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A földrengésérzékeny nagyberuházások felépítésének költségeit jelentős mértékben befolyásolja a telephely 
földrengéskockázatának nagysága. Azokon a területeken, ahol ritkán fordulnak elő rengések, különösen fontos a 
rengések keletkezési idejének és helyének, valamint erősségének és fészekmélységének pontos ismerete. Nyilván a 
már megfigyelt legnagyobb méretű földrengés eleve meghatározza a méretezés alsó határát. A tanulmányban a 
Savariát (Szombathely, régi római nevén Sabaria) romba döntő rengés keletkezési idejét, helyét és erősségét 
becsüljük, elsősorban történelmi kutatások eredményeinek felhasználásával.

Gy. Szeidovitz, R. Csabafi: Earthquakes at Szombathely and its vicinity

Construction costs of earthquake sensitive investments depend on considerable extent on the level of earthquake 
hazard at the site. On areas showing low seismic activity it is particularly important to know the occurrence, place, 
intensity and depth of earthquakes. It is obvious that the lower limit of dimensioning has been determined by the 
magnitude of the largest earthquake recorded. In this study, the occurrence, the intensity and the place of 
earthquake destroying Savaria (Szombathely) is estimated mainly using the results of historical investigations.

Bevezetés

A zwentendorfi atomerőmű üzembe helyezését elvető 
1978-as népszavazás eredményét az akkor még pontosan 
nem ismert erősségű 1590-es alsó-ausztriai rengés nagy
mértékben befolyásolta. Ettől az időponttól kezdve a törté
nelmi földrengések kutatásának az eredményei nem csupán 
egy szűk szakmai kollégium érdeklődésére tarthattak szá
mot, hanem a döntéshozó hatalmi szervek fokozott figyel
mére is. Nem véletlen tehát, hogy hazánkban is erőfeszíté
seket tettünk a történelmi rengéseink főbb paramétereinek a 
meghatározására, hiszen egy terület földrengéskockázatá
nak meghatározásában döntő szerepet játszik a múltban 
megfigyelt földrengések erőssége és gyakorisága.

Elsősorban az 1763-tól kezdődő időszak szeizmikus 
eseményeit sikerült többé-kevésbé megnyugtató módon 
tisztázni. Miután hazánkban ritkán keletkeznek rengések, a 
földrengéskockázat pontosabb becsléséhez szükséges volt a 
megfigyelési időszakot, amennyire csak lehetséges, kiter
jeszteni. Ideális lett volna az elmúlt 1500 évben keletkezett 
rengésekről számot adni [RÉTHLY 1952], de ennek megva
lósítása — figyelembe véve a Kárpát-medencében élő 
népek viharos történetét — megoldhatatlan feladatnak 
tűnik. Ez az állításunk természetesen nem zárja ki azt, hogy 
néhány nagyobb rengés esetén az újraértékelést siker koro
názhatja.

A „zwentendorfi kudarc” egyik fontos következménye 
volt az 1590-es földrengés feldolgozása. Az osztrák kollé
gák ennek a történelmi rengésnek a vizsgálata során olyan 
módszereket dolgoztak ki, amelyek alkalmazhatóak a Kár
pát-medencében keletkezett rengések vizsgálatára is. Mun
kájuk másik, számunkra különösen fontos eredménye az 
volt, hogy erőfeszítéseik ellenére — a történészekkel és 
levéltári szakemberekkel megerősített osztrák kutatócso
portnak — az „Oszmán birodalom” területéről nem sikerült 
használható adatokhoz jutni [Gutdeutsch et al. 1987].
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A Szom bathely környezetében  keletkezett 
fö ldrengések

A szombathelyi nagyrengésről szerzett eddigi ismerete
inket röviden összefoglalva a következőket mondhatjuk: 

RÉTHLY [1952] több munkára hivatkozik, amelyek a 
földrengés keletkezési idejét illetően eltértek egymástól. 
RÉTHLY a 455-ös évszámot fogadta el, pedig meggyőzőbb
nek látszott Balics [1901] adata, amely szerint 456-ban 
Sabariát egy pénteki napon, szeptember 7-én a földrengés 
romba döntötte. RÉTHLY a lábjegyzetekben még BALICS 
hivatkozásait is megadta: Mon. Germ. auct. ant. IX. 304. és 
Anonym, Cuspinian és Mommsen 666.

