ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI

ÉRTESÍTŐ
A KOLOZSVÁEI ORVOS-TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT ÉS AZ
ERDÉLYI MÚZEUM-EGYLET TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁ
LYÁNAK SZAKÜLÉSEIRŐL ÉS KÉPSZERŰ ELŐADÁSAIRÓL.

II. TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZAK.
III. kötet.

1881.

I. füzet.

P 5 1 @ á ' ó 1' í t á s .
A társulat azon t. ez. tagjai, kik Koch Antal „Az 1880. oct.
3-ki középerdélyi f ö l d r e n g é s " munkájára előfizettek, fölkéretnek
nyilatkozni az iránt, hogy ezen munkát különlenyomatban is —
miután az „Ertesitö" term. tud. szak. I. füzetében most veszik azt
— beküldjük-e, vagy hogy az előfizetési pénzt (1 írt) az idei tagdij
részbeni törlesztésére kivánják-e forditani ? Nem nyilatkozás esetében
az előfizetési pénzt, mint az idei tagdij részbeni törlesztését az illető
előfizetők javára át fogjuk szolgáltatni társulatunk pénztárába.
A titkár.

marjában a következő fölszólítást dolgoztam ki.

.

Fölssólitás
a f ö l d r e n g é s r e vonatkozó adatok b e k ü l d é s é r e .
A tegnap éjjel és reggel — az eddigi tudósítások szerint — csak
nem egész Erdélyben észlelt földrengés oly jelentékeny, egy természeti
tünemény, mely az összes arra vonatkozó észlelet! adatoknak beható tu
dományos vizsgálatát megérdemli és megkívánja, hogy ennek alapján an
nak mibenlétét és a mi fó'dolog, valószínű okát is földeríteni lehessen.
Alólirott ily tudományos vizsgálatra illetékesnek hívén magát, bátorkodik
ennélfogva fölszólítani minden müveit egyént, a ki ezen nevezetes termé
szeti tüneményt maga észlelte vagy arról megbízható értesüléseket vehet,
Orv.-term.-tii(l, Ertesitö'. II.
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de különösen a t á v í r d á k é s a v a s ú t i á l l o m á s o k t. h i v a t a l 
n o k a i t , kiknek alkalmuk van az időt illetőleg pontos észleleteket tenni,
hogy szíveskedjenek a tudomány érdekében az alább pontonként felteendő
kérdésekre válaszolva, a földrengéssel kapcsolatban észrevett minden ada
tot összeírni és tisztelettel alolirottnak tudományos vizsgálat végett minél
előbb beküldeni. Az adatok a tudósító nevének és állásának aláírásával
kéretnek be, hogy azokat annak idején teljesen közölni lehessen.
A kérdések, melyekre szíves választ kér alólirott, a következők:
1. Mely helységben s annak melyik részében, a házban vagy a
szabadban érezték a földrengést?
2. Mely napon és mily időtájban volt érezhető a földrengés? (N. B.
Az idő, ha csak lehet, masodpercznyi pontosságig kívánatos, a helyi idő
pedig a legközelebbi vasúti vagy távirda-állomáson a pesti időre átszámí
tandó, a vasúti és távirdai hivatalnokok különösen könnyen így közölhetik
az időt.)
3. Hullámzó rengés vagy lökések - vagy mind a kettő; voltak-e
érezhetők ?
4. A hullámzások vagy lökések mily irányban haladtak, vagy is
mely irányból voltak érezhetők ? Az irányok az égtájak szerint pontosan
csak iránytű segélyével mérhetők ugyan, de lehetőleg közelítő adatokat is
föl lehet használnunk.
5. A lökések száma mennyi volt, mennyi ideig tartott egyik vagy
a másik?
6. Az egész földrengés meddig tartott?
7. A földrengést kisérte-e valami hangtünemény, u m. zörgés,
dörgés, suhogás, zúgás, dobogás, vagy bármihez hasonlítható hangok?
8. A rezgés' következtében inogtak-e vagy estek-e különböző tárgyak,
névszerint milyenek és honnan, mely irányban estek vagy inogtak? Kepedések támadtak-e az épületek falaiban, mily irányban mennek ezen fa
lak és mely irányban a támadt repedések azokban ? Ingás órák megállottak-e s mely időben? (átszámítandó — ha lehet — bpesti időre.)
Ezen órák mily iránynyal bíró falakon csüngtek ? A falakról, kéményekről,
tornyokról lehullott vakolat mily irányban repült le a magasból és mily
messze a faltól, kéménytől vagy toronytól? A földben támadtak-e repe
dések valahol s mily irányban haladtak azok? Nyitva maradtak-e vagy
azonnal bezáródtak? A folyó ós álló vizekre észleltetett-e valami hatása a
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földrengésnek, a források és kutak vize nem apadott vagy áradt-e, vagy
egészen kiszáradt-e, vagy hőmérséke nem változott-e, nem zavarodott-e meg ?
9. Az állatokra minő hatása volt a földrengésnek: nem volt-e ész
lelhető bizonyos nyugtalanság azokon annak előtte és alatta?
10. Milyen volt az idő a földrengést megelőzőleg, az alatt és utána:
esős, borult, tiszta, szeles-e? Mekkora volt a hőmérsék és légnyomás a
földrengés tájában ?
Ezek volnának azok a kérdések, a melyekre szives választ kérek, s
reménylem, hogy a hazai tudomány érdekében minden müveit egyén meg
fogja tenni a tőle kitelhetőt, hogy ily módon ezen nagyobbszeríínek lát
szó földrengésnek minél teljesebb képét összeállíthassuk.
Hazafiúi tisztelettel
Kolozsvár, 1880. okt. 4-én.
Dr. K o c h A n t a l ,
az egyetemen az ásvány- és földtan
ny. r. tanáia.
Ezen felszólítást a helybeli három napi lapon kívül Erdélynek
vidéki kisebb lapjai szives készséggel átvették és közölték; valamint
a német ós román fordításokat is, mely utóbbi munkáért Dr. Szilasi
Gergely tisztelt oollégámnak tartozom köszönettel, a „Hermanstadter Zeitung", a „Siebenbürgisohes Tageblatt" a Kronstadter Zei
tung", a „Gazetta Transilvanei", a „Telegrafulu románul" ás az
„Observatoriul" t. ez. szerkesztőségei dicséretes előzékenységgel köz
zétették. Fogadják azért a tudomány nevében hálás köszönetemet.
Ezeken kívül e fölszólitásomnak néhány 100 különlenyomatát is
szétküldtem Erdély minden részébe ismert nevű egyénekhez, kiktől
a tünemény észlelésére nézve bármily részletek várhatók voltak.
Ezen rögtöni intézkedésemnek igen szép sikere lett: Erdély
müveit közönsége engem megtisztelő bizodalommal sietett a föld
rengésre vonatkozó becses tudósításait beküldeni; a mely készségért
fogadják egyenként és összesen e helyen is szives köszönetemet.
Értesülvén azonban azon tetemes hatásokról, melyeket a föld
rengés a Maros mentében Csapó-Radnóth és N.-Enyed között, de
különösen M.-Ludason, Kocsárdon, Pelvinczen és P.-Ujváron, kü
lönböző épületekre gyakorolt, október 7-én kis körútra indultam,
hogy útba ejtvén az említett helyeket, a hatások mérvéről és minő1*
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ségéről személyes tapasztalatokat szerezzek és pontos fölvételeket
eszközöljek, a mi a többi tudósítások keretébe beillesztett jelenté
seimben kiemelt uraknak szives közreműködése és útbaigazítása se
gélyével igen jól sikerült is, a miért e helyen még egyszer fogadják
köszönetemet.
Végül legnagyobb köszönettel ki kell emelnem azt is, hogy
Szebenben Bielz E. A. kir. tanácsos ur, mint a szebeni term. tud.
társ. elnöke, kinek indítására a társulat titkára Sohuster Márton
gymn. tanár szintén gyűjtötte a tudósításokat, továbbá Oserni Béla
gy.-fehórvári gymn. tanár és Sehafarzik Ferencz bpesti egyetemi
tanársegéd urak, a részükre beérkezett összes tudósításokat is szí
vesek voltak rendelkezésemre bocsátani s hogy viszont én a nevemre
beérkezett tudósításokat is átengedtem a szebeni termószettud. tár
sulatnak, hogy azok ottan német nyelven is közöltethessenek.
Ha végül legnagyobb köszönettel kiemelem Dr. Szilasi Gergely
tisztelt eollógámnak azt a szívességét, melylyel a beérkezett román
nyelvű tudósításokat magyarra fordította, végre a helybeli lapok
szerkesztőségeinek előzékenységét, melylyel a lapjuk számára beér
kezett eredeti tudósításokat rendelkezésemre bocsátották, ugy szá
mot adtam mind azon forrásokról, a melyekből az oct. 8-ki föld
rengésekre vonatkozó adatokat merítettem.
Ilyen módon éppen 200 helyről, közel 800 tudósítás birtokába
jutottam; a mire legjobb reménységgel hozzáláthattam azon gazdag
anyagnak földolgozásához és a tudományra használható eredmények
nek levonásához. Ez a körülményekhezképest — szerény fölfogásom
szerint — sikerült oly mórtékben, hogy az olvasó ezen munkácská
val úgyszólván az első kísérletet kapja, mely egy hazai földrengésnek
nemcsak chronikáját adja, de a tudomány mai állásának megfelelő
en annak minden mozzanatait ós elemeit, hosszas és beható tanul,
mány alapján kifejtve, rendszeres alakban föltünteti.
E földolgozásnál különösen a német irodalomnak számos mo-.
nographiai munkája lebegett szemeim előtt, de figyelmen kivül nem
hagytam egyéb nemzetnek idevágó irodalmát sem, a mint a munka
folyamában ki fog tűnni. Előképül azonban egyiket sem választani
kizárólagosan, hanem igyekeztem saját egyéni fölfogásomnak meg
felelően összeállítani ezen földrengésnek lehetőleg hű képét, egész
lefolyását, egyéb tüneményekhez való viszonyait s mindezekből következ
tetést vonni a valószínű okokra is, melyek azt előidézték.
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Hogy bárki könnyen betekinthessen úgyszólván műhelyembe, s
igy alkalmat nyújtsak az utánam dolgozáshoz vagy az adatoknak
saját egyéni fölfogásához mért földolgozásához; elkerülhetlenül szük
ségesnek tartottam az összes adatoknak teljes közlését minden ön
kényes egyéni magyarázat nélkül, s azt hiszem, hogy mai nap, a
midőn földünk ezen fontos geológiai tüneményének magyarázatában
esak most kezdünk haladni a helyes utakon, ez a leghelyesebb köz
lési mód is; éppen oly formán, mint a vegyi elemzéseknél nem
elég csupán a vegyelemzós rövid eredményeit közzétenni, hanem az
utat és módot is elő kell mindég adni, mely szerint ezen eredményt
nyertük, hogy igy bármikor bárkinek alkalmat adjunk az eredmény
helyes voltáról meggyőződhetni ós az elemzés adatait a változott
fölfogások szerint átidomíthatni. Kihagyhatóknak véltem csupán az
olyan apróbb közleményeket, melyek semmi ujat nem mondanak oly
helyekről, honnan részletes tudósításokat vettem, valamint a negatív
tudósításokat is, melyek végezetül összefoglalva fognak kiemeltetni.
Számos adataimnak közlésénél legegyszerűbbnek tartottam a közlé
sek rendjót a helyek betűrendje szerint megállapítani, zárjelben oda
irván melléje a megye nevét is, melybe a helység tartozik s melyet
ennélfogva a mellékelt térképen — a melyen nagyobbrészt csakis a
kiválóbb helyek vannak kitéve — nem nehéz föltalálni. Minden tudó
sításnak homlokán balfelől tehát ott van a hely neve, melyben ész
leltetett a földrengés, jobb felől pedig az észlelő neve és polgári
állása, vagy a tudósítás egyéb forrásának megnevezése. Min
den hely a sorban folyó számmal lesz ellátva, s ha egy helyből
több tudósítás van, ezek a folyó szám mellé helyezett íolyó kis be
tűkkel lesznek megjelölve. Ily módon lehetséges lesz a munka fo
lyamában, a midőn gyakran kell hivatkozni a tudósításokra, egysze
rűen a számra vagy betűs számra utalni; s az olvasó is, ki egyik
vagy másik helynek tudósításait akarja olvasni, ezeket külön hely
névmutató nélkül könnyen föltalálhatja.
Végezetül megjegyzem még, hogy e munkácskának kiadását
az orv. term. tud. társulat vette át, miután kiadott előfizetési fölhí
vásomra a beérkezett előfizetések száma jóval kisebb volt, hogy sem
lehetséges lett volna a munkát önállóan kiadnom. Czólomat különben,
melyet az előfizetés utján való kiadással el akartam érni, hogy
t. i. ne csak a társulatnak tagjai, hanem Magyarországnak minden
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lakója, kit a természet ezen nagyszerű tüneményének tudományos fejtege
tése érdekel, olvashassa ezen munkát, -— ezen utón is elértem s egyéb
jutalmat fáradságomért nem is kerestem.

2. Az összes t u d ó s í t á s o k

a helynevek betűrendje

szerint

a t u d ó s í t ó k nevével.
la. A b r u d b á n y a . (A. Fehérm.)

Kelet 233. sz,

Folyó hó (okt.) 3-án reggeli fél 7 órakor itt mintegy 5 — 6 m.
perczig tartó földrengés volt észlelhető', melynek iránya, többek összhangzó Ítélete szerint, délnyugotról K-felé tartott. Egynehány hullámzó ringást és egy erős morajjal egybekötött rázkódást lehetett észlelni, mely
utóbbi oly erős volt, hogy a még ágyban levőket nynghelyökről fölugrani
kényszeritette. Az ablakok, ajtók, üveg- és porczellán-edények zörögtek,
tánczoltak; de semmi kár nem történt.

ib. Abrudbánya. (A. Fehérm.)

Osató János alispán.

A fr. 6°37'-kor lépett fel délnyugotról ész. kel. irányában, s tar
tott 3 -5"-ig. A mozgás hullámzatos volt s utoljára lökéssel és visszalökéssel végződött. A rengés morajjal kezdődött s az a rengés végéig
hallatszott. Kárt nem okozott.

2. Algyógy. (Hunyad m.) Fetesnó Cserny Béla gymn. tanárnak
Északkeletről délnyugotnak éreztük menni reggel 6 órakor a föld
rengést, mely mintegy 2 perczig tartott s inkább rázkódás, mint ingás
vala. Az emeleten az ajtók és ablakok jól megrezegtek.
3. Alsó-Detreaein. (Maros-Torda m.)

Selig Lipót szób. közi.

Az urad. épület pinczéjében egy félig telt hordó az ászokról Torda,
tehát közel nyűg. irányban lecsúszott, az előtte fekvő könyv betűi pedig
ízegteg-mozogtak szemei előtt; szomszédjánál a szekerek megindulni kez
dettek a f, rengéskor és pedig K. felé, a merre irányozva voltak.
4. Alsó-Jára. (Torda-Aranyos m.)
n

Balázs János gazdatiszt-

Reggel 6 45'-kor éreztük a f. rengést lökés gyanánt, mely észak
felől délnek húzódott. Az ajtók, ablakok megrázkódtak, a tányérok egy
máshoz ütődve zörögtek. Kevés ideig tartott. Az idő esőre állott.

5. Alsó Pestes. (Hunyad m.)

Ifj, Székely S.
Schafarzik Ferencz tanársegédnek.

Egy idevaló barátom igy adta elő a f. rengést, melyet A. Pestesen
észlelt: „Az ablakból beszéltem egy falusi emberrel, midőn egyszerre
mindkettőnk feje összeütődött. A f. rengést moraj követte. Az edények,
lámpák, órák megingtak."
A Sztrigy mentén — ugy látszik — egyáltalában nem érezték a
f. rengést.

6. Alsó Siménfalva. (Udvarhely m.) Barabás József gymn. tanár.
Itt
éreztek.

6 és 7 óra közt gyenge, 3 — 4 rezgésből álló földrengést

7. Alvinczi járás. (A. Fejér m.)

Csató János alispán-

Itten a fr. EK-ről DNy. irányba húzódó, 2—3-szór ismétlődő,
mintegy ,15"-ig tartó, tompa morajjal fellépő gyenge lökésben volt észlel
hető, mely kárt nem okozott.

8. Akosfalva. (Maros-Torda m.)

Schuszter Gya szebeni term, tud. társ.-nak.

A fr. 7°l5'-kor (?) történt, 3"-ig tartott s É—D irányban vonult,
a mozgás ringó és reszkető volt. A rázkódás tisztán érezhető volt, de
semmi károkat nem okozott. Moraj nem volt hallható. A fr. hatása alatt
egy csengettyű háromszor megrándult, egy ingásóra, melynek ingája K—
Ny. irányban mozgott, megállott; mig egy ész.-déli falon függő óra nem
állott meg. A lovak az istállóban fejjel nyugotnak állván a fr. alatt,
jobbra-balra düledeztek ós igen nyugtalanok lettek. A fekvő szarvasmarha
ijedve fölugrott, mig az aprómarha keveset látszott észrevenni.

9«. Balázsfalva. (A.-Fejér m.)

Kelet 228- sz.

Mai nap (okt. 3.) reggel 6 és fél óra tájt városunk lakossága
hajnali álmaiból egy nem csekély mérvű fr. által ébresztetett fel. Az
irány — tekintve a kora reggeli órára — kivehető nem volt. Egy pár
épület megrepedésén kivül károkat nem szenvedtünk. A természet e föl
zúdulása, mely egy leirhatlan földalatti moraj által kisérve lett, körülbe
lül egy perczig tartott.

9b. Dtto.

.

Vasúti áll. főnök-

Okt. 3-án szolgálaton lévén reggel 6°25'-kor az állomás épülete
előtt föl és le járva legelőszőr azt észleltem, hogy az épület padlásán
lévő galambjaim nagy rohammal kifelé menekülnek, mire bekövetkezett a
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fr. is, mely észleletem szerint K-ről Ny.-nak haladt s nem lökésekből,
hanem másfél percznyi rengetésekből (reszketés) állott, kisérve földalatti
moraj által. További észlelésem szerint ugy tűnt föl nekem, mintha ezen
fr. 2 egymásután következő szakaszból állott volna.

9c. Balázsfalva. (A.-Fejér m.)

Az Observatoriulu 78. sz.

Ma reggel 6° és 40 — 45' táján egy elég erős fr. volt itten érez
hető. Tartama mintegy fél percznyi volt, iránya északról délre egyenes,
némelyek állítása szerint pediglen nyugotról keletre. Eleinte erős dörgések
voltak hallhatók, vagy 5 kemény zökkenéstől kisérve, melyek után néhány
gyengébb hullámzás következett enyhe suhogás kíséretében. Több szilárd
épület megrepedt, sok ember kifutott házából abbeli félelmében, nehogy
a romok alá temettessék. Az öregek állítják, hogy 1838. óta nem érez
tek e tájakon ily erős földrengést.

9d. Díto. ; Benedek £• járási orv.

Oserny Béla gymn. tanárnak.

Helybeli napóra szerint 6°40'-kor köszöntött be nálunk a f.-rengés
és tartott összesen 5"-ig, Két lökést lehetett érezni, az első rövidebb és
kevésbé erős, a második erősebb és hosszasabban tartott, irányuk délnyugot-északkeleti. A földingas alatt különös morajt és zúgást lehetett
hallani, mintha egy terhes vasúti vonat jött volna. A nagyobb épületeken,
u. m. a vasút állom, épületen, seminariumon, gymnasiumon kisebb hasa
dásokat okozott.

10. Balázsfalvi járás. (A.-Fejér m,)

Osató János alispán.

Az itten 6 és 7 óra között észlelt fr. tompa morajjal délről észak
ra vonult huUamzatosan s mintegy 3 —-4"-jg tartott. Több háznak fala
megrepedezett; nagyobb rombolás azonban nem történt. Legnagyobb sé
rülést szenvedett a balázsfalvi indóház.
11. Bágyon. (Torda-Aranyos m.) Dobíecky Sándor vas. oszt. mérnök.
Anyósom, a kertben lévén a tiszta idő daczára mennydörgésszerű
tompa morajt hallott és csak azután érezte, hogy elszédül és látta, hogy
a ház kéménye mozog.

12. Bács. (Kolozsm.)

Bosenberger Tercsa a M. Polgárnak.

Béggel 7 óra tájban földrengést éreztünk, mely alig ha egy perczig tartott oly mértékben, hogy a házban a tárgyak, úgymint: asztal,
szék, ágy mozogtak s a falon függő edények összekoczczantak. Egy meg
lehetős állapotú parasztháznak egy nagy darab fala összeomlott.

-

9

-

13«. Bánffy Hunyad. (Kolozsm.) Szentgyörgyi Lajos, áll. isk. tan.
A fr. nálunk is érezhető volt; azonban nem mindenütt vonult át
egyforma erővel. Leginkább érezhető volt az u. n. Alutczában. Az egyes
házakra is különböző erővel hatott. Némely helyen szelid rengés, más
helyen pedig egy erős lendítés volt érezhető, hogy sokan, különösen a
gyermekek, egyensúlyt vesztve eltántorodtak. Ezen természeti tünemény
okt 3-án reggel 7 óra tájban történt. A különfélekép járó órák szerint
a középidő 6° 50' tájára tehető. Iskoláink igazgatója 6" 40'-kor érezte,
tehát' épen azon időben, mint Kolozsvárt. A vasútnál a gyorsvonat elin
dulása ntán, tehát 6° 15 — 20' táján érezték.
A szobában lakó társam ébren volt, én pedig félálomban szende
redtem, melyből egy kellemes rengés ébresztett fel. Erre nyomban jött
egy másik s azonnal el is múlt. EB álmosan azt hittem, hogy a szom
széd lovai dübörögnek az istállóban, de a pillanatnyi csendet lakótársam
e szavakkal törte meg: .hanem ez már nem lódobogás" s később: „mily
jól esett ez a rengetós!" Mi tehát nem lökést, hanem rengetést éreztünk.
Ugyanezt érezték ez egész városon , csakhogy különböző erővel.
Részletesebb megfigyelésekből kiderült, hogy a rengések délnyugot
felől jöttek s északkeleti irányban haladtak tovább. A legtöbben két tisz
tán kivehető rengést éreztünk, melyek közül a második erőteljesebb volt.
E pontnál még egy nevezetes dolgot kell felemlítenem, t. i. takarítónőnk
az emiitett 2 rengést 2—3 per czczol megelőzőleg szintén érzett már egy
rengést, melyre mi felébredtünk, de a mely figyelmünket kikerülte volt.
E szerint az első rengés tarthatott körülbelől 6"-ig, mit 2—3'-nyi szü
net követett, erre jött a második és harmadik, mely együtt szintén 6"-ig
tarthatott. És igy a földrengés időtartamát 2' — 3 ' 12"-re tehetni.
A földrengés közben sajátságos tompa mormogás hallatszott, mely
az ablakok, ffítőajtók s más tárgyak zörgésével vegyülve valamely terhelt
kocsi egyenletes tovagördülését juttatja eszünkbe.
Legnagyobb erővel működött a Tigris szálloda épületében, mely
aránylag legnagyobb Hunyadon. Ez épület emeletén egy pár szoba falán
és padlásán fenn hasadékok is keletkeztek. A hasadások iránya nagyon
különböző, némelyik K—Ny., más pedig E—ENy. irányban halad. Oly
hasadások is vannak, melyek tetőirányosan mennek. A billiárd szobában,
a földszinten egy kalap az asztalról délnyugot felé csuszamlott le.
A f.-rengést megelőző napon borongós idő volt. Vasárnapra virra-
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dólag az eső permetezett, azután a nap kisütött, de a fr. után ismét
borongóssá vált.
Mielőtt fölszólitásomat kapta volna Sz. ur, következő tudósítást kap
tam tőle, kihagyva azt, a mi már az előbbiben is foglaltatik.
A rengés oly erős volt, hogy sok helyt az ablakok s fűtők ajtói
megrezdültek, a félálomban levők fölriadtak, a kis gyermekek, sőt fel
nőttek is megtántorodtak. Többen két tisztán kivehető lökést éreztek,
Ezek közé tartozom én is lakótársammal együtt. A három lökést kevesen
különböztették meg. Többen az utolsó lökést tartják a legerősebbnek, a
mikor is az asztalon a lámpák, könyvek s más efélék tánczra kereked
tek. Egy sajátságos zúgásról is tesznek emlitést. Az emeleten lakók job
ban érezték, mint a földszintiek. A kik künn dolgoztak, azok közül ke
vesen vették észre, de a szobában lakók kivétel nélkül érezték.

13b. Bánffy-Hunyad. (Kolozsm.) Agh Ferencz r. 1, a Keletnek.
Az itt reggel 7 óra tájban észlelt fr. délről északra vonuló, mint
egy 3 m. perczig tartó hullámos ingás volt. A mint utána tudakozódtam,
a hozzánk közel eső falvakban is hasonló időben és mérvben érezték.
Kárt — tudomásom szerint — sehol sem okozott.

14, Bárdos. (Udvarhely m.)

Vajda Mihály birtokos,

A fr. kezdete pont 6°-kor volt. Az első' lökés északról jött s egye
nesen délnek vonult, ezt egymásután 4 lökés követte, még pedig 2 köz
benső oly erős volt, hogy lakházam, melynek hosszfalai épen K—Ny.
irányban vonulnak, annyira megingott, hogy az ágyam a lökések szerint
a falat verdeste s hirtelenében azt véltem, hogy valami az ágy alatt
emelgeti azt. E közben az uj épület fedele annyira megrengett, hogy le
szakadásától lehetett tartani, nőm és családom a mellékszobából lelken
dezve futottak be, s ez alatt az asztalon levő tárgyak mozgását észleltük,
mely körülmények 5 8"-et vettek igénybe, mig végre csendesség lett. A
földmozgást nagy zúgás előzte meg és kisérte.

15. Bátos. (Kolozsm.)

Orendi a szebeni term. tud,, társ.-nak.

Heggel 6° 45'-kor köszöntött be a fr., 4"-ig tartott s Ny —K
irányban haladt. Elég erős volt arra, hogy bútorokat, szekrényen álló
edényeket, ablakokat és ajtókat megingasson. A földmozgás először lökő,
azután hullámzó volt, mi mellett semmi zajt nem vettem észre. A kör?
nyéken Erdő-Szakálon, Monoron és Vajolában is érezték.

11 —
16. Bene. (Udvarhelym.)

Szabó a szebeni term. tud. társ.-nak.

6° 42' reggel vettük észre a f.-rengést, mely Ny-r-K irányban ha
ladott és körülbelül 6"-ig tartott. Két egymásra következő lökés volt;
ezek elseje gyenge volt, a második erosebb, mert laza tárgyak inogtak a
szobában. Az első lökést mennydörgésszerű moraj kisérte, a második erőse.bbet nem. A szomszéd falvakban is érezték.

17«. Berethalom.

Siebenb. Tageblatt 2067, sz-

(N.-Küküllő ni.)
Ma reggel 1838. jan 23-a óta Berethalmon nem érzett fr. ébreszté
fel és rettente meg a lakósokat. A rengés pontosan 3 / 4 7 , -kor köszöntött
be s 7- -9 lökés gyanánt körülbelől 1/.J'-ig tartott. A mozgás pontosan
dél-északi volt s a rázkódás oly jelentékeny, hogy nemcsak az ajtók és
ablakok recsegtek, ropogtak, de tükrök és székek erősen inogtak és cse
repek hullottak a tetőkről. Egy délnek néző falon lógó gitár annyira
mozgásba jött, hogy húrjaival a fal felé megfordult. Templomunk is nem
maradt nyomok nélkül a rázkódástóL a mely nyomok ismét a dél-északi
mozgás mellett tanúskodnak. A templom hajójának a karzattal érintkező
boltozatán egy kis repedés mutatkozik, mely épen a két egymáshoz tá
maszkodó, különböző nagyságú és nehézségű test egyenetlen dél-északi
mozgásából keletkezett. Az első és második kastélyfalat összekötő ivezet a
bejárás felett szintén repedezett.

176, Dtto.

Salzer a szebeni term. tud. társ.-nak,

A fr. 6° 47-5'-kor lépett föl, körülbelől 15"-ig tartott és D-ről
E-nak vonult, hatása lökő volt. A rázkódás akkora volt, hogy képek és
tükrök inogtak, egy a falon függő guitár megfordult, kis csengettyűk
megszólaltak, és a tetőről cserepek hulladoztak. A templom boltozata a
kar és hajó között kis repedést kapott. Magam zajt nem vettem észre, de
sokan olyszerü lármát hallottak, mintha többen a padláson végig fut
nának. —

18a. Besztercze. (Beszt.-Naszód m.)

Kelet 228. sz.

Ma (okt. 3.) reggel 6° 45'-kor erős földr. volt, 20—30 secundumig tartott, még pedig oly erővel, hogy a fali órák megállottak s
egyéb apróságok s földre hullottak Komolyabb következménye nem volt.

186. Dtto.

Kelet 228. sz.

Ma okt. 3-án reggel háromnegyed 7-kor 5—6 m. perczig tartott
heves földrengésről kívánom becses lapját tudósítani. Iszonyú zajjal s ro-
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bajjal köszöntött be, az emberek kétségbeesetten ugráltak ki ágyaikból s
futottak a szabadba. Képek, tükrök s más a falra függesztett tárgyak
erősen himbálóztak s részben földre hullottak. Azt hallom, hogy az innen
nyugotra eső községekben még hevesebb volt a rázkódás, kémények dől
tek be, s házak repedeztek meg.

18c. Dtto.

Szeremley Lajos-

Csak egy — szerintem — igen becses adatot kivánok becses tu
domására hozni. A 62. gyalog ezred itt állomásozó zászlóaljának parancs
noka, Zatureczky Károly őrnagy ístálójában a 3 — 4 ujjnyi hézaggal tele
vizes vederből 20—25 cmóterre kilocscsant a viz. Ezen locscsanás irá
nyát fölmérvén, a compasz W. felé 4'9-et (ÉKKj mutatott. Az idő bu
dapesti idő szerint 6° 25' volt.

i8d. Dtto.

Siebenb- Tageblatt 2067. sz.

Eeggel 5'-cel 7 óra előtt földrengést éreztünk. Habár a Ny.D.Ny.ról jövő lökések nem voltak is erősek, de elég erősek voltak mégis, hogy
megérezzük és megijeszszék a lakóságot. A lökések, melyektől közel álló
tárgyak egymáshoz ütődtek, s melyek szekrényeket és egyéb bútorokat
gyengén megingattak, mintegy 4"-ig tartottak.

i8e. Dtto.

Dr. Haupt a szebení term, tud. társának.

A földrengést %7-kor éreztük, 2'-nél valamivel tovább tartott s
EENy.—DDK. iránynyal birt. A rázkódás oly erős volt, hogy szárnyas
ajtók erősen meglódultak, körülbelül oly érzést gerjesztett, mint mikor ter
hes szekér sebesen elhajtat a kövezeten a ház előtt. A környéken csaknem
mindenütt érezték.

19. Bethlen Szt.-Miklós.
(Kis-Küküiiő m.)

Bonfert János
a szebeni term. tud. társ.-nak.

Reggel 6V2 órakor pinczómben foglalkoztam, mi mellett a gyertyát
egy hordóra állítottam; midőn rögtön zakatolást hallok, mintha a szobá
ban asztalokat és szekrényeket tolnának. A gyertya leesett a hordóról s
a zakatolás dörgéssé vált, a boroshordók dél-északi irányban ingani kez
dettek, s a vakolat hullott a falakról. Az egész tünemény 1/2 perczig
tartott.

20. Horsa. (Kolozsm.)

Dr. Mártonfi L- gynm- tan.

Itt 6 ói a tájban érezték a f.-rengést, 3—4 lökésben nyilvánult,
melyekre a szekrényeken álló findzsák összeütődtek.

21«. Brassó. (Brassóm)

Hintz János ügyvéd.

Én a földrengést itt is éreztem. Még ágyban feküdtem félálomban,
4 '
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6° 45' lehetett, midőn az ágy mozgását éreztem. Föltekintvén az utcza
felé eső fal mellett álló ruhaszekrény recsegését haliám. Azután — ugy
tetszett nekem — mintha még egy csekély ingás lett volna. Iránya —
ugy tetszett nekem — K—Ny. volt.

216. Brassó. (Brassóm.)

Trausch J. birtokos.

Nov. 3. és 4-ik közti éjjel, 16'-kor 10° után (pesti idő) két könynyü földmozgás volt itt érezhető. Én könnyen mozogható vaságyban alvám, fölébredtem balra mozgást érezve ; a földmozgás ennélfogva DDNy—
EEK iránynyal birt. Fölülve a mozgást még egyszer éreztem. Mind a két
mozgás körülbelül 5 m. perczig tartott, ós inkább kellemes ingáshoz
hasonlítottak; míg körülbelül okt. első felében (ugy 8. vagy 10-ke
táján), szintén éjjel 11° körül rengetést éreztem DK—ENy. irányban, a
mely igen erős volt, csaknem l/2 perczig tartott és szintén fölköltött ál
momból. Kisebb rengés okt. hóban legalább még egy volt.

2ic. Dtto.

Bőmer F. a szebeui term, tud, társ.-Bak-

Magam ugyan nem észleltem a f.-rengést, de 7 szavahihető egyén
biztosított, hogy körülbelül 3 / 4 7 órakor itt is érezték mint gyenge zökkenést, mely képeket, óralánczokat, az edényekben lévő vizet ingásba
hozta, sőt szekrények ropogását is észlelték. A tartama igen rövid volt.
Felső Tömösön semmit sem vettek észre, valamint a Barczasag sikján
sem. Ugy látszik tehát, mintha a fr. utolsó hullámai a brassói hegyek
sziklatömegén megtörtek volna.

2íd, Dtto.

Hausmann a szebeni term. tud. társ.-nak.

Itten, Hátfalúban, Zajzonban s a Barczaságban általában f.-rengést
nem vettünk észre.

2le. Dtto.

Kronstádter Zeit. okt. 6. sz-

Nálunk Brassóban mit sem vettünk észre a földrengésből.

22. Brád. (Hunyadm.)

Kirényi Lajos bányaigazgató.

Mindössze ágyamban 3/47-re reggel alig 3 m. percznyi időközben
2 ringó mozgást éreztem keletről nyugotnak, minden előző moraj nélkül.
Brádon általában érezhető volt a rengés a nélkül, hagy jelentékeny nyo
mot hagyott volna hátra. A tanítónál kinyílt az ajtó, a szolgabirósegédnél zörögtek az üvegek, az épületeken repedések nem estek.
23. Csekelaka. (A-Fejérm.) Osató János Fejérmegye alispánja.
Br. Kemény Gejza és Szilvássy Béla udvarházai repedéseket szen
vedtek.
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24. Csertés. • (.Hunyadm.)

