egy 2" tartó moraj és rezgés.

9, Dr. Kirchner Antal, cs. kir. ezredorvos úr egészben véve hasonlót volt- 
szíves feljegyezni. Szerinte az első lökés 91“ 4 perczkör, a 28-iki pedig 9h 5ü percz- 
kor következett be, mi tekintve az órák különböző járását nem lényeges különbség. 
A morajt távoli kocsizörgéshez hasonlítja, az irányt pedig az első esetben 
DNy—Ék-inek, 28-án pedig D—É inak mondja.

10. és 11. Dárda, Eszéktől É-ra, Baranyamegyében. Dr. Jellachich Károly 
orvos, és Stankovits D öme ügyvéd urak voltak szívesek bennünket az általuk 
tapasztalt földrengésről tudósítani. A néhány másodperczig tartó egy közelgő teher
kocsi dübörgéséhez hasonló moraj által megelőzött és kisért hullámzó mozgás 
di-. Jellachich úr szerint 9h 5'-kor, Stankovits úr szerint pedig 9h 10'-kor este 
következett be. Iránya utóbbi által E felé állandónak észleltetett. Kárt nem oko
zott, egy ingaóra megállott, és kanárimadarak ijedtökben kalitkájukban repdesni 
kezdtek. Stankovits úr még egy második pillanatnyi rengést is jegyzett fel márczius 
hó 27-én éjjel 11 óra után távoli moraj kíséretében, a melynek következtében az 
ajtók és ablakok recsegtek.

12. Apatin, a Duna balpartján, Bácsmegyében. P ükács Antal m. kir. erdő- 
számvivő úr szívességének köszönjük a következő adatokat. Mindössze csak egyszer 
lépett fel a földrengés. Márczius 24-én este 3/'*9 és 9h közt a mozgás hullámzó volt 
s moraj nem kisérte. Iránya DNy—Ék-i, a dunagőzhajózási állomás tisztje szerint 
pedig DDNy—ÉÉk-i volt. A hajóállomásnál az álló hajók a f. r. következtében 
összeütődtek.

13. Zomborban (Bácsmegye) B adics György főgymnasiumi igazgató úr szí
veskedett bennünket következőkről tudósítani. Zuhogó eső közben jött a 2 lökésből 
álló és a kocsi robogásához hasonló zaj által kisért 4—G m.-perczig tartó f. r. 
márcz. 24-én este 8U 55'-kor, mely határozottan D-i irányból jött és E felé távo
zott. Kárt nem okozott, csak a házi állatokat nyugtalanítá.

14. Villány, Baranyam., Pécstől DK-re. Szokoly P ál úr írja nekünk, hogy 
földszinten márczius 24-én este 9h 25'-kor észlelte a kettős hullámzásból álló ren
gést, melyet kocsizörejhez hasonló zaj kísért. A rengést, mely kárt nem okozott, 
az egész ház népe vette észre. B = 743 mjm T =  -+- 3° B. A tünemény nem ismét
lődött többé.

15. Trinitás, Baranyamegye, Pécstől DK-re. Czech Miroslav úr megfigye
lése szerint márczius 24-én kb. 5 perczczel 9U után rövid lökés és rezgés következett 
be, mely a padláson a tetőzet recsegését vonta maga után.

16 és 17. Siklós, Baranyamegye, hasonnevű hegység déli tövében. A f. r. 
itteni föllépéséről szívesek voltak Zeke L ajos, ref. lelkész és P ámmer P éter urak 
bennünket tudósítani. A f. r. beállott márcz. 24-én este előbbi úr szerint 9h 4'-kor 
(a távirda órája szerint) utóbbi szerint 9!l 5'-kor. Kövid hullámszerű rázkodtatás- 
ból állott a mozgás, melyet gyenge mozgás kisért. Az irányt a főtisztelendő úr
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Ny-K-inek, Pámher úr pedig DNy-ÉK-inek érezte. Lámpák inogtak, poharak össze- 
csörrentek, kár nem történt.

18. Német-Boly, Baranyamegye, Pécstől DK-re. Katzer Károly erdész- 
hivatalnok úr a f. rengést egy földszinti szobában figyelte meg, mely 2 hullámzó 
lökésből állott és tompa zaj által volt kisérve, márczius 24-én este 9h 4'-kor a táv
írda órája szerint, mire az ablakok és ajtók megrezzentek. Az irányt érzése után 
DNy-EK-inek határozta meg, egy ismerősénél azonban, ki a lökést szintén DNy- 
EK-i irányban érezte, a függő lámpa ENy-DK-i irányban lengett.