Bóna [1969] a szentéletű Severinus életét kutatva a 
következőket írja:

„Severinus comagenisi tartózkodásának közelebbi 
időpontjára olyan, eddig ebben az összefüggésben fi
gyelmen kívül maradt történelmi bizonyítékokat való
színűsíthetünk, amely a lehető legjobban összevág a 
fenti történeti eseményekkel. Még csak néhány napja élt 
a városban, amikor az Asturis pusztulása miatt tartott 
háromnapos ájtatosság utolsó estéjén szokatlan heves
ségű földrengés rázta meg a helységet, olyan erejű, hogy 
a falak között tanyázó rugi katonaság körében pánik tört 
ki. Félelmükben kitódultak a városkapukon, és azt hívén, 
ellenség tört rájuk, a sötétben még egymást is kaszabol
ták. Alig lehet itt másról szó, mint az ókori Pannóniát 
sújtó legnagyobb földrengésről, arról, amely 456. szep
tember 7-én, pénteki napon a tartomány legnagyobb vá
rosát (a Comagenistől alig 100 km-re fekvő) Savariát 
romba döntötte.”
A szerző a rengés keletkezési idejével kapcsolatban a 

következőket írja a széljegyzetében:
„A savariai nagy földrengés AviTUS uralkodása ide

jében (455-456) zajlott le. Pontos keltezése kérdésében 
azonban megoszlik a kutatás véleménye, ami részben az 
alapforrás bizonytalanságára vezethető vissza. A rene
szánszkori Johannes CusPiNiANUSnál fennmaradt 
ravennai krónika szerint »et eversa est Sabaria a terrae 
motu VII idus September, die Veneris«.
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Az adatot a Fasti vindobonenses priores 577 
(Consularia Italica, Chron. Min. I. 304) AviTUS megvá
lasztása (575. Chron. Min. 1.304 és Auctar Prosp. Havn. 
6 uo.) után említi, ezért általában a 455. évre szokták 
keltezni. Azt azonban már Mommsen észrevette, hogy 
ebben az esetben a dátum nem lehet helyes, ezért azzal a 
megjegyzéssel, hogy »hacsak az év nem téves«, IV. id. 
Sept.-re javította. Ez azonban szintén elnézés, mivel ez a 
nap 455-ben szombatra esett.

A helyzet azonban sokkal egyszerűbb és világosabb. 
AviTUSt a galliai Arelate-ban 455. július 9-én kiáltották 
ki császárnak, Itáliába azonban csak szeptember 21-én 
nyomult be és ismertette el uralmát. (Ezt az eseményt a 
krónikák párhuzamos kiadásában Mommsen is a 
savariai földrengés előtti hasábra helyezi: Auct. Prosp. 
Havn. 6 és 7.) AviTUS pannóniai hadjáratára, a római 
uralom pannóniai visszaállítására csak ezután, 455 októ
ber-novemberében került sor.

A savariai földrengés 455. szeptember eleji keltezése 
tehát filius ante patrem; AviTUS még Itáliában sem volt 
császár, nemhogy Pannóniát meghódította volna.

Az adat pontosságát ebben az esetben különben is a 
naptári dátum és napjának helyes egybeesése határozza 
meg és nem az év, ahova utólag beillesztették. A minden 
javítás nélküli VII. id. Sept, die Veneris: 456. szeptem
ber 7-e péntekkel azonos.”
Bóna professzor Severinus tevékenységével foglalko

zó kutatásai során tehát pontosította a szombathelyi rengés 
keletkezésének az időpontját.

A rengés keletkezési idejének ismerete nyilván fontos 
adat, de nem visz közelebb a rengés erősségének a megis
meréséhez. BÓNA idézett munkájában azonban van egy 
nagyon fontos rész, amelyből következtethetünk a rengés 
erősségére is.