Scharschmidt. Gy. kohónagy

Reggel 6° 45'-kor keletről nyugot felé, 10—12
hullámos földrengés volt.

m.perczig tartó

25. Csiksoinlyó (Csik-Gyergyó m.) Imets F. László gymn. igazg.
A fr. itt 6 és 3 / 4 óra tájban észleltetett. Az időt pontosabban nem
adhatom, mert azt az órán nem figyeltem meg; ós óráink egyébiránt is
különbözőleg járván, a pesti idó're való átszámítás nem bir kellő ér
tékkel. —
Nem lökés, hanem hullámszerű mozgás volt érezhető. Hogy a fr.
itt csakugyan az utóbbi alakban jelentkezett, bizonyos onnan: hogy ma
gam sem észlelhettem volna, ha esetleg az ablakba kihajolva és a falra
támaszkodva nem vagyok; szomszédom borotválkozott, legényem mellet
tem járt kelt, de ők mit sem vettek észre. A hullámzások NyNyD-ről
KKÉ felé irányultak. Csak 2 hullámot észleltem: az elsőt, midőn az ab
lakba kihajoltam, s mellettem egy gyengén záródó ajtó kinyílt. Ennek a
tartama 3". Innen a szomszéd terembe távoztam kérdést téve, valamit
nem vesznek-e észre, mert földingás van? a poharak nem ütődnek-e öszsze? de ott sem volt észlelhető. 30" múlva ugyanazon ablakba újból
kihajoltam, s némileg éreztem akkor is a végső hullámokat. Észlelésem
szerint tehát a tünemény tartama 35 m. perez.
A földrengést itten semmi észlelhető hangtünemény nem kisérte,
semmi tárgy észrevehetőleg meg nem ingott, repedések nem történtek az
épületeken; még a legérzékenyebb ingás órák sem állottak meg.
Az idő a földrengéskor következő' volt: szokatlanul sürü köd, mely
miatt természetesen a felhőzet nem volt látható; teljes szélcsend; hóharmat. A hőmérs. 0 , 0°C, a légnyomás 703*0 m/ (javitvaezen légsulymérői
állás = 697 9 m/m. (Csiksomlyó magassága a tenger szine felett 707 m.)
-Megjegyzendő, hogy a légnyomás a tüneményt megelőző 24 óra alatt 6-8
ra
/m-el sülyedett.

26. Csíkszereda. (Csik-Gyergyóm)

Cservenits főhadn.

Itt a fr. okt. 3-án reggel 6° lO'-kor volt érezhető 4 egymásután
következő lökemben, és pedig nyugotról keletre oda, s minden egyes lökem után vissza keletről nyugotra — inkább egy kis elhajlással ny.északtól keletdél felé — ; tehát tulajdonkép 8 lökem volt 8 m. perez
alatt. Sajátságos volt a tüneménynél az, hogy éreztem (az ágyban fekve),
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miként az egész házat négyszer egymásután egy lépéssel oda és vissza
tolták volna, de egyszersmind külön éreztem, hogy épen ugy az ágyam
is, de nem a házzal egyszerre, hunem ugyanabban az időben külön 4-er
ide és oda tolatnék egy lépéssel. Egy nappal előbb délután nagyszerű
fergeteg volt. A fali képek ugy mozogtak, mint az inga; házrepedés
nem történt.

27. Csombord. (A.-Fejéra.)

Osató János alispán.-

Br. Kemény István gazdatisztje állítása szerint a f.-rengést a vasúti
vonat által előidéztetni szokott robogáshoz hasonló moraj előzte meg, mely
K irányból Ny. felé tartott. Ezen moraj hallatára egy parasztnő házából
kiszaladt s kiáltani kezdett szomszédjainak, hogy ne engedje meg, misze
rint a marha háza falához dörzsölődjék.
'
A Maroson átkelő hajó a vizben előidézett hullámzás által erősen
himbáltatott.

28. Csombordí járás. (A.-Fejérm.)

Csató János alispán.

Itten a beérkezett jelentés szerint 6° 30'-kor robajjal kezdődött
DNy-ról EK-nek vezető irányba s 5—6"-ig tartó idő alatt három erős
lökéssel megrázkódtatta a földet, minek következtében több ház falában
repedések ós kéményhullások történtek.

29a. Csucsa. (Koiozsm.)

Ejszaky József plent. hiv,

A fr. okt 3-án reggel 6° 2 5'-kor volt. (Ez bpesti idő, a helybeli
állom, főnök ur is fog adattal szolgálni. Ő ugyan az időt korábbra teszi
s ez sajátságos, pedig mind a ketten azonnal néztük az időt, mindegyi
künk otthon lévő bpesti vasúti időt mutató óráján.) így tudósítottam az
Ellenőrt is.
Előbb 5—6 hullámzó rezgés volt érezhető, melyet 3 lökés köve
tett. A hullámzás irányát déldólkelet-északnyugotra teszem, míg a lökések
iránya ettől kevéssé a dél-észak irány felé hajolt el. (E tapasztalatomat
biztosra foghatom függő lámpám lengési irányából következtetve, melyet
delejtűvel közvetlenül a lengéskor nem határoztam ugyan meg, de emlé
kezetből vettem fel.) Öt—hat hullámzó rengés után 3 lökés volt érezhető,
az utolsó a legerősebb. Az egész fr. 6—8"-íg tartotü.
A földrengést aránylag nagy zaj kisérte, sőt ha nem esalódom, már
a hullámzás előtt is tompa moraj volt hallható, hasonlóan egy tenger
távoli morajához. Élénken emlékezem a Balaton tavának morgásához, meJy
ott rendesen a vihart szokta megelőzni, oly hangú volt itt a moraj; mig
a lökések alatt hansonlitott a hang sok embernek a padláson történhető
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dobogásához. — Otthon lévén, ugy tűnt föl, mintha rám tipornák az
épületet.
Lakásomon nem esett le, nem repedett meg semmi. A községben
itt —ott hallottam kisebb tárgyak leeséséről, de mely irányban, arra már
késő volt a tudakozódás; csak azt tudhattam meg, hogy a hol valami
leesett, ott a fal észak és déli irányban van.
A földben repedések nem találtattak. A folyó és álló vizekben hogy
törtért-e valami változás, kikerülte figyelmünket.
A f.-rengést megelőző este egy különben uri társaság sajátságos
nyomott hangulatban volt.
Az idő nedves volt annakelőtte, a rengés alatt földerült (bárány
felhős ég), a levegő tiszta, csöndes. Hőmérs. a rengés után 1 órára
8° R. volt.

29&. Csucsa. (Kolozsm.)

Kaszó Dénes a M. P.-nak-

Ma reggel 6 óra 25 perczkor községünkben 5 — 6 m perczig tar
tó fr. volt, mely oly erővel jött, hogy a szobákban lévő bútorokat meg
rengette, sőt még a háztetőket is megmozgatta ; azonban semmi komo
lyabb következménye nem lett.

30. Czintos. (A-Fehérm.)

Csató János alispán.

B. Kemény Miklósné udvarházának falai erősen megrepedeztek, s a
fr. tartama alatt a lakósoknak menekülni kellett.
31. Demsus. Skey. község Vaspatak része. Buda Ádám birtok.
(Hunyadm.)
Gr. Lónyai erdésze, Kozinszky ur mondja, hogy oct. 3-án feltűnt
neki, hogy az ő órája szerint reggel 7 és 8 között a szekrényére felra
kott almák mind lepotyogtak. Semmi más tudósítást nem nyertem eddig
Hátszeg vidékéről.

32. Deés- (Szolnok-Dobokam.)

Gálffy Ignátz polg- isk. tanár.

A fr. irányát az észlelők elbeszélései után határozottan K - Ny-inak
tartom, daczára annak, hogy a Szolnok-Doboka Ny - K-inek mondja. A
fr. két erős hullámzó lökésből állott, melynek elseje oly erős volt, hogy
— egyik collégám állítása szerint — a ház, melyben lakik, annyira in
gott, mintha föl akarták, volna vettetni, s őt magát majd kidobta ágyá
ból. Az első lökés után lassú, lengesszerü ingás következett, a melyet
körülbelül egy és fél m.percznyi idő eltelte után egy gyengébb lökés
követett. Az első lökés majdnem l"-ig tartott, a második pedig még rö
videbb ideig. Az egész fr. tartama 2 1 / 2 m. perez lehetett.

-
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Sajátságos azonban, hogy én daczára annak, hogy Íróasztalom mel
lett dolgoztam, semmit sem éreztem, ugy szintén ezen házban lakók egyike
sem; inig a szomszédságban mindnyájan érezték.
Az idő, mikor történt, egész pontossággal meg nem mondható, mi
vel'vasárnap lévén, a legtöbb ember ágyában volt s nem jutott eszébe
az órát nézni; de hozzávetőleg lehetett 6 óra 20 p.
Repedések, falomlások nem történtek, órainga nem állott meg ;
semmiféle hang nem hallatszott.
Az idő ködös, később derült; 8 óra körül beborult s permetezve
esett. Barométer állás 742. m m , hőfok 15°C. volt.

33. Deésakna, (Szoinok-Dobokam.)

Hagy Zsigmond oki bányász.

Itt reggeli öVg óra tájban hullámos rezgéssel déli irányból észak
nak haladó, 3"-ig tartó, egyenletesen egymásra következő három lökéssel
nyilvánuló, ablakok és ajtók megrecscsenésével összekötött f.-rengést érez
tünk. A fr. idejét megelőzőleg, valamint a fr. ideje alatt ködös volt az
idő, később kiderült, s szép napfény szárította fel az előbbi napok eső
jétől áztatott földet. E ritka nevezetes tünemény csak igen gyenge hatá
saiban volt érezhető, ugy, mint mikor három egymásra következő vizhullám alig észrevehető kellemes emelkedő és sülyedő mozgásba hoz va
lamely sajkát terhével együtt. Általában csak azoktól hallottam, hogy e
tüneményt észlelték, kiket az még ágyban fekvő, nyugodt állapotban
talált. —
34. Déda. (Maros Tordam.)

Fincu József,
k. postamester és körjegyző.
Lakásom faépület, 22 in. hosszú, egyik végével keletre, a másikkal
uyugotra. Agyam a hosszfal mellett állott fejjel nyugotnak. Okt. 3-án
reggel ébren az ágyban lapot olvasók, midőn egyszer ugy tetszett, mintha a kapun
az udvarba, 22 m. távolságban, ágyuszekerek hajtottak volna be. A dörömbölés
közben az ablakok és a vaskemencze zörögni kezdettek. Én némileg meg
ijedve az asztalra vetem szemeimet s láttam, hogy a telt pohárban a viz
megmozdult s a pohárból kifecscsent a nyugoti oldal felé. Ez tartott
mintegy 2"-ig; azután rögtön megszűnt mintegy l"-re; ennek utána új
ból elkezdődött s tartott valami 2—3"-ig.
Az első zökkencsre nem jutott mindjárt eszembe, hogy mi lehet.
de a másodikra, mely épen oly hatalmas volt, mint az első, az ablakok
és kemencze zörögtek, én pedig szemeimet folyvást a vizzel telt pohárra
irányozva nézem, mint fecscsen ki a viz a pohárból •— hamar földren*
OrY.-term. tud. Értesítő. II.

2
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gésre gondoltam és kiugrottam az ágyból; de ezzel megszűnt a rázkódás
is. Erre legelébb is az órát néztem meg, mely 5 órát és 53'-et (?) mu
tatott.
A következő' napokban több embertől hallottam, hogy a földren
gést érezték a szomszéd Füle, Oroszfalu, Magyaré, Dumbrava és Kövesd
helységekben is.

35a Déva. (Hunyadm.)

Dr. Hankó Vilmos reálisk. tan,

Az okt. 2-án éjjel 10° 30—35'-kor megesett földrengésről nincs
közvetlen tudomásom; csak hallom többektől, hogy akkor is volt a 3-ki
reggelinél kevésbé hatályos. Utóbbit magam is észleltem, 6° 40'-kor lé
pett fel s a 4—5 oly erős lökésben nyilvánult, hogy sok helyütt az in
gaórák megállottak s a függőlámpák élénk mozgásba jöttek, az almá
riumban lévő edények összekoczczantak. Épületrészekben semmi kár nem
esett. —• A lökések DNy-ról jöttek, ós egy-egy másodperczig tart
hattak. Légnyomás okt. 2-án r. 7°-kor 752-7 mm , déli l°-kor 752'9
mm., este 9°-kor 748-8 mm. okt. 3-án r. 7°-kor 74V0, mm., d. 2°-kor
742-1 mrn.

356. Dfctft.

Téglás Gáb, a szebeni term. t. társ.-nak.

A földrengést éreztük 6° 45'-kor 3 — 5 rengő lökés alakjában,
melyek egy-egy m. perczig tartottak és DNy—-EK irányban vonultak. A
rázkódás gyenge volt, képek inogtak, de le nem estek, A fr.-t moraj ki
sérte. A légsulymérő állása 750°5. m.m-ről 742°-re esett. Érezték Hát
szegen és Petrozsényen is (?)

35c. Dtto.

A Hunyad 41, sz,

A f. hó 3-án egész Erdélyben észlelt fr. 6° 35 — 40' körül itt is
érezhető volt. Már 2-án este és 3-án korán reggel a légnyomásnak 750ről 742 m.m.-re hirtelen esése jelezte, hogy valami van készülőben a
természet nagy műhelyében. A mondott időben 3 erős, DNy-ról jövő lö
kés rázkódtatá meg a földet. A tünemény körülbeíől 3 másodperczig
tartott.

35rf. Dtto.

Dobay Károly Oserny Béla tanárnak,

A fr. előtti napokban föltűnő hideg volt, inig a fr. előtti estén
feltűnő lanyha idő lett. Okt. 3~án reggel %7 órakor mintegy 4"-ig
tartó hullámos f.-rengést éreztünk, melynek iránya északkelet-dólnyugoti.
Személyes tapasztalatom szerint ezen fr. sokkal erősebb volt, mint a nem
rég, pár hónappal ez előtt, pár óra időközben két izben érzett; tehát ez
már a harmadik ezen évben.
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Az utolsó földrengés alkalmával családom a reggeli kávénál ült,
midőn egyszerre a székeken mintegy ringattatva éreztük magunkat, a
gyermekek fölsikoltva, fölugrálva és tántorodva anyjukhoz futottak. A
bútorok nehezebbjei ropogtak, az üvegszekrény csörömpölt, az óra meg
állott, szóval meglepő érzés volt, s a mig meggondoltuk, hogy ki kellene
futni a házból, már vége is volt a tüneménynek.

36a. Dicsö-Szt.-Márton.
(K.-Kükülló'm.)

Kelet 224. sz.
Andrássy István, m- főjegyző.

Okt. 3-án reggeli 7 órakor erős földrengés ijesztette meg a. lakos
ságot ; az északról dél irányba terjedő földmozgás két m. perczig tartott,
az épületek összehasadoztak, kémények, falak több helyt összeomlottak.

365. Dtío.

Bedőházy J. gymn. t. sz. közi,

Itt a földrengésből 3 lökést éreztek egymásután, melyek közt a
két első erős, a harmadik gyenge volt, az irányt ÉNj—DK.-nek mond
ják, de határozottan nem tudják, hogy mely felől jött. A korcsma épüle
tében több repedés támadt, de ez különben is gyenge épület. Az időt 7
óra 14'-re teszik ottani idő szerint.

37. Disznajó. (Maros-Tordam.)

Farkas Lázár a Keletnek-

Reggel 6 órakor községünkben egy 2 perczig tartó fr. volt: az
ágyban fekvők inogtak az ágygyal, mint a vizben levő csónak, az utczán
járók kelők lépttikben emelkedtek és sebesebben tették a szokásosnál
léptüket; több paraszt jelenté, hogy midőn a tűzhelynél bocskorát kötni
akarta, elkezdett tántorogni, ugy hogy képtelen volt azt fölkötni.

38. Dolmány. — Thalheim. —(Szebenm.)

A közs. elöljárósága.
Oserny Béla fogyóin, t.-nak.

Okt. 1. ós 2. délkeletről erős szelek futták, okt. 3-án csendes le
vegőnél és tiszta égnél, rögtön erős zúgás hallatszott, mintha deszkával
erősen megterhelt szekér hajtana végig az utczán, ezt azonnal erős föld
lökések követték, aztán keletről nyugotnak irányuló •földhullámzás is,
melyek legfeljebb 6"-ig tarthattak. A szobában függő lámpa erősen in
gott, edények ós üvegek összekoczczantak s egy ingás óra megállott 6°
5 5'-kor. A szabadban levők kevésbé érezték, de az azt megelőző s kö
rülbelül 4"-ig tartó zúgást jól hallották. Kár nem történt.

39. Drág. (Kolozsm.)

l á g y Károly rei. lelkész a Keletnek.

Reggeli 6Y2 óra tájt itt fr. volt észlelkető. Egy erős lökés után,
mely a még alvókat fölébresztette, pár másodpercznyi hullámzó mozgás
következett. Az irány kelet-nyugoti volt.
2*
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40. Erised — Arkeden —
(Nagy-Kűküllő m.)

Siebenb. Tageblatt
2066. SZ

Ma 6° után, mialatt asztalomnál dolgoztam, gyenge kelettől nyugotnak irányuló földingást éreztem, mely körülbelül 5"-ig tartott. A szo
baajtók zörögtek, a piafond megingott, a szoba közepén álló dolgozó asz
tal a fen kijelölt irányban rezgő mozgásba jött. A tünemény oly jelen
téktelen volt, hogy csak a csendes és figyelmes észlelő vehette észre.
Mindamellett a faluban többen is érezték.
4ia. E r z s é b e t v á r o s (Kis-Küküilő m.)
Egyetértés 277 sz
ítt 6° 30'-kor nyugot-kelet irányú volt a f. r. s tartott 20 — 25
m, perczig. A szobában a bútorok, képek mozogtak, az ablakok, ajtók
rengettek, az üvegek és edények csörömpöltek; néhány a kamrában falon
függő tárgy lehullott, a nagy templomban a kis harang megkondult. Ka
rácsony János tanácsos ajtaja magától kinyílt. Sokan megijedtek és az
utczára futottak, sokan, kik még reggeli álomban voltak, ijedve ugráltak
ki ágyukból.

üb. D.tto.

Herniaimst. Zeitung 232 sz.

6n 3 3 '-kor délkeleti irányban 4 erős lökésből álló f. r. volt érez
hető, mely 10"-ig tartott. Epületek megrázkódtak, butorok meginogtak,
ablakok csörögtek, az emberek megijedtek.

42. Etzel — Hetzeldorf —
(Nagy-Küküllő m.)

Siebenb- Tageblatt
2066- SZ.

Itt a f. r. következtében néhány rozzant kémény bedőlt.

43a.Felek— Freck —(Szebenm.) Siebenb. Tageblatt 2066 sz.
Ma reggel 5'-el 3/t-ed 7 óra eló'tt néhány m. perczig nem jelen
téktelen f, rengést éreztünk, melyet tompa, terhes szekér zörgéséhez ha
sonlító, moraj előzött meg és kisért Ezen sorok irója a mozgást nem
mint emelőt, hanem határozottan mint hullámzót érezte kelet-nyugoti
irányban, a mely irányban az emiitett dörgés érkezését és távozását is
ki lehetett venni.

436. Dtto.

Heugeboren a szebeni term. tud. társ.-nak-

R. 6° 40'-kor 3 — 5"-ig tartó f. rengést éreztem, kel. nyűg, irány
ban és azután vissza Ny.-ról K.-nek. A földmozgás ringató hullámzás
volt s oly gyenge, hogy tárgyaknak mozgását sem vettem észre. A rázkó
dást megelőzte néhány m. perczczel és kisérte tompa dörgés, hasonló
terhelt szekér zörgéséhez. Semmi egyéb feltűnő jelenséget nem észleltem.
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44. Felsö-Kerczesora — üveghuta —

Hermanst. Zeitung

(Fagaras m.)
233 sz.
Heggel 1 / 2 7 órakor meglehetősen erős földlökést éreztünk itten.
Ugy tűnt fel, mintha a ház láthatlan kezektől magasra emeltetett s azon
nal leejtetett volna. A mozgás délről jött.

45. Felsö-Ufvár — (A.-Fehér m.)

Szerző észlelése.

A néhai gróf Mikó-féle, jelenleg gróf Teleki Károly tulajdonát ké
pező kastélyon a f. rengés erős nyomokat' hagyott hátra; ezekről Albert
Lajos ó-szilvási birtokos és gazdatiszt úr is szivcs volt tudósítani, de mi
vel oct. 8-án Juchó Ferencz m.-újvári bányaigazgató úr, ennek neje és
Blaska Ubald urnák társaságában részletesen megszemléltem és pontosan
fölvettem a hatásoknak fontosabb nemeit, saját tapasztalatom szerint iroin
le a látottakat ós hallottakat.
A kastély egy nagy négyszöget képez, (4. ábra) melynek egyik
pár oldala 2°12'—14°12' (ÉÉNy—DDK.) a másik pár ellenben 8°12' —
20°12' (DNyNy—EKK) iránynyal bir. A K-nek fordult oldal (ah) dél
keleti sarkán (a) lévő góthikus homlokzat (ac) derékon megtört és vagy
5° alatt K. felé kidül (a'c1), ugy hogy minden perezben a leomlástól kell
tartani. A nyugotnak fordult oldal (de) délnyug. sarkán álló hasonló
homlokzat (df) szintén derékben meg van hasadva, s csúcsa csaknem egészben
letörött. Az ész. és délnek néző falak (be és ad) az ablakokból kiinduló
függélyes és ferde hasadásokat mutatnak, Az É. felé eső oldalon ezenkí
vül az erkély feletti két, tornyocska alakú kődiszitmény (a rajzban csak
egyike, de nagyítva, íg) legfelső köve kimozdult ugyan helyéből, de de nem
esett. A kimozdulás neme és mérve az ábrán pontozott vonalakkal van
hiven föltüntetve, miből körülbelül a kőtornyocska átlója (hi) irányában
(a mi EKK—DNyNy) működő erőre lehet következtetni, Az épület EK.
sarkán kinyúló tornyocska szélkakasa (7c), és ugyanitt egy kéményből ki
nyúló vaskürtő (?) hasonlóképpen közel ENy Ny felé dűlnek (a rajzon
nyíllal jegyezve).
A kastély belsejében a mennyezeteken és bolthajtásokon (m) a főrepedések mind E E Ny—D D K irányban haladnak ; az E. és D-nek néző
falak többnyire függélyes repedéseket mutatnak, míg a K-nok és Ny-nak
néző falak kevesebbet szenvedtek. A ész. kel. emeleti sarokszobában a
mennyezet köröskörül elvált a falaktól (nko) s itt mindkét irányban me
nő repedések láthatók benne. Ugyanitt a délkel, (pr) falon az ajtó felett
erős ferde repedés vagy 30° alatt D Ny Ny-felé dűl.
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Az udvari legény éppen az emeleten volt a f. r. bekövetkezésénél,
s azt állítja, hogy K. felől jövő erős lökést érzett, s hogy arra tántor
gott is. Erős zúgás, zaj, recsegés, ropogás kisérte a rázkódást.
Az istálló padozata, mely E Ny Ny Ny—D K E K irányában nyúlik,
végig van repedve; a kocsisok állítják, miszerint erős lökést éreztek,
melyre Ny. felé tántorodtak magok is, a lovak is. A kutyák roppant vonitást vittek végbe.
Az úgynevezett bástya, egy 7 szögletü régi tömör épület általában,
de különösen az ENy-nak néző fele, tökéletesen össze van rázva, az ab
lakoktól számos repedés indul mindenfelé, de a padolat közelében víz
szintes elválás is látható. A bútorok benne nyugatról keletre eldőlve
találtattak, mi mellett egy karos széknek egy lába kitört s a mosdó tál
is a maga vasállványában összetört.
A tiszti lakás E K Ny.—"DDK irányban elnyúlik; ennek folyosója
hosszában végighasadt; mig az EK.-nek néző hasonló irányú hosszfalon
óriási függőleges repedésen kivül ferde és vízszintes repedések is mutat
koznak.
A tiszti lakás megett a kápolna áll (5. ábra.) hosszában igen kö
zel K. - Ny. irányban. Ennek déli falán függélyes repedések, a torony
(t) is egy hatalmas repedés által közel ész.-déli irányban (cd) ketté van
szelve. A nyugot felé tekintő homlokzaton (ae) a toronytól le az ajtóig
hosszú ferde repedés nyúlik, mely felülről a kerek ablakig 45° alatt Dnek dtil.

46a Felvincz vasúti áll.

Apafi Ignácz áll. főnök.

(Torda-A^anyos m.)
A f. rengést reggel 6° 20'-kor (bpesti idő sz,) első emeleti laká
som keletre fekvő részében éreztem. Egy 4"-ig tartó gyengébb rázkódás
után következett egy igen erős lökés. A lökések északnyugatról délkeleti
irányban haladtak. Először egy vonat közeledéséhez hasonló morajjal ki
sért, 4"-ig tartó rázkódást éreztem, közvetlen utána erős, mennydörgéshez
hasonló, mintegy 6"-ig tartó igen erős rázkódás következett, szintén nyugotról keletnek. Az egész f. r. mintegy 10"-ig tartott. (Felvinczi közle
mény, mely szerint a rázkódás -30"-ig és 2'-ig tartott volna, alaptalan,
mivel annyi ideig tartó oly erős f. r. mellett az egész állomás és a vá
ros is romba dőltek volna.) A f. rengést mennydörgéshez hasonló moraj
kisérte. A rázkódás következtében a szobában levő ruhaszekrény eldőlt,
állványokon, illetőleg kredenczen álló üveg- és edénynemü lehullott, a
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képek és tükör annyira inogtak nyugotról keleti irányban, hogy több kép
lehullott. A szoba közfalai, úgy a piafond is, tetemesen meghasadtak,
úgy szintén az épület kelet felé levő tűzfala. A padlás lópcsőzetével pár
huzamosan vezető, mintegy 2' átmérőjű kőfal teljesen ketté repedt, ezen
kőfalon nyugvó, mintegy 30 ctm átmérőjű fagerenda egészen leesett. Egy
másik erős kőfalat 10 otmrel elmozdított helyéről; az állomási épület ke
leten fekvő kéményét helyéből úgy elmozdította, hogy az előtt nyugotra
fekvő oldala keletnek fekszik. Az őrházak kéményei egészen lehullottak:
valamennyi repedés nyugotról keleti irányban húzódik.
Úgy az emeleten, mint földszinten levő ingás órák megállottak, az
órák észak-dél iránynyal biró falakon voltak elhelyezve; az épületről kí
vül is, a szobában is a vakolat a keleti irányba hullott le és mintegy 3
egész 5 lábig is a faltól. A földrengés után első teendőm volt az órákat,
mint a közlekedési szolgálatnál a legfontosabb tényezőt, megvizsgálni és
meggyőződtem, hogy az órák mind 6° 20' ll"-kor megállottak.
A földben repedéseket nem észleltem; a kút vize semmi változást
nem szenvedett. Egy szemtanú állítása szerint a f. r. egy tutajt M.Osesztve és az állomás között annyira megingatott, hogy majdnem föl
fordult és a Maros körülbelül 3 méter magas hullámokat vetett.
A f. r, hatását csak disznókon észleltem, a f. r. után néhány perczezel személyesen láttam, hogy a disznók egy nagyobb elkerített helyen
erősen röfögve ide-oda futottak és a rázkódás folytán még mindig nyug
talankodtak.
Éjfél után (oct. 3) 1 órától reggeli 5 óráig csendes és ködös idő
volt, a f r. tartama alatt ós után szép csendes derült idő volt. A hőmr.
a f. r. időtájában fi° E. volt.

466 Dtto.

szerző észl.

Ezen felette érdekes észleletekhez hozzácsatolom saját észleleteimet
és fölvételeimet is, a melyeket a helyszínén octob..8-án tettem. Az állo
mási épület hossziránya pontosan 7 —19 óra. (1. ábra) Az épület déli
oldalán (ab) az ablakok felett néhány apró függélyes repedés látható. A
hivatalszoba mennyezetén (e) egy főrepedés harántul megy át a közepén,
egy kisebb az épület hosszában a piafond közepéig. A déli ós az északi
falakon (fg) az ablakok és ajtók felett függélyes és ferde repedések lát
hatók, egyik ferde repedés 45° alatt K-nek dül : az északi falon egy ha
talmas repedés közel 50° alatt K-nek dül.
A padláson egy Ny felé néző falon (hí) a vakolat Ny. felé levált
ós elrepült a faltól; a fennemlitett gerenda pedig (ki) keleti végén ki-
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lódult s délnek (hl) esett. A K-nek álló tűzfal (be) is elvált (fi'c'), kiló
dult kissé a vakolatot Ny. felé dobálva (a nyilak irányában). Az E.-nak
fordult oldalon (cd) a külsó' falon szintén láthatók ferde repedések, me
lyek közel 50° alatt K.-nek dűlnek; de egy Ny-nak düló' repedés is mu
tatkozik. Általában véve azonban a f. r. hatása itt jóval kisebbnek mu
tatkozik, mint akár Kocsárdon, akár Maros-Ludason, akár a fclsó'-ujvári
kastélyon.

46c Felvincz (Torda-Aranyos m.) Dr. Sehuszter Albert, városi
orv. Kosa István, gyógyszerész.
Eeggel 6° 46' helyi- és 6° 27' perczi idő szerint nyugotról kelet
re irányúit rázkódtató lökés volt érezhető'; a rázkódás megszakadás nél
kül tartott 10—12"-ig. E közben ablak alatt elhaladó kocsi zörgéséhez
hasonló moraj hallatszott.
Némely háznál az órainga megállott, az asztalon levő tejes lábos
ból a tej kilocscsant, a takaréktüzhelyoken levő edényekből a tartalom
kiömlött, de több fel is dőlt. Kisebb házak gyenge kéményei beomlottak
vagy megbomlottak. Két magasabb épületnek felsőbb részén több helyt,
de inkább a közfalak és a stakaturák keresztül-kasul repedeztek. Meg
jegyzendő, hogy minél tömörebbek és felmagaslóbbak az épületek, annál
inkább érezték a rázkódást, mert a repedések ottan számosabbak. Föld
szinti erős kőépületek kevésbé érezték a rengést, 2 — 3 házat kivéve,
melyeknek közfalai kissé szétváltak. A cserepes fedelekről egyes cserép
darabok lehuUadoztak. A vakolat többnyire a kelet felőli részeken hullott
le a falakról. A Maros folyón levő malmok a vízzel fölemelkedtek és
lesülyedtek, mi mellett a faépítmény recsegett ropogott. Az udvaron levő
majdnem tele vizes kádban a víz hullámzott, még pedig közel nyugotkeleti irányban,
A csordapásztor elbeszélése szerint, midőn ő a rázkódást észrevette,
marhái helyt álltak s nem mozdultak helyűkből.
A f. rengést megelőző nap szép derült vala, este csillagos tiszta
égboltozattal; a f. r. napján reggel ködös és borult idő, később perme
tező eső vala.

46d Dtto.

Saját ószl-

Magam octob. 8-án járván Felvinczen következő tényeket vettem
fel. A közel K - N y . irányban elnyúló kath. paplak kéményének teteje
(2. ábra, a) lebomlott, néhány kimozdult tégla (?>, c, d) 1). felé
óg. A kath. templomon, mely hoszzában 21-5—9-5 óra (ÉK—
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DNy, iránynyal bir, a f. rengés tetemes nyomokat hagyott hátra. (3.
ábra.) A délnyugot felé tekintő homlokzat (ab) általában, de különösen
annak jobb (b) fele, erősen össze van repedezve, a délkeleti hosszú falon
(be) és az ablakoktól kiindulva függélyes hasadékok emelkednek felfelé,
mig . az ész.nyűg falon kevesebb repedés történt. A torony keresztje
kissé ÉKK felé vau dűlve. Belül a boltozat (e) hosszában végig repedt, s
oldalt a falok kissé elváltak, (fg). A plébános Ny. felől erős dörgést
hallott s mindjárt érezte a 3 lökésben nyilvánuló rengést is, mely vagy
4"-ig tarthatott.
A tanácsház hosszában 1-10—13'10 óra (EENy—DDK) irányban
áll, s frontjával 7-10 óra felé tekint. Ennek földszinti szobáiban csekély
repedések, az emeleten azonban több tetemesebb harántrepedés látható a
mennyezeteken, melyek az utcza felől a falakba is függélyesen lehatnak,
az EENy sarokszobában a legtöbb kár esett.
Az előbbi tudósításban felemiitett vízhullámzás a vizeskádban kö
rülbelül ENy—DK. irányban történt a compassal tett utólagos meghatá
rozás szerint.

460 Dtto.

Mészáros István, polgármester.

Ma a/(, 7-re hatalmas dübörgés után 30 in. perczig tartó erős
földrázkóclást éreztünk. Nagyobb baj nem történt, azonban a nagyobb
középületek kéményei meghasadtak s több kémény összeomlott.
47. Fenyőfáivá — Gierelsau — (Szeben m.)
0. J. Schram.
Oct. 2-án éjjeli 11 óra felé irodámban dolgoztam, midőn egyszerre
annyira megrezzent a ház, hogy az ablakok megcsörrentek és egy rosszul
záró szobaajtó fölpattant; e mellett a mennyezet rezegni látszott s a
padláson erős zörej volt hallható, mintha erős szélvész zúgna vagy egy
koffert húztak volna végig a padláson, s ez közel a Szurul felől a szölló'k felé irányult, tehát délnyugatról északkeletnek. Ezen tünemény alig
néhány m. perczig tartott. Lökéseket nem éreztem és soha sem gondol
tam volna f. rengésre, ha reggel a szomszédságban lakó fiam nem kér
dezett volna, hogy a f. rengést megóreztem-e ? Csak miután közöltem
vele, hogy a fentebbi tüneményt éjjel 11 óra tájban észleltem, világlott
ki, hogy az itten 7 óra felé reggel jelentkezett f, rengést nem észleltem,
mivel éppen akkor egy erős falazatú fészerben nehéz gerendákat, desz
kákat, régi vasat s. a. t. rakattam ide oda.
Nagy kérdés, hogy az, a mit éjjel 11 óra körül éreztem, csakugyan
f. rengés volt-e, vagy csak az, a mit Fiúméban „un refolo"-nak nevez?
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nek, a mit szélrohamnak (Windstoss, coup eh vént) lehetne lefordítani.
Mégis különös volna, ha ezen valóban rendkívül erős szélroham a f,
rengés előhírnöke lett volna.
Kántorunk reggel 7 óra felé a toronyban az óránál, körülbelül 17
ölnyi magasban volt elfoglalva, a midőn egyszerre egy erős lökést a
mindjárt rá még három erősebbet érzett, melyek a harangokat annyira
ingásba hozták, hogy kevés hiányzott arra, miszerint megszólaljanak.
Ezen lökések határozottan hullámosak voltak s együttvéve alig néhány m.
perczig tartottak. A torony egész gerendázata ropogott s a harangtér
fölött oly lárma volt, hogy a kántor és egy vele levő gyermek, gyorsan
lefutottak a szabadba.
Az oláh, ki az Olt hídján a vámot kezeli, nyugodtan szundikált a
leeresztett sorompónál, midőn egyszerre érzó, hogy a deszkafal, mely a
szél és eső ellen némi oitalmúl szolgál, erősen inog, egyúttal onnan moz
gást érez, mintha feléje löknék azt; e mellett erősen ropogott a nagy
hídépitmény s oly erős lárma támadt, mintha nehéz teherszekerck men
nének át rajta, s ő sietett felbocsátani a sorompót s megnézni, valljon mi
jön által.