19. Baja, a Duna bal partján, Bácsmegyében. Székely Károly úr nyomozá
sai folytán kitűnt, hogy a f. rengést márczius 24-én a város alacsonyan épült 
házaiban ugyan nem észlelték, de érezte 2 tűzőr fent a Ferencziek tornyán este 
9h 15'-kor, mi azonban nem megbízható adat, minthogy a toronyórát sokszor 
igazítani szokták. A rengés az észlelőkben úgy látszik egy rövid gyenge moraj 
nélküli reszketés érzését okozta.

20. és 21. Pécsett, Baranyamegye székhelyén, melynek környéke mint rengési 
terület ismeretes ; úgy látszik ez alkalommal is erősebben mutatkozott a földrengés, 
mint azt Diakovártól már nagyobb távolság szerint tulajdonképen várhatni lehetett 
volna, erősebb volt mint több közbeeső helyen. A megfigyelések régi levelezőink 
által Kéry V idor és dr. Gerecze P éter tanár urak által történtek. Kéry Vidor 
úr a második emeleten igen élénken észlelte a tüneményt. Márczius 24-én 9h 5'-kor 
este következett be az első mintegy 5 m. perczig tartó EK-DNv-i (?) irányban 
haladó hullámzó mozgás, melyet erős föld alatti moraj kisért. A f. rengés a szoba 
déli oldalú falán meglehetős repedést és vakolathullást eredményezett. Általában 
ezen f. r. erősebb volt a m. évi deczember 20-ikinál (1. tavalyi jelentésünket). Ezen 
rengésen kívül még a másodikat is észlelte a tanár úr márczius hó 27-én este 
10h 48'-kor, mely kisebb erejű 4—5 m. perczig tartó E-D-i (?) irányú lökésből 
állott, a melyet erősebb moraj kísért mint a minapit.

Dr. Gerecze P éter úr az első rengést egy tanú vallomása szerint írja le, a 
másodikat maga észlelte; mind a két megfigyelés földszinti helyiségekben történt. 
Az első márczius 24-én 10h 10'-kor (? talán 9h 10') 2 hullámzó lökés volt, gyenge 
moraj kíséretében, s D-ről vagy DNy-ról jönni és E felé távozni látszott. A bútorok, 
aklakok ajtók recsegtek, a házi csengetyű megszólalt, az észlelő kezéből kiesett a 
toll. A második tünemény márczius 27-én este 10h 45'-kor gyengébb és moraj 
nélküli volt. Ezt csak nyugodt állapotban lévők észlelték, a színházban lévők pl. 
nem vettek észre semmit.

22. A Coloméiban Pécs mellett Vizer E ndre úr figyelte meg a tüneményt s 
írja hogy a f. r. márczius 24-én este 9h 9'-kor következett be és egy vagy 2 m. p. 
tartó moraj nélküli rezketésből állott. A környékbeli községekben ugyanezt észlelték.

23. Vasas, Pécstől EK-re. Straka F erencz úr márczius 24-én este 9h 12'-kor 
(pécsi óra szerint) 2 igen gyenge lökés érzett, melynek mindössze 1 m. p. tartottak 
s semmiféle moraj által kisérve nem lettek ; irány D-E. A megfigyelés egy földszinti 
házban történt, mely a Lias-formatió rétegfejein áll.

24. Ofalu, Pécstől EK-re. Levelezőnk V ollstuben János úr maga nem vette 
észre, általában itt csak kevesen érezték a földrengést márczius 24-én este, mely 
gyenge zugás által kisért csekély ingásból állott, és állítólag Ny-K-i irányú volt. 
Egy ingaóra megállóit 9 h-kor és egy egérfogó becsapódott a rengés következtében.
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25. és 26. Szigetvár, Somogy megye, Pécstől Ny-ra. Salamon G yula és 
"Weichhart  R udolf urak egybehangzó észleletei szerint a f. r. márczius 24-én este 
9h lö'-kor s egy 2 mp. tartó moraj nélküli gyenge hullámzásból állott, mely 
S alamon úr szerint DK-ENy-i irányú volt.

27. és 28. Kaposvár, Somogymegye székhelyén márczius 24-én este 9h óra 
után Cselkó  J ó zsef  gymnasiumi igazgató úr szerint egy csendes moraj nélküli kis 
rengés volt érezhető, mely semmiféle káros hattással nem volt. D zsida  M ihály  
távirdafőnök úr hasonlót ír nekünk s különös fontosnak látszik időmegfigyelése 
8h 58'-kor a saját távirdai órája szerint.