„Comagenisben pánik tört ki a rugi harcosok a szabad
ba menekültek.”

Ezen a településen tehát a rengés intenzitása elérhette a 
6 fokot az MSK intenzitás-skála szerint. (Ijedtség, az embe
rek a szabadba menekülnek, lásd Bisztricsány [1974]).

Felvetődött bennünk az a gondolat, hogy esetleg nem a 
szombathelyi, hanem egy kisebb, Comagenis környezeté
ben keletkezett helyi rengésről van szó. Az osztrák kollé
gák utánanéztek, de nem találtak utalást ilyen helyi rengés
re [Gutdeutsch 1997 levél].

Természetesen a rengés méretének és epicentrális inten
zitásának a megbecslésében sokat segítene, ha további 
települések megrázottságát ismernénk, azonban erre egye
lőre nem számítunk. Ismeretes, hogy a rengés M mérete, a 
fészektől mért R távolsága, és az ott tapasztalt /  intenzitás 
között összefüggés van. Az általunk használt [SZEIDOVITZ 
1986] empirikus képlet alapján, átlagos fészekmélységet 
(10 km) feltételezve a Comagenistől 100 km-re levő Szom
bathelyen keletkezett rengés mérete M=6,8-nak adódott. 
Egy ilyen rengésnek — az adott fészekmélység mellett — 
az epicentrális intenzitása 9-10 MSK fok, ami természete
sen Szombathely pusztulását jelenthette.

A rengés Szombathelyen valószínűleg nem volt kataszt
rofális, hiszen akkor találtunk volna a városban vagy kör
nyezetében lévő geológiai feltárásokban a nagy rengésekre 
utaló nyomokat [McCalpin 1996]. Ez annál is valószí
nűbbnek látszik, mivel hazánkban megfigyelt nagyobb 
(nem katasztrofális) rengések is okoztak több száz méter

hosszú, 10-20 cm széles repedéseket a föld felszínén, ho
mokgejzírek is keletkeztek. Néhány esetben geomorfológi
ai események is utaltak a szeizmogén zónák jelenlétére. A 
Szombathely környéki vizsgálatok eddig ilyen megfigyelé
sekről nem adtak hírt, hacsak nem említjük a borostyán út 
elvetődését, és a nagy mennyiségű üledék lerakódását. 
Jelenleg semmi nem bizonyítja azt, hogy a borostyán út 
eredeti állapotában látható. Nincsenek ugyanis kerékbevá- 
gódásokra utaló nyomok. A kérdés megnyugtató eldöntésé
re meg kellene vizsgálni az út alatt levő rétegeket, mutat
nak-e valamilyen elvetődést.

A földrengés további nyomait kutatva megvizsgáltuk 
(Bállá Z., Schweitzer E, Szabó Z. és Szeidovitz Gy.) 
a szombathelyi feltárásokban látható műtárgyakat, épület
maradványokat, de nem találtunk nagyrengésre utaló nyo
mokat. Az a tény, hogy a rengésnek nincsenek nyomai, 
pontosabban fogalmazva Szombathelyen eddig nem talál
tak, még nem jelenti azt, hogy a vizsgált helyen nem kelet
kezett földrengés.

A krónikák tudósításaival tehát összeegyeztethetők az 
egész más forrásból nyert adatok. Az epicentrális intenzitás 
pontosítására nincs sok remény. Nem tudjuk, hogy milyen 
épületek voltak a rengés idején Szombathelyen, állagukról 
nem is beszélve.

A Római Birodalom pusztulása már a rengés előtt, a ne
gyedik században elkezdődött. Savariát Attila hadai meg
ostromolták és elfoglalták (454). A város fokozatosan le
pusztult, a régi városfalakhoz ragasztott házakban (kuny
hókban) laktak az emberek, helyreállításra nem volt mód 
(TOMKA R kutatásai alapján szóbeli közlés).