48a Fogaras (Fogaras ni.)

Scliul Róza, tanítónő.

Oct. 3-án reggeli 6° 15' gyenge rázkódásra és zúgásra ébredtem.
Az ágy 3—4 lökést kapott, melyeket hullámos rázkódás követett. Az
egész körülbelül 1' 8"-ig tartott. A hullámzás délkeletről északnyugot
felé irányult és zörgés által volt kisérve. A í. rengést megelőző és kö
vető nap világos tiszta volt. Könnyebb tárgyak inogtak; az ingaóra in
gája, mely szemben velem csüngött, lassította mozgását s a rengés után
nyerte vissza rendes mozgását. Egy paraszt nőtől, ki vályogkunyhóban
lakik, haliám, hogy szobája padlózata (mely nincs deszkázva) olyforma
repedést kapott, mintha fejsze vágódott volna bele. (?)

485. Dtto.

Siebenb. Tageblatt. 2067- sz.

Reggel 6 3 / 4 órakor f. r. volt, 3 lökés volt érezhető E.-tól D.nek. A rázkódás meglehetősen erős volt.

48c. Dtto.

Friedman A. a szebeni term, tud,
társ.nak.

R. 6° 45'-kor 10— 12"-ig tartó, ÉNy—DK. irányú földrengést
éreztem, mely zökkenő földmozgásokban jelentkezett. A rázkódás gyenge
volt, csupán az ablakok zörögtek, s az ágyban fekvők érezték a zökkenést; épületeken nem történt kár. Moraj nem volt hallható, az utczán
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levők sem hallottak. Érezték e f. rengést az egész Olt völgyében, A. Porumbáktól kezdve Fogarason, Sárkányon, Persányon, Feketehalmon ke
resztül Brassóig.

49a Gambucz (A.-Fehér ni.) Osató János. Fehér m- alispánja.
A gör. kath. templom annyira megrongáltatott, hogy isteni tiszte
letet lehetetlen tartani benne, valamint a torony is annyira, mikép nem
mernek harangozni.

49& Dtto.

B. Kemény Endre sz. közi.

Az oláh templomnak hátfala (6. ábra. ab) mely körülbelül É.Ny -nak
néz, részben beomlott (a nyilak irányában?) a homlokzaton (cd) a to
rony (e) alatti bolthajtás megrepedezett, a hosszfalak (ad és be) szintén
csak függőleges repedéseket szenvedtek.
50 Gerend (Torda-Aranyos in)
„Kelet" 229. sz.
Itt az Aranyos mentén emberi emlékezet óta hasonló minőségű f.
r. nem tapasztaltatott. Lassú moraj kíséretében nyugotról keletre hintázta
meg a föld magát, s utána oly iszonyú zakatolás hallatszott, mintha egy
szerre tiz gőzmozdony dübörgött volna át helységünk felett. Az iszonyú
rázkódás alatt som élő valóság, sem élettelen tárgy nem maradhatott
helyén, a kisebb harangok is megszólamlottak. A faházak, középületek
csak amúgy recsegtek, hajlongtak a földnek hullánizatos hinibálódzása alatt:
a nagyobb kőépületek, templom, torony bölcső módjára ringattattak, a
fali órák pedig ugyanazon perezben mind megállottak. Kisebb nagyobb
mérvben majd minden épületben történt kár, legtöbb pedig a két Ke
mény-féle kastélyon, a hatszáz éves tömör ó's ref. templomon. Vakolat
hullás, falhasadások, nyilasok, kéményomlás, ablaktörés, romlás bomlás
rémitették a föld népét s külöfiösen a román nép mindjárt kész volt az
ó's rege fölemlitésével, hogy t i. a földet tartó egyik czethal megfordult
a másik oldalára.

51. Govásdia (Hünyad m.)

Fiitsch Károly,

a n.-szebeni term. t. társulatnak.
A f. r. reggel 6° 50'-kor kezdődött s 8—-10"-ig tartott, délről
északnak vonult. Meglehetős erős volt, mert rézgyertyatartók inogtak a
szekrényen. Épületek nem sérültek meg. A földmozgás ringó volt, föld
alatti moraj nem volt hallható. Gyaláron is érezték.

52. GöFgény-Szt.-Imru

Szabó Ágost a Keletnek.

(Torda-Maros m.)
Egész Grörgény vidékén ma reggeli ^1, 7 órakor 3—4 perczig tartó
f, r. volt. A rázkódás oly erős volt, hogy azok, a kik még aludtak, arra
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ébredtek fel, hogy ágyuk mozgott, s az edények összekoczogtak, az abla
kok rezegtek.

öy. Gyalu (Kolos m.)

Dr. Sigmund József sz. közi

Popp szolgabiró neje a f. r. idejében a kertben lóvén, észlelte,
hogy szélrohamhoz hasonló surranás vonult át DK-ről ENy. irányban. A
szolgabiró leánya a szobában észrevette, hogy az északi falon függő tükör
előrehajló felső része előbb a falnak s azután vissza ingott. Igen sokan
azonban mit sem észleltek,

54. Gyergyó-Alfalu.

Imets János, felső népisk. tanító.

Az Erdélyben octob. 3-án számos helytt észlelt földr. itt is érez
hető volt reggeli fél hót órakor, ós pedig az északi részen: Oláh-Top •
lieza, Ditró, Remete, Szárhegy és Szt,-Miklóson s hihetőleg Borszéken is;
de már Általában, mely egy vonalon fekszik — nyugoti irányt véve —
Szt.-Miklóssal, senki sem észlelte, valamint én sem, ki akkor ébren az
ágyban voltam. Tudomásom szerint a G-yergyó többi részében, Csomafalván, Újfalun, Ilyénfalván és Tekerőpatakon sem volt érezhető.
Főtiszt. Horváth Károly alfalvi plébános észlelete szerint, ki ugyan
ekkor Ditróban Salamon Alajos főesperes urnái volt, az ágy ingásából
Ítélve hullámzó lehetett a rengés, mely körülbelül '/2'"i§ tartott. Az ingás száma 3— 4, s iránya, mondhatjuk, hogy délnyugatról észak-kelet
felé haladott. A faházakban némi csekély rengést lehetett észrevenni, de
falomlás vagy repedés a f. r. csekélysége miatt nem történt. Egyéb tü
neményt senki sem vett észre.
A rengést megelőző napon az idő ködös, később derült ; ilyen vala
a rengés napján is, a milyen idő Gyergyóban őszkor gyakori. Utoljára
még annyit jegyzek meg, hogy észak felé, tehát Oláh-Topliczán érezhe
tőbb volt a rengés.

55. Gyéres (Torda-Aranyos m.)

Az (.Observatoriulu'' 78 sz,

Eeggel 6 óra 44'-kor az én órám, vagy a vasút órája szerint 6°
25'-kor egy közép erősségű földrengésünk volt. A házban lóvén, egy
tompa hangot hallottam, mely után az elég szolid papilak jócskán meg
rendült és recsegni kezdett, úgy, hogy összeomlásától féltünk. A mozgás
a bútorokon is észlelhető volt, a kisebb szegre függesztett tárgyak pe
dig, u. m. képek, lámpák, fazekak s. a. t. lengésbe tétettek, mely né
melyiknél 12—20 perczig tartott. A f. rengésnek tartama hozzávető
becslésem szerint legföljebb l0"-nyi volt. Legerősebben érezhető volt az
épületekben és körülöttük; a tág mezőn is jól érezhető volt, ha az ein-
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l>er állott, vagy ha lassan ment; de ha gyorsan haladt, vagy pedig sze
kérben és szekér körül volt, semmit vagy igen keveset érezhetett.
A f. r. nyomai faépületeken nem észlelhetők, de igenis kőépületeken. Részletesen az indóház épületén sok repedés maradt a falakon ;
hasonlólag a mi újonnan épült isicolánkon is.

56. Gyorok (Arad m.)

Az „Alföld" 22 sz.

Győrökön vasárnap (oct. 3.) reggel fél' hét óra tájban kisebb föld
rengés volt északról délfelé irányuló lökéssel, mely megrázkódtatá a la
kások bútorait.

57a. Gyula-Fehérvár
(A. Fehér m.)

Müller Vilmos
a n.-szeheni term. *t. társulatnak.

A f. r. reggeli) 0 40'-kor kezdődött s 8— 10"-ig tartott délről
északnak vonulva. A rázkódás gyenge volt: az ajtók megzördültek, a falnál álló
ágy rengő mozgásba jött dél-ész. irányban, a falon lógó képek inogtak, a
csengettyű ingó mozgásba jött, edények zörögtek; e mellett olyan zaj
volt hallható, mintha terhes szekér hajtatott volna el a ház előtt. Epü
letek nem sérültek meg. A földmozgás inkább ringató volt, mint lökő,
lent a városban erősebb volt, mint a várban.

57&. Dtto.

Osató János alispán.

Itt a rengés (>° 40'-kor kezdődött, 10"-ig tartott, s erős zúgással
párosulva DNy-ról EK. felé haladott, mely irányt különösen abból kö
vetkeztetik, hogy az asztalon álló ingó tárgyak K.-re dűltek. Kár nem
okoztatott.

57c. Dtto.

Stiasny Nándor, áll. főnök.

Az itteni vasúti állomás fölvételi épületében reggel 6" 2 9'-kor
(fapesti idő) éreztük a földrengést, mely körülbelől 10 m. perczig tartott;
két erős lökés (inkább lógás) s utánna több reszkető csekélyebb rázás
volt érezhető, délkeletről északnyugoti irányban. Hangtüneményt nem vet
tünk észre. Az épületeken repedések nem támadtak, az órák nem
állottak meg, vizekben nem történt változás. Az idő csendes és borongós
volt; hőmérsék a földr. tájában 9° R.

67d. Dtto.
3

„Hermannst. Zeitung" 332.

/4 7 óra tájban meglehetősen erős f.rengést
mos volt, de két lökés is mutatkozott. A hullámzás
nyug. volt. Én magam éppen fölébredtem és rögtön
rázkódását éreztem, és pedig a fej végétől a lábvég

éreztünk. Ez hullá
iránya délkel.-északágyamnak két erős
felé. E mellett az

-
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ablakok zörögtek, egy üvegszekrényben a poharak egymáshoz ütődtek s
az asztalon álló lámpa kétszer ide-oda ingott. A. f.rengest a városban és
a várban egyforma erősen érezték.

öle. Dtto.

Szentmiklóssy Schafarzik Fer, tanársegédnek.

A f. rengést reggel 6° 38—44 perczkor (a csillagászati óra sze
rint) vettem észre, mi a távirdai. óra szerint 6° 26' volna. Földszinti
szobám ablaka északkeletre fekszik, a napokban felállított iránytű kijelö
lése szerint. Éppen az; ablak mellett állottam és az ablakpárkányzaton
nyugvó könyvből olvastam. Egyszerre a mondott időben felemeltettem, és
ez épen ugy tűnt fel, mintha lábaim alatt a föld kidomborodott volna;
arra sülyedtein ismét, .mely tüneményt először szédülésemnek magyaráztam.
A mozgás tehát föl és le történt és én annak időtartamát 3— 4"-néI
többnek nem mondhatom. A mozgást kezdetben oly dübörgés kísérte,
mintha pinczémben tele hordók estek volna, a mi valószínűleg egy má
sodik lökés is lehetett, mert erre bekövetkezett egy csattanás, mint va
lami messze ágyúszó, a mire ablakok, ajtók zörögtek, szekrényeken a
poharak összecsendültek s oly zörej támadott, mintha terhes szekerek
vágtattak volna ablakom előtt keletdél irányban Ezen mozgásban oly
tisztán megkülönböztethető volt az irány, hogy egész határozottan merem
ész. nyűg. — délkeletinek tartani, a mit később az iránytűvel is kipuha
toltam. Sajátságos egyébiránt, hogy én különösen a jobb fülem irányában
hallottam inkább a dörgés tova terjedését, úgy csökkent annak hangja,
valamint a távozó szekérzörgés. Ezen zörgés nem tartott tovább 4—5"-nél.
Néhány barátom az egész tünemény lefolyása alatt 1 5 " , sőt némelyek
30"-et is számítottak
A székesegyház hosszú kötélen csüngő csillárjai kissé ingadoztak,
de az irányt a templom szolgáktól nem tudhattam meg. A moraj tehát
a mozgás után következett; a mire ón kimentem, hogy felköltsem a há
ziakat, azok már a zajra mind fölébredtek, sőt Avéd Jakó barátom, ki
meteorológiai észleleteket tesz, vaságya rázkodása következtében fölébredt,
rögtön a barométerhez szaladott, melyben a higany föl és le mozgott. Az
idő szép volt. A légnyomás october 2-án O-ra vive, 7 órakor 745'5 m. m.
a hőfok + 8 2 ; 2U délben 743'Om.ni. és 20-6°, 9 ó. estve 740-7 m m.
és 10'0° C. Okt. 3-án a légnyomás 737-3 m. m„ hőfok 5.2° C.
A f. r. előtt 3—-4 nap óta, de a f. r. előtti este különösen, házi
ebünk nagyon ingerült volt, minden kis zörejre kirohant és erősen uga-
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tott, sőt szokása ellenére az utczára is kijárt ugatni, úgy hogy be kellett
hajtani. Ezt sem azelőtt, sem azután nem észleltük rajta, azért hoztam
föl mint valóban föltünőt. Továbbá páváira, melyek már sept. közepén
felhagytak volt rút kiabálásaikkal, a fennemlitett napokon éjjel, s a f. ren
gést megelőző éjjelen is, erősen kiabáltak; azóta nem hallhatni őket.
Beszélik a Maros vizén kompon átjöttek, hogy a Maros annyira
hullámzott, hogy a hajóban ülő oláh asszonyok keresztet vetettek magukra.
57/. Dtto.
Cserni Béla, főgymn. tanár.
Magam a f. rengést a várban észleltem 6° 44'-kor házi, és 6°
20" vasúti óra szerint. Hullámzó rengés ós lökések is voltak érezhetők.
A hullámzások iránya: EEK—DDNy. A lökések számát nem határozha
tom meg, de 3—4-ré tehetni. Az egész f. r. 12 —13 m. perczig tart
hatott, erős zúgás és dobogás kisérte. Apróbb tárgyak inogtak s egymás
hoz ütődve zörögtek ; gyengén függő kép leesett, vakolat csekély menynyiségben lehullott; repedésekről nincs tudomásom.
A barométer 0°-ra redukált állása 737-3 m. m. a hőmérő 5-2°
6. Földrengést éreztek még Zalathnán, a Fehérvártól ész. felé fekvő M.
Igenben, Borbándon, Sárdon, Krakkón, Gáldtőn, Tiborban meglehetős
mértékben; igen erősen érezték pedig Mindszenten, Benedeken és Felső(xáldon.
58. Gyulas (Torda-Maros m.)
Fülep Benő, az „Ellenzéknek."
Ma reggel 6 óra 35 perczkor nagy f.rengés volt a községben,
mely valamivel többet tartott egy percznél, borzasztó dörgés és recsegés
közt, úgy hogy a néhai Zsigmond Elek volt udvarán levő téglaházat
annyira össze-vissza rázta, hogy csaknem lakhatlanná vált.
59. Hari (A. Fehér m.)
OsatÓ JáílOS, Fehér m. alispánja.
Az ev. ref. egyház tűzfalának egy része leomlott. A m. újvári járás
ban mindenütt omlottak össze kémények, valamint a parasztházakban ke
ni encz ék.
60. Hidal más (Kolozs mi.) Nagy Károly, ref. lelkész a Keletnek.
Reggeli Ql/2 óra tájt itt és Drágban f. r. volt észlelhető. Egy erős
lökés után, mely a még alvókat fölébresztette, pár másodpercznyi hullám
zó mozgás következett. A fingás iránya kelet-nyugoti volt.

61. Homoréd

Dobiecki Sándor, vas oszt. mérnök.

A f. r 6° 26'-kor volt érezhető (pesti idő sz.). Az 5 — 8 ffl.
perczig tartó rázkódás a leghatározottabban nyugot-keleti irányban vo-

— 32 —

nuló apró zökkenésekből állott, melyek következtében egy szekrény
közelében álló faszék többször verődött hangos kopogással a szekrényhez,
a víz a mosdótálban ide-oda locscsant, az ágyban fekvő egyének pedig
kellemes himbálódzást éreztek.
A közelben fekvő Kőhalomban tegnap kérdezősködvén, ott sem
éreztek nagyobb lökést. A lökés azonban mégis akkora volt, hogy egy
kis fazsámolyon álló nő a lökés folytán zsámolylyal együtt felbukott.
Falrepedés nem fordult elő, moraj nem hallatszott.

62. Hossziiasző — Langethal —;

Barth J. pleb.

(Kis-Küküllő m.)
a szebeni term. tud. társ.-nak.
A f. r. G V2 órakor következett be, 2"-ig tartott körülbelül és
mozgásai D—É. irányban voltak érezhetők; a földmozgás ringató volt,
nem lökő. Közel álló tárgyak egymáshoz ütődtek, de nem estek el; né
hány épület repedést kapott, crősebb sérülést egyik sem. A kísérő zaj
hasonlított egy távoli mennydörgés morajához. A környéken érezték még
Balázsfalván, Glogovcczen, Lodormánon, Lunkán és Monorán.

63. Kakasfalva (Szeben m)

Taubnot Eud. Osefni Béla

főgymn. tanárnak
A f. r. pont / 4 7-kor reggel pompás napfelkelte és csendes idő
ben köszöntött be itten, és pedig hullámzó mozgás alakjában, mely kö
rülbelül ö"-ig tartott. A kivehető irány határozottan K—-Ny. volt. Egyéb
esemény nem adta elő magát, mint az, hogy vízmosások és árkok által
ugy is nagyon szétszaggatott határunk a vízmosások közelében néhány új
repedést és földcsuszamlást fölmutat.
A pásztorok következőképen adták elő a szabadban tett észleleteiket.
„A nyáj éppen össze volt terelve, a midőn egyszerre borzasztó zú
gást, egy vasúti vonat elrobogásához hasonlót, hallottunk és mindjárt reá
a föld megrázkódását is éreztük, úgy hogy alig állhattunk meg lábain
kon. A marha, mely fejjel egymásnak állott, a földmozgás következtében
tántorogva fejjel egymáshoz ütődött, hogy szarvaik csak úgy csörögtek."
3

64. Kalota Szt-Ktrály (Kolos m.) Ozucza János, áll. tanító.
A f. rengést itt reggel 7 óra előtt valamivel éreztük, lökés volt,
mely ágyamban megmozdított; reá terhes szekér dübörgéséhez hasonló
zörgés hallatszott, a lökés még egyszeri ismétlésével, mely nem volt oly
erős. Az irány nyugot keleti volt. Nálunk alig 1 '/a-'-ig tartott az egész
tünemény. Utána semmi időváltozás, Más hangot nem észleltünk, mint a
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már jelzett tompa dübörgést, mely az első lökést követte. Az ágyam
melletti a-ztalkán elhelyezett hegedű gyönge zengést hallatott; falrepedést
stb. nem észleltünk.

65. Karánsebes (Szörény m.)

Incze Kálmán, kir. főmérnök.

Többek állítása szerint reggel 1j27 óra tájban kevés időközben
három lökés volt érezhető; azonban én személyesen semmit sem tapasz
taltam, valamint arról sincs kerdezősködeseim daczára sem tudomásom,
hogy a vidéken érezték volna.
66. K e r e s z t e s (Torda-Aranyos m.)
Taniásy Péter, birtokos.
A f. r. következtében a falak összerepedeztek D—E irányban. A
vakolat a falakról É-ra hullott. A kályhakemencze karikái mind kihul
lottak. Az óra megállott 3/47-kor.

67. Kis-Enyedi járás. (A.-Fejér m.)

Osatö János, alispán,

A f. r. itt 6°45'-kor dörgésszerü morajjal s 8 — 10 kisebbszerü
lökésben észleltetett a nélkül, hogy kár okoztatott volna.

68. Kis-Kapus (N.-Küküllő m.)

Egyetértés 277 sz.

Itt a rengés reggel 6° 19 perozkor volt (a vasúti óra szerint). Én
emlékszem az 1837 évire és még egyre, melynek évét már elfelejtettem,
de ez mindegyiknél nagyobb volt. Éppen reggelinél ültünk, midőn egy
szerre az alattunk levő pincze boltozatjából borzasztó dördülés hallatszott
s a föld nem ingott, hanem szintúgy magasra ugrott alattunk; pár pil
lanat múlva borzalmas lökést kaptunk napkeletnek. A községben több
kémény leomlott, a házak tetejéről a cserepek csörömpölve hullottak le s
csaknem minden ház megrepedezett. A lakosság rémülve rohant ki az
utczára várva, hogy mi fog még történni. Beszélik, hogy a barom a le
gelőn összefutott s borzalmas bőgést tett. A rengés 3 / 4 perczig tartott.
69a. Kocsárd vas. áll. épület (Torda-Aranyos m.) Apafi Ignácz,
felvinczi áll. főnök.
Mig állomásomnak (Felvincz) keletre fekvő oldala sérült meg tete
mesebben, Kocsárdon az állomási épületnek nyugotra fekvő oldala sérült
meg olyannyira, hogy majdnem lakhatlanná vált. Kocsárdon az állomási
épületről lehulló kémény a 2-ik vágányon álló üres másodosztályú kocsi
ablakait összetörte, azonkívül a lakószobában alvó két személy a lehulló
kövek által megsérült.

696. Dtto.

Saját észl.

Ide csatolom a helyszínén oct. 7-én Theil Camilló állom, főnök úr
szives közlése alapján följegyzett és az általam fölvett tényeket. (7. ábra)
Orv.-term.~tud. Értesítő.

»
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Az épület hossziránya 20-10—8'10 órának (közel ÉK—DNy) meg
felel. Az étterem mennyezetén (a) 5 harántrepedés vonul végig közel
ENy—DK. irányban; a mennyezet és a közfalak szegletéből (be) sok
vakolat lehullott. Az ENy. és a DK. felé néző főfalak (cd és be) ajtók
és ablakok felett megrepedeztek, a repedések többnyire ferdén dűlnek
3 7—40° alatt EK.-nek, habár ellenkezően dűlők sem hiányzanak.
Az emeleten a pénztárnok lakásában az ENy. felé eső falon (cd) felül
ről le a padlatig egy hatalmas repedés vonul le 45° alatt EK.-nek dűl
ve ; a DNy. felé eső végfal (tűzfal) pedig 8 entm -nyire elvált a fő- és
közfalaktól ÉK-nek (f'g1). Az állomásfőnök lakásában, az első szobában
a DK. felől eső falon (be) le a padolatig ható függélyes, az EK. felé
eső falon (hj) pedig 2 egymásfelett fekvő ferde repedés látható, melyek
35° alatt ÉNy.-nak dűlnek. Az utolsó szobában az DNy.-nak ..néző vég
fal (fg) éppen úgy miként a pénztárnok lakásán, 8 cmnyire elvált DNynak (f'g'); a DK felé eső falon (be) pedig egy nagy ferde repedés 45°
alatt ÉK-nek dűl. Az egyik szoba északkel, falához támasztva egy könyv
szekrény (k) állott; ez DNy-nak eldűlt (hh1 nyil irányában) s oly nagy
volt a ropogás, recsegés, dörgés, hogy a szomszéd szobában e szekrény
esésének lármáját nem hallották. A 3. oszt. váróteremben a bormérő re
keszben az ENy.-nak eső falon hasonlóképpen egy 45° alatt EK. felé
dűlő nagy repedés vehető észre.
Az étteremben az ész.-kel. falon függő ingás óra (l) DK. felé 3
cmnyire kilódult helyéből s ezen helyzetben (?') maradt is, mivel a csa
varszegek az alján beleakadtak a falba s az emiitett távolságban világos
nyomukat visszahagyták. Az idő, melyben megállott, 6"20' bpesti idő. Az
épületnek északkeleti végén alig történt valami figyelemreméltó repedés
falaiban, s maga ezen körülmény is világosan a mellett szól, hogy a
lökés közel Ny. felől jött.
A mi az észlelt hangtüneményeket illeti, úgy tetszett, mintha az
épület pinezójén keresztül egy vonat átrobogna; aztán rögtön fölül kez
dődött a recsegés és ropogás az épület megrázkódtatása következtében;
a tompa földalatti moraj tehát kevéssel megelőzte magát a f.ingást. A
f.rengés tartama az áll. főnök szerint vagy 10"-nyi volt: ő a morajra
föl akart ugrani ágyából, de visszaesett, újra fölugrott, kifutott a másik
szobába, és ez alatt folyvást érezte a rengést.
Végre az előbbi sz. alatti jelentés azon adatára nézve, hogy a be
dűlt kémény (m) téglái egy a 2-ik vágányon álló másodosztályú kocsi

35

-

ablakait betörték, az épület elhelyezéséből következtetve azt a közelebbi
magyarázatot csatolhatom még hozzá, hogy ezen esetben a téglák elhajittatásának iránya közel keleti lehetett.

70. Kolos-Kara v. áll. (Kolozsm.)

Schilling Lajos vas. hiv.

Okt. 3-án reggel 6° 24' 45"-kor (bpesti idő szerint) gyengén
hullámzó rengés volt érezhető itt, a hullámzás délkeletről északnyugoti
irányban történt, s egészen véve 5 — 10"-ig tartott. Semmi hangtüne
ményt nem észleltem. A fr. annyira gyenge volt, hogy a szobában csak
az egy vaskemencze födele rezgett kissé; tárgyak leesése, óramegállás,
vakolathullás stb. nem történt. Az állom, kut vize megzavarodott. Az
idő a fr. előtt és alatt ködös volt, de a köd 7° 30' körül eloszolván,
egész nap szép derült idő lett. Hőmérs lehetett a fr. időtáján 7" R.

71. Kolozs-Monostor. (Kolozsm.)

Szerző föl?,

A gazdasági tanintézet, mely hosszában 7.-19 óra iránynyal bir>
a f.-rengésnek több nyomait mutatja (11. ábra). A folyosó nyugoti vé
gén levő sarkoszlop fején (a) zúzódás látható, mely annak észak-nyugoti
sarkát érte; a lépcsőházban a 13 - 1 óra irányú falakon az ablakok fe
lett függélyes repedések mutatkoznak. Az emelet folyosóján is a lépcső
től Ny.-ra eső 2-ik oszlop fejétől kiindulólag repedések húzódnak a
mennyezetre. Az épület nyűg. végén levő szobákban a mennyezetek közel
É—D irányban repedeztek (ni), különösen a falak mellett; Dr. Szaniszló
tanár szobájában azonban a mennyezet a hosszfal sarkában vált el(ic).
Vörös Sándor igazgató erős rázkódásként érezto a földrengést, melynél a
szekrényen levő tárgyak inogtak, s közben terhes szekér zörgéséhez ha
sonló zajt hallott.
A gondnoksági épület K-nek néző homlokfalán (12. ábra. a.) az
ablakok alatt és az ajtók felett ferde irányú repedések elég számmal
mutatkoznak. Az utczára néző 7 —19 óra irányú falon a mészkéreg le
pattogva lehullott, körülbelül 13 óra irányában.

72a. Kolozsvár.

Szerző észlel.

Magam a tüneményt házsongárdi kerti lakásomban észleltem. Sa
játságos zúgás kíséretében, mintha erős szél süvített volna végig a pad
láson, három lökésben nyilvánuló rázkódást éreztem a szobán keresztül
vonulni, körülbelül DK—ÉNy irányban, melynél ablakok, ajtók és könynyen mozgó tárgyak megzördültek. A lökések inkább a növekedő és
fogyó rázkódás képében voltak érezhetők s legkevésbé sem voltak megmegszakitva; ugy tetszett, hogy a második volt a legerősebb, lehet azért,
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mivel az első jobban felkölté a figyelmet a következőre. Azonnal megnéz,
tétet zsebórámat, »6° BO'-et mutatott. Lemenvén a városba, a távirdahivatal órájával összevetem s 24'különbséget kaptam ; e szerint a tünemény bp..
idő szerint 6° 2 6'-kor jelentkezett. Cselédeim a konyhában szintén szélhez
hasonló zúgást hallottak fejtik felett, mi közben az ajtó, ablakok és ingó
tárgyak zörögtek, a padlásról recsegés hallatszott, s a közel É—I) irá
nyú falon lógó edények a fal hosszában inogtak. A padláson lévő ga
lambok ijedten ide-oda repdestek a tünemény alatt. A kertben dolgozó
férfi cseléd a földrengésből legkevesebbet sem érzett.
72i. Özv. Donogány Gergelyné házsongárdi nyári lakásának
emeletén, ágyában ringó mozgást érzett körülbelül DNy. felől jöni hasonló
zúgás közt, minőt mások, is hallottak, s nem csekély ijedtségére a szoba
mennyezetének és az B—D irányú falnak sarkában végig menő repedést
látott megnyilni.
72 c. Szentgyörgyi József házsongárdi lakásának emeletén előbb
erős dübörgést hallott maga alatt; ezt csakhamar 3 erős lökéssel össze
kapcsolt rázkódás követte, melynél a faépület recsegett, a kosarakból pe
dig az alma hullott. Az irányt, melyből a zajt és lökéseket jönni érezte,
DK-nek hiszi.
72d. Dr. Ooncha Győző egyet. tan. b. középutcza lakásán (I.
emelet) két himbálódzó mozgást érzett, mely a városháza felől jővén a
minoriták felé távozott, mi közben tompa morajt hallott alulról, miként
ha a pincze boltozata leszakadt volna. Az emiitett irány körülbelül meg
felel a középutcza irányának, mely közel DNyNy—ÉKK.

72e.- Dtto.

Dr. Abt A, egyet. tar. sz. k-

A piacz ész. oldalán levő I. emel. lakásán rázkódtató lökések vol
tak érezhetők, melyek közt az utolsó oly erős volt, hogy az ÉÉNy —
DDK irányban álló ágy hosszában erősen megrázkódott és ingott, egy
ugyanily irányú falon lógó nagy kép a fal hosszában lengéseket tett,
egy szobrocska fején fekvő rózsa leesett s általában minden apróbb in
gatható tárgy megingott. Az egyetemi villanyos órának a battériája erősen
megrezzent.

72/. Dtto.

Dr. Ajtai Sándor egy. tar. sz- k.

A f.rengést lakásán (Bornyumál, Szentiványi villa) földszinten ész
lelte, az ÉNy-nak eső szobában (10 ábra). A ház hosszfala (alcd)
ÉNyNy — DKK irányú. Közlő, ágya (e) az északi hosszfal mellett állván,
innen kifelé lökő mozgást érzett (a nyil szerint); mig neje a nyűg. ha-
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rántfal mellett ugy érezte, mintha az ágy (f) lábánál emeltetnék. Az ész.
ny. nyűg. végfalon (ac) az ablakok alatt és felett számos vékony repe
dés képződött részint függélyes irányban, részint ferdén 40—-55° alatt
DDNy-uak, a d. k. kel. végfalon is látható kevés uj repedés. A fenemlitett szobában végre a mennyezet az E. felé néző hosszfaltól elválván,
a sarokban végig repedés látható (c'd'). Közlő a fr. alatt tompa dübör
gést hallott, hasonlót a domb túlsó felén elhaladó vonat lármájához. A
fr. időtartamát 25 —30"-re becsüli.

72g. Díío.

Foith Károly Sehafarzik Fer. tnrs.-nek.