29. Nagy-Mányok, Kaposvártól K-re, Pécstől E-ra. R ie g e l  A ntal bánya
igazgató közlése szerint úgy a saját mint pedig még néhány megbízható személy 
megfigyelése szerint a tünemény márczius 24-én 'este 9U 10'-kor volt észlelhető, 
egy, mások szerint két, alig 1—2 m. p. tartó gyenge lökés, mely a megfigyelők 
többsége szerint halkan lépett fel. Oly csekély volt, hogy csak a fali óra aczélrugója 
recsegett. Az irány E-D-i volt (?).

30. Csurgó, Kaposvártól Ny-ra. V i d a  K ároly ú r  csak kevesed magával ész
lelte a rengést, mely márcz. 24-én kb. Vsl 0 órakor este következett be, mely gyenge 
három lökésből állott, mely az ablakokat megreszkedteté.

31—44. Nem kevésbbé fontos nagativ adatokat, azaz, hogy lakóhelyükön a 
földrengés nem volt érezhető, kaptunk Tarnóczáról, gróf Széchényi R ezső , End- 
röcz u. p. Sellye, Zöld J ózsef  gazdatiszt, Petrinjáról, V odiczka J ó zsef  h. igazgató, 
Belovárröl, K ram berger  E rnő gymn. igazgató, Csáktornya, Csepreg hy  E ndre 
képezd, tanár, Marczali, N évy J ó zsef  kir. közjegyző, Tapolcza, R ed l  G usztáv 
igazgató, Balaton-Füred, F ülöp I gnácz k. posta- és távirdatiszt, Bonyhád, F rey 
B éla  posta- és táv.-főnök, Apátia, K a pfin g er  főerdész, Mohács, dr. S erly Sándor 
orvos, Szabadka, H averda M átyás gymn. igazgató, Uj- Verbász, K ovalszky L ajos 
gymn. igazgató, Zimony, Sebisanovics G. k. főreálisk. igazgató, és Mitrovicza, 
S ürcha F erencz  gymn. igazgató uraktól.

45-—47. A rengést területen belül, de m á r  csak  a  szé lek en  ta lá lk o z ta k  egyes 
m egfigyelők, k ik  n e m  é rez te k  sem m it, m i a  re n g ési te rü le t  legszélső p o n tja ira  je l 
lem ző. íg y  k a p tu n k  n e g a tiv  v á la sz t Újvidékről, Ivrecsárevics M árk gy m n . ta n á r , 
Kaposvárról, B abochay K álmán gyógyszerész , és Csurgóról, B árány G yula ta n á r  
u rak tó l.

Ha mind azon helyeket a honnét tudomásunkra jutott, hogy a már
czius 24-iki f. r. éreztetett, egy vonallal körülfogjuk, mint ez a mellékelt 
rajzban látható, és gondolatban kb. Tuzláig Boszniában kiegészítjük, egy 
olyan területet nyerünk, mely 400 geogr. mrtföldnél (21,600 □ km.) nem 
sokkal nagyobb.

Az épületeken okozott károk csaknem kizárólag Diakovárra szorítkoz
nak, valamint ez a központja egyszersmind azon kisebb területnek is, a 
melyen föld alatti erős moraj kisérte a rengést. Mindez arra mutat, hogy 
Diakovár közelében — s tekintve az e helyütt constatált EK-i irányt — a 
várostól nem távol DNy-ra volt a földrengés keletkezésének helye, mely 
alighanem azon a Fruska gorát az Orljava-Pozsegai vagyis nyugat-özla-
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voniai hegység déli szélével összekötő ruptiv vonalon keresendő. Az alpok 
egykori nyúlványának elsülyedése után hátra maradt egyes szigethegysé
gek tanúskodnak csak még az egykoron összefüggő hegységláncz létezése 
mellett. A Zágráb melletti Sleme hegység, továbbá a Moslavina az 
Orlj av a - Pozsegai ■ hegység és a Fruska gora még most is mutatják ezen 
egykori hegylánczolatnak Ny-K-i csapását. Összefüggésüket ezenkívül 
felületileg még az alig itt-ott megszakadó neogen halmok bizonyítják, a 
melyek különösen a szlavóniai hegység és a Fruska gora közt megvannak. 
Diakovár maga is a congeriaemelet területén áll.