A rengés idejére és méretére már adtunk becslést, hátra 
van még annak eldöntése, hogy hol keletkezhetett a rengés. 
Természetesen Szombathely közelében lévő aktív területek
re kell gondolnunk. Elsősorban a Mur-Mürz zóna tágabb 
környezetében (±25 km-es környezete) lévő hipocentru
mok, esetleg az Ukk-Türje-Bérbaltavár közötti rengés- 
fészkek gerjesztették ezt a nagy rengést (1. ábra).

A Rába vonal az eddigi megfigyelések szerint nem tűnik 
aktívnak, legalábbis ez a része, hacsak nem rendeljük az 
Ukk-türjei és a bérbaltavári rengéseket a Rába vonalhoz. 
Ezek a rengések sekélyfészkűek voltak és méretük kicsi 
[Zsíros 1994].

Ha a rengés a Mur-Mürz vonal Szombathelyhez közeli 
részén keletkezett, akkor mérete valamivel kisebb volt az 
előzőekben becsültnél, hiszen Comagenishez közelebb volt 
a fészke. Ebben a zónában már megfigyeltek 8 fokos vagy 
annál nagyobb intenzitású rengéseket, pl. Szombathelytől 
35 km-re ÉNy-ra. Tételezzük fel, hogy ez a forrás aktivi
zálódott. Az előzőekhez hasonlóan Comagenis 6 fokos 
intenzitásából kiindulva kiszámítottuk a rengés méretét és 
Szombathelyen a várható intenzitását, amely 7 foknak 
adódott. Egy ilyen intenzitású megrázottság súlyos épület
károkat okoz ugyan, de nem rombol le egy várost, hacsak 
nem voltak a házak nagyon rossz állapotban. Lehetséges, 
hogy egyéb megfontolások miatt eltúlozták a keletkezett 
károkat.

Nem zárhatjuk ki azt az esetet sem, amikor a Rába vonal 
Szombathelyhez közeli része aktivizálódott. A rengés mé
rete — a nagyobb távolság miatt — eléri a A/=7-es értéket. 
Ilyen méretű sekélyfészkü rengés az epicentrális területen 
maradandó nyomokat hagy, homokgejzíreket, amelyeknél a 
felszín alatti vízzel átitatott homok néhány cm átmérőjű
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Fig. 1. Epicentre distribution in the vicinity of Szombathely 456-1994

csatornákban préselődik a felszínre. A tapasztalatok azt 
mutatják (New Madrid), hogy a homokgejzírek csatornái 
akár több ezer évig is megmaradnak. Hazai tapasztalatok is 
bizonyítják, hogy már 5,6-os méret körüli rengések is létre
hoznak homokgejzíreket (Dunaharaszti, Kecskemét). Ilyen 
homokgejzír nyomokat a Rába vizsgált környezetében 
(Bérbaltavár, Ukk, és Tűrje) nem találtunk.

Szombathely környezetében viszonylag sok település 
volt a vizsgált időszakban (2. ábra), de ezek közül talán 
csak a soproni kutatások során számíthatunk használható 
eredményre.

Összefoglalás
Szombathely környezetében 456. szeptember 7-én nap

lemente után keletkezett a földrengés. A földrengés kelet
kezési helyét megállapítani nem sikerült. A rengés valószí
nűleg a Mur-Mürz zónához kapcsolható, forrása Szombat
helytől 35 km-re ÉNy-ra lehetett. A rengés mérete M= 6,6 
körüli értékre becsülhető. Epicentrális intenzitása 10 km-es

fészekmélység feltételezése mellett 9 fok lehetett az MSK
skálán. Szombathelyen a rengés intenzitása 7 fok lehetett.
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2. ábra. Savaria tágabb környezetét bemutató térkép, am ely az Österreich zur Römerzeit és Pannónia régészeti kézikönyve c.
munkákban található térkép egybeolvasztásával készült

Fig 2. The map illustrating the wider area o f  Savaria constructed using the map Österreich zur Römerzeit and the map in the Handbook
of Pannonian archaeology
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