Én reggeli 6 8 / t órakor lakásamon (Sétatér utcza 13. sz.) még az
ágyban lévén, félálomból fölébresztettem ezen fr. által, mely 3—4"-ig
tartott, nyilvánulván hatalmas, rövidre szabott ingásokban és nem rázásban vagy rezzenésben. Ezen ingások, megfelelőleg ágyamnak hosszában
való elhelyezésének, a dél-északi irányt tartották — mérten az iránytű
höz — ós mint jól emlékszem, az első ingás délről indult ki. Robajt,
dübörgést vagy szélrohamot nem vettem észre. Egyébiránt az égboltozat
tiszta vala és a légmérséklct —j—12 fok Eeaumur fűtetlen szobában. Csörömpölések történtek a konyhában edényeken, melyek a dél-északra nyúló
falon felaggatva voltak.
72h. Vólis Simon lakásán Paris utcza 18 sz. (9. ábra), mely
hosszában közel É —D irányú és ablakaival közel K-nek tekint, a fr.
következtében a K-nek néző fal (ab), mely nem rég számos vaskapcsok
kal erősen oda lett szorítva a különben rozzant vén házhoz, végig elvált
(a nyilak irányában) a harántfalaktól (ad, be, ef) és a mennyezettől,
mit a sarokban végig húzódó repedések («'&') bizonyítanak. Ezen repe
dések innen a harántfalakba is áthatván (bg, eh, al,) ezeken ferdén közel.
Ny. irányban dűlve lefelé hatnak.
72i. SzaiBOSy János egyet. tnr. ós neje a piacz ész. során levő laká
sukban (I. emelet) igen jól észlelték a f.rengóst -— a piaczi toronyóra
épen 6° 45'-et mutatott. Az ágyak és nagyobb tárgyak recsegtek, s a
rázkódás alatt 4—5 erősbüló'-gyengülő lökés volt érezhető, melyek leg
följebb 4"-ig tartottak. A függőlámpa a szoba hosszában, a mi pontosan
2 — 14 órának megfelel, lengett a rázkódás után, mi mellett annak le
csüngő üvegprizmái egymáshoz verődtek; egy a' szekrényen álló üveg ós
az Íróasztalon álló lámpa ugyanezen irányban ingott, a szekrény betámasz
tott ajtaja pedig kinyílott. Ingás órák ezek daczára sem az E—• D, sem
a K—Ny irányú falakon nem állottak meg.
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72/. lfj. Sántha István külmagyarutcza 76. sz. házban északról
délnek irányult s 6 — 8 lökésben nyilvánult rengő mozgást érzett ; az
egész tünemény 2'—-3"-ig tartott. A f.reugést olyan hang kisérte, mint
mikor a szobában bölcsőt rengetnek. Egy E-tól D-nek fekvő boltíven
függélyes irányban körülbelül 50 cm. hosszú repedés támadt, s a kut
falából néhány kő a vizbe hullott.
72fc. Böjtlie Máté kath. kántor főtér 36. sz. házban reggel 6°
45'-kor (a piaczi templom órája szerint, a mely idő bpesti időre átszá
mítva ismét csak 6° 25'-ét ad) hullámzó és lökéses rengést érzett észak
nyugat-délkelet irányban. A lökések száma körülbelül 4—5, s a f.rengés
tartama egyre másra 15", mi alatt mély tompa morgást hallott. A ráz
kódás következtében a falakról nagyobb darab vakolat hullott délkelet
irányban l.1^ mét. távolságra.
72Í. Jahn Károly tanárjelölt a kath. seminariuin legészakibb eme
leti szobájában a f.rengés következtében a függőlámpa lengését észlelte,
melynek iránya közel E—D., a kitérés nagysága pedig közel 3 centimé
ter volt.
72ÍW. Dr. Kanitz Ágoston egyet, tanár B. Monostor utczai, eme
leten levő lakásán észlelte a fr.-t. A mozgást erős robogás előzte meg, mintha
íiakker hajtatott volna a kapu alá ; azt rögtön követte ágyának himbálódzása keresztben, s miután az ágy a DDK — EÉNy irányú falnál
állott, ebből a földhullámzás azonos irányára vonható következtetés.
Ugyancsak Dr. Kanitz [tanár figyelmeztetésére fölvevóm a földrengésnek
egy a botanikai intézetben tapasztalt érdekes hatását (l. 8. ábra). Az
intézet ÉKKK—DNyNyNy irányú falának E-nak fordult felén szorosan
egymás mellett két kép (ab) függ ; ezeknek egyike (a) a földrengés után
a másikon ferdén megakadva találtatott, a mely hatásból következtetve a
loldhullámzásnak mindenesetre É—D és a K — Ny irányok közt fekvő
iránynyal kellett birnia.
W a l c z L a j o s egyet, kertész a szabadban állva észlelte a tüne
ményt: minden zaj nélkül gyenge ingást észlelt körülbelül K—Ny irány
ban s látta, hogy az átellenben álló háznak csúcsa is 1" nagyságú len
géseket tett ezen irányban.
72». Péterfi Gergely a piaristák templomának harangozója épen
a toronyban volt s a D-nek néző ablakon kikönyökölt, mikor a fr. bekö
szöntött, s ő az ablakban erősen érezte Ny—K irányban a rázkódást.
Ugyanekkor szélrohamhoz hasonló tompa zúgást is hallott Gyalu felől. A
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harangok is erősen megrázkódtak, de nem jöttek ingásba, ellenben azok
nak bütüje erősen ingott közel Ny—K irányban. Ez a bütü rendes len
gési ingásával azonos ugyan, do megpróbálva egyéb irányokban is az ingatást, azt tapasztaltam, hogy E—D irányban szintoly könnyen mozog,
egyéb irányokban azonban nem. Az emiitett mozgási irány pontosan
7—19 óra.
A toronyban levő összes galambok az első rázkódásra megrémültén
repdestek kifelé.
72o. Pongrácz Károly ásványintézeti szolga a Sáncz-grádics utcza
3. sz. házában alig érezte a f.rengést az által, hogy a szekrényen lévő
edények kissé összekoczczantak; zúgást épen nem hallott. A Szamos mel
letti soron már jobban észlelték.
Egy fiatal ember, ki a majorok közt (szt.-péteri templom mellett)
egész éjjel fönn volt, azt beszéli, hogy éjjeli 12 óra után is erezett gyen
ge rázkódást.
72JJ. Szakács Mózes tanárjelölt a collégium épületének emeletén
a f.rengós következtében ingásba jött lámpa lengési irányát megfigyelvén
azt közel D—E-nak találta.
72g. Gáspár JátlOS előbb zúgást hallott a szomszédos E-nak fekvő
szobából, azt követte azonnal a himbálódzó mozgás és azután a D-nek
fekvő kályhában a szénnek és koromnak aláhulladozása; e szerint itt a
mozgás körülbelül E —D lett volna.
72r. Lápossy János egyetemi házi Jzolga a fás kertben volt,
mikor a fr. beköszöntött; szerinte a faszi'n reesegett, ropogott a rázkódástól s az ajtón levő lakat inogni kezdett. Azonnal a piaristák templo
mának órájára nézett s 6° 40'-et olvasott le, a mit szintén 7° 26' pesti
időre átszámítottam a távirdahivatalban.
72s. Szabó FereilCZ sekrestyés szerint a piaristák templomában a
függő lámpa a f.rengés következtében először megzökkent, azután forogni
kezdett; az ingást nem érezte ugyan, de olyszerü morajt hallott, mintha
szélvész zúgott volna végig a padláson; az oltárképre., függesztett ezüst
tárgyak ingását azonban jól kivehető. Az oltárkép közel E—D irányú
falon függvén, a földnek körülbelül dél-északi mozgására lehetne követ
keztetni.
72s2. Benedek Ferencz egyetemi pedellus épen a piaczon lévén,
itt semmit sem érzett a földrengésről s általában a szabadban lévők nem
érezték.
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721 Lichtig Adolf zongoratanitó lakásán (London utcza) a K-—
Ny irányú falon függő ingás óra megállott. Az óra nehezékei körülbelül
1—13 óra irányban inogtak, tehát a falnak. A mennyezeten egy eló'bb
nem látott gyenge repedés mutatkozott, melynek iránya 4—16 óra
(DKK—ÉNyNy.)
72M. Dul István b. magyar utczában lévő szobájában az É—D
irányú falon függélyes repedés képződött.
72w. A muzeumtcza 8 sz. házának utczára tehát D-nek néző falá
ról a kapufélfa mellett a vakolat a fr. alatt egészen leválott.

i2v. Dtto.

Kelet 228. sz.

A hegyekben lakók az egész vasárnapra viradó éjjel, időközönként
csendes morgást hallottak, reggel a mondott időben pedig a városban is
egy 4—5 m. perczig tartó földrengést éreztek az emberek. Ajtók, abla
kok zörögtek meg az első két lökésre; a harmadik pedig, mely legerő
sebb volt, az ágyakat s egyéb bútordarabokat tánczoltatta meg. A múzeum
utczában egy épület megrepedt, a magyar utczában egy roskatag kémény
ről ledőlt egy darab. Lakásokon képek hullottak le a falakról, gyengén
záródó ajtók nyíltak fel, s olyszerü lárma volt itt-ott észlelhető, mintha
a padláson sebesen szaladó emberek kopognának végig.

72w. Dtto.

Ellenzék 4- sz.

Városunk polgárait a tegnap reggeli órákban fr. ijesztette fel nyu
galmukból. A lökések leghevesebben a monostor és magyarutczában vol
tak érezhetők. A rengés iránya északtól délfelé történt minden következ
mény nélkül. A lökés oly nagy volt, hogy ruhatartók mozdultak meg
helyükből s a magyarutczában egy kémény összeomlott.

73. Komjátszeg. (Torda-Arany, m.)

Szabó Lajos birt. a M, P.

Ma reggel 6 óra után 50 perczczel mosdó szekrényem, előtt állva 5
m. perczig tartó mind erősebb-erősebb morajt hallottam, mely utoljára
valóságos dörgéshez hasonlitott; ezt rögtön akkora föklingás követte, hogy
a házam alatti — délkelet felől — uj alapzat több helyen egész hoszszában elrepedezett, a rázkódás folytán a ház alapja 1 — 5 cm. távolságra
kilöketett helyéből, több ablaktábla elrepedezett, a helységben levő 30—
40 kalangyából álló gabnaasztagok csak amúgy inogtak, a templomok
tornyaiból az azokban fészkelő galambok mind kirepdesve a tornyok kö
rül több ideig bolyongtak. A földingás 2 nagyobb rázkódás után 5—6
m. perczig tartván az embereket rémületbe ejtette.
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74. Kőhalom. (N.-KüküMm.) Gráser a szeb. term.tud.társ.-nakA fr. 6° 45'-kor történt, körülbelül 5"-ig tartott és két lökésben
nyilvánult, melyek ugy látszott DK—ENy. irányban vonultak. Itt semmi
kár nem esett, de Felmóren igen. Egy lakó ^szerint reggeli 4°kor is lett
volna gyenge fr. A földrengést zaj kisérte, mely a kövezeten végig ro
bogó kocsi zörgéséhez hasonlított. Egy személy, mely a padlóra hajolt
egy tárgy után, északnyugot irányban lebukott. Ugyanezen házban egy
nó' egy másiknak ágyához menvén, hogy azt felköltse, annak ágyára
esett. Azon körülmény, hogy ezen ágy a szoba keleti falán áll, arra en
ged következtetni, hogy a lökés ezen irányból jött.

75. Kövesd. (N.-Küküiió'm.)

A Kelet 231. sz.

Itt nagyobb volt a fr, mint a szomszéd Ágothán, ugyanannyira,
hogy a bútorok és a rajtok levő tárgyak fölfordultak és lehullottak.

76. Krakkó. (A.-Febérm.)

M. Polgár 232, sz.

Itt reggel 7 óra 12'-kor érezték a földrengést, mely ÍVa'-ig t a r "
tott és pedig oly mérvben, hogy Tischler Hermann házán, mely egyik
legerősebbnek, van elismerve, igen hangos recsegések voltak hallhatók; a
szobában a bútorok tánczoltak, a kertben a gyümölcsök a fákról mind(?)
lehullottak.

77. Kristyor. (Hunyadm.)

László József bányaigazgató.

Én, mint mindazok, kik a nevezett időben a szabadban voltak, az
udvaron sétálván a földrengést nem éreztem. Az itteni lakosság észlele
téin nem lehet elmenni, mert a hány, aimyifólekép adja elő a tüneményt.
Annyit azonban tudok, hogy a fr. reggeli 6 és 7 óra között volt, mely
napon a legszebb derült meleg idő volt.

78. Kutyfalva. (Maros-Tordam.)

Szerző észl

Keresztes Áron m.-ludasi lakostól haliám, hogy Kutyfalván innen,
a Maros hidja mellett álló s fából épült korcsma gorendázata, a kőből
álló alapon néhány hüvelyknyire kijebb csúszott körülbelül keletnek, Dátos
irányában.

79. Kiíküllóvár. (K.-Küküllőm.)

Balaskó Ferencz.

A fr. reggel 3 / 4 7 órakor (kbelől a kolozsvári, piaczi torony órája
szerint) volt érezhető s 3 egymást rögtön követő hullámzó rengésben és
erős lökésben nyilvánult, mely lökések közül a 2-ik legerősebb volt. A
fr. 5 m. perczig tartott. Minden épületeink jelentékeny kárt szenvedtek,
legtöbbet a várkastély s annak a négy égtáj felé néző bástyái (13 ábraabed)
's ezek között különösen a nyűg. bástya (a), a mennyiben ennek legfelső
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emelete nyugotra tekintő boltive fel a párkányig leomlott, s az innen
lezuhanó tégla és kődarabok mind a szobába, tehát K. irányba hullottak
(a nyilak irányába). Hasonlót észleltem a magtárnál is: ennek délkel, k.
felé néző frontja szintén egészen lezuhant s a törmelék mind DKK. irány
ban hullott le, még pedig 2 mét. távol az épülettől. A várkastély más
lakószobáiban is minden irányú kisebb nagyobb repedések támadtak, né
melyek oly tágak, hogy az ember keze beléjök fór; azonban a repedések
legtöbbje fölülről lefelé irányul. A boltivek közül is több meghasadozott,
ugy hogy egy párnak leszedése is szükségessé vált szakértői vélemény
alapján.
A fr. alatt recsegés, ropogás s a fal tégláinak egymáshoz súrlódása
volt hallható. Az órák a szobák bármely irányú falain mind megállottak.
A földben repedést nem észleltem, sem a kutak vagy folyó vizében
változást.
Az állatok a fr. alatt roppant nyugtalanok voltak, futkároztak ós
bőgtek. Az idő a fr. előtt, alatt és után kissé homályos volt s a nap,
mely a fr. előtt csak egy jó félórával kelt fel, áttetszőleg sütött a ho
mályon keresztül.
A légsulymérőn (Aneroid) alig vettem valami változást észre, csak
egy kicsit esett.

80. Maros-Bogát. (Torda-Aranyosm.)

Szerző értés.

A m.-ludasi szolgabíró Fosztó Géza állítása szerint itten, Belényesi
Zsigmond házában két szoba lakatlanná vált a fr. következtében; az oláh
templom tornyáról pedig erősen leverte a cserepeket.

81. Magyar-Bükkös. (K.-KüküMm.)

B, Kemény Endre sz. közi.

A közlő kastélya (21 ábra) a részletes térkép szerint hosszirá
nyával közel Ny—K. irányban egy magaslaton áll, s ezen kastélynak
régi tömör falai közül az 5°-nyi magas Hyugoti végfal (ab) végig ós az
északi hosszfal (be) részben felső részükön vagy 4"-nyire elváltak a bol
tozatoktól (a'b'): mig a délnek néző hosszfal (ad) csupán az ivezetek
felett mutat függélyes repedéseket, a keleti fal legkevesebbet szenvedett.
Ezen hatásokból következtetve a lökés az erőnégyszög (efgh) tanúsága
szerint körülbelül ENyNy-ról jött, honnan az eredő erő (eg) hatott.
A közlő a fr. idejében vadászaton volt s épen Gambucz felett a
dombgerinczen állott, honnan nyugotnak és keletnek szabad kilátás nyilik
a gyér 6'sfákkal benőtt csepleszes lejtőkön át s itt észlelte a következő
ket. A nyugoti irányból — nem bizonyos benne, hogy pontosan nyugot-
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ról-e •— szélcsend daczára egyszerre olyszerü suhogást hallott, mintha egy
szélroham söpörne végig a haraszton, ezen suhogás mind közelebb jött s
csakhamar a harasztból ki-kinyuló gyér ősfák heves megrázkódása is volt
látható, mely gyorsan haladt a szemlélő' álláspontja felé, s körülbelül 1"
múlva elérte azt; ekkor egy lökést nyugot felöl s rögtön vissza kelet
felől is egyet, s ezt követő rezgő mozgást, s aztán, újra ezen lökéseket
és rázkódásokat érezte, melyeknek • egész időtartamát legfeljebb 3"-re
becsüli; mire keletnek nézve világosan láthatá, hogy a mozgás ugyanazon
tünemények közt — a fák rázkódása és suhogása mellett — távozott.
A távolságot, a meddig nyugotnak nézve kivehette a fák rázkódá
sát, 1—1*5 kilométerre becsüli, s a térképen utánnézve is kitűnt,
hogy álláspontjából tovább semmi esetre nem láthatott, mert ily távolság
ban körülbelül egy haránt domb-nyulvány elzárja a további kilátást nyu
got felé; de határozottan kiemeli, hogy a távolból érkező suhogást vagy
l"-el korábban hallotta már, mint észreveheté a fák rázkódását. Világos
tehát, hogy a hang a tisztán már ki nem vehető távolabbi fáktól gyor
sabb haladásánál fogva megelőzte a föld hullámzó mozgását. Végre meg
jegyzi még közlő, hogy az emiitett suhogáson kivül azon pillanatban,
midőn az első lökést érezte, lába alatt tompa moraj is volt hallható,
mely egy alagúton keresztül robogó vonatnak a felületre hallható zajával
hasonlítható össze legjobban, s ez a rengés tartama alatt lévén hallható,
azzal együtt elmúlt ismét.

82. Magyar Csesztve. (A.-Fejérm.)

Szerző érts,

Az itteni szolgabíró állítása szerint 2. és 3-ka közti éjjel 12 óra
tájban gyenge földingást éreztek itten. A reggeli földrengésnél pedig a
Maros kompja ingott, hogy annyiramajd felborult

83. Magyar Herepe. (K.-Küküllőm.) Felméry L. egy. t. sz. közi.
Innen kapott tudósítás szerint Benkő László épületét nagyon meg
rongálta a fr.

84. Magyar Igeni járás. fA.-Fejérm,)

Osató János alispán.

Ezen járásban EK-ről DNy. irányban észlelték a rengést, gyenge
mérvben, s következőleg nagyobb kárt nem okozott.

85. M.-N.-Zsombor. (Kolozsm.)

Dr, Kürthy Sándor.

Itt vett értesülés szerint kitűnően érezték a földrengést, olyszerü
üörgés kíséretében, mintha a házban lévő tárgyakat forgatták volna föl;
az emberek álmukból fölébredtek a rengés következtében. "VVeinberger
birtokos házában egy kemencze eldűlt E, irányban.

— 44

86. Magyar Nádas, vas. áll. (Kolozsm.)

Hugyik Lajos

m. kir. áll, vas. távírász,
Itt okt. 3-án reggel 6° 19'-kor (bpcsti idő) éreztük a {'.-rengést,
az első emeleti lakáson, nagy rázkódással és dübörgéssel, úgy hogy alig
lehetett megállva maradni. A hullámzások délkelet felől észak felé ha
ladtak. A rengés mintegy l"-ig tartott, ezt nagy zörej és mennydörgés
hez hasonló hang követte.
Az épület délkeleti oldala kissé megrepedt. A fali órák nem ál
lottak meg, a föld nem nyílott szét. Az épület melletti forrás erősen
megáradt, a viz zavarossá és édessé vált. Az idő ködös, hűvös ós csendes
volt, s épen ezen állapotban maradt a rengés után is. Hó'mérs. 7°C. volt
a fr. időtájában.

87. Magyarő-Kereke. — Magáréi — Siebenb. TagebL 2067 sz,
(N.-Küküllőm.)
Eeggel 7 órakor itt körülbelül 6 — 7"-ig tartó fr. volt érezhető,
mely azonban kárt nem tett. Lökéseket nem lehetett kivenni, de az egész
föld dél-északi irányban rengésbe és ringásba jutott, úgy. hogy a legki
sebb pocsolyákban is ide-oda locsogott a viz.

88. Magyar-Sárd. (Kolozsm.)

Dr. Kürthy Sándor közi.

Krizbai Béla észleleté szerint 6° 4 4'-kor kolozsvári idő szerint
volt érezhető; álmából dübörgésre ós az edények mozgására ébredt fel.
Az üvegkannában a hullámzó viz DK — ENy. irányban mozgott. Kár nem
esett. Szép tiszta derült idő volt, reggel köd, mely a rengés után azonnal
eloszlott. Lökének nem voltak érezhetők, csak hullámzó mozgás. Marosán
Juon úgy érezte, mintha a hiún jártak volna, s arra ébredt fel. A sza
badban semmit sem vettek észre.

89a. Magyar-Sülye. (A. Fejér m.)

Osató János alispán.

Ambrus Sámuel házán a falak megrepedőse által nagyobb kár
okoztatott; a kémény észak. kel. irányban elhajlott; benn a szobá
ban pedig egy pohárszékről az eczetes üvegek leestek.

89&. Dtto.

Szerző ért. M.-Ludason.

Marosvásárhelyen vett értesülés szerint M.-Sülye határán vadászok
földrepedést láttak megnyílni, melyből gőz szállott volna fel(?)

90. Márísel. (Kolozsm.;

Dr. Sigmund József sz. közi.

A községi bíró elbeszélése szerint itten és a Rekittóban két tompa,
lövéshez hasonló hangot hallottak a lakók körülbelül ÉNy. irányban
elhaladni.
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91. Maros-Gezsc (A. Fejér m.)

Osató János alispán.

Ezen járásban EK-rol DNy. irányban észlelték a rengést, gyenge
mérvben, s következőleg nagyobb kárt nem okozott.
92a. M.-Ludas (Toida-Aranyos m.) Végh Mátyás, polg. isk. tanitó.
Az épen országos vásár teendőiben elfáradt községi lakókat reggel
6°18'-kor (bpesti idő sz.) hullámzó f. r. riasztá fel, mely közben 2 ha
talmas ENyNy— DKK. irányú lökés is vala észlelhető. A két egymást
követő lökés időtartama külön-külön egy szempillantásnyi lehetett s a
kettő közti időköz mintegy 2 "-re tehető, úgy hogy az egész tünemény 7"
alatt ért véget, kisérve egy távol mórtföldről hallható ágyú bömböléshez
hasonló moraj által; de — a mint nekem tetszett — a moraj egy-egy
másodperczczel előzte meg és kisérte a f.-rengést. Egyébiránt, mint a
vásárunkra sietők beszélik, úgy 1 és 2 óra között a reggel hallott mo
rajnál még egy kisebbet is észleltek, de semmi rengést nem tapasztaltak.
Mennyiben adhatni hitelt ez állitásnak, nem tudom; de a Segesvárról
kapott tudósítás, mely az ott érzett f.rengést 12—1 órára teszi, az itt
hallott moraj lehetőségét igazolja.
Az oly nagymérvű rengés azonban nem annyira lefolyásában, mint
eredményeiben vala inkább észlelhető. A megingatható tárgyak egész hal
mazát mozdította ki helyéből. Egy kisebb kereskedésben szeszes italokkal
telt üvegek, .melyek mintegy 3 mét. magas polezon állottak, a második
lökésre keletről nyugotra estek le, míg az első lökés a fal hosszában fel
állított vasrúdakat nyugotról keletre döntó el.
A rengés okozta repedések némely, sőt egy és ugyanazon épületen
is, különböző irányúak. Iskolánk, mely hosszában nyugotról keletnek ter
jed, keleti felében ott, hol a fal a mennyezettel összeér, egy körülbelül
10 mét. hosszú 3 cm. széles repedést mutat ész.-dél irányban, mig egy
u. n. vakajtó, mely előbb két tanteremnek összeköttetésére szolgált, ny.kel. irányban repedt meg a bevakolás felső részében. A tetőzet ormain
összeérő cserepzet befoglalására használt kapás cserepek mintegy 3 mét.
távolságba estek szét mind a négy világtáj felé, legtöbb azonban esésében
délnek tartott. A régi és nem igen conservált udvarházak mennyezetei
mintegy 3 épületben hagyák el szolgálatukat, sőt egyben a bútorokat is
maga alá temette. Ez épületek különböző irányban vonulnak. Az órák
ingái is több helyen, megállottak; a fal, melyen függtek, többnyire észak
déli. Földrepedéseket sehol sem .láttam; beszéli ugyan egy paraszt aszszony, hogy egy ész.-déli irányú kis mélyedósben, nyűg.-kel. irányú, 2
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lépésnyi széles nyilast látott. A helyet, hol ezt látta, oly távolinak mon
da, hogy időt a közvetlen megtekintésre nem keríthetek magamn a k. K u
tak, források semminemű változást nem mutattak. A Maros kiütését oly
eltérőleg adák elő, hogy biztos alapul nem vehettem fel. A halak azon
ban, mint a halászok állítják, 2— 3 lábnyi magasra szőkéitek fel békés
lakh elyeikről.
Egy beteg tehén, mely semmikép sem tudott a földről fölkelni, a
földrázkódás alatt hirtelen talpra állott s az istálóból gyorsan kifutott.
Egy kutya, mely egy trágyahalmon feküdt, tehetetlenül gurult le arról,
A járomba fogott marhák reszkettek. A galambok a levegőben ide s tova
röpködtek.
A kora reggeli órákban előállani szokott ködlepel majdnem átláthatlan volt. A rengést megelőzőleg pár perczezel lágy meleg délnyug.
szél vala érezhető. Igen meglepő, bár kevesek által észrevett változás is
történt a légkörben a rengés tartama alatt. Egy szemtanú beszéli, bogy
a köd hirtelen oszlani kezdett s egy sajátságos sötét violaszint mutatott.

92b. Dtto.

Saját felvételem.

A gr. Bánffy Béla udvarában álló tiszti lak (/5. ábra), mely régi
ugyan, de igen erősen épült, tetemesen megsérült. Az épület hossziránya
közel Ny—K. 5'4- -17-4 óra. A mennyezeteken általában (m) az épület
hosszirányára harántul mennek a számos repedések, mi mellett köröskö
rül a mennyezet mintegy elvált a falaktól (a pontozások irányában). A
bolthajtásokon is a közel É—D. irányú repedések az uralkodók, de e
mellett minden egyéb irányú, ferde és hajtott repedések is nagy számmal
előfordulnak (p. a 16. ábra az épület nyűg. végén levő egy szoba bolt
hajtásának repedéseit tünteti föl). A falakon függélyes ós harántrepedések
nagy számban mutatkoznak, a harántfalak, különösen az épület nyűg.
végén többet repedeztek a megtörés következtében, mint a hosszfalak. A
nyugoti végén levő harántfalban (ab) 3 függélyes és egy nagy rézsútos
repedés látható, mely utóbbi 47° alatt D. felé dűl. A kémények közül
az egyik (c) végig kettérepedt s a két fele vagy l'-nyira széllyelvált az
épület hosszirányában; a másik derékon tört ketté. Az épület külső, E.~
nak fordult hosszfalain függélyes repedések csupán a két végén láthatók,
a közepén semmi.
Etzken Sándor bérlő szerint kezdetben dörgésszerű moraj hallatszott,
nyomban reá a falak repedése, ropog
vakolat hullásának zaja el
nyomott minden más zajt. Egy erős lökést érzett, mely legfeljebb l"-ig
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tarthatott, ezzel járt a mennydörgésszerű moraj, s aztán mindjárt recse
gett ropogott az épület, s a zavarban nem észlelhette, hogy tovább is
tartott-e a földingás?
Császár vendéglőjében a vendégszoba K—Ny. irányú közfala 2 he
lyen függélyesen megrepodett. Egy tükör, mely az E ~ D . irányú falnak
K.-nek fordult oldalán lógott, egyenesen leesett. Itt is erős rázkódást
éreztek csupán, mely 3"-nél több ideig tartott; hullámzó mozgásról mit
sem tudnak. A vendéglősné éjjel 2 és 3 óra közt is vett észre cseké
lyebb rengést, ugyancsak mások is.
Keresztes Áron házában az E—D, irányú falnak K.-nek néző ol
dalán függő tükör K.-nek lengő helyzetben megakadt, Az irányra nézve
többen úgy érezték, mintha ENy-ról DK-nek s azután vissza ment volna
a rázkódó mozgás. A szabadban is jól észlelhető volt, mert a künnlevők
ide-oda inogtak és le is buktak a földre.
Az iskolaépületben a következőket észleltem. (17. ábra.) Az épü
let hossza ENyNy—DKK. (4'tO — 16-10 óra) iránynyal bír. A kel. végén
levő osztályoknak végfalai (ab) a plafonéitól 1—2 cm.nyire elváltak, a
hosszfalakon (ac,bd) különösen ajtók és ablakok fölött függőleges repe
dések, a haránt, vagyis közfalakon ellenben inkább vízszintes vagy szögzúgos repedések azaz megtörések mutatkoznak, igy p. a 18 ábra a 3.
tanterem nyűg. közfalának (17. ábra lm) ajtóból kiinduló repedéseit
tünteti föl. Az I. sz. tanteremben 2-25 mét. magasságból a vakolat 0'5
mét. távolságig hullott a nyűg. közfaltól (ef) K. felé (a nyilak irányában).
Az egyik tanteremben (17. ábra g) négyszögletes kőlapon álló há
romlábú vakkemencze egyik lába 1 cm.-nyire Ny. felé csúszott. (19 ábra
«) Jartó Imre tanítónak az épület nyűg. végén levő szobájában (17
ábra k) ugyanilyen vaskemencze a 20. ábrán feltüntetett módon mozdult
ki helyéből (a sötét körök a lábak eredeti helyét jelölvén). Ezen vas
kemencze súlya lehet 50 kgranimnyi.
Az épületnek K. ós Ny , végén levő kéményekről (17. ábra i és l)
lehullott vakolat egyenesen K-nek ós Ny-nak repült (a nyilak szerint)
hogy mily messze, a tetőzet előreállása miatt nehéz megítélni. A déli
oldal felé néző 3 közbülső kémény (k az egyik) derékon megtörtek, azon
kívül a K. felé néző szögletei vannak leginkább letördelve.
A gyógyszertárban (Tomtsik Józsefnél) a polczról néhány apró
olajos üveg ÉNy irányban lerepült. A folyosó 22-5—8-10° v. EK--DNy.
irányban keleti sarkában végig repedt, s a lehulló vakolat DKK-nek hul-
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lőtt. Tomcsik urat a földrengés a kertjében érte : délnyugat felől hallott
közeledni dörgesszerü robajt s ugyanekkor Ny. felé violás fényt vett észre
a sűrű ködben, mely lassanként szürkés lett és elenyészett. A föld rög
tön a robaj után hullámzani látszott, a dohánypalántok ide-oda haj
longtak, a cseléd a mosószékbe fogódzott, de avval együtt elesett. A tyú
kok eszeveszetten futkostak a ház felé, a kutya ijedten fölugrott helyé
ből és futni kezdett.
Keresztesy Lajos boltjában az E —D irányú falhoz támasztott vas
rudak néhánya eldűlt K. irányban, üvegek a kel. oldalon levő polczrol
estek le. Ugyanezen háznak kel. tűzfalának egy része K. felé lezuhant.
A boltban levő tintatartóból közel Ny. felé kilocscsant a tinta.
Általában azt lehet mondani, hogy M.-Ludason alig van kőház,
mely többé-kevésbbé nem sérült volna meg, a magasabban fekvő és ma-'
gasabbra nyúló házak többet szenvedtek, mint a lejebb fekvők vagy ala
csonyabbak, végre a K—Ny. irányban elnyúlok többet, mint azok, me
lyeknek hossza E - D. irányban fekszik.
A marosludasi hidvámos azt állítja, hogy DK. felől jött a hosszú
mennydörgésszerű moraj és zúgás, mire azonnal a hídfőnél álló fabódé
nak eló'bb egyik, aztán a másik sarkát is fölemelve érezte; kifutva pe
dig világosan látta, hogy az innen szemben ENyNy-nak fekvő gr. Bánffyféle ház sülyed és ismét kiemelkedik, a hídfőnél pedig a gerendák és a
hídfő között több ujjnyi hézag nyílt meg és becsukódott ismét. Mindez
határozottan földhullámzásra mutat, mely alatt azonban 3 erős lökő moz •
gást is érzett lábai alatt. 0 is sajátságos fényt látott a ködben, kékes
szürkét és világosabbat, mint egyebütt.
A Maros vize határozottan követte ezen hullámzó mozgást, mert
egy asszony a hídfőnél vizet merítve, a víz rögtön könyökéig fölemelke
dett és aztán lesülyedt újra.
Azt is mondták nekem, hogy B i c z ó R e z s ő nevű pénzügyőr
ideköltözködése közben közel M.-Ludashoz érezte a f.rengést, mely alatt
nem távol előtte megnyílott és azonnal becsukódott a föld.

93. Dtto. vasúti áll.

Saját észleletéin és felvételeim-

A vasúti áll. épülete (13. ábra) hosszában 7—19 óra irányban
fekszik, rajta és benne a következőket észleltem. A keleti ké
ményről (a) két tégla közel keleti irányban 7—8 méternyire elrepült a
3 méter hosszú háztetőn keresztül (aa'a") A déli oldalon (be) a bejárás
fölötti boltív közepén kettérepedt derékszögesen a hosszirányra. Az eme-
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léten levő lakosztályokban a mennyezeten (m) mind hasonló irányú re
pedések láthatók nagy számmal. Egyik közel E—D (1'6—136 óra)
irányú falon (de) egy nagy 28°-u ferde repedés látható, mintha a falat
megtörte volna. Az áll. főnök szobájában egy 1-70 mét. magas almariom
párkányáról egy befőttes üveg 1 mét. távolságig levettetett, körülbelől
EEK. irányban a közel K—Ny. irányú faltól (ff).
Az áll. főnök szerint a földrengést mennydörgésszerű moraj kisérte,
a szabadon álló embereknek tartózkodniuk kellé, hogy el ne essenek, az
időtartam vagy 3".
Az ingás óra, mely az épület egyik harántfalán függ, megállott
6°18'-kor bpesti idő sz. A telegraph mágnestűje gyenge ingást mutatott
a tünemény alatt.
Az indóház mellett egy alacsony épület (14, ábra) kéményének
tetejéről 4 tégla lerepült 14 óra irányában (ab ac ad aé); kettő 1 mét.
és kettő 2 mét. távolságban feküdt a ház falától. Pár tégla a kémény
tetején kilódúlt (/* és g) ós a szélén megakadt, miután ellenkező irány
ban megforgatva lettek, az (/) tégla 6-6—18'6 óra, a g tégla 22-10—
10"10 óra irányban fekszik most.

94. Maros-Ujvár (A. Fehér m.)

Szerző felvét.

October 8-án itt járván Juchó Ferencz bányatanácsos úr házában
a következő adatokat kaptam. 0 maga ágyban észlelte a f.rengést: úgy
tetszett neki, mintha a konyha felől, tehát keletnek dörömbölnének, s
azonnal érezte a rázkódást is. A konyhában a tűzhely emelvényén tá
madt egy kis repedés. A cselédek ÉK—DNy. irányban ide-oda tántorog
tak. A darabant a kertben pityókát szedvén hajolt állásában EK. felé
eldűlt. A bányában lenn nem érezték a rengést, csak tompa morajt hal
lottak a munkások, mintha az aknába leesett volna valami. A templom
keresztje egy kissé elhajlott ÉK-nek. Egyéb épületeken is támadtak ugyan
itt-ott csekély repedések, de általában véve Felső-Ujvárhoz képest igen
gyenge lehetett itten a földr., annál inkább, miután a gőzháznak felette
magas és vékony kéménye legkisebb sérülést sem szenvedett.

95. Marosiíjvári járás (A. Feliér m.)

Osató János, alispán.