A mellékelt rajzban a legsötétebb vonalozással az alapbegységet, a 
kevésbbé sűrűvel a mediterrán és a szármáti emeletet és a legritkábbal a 
pontusi emeletet tüntettem ki. A belerajzolt kis nyilak a bevallott irányo
kat mutatják, de egy pillantás e térképre azonnal meggyőz bennünket 
arról, hogy néhány helyen az irány épen megfordítva lehetett. A földalatti 
morajt kettős bekarikázással tüntettük ki. A többi jel nem szorul különös 
magyarázatra.

Mi a földrengés haladását illeti, úgy ez alkalommal is kitetszik, hogy 
hegységek, kivált olyanok, melyek egyszersmind rengési területek is, a f. r. 
terjedésére kedvezően viselkednek. így látjuk a Fruska gora területét, a 
Siklósi és a Pécsi hegység és végre az Orljava-Pozsegaiét félszigetenként 
kinyúló nyelveket képezni, a melyek közé viszont elég mély öblök vágód
nak be. Ezek sem köszönik létrejöttüket pusztán a véletlennek, hanem 
miként egy pillantás a mellékelt rajzra mutatja, szoros összefüggésben 
vannak a folyók, nevezetesen a Dráva, Duna és Száva depressióival, melyek 
hatalmas diluviális és alluviális képletekkel vannak kitöltve ; s jelen esetben 
kitűnik, hogy míg a hegységek szilárd kőzetépülete a föld mozgásának 
haladását elősegíti, addig a folyók laza törmellékkőzete azt gyengíteni és 
hátráltatni iparkodik.

Végre az idő-megfigyelések tekintetében igen rosszul állunk. Magá
ból a centrumból megbízható hiteles adatunk, a távirda óráján észlelve, 
nincsen; a terület többi részéből beérkezett időadatok is annyira széttérők, 
hogy homoseisták construálására és ebből kifolyólag a f. r. egyéb elemei
nek kiszámítására gondolni sem lehet. A terület északi részéből van ugyan 
néhány megfigyelés távirdaórára vonatkoztatva, s köztök egy eset, a mely
ben az időkülönbség elfogadhatónak látszik. Eszéken ugyanis Miller F ér. 
észlelése szerint a f. r. 9h 3'-kor következett be, Siklóson (6 geogr. mrtföldre 
Eszéktől) Zeke L. úr szerint 9h 4' kor és Német-Bólyon (7 geogr. mrtföldre 
Eszéktől) Katzer úr szerint szintén 9h 4' kor. Egy percznyi idő alatt tehát 
a földhullám felületi sebessége ezek szerint 6—7 geogr. mértföldre volna 
tehető. Kár, hogy ezen eset egészen magányosan fordul elő adataink közt, 
mi által természetesen mindig ki lehet téve a kétely támadásainak.

Junius hó 29-én reggel 61“ 30 perez körül egy kisebb földrengést
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jeleztek a Vágvölgyéből , mérsékelt földalatti morajjal kapcsolatában. 
Károkat sehol sem okozott, ímitt-amott megmozgatta a falon függő képeket, 
megrezzentette az ajtókat és ablakokat, megcsörömpöltette a poharakat s 
több effélét. A következőkben adjuk röviden a jelentések tartalmát.

1. Vág-Ujhely (Nyitra m.) R essereö  M ih á ly , r. k. plébános.
6h -45' reggel két nehéz morajjal és sziszegéssel kisért első lökés, melyek

DNy—ÉK-i irányúak voltak s mindössze csak egy-két m. p.-ig tartottak. Hatása 
semmi.

2. Vág-Ujhely (Nyitra m.) dr. M a hler  M ik sa , reált, igazgató.
6h 19' 30" reggel 3 lökésből álló fr., ÉNy—DK-i iránynyal, melyet gyen

gén dörgő moraj kisért. Üvegedények csörögtek.
3. Csejte (Nyitra m.) P onner J ános, r. k. plébános.

6h 30' reggel tompa f. a. moraj által kisért fr., mely vagy 6 mp.-ig tartó resz-
ketésből állott. Iránya DK—ÉNy. Maradandó nyomokat nem hagyott hátra, csak 
megrecsegtette az ajtókat, ablakokat és a padlást. Ezen kívül még egy rázás, 
még pedig nem sokára az első után éreztetett 6h 49'-kor reggel, mely vagy 4 mp.-ig 
tartott.