Ezen járásban r. 6°45'-kor zivatarhoz hasonló zúgással lépett fel,
s állítólag különböző irányának észleltetett; tartama pedig l'-re terjedt.

96a. Marosvásárhely (Maros-Torda m.) Tömösváry Ödön h. tanár.
Oct. 3-án reggeli 6"55'-kor (kolozsvári idő szerint) érezték a f.
rengést a város egész területén, valamint a szomszéd falvakban mindenütt.
Orr.-torm.-tud. 'ÉrtesiW.
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— 50 Csupán hullámzó lengések voltak, melyeknek iránya DNy—EK-nek ta
pasztaltatott. A lökések száma bizonytalan. A f. r. tartama 4—6". A
rengést mély, földalatti moraj kisérte. Az ingás következtében a házak,
különösen azon-emeletes épület, melyben én is lakom, annyira recsegett
és ropogott, hogy ágyamból kiugrottam félvén, hogy a boltozat reám
szakad. Épületek meg is repedtek: igy p. az ev. ref. collegium 2. eme
letének szobái és folyosója, melyek már egy alkalommal meg voltak repe
dezve ós vaspántokkal megerősítve, ez alkalommal újra megrepedtek. Az
épületben a repedés iránya DNy—ÉK, valamint egy kémény teteje is le
dőlt északi irányba, nem távol az épülettől. Különben ily kéménybomlás
nem csak egy, hanem számtalan történt, különösen — mint a vasúti áll.
főnök emlité, — a vasútvonal hosszában levő őrházak mindenike szenvedett
heomlást kéményeiből.
A légnyomás következőkép állott a f.
Octob. 2-án déli 2 órakor légnyomás
,., este ?
,.,
„
„
2-án reg. 7
,,
,,

rengés előtt és után.
738-2 mm. 16-7° C.-nál.
736-1 mm. 9-2°
732-6 mm. 5-4°
729*4 mm.
H
11 d é l i 2
,,
,,
729'8 mm.
,, 4-én reg. 7
,,
,,
730-6 mm.
Innentől kezdve a légnyomás 740 mm-re emelkedett s áll mai na
pig is (oct. 6-ig). Ezen adatokat a meteorológiai megfigyelő egyik collegámtól kaptam, s így egészen megbízhatók.

9Gb. Dtto.

Marosvidék 40. w.

Földrengést éreztünk oct. 3-án reggel kevéssel 7 óra előtt. Észak
keleti irányból délnyugoti irányban történt az ingás hatalmas moraj kí
séretében. Több épületben repedés, kémények összeomlása jelzi a f. r.
hatalmát. Sok tudósítást vettünk, melyeket Kolozsvárra dr. Koch Antal
egyet, tanár úrnak szándékozunk beküldeni.
96c. D t t o .
Deák Lajos, maros-torda m. jegyző.
Heggel 6° után pontban 30'-czel a vasúti, illetve pesti óra szerint
és 6 óra 54'-kor a m.-vásárhelyi órák szerint éreztem lökést és hullámzó
rezgést együtt. Mennyire szobában, az ágyban fekve az érzékek nem csal
nak, úgy velem keletről nyugatra történt a hullámzás, a mit egyéb té
nyek is igazolnak. A lökések, illetve hullámzás száma 3 volt; előbb egy
nagyon gyenge lökés, aztán egy erős tartósabb hullámzás, s végül egy
enyhe kis lökés; másodperczekre szedve, az első 1", a második 3 " és
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az utolsó l"-re tehető, nemcsak saját közvetlen s elég gyorsan órát néző
észleletem, hanem többek véleménye s becslése szerint is, Az egész f. r,
mintegy 5"-ig tartott.
A második eró'sebb s tartósabb hullámzás oly nagy zajos rázkódá
sát okozta az épületnek, mintha tiz-húsz lépésnyire öreg ágyút sütöttek
volna el és a nagy légnyomás rázta volna meg hatalmasan a házakat a
nélkül, hogy az ágyú döreje is hallható lett volna. Egyébiránt volt nagy
zúgás, zaj, de az természetes, hogy ha egy 4—5 \~J kilóm, területén levő
3—4000 épület ugyanazon pillanatban megrázkódik, az bizony zajt, zú
gást okoz, a mi nagyban olyan összetett morajjá válik, mint mikor a né
pes templomban két-háromszáz nő egyszerre szó nélkül föláll s bizonyos
suhogás, zúgás hangzik végig a templomon. Én részemről semmi földalól
jövő zúgást, dobogást vagy morajt nem hallottam, bár — mint mondám —
már jóval eló'bb teljesen ébren csendesen feküdtem ágyamban, s a kik
mindenféle ágyás szekerek járását, s lovak dobogását s. a. t. vélték már
jóval előbb hallani, azoknál inkább a felzaklatott képzelet működött,
Az asztalon a pohárban levő víz igen természetesen kissé megmoz
dult; a ruhaszekrény tetején a párkányon levő almák közül egy kelet
felé leesett. A városban néhány kémény oldala többé-kevésbbé leomlott;
ezek közül az ev. ref. collegium egyik legmagasabban álló kéménye dél
kel, oldalának egy része esett le kelet- vagy talán kissé kelet-észak felé
hullván. Számos háznál történtek kismértékű falrepedések, de azok a leg
különbözőbb irányban, a falak gyengesége szerint mennek, úgy hogy azok
ból semmi logikai következtetést nem lehet vonni. A kémény- és cserép
darabok messze nem hullottak, miután a lökés ereje nem volt igen nagy
mértékű.
Két kutyám a rengésre fölfigyelt, de annak bevégzó'dése után is
mét lefeküdtek, mintha mi sem történt volna. Falusi ismerősömtől hal
iam, hogy a pulykák perczekkel előbb nagyban nyugtalankodtak.
Az idő tiszta, hűvös s kissé ködös volt a f. r. idején, s csakha
mar teljesen ragyogó fényessé vált. Az előző nap szép verőfényes volt,
sőt az éjszaka is igen szép csendes s nagyon kevéssé felhős, csak haj
nalban vált őszi szokás szerint kissé ködössé.

9Qd. Dtto.

Bajka Katalin.

A f. r. érezhető volt általában egész M.-Vásárhelytt, de miután én
a házban (br. Bánffy Dani ház, főtér, 2, emelet) voltam, csakis az ott
végbemenő mozzanatokról adhatok némi fölvilágosítást. A rengés 6025'*
4*
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"1
kor volt érezhető (idő b.pesti óra sz) Előbb nagy mérvű hullámzó ren
gés, mintegy bölcsőszerü ringás, a mely lassan, fokozatosan elhalt, volt
érezhető. A hullámzások egyenesen ós biztosan keletről jöttek. A hullám
zások számát és időtartamát meg nem figyeltem; de általán véve az
egész f.rengés tartott fél perczig. A rengést megelőzőleg valami soha nem
hallott, nagymérvű zörgés- és csörömpölés-fóle hang volt hallható, a me
lyet nyomban követett az ingás.
A szobában levő tárgyak nem estek el, óra nem állott meg, fal
repedés nem képződött.
96e. Dtto.
Páll Károly, tanár Schafarzik Frc. tanársegédnek.
A f.rengést reggel 6°20'~kor észleltük a városban és vidékén. Ma
gam szállásom tornáczán virágaimat öntözve éreztem két lökést nagy mo
raj kiséretében, s azután kelet-nyugoti irányban hullámzó mozgást, mely
mindössze körülbelül 4"-ig tartott. A két lökés oldalról jött, keletről
nyugat felé, s a lökéseket az egyensúlyt helyreállító hullámos mozgás kö
vette. A mozgás irányát saját testemre gyakorolt hatásból s a leomlott
kémények lehullása irányából ítélhettem meg; a törmelékek kelet felé
esvén, onnan jött a lökés.*)
Városunkban a f. r. csekély kárt tett, csak egyes kémények om
lottak le. A lökéseket nagy moraj kisérte, mintha nagy hidon óriási ter
helt szekerek járnának, s ez ugyanannyi ideig tartott, mint maga a rengés.
Oct. 2-án reggeltől fogva a légnyomás feltünőleg sülyedett, úgy
hogy 3-án reggel 7 órakor 729*4 mm. volt, az előtti reggel 740-1 mm.
Ezen légnyomási depressió ideje alatt sem legkisebb borulat, sem déli
meleg légáramlat a tetemes esés daczára észlelhető nem volt.
96/. Dtto.
Z. Knöpfler Vilm, a szebeni term. tud. társ.-nak.
A f.rengést 6°42'-kor éreztem, 4—5"-ig tartott, DNy—ÉK. irány
ban haladt s gyenge hullámzással kezdődött, melyet 2 erős rázkódás kö
vetett, mi által minden tárgy megingott, a legtöbb épületben repedések
támadtak, kémények bedőltek. A f.rengést tetemes zaj kisérte, mintha a
tető beroskadna, e mellett ablak-ajtó-zörgés, a házcsengettyü megcsendülése s. a. t. A környéken Ugrán egy balkon bedűlt, Kadnóthon a kastély
tetemesen megsérült, Ózdon mennyezet szakadt le, Küküllöváron az egész
várkastélyon erős repedések támadtak.

97. Mártonfalva (N.-Küküiiőm.) Siebenb. Tageblatt 2667 SÍZ.
Itten reggel J/2 7°-kor f.rengést éreztünk. A lökés északnyogoti
irányból jött, erős, de rövid ideig tartó volt. Mindenki megijedve kiro*) Ellenkezőleg, arra irányult. Koch.
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hant házából, mert cserepek váltak le a tetőkről, tányérok hulltak a
polczokról és a kémények fenyegetőleg inogtak. Jelentékenyebb kár azon
ban nem történt,

98a. Medgyes (N.-Küküllőm.)

Weber Károly, ev. gymn. tanár.

A f. r. valamint Medgyesben magában, úgy legtágabb környékén
is (számos beérkezett tudósítás szerint) volt érezhető. Az összes tudósí
tások megegyeznek abban, hogy 1838. január óta nem volt ily erősf. r.
nálunk, ámbár erősségre ós időtartamra az felül is múlt a a mostanit.
Kérdezősködéseirnre, hogy miként érezték e földrengést hegyeink kuny
hóiban, síkokon ós a völgyekben, igen ellenmondó tudósításokat kaptam.
A mi ezen tünemény megjelenésének idejét illeti, azt oct. 3. reggeli 6°
35—40'-re tehetem. Vannak, kik állítják, hogy a megelőző éjjel is érez
tek földrengést.
A rengés tisztán órezhetőleg egy hullámos lökéssel kezdődött és
egy még erősebb lökéssel befejeződött. Én az asztalnál ültem, hogy reg
gelizzek, midőn az első lökésre kávés poharam annyira megingott, hogy
gyorsan odakaptam, nehogy eldűljön; azonnal éreztem egyúttal a szoba
padozat hullámos mozgását is. Először is az órára tekintek. Egy körül
belül 5 m. perczig tartó szünet következett, erre ismét rengés és az el
sőnél jóval hevesebb lökés, s a földrengésnek vége volt. A függőlámpa
és a szögen lógó kulcsok már a f. r. kezdetén ingásba jöttek ugyan, de
az utolsó lökésnél szabálytalan és csörömpölő mozgásba jöttek. Az utolsó
lökés következtében fali órám ingája, mely É ~D irányban mozgott, meg
állott.
Meg vagyok győződve, hogy az ingás Ny.-ról K. felé irányult és
erre a következő tényekből következtetek; a) mivel függőlámpám éppen
Ny—K. irányban ingott, és pedig még 10 perczig a f,rengés után is, b)
mivel az óra ingája, mely É—D. irányban lengett, megállott, és c) azért
is, mivel arczommal dél felé állván, K. felé tántorodtam, nőm ellenben
arczczal K.-nek állván, kellemes ringó mozgást érzett. Ezen megfigyelések
többek által igazolva lettek. Mások azonban azt vélik, hogy a mozgást
északról délnek vagy megfordítva érezték ; de ezen érzés . csak csalódá
son alapulhat. Mint emlitém, 2 lökést éreztem, de csak pillanatnyiak vol
tak, mivel az első lökés azonnal a hullámos rengésbe átment. Az egész
f. r. számitásom szerint körülbelül 10 m. perczig tartott.
A i.rengés alatt az ablakok csörgése, a padlás gerendázatának ro
pogása, távolról pedig egy moraj hallatszott, mely egészen azon zörgés-
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hez hasonlított, melyet terhes szekér kikövezett utczán előidéz. Azok
azonban, kik a szabadban voltak a f. r. alatt, semmiféle zajt nem vettek
észre.
Medgyesen megtörtént, hogy ruhaszekrények ajtói maguktól meg
nyíltak, hogy K. felé szabadon álló magas falakról a vakolat néhány láb
nyi távolságig lerepült, egy kémény be is dűlt. Báznában és Bogácson
ellenben egész épületek is összedűltek. Egy K.-nek fekvő fal iskolánk
egyik tantermében tetemes repedést kapott, a mi abból magyarázható ki,
hogy ez egy toronyhoz támaszkodik, a nélkül, hogy erősen össze lenne
kötve vele. Ezen két test különböző mozgása előidézte a kettéválást.
Némelyek állítják, hogy kutyák panaszosan ugattak, lovak és mar
hák az istállóban remegtek volna.
A f. r. táján sűrű köd feküdt a vidéken, a levegő egészen nyu
godt volt s csak a f.rengés után támadt gyenge szél, a légsúlymérő ál
lása meglehetősen alacsony volt. Később aztán meleg lett.
98&. B í t o .
Dr. N. M. a sz.ebeni.term. tud. társ.-nak.
A f. r. 6°45'-kor törtónt, 5 — 10"-ig tartott és K—Ny irányban
haladt, mert függőlámpák ezen irányban ingtak. A földmozgás saját meg
figyelésem szerint ringató volt; mig mások lökéseket vettek észre. A ráz
kódás oly erős volt, hogy az ablakok, ajtók zörögtek, az iskolateremnek
egy régi toronyhoz támaszkodó fala két párhuzamos repedést kapott. Fel
tűnőbb sérüléseket nem vettek észre másutt. Némelyek állítják, hogy
ugyanaz nap reggel 3 órakor is éreztek volna földmozgást. A f.rengést
oly zaj kisérte, mely a szél zúgásához hasonlított. Erezték Medgyes kör
nyékén minden helységben.
98c. Dtto.
? a szebeni term. tud. társ.-nak.
A f. r. 6°50'-kor köszöntött be. Némelyek állítása szerint a meg
előző éjjel is éreztek f. rengést. A reggeli f. r. 8—10"-ig tartott, csu
pán 3—5"-nyi megszakítással, iránya Ny—K. A f, r. lökő mozgással
kezdődött és még erősebb lökéssel végződött, közben rengő hullámzó moz
gás tapasztaltatott. A rázkódás meglehetősen erős volt, úgy hogy a füg
gőlámpa tiszteséges ingásba jött, sok plafondról vakolat hullott, 2 ké
mény bedőlt, az iskolaterem két repedést kapott keleti falán. A rázkó
dást igen erős zaj kisérte. Az ablakok csörögtek, az épületek gerendái
ropogtak és csikorogtak, s a zaj összehasonlítható azzal, mit egy terhesszekér, a kövezeten végighajtatva, okoz. Egyéb észlelések : alacsony baro
méter állás, erős köd, nyomasztó meleg nappal, a madarak és háziállatok
nyugtalan magaviselete.
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Székely István, m. kir. távird. hiv. főnök.

Mindenekelőtt meg kívánom jegyezni, hogy a feltett kérdésekből
csak olyanokra felelek, melyeket vagy magam észleltem, vagy megbízható
forrásból hallottam. A f.rengést itt 6°30'-kor (bpesti idő) éreztük s tar
tott 5—6"-ig; a mozgások sokkal inkább nevezhetők lökéseknek, mint
hullámzó rezgésnek, s ezen lökések — jól megjegyeztem — nyugot-keleti
irányban haladtak. Természetesen a meglepetés miatt a lökések számát
nem jegyezhettem meg. A lökéseket rendkívüli mély dörgés, hangos do
bogás kisérte, hasonló ahoz, mit egy nagy bivalcsorda elhaladása, s a
hiúban futkosó, ládákkal dobálódzó emberek raja együttesen okoz. A lö
kések alatt a szobában felfüggesztett összes tárgyak mozogtak, még pe
dig a K—Ny irányban fekvő falakon a fal hosszában, azt súrolva, az
E—D irányban fekvő falakon a faltól távozva ós ahoz közeledve mozog
tak a tárgyak, s igy is esett le néhány a földre, sőt egyik barátomnál a fal
E—D irányban meg is hasadt.
Nálam két ingás óra van, az egyik szobámban a K—Ny irányban
fekvő falon függ, ez csak ingott, de nem állott meg ; a másik a hi
vatalban a D—É irányban futó falon, s ez pontban 6° 30'-kor
megállott.
Még a villamos telepekre is gyakorolt némi befolyást, mennyiben
fölzavarta s hatásukat nagyon meggyengítette; ezen hatás azonban 24
óra alatt megszűnt.

98e. Dtto.

Siebenb. Tageblatt 2066. sz.

Ma kevéssel 7° előtt reggel itt és a környéken egy f. rengésnek
több erős lökése volt érezhető. Etzelben néhány rozzant kémény bedűlt.

99. Mezö-Szakál. (Torda-Aranyosm.)

Gelei Márton a Keletnek-

Konstatálni akarom, hogy itten, s a környéken mintegy 6 faluban
reggel pont 7 órakor 2 m. perczig tartó tiszteséges f. rengés volt, mely
nek következtében még az erősebb épületek is megrepedeztek. Az oláhok
közt valódi rémület volt.

100. Mócs (Kolozsm., Mezőség.)

Dr, Winkler Frigyes,

mócsi járási ós tiszt. m. főorvos.
A f. rengést oct 3-án reggel mintegy 3/47-re éreztük, enyhe vizirányos mozgás — lökés — formában nyugotról kelet felé. A tünemény
4—5 m. perczig tartott s tompa dübörgés kisérte. Tárgyak inogása csak
nyilt ajtón, nem jól záró ablakokon s padlásokon észleltetett, épületfalak
ban károk nem történtek. Órám ingája nyugot-kelet felé mozogván, nem
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alteráltatott. Földrepedesek, vizvaltozasok nem észleltettek. Az állatokon
nyugtalanság nem mutatkozott.
Oct. 3-án szeles, hideg, borongós, esős idő ; 3-án reggel jókor kö
dös hideg, aztán 8 óra tájt tiszta meleg napos idő. A földrengést meg
előzőleg a barométer 28?/12-re szállott. Hőmérs. reggel 6 — 7° R. Észle
léseim a mócsi intelligentiáéval azonosak.

101. Mojos, (Maros-Tordam.)

Dósa Sándor.

E községben mindenütt észlelték, közlő a szobában érezte, oct. 3án pesti idő szerint reggel pont 6 órakor. Csak lökések voltak érezhe
tők; a lökések nyugot ny. ész. felől jöttek, számok 7—8 volt; az első
a legerősebb, 3 — 4 másodpercznyi időközökben ismétlődtek. Az egész fr.
mintegy 20 másodperczig tartott, és dörgésszerü moraj kísérte. A ház
alapjában megrázkódott, azt hittem, omlik össze az egész; az ablakok
rezegtek; az ész. kel. fal ablakainak gombjára akasztott nehéz sipka a
földre esett, a tálczán levő pohár a tőle K. felé 2 ujjnyira álló üvegkannához ütődött. Ugy ezen, valamint a szomszéd Almás községben, az
emberek házaikból kiszaladtak, „forgott velük a föld", s csak nagy erő
feszítéssel sikerült legyőzni a föld vonzó erejét. Az innen K-re fekvő
Póka községben a fr. már alig volt érezhető. A fr. alatt bekötött álla
tokon nagy ijedtség mutatkozott, a künn levőkön nem annyira, a major
ság-féle a legközönyösebben vette az egész dolgot. A földr. előtt, alatta és
utána a legszebb tiszta idő volt.

102. Nagy Almás. (Kolozsm.)

Benedek Ján. ref. t a Keletnek-

Ma reggel 7 órakor mintegy 3 ni. perczig tartó, délről északra
vonuló hullámos fr. volt érezhető. Kárt nem okozott.

103. Nagybánya. (Szatmárm.)

Mikó Béla kohónagy-

Magam a f. rengésből mit sem éreztem, hanem igenis két uri em
ber a városon, kik egybehangzón azt beszélték el, hogy a fr. oct. 3-án
reggel 6 — 7 óra között két, hullámszerűen jött gyenge lökést éreztek;
morajból nem éreztek semmit és irányát is csak megközelítőleg, talán
északról dél felé vomütnak állíthatták. (Schafarzik F.-nsk küldött tudó
sítás szerint itt nem érezték volna.)

104. Nagy Bárod. (Bíharm.)

Magyar Polgár 232. sz,

A f. regest itt is érezték, s szintén 5 m. perczig tartott.

105. Nagy-Disznód. — Heitau —
P, Handel.
(Szebenm.)
a szebeni lem. tud, társ.-nak.
Reggel 6" 50'-kor f.rengés, volt érezhető, mely néhány m. perczig
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tartott csupán. A lökés többek állítása szerint kelet-nyugoti volt, s töb
ben tompa morajt hallottak.

106a. Nagy-Enyed (A. Fehérm.)

Herepey Kár. ref. coll. tan-

A f. rengést itten 6° 15'-kor éreztük. Mintegy 2—3 lökés volt s
ugyanannyi m. perczig tartott, a mozgás pedig hullámszerű, délnyugotról
északkeletre vonuló. A f'r. idó'tartama 2 - 3 " .
A mozgás hatása gyengébb épületeknek meghasadásaiban nyilvánult,
sőt kémények is hullottak le. A f. rengést kisérő moraj messziről jövő
fergeteghez volt hasonló, a földmozgást alig észrevehetőleg előzte meg s
csak az ingás végéig tartott.
Több épület meghasadozott, különösen az ev. ref. nagy templom
tornyának párkányáról nemcsak a vakolat hullott alá, hanem egy fara
gott párkánykő is külebb löketett a nyugoti oldalról nyugotnak. Hogy
nyugotrol keletre kellett a hullámoknak haladni, onnan merem állítani,
mert muzeumunkban a nyugoti oldalhoz volt egy tábla támasztva s azt
egyenesen keletre találtam a padlatra kivetve.
A ref. templom hajójának egyik boltivéről a vakolat kelet felől
vettetett le.
Udvaromon a tyúkok és csirkék rémülve futottak össze.
A Maros Apahidánál hullámszerűen feldagadt folyásával ép ellen
kező irányban EEK-nek.
A légsulymérő állása az előtt való nap este 7 órakor 28" 8"'
volt, a fr. észlelésekor pedig 27" 4"'-ra szállott alá.
1066. Dtío.
Csató János fehérm. alispán.
Itten 6° 30'-kor kezdődött nagy zúgással a földrengés s néhány
m. perczig tartott: 3—4 erősebb lökés volt észlelhető, melyeket a há
zaknak mindannyiszor történt rázkódásaiból lehetett észrevenni.
Több házban kisebb repedések történtek; a ref. templom tornyáról
kevés vakolat hullott le, egy nagy faragott kő pedig nyűg. oldalán 5
hüvelykre kitolatott.
Azon reggel nagy köd lévén, az a fr. ideje alatt annak hullámzása
szerint feltűnő mérvben föl ós alászállott, a f. rengés elmultával megint
szétterült.
Én azon érzéssel ébredtem fel, mintha valaki az ágyamat oldalról
egyenesen fölfelé emelné, e mellett az ágy melletti asztalon lévő gyer
tyatartó is nagy zörejjel tánczolván, azonnal meggyőződtem, mikép földingás okozza az észlelt jelenségeket. Az ágyam nyugotrol keleti irányban
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lévén, azon okon, mivel annak nyugoti vége fölfelé emeltetett, azt kö
vetkeztetem, hogy a fr. nyugotról keletnek haladt. A szomszéd szobában
a fiiggőlámpa is ezen irányban ingott, valamint egy ruhaszekrényen álló
befőttes üvegek is ezen irányban koczczantak össze.
A madarak a kalitkákban megriadtak s repdestek, a kutyák
ugattak.
Mikor a mozgásnak vége lett, fél hetet ütött az órám.

106c. Dtto.

Lőte Lajos ref. coll tanár.

Itt a lökés reggeli fél 7 óra körül történt. Az időnek pontosabb
megjelölése azért nem lehetséges, mert Enyeden nincs intézkedés téve az
iránt, hogy az órák pontosan jarattassanak. Lökés csak egy volt, mely
alig tartott 1 m. perczig.
A lökést egyforma dübörgés előzte meg,, milyen az üres hordókkal
rakott szekér robogásának hangjai. A dübörgés hallatára azt hittem,
hogy egy ilyen szekér halad el gyorsan szállásom előtt, azaz délről
észak felé. (Lakásom: collegium utcza, ennek nyugoti során). A gyorsan
bekövetkezett lökés hamar tudtomra adta, mi történt voltakópen.
A lökés irányát csak az előbbi pont alatti körülményből tudom kö
vetkeztetni ; megfigyelni nem volt módomban, mert még ágyban voltam.
Azoknak, kik figyelmöket állítólag e pontra is kiterjesztették, nyilatkoza
tai az irányra nézve ellentmondók. '„
A lökésre ajtók, ablakok keményen megrázkódtak és zörögtek. Az
után csend lett, de ágyam még nebány (körülbelül 5) m. perczig kelle
mes ingásban maradt le és fel. Helyéből semmi bútor meg nem mozdult,
fali órám meg nem állott.
Eombolás itt kevés történt. A ref. templom fedele alatt egy kő
meglódult, a többi közül kimozdult a torony nyugoti falán. Pár ház falán
repedés támadt.
Idősebbek állítása szerint Enyeden 1836-ban volt még földrengés,
azóta nem.
A hőmérs reggeli 1/„1° körül = 5-7° R., légnyomás 2 7 " 4 " \
holott megelőző este 27"8'" volt (aneroid), A műszer ily gyors esése
meglepett; azt hittem felleges, esős idő lesz az nap, de az nem követ
kezett be. Egész nap derült szép idő volt, minden felleg nélkül, de a
levegő homályos, csaknem oly homályos, mintha aszály (Höhenrauch) lett
volna; csak naplemenetkor kezdett a nyugoti ég vékonyan fellegezni Oct.

-

59 —

4-én az aneroid gyorsan emelkedett, az idő borult, szeles volt, kevés eső
is esett, de estére kitisztult.
A városi lakosság meglepetése, ijedelme természetesen nagy volt, de
mivel a tünemény nagyobb kárt nem okozott, a rendes hangulat gyorsan
visszatért.

107. Nagy-Enyedi járás. (A. Fehérm,)

Csató János alisp.

Itt a földrengés a bejött jelentés szerint 6° 40'-kor történt, egy
pár m. perczig tartott s valószínűleg ész. kel. irányban haladt. Kár ál
tala nem okoztatott.

108. Nagy-Kend. (K. Küküllőm.) Kovács János m. kir. postám.
A Magyar Polgárnak 230. sz.
Reggel 8 / 4 7 órakor mintegy 3 perczig tartó erős földrázkódás tör
tént, annyira, hogy házam födeléről két cserép lehullott.

109. Nagy-Somkut. (Szatmárm.)
Dr. Takács azt állítja,
érezték a f. rengést.

Herschkovíts Ignátz-

hogy oct 3-án reggel i/t7

110. Nagyszeben. (Szebenm.)

órakor itt is

Ferenezi István gymn. t.

Mély álmomból oct. 3-án kocsizörgóshez hasonló zaj s ezzel együtt
erőteljes rázkódás ébresztett fel, melyet rögtön egy második követett,
mire az ágy melletti üveges szekrényben levő tárgyak összeverődtek. Az
első pillanatban az érzett rázkódást a falra gyakorolt ütésnek tulajdoní
tottam, míg teljes eszméletre jutva, s az okot a földrengésben keresve
az órát akartam megfigyelni, de az állott. A falnak iránya, melyen az
óra függött, közel ÉÉNy—DDK.
Ugyanezen épületben (Wiesen G. Nro. 3 ) az órák, melyek a már
körülirt lengésre derókszögüleg lengettek, nem állottak meg. Ormay Sán
dor állam. gymn. tanár órája, melynek lengési sikja a fennebb közlöttel
párhuzamos, megállott, mutatva a fr. idejét. Ormay tnr. órája pontos
ságáról ismeretes, ez előtt fél évvel a bpesti idő szerint indította meg
(évenként egyszer huzatik föl) s több éven át már eléggé megfigyelve
lett; ezen óra megállásával pontosan jelezte a fr. idejét, 6° 30' bpesti
idő szerint.
Veress Ignácz állam, fó'gymn igazgató, ki a fr. előtt ós alatt a
gymnasium épületében íróasztalánál, épen az órával szemben ült, 6° 51'-et
észlelt a fr. érzésekor, mely észlelési adat megegyez hasonlóan járó órám
megállási idejével; minthogy az időkülönbség a vasutihivatal adatai sze-
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rint Nagyszeben és Budapest között 19', igya ír. ideje ezen megfigyegyelések szerint 6° 32'-re esnék bpesti idő szerint.
Veress J. megfigyeléseit a következőkben adja elő. A jelzett időben
olyszerü zörejt hallott, mint midőn három kocsi a kövezeten gyorsan ha •
lad. A fr. tartama, mely mások pontosabb megfigyeléseivel megegyezik,
6", ez alatt két erőteljesebb lökés történt, melyek köze 2 " ; a rázkódás
azonban 6"-ig folytonos volt olyformán, hogy a hullámzás kétszer érte a
legnagyobb intenzitást; lassan kezdve erősbödött, a maximum elérése
után ismét gyöngült, majd erősbödés után megszűnt.
A Habermann-fóle palotában Dr. Balázs Ferencz lakásának több
szobájában, s általában az egész épületben több, ÉNy—DK irányú repe
dés támadt, ,de a mint megtudtam, a gerendák ezen irányban fekszenek,
mi ezen repedések irányát (a vakolaton) megmagyarázza. Ugyanezen épü
letben történt, hogy egy pinczérfiucska, ki épen fölkeló'ben volt, s ágyá
ban egyenesen állott, kelet-nyugoti irányban fejre esett. Általában minden
megfigyelt hatás azon következtetésre vezet, hogy a lökések kelet-nyugoti,
vagy ettől kevéssé eltérő irányúak voltak.
Reissenberger Lajos ev. gymn. tanár reggel 6°-kor (n.-szebeni idő
szerint) észlelte a légnyomást s abban a pillanatban egy elég erőteljes
lökést érzett, melyet határozottan földrengésnek tulajdonit, s melynek
közlésére megkért ; ezen lökés ideje a bpesti idő szerint 5° 41'. R. 6
órakor útra kelt s a szekerén a második földrengésből semmit sem
érzett.
Meteorológiai megfigyelósKk oct. 3-án bpesti idő szerint.
5° 41' reggel, hőmérs. 3-6°C, légnyomás 724-25 mm
szélcsend, derült. Megfigyelte Reissenberger Lajos.
6" 4 1 ' reggel, hőmérs. 4-8°C, légnyomás 722'7 mm.
gyenge délkeleti szél, derült. Megfigyelte Gottschling Adolf ev. ref. reálisk. tanár.

no&. Dtto.

Ozekelius Károly, a szeb. térni- tud. társ.-nak.

A f. rengést "éreztem Ny—K irányban; az első mozgás emelő,
azután ringató vala. Könnyű tárgyak Ny-nak, tehát a lökés ellenében
feldűltek.

110c. Dtto.

Gidófalvy Géza, k. r. tanár-

A fr. oct. 3-án reggel 6° 26' (bpesti idő)-kor észleltetett. Két lö
késből állott, s mindkettőt hullámzás kisérte. A lökések és hullámzások
KDK felől jöttek, irányukat NyENy felé vevón. Mind a két lökés után
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négy-négy nagyobb hullámzást vettem észre, melyeknek mindegyike 1 m,
perczig tartott. Az egész tünemény 8 m. perczig tartott.
Sokan állítják, különösen a város északi részében lakók, hogy több
kocsizörgéshez hasonló hangot hallottak az egész rengés alatt, magam
ilyet nem hallottam.
Szobáimban minden bútor, de különösen a magasabb szekrények
erősen inogtak ; azokon álló üvegedények összezörrentek ; némely házakban
estek is le tárgyak magasabb helyekről, u. m. képek a falról s poharak
a szekrényekről. Néhány épületnél repedések is keletkeztek, Az első lö
késre — tudomásom szerint — két háznál megállott az ingás óra, mely
mindkét helyen észak-déli irányú falon függött.
A rengést megelőző nap tiszta volt, úgy szintén az éjszaka, a ren
gés alatt a reggeli nap a legszebben sütött.

nod. .Dtto.

Hermanstádt. Zeit. 231, sz.

6° 4 5'-kor tökéletesen tiszta idő mellett hullámos fr. volt érezhető
itten; keletről nyugotnak 6 hullámzás volt, mely alatt ágyak, képek,
tükrök és egyéb hazibutor ingásba jöttek és az ablakok csörögtek. Az
érzés a szelid hintázáséhoz hasonló volt, melyet az utasok éreznek néha,
ha jól kipárnázott vasúti conpeban ülnek. A föld ingása egészben 6"-ig
tartott.

noe. Dtto.

Fővárosi Lapok 229. sz.

Itt reggel 6° 55'-kor éreztek két erősebb lökést, aztán két m.
perczig tartott kisebb rázkódást; a rengés Ny.-ról K.-nek irányult.

no/. Dtto.

Siebenb. Tageblatt 2065 sz.

Reggel 6° 45'-kor Szebenben egy mintegy 10 "-ig tartó f. rengés
volt érezhető. Vagy három, kis megszakításokkal egymásra következő
lökés, melyek ÉK-ről DNy-nak irányultak, volt megkülönböztethető. A
nem jelentékeny rengés a falaknak gyenge megrezzenése és edényeknek
csörgése által nyilvánult. Különböző oldalról beérkezett tudósítások szerint
úgy látszik, hogy a mélyebben fekvő alsó városban jobban jelentkezett,
mint a felső városban. — Kár tudtunkkal a gyenge rengés által nem
történt.

lila. Nagyvárad. (Biharm.)

Eger 41. sz.

Itt a fr. gyengén volt érezhető.

1116. Dtto.

Kelet 230. sz.

A fr. itt is érezhető volt. Mint a „Bihar" tudósít, ott reggel egy
negyed 7 órakor 2 m. perczig tartott, azonban igen csekély mértékben.
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l i l e . Dtto.
Magyar Polgár 232. sz
itált vasárnap fél 7 órakor, mintegy 5 m. perczig tartó rázkódást
éreztek Alsó-Pecze utcza lakói. Különösen Weinberger Mihály ur ház ában
volt az érezhető'. A család tagjai még feküdtek és ágyaikat rezgeni érez
ték, úgy hogy csodálkozva ugrottak fel. A szobában levő bútorok szintén
rezegtek s a tányérok és üvegek csörömpöltek.

112. Naszód. (Besztercze-Naszódm.)
Müller Frigyes,
a szebeni term. tud. társ.-nak.
Reggel y27 óra előtt néhány perczczel éreztük a f. rengést, három
egymásra következő és körülbelül 2—3"-ig tartó lökés alakjában. Ugy
tetszett, mintha É-ról D-nek vonult volna, bizonyosan nem tudom. A
rázkódás gyenge volt s csak itt-ott mozdult meg egy-egy kép a falon. A
földmozgás inkább rengő mint lökő volt. Semmi zaj nem volt hallható.
Tökéletesen derült idő mellett a barométer csaknem rögtön 3"'-lal esett.

113. Niinesch. (N. Küküllőm.)

Siebenb. Tageblatt 2065- sz.

Reggeli 7 órakor f. rengést éreztünk, A mozgás emelkedőn és
stilyedó'n keletről nyugotra tartott s megszakitás nélkül többször ismétlő
dött. A szobák falain tükör és képek jól kivehetőn inogtak. Az emberek
kifutottak házaikból, néhány cserép lehullott a tetőkről. Az idő tegnap
óta kellemes, az ég derült. A légsulymérő 3 vonallal esett.

114. Offenbánya. (Torda-Aranyosm)

Paskó Antal a Keletnek,

Mai napon itt reggel fél 7 órakor 3/4 perczig tartó, tompa moraj
jal összekötött eró's rázkódás következett, mely alatt az alakok, ajtók
zörögtek, sőt az egész épület rengett. A házban a bútorok mozogtak. A
pár mértföldre fekvő Verespatakon, Topánfalván, Szolcsván és Lupsán
is hasonló módon történt.

115. Olaszi. (Biharm.)

Magyar Polgár 232- sz.

Itt is érezték a fr. rázkódtatását, de kisebb mérvben.

116. Oláh Szilvás. (A. Fehérm.)

Albert Lajos birtokos.

Az épület, melyben lakom, fronttal épen keletnek fekszik, a két
végével északnak és délnek; az ágyam pedig, a melyben észleltem a f.
rengést, a szoba nyugoti falának hosszában áll. Az épület 1725-ben épült,
az akkori szokás szerint tömören és erősen, falai 26-—27" vastagok,
alatta pineze van, a: teteje cseréppel van fedve.
Miután csak az előtte való nap érkeztem haza a kocsárdi állomás
ról, ott meggyőződtem, hogy órám a pesti időhöz mérve 17'-czel előbb
jár. Ezeknek előrebocsátása után áttérek a fr. leírására.
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Órám szerint reggeli 6 óra 10 —12'-kor az ágyam lábánál levő
ajtó roppant rázkódásba jött, én a faltól egy lökést kapok, a melytől az
ágyból kiesem. Az ajtó rázkódásától semmi más morajt nem hallottam,
csak az épületnek hatalmas roppanásait és recsegését, mi mellett hálószo
bám stokkaturaja északról délnek erős roppanással végig repedt s látható
volt, a mint rázkódott jobbra, balra, le ós fel.
Az oldal- és a vendégszoba bolthajtása össze-vissza repedezett, a
vendégszoba nyugoti fala pedig 3 ujjnyira elvált az épülettől, mig az ol
dalszobának északi fala vált el tőle; a közfalak is össze-vissza hasadoztak
nemkülönben a folyosó bolthajtása és a lópcsőzet stokkaturaja; a ház
tetejéről pedig cserepek repültek le. Sajátságos, hogy a udvaron levő
többi kőépületek nagyon keveset, majd semmit sem sérültek meg.
A szabadban levők tökéletes lökéseket éreztek. Cselédeim, kik a
szabadban voltak a marhával, azt mondják, hogy a lábukon alig birtak
megállani, a marhák tántorogva körbe forogtak ós bőgtek. A vinczellerek
azt állítják, hogy a szőlőkarók mind egymáshoz csapódtak.
Gazdasági segédem korán kiment egy kis magaslaton levő, északnyugotnak fekvő erdőbe vadászni. Egyszerre hall Torda felől valami
tompa morajt 'és igen rövid idő múlva az erdő bokrait össze-vissza ráz
kódni és dél felé csaknem a földig hajolni látja. Rövid idő múlva a tőle
délnek fekvő erdő magas fait látja összekuszálódni, mi mellett a hajlé
konyabbak csaknem a földig hajoltak észak és dél felé.
A fenemiitett ajtó rázkódása egyszer kissé gyengült, és azután oly
erővel rázkódott újra, hogy a vakolat hullani [kezdett. Az első ajtórázkódás tartott mintegy 4-—5"-ig, a második körülbelől 25"-ig és oly erős
volt, hogy az épületet összerombolta. Az egész tünemény itt biztosan
30—34"-ig tartott.
Azok, a kik künn voltak mondják, hogy roppant mély és tompa
dörgéshez hasonló zúgást lehetett hallani.
Az idő a f. rengést megelőzőleg alig kissé volt ködös, s ilyen volt
a fr. alatt is, de utána rövid idő alatt köd ereszkedett le a földig, a mi
nem tartott soká, mire szép tiszta idő lett.

H7«, Ozd. (A. Fehérm.)

Osató János alispán-

Br. Kadák Ádám kastélya repedéseket szenvedett.

H7&. Dtto.

Szerző értés.

M.-Ludason és Marosvásárhelyen vett értesülések szerint a Br.
Radák kastélya egészen lakhatlanná vált. Páll Károly tanár tudósitása
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szerint a szobákban levő bútor, porczellán- és ezüstnemü tönkre ju
tottak.
118. Parajd. (Udvarhelym.)
Csengery József bányafőnök.
Reggel 63/4 órakor éreztek itten l"-ig tartó f. rengést. Magam az
ágyban nem éreztem semmit, de a szobában fekvő lányom igen s meg
ijedve kiugrott. A bányán csak egy mázsatiszt érezte, de itt már nagyobb
mérvben, mert az edények összekoczczantak. Iránya rövid tartama miatt
nem volt kivehető. A vidéken senkitől nem hallottam, hogy észrevet
te volna.
119. Paulis. (Aradm.)
,
Lóczy Lajos sz. közi.
Hosszában közel K—Ny irányban álló házában egy hasonló irányú
fal mellett elhelyezett állványon (22 ábra,) 8 chinai csésze állott, me
lyeknek fedelei a földrengés után eredeti vízszintes helyzetükből kissé
ferde állásba jutottak EK felé (a nyil ab irányában) egynek kivételével
(c). Az ab szerinti függélyes metszeten '(23. ábra) a dése csésze lóvén feltüntetve,
láthatóvá van téve a fedél lecsúszásának iránya, a nyilak által pedig a
mozgások, melyek ezen hatást előidézhették. Ezen körülményekből követ
keztethető, hogy a lökés EK felől jött, a mint azt az odarajzolt nyilak
föltüntetik.
120. Pánczélcseh. (Szoinok-Dobokam.)

Miklósi Imre r. pap
a Magyar PolgárnakItt reggeli l / a 7 órakor meglehetős földrengés volt észlelhető,

121. Pócstelke. (K. Küküllőm.)
Hermanst. Zeit. 233. sz7 órakor reggel l'-ig tartó f. rengést éreztünk, még pedig oly
erősen, hogy vakolat és cserepek hullottak a tetőkről és minden inogott.
122. Pókafalva. (A. Fehérm.)
Abonyi a M. P.-nak.
P. ós Veresegyháza község és határán keresztül reggel 6T/2 órakor
mintegy 15"-ig tartó, erősen érezhető fr. vonult. A nép rémülten szalad
gált jobbra és balra. Az erős moraj, mely hasonlított egy vonat robogásához, északtól nyugotnak(?) vonult.
123. Radnóth. (Maros-Tordam.)
Szerző értés.
Marosvásárhelyen vett értesülés szerint Gr. Bethlen Oamillo kasté
lya a fr. által sokat szenvedett.
124. ítudabánya. (Hunyadm.)
Kirényi Lajos bányaigazg.
Itt a bányatiszt szerint a rövid ideig tartó rengést megelőzőleg sze
kerek járásához hasonló moraj hallatszott.
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125. RÜZSZ. Reussen — (Szebenm.) Gimdisch Tamás, jegyző.
Pont 7 órakor az irodában az ablak előtt állottam, midőn rögtön
kocsizörgéshez hasonló dörej vonult át dél-északi irányban a szoba menynyezetén. En állva nem éreztem valami mozgást, mig az irodának egyik
padján ülő szolga a körülbelül csak 3 m. perczig tartó rázkódást jól
érezte. Az előszobában fiacskám egyedül volt és ő elmondta nekem, hogy
a szekrények mozogtak s a rajtok álló üvegek csörögtek. Né
hány mállott cserép lehullásán kivül más kár nem esett. Az idő kellemes
és szélcsendes vala.

126. Sáromberke. (Maros-Tordam.)

Egyetértés. 277. sz.

Reggel 6 órakor 6--8"-ig tartott földrengést éreztünk. A rázkódás
alkalmával a _ szobabutorzat több házban helyéből kimozdult, apróbb
edények földültek, gyengébb épületeken repedések álltak elé.

127. Sáros. (N. Küküllőm.)

Siebenb, TagebL 2066. sz.

En ma reggel, körülbelül 7 órakor, künn jártam. A miden újra
házamba léptem, az állitotta nőm, hogy a szobában erős szélrohaméhoz
"hasonló zúgást hallott, melyet közvetlenül rázkódás követett. Én ma
gam künn mit sem vettem észre, mégis nőm és gyermekeim határozottan
állították, hogy a lökést tisztán érezték délről északnak, s hogy oly erős
volt, hogy a függőlámpa megingott, a szegen lógó kulcsok csörögtek és
még erősen álló tárgyak is, mint asztal és ágy, recsegtek. Hallom azon
ban, hogy mások is tisztán megérezték a lökést, s névleg sekrestyésünk
mondja, hogy templomunk tornyán a gerendázat erősen ropogott.

128. Segesd. (N, Küküllőm.)

Siebenb. TagebL 2067. sz.

Ma reggel 6 3 / 4 órakor f. rengést éreztünk.

129«. Segesvár. (N. Küküllőm.)

Vasúti állom, főnök.

Az oct. 3-án észlelt fr. itt már igen gyönge volt, s egy 6. m.
perczig tartott, nyugotról kelet felé irányult mozgásban nyilvánult. A föl
vételi épület alsó részében kevésbé, de az első emeleten jobban észlelte
tett. Poharak, üvegek s több eféle tárgyak zörögtek. Távírda gépeken,
azaz a billentyűkön semmi különös nem észleltetett.

1295. Btto.

A szebeni term. tud. társ. tudós.

A fr. 6° 45'-kor következett be s hullámzó mozgása 8—10"-ig
ny-kel. irányban volt érezhető. A rázkódás gyenge volt, csupán az ablak
táblák csörgése ós közel álló tárgyak összeütődése volt tapasztalható. Két
zökkenő mozgás volt érezhető, az első körülbelül 3"-ig tartott, s 2 — 3 "
szünet után következett a 2-ik, mely 5—6'Mg tartott. A fr. alatt észreOrY.-term.-tud. Értesítő. II.
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vett moraj a szél zúgásához hasonlított. A felső város lakói jobban érez
ték a rázkódást, mint az alsó városé. A környék minden falujában meg
érezték a f. rengést.

129c. Dtto.

Dr. Kraus.Fer. a szeb. term. t. társ.-nak-

6° 28' bpesti időben köszöntött be a ff., 2 zökkenés tisztán ki
volt vehető a rengés közepette, mely 10 — 12"-ig tartott s DNy—EK
irányban haladt. A rázkódás gyenge volt ugyan, de tisztán érezhető a
felfüggesztett tárgyak ingásán, függőlámpák egész 15 cmnyire kitértek az
ingásnál. Sok oldalról állítják, miszerint reggel 4°-kor is megelőzte volna
rázkódás. Magam valami különös zajt nem tapasztaltam. A légsulymórő a
megelőző estéhez képest feltűnően esett 4—5 mm.-rel, s néhány óra
múlva újra előbbi állására emelkedett.

129$. Dtto.

Dr. Kraus Henr. a szeb, term. t- társ.-nak-

A f. rengést r. 6° 2.8'-kor (pesti idő sz.) éreztem, körülbelül 15—
20"-ig tartott, rezgő mozgás alakjában, mely rövid közzel kétszer ismét
lődött s a rezgéshez hasonló volt, melyet egy vonatnak elrobogasa okoz
az épületben és a földön. A f. rengést kisérő zaj egy bizonyos távolság
ban dúló vihar zúgásához hasonlítható,

I29e. Dfto.

Pavelka K, távirdai hiv. főnök.

A ff. 6° 2 3'-kor (bpesti idő) jelentkezett, 17"-ig tartott és DK—
ÉNy. irányban vonult; elég erős volt arra, hogy tárgyakat ingásba hoz
zon. A mozgás ringó volt, közben erősebb zökkenéssel. A kisérő zaj egy
sebesen hajtató szekér zörgéséhez hasonlított. A telegraph mágneses tűi
is gyengén ingásba jutottak.

129/'. Dtto.

lelet 218- sz. Tompa Kálmán m- hit.

Oct. 2-ról 3-ára virradólag, éjjel 12 és 1 óra között délnyugotnyugoti irányban 2 m. perczig tartó hullámzó földingás volt Segesvárt
érezhető, mely reggel 6° 50'-kor mintegy 3"-ig ismétlődött.

I29g. Dtto.

Hermanst. Zeitung 233. sz.

Reggel 3/47-kor gyenge f. rengésünk volt. Két közvetlenül egymásra
következő lökést tisztán lehetett érezni keletről nyugotnak, vagy mint
némelyek állítják, északkeletről dólnyugotnak, melyek többeket kelletlenül
fölráztak álmaikból. A f. rengést a barométernek erős esése előzte meg.
Mindjárt az első lökésnél erős moraj, mint sebesen hajtó szekér döczögése, volt hallható. Madaraknál erős nyugtalanság volt észrevehető. Kárt
sehol sem tett.
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130. Sepsi-Szt.-György. (Háromszékm.)

Dr. Szász István,

ref. coll. tanár.
Reggel 3 / 4 7 órakor még ágyban feküdtem, midőn egy alig 2 m.
perczig tartó gyenge lökés hozta rengésbe szobám nyugotra fekvő ablak
tábláit. Az egész jelenséget alig méltattam figyelemre, bárha egész nap
foglalkoztam azon gondolattal, hogy a lökés földindulás következménye
volt. Mint később utána gondoltam, a lökések NyENy- KDK iránya volt.
Midőn a „Kelet" tudósításait olvastam, meggyőződtem, hogy sejtelmem
nem csalt, mert a gyenge lökés csakugyan a fr. következménye volt. —
Azonnal futottam a távirdaállomásra tudomást szerezni a dolog felől, de
mert a távírda kezelő az emiitett reggelen nem volt még hivatalában,
fölvilágosítást nem adhatott. Később többeknél tudakozódtam, de minden
kitől tagadó választ nyertem. Ezekhez képest vagy az én érzékeim csal
tak — a mit nem vagyok hajlandó elismerni — vagy mások nem érez
ték a. gyenge lökést, vagy ha igen is, inkább egyébnek, mint földrengés
nek tartották.
Egy később irt levelében közlő kiemeli, hogy a városban mások is
érezték még a gyenge földingást.

131. Sibot (Hunyadm.)

Wirkler János v. áll. főnök.

A fr. az itteni vasúti állomáson f, hó 3-án reggel pont 6° 25'-kor
volt, mely az állomás összes lakásaiban és pedig nagymérvben észleltetett.
Két lökés volt, melyek egymásután körülbelül 10 "-re következtek ; a ren
gést egy borzasztó nagy dörgés közvetlen követte. Az ablakok zörögtek,
az ajtók remegtek épen úgy, mint néha nagy szélvész alatt itt a pusztán
szokott lenni.
Az idő változatos, különösen azon reggel inkább borultnak lehet
mondani; előbb azonban esős, utóbb tiszta. Hó'mérs. 7° R. volt.
Az a legkülönösebb benne, hogy a lökések délkeletről észak felé
jötttek, tehát Kudsir község felől, mely község Sibót vasúti állomástól 12
km. távol van a hegyek közt, s ott nagyon keveset, ós sokan semmit
sem észleltek ezen földrengésből.

132. Szamos-Ujvár. (Szolaok-Dobokam.), Dr. Mártonfy Lajos.
gyran. tanár.
A mi saját subjectiv észleletemet illeti, én ébren az ágyban feküd
tem, a mint egyszerre gyöngén ringattatni érzem magamat ágyastól együtt
Reflexióm erro odairányult, hogy talán szédülök s megfordultam ágyam
ban, a mely után még egyszer gyönge ringatást érzék. A hatást, melyet,
5*
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a földrengés reám gyakorolt, általában kellemesnek mondhatom s többékevésbé azon érzéshez hasonlíthatom, mint a minőt gyors körbenforgás
után megállva érez az ember. Hallgattam a dologról s egyáltalában nem
volt eszembe földrengésre gondolni, de a mint többen és többen hasonló
megfigyelésekkel állottak elé, nem késtem a már földrengésnek bizonyult
jelenség adatainak egybeállításához fogni. A fr. reggel 6° 10—15', má
sok szerint 6° 20—30' körül történt (városunkban az órák általában
különféleképen járnak). A távirdaállomás bpesti idó't mutató órája állító
lag 7° lO'-et mutatott.
Szamosujvárt csakis hullámzó rengést éreztünk, azaz lökésről nem
tudunk semmit, a mely némely helyekről az éjjeli órákban van följegyez
ve. A hullámzó ringások annyira egybeolvadok és gyenge hatásúak vol
tak, hogy azoknak számát, az egyes ringások közötti időtartamot, hatá
rozottan föl nem jegyezhetem. Az egész földrengés tartamát 6—8 m.
perezre tehetem. Szállásom a piaezon Placsintár Dávid polgármester ke
letre néző házában van, ágyam észak-déli irányban fekszik, s igy saját
észleleteim és másoktól hallott adatok nyomán a fr. irányát meglehetős
pontosan határoztam meg egy compasz segélyével, s úgy találtam, hogy a
hullámzó ringások ÉNyNy—DKK irányúak voltak. E két irányból, hogy
merről jött s merre ment, nem tudom.
A f. rengést városunkban általában mindenütt észlelték, a járókelők
úgy, mint az ébren ágyban fekvők, különösen azonban az utóbbiak s az
egy helyben állók. Egyik tanítványom, ki Dengelegről Szamos-Újvárra
tartott, Dengeleg és Kérő között egyszerre, mint a részeg ember, jobbra
balra dülöngözni kezdett. Az irány itt is ENyNy—DKK. A hullámok
minimalis hatása mellett is az alsó posta utczában az ablaktáblák, magas
szekrényen elhelyezett üvegedények inogtak-rezegtek, az ajtók helyenként
nyikorogtak.
A földrengést nem kisérte semminemű hangtünemény, órák meg
nem állottak. Epületeken, a földön, forrásokon, állatokon semmit sem
észleltünk. Légsulymérő állása 28"8'" volt 2-kán, 3-kán szép derült nap
fényes idő mellett 28"4'".

• 133. Szász-Keresztnr. (N. Küküiiőm.) Siebenb. TagebL 2068. sz.
6° 45'-kor reggel fr. lepett meg bennünket. Egy gitár vagy hat
szor ütődött a könyvesszekrényhez, melyen lógott; nagyobb tükrök ideoda inogtak a falon; a reggeli istenitiszteleten az ima alatt az orgona
megroppant; a zsinór, melyen a lámpa lóg, kigyószerüen mozgott. A
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lökések Ny~K iránynyal látszottak birni. A barométer 2"-at esett. A
szomszéd helységekben is érezték a földrengést s a magasabban fekvő
Meschendorfban erősebb is volt, úgy, hogy a papilakban egy nehéz asztal
megmozdult s a kémény bedőlt.

134. Szász-Orbó. (Szebenm.)

Siebenb. Tageblatt 2067- sz.

Ma 6° 48'-kor reggel f. rengés volt érezhető itten, mely közvetlen
elhaladó terhes szekér lármájához hasonló moraj közt 6"-en keresztül
ablakok rengését és lógó tárgyak ingását idézte elő.

135. Szász-Pian. (Szebenm.)

I G. Heldenwang, esküdt.

Keveset közölhetek a f. rengésre vonatkozólag, mivel itt csekély
ingáson kivül mit sem tapasztaltunk s ez reggel 8 óra tájban lehetett.
Felső-Piánon azonban az ingás erősebb volt, különösen a hegy lábánál,
mely körül a helység fekszik. Az idő ködös volt reggel.

136a. Szász-Régen. (Maros-Tordam.) Hochmeister János tanár,
Schafarzik Ferencz tnrs.-nek.
A f. rengést körülbelül 6° 35'-kor észleltem, földszinti lakásomban,
ágyban fekvő. Csupán egy, hosszabban tartó hullámos rázkódást éreztem,
melynek iránya EEK—DDNy vala. Az igazán érezhető mozgás körülbe
lül 10 m, perczig tartott; de ha a rázkódást megelőző földalatti morajt
is hozzászámítjuk, akkor együttesen 20"-ig is tarthatott.
Látható nyomokat itten nem hagyott hátra a fr. A f. rengést meg
előző és kisérő moraj mintha alulról hatott volna fölfelé és ÉKK irány
ból látszott jönni. A moraj távoli vizzúgáshoz hasonlított. A fr. csak egy,
de meglehetősen erős és folytonos rázkódásból állott.
Vett tudósítások szerint a f. rengést érezték még Felfaluban, Vécsen, Disznajón, Monosfalun, Kövesden, Dódán, Katoshyán, Bátoson, Dendrádon, Körtefáján, M -Bölkényen és Szara-Dornán a Bukovinában.
A szabadban a legtöbb ember észre nem vette a f. rengést. Az
emiitett moraj pedig azt a benyomást tette a legtöbb emberre, mintha
terhes szekér a kövezeten végig hajtatott volna. Ablakok, ajtók, szekré
nyeken álló edények zörögtek, függő lámpák inogtak. Egy ember a Ma
ros partján levő malomgátban a nyugvó vizben egyszerre locscsanást vett
észre, mintha nagy hal csapkodott volna. Egy itteni tímárnál a nagy
kádban levő folyadék mozgásba jött; a kemenczéken álló víz is kilocscsant az edényekből.

136&. Dtto.

Dr. Hellwig Ede a szeb- term. tud. társ.-nak.

Keggel 6° 3 5'-kor volt a fi., 10—l5"-ig tartott és DDNy-ÉÉK
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irányban haladt, mert ezen irányban vonult el a moraj es ingott a függő
lámpa. A földmozgás meglehetősen egyenletes ringó volt. Az iugás meg
lehetős erős volt, mert kisebb-nagyobb tárgyak erősen megingattak s alvók
a rázkódás által felköltettek. Nagyobb sérülések az épületeken nem tör
téntek, A f. rengést kisérő lárma azt a benyomást tette reám, mintha a
DDNy—EEK irányban elnyúló ház falának hosszában egy terhes szekér
elhaladt volna. A f. rengést érezték Ratosnyán, Királyfalván, Dumbraván,
sőt egy Bukovinából hazajött kereskedő szerint Dornában is.

136c. Dtto.

Urbahn, mérnök,

Azon pillanatban, a mint reggel az órát kezembe vettem, hogy
megnézzem az időt, egy erős dörgés által kisért érzékeny lökés költé fel
figyelmemet. A helyzettel tisztába jőve, az órával kezemben nyugodtan
fekve maradtam ágyamban, hogy megfigyelésemben semmi mozgásom ne
zavarjon, s igy a következőket észleltem. A megfigyelés helye egy tömör
épületnek II. emelete, az idő, melyben kezdődött a f. rengés, 6° 29'39''
bpesti idő, s melyben végződött pont 6° 30'. Lökések és hullámos moz
gások voltak érezhetők. A lökósi hullámok EENy felől DKK-nek irányul
tak (iránytű nem lévén kezemnél, csak közelítő adattal szolgálhatok). A
falak és a mennyezet láthatólag hullámzó mozgásban voltak s az érzé
kekre olyan hatással voltak, mintha minden körforgásba indulna. Há
rom lökés volt érezhető és pedig mindjárt kezdetben egy és befejezé
sül kettő.
A lökések körülbelül 1 m. perczig tartottak; a két utóbbi közt 1
m. percznel valamivel több szünet volt s az utolsó lökéssel bevégződött
az egész mozgás. Az egész fr. 21 m. perczig tartott.
Az első lökéssel egy körülbelül 5"-ig tartó dörgés (Rollert) volt
hallható1 és pedig olyforma, mintha a szobám alatt levő kapualján be
több ágyú robogna (megterhelt tekerek nem idézhetnek elő ilyszerü dör
gést). Ezt a megfigyelést több más házban is tették.
Az ágy. melyben feküdtem, a lökések következtében észrevehetően
ingott. Több közelebbi megfigyelést magam nem tehettem; de ugyanazon
házban, melyben lakom, mások közlése szerint üvegek és lámpák hallha
tóan összekoczczantak, némely házban üvegnemüek még le is estek, vala
mint hogy a falakon és mennyezeteken gyenge vakolathullás és repedések
nyomai is láthatók voltak. Különösen ki kell emelnem még azt is, hogy
mindazok, kik az utczán voltak ezen időben, a földingásból semmit sem
éreztek.
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I36d. Dtto.

Siebenb. Tageblatt 2066, sz.

Ma reggel kevéssel 7 óra előtt több m. perczig tartó f. rengésünk
volt, tisztán észrevehető' földalatti morajjal, a mely gyorsan döczögó' ter
hes szekerek zörgéséhez hasonlított.

137. Szászsebes! havasok,

Vlkolinszky Gyula b. erdész.

Teu. (Szebenm.)
Oct. 3-án hivatalos teendők végett a szászsebesi hivatalhoz tartozó
bisztrai pagonyban utaztam, s az éjjelt a Szászvárostól 46.46 kilométerre
délnyugotnak fekvő „Teu" nevű havasi erdőházban töltöttem, mely a
Sebes folyó jobb oldalán áll. Az erdőház emeletes, két oldalán folyosóval
s kizárólag fából épült. Éjjeli álmomból semmi különös esemény nem
zavart fel, s hiszem, hogy földrengés nem is volt, mivel kérdezősködósemre sem az erdőház lakói, sem a környezetében dolgozó munkások
fölvilágosítást adni nem voltak képesek. Oct 3-án reggel fél 7 órakor
ágyamból fölkelni akarván, felültem, mire egy sajátságos, körülbelül 3 m.
percznyi rengés rázkódtatta meg a házat, mely oly heves volt és oly ro
bajt idézett elő, mintha a kívül levő folyosón valaki egy megterhelt targonczával futkosott volna ide-oda. Az ablakok úgy rezegtek, mint az
gyakran nagy mennydörgések alkalmával történni szokott.
Mely irányból jött a rengés, azt meghatározni nem tudom, úgy a
lökések számát sem, mivel azok oly gyorsan keletkeztek egymásra, mint
az a villanyos harangnál észlelhető ütéseknél történni szokott,
Az idő tiszta volt, s azon éjjel volt az első dór a havasokban. —
Ugyanily fr. észleltetett a Bistrai erdőházban, mely Teutól 7.5 kilóm.-re
keletnek fekszik.

138a. Szászváros. (Hunyadm.)

Torma Zsófia.

A fr. itten reggeli 3 negyed hétre (a toronyi óra szerint) volt
érezhető, s az egész mintegy 10 in. perczig tartott. Igen bajos határo
zottan megállapítani, hogy a lökések mely irányból voltak érezhetők, mi
után a földrengés nem hullámzó mozgásból, de inkább valóságos d ö c z ög ő s r á z k ó d á s ó k b ó l állott, s azért különböző irányból jöttnek érez
tük azt. P. több ismerőseimmel együtt úgy éreztük, hogy mintegy déltől
északi iránynak jöttek azok, inig már csak 2-ik és 3-ik szomszédaink is
kelettől nyugoti irányban haladni érezték.
Megelőzte a földnek ezen rázkódását egy délről északnak haladó,
szélrohammal egybekötött moraj, mely — a hogy az említett szobából
hallottuk — kapu alá berobogó terhelt szekér zúgó döczögóséhez hason-
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litott, s mely hangosabb volt: a ír. kezdetén, a 6-ik' másodpercz alatt s
a rázkódás előtt kezdődve, annak vége előtt is hangzott el, szintén dél
től északi irányban. Valamint az erősebb rázkódások is, a fr. kezdetén
és a 6-ik m. perez alatt voltak érezhetők; a miért is a rázkódásoknak két nagyobb rohamát lehetett, annak tartama alatt, megkülön
böztetni.
Boltozatos szobákban vagy a padláson görgetett ágyúgolyók heves
zajához hasonlított ezen zúgó moraj, mig a szőlőhegyeken e hangokat egy
távoli vasúti vonat halkabb robogásának tulajdonították. A kik pedig ud
varon s téres helyeken voltak, nem igen érezték vagy hallották a föld
nek rengését, valamint nem az erősebb épületek földszinti szobáiban azok,
kik ágyaikból fölkelve voltak.
Egyik ismerősömnél megindult a megállított fali óra a rázkódás
következtében, melynek ingája kelet-nyugoti irányban jár. Más háznál
pedig a behajtott, de be nem csukott emeleti szobaajtó becsapódott. Egy
más emeleti szoba szekrényének párkányáról az almák aláhullottak s
északról dél felé gurultak a padozaton. Csaknem minden háznak üveg és
porczellán edényei, meg ablaktáblái csörömpöltek a rázkódás miatt. Háló
szobámban, hol épen voltam, a nagyobb bútorok s a betett ajtók recsegve
rázkódtak; ágyamnál a lámpa oly ingásnak indult, hogy helyéről majd
nem lehullott.
Mosdószekrényem üvegkannájában a víz kelettől nyugoti irányban
hullámzott. Egy földszinti szoba boltozat vakolatának gyenge repedéséből
az aláhullott kőpor sávot képezett a szoba szőnyegén a repedés
hossza szerint. Kerti kutam vize zavaros lett. Egyik ismerősöm kis ku
tyája mintegy 2 m. perczczel a fr. előtt kívülről a szobába szaladt s
ugatva az ágy alá menekült, a honnan ki nem hajthatták, s az egésznek
tartama alatt mind hangosabb ugatással adta jelét fokodózó nyugtalansá
gának s félelmének. Egy másik ismerősömnek lovai, ki a fr. előtt ke
véssel indult Dévára, az utón ijedve megálltak, s a mig annak vége nem
lett, helyből nem mozdultak az ostorütések daczára sem. Egy emeleti
szobának keleti falán az ablak felett gyenge repedés történt fölülről alá
felé, s egy más földszinti, szoba is ily irányban repedt meg felülről
lefelé. —
A földrengést megelőzte egy három hétig tartó állandó szeles, esős,
rendkívül nedves hideg idő, úgy hogy minden háznál már futni kezdtek,
melyet a földrengés után állandó szép idő, meleg napok váltottak fel.

_ .73 —
A földrengésre következő éjjel, mintegy reggeli 4 óra felé egy
perezekig tartó, de alig érezhető második földrengést is éreztek még
többen.

1386. Dtto.

Simon Ferencz tanár.

A ref. collegium épületének első emeletén oct. 3-án reggeli 3/i7
óra között (helyi idő) éreztem a f. rengést. Előbb lökések, s aztán gyen
ge hullámzás-szerü mozgás volt érezhető. A rengés körülbelül delnyugot
északkeleti irányban haladt; pontosabb meghatározás nem történt. Az ész
lelt lökések száma 3 volt, egyenként 2 — 3 m. perezig tartottak; az egész
ff. pedig 7—10 m. perezig tartott.
Hangtüneményt nem észleltem. Többen állítják azonban, hogy távoli
szekérzörgés-szerü tompa dörgést hallottak, mely folyton erősbült a ren
gés előtt.
Apróbb tárgyak (p. egy kulcscsomag, mely felfüggesztve volt, egy
függőlámpa, stb.) megmozdultak s edények valamint a falhoz közel fekvő
kisebb tárgyak, pl. képrámák, ütődése gyönge zörejt okozott. Az ingás
óra nem állott meg, habár egy észak-déli irányú falon függ is.
Az idő kissé borult, a _ levegő csendes volt.

138c. Dtto.

Pilinger, a szeb, term. tud. társ.-nak.

A fr. reggel 6° 53'-kor következett be s tartott 10"-ig, délről
északnak vonulván. A rázkódás gyenge volt; szekrényen álló tányérok
zörögtek, az üvegkorsóban álló viz ingott. Épület nem sérült meg. A
földmozgás ringató volt, és szél zugásához hasonló zaj kisérte.

I38d. Dtto.

Sándor Ján, gymn. tan. Schafarzik F, tnrs--nek,

A fr. reggel 1/27 órakor észleltetett általam boltozott szobában, az
ágyban fekve. Egyszerre a bolthajtáson olyanszerü dörejt hallottam, mint
ha az utczán teherszekerek mennének; ezt két, délről északnak haladó
lökés követte. Az ablaktáblák rezegtek ós a szomszéd szobában, az asz
talon levő poharak összekoezczantak, a függőlámpa pedig a rengés után
inga módra mozgott.
A szobából kisietve az udvaron dolgozó embereket kérdeztem, hogy
vették-e észre a már emiitett mozgást? de ők nem vették észre. Meg
jegyzendő, hogy többeket kérdezve, kik szabadban voltak, tagadó választ
kaptam; de a kik szobában álltak, azok a falon függő tárgyak mozgásá
ról észrevették. A fr. tartama 7—9" volt. A mozgást semmiféle moraj
sem meg nem előzte, sem nem követte, s nem is ismétlődött az többé.
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138a. Díío.

Ifj, Székely Sándor körjegyző
Scnalarzik Ferencz tnrs.-nek.