4. Hravhovistye (Nyitra m .) É t h e i  H egyi J ó zsef , r. k. p lé b á n o s .
6h reggel (napóra szerint) egy egészen rövid 1—2 mp.-ig tartó rázkodtatás,

melyet egy pillanatnyi kocsizörgésféle zaj kisért, mely K—Ny-irányú volt. Ha
tása semmiben sem nyilvánult.

5. Poclola (Nyitra m .) S zittyái J ó z s e f , k ö rjeg y ző .
6h 29'~kor (órájának járása legfölebb l'-czel különbözött a vasútiétól) lökés

és utánna következő rezgés, mely 4—5 mp.-ig tartott. A fr.-t dörgésszerű moraj 
előzte meg és kisérte.

6. Krakován (Nyitra m .) H orváth J ó z s e f , r. k. s. le lk é sz .
6h 40' táján (az óra vagy 10 perczczel siethetett) egy lökés, melyet rövid

rezgés követett, melyet robogáshoz hasonló zaj kisért.
7. Moravánka (Nyitra m.) D ubniczky  J ános, r. k. p léb á n o s .

6h 30' (5'-czel később mit a vasúti óra) egy alulról jövő erős lökés, melyet
rezgés követett és összesen vagy 4 mp. tartott. Egyidejűleg a lökéssel oly dörgés 
volt hallható, mintha egy dynamit-töltényt sütöttek volna el. Az ablakok rezegtek 
és a kávéscsészék összekoczczantak, iránya D—É-i.

8. Trencsin (Trencsén m.) Dr. B rancsik  K ároly , megyei főorvos.
6h 30' körül élénk recsegés a ház tetőzetében, a moraj nélküli rázkodtatást

csak egyesek vették észre a városban, mi világosan mutatja, hogy itt már a ren
gést terület szélén állunk.

9. A napi lapokban foglalt közlemények szerint hasonló mérvben 
érezték ugyanezen f.-rengést még Beczkón, Vjészkán (u. p. Beczkó), Rakalubban 
(u. p. Beczkó), Vág-Ujfalun (a. p. Beczkó) valamennyi Trencsén megyében, to
vábbá Nyitra megyében még A-Kocsócz (u. p. Vág-Ujhely), Verbón és Vittenczen.

Negativ adatok érkeztek Vág-Sellyéről, Nyitráról, Érsekújvárról, Privi- 
gyéról, Trencsénböl (2) és még Vág- Ujhelyből (1) is.
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A felsoroltak alapján e fr. erőssége a 4-dik foknak (10-et különböz
tetve meg) megfelelő. A megrázott terület egy nyújtott ellipsis alakját 
mutatja, melynek hosszabb tengelye nem annyira a Vág völgyével, hanem 
inkább a Kis Kárpátok mesozoos képletekből álló EK-DNy-i vonulatának 
DK-i szélével esik össze, a melynek egyik vége Trencsénnél van, másika 
pedig kb. Vitencznél. Hosszabb tengelye 7-—8 geogr. mrtf., kisebb átmérője 
pedig vagy 3 mrtf. úgy hogy a legjobb esetben is csak íMd mrtfnyi terület 
rázatott meg. Az idő- és iránymeghatározások, miként első pillanatra 
látszik, egymástól annyira eltérők, hogy további kutatásokra nem vehetők 
kiindulási alapul.

Julius 15-én Zenggen, Horvátországban Mihailovics Victor gym- 
násiumi tanár által 4'1 45'-kor egy 1*5 m. p. tartó lökés éreztetett, melyet 
oly robogás kisért, mintha egy vasúti vonat egy hídon átmenne. A lökésre 
észlelő felébredt, miből következtetem, hogy az reggel volt. Iránya többek 
megfigyelése szerint KEK-NyDNy-i volt. — A kikötőben alkalmazottak 
közül néhányan julius 14-én 3h 35'-kor reggel is vettek észre egy igen 
gyenge földrengést.

Julius hó 22-én egy Zágráb felől (? )jövő f. rengést éreztek Zala- 
vármegyében. különösen a Muraközben.

1. Csáktornya. C sepreg hy  E ndre és V alló V ilm os tk ép e zd e i ta n á ro k .
A rengés d. u. 4 órakor V alló úr szerint 4h 16'-kor volt észlelhető és gyenge 

vagy 4—5mp.-ig tartóD—É-irányú reszketésben nyilvánult, melyet távoli tompa 
dörgés kisért. V alló úr ezen földrengést is a Zrinyi-vár II. emeletén észlelte, hol 
mindenki észrevette, míg lent a városban csak néhányan figyelték meg, a szabad
ban lévőknek épenséggel nem tűnt fel.