Nagybátyám ekép adta elő tapasztalását az itteni f. rengésről. „A
szobában sétáltam pipázva, egyszerre hallom, hogy a konyhán rettenetes
lárma, zaj kerekedik, s minden ablak keményen zörög; hirtelen reákiál
tok nőmre, hogy miféle lármát csinálnak, s kifelé indulok; azonban a
mint a szobaajtón kiléptem, nőm szalad elém s mondja, fussunk, mert a
ház dől össze, Ezen rázkódás 3 - 3 m. perczig tartott oly nagy mérték
ben, hogy az ingaóra megállott, az edények a falról lehullottak, s a
lámpa annyira ingott, mintha kézzel meglóditották volna. A szomszédok
mind ijedten futtottak ki házaikból az utczára."
• >
Atyám az I. emeleten éppen ágyában olvasott, midőn egyszerre a
ház mozogni kezdett s a mellette levő ablakon két tábla összetörött.
Hirtelen fölugrott, de miután látta, hogy a szobában minden egyes tárgy
mozog, azonnal rájött,: hogy ez fr. Hogy hány lökés volt, nem tudta ki
venni, de körülbelül 3"-ig tarthatott. Az idő derült volt.

139. Szász-fesszöd. (N. Küküiiőm. (Siebenb. Tagebi 2068. sz.
Körülbelül 6:i/4 órakor reggel itten kétszeres földrázkódás
érezhető. Ha nem csalódom, a hullámzás keletről nyugotnak tartott.
lakok csörgése, épületek megrázkódása volt érezhető, mintha több
ber a padláson járna. — A szabadban jóval gyengébben érezték a
kódást.

140. Szász-Vesszös. (K. Küküiiőm.)

volt
Ab
em
ráz

Bedőházy János.
ref. coll. tanár sz. közi.

A közlő atyjának háza hosszában közel ENy—DK irányú, DNynak fordult élővel. ENy felé az első szobában . a végfal ós szemben a
közfal mellett hálók a f. rengés alatt úgy érezték, mintha ágyaik oldalt
egymáshoz közelednének és újra távoznának; a szomszédos szobában a
.hosszfal mellett hálók pedig ugy érezték, mintha az ágyak végei közeled
nének és távolodnának; miből a hullámzó mozgásnak körülbelül ENy—
DK irányára következtetni lehet. Erre utal a hosszfalnak egy helyen való
függélyes megrepedése is.
Két cseléd az udvarban látta, a mint két nyárfa a fr. alatt csak
nem a földig hajladozott a rázkódás következtében.
Egy kútnak vize a fr. után közvetlenül teljesen kiapadt, de nem
sokára ismét megtelt vizzel.
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Uitt. Szent-Ágotha. (N. Küküiiőm.) Siebenb. Tagebl. 2067- sz.
Ma reggel 1/27(í-kor 3"-nyi idő alatt 2 egymásra következő hullá
mos, keletről nyugotra haladó, jelentékeny földmozgás volt érezhető. A
házak érezhetőn, megrázkódtak, az ablakok csörögtek és közel egymáshoz
álló üvegek ós palaczkok egymáshoz ütődtek.

1416. Dtto.

Hermans. Zeit- 283- sz-

Reggel 3 / t 7 órakor fr. volt itt, mely körülbelül l'-ig tartott. A
lökések a mezőváros közepén mérsékeltek voltak, úgy hogy a nagyrészt
ágyban fekvő lakók gyengén ringattattak, mig a mellékutczákban ós a
magaslaton fekvő „Ober Gasse"-ban a lökések erősebbek lehettek,
mivel ezen utcza lakói, a házak ingása, az ablakok zörgése által megijedve
kifutottak házaikból. Az egy órányira fekvő Kövesden a lökések még erő
sebbek voltak, annyira, hogy a bútorokon levő edények lehullottak, sot
bútorok fel is dőltek.

141c. Dtto.

Fr. Freier a szebeni term. tud. társ.-nak.

Reggel 6" 30'-kor az itteni óra szerint, két tisztán megszakasztott
3"-nyi időközben egymásra következő rengő (hullámzó) lökést éreztünk.
A közlő ágyban feküdt arcczal K-nek ós határozottan véli állithatni, hogy
a lökések K-ről Ny-nak haladtak. A rázkódás erős volt, a második lö
késnél körülbelül 5 hullám (meg-megszakadó zökkenés) volt megkülön
böztethető. Az álló és lógó tárgyak erősen megingottak, a viz az edény
ben hullámszerűen ingott, cserepek hullottak a tetőkről. Tetemesebb sé
rülések az épületeken nem fordultak elő. A fr. alatt észrevett zaj nehe
zen irható le, mert éhez járult az ablaknak zörgése és ház részeinek re
csegése, úgy hogy az összbenyomás olyan volt, mint mikor az emeleti szoba
padlóján végig nehéz asztalt tolnak.

142 Sast.-Benedek. (A, Fehérm.) Bartalus Sámuel ref. lelkész.
A földrengés itt reggel 6 és 7 óra között lépett föl. A két nagy
lökést erős zörej előzte meg, azután lassú ingás után megszűnt a fr. A
lökések ÉNy-ról jöttek. A két lökés oly erős volt, hogy az emberek há
zaikból, a hogy le voltak feküve, futottak ki, a kőházak, bolthajtások
mind összehasadoztak, úgy szintén a templomok is, úgy hogy a falakat
vagy megtámogatták, vagy össze kellett vassal kulcsolni. Megjegyzendő,
hogy azon házakban, melyek oldalszobával vannak ellátva, és melyeknek
hossz-szobája dólnyugotra fekszik, a közfalak szenvedtek a legnagyobb
sérülést, a mely házak pedig nyugotról keletre nyúlnak, azoknál a keleti
falak sérültek erősebben.
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A rázkódás mintegy 2 — 4 m. perozig tartott, A f, rengést nem
kisérte, hanem megelőzte nagy zúgás; a fr. alatt almák a gerendáról,
fazekak a polczról, kémények stb, hullottak le, mind nyugötra. Azon
órák, melyek dél-észak irányú falakon voltak, megállottak. A vizeken
semmi változás nem mutatkozott.
Az állatok a nagy zugástól megijedve futni kezdettek, s mikor a
lökés bekövetkezett, orra buktak.
Az idő tiszta volt, kissé borult a fr. után.
S z e n t m i k l ó s y irja továbbá Schafarzik Ferencz tanársegédnek,
hogy a Zeyk-féle háznak falazata megrepedt s a mestergerenda kettétört.
A Pogány-féle udvarházban a jegyző lakásának bolthajtása beomlott s
egyik oldalfalát gerendákkal támogatták. Mindenütt 3—4 lökést éreztek,
143. S z e r d a h e l y (Szebenm.) Dr. Filtsch a szebeni termt. társ.-nak.
6'/'/-kor éreztük a f. rengést, hullámzó ringás volt, mely körülbelől 10"-ig tartott. A rázkódás nem erős volt, a tárgyak észrevehetően
inogtak. Többen állítják, hogy a f. r. alatt egy hajtató terhes szekér
zörgése volt hallható, mások szélzúgáshoz hasonló morajt véltek hallani.
A vidéken érezték még a f. rengést Konczán, Dobringon, NagyPoldon és Drassóban. Utóbbi helységben a birtokos házán levó' csengetyü
megszólalt s a templom falán repedés is képzó'dött.

144. Székás-Besenyö

(A.-Fehérm) M, Polgár 232. sz.

Folyó hó 3-án reggeli 7 órakor mintegy 3 — 4 m. perczig tartó
f. rengést eresztek, mely oly nagy robajjal történt, hogy az emberek
ijedten futottak ki házaikból.

145. Székely-Földvár (Torda-Aranyosm.)

Szerző fölvet,

Mara Károly birtokos ur házánál következő adatokat szereztem.
(24. ábra) A ház ENy.—DK. irányban húzódik végig s eleje EK.-nek
tekint. Közepén kis kinyúló szárnynyal (a). Ezen szárny homlokzatának
tetején három faragott kő-díszitményből a csúcson álló (b) DDDK. irány
ban leesett, a tetőn 1 mét. távolságban (b' b") lyukat ütve, s onnan le
a földre (b b'"). Ezen épület magassága 6 mét., a kő súlya pedig 20
kilogramm lehet.
Az épület ész.-nyűg. fele (cd) s kivált a délnyugoti oldalán végig
vonuló oszlopos ives folyosó (de) legtöbb sérülést szenvedett, a falakon
függélyes, a folyosó ivezetén (mn) ENy. —DK. irányban végighúzódó re
pedések mutatkoznak. Az épület ész.-nyugati végén levő szobák a legtöbb
és legnagyobb repedéseket kapták, melyeknek nagyobb része a boltozaton
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és a plafondon ÉK. —DNy. irányú (rs). A földrengés irányának megha
tározására még igen becses adat az, miszerint a tűzhely sarkán álló tejes
lábasból (25. ábra a) a tej a f. r. következtében két ellenkező oldalon
kilöcscsent és lefolyt (a' a"), ugy hogy most is meglátszottak a foltok
s pontosan megmérhető volt a hullámzási irány: (6cj==DNyNy.—EKK.
Nem egyezik azonban ezen iránynyal egy másik hasonló észlelet. Egy
szekrény Ny.-nak eső sarkában ugyanis egy eczetes üveg állt félig virá
gos eczettel tele; a f. r. után az eczetnek az üvegre tapadt virága meg
mutatta az irányt, melyben a folyadék kitért, s ezen irány EEENy. — DDDK.

146a. Székely-Keresztur (üdyarhelym*)

Barabás József,

gymn. tan.
Itt oct. 3-án reggel 6° 20'-kor észleltetett hullámzó f. r. A ren
gések északnyugoti irányból indultak s délkeletre tartottak. A rengések
száma 4 volt, ós pedig az első rengés után 1—11/2''-nji időközre kö
vetkezett egymásután 3 rengés. Az egész tünemény 5 másodperczig
tarthatott.
A f. rengést csak annyiban kisérte hangtünemény, a mennyiben az álta
la megingatott ablakok, ajtók vagy más a szobában levő tárgyak zöreje
okozott. Ez időben a szobában levőknek úgy tetszett, mintha valaki a
padláson járna, vagy a ház előtt terhes szekér menne s ez okozná a
rengést. Egy egyént lakásán az ajtó rámájában fészkelő egér igen zajos
mozgása ébresztett fel, melyre aztán 3—4 másodperezre a f. rengés be
következett.
Az idő a f. r. előtt és után szép tiszta volt, s csak gyenge észak
nyugoti szellő észleltetett. A hőmérő 6-3°C-ra állott, délben pedig 21°C-on.
Nem hagyhatom említés nélkül, hogy az előtte s az utána való nap a
hőkülönbség 6°C. volt. Páranyomás 6-6, nedvesség 9 1 % volt.
146&. Dtto.
Szentkirályi Árpád, a M. Polgárnak 230 sz.
Eeggeli 71/* órakor Sz ,-Kereszturon és vidékén 40 m. perczig tar
tó földrengés volt 5 lökéssel.

157a. Székely-Udvarhely.

Dr. Sólymosi Lajos, főreáit. tan.

Nálunk a f. r. meglehetős gyenge volt, úgy annyira, hogy az ala
csonyabb házakban egyáltalában nem is vették észre. így magam sem vet
tem észre, csak elbámultam, mikor kimenve hazulról, többektől hallottam,
hogy f. r. volt. Legjobban az emeletes és a magasan épült földszinti há
zakban érezték. Egyik idevaló ügyvéd azt mondja, hogy ő az ablakráma
hintázásából s az ágyak lökődéséből vette észre, cselédei pedig megró-
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roülve beszélték el, hogy a felteritett asztalon a kávés poharakban a ka
nalak megzörögtek. Egyik collegám az egy lökésen kivttl sajátságos dü
börgést hallott a padláson, mintha valaki végig nyargalt volna. Másik
meg morajt észlelt, s a lökések következményének az abroncsok lehullá
sát egy egész új, a szobában volt kádról. A f. r. bekövetkezésének ideje
6°45' idevaló és 6°25' pesti idő szerint. A lökések vizszintes irányban
voltak érezhetők, délkeletről északnyugotra és vissza. Körülbelől 3—4
lökést egymásután meg lehetett számlálni, melyek 4"-ig tartottak, s igy az
egész tünemény is ennyi ideig tartott.
Repedések nem észleltettek, legáltalánosabban az ajtók és ablakok
megrázkódtak, az egymáshoz közel levő tárgyak összekoczczantak, de ké
pek vagy más tárgy a falakról nem hullottak le. Szóval úgy látszik,
hogy itt mi a f. r. határán voltunk, mert nagyobb nyomai egyáltalán
nem maradtak. Pedig van itt egy pár nagyon, de nagyon gyenge, alátá
masztott, alapjában megingott épület, s még azok sem szenvedtek semmi
sérülést,

147&. Dtto.

Molnár Károly reálisk, tan. Schafarzik Ferencz

tanársegédnek.
A f. r. észleltetett 6°5'-kor az itteni órák szerint, földszinti és
emeleti szobában fekve. Csak egy gyenge lökés volt, mely 2 — 3''-ig tar
tott, mások szerint 10"-ig is. A mozgás minőségét oly csekély ideig tar
tó s oly kevéssé érezhető lökésből bizton megitélni nem tudtuk. Egy
emeleten lakó ügyvéd szerint az ablakkereszt keletre elhajolt a vízszin
testől, s onnan vissza nyugotra. Ez hullámzásra mutatna (?). Ugyanazon
épületben, az emeleten alvó gyermekek észak és dél felé himbálództak.
Nálam egy kádról az abroncs csúszott alá, az ágyak összeütődtek.
Az irány nagyjában nyugot-keleti. Nekem azon pillanatban úgy tetszett,
mintha ész.-ész.-nyugotról jött volna a lökés. Kár vagy repedés nem
történt.
Egy kis tompa moraj volt hallható, mely pinczében elsütött pisz
tolyhanghoz hasonlitott, Megjegyzem, hogy én földszinten lakom, és hal
lottam, mig az emeleten lakó ügyvéd és egy tanár, kik szintén észre
vették a rengést, hangot nem hallottak. A hol én lakom, egy csuszam
lós hegy alján áll a ház. Ezen az oldalon a múlt télen is volt csúszás,
minek következtében egy ház megrepedezett, de ez alkalommal a repedé
sek nagyobbodása vagy szaporodása nem észleltetett.

— 79
Udvarhelytől keletre tudomásom szerint nem érezték ; nyugatra pe
dig hir szerint Székely-Kereszturon érezték.
147c. Dtto.
Steinburg Ottó a szebeni term -tud. társ.-nak.
A f. r. 6° 50'-kor történt, 10"-ig tartott és NyK. irányban ha
ladt ; gyenge rázkódást idézett elő, melynél a közel álló tárgyak össze
zörrentek. A. földmozgás zökkenő volt, moraj nem kisérte. A szomszéd
helységekben mindenütt érezték.

148. Szilágy-Somlyó (Szilágyra.)

Dr. Ajtai Endre vár. orvos.

Magam ágyban fekve két kis rázást éreztem; félálomban lévén,
fölébredtem rögtön s ezt követő vízszintes 3 mozgást észleltem a test
hosszának megfelelőleg, úgy hogy hanyatt fekve talpaim, melyek az ágyfától mintegy 6 cm.-re lehettek, mindannyiszor gyöngén az ágyfához ér
tek. Ugyanezt érezték a városon, a közeli községekben, kik ágyban fe
küdtek, azzal a különbséggel, hogy kik a rengés irányára keresztben
vagy egyik oldalon feküdtek, oldalmozgásokat éreztek. Saját órámon, mely
szemben állott velem, 6° 31' volt épen; a rengés tartamát 5"nek számítottam ki. Hogy jár órám a bpesti időhöz mérve, nem tudom;
itt pontos óra egy, sincs. Ereztem tehát a fentebbiek szerint 2 gyenge
lökést és 3 hullámzó rengést; a rengés iránya pedig DDNy—EEK volt.
Sokan olyforma zajt észleltek, mint minő a távoli kocsirobogás. —.
Két háznál 1 és li/i ctm. széles, 25 és 50 ctm. hosszú falrepedés állott
elő a kapu és ablakhomlokon, mindkettő napsoros házon felülről ferdén
le és kelet felé irányuló.
A Szt.-Háromság terén, egy sarkán levő kútnak vize eltűnt. Azóta
a kút víztelen.
Az idő a földrengés napján s az azt megelőző és követő napon is
derült volt.
A barométer állása pedig:
Oct. 2. reggel
8°-kor 28' 6V 2 '",
,, 3. ,,
V27°-kor 28''3'".
„ 3. „
7°-kor 28"2'".
„ 4. „
7°-kor 28"3"".
„ 4. déli
12°-kor 28"4V 2 '".
A rengést érezték Széplakon is ENy-on, úgy a Réz alatt Hármas
patakon gyengén.

149a. Szökefalva (K.-Kük üllőm.)

M. Polgár 230. sz-

Reggel 6° 20'-kor erős f. r. volt, keletről indult s 5" alatt mint
egy 8 lökés volt érezhető.

-
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149&. Dtto.

Ellenzék 4, sz.

Reggel 6 óra 5 5'-kor erős keletről indult f. r. volt. A nagy mo
raj után egy zökkenés s azután mintegy 5"-nyi idő alatt 8 erős ingás
volt érezhető.
150. Talmács (Szebenm.)
N. N. Oserny B. gymn. tanárnak.
A f. rengést gyengén mi is éreztük körülbelől 6i/í órakor. Az in
kább hullámzó volt délnyug,—északkel, irányban, körülbelől 6"-ig tartott
s sok lakó által észrevéve sem lett. Az idő fölváltva napfényes ós borult
vala, a légkör kissé ködös volt. Kár itt és a környéken nem esett.
151a. Teke (Kolozsm.) Herczog Mih- a szebeni term.-tud. társ.-nak.
A f. r. 6° 55'-kor köszöntött be, 2 - 3"-ig tartott és ÉK.—DNy.
irányban haladt. A rázkódás 2—3 lökésből állott, de a mellett hullámzó
ringás volt érezhető. A rázkódás oly heves volt, hogy a tárgyak inogni
kezdettek, s a falakról a vakolat hulladozott. Csak rozzant épületeken
támadt némi repedés. A f. rengést zúgás és zakatolás kisérte, oly forma,
mint mikor erős télen egy kocsi gyorsan áthajtat valamely hidon. A kör
nyéken minden helységben ugyanazon időben érezték.

151&. Dtto.

Tischler Döme az Ellenzéknek.

Reggel 8 órakor itt meglehetős rohamos földindulás volt érezhető,
a bútorok is megmozdultak.

151c. Dtto.

Ellenzék 4. sz.

Ma reggel 7 óra 4 5'-kor itt mintegy 10 — l5"-ig tartó földingás
volt hullámos ringassál, élénken annyira, hogy többen s én is erre éb
redtem fel s ugrottam ki ágyamból. Könnyebb tárgyak álló helyeikről
legurultak, Török boltjában a csengők megszólaltak s a vasnemüek
összezörrentek. Gyöngébb épületeknél a vakolat lehámlott és hullongott.
Az ingás északkeletről délnyugoti irányban vonult át.

15iá. Dtto.

Siebenb, Tageblatt 2066. sz.

Ma reggel 6° 45'-kor erős f. rengést éreztünk itt, mely 6—7"-ig
tartott. Kár nem történt.

152. Topa-Szt.-Kiráíy (Kolozsm.)

Dr. Kürthy S. sz. közi.

Itten a közlő szerint nem érezték a földrengést, legalább sem
mit sem hallottak felőle beszólni; ő maga is itt lóvén a f. r. idejé
ben, de künn a szabadban, a legcsekélyebbet sem vette észre.
153. Toplicza (Maros-Tordam.)
Adolf Mild közs. orv.
A földrengés vett értesülések szerint e helységben mindenütt, de a
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legközelebbi kisebb-nagyobb községekben is észleltetett. Lakásom egy tá
gas vagy 8 év előtt épült kőház a fenemiitett község kellő közepén. A
f. rengés reggel 6 3 / 4 órakor jelentkezett; legközelebbi vasúti állomásunk
Maros-Yásárhely, melynek ideje szerint igazítom időnként nagyobb ingás
órámat is. Tisztán kivehető volt a hullámzó rengés, mely 3 egymásután
következő s vagy 8"-ig tartó, egyformán erős lökésben nyilvánult, me
lyek nyugotról keletnek irányultak, s engem ágyamban fekvőt ily irány
ban megrázkódtattak. E mellett tisztán hallható volt kocsizörgéshez ha
sonló lárma, mely a levegőn át zúgott, Egészben tehát a f. r. 8"-ig
tartott.
A rengés következtében a falon drótszögön felaggatott kulcsok
inogtak és mindegyik lökés után az asztalon álló üvegedényeknek csör
gése tisztán kivehető volt. Egy E.—D irányú falon függő nagyobb in
gás óra megállott, miután a hengeres súlyok egyike az óraszekróny alsó
részén megakadt a lengés közben, ez 6 3 / 4 órakor történt, de a mely időt
pontosan nem változtathatom át bpesti időre.
A f. r. időtájában itt borult idő volt, általában szeles 4 —5°C.-nál.
154a. Tor<la (Torda-Aranyosiul
Bálás Emil k. sóbányah. főn.
A f. rengést a városban és környékén oct. 3-án reggel a napóra
szerint 6° 38'-kor éreztük. A rengés vízszintes volt, nem hullámzó, és
nagyon egyenletes. Az egyenletes lökések délkeletről északnyugotra voltak
érezhetők. A lökések három majdnem egyenlő ideig (1—2 m. perczig)
tartó csoportban voltak érezhetők, egy-egy csoport 2—3 lökéssel. A lö
kések összes száma 7—8 lehetett. Az egész földrengés 6 ~-8 m. perczig
tartott.
A földrengést a szabadban észlelve annak kezdete előtt pár másodperczczel légbeli szeles suhogás előzte meg, mely a rengés tartama alatt
és azután is pár m. perczig tartott; a lakásokban észlelve pedig zörgés
hallatszott. A szabadban tisztán látszott, hogy a rengés következtében a
magas kukoriczatáblák 5—8 cmt. távolságra mozogtak, hasonlóan a lak
osztályokban minden mozgatható tárgy is, ós pedig kivétel nélkül délke
letről északnyugoti irányban. Csak magasabb és gyenge lábon álló tár
gyak inogtak, de nem estek el. A kőfalakon többnyire csak a régi, be
vakolt repedések nyíltak újból meg, az uj repedéseknél a megrepedt kő
falnak iránya különböző volt, többnyire észak-déli. Ingás órák közül csak
azok állottak meg, melyek délkelet északnyugoti falakon csüngtek, jelesen
a tordai kir. sóbányahivatalbeli ingaórák közül csakis a nagy iroda szo»
0tT.-term.-tu4. Értééit? II.
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bábán levő, a napóra szerint járó óra 6° 38'-ben. Vakolat és egyes tég
ladarab csakis néhány megbomlott kéményről hullott le a házfedelekre.
Az idő a f, r. előtt, alatt és után változatlanul borús volt, csak délben
derült ki, ós aztán .tiszta meleg napsugaras volt. A hőmérsék a f. r.
után mindjárt 10°R volt.

1546. Dtto.

Poritz Vilmos bányász.

Oct 3-án reggel 6° 38'-kor a tordai határon a szabadban éreztem
a f. rengést, melyet megelőzőleg dörgés volt tisztán hallható. A tüne
mény alatt hullámzó rengések voltak érezhetők. A hullámzások DKKK.
felé haladtak és délnyugoti irányból jöttek. A lökések száma 2 volt és
tartottak 2 m. perczig. A dörgés a f. r. előtt vagy 30"-ig, maga a f. r.
pedig 2"-ig tartott. A f. rengést suhogás kisérte, s a törökbuza ingott
7 óra felé vagyis DKKK.-nek. A földrengést megelőzőleg tiszta, csendes
ós hűvös idő volt; azután fölmelegedett az idő.

154c. Dtto.

Dr. Wolff Gyula gyógyszerész.

A f. rengést reggel 6° 15'-kor (a helybeli távírda állomásnál a
pesti időhez alkalmazva), helyi idő szerint 6° 35'-kor éreztük, erőszakos
lökések gyanánt, melyek ész. kel. keletről délnyug. nyugatnak irányultak.
A lökések számát meghatározni nem tudom, de tartamát egész határozott
sággal tehetem 8 — 10"-re. A tünemény a tomboló vihar zúgásához és
üvöltéséhez hasonlítható moraj kíséretében jött, mely miután EKK. felől
jővén, DNyNy. felé halt el.
Megfigyelésem emeleti szobában, az ágyban ébrenlétben történt.
Gyermekeim mély álmukból rémülten riadtak föl s még ma is ellenszenv
vel, sőt vonakodással feküsznek szokott ágyaikba. A jelölt irányt keresz
tező, gyöngébb kilincsü ajtók felnyíltak s a nyitva levők több izben a
falhoz csapódtak. Az északtól délnek lengő 2 ingásóra megállott mutatva
6° 35' helyi időt; a más irányban lengő órák nem állottak meg. A fa
lon levő csengetyü élénken csöngetett, a polczon levő almák, poharak le
gurultak. A háznak magas kéményei 4"-nyi ingást végeztek a fennjelölt
irányban s a fedél cserepeit magok körül lemorzsolták. A fedélről kü
lönben is hullottak cserepek és vakolat. A szobák stakaturáin majdnem
mindenütt repedések támadtak, de a földszinti boltivek mit sem szenved
tek. A városon t ö b b é p ü l e t j e l e n t é k e n y e n m e g r o n g á l ó d o t t .
Az idő szép derült és csöndes, a hőm. 6°C, a légsúlymérő 11
mméterrel esett és nagyon csendesen — 24 óra múlva ~— emelkedett is
mét előbbi állására.

— 83 —

I54d. Dtto.

Kelet 229- sz,

Eeggel '/ 2 7 órakor nálunk körülbelől 8"-ig tartó f. r. volt érez
hető, mely — ha jól hozzávetünk — ész.kelet és délnyugot irányban átvonulólag hatalmas lökésekben nyilvánult.
A magasabb emeletes épületekben leginkább volt érezhető, régibb
épületek falait megrepeszte, egyes kéményeket még szélyel is bontott s a
mi sajátságos, künn a szabadban, főleg a szőlőhegyekben alig volt észre
vehető ; de benn a város falai között egyes fejőkön nyilt edényben vizet
vivő cselédségre nézve oly megrázkódtatást idézett elő, hogy a dombon
fölfelé menve az edényt fejőkről leejtették.

I54e. Dtto

A Gazetta Transilvaniei 77. sz-

Ma reggel 6 óra után itt nagy f, rengés volt, tartván 5 m. perczig, melynek következtében házak és templomok megrepedtek.

154/. Dtto.

Magyar Polgár 231, sz.

A f. r. meglehetős erős lökésekben jelentkezett, úgy annyira, hogy
egyes házak a rázkódás miatt megrepedeztek. A f. r. lökemei kel.-nyu
gati irányt követtek s 3 — 4"-ig tarthattak.

154#. Dtto.

Pálfi Károly Schafarzik Fer, tanársegédnek.

A f. rengést reggel 1jll-kot a Vargautczában sétálás közben ész
leltem. Egy lökést éreztem; mások a szobákban, különösen az ágyban
fekvők 3—4 lökést éreztek. A földmozgás hullámszerű volt. Én nem
tudtam meghatározni az irányt, de a mint mások elbeszélték nekem, ha
tározottan kelet-nyugati irányban haladt a hullámzás. A f. r., tartama
mások szerint 5—6", én csak a legnagyobb lökést éreztem menés köz
ben s ez alig l"-ig tartott. Távoli mennydörgésszerű moraj volt hallható,
melyre rögtön a lökés következett.
Sok ház fala megrepedt, a régi kéménytetők beszakadtak. Br. Ke
mény Györgytől hallottam, hogy Bükkösön a mezőről az állatok haza
szaladtak. Némelyek, szavahihető egyének állítják, hogy a megelőző éjjel
11 órakor is érezték a rengést.

155. Toroczkó (Torda Aranyosm.) Zsakó János a M.Polgárnak.
Ma reggel fél 7 óra tájban itt f. rengés volt, mely alig egy pár
m. perczig tartott, de oly mértékben, hogy minden háznál észlelhető volt;
különösen a faházak mintha valamely nagy erő által lettek volna meg
rázva, úgy hogy a kancsók a fogasokon csakugyan tánczot jártak; de
semmi kárt nem okozott,
6*

84 ~~
i56a. Toroczkó-Szt.-György

Toroczkai Sándor birtokos.

(Torda-Aranyosm.)
Itten a f. r. történt 3 / 4 7 órakor; volt egy lökés s ezt csekély ráz
kódás követte; az egész tartott 3—4 m. perczig. Az irányt határozottan
nem tudom megállapítani, az vagy délkeleti vagy északnyugoti irányból
jött. Az eseménykor még nem voltam ágyamból fölkelve; ágyam hossza
az írt irányban áll, fejjel keletnek; s ágyam északnyugot felé lökött, te
hát a lökésnek északnyugotinak kellett lenni. A lökés nagyon érezhető'
volt; a rezgés hasonlított a gőzkocsi megindulásánál tapasztalható rezgés
hez. Az egész tünemény meglehetős erős morajjal történt.
Bútor elmozdulás és egyéb romlás nem történt, hanem az megesett,
hogy a publicum megijedt, sok roszat jósol s a faluban tegnap reggel
történt nagy égést, mely. 19 család mindenét elhamvasztotta, részben is e
földrengésnek tulajdonítja.

1566. Díto.

Ifj. Yégh Mihály a M. Polgárnak.

A f. r. idejét %7-re teszi, irányát, melyből jött, délkeletnek
mondja.
157. Totsch (Besztercze-Naszódm.)
Sieb- Tagebi 2068. SZ.
Keggel 7 órakor földalatti dörgés volt hallható, melyet nyomban a
szobában szegni l.ogó rézmedencze csörgése és a fiiggőlámpa ingása köve
tett. A moraj látszólag északról délnek ment és vagy 4—5"-ig tartott.
158. Trestia (Hunyadm.) Moldován Dem. a szeb. term.-t társ.-nak.
A f. r. reggel 6° 50'-kor köszöntött be és körülbelől 3"-ig tar
tott, dél-északi irányban elvonulva. A rázkódás erős volt, a fogasra
akasztott edények inogtak, de le nem estek; semmi kár nem esett. Köz
lő nem vett észre semmi zajt, de a falu lakói közt többen a közelgő vo
nat dübörgéséhez hasonló zörejt hallottak. Boiczán ugyanakkor érezték.

159. Ugra. (Maros-Tordam.)

Szerző érts.

Marosvásárhelyen vett értesülés szerint Gr. Haller György kastélya
a fr. által igen megsérült.

160. Ujegyháza. (Szebenm.)

Siebenb. Tageblatt 2066. sz.

Ma reggel 6° 48'-kor itten ós a környéken hullámos fr. volt, mely
nek, tartama körülbelül 5" volt. Az épületek ez által annyira megrázkód
tak, hogy a benfoglaltató tárgyak ingadoztak. A szabadban dolgozó em
berek állítása szerint a tüneményt egy távoli zúgó moraj kisérte.
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161. Vajda-Hunyad (Hunyadm.)
Kisslíng Károly,
a n.-szebeni term. tud- társ -nakReggel 6° 43'-kor éreztük a f. rengést. Az első hullámzó mozgás
5"-ig tartott, azt követte egy 2"-ig tartó lökés. Az első rengés gyenge
volt, a második lökés oly erős volt, hogy poharak és ablaktáblák zörög
tek és szekrényeken álló tárgyak erősen inogtak; kár azonban nem tör
tént. Az első hullámzó mozgást tompa dörgés kisérte, hasonló egy távoli
vonat elrobogásálioz. A környéken érezték még Rákosdon, Hozsdáton,
Feleken, Restesen és Kereszturon.

162. Vajola. (Kolozsm.)

Siebenb. Tageblatt 2067, m,

Reggel 6° 49'-kor fr. rázta meg községünket. A lökés délnyugotról
északkeletnek irányult, elég erős volt, de nem tartott tovább 1—-2"-nél.
Passbusch-ban szintén érezték.

163. Vargyas (Udvarszékm.) Greguss János köpeczi bányáigGyertyánffy földbirtokos állítja, hogy ők észrevették a f. rengést,
mert épen reggelinél ült a család, a midőn a függőlámpa egyet mozdulni
látszott. Ezt azonban egyedül csak Eliz nővére vélte látni s a többieket
azonnal figyelmeztette is, állítván, hogy földrengésnek kell lennie. A töb
biek azonban nem vettek észre semmit; ón is képzelgésnek tartom az
egészet ós állítom, hogy a fr. az Erdővidéken nem volt észlelhető.

164. Veikéi'. (Kolozsm. Mezőség.)

Az „Observatoriulu'' 78- sz.

F. hó 2-ról 3-ikra való éjjel 11 ós 12 óra közt egy földrengést
éreztünk, melynek tartamát azonban nem állapithatom meg, miután nem
tudhatom, mennyi ideig tarthatott, mielőtt fölébredtem.
A második, reggeli 6 óra és 10 perczkor bekövetkezett f. rengés
mintegy másfél perczig tartott. Egy a távolból hangzó dörgés mellett igen
különösnek és csodálatosnak tetszék a föld ringatódzása és a falakon levő
tárgyaknak himbálódzása. Még a négylábú állatok is egy helyre gyülének
és megijedten nézének körül.

165. Verespatak. (A. Fehérm.)

Kremnitzky Jakab,

m. kir. 1-ső bányatiszt.
Oct. 3-án reggel 6° 30' éreztük a f. rengést. A rezgést nagyobb
lökések követték. Három nagyobb lökés délkeletről északnyugoti irányban
volt érezhető. A rezgés között három nagyobb lökés volt, egy-egy m.
perczig; az egész fr. pedig 14 — 15 ni. perczig tartott.
A fr. ideje alatt morajos dörgést jól lehetett hallani. A rezgés és
a lökések által a szoba bútorai, fűtők, ablakok rezegtek. A delejtfí állá-
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sából ezen idő alatt 15—20 perczet eltért nyugot felé. Epületekben ha
sadásokat nem idézett elő.
A fr. után azonnal bejártam a Verespatak orlai szt. Kereszt bányamüvet; a bányában levő' munkásokat kihallgattam, de ők vizszivattyuzással lévén elfoglalva, a f. rengést nem vették észre. A felügyelő állítása
szerint csak a Katroncza régi mfíüregében hallottak ezen időtájban na
gyobb omlást, a mint annak oldalairól a laza részek a szokottnál nagyob
mennyiségben lezuhantak, A tárna nyilasaiban pedig hasadások vagy om
lások nem történtek. Szélcsendes borult, ködös idő volt.

166. Verespataki járás. (A. Fehérm.)

Osató János alispán.

Itt 6° 45'-kor volt észlelhető, tartott mintegy lO"-ig. A föld hul
lámzása a keleti oldalon kezdődött s ész. nyűg. irányban vonult. Miután
csak gyenge mérvben lépett fel, kárt nem okozott.

167. Verestorony. (Szebenm.)

Papp Kajetán r. cath. lel-

Itt 6 és 7 óra között mintegy 1 m. perczig tartó erős fr. s utána
egy zökkenes volt észlelhető. Ennek következtében nagy kövek gurultak
le a hegyről. Romániában is a Riu vadulujban érezhető volt ezen föld
rengés, de már az innen 2 órányi távol eső Kinéniben csak csekély ingás volt tapasztalható.

168. Vízakna. (A. Fehérm.)

Csaló János alispán.

Itten 6 és 7 óra között oly csekély mérvben lépett fel, hogy a
lakosságnak nagy része észre se vette. A két versen 2 — 3 " időközben
észlelt ingás ész. k. irányban haladt.

169. Völcz. (K. Küküilőm.)

Siebenb. Tageblatt 2068, sz.

Oct. 3-án reggel rövid ideig tartó, de erős fr. volt itt, mely nagy
kárt tett, miután csaknem mindenik kőépület kapott néhány repedést.
Háromszoros lökéssel kezdődött és a földnek ringásával végződött, mi mel
lett az ablakok csörögtek, edények a szegről és cserepek a tetőkről le
hullottak; sőt több kémény és bolthajtás be is dűlt. Legtöbbet szenvedett
az e^ang. templom, melynek oldalfalai elváltak, a korábbi 'repedések ki
tágultak, s a karzat boltozatának egy része lezuhant. Az egész " templom
bedó'lóssel fenyeget,

170. Zalatna. (A. Fehérm.)

Weisz Tádé bányakap.

A f. rengés 6° 43'-kor észleltetett; az első rengések hullámzók
voltak, s azután 3 lökés követte. A rengési hullámok ész. nyug.-ról dél
kelet irányban haladtak. Körülbelül 5"-iryi idő alatt három lökést tisztán
lehetett érezni; az egész fr. pedig 10 —12''-ig tartott.
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A f. rengést szélfuvashoz hasonló moraj előzte meg, 3—4"-nyi
időig tartott; azután következett a ringásszerii hullámzás, mely az ágyban
fekvőkre kellemes érzés volt; ezt követte a 3 lökés, s végre mintegy
4"-ig tartó dörgés. Az ágy érezhetőn mozgott, a szoba mennyezete kissé
megrepedezett.

I7ia. Zilah. (Szilágym.)

Berényi János ref. gymn. tan-

A f. rengés észleltetett reggeli 6 óra 25' körül, némelyek állítása
szerint éjjel 2-—3 óra között is volt egy lökés. A rengés hullámzó volt
s a mozgás ószaknyugotról jött. A rengést egy folytában éreztem és az
egész mintegy 3 — 5 m. perczig tartott. Zúgó moraj volt észlelhető; de
a mennyiben a szobában levő különböző tárgyak, s főleg egymás mellett
levő üveg- és porczellánnemüek egymáshoz verődtek, ezek zaja túlnyomó
s ugy amaz egészen tisztán észlelhető nem volt. Itt általában kisebb mér
vű lévén a f. rengés, észrevehető nyomokat nem hagyott; csupán azt hal
lottam, hogy egy helyen az ingás óra ENy—DK irányú falon megállott,
hogy mely időben; nem tudom. Az idő derült csendes volt a fr. előtt,
alatt és után.

1715. Dtto.

Magyar Polgár 233. sz-

A fr. érezhető volt Zilahon is f. hó 3-án reggel 1jirl órakor, mely
mintegy másfél m. perczig tartott s oly erős volt, hogy a szoba bútorai
keményen összeütődtek s nem egy ember ijedten ugrott fel ágyából kérdve
mi történt?

172. Zselyk. (Besztercze-Naszódm.)

Hunyadi Imre.

Itt oct. 3-án reggel 6° 15'-kor volt érezhető a fr. Az idő pontos
ságáról azonban nem kezeskedhetem; csak saját órám szerint jegyeztem
fel, mely meglehetősen jól szokott járni. A rengést, a mint észleltem,
inkább rezgésnek nevezhetném. Iránya DDK—EENy vagy megfordítva. A
rezgés 8 m.perczig tartott egyfolytában; egy m.perez szünet után még egy
gyönge rezzenés, és aztán vége volt. A rengés mindössze 10 másodperczig
tartott.
A rengés alatt az ágyban feküdtem. Ágyam fekvése épen párhuza
mot képez a rengés haladásával, s fejemmel DDK-nek feküdtem. Fejem
től jobbra mintegy XJ% méterre az ajtó; annak rendkívüli rázkódásáról, s
az ágy rezgéséről vettem észre a f. rengést. Egy ember mondja, hogy
épen akkor a szőlőhegyen volt s valami titokszerü morajt vett észre, de
azt hitte, hogy a 4 mértföldre fekvő Beszterczén valamely ünnepély van
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s ott ágyúznak. Ha ilyen valami hangtünemény volt is, én azt eleinte
egészen az ajtóm zörgésének tulajdonítottam; s a tünemény lejárása után
késő volt észlelődni.
Községünkben, a kik fenjártak keltek, vagy valamivel foglalkoztak,
mit sem vettek észre a tüneményből. Sajátságos, hogy a velem szemben,
tehát ágyammal és a rengés haladásával derékszöget képező falon függő
faliórám nehezéke, mely akkor az órától körülbelül 1 méterre függött le,
s melyet mindjárt a rengés kezdetén szemügyre vettem volt, egyetlen
mozdulást sem tett Egyéb könnyen mozogható tárgyak nem voltak háló
szobámban.
Tyukaim az udvarban mind összefutottak, Az ég tiszta derült volt,
ligy a rengés előtt, mint az alatt és utána.
Nyomát sem érezték a földrengésnek a következő helyeken, honnan
több oldalról történt fölszólitásra határozott tagadó válasz jött: Baroth és
Bodos (Háromszékm.), Buziás (Temesm), Kapnikbánya (Szatmárm.), Köpecz (Háromszék), Kraszna Bodza (Bodza szoros, Háromszék), Makó
(Csanádm.), Nyíregyháza (Szabolcs), Nagy-Kálló (Szabolcsin.), Nagy-Pestény (Hunyadm.), Oláh-Brettye (Hunyadm.), M. -Lápos, O-Láposbánya,
Horgospataka (Szolnok-Dobokam.), Petroseny (Hunyadm.), Rehó (Szeben
m.), Rodna (Besztercze-Naszódm.), Ruszkabánya (Szörénym.), Szarvas
(Békésm.).
3. A f ö l d r e n g é s kiterjedése, terjedési módja, alakja,

ereje

és a m e g r e n g e t e t t terület n a g y s á g a .
Mind ezen viszonyok könnyen áttekinthetőkké válnak, ha mind
azon helyeket, a hol a földrengéseket többé kevésbbé érezték, egy
kisebb mérvű, de jó térképen kijelöljük magunknak ós valami vo
nallal körülkerítjük. Egy ilyen földrengósi térkép az ezen munkához
II; tábla alatt mellékelt, a melyen azonban a kiterjedésen kivül
egyéb viszonyok is föl vannak tüntetve, melyek ezen földrengésre
nézve érdekesek és fontosak. Földrengésünk legnagyobb kiterjedése,
illetőleg kiterjedésének határa, a megszakított piros körülfutó vonal
lal van megjelölve. Ennek húzásánál természetesen az előttem fekvő
adatok voltak irányadók; de miután ezek nem a legteljesebbek,
természetes, hogy a határ esak közelítő pontossággal volt kijelöl
hető, így délnek Karánsebes, Kinóni Oláhországban és Brassó vol-
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tak a legvégső pontok, honnan tudósításokat kaptam a megérzett
földrengésről. Miután Petrozsónyből, sőt Hátszegről is, negatív tudó
sítások érkezteK, a szász-sebesi havasok között azonban Teu-ban
még érezték a rengést, Karánsebes és Kineni közt a határt nagy,
észak felé bemélyedő ív gyanánt kellett húznom, mi mellett valószí
nű, hogy a rengés csupán az Olt folyó mentében talált kedvező utat
a tovább délnek való terjedésre. Miután továbbá a Fogarasi hava
sokból sem érkezett be semmi nemű tudósítás, de nem tehető fel,
hogy ezen havasok alján rögtön megtörettek a föld hullámai, annál
kevésbé, miután még F.-Kerczesorán is jól érezték még azokat;
azért a határt Kinőni ós Brassó közt körülbelül a havasok gerinozéhez közel, de még az erdélyi oldalon, húztam végig, Ily módon
jött létre délnek a két tág beöblösödés. Keletnek a határ még sa
játságosabb kiöblösödést mutat. Az első mindjárt az Erdővidékre és
a Hargita déli végére esik, honnan határozott negatív tudósításaink
vannak; Vargyason nagyon kérdéses, hogy óreztók-e nyomát is a
földrengésnek, de mivel egy ószleletünk mégis van, a határvonalat
épen idáig húztam ki. Sárkányból, Persányból, Brassóból és S.~
Szt.-Györgyből határozott tudósítások fekszenek előttünk, melyeknek
alapján közelítőleg kikanyarítható volt az erdővidéki, Persány és
déli Hargita hegységekben" öböl. Vargyasról egyenesen Osik-Szeredának és Somlyónak kellett húznom a határvonalat, mivel e két
helyről határozott tudósítás jött. A régi Osikszék északibb ré
széből azonban semmi adatunk nem* lóvén, ismét a Hargita gerinoze
felé húztam a határvonalat be a Gyergyóba, hol azonban Alfáknál,
melyben nem. éreztek semmit, megint egy öblöt kell hagynom, mi
vel Gy.-Szt.-Miklós, Szárhegy, Ditró ós Borszék határát körül kel
lett fognom, mely helyeken érezték a földindulást. A legészakkeletibb pont, honnan tudósításunk van, Bukovinában Dorna Sara;
azért Borszéktől ezen hely felé kellett kanyarodni a határral.
Északon Dorna Sara, Naszód, és Nagybánya a szélső pontok,
hol még érezték a fr. gyenge hatásait, Bodna vidékéről M.-Lápos
ós 0.-Láposbánya vidékeiről, nemkülönben Kapnikbányáról ós Felső
bányáról is határozott negatív tudósítások fekszenek előttünk; en
nélfogva Nagybánya ós Dorna Sara közt is egy nagy beöblösödóssel
kellett húznom a határt. Nyugotra csupán Br-Olaszi, Nagyvárad,
Gyorok, Paulis és Karánsebes azok a helyek, honnan tudósítások
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jöttek a megesett földrengésről; ámbár igen távol is fekszenek e
pontok egymástól s ninos semmi határozott biztosítékunk arra néz
ve , hogy ezen irányban is nem terjedt-e ki a földrengés kiöblösödés-szerüleg; mégis a földmozgás elméleti köralaku terjedésére te
kintettel ozélszerübbnek véltem körformán kihúzni a határvonalat,
csupán Lúgos irányában rajzolván beöblösödést, miután innen semmi
tudósítást nem kaphattam arra nézve, hogy a földrengést órezték-e,
s föltehető, hogy innen bizonyára esak küldtek volna tudósítást va
lahová, ha tényleg megérezték volna a földrengést.
Eképen, a mint a térképre vetett első tekintet mutatja, a föld
rengés által megrengetett terület meglehetősen szabálytalan görbe
által van határolva, mely csak nyugotnak felel meg az elmélet által
követelt köralaknak, de tulajdonkópen itt is csak azért, mert nagyon
kevés adat állott, rendelkezésünkre arra nézve, hogy pontosabb ha
tárvonalat húzzunk; délnek ellenben 2, keletnek szintén 2 ós észak
nak 1 nagy beöblösödést mutat ezen terület, mi által ezen irányban
összesen 6 karély mutatkozik, mely karólyok irányában leginkább
haladt kifelé a föld hullámzása.
Figyelmesebb megtekintésnél azonnal észrevesszük továbbá, hogy
ezen terület kelet-nyugoti irányban megnyúlt kerülókes vagy talán
még helyesebben tojásdad alakra vezethető vissza, melynek nagyobb
(K—Ny) ós kisebb (E—D) átmérői körülbelül 5:3 viszonyban álla
nak egymáshoz. Ennél azonban még sokkal feltűnőbb és — a mint
látni fogjuk később — Erdély földalakulati viszonyaival szépen öszszeegyeztethető az a viszony, mely a megrengetett területnek két
legnagyobb ós két legkisebb átmérőjének fekvésénél ós irányánál
mutatkozik. Az egyik legnagyobb átmérő ugyanis Brassó-Debreczen
irányában képzelhető, tehát igen közel ÉNyNy DKK irányú, ennek
hossza 45-25 geogr. mfdet vagy 335 kilométert tesz. A második
legnagyobb átmérő Dorna Sarát köti össze Earánsebessel; ennek
iránya igen közel EK - DNy, a hossza pedig 42-50 geogr. mfd.
vagy 314 kilóm.
A megrengetett terület legkisebb átmérői ellenben következő
képen fekszenek. Az első közel ÉÉÉK—DDDNy iránynyal bir s
25-66 geogr. mfd. vagy 189 kilóm, hossz-u; a második ellenben kö
zel ÉÉÉNy—DDDK irányú s 27-25 geogr. mfd. vagy 201 kilóm.
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hosszú. Ha a két leghosszabb és a két legkisebb átmérő értékeinek
közepét veszszük, akkor a következő értékeket kapjuk:
a) a nagy átmérőre nézve 43-875 geogr. mfdet v. 324'5 klm.-t.
b) a kis
„
„ 26-455 „
„
195-0
Az egész megrengetett terület nagyságának közelítő meghatá
rozása — mert egész pontos meghatározásával kár volna fáradozni,
miután a terület körülhatárolása is nem lehet a legpontosabb — a
következő, Dr. Martin Lajos t. oollegám által ajánlott módszert al
kalmaztam.
A mellékelt térkép mértéke szerint 2 geogr. mfdnyi közökkel
megvonaloztam egy áttetsző szalmapapirivet — úgynevezett másoló
papirt —, mely a földrengés által ért területet egészen beborítja,
mi által ez csupa két geogr. mfd. széles szeletekre lett osztva, a
melyek mindegyikének két párhuzamos hosszú egyenes, és két nem
párhuzamos görbe oldala van, tehát a két rövid oldal csekély gör
bületének elhanyagolásával mindegyik szelet tulajdonképen igen hoszszu trapéz négyszögnek volt tekinthető. Ezen szeleteknek egyenként
sorban megmértem a hosszúságát és pedig mindegyiknél a közép
vonalát, a mely közelítőleg megfelel a trapezoid négyszög egyik, p.
magassagmeretenek; az összes szeletek ezen különböző magasság
vonalainak hosszúsága összeadva és szorozva egy szelet szélességével,
a mely a trapezoidok alapjának felel meg, a négyszög területének
meghatározási elve szerint az egész terület nagyságát eredményezte.
Ezen módon a mellékelt térképen körülkerített területnek
nagysága kiszámítva, 1147-06, kereken H/íV
• geogr. mérföldet
eredményezett.
Habár ezen terület első tekintetre igen tekintélyesnek látszik
is, mégis azt mutatja, mihelyt egyéb ujabb vagy régibb földrengé
sek területének nagyságával összevetjük, hogy e tekintetben a le
folyt nevezetesebb földrengéseket vagy csak megközelíti, vagy azo
kon jóval alantabb áll. így p. az 1879. évi bánáti földrengés k. b.
3000 G mfdnyi, a tavali nov. 9-ki zágrábi földrengés pedig becs
lésem szerint közel 4000 geogr. mfdnyi területet ért. Ha pedig a
jelen század két legnagyobb, Erdélyből kiindult földrengését, az
1802. okt. 26-kit ós az 1838. január 23-kit veszszük összehasonlí
tásba, ugy az ezek által megingatott terület közelítő meghatározó
ból, a mi az elsőre k. b. 32,800 • mfd. a másodikra 22,500 •
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rnfdet eredményezett, az tűnik ki. hogy ezek k. b. 28-szor és 20szor oly nagy terjedelműek voltak. Sőt ha a legközelebb, t. i. múlt
évi deczem. 25-ón d. u. 4 óra tájban Erdély délkeleti részében, az
Oláh-Moldva fejedelemségben és déli Oroszországban egész Odessáig
megérzett földrengést veszszttk, ez is becslésem szerint csaknem
3-szor akkora területet rázott meg. mint az okt. 8-ki középerdélyi
földrengés. Ennek daczára azonban ez utóbbit, ha annak központi
rengósi területében a tetemes hatásokat tekintetbe veszszük, mégis a
jelentékenyebb földrengések közé kell, hogy soroljuk. Lássuk tehát
annak föllépési módját, alakját és erejét a fennkijelőlt terüle
ten belül.
Az okt. 3-ki földrengésnek imént tárgyalt kiterjedéséből is a
priori lehet következtetni, hogy legerősebb hatásának valahol Erdély
közepe tájára kell esnie, illetőleg, hogy a földmozgás innen indult ki
és terjedt szélivel minden irányban ; ezen okból neveztem el tehát
k ö z é p e r cl é 1 y i f ö 1 d r e n g ó s n e k.
A fenn kijelölt határon belül a földnek mozgását nagyon kü
lönböző mórtékben ós fokban érezték és észlelték, a mint a tudósí
tásoknak futólagos áttekintéséből azonnal íeltünik mindenkinek. A
földingás nagyságának foka a terület határaitól annak közepe felé
folyton növekszik, a mi nyilván arra mutat, hogy a föld mozgása
valahol a terület 'középpontjából indult ki, ós haladt fogyó erővel
minden irányban kifelé. Ha a földmozgás érzett mulandó hatásainak
leírásait, de különösen az épületekre gyakorolt állandóbb hatásokat,
gondosan összehasonlítjuk ós mérlegeljük, akkor ezeknek összeveté
séből nem nehéz rájönnünk, hogy hol volt legerősebb a földrengés
és mely irányban nyúlik el a legerősebben megrázott terület; de ha
a hatásoknak különböző fokait akarjuk megbecsülni s a szerint kü
lönböző köröket vagy öveket megkülönböztetni a megrengetett nagy
területen beiül: akkor már bizonytalanabb eredményre fogunk jutni.
Ennek daczára jelen esetben mégis megkisértettem 3 ilyen külön
böző fokú rengósi övnek a megkülönböztetését, támaszkodva a szá
mos megfigyelésnek hü ós közvetlen leirásaira. Ha valami kiváló tu
dományos értékkel nem birnak is ezek, de a földrengés föllépésének
módjáról ós erejének fogyásáról legalább egy pillantásra némi elő
leges tájékozást fognak nyújtani, s ez az oka, hogy a térképen ki
jelöltem ezen különböző fokú rengósi öveket.
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a) A legbenső, legerősebben megrengetett területnek kijelöl
tem azt a tért, melyen belül csaknem az összes kőépületek többé
kevésbbó megrepedeztek s némelyek ezek közül nagyon is megsé
rülve, birtokosaiknak tetemes anyagi kár okoztatott. Ezen terület, a
mint a térképen látható, a Maros folyását követi Csapó-Badnóth és körül
belül Felvínez között, északnak azonban kevésbé messze terjed, mint
inkább délnek, hol közel Medgyesig elnyúlik. Látható továbbá, hogy
ezen terület sem kör, hanem szabálytalan elypsis alakú, melynek
nagyobb átmérője közel ENyNy --DKK irányban 6-5 geogr. midet,
kisebb átmérője pedig E—1) irányban esak 3 geogr. mfdet teszen,
s hogy ennélfogva ezen központi terület is nagyjában megfelel alak
ra ós elnyúlásra az egész megrengetett földterületnek. A mi pedig
annak felületi nagyságát illeti, a fent közlött módszer szerinti mé
rés és számitás közel 184; • geogr. mfdet eredményezett; miből,
következik, hogy az egész megrengetett földterületnek közel '/g-ik
része, vagyis 1-| % -ka szenvedett igazán az elmúlt földrengés által.
b) A következő rengósi övbe befoglaltam mindazon helyeket,
a melyeken tudósításaim szerint egyáltalában mutatkozott még va
lami hatás a kőépületekre, akár a falak kisebb mérvű megrepedezóse, akár a vakolatnak vagy egyes magasabb pontok, p. a kémé
nyek tégláinak lehullása vagy osak meglódulása által. Ámbár Nagy
szebenben a 110a. sz. tudósitás szerint, a Habermann-íéle palotá
ban több ENy—DK irányú repedés támadt is; de tekintettel arra,
hogy ezen épület még egészen uj, hogy a csekély repedések mind
•esupán a gerendázat hosszában fekszenek, hogy ez az egyedüli eset
itten, hogy N.-Szebennól jóval északabbra fekvő helyekről semmi ily
nemű hatásról nem tudósítanak: Nagyszebeni ezen övbe be nem
vontam. A mi ezen második rengési övnek alakját illeti, első te
kintetre föltűnik annak eltérése a legerősebben megrengetett terü
letétől. A déli fele még meglehetősen a benső területnek alakjához
simul ugyan, de az északi felén két feltűnő nyúlvány mutatkozik.
Ezeknek egyike EKK-nek Marosvásárhelyig ér, másika pedig közel
ENyNy irányban Tordán, Kolozsváron, M.-Nádason kérésziül BánffyHunyadig valóságos szarvként elhúzódik. Annyi ezen nyúlványoknál
is azonnal feltűnik, hogy irányuk nagyon jól egyezik az egész meg
rengetett földterület két legnagyobb átmérőjének irányával, valamint
a legerősebben megrengetett területnek két leghosszabb átmérője is
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összeesik ezen irányokkal, hogy a terjedés irányában tehát van
egyezés, csupán a terjedés mérvére van feltűnő eltérés. Ha ezen
eltérés okát keressük, úgy az egyik t. i. az EKK nyúlvány keletke
zésének okát azonnal kifejthetjük, a másikáét azonban későbbre kell
hagynunk. Világosan látjuk ugyanis, hogy ezen keleti nyúlvány Ma
rosvásárhelynek a Maros völgyében húzódik, s igy kétségtelen, hogy
a Maros folyó völgye alkalmasabb volt a mozgás tovább vitelére,
mint a Maros völgyéből E-nak ós D-nek emelkedő neogen agyag
os márgából álló dombvidék. Ezen ténynek magyarázatát abban kell
keresni, hogy a Maros völgyének egész talaja a Maros szüléig anynyira át van ivódva a folyó viz által, hogy ennek következtében az
egész talaj jóval mozgékonyabb, mint a szomszédos kiemelkedő dom
bos vidék s igy könnyebben átvette ós kisebb ellenállással
tovább is vitte a földhullámzást. Lasaulx A. tnr. volt az első, ki
ezen körülményre jogosan figyelmeztette a tudós világot a herzogenráthi 1873. oet. 22-ki földrengést tárgyazó munkájában.*) Miután a
másik nyúlvány, tehát Torda, Kolozsvár, B. Hunyad irányában ilyen
körülmény nem forog fenn; itten bensőbb, földalatti okoknak kellett
szerepelniük; a melyeknek fejtegetésébe azonban egyelőre nem bo
csátkozhatunk.
c) A következő vagyis a harmadik rengósi övbe befoglaltam
mind azokat a helyeket, a melyekről a tudósitások valami földalatti
morajt emlitenek. A tapasztalás azt mutatja ezen esetben, hogy a
földalatti moraj, bár általában az elméletnek megfelelőleg meg is
előzte mindenütt a földrengést, még is hamarább gyöngült és el
enyészett, mint amaz, s a megrengetett terület határai felé tényleg
sehol sem észleltetett már. Ha a földalatti moraj terjedési alakját
szemügy: e veszszük a térképen, láthatjuk, hogy ezen alak körvonalai
feltűnően egyeznek az előbbi rengósi övnek alakjával, itten is meg
lévén a két, EKK-nek és ÉNyN"y->nak húzódó nyúlvány, azon különb
séggel azonban, hogy az ÉKK nyúlvány két ágra oszlik, s hogy a
Maros mentében DNy irányban is megjelenik egy ily nyúlvány, mely
a második rengósi övben még nem mutatkozott. Világosan mutatko
zik itt is a fennemlitett tény, hogy valamint a földrengés, úgy a
földalatti hang is jobban terjed a folyó völgynek mentében, mint
*) Das Erdbeben von Herzogenratb, am 22. oct. 1873. Bonn, 1874.
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egyéb irányban, ámbár itten a terjedés mérve és foka nem annyira
a tíztől, mint inkább, a talaj mélyebb fekvésétől függhet, miután az
elmélet szerint a szilárd testek, tehát a kőzetek is, gyorsabban vi
szik a hangot a víznél. Kivételesnek csupán a Besztercze irányában
való hangterjedós látszik, miután ennek magyarázatát már nehezen
lehet kitalálni. Igaz, hogy Besztercze is közel beleesik a földmozgás
legnagyobb terjedési irányába (DNyNy—EKK), de bajos így meg
érteni azt, hogy a Besztercze és Szász-Kégen közti területen mórt
nem vettek észre földalatti morajt, ha csak föl nem veszszük azt, a
mi valószínű is, hogy itt, s talán sok más helyen is, a már nagyon
gyenge földalatti zaj elkerülte az észlelők figyelmét s épen ezen
okból ezen. harmadik rengési övnek határa a két előbbihez képest
jóval bizonytalanabb s nagyon hozzávetőleges már.
d) A negyedik ós utolsó rengési övben végre megérezték még
a gyenge földingást, de nem vettek észre hangtüneményt, sem egyéb
hatásokat; miből következik, hogy a földmozgás mindenesetre kisebb
fokban csökkent a távolsággal, mint a földalatti hang. Kétségtelen,
hogy ezen földrengésnek hullámai még jóval tovább is kiterjeszked
tek, mint térképünkön a tudósítások alapján bejegyeztük, de ezen
határokon túl oly gyenge lehetett már, hogy az emberi érzéknek
nem igen tűnhettek már föl, s csak igen finom földrengést jelző
eszközök, úgynevezett seizmométerek, a minők nálunk még sehol
sincsenek fölállítva, mutathatták volna ki ezen földrengésnek valódi
kiterjedését. Nem valószínű azonban, hogy ezen valódi kiterjedés a
megrengetett területnek fenn leirt alakját lényegesen megmásítsa
vagy módosítsa, s így a megrengetett felület alakját mindenesetre
lehet bizonyos következtetések alapjául venni.
4. A földmozgás neme, a lökések száma és időtartama,
az egész tünemény lefolyásának tartama.
á) A f ö l d m o z g á s neme. Ha erre nézve a tudósításokban
foglaltakat tekintetbe veszszük, arra a meggyőződésre kell jutnunk,
hogy igen kevés helyen lépett föl a földrengés tiszta hullámzás, ringás vagy himbálódzás alakjában, a legkisebb zökkenő vagy lökő
mozgás nélkül, s hogy ezen helyek is majd kivétel nélkül a meg
rengetett területnek legszélsőbb határán vannak, hol a mozgásnak
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igen megfogyott ereje miatt a lökő vagy zökkenő mozgás már nem
volt megkülönböztethető. A legtöbb helyről világosan rázkódtató,
rengető, lökő és zökkenő mozgásokat, s csaknem ugyanennyi helyről
ezekkel kevert földhullámzást jelentenek a tudósítók. Ebből kétség
telenül azt következtethetjük, hogy a földmozgás neme általában ke
vert vagyis combinált volt, azaz a föld felületének hullámzó mozgá
sában egyes lökések is tisztán érezhetők voltak.
A mi a lökések és a hullámzások közti összefüggést, illetőleg
a földmozgás e két nemének egymásra következését illeti, arra néz
ve a tudósításokból a következőt lehet kivenni.
Az összes erre vonatkozó tudósítások (207) legnagyobb része
(81) lökésekkel kezdődő rázkódásokat, rengéseket, néha hullámzáso
kat említenek, 35 tudósítás egyszerűen rázkódtató, reszkető vagy rezgő
mozgásokat említ, 51 tudósításban ringó vagy rengető mozgásokról,
vagy lökések, zökkenések titán következő gyengébb hullámzásról,
ringásról vagy ingásról van szó, melyek következtében a tárgyak
megrázkódtak; csak 19 tudósítás mondja, hogy hullámos mozgás
vagy rezgés után egy vagy több rázkódás ós több lökés következett;
végre 21 tudósításban csupán ingásról, tehát tisztán hullámzó moz
gásról van szó.
Szorosan véve tehát az utolsó 21 tudósítás kivételével a töb
biek mind combinált földmozgásról tanúskodnak; különbség csak
abban van még, hogy mig a legtöbb helyen legelőbb a lökést érez
ték, ezt követvén az ingás és rázkódás, addig nagyon csekély szá
mú tudósítás (19 szerint) a hullámzó mozgás,, ingás vagy rezgés a
lökéseket vagy rázkódásokat megelőzte volna. Ebből a legvalószínűbb
az, hogy a földmozgás csakugyan lökéssel kezdődött, melyet ingás,
lengés, himbálódzás s végül rázkódás, rezgés követett; vagy a lö
kést azonnal rázkódás ós rezgés követte, melyek a következő lökésig el
tartottak s azzal összefolytak egy szakadatlan, csupán erősbülő ós
gyengülő rezgésbe, rázkódásba, a mint azt itten Kolozsváron magam
is észlelem. Hogy ezen tünemények hogyan egyeztethetők a földmoz
gás elméletével, azt később fogjuk megbeszélni.
h) A mi a 1 ökések, r e n g é s e k , i n g á s o k v a g y hul
l á m z á s o k s z á m á t illeti, erre nézve ismét nagy változatosság
mutatkozik a tudósításokban, a min legkevésbé sem lehet csudálkoznunk, a mennyiben ezen számok többnyire a visszaemlékezésnek
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szülöttei, nem pedig a közvetlen megszámlálásé; mivel a földrengés
beköszöntése által való meglepetés pillanatában nagyon kevés ember
gondol arra, hogy pontos ószleleteket tegyen. Ennek daczára ezen
észlelési adatokból is lehet némi következtetéseket tenni. Összesen
138 észleletből 32 egyszeri lökés következtében rázkódást, 32 két
egymásra Következő lökést, 25 három lökés következtében folytonos
rázkódást emlit, 3—5 lökésre már csak 12, 6—10 lökésre 6 és
határozatlan számú lökésekre, ingásokra vagy rázkódásokra 31 észle
let fekszik előttünk.
Ennélfogva kevés számú, 1—3 lökésre van a legtöbb észlelet,
t.i. 89; ennél több lökésre csupán 18. Nevezetes az, hogy a központi
legerősebben megrengetett területről és az azt követő második rengósi övből vannak a legtöbb tudósítások határozott kevés számú lö
késekről, mig a határozatlan számú lökések vagy rázkódások inkább
a kerülethez közelebb eső helyekről jelentetnek ; a mely körülmény
— a mint látni fogjuk — ismét szépen kimagyarázható a földmoz
gás elméletéből.
c) Az egyes l ö k é s e k vagy r á z k ó d á s o k i d ő t a r t a m a
s a z o k n a k i d ő k ö z e i . Erre vonatkozólag csak kevés számú ész
lelet fekszik előttünk, de ezek bizonyára a már fentebb hangsúlyo
zott oknál fogva, oly eltérők egymástól, hogy nehéz valami általá
nosabb eredményt levonni belőlük. Közöljük itten ezen észleleteknek
átnózetes összeállítását s aztán igyekezünk majd levezetni valami
következtetést.
A lökések, rengések, hullámzások
és a szünetek száma

B. Huny ad: 6"-ig rengés + 2—3' szünet + 3"-ig
rengés 4 - 3"-ig rengés
3
C s i k - S o m l y ó : 3"-ig hullámzás + 30"-nyi szünet+
hullámzás
2
Csik-Szereda: 3 lökés ide-oda 8" alatt, tehát 1
lökésre 1" jő
4
assu m
s
n
Deós: l"-ig lökés + IVÍ""*? l
S ^ + l"- él
rövidebb, gyengébb lökés . . . . .
2
Déva: 1—l"-ig tartó 4—5 lökés . . . . . . 4—5
P e l v i n c z vas. á l l : 4"-ig gyengébb rázkódás -figen erős lökés 6"-ig tartó rázkódással .
1
OrY.-term. tud. Erteiitő. II.

és 1.
„

1.

„

0.

„
„

0.
0.

„

0.
7*

-
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A lökései, rengések, hullámzások
és a szünetek száma.

M a r o s - L u d a s : szempillanatnyi lökés + 2" hullámzó
rengés -f- 2-ik lökés és hullámzó rengés,
rázkódás 4—5"-ig,
. . . . . . . .
2 „ 0.
M a r o s v á s á r h e l y : l"-iggyenge lökés + 3"-ig erő
sebb hullámzás + l"-ig enyhe kis lökés
3 „ 0.
Medgyes: l"-ig lökés hullámzással + 5"-nyi szü
net + 4"-ig erősebb, rázkódtató lökés
hullámzással
, . . .
2 „ 1.
N a g y - E n y e d : 1—1 "-ig tartó 2—3 lökés . . . 2 - 3 „ 0.
Mojos: 3—4"-ig igen erős rázkódtató lökés + 1"
szünet . . ,
7—8 „ 6—7.
N a g y - S z e b e n : l"-ig rázkódtató lökés + 2" rázkódás-rengés + lökés 3"-ig tartó rázkódással
2 „ 0.
O f f e n b á n y a : 15"-ig(?) erős lökés + 30"-ig tartó
rázkódás
,
1 „ 0.
O l á h - S z i l v á s : 4—5" erősbödő rázkódás lökéssel ós
gyengülő rázkódás + 25"-ig ismét erős
bödő rázkódás lökéssel
2 „ 0.
S e g e s v á r : 3"-ig zökkenő mozgás + 2—3" szünet
_|_ 5_6"_}g zökkenő mozgás . . . .
2 „ 0.
S i b ó t : 2 lökés egymásután k. b. 10"-re . . . .
2 „ 0,
S z á s z-R é g e n : l"-ig lökés -f~ hosszabb hullámzó ren
gés + 1" lökés + 2" szünet -(- l''-ig
lökés
3 „ 1.
S z á s z v á r o s : erősebb rázkódás + gyengülő -f- 6''-nól
újra erős és gyengülő 3 lökés 2 —3"-nyi
időközben gyenge hullámzó mozgással .
3 ,; 0.
Szt.-Benedek: 2 lökés után 2—3"-ig tartó rázkó
dás, s aztán lassú íngás
2 „ 0.
Sz.-Ker