2. Perlak (Csáktornya DK) S ípos  K ároly, gyógyszerész.
D. u. 41“ 18' 5” (a vasúti óra szerint) két lökés és rákövetkező hullámzás,

melyet erős kocsirobaj szerű dörgéb kisért.
3. Molnári (Kanizsa DNy) M árkus S ándor, áll. tanító.

D. u. 4h 10' egy lökés K—Ny-ra, mely 2"-ig tartott. A lökést tompa dörgés
szerű zaj előzte meg, mely a lökéshez hasonlítva hosszabb volt s kb. 2—3 mp.-ig 
tartott

4 . Hodossán (Csáktornya K) T óth K álmán, tanító.
A földrengést jul. 22-én d. u. minálunk is érezték, alakja hullámzó volt s 

recsegéssel volt kisérve.
5. Mura-Szerdahely (Csáktornya É) K acun I gnácz, közs tanító.

D. u. 4h-kor moraj nélküli reszketés, mely vagy 4" tartott és ÉK—DNy-i
irányú (?) volt. Csakis a szobában volt észlelhető.

6. Alsó-Lendva (Csáktornya É )  I ványi A ndor .
D. u. a várban csak egyesek vettek észre gyenge reszketést.
Mindezekből kitűnik, hogy a julius hó 22-ki horvátországi f. r. csakis 

a Muraközt érintette és csak kevéssel haladta át a Murát. A megrázott 
terület végső pontjai Molnári és Alsó-Lendva.
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Szeptember hó 3-kán reggel kb. 7 órakor Siegmeth Károly a ma
gyar északkeleti vasút mozgósítási főnökénék jelentése szerint egy moraj 
nélküli lökést éreztek a Vihorlát hegység déli tövében Jásza fürdőben és 
Pontba helységben, mely az ablakok megrezzenését vonta maga után.

Szeptember 27-én R i t t i n g e r  Ö d ö n  tudósítása szerint Verseczen 
reggeli 4'1 40'-kor jelentéktelen egyszeri rázkódás éreztetett EK- DNy-i 
irányban, melyet halk moraj követett.

Október 11 -én Somogy megyében Marczaliban mutatkozott í. r. 
5 jelentés fekszik előttünk, Kolosváry L ászló, Mayer Sándor, Névy József, 
kir. közjegyző, Schlesinger Jakab és Szalay József uraktól. Az első rez
gést, mely hullámzó volt, és csekély moraj által kisérve volt, valamennyien 
este 10h-kor észlölték, pontosabban Névy úr szerint 91“ 54'-kor, a melyet 
még négy gyenge lökés követett és pedig 9h 57', — 10h 5', — 10'1 14', — és 
10h 56'-kor, melyek fokozatosan, úgy mint a dörgés is mindig lassúbbak és 
gyengébbek lettek. Az első rázkódás iránya ugyancsak úr szerinte DDK- 
ÉÉNv-volt.

Deczember hó 1-én Tudomására jutott B e n c s i k  János gymn. tanár 
úrnak, hogy Szt.-Ilonán (Krassó-Szörény m.) a Duna mellett d. e. 11'“-kor 
gyenge rázkódás volt megfigyelhető.

Deczember hó 5-én hajnalban Egerben 2 lökés volt érezhető, melyek 
Ledniczky József tanár úr feljegyzései szerint 4h és o1“ 7'-kor jelenkeztek. 
Az első gyenge reszketés volt, míg a második rövidebb ideig (3") tartó erő
sebb hullámlökésnek beillik. Zúgás és puffanás kisérte a tüneményt (csak 
az utóbbit vagy mind a kettőt?) A poharak összekocczantak s az asztali 
lámpa csaknem felborult. A tünemény, de különösen a tompa moraj mégis 
oly erős volt, hogy egyes alvókat álmukból felriasztott. (Ez valószínűleg 
a második lökés volt, a melyről a hírlapok is megemlékeztek.)

Deczember hó 13-án Mihailovics Victor gymn. tanár Zenggen (az 
adriai tenger partján) figyelt meg 5h 32'-kor este (zenggi idő) egy hullámzó, 
moraj nélküli EK-DNy-i lökést, 1 m. p. időtartammal.

Deczember hó 25-én reggel 4h 35'-kor két egyén figyelt meg Kalo
csán mintegy három hullámzást, DK-ENy-i irányban, miről bennünket 
T ó t h  M ik e  főgymn. tanár úr volt szíves tudósítani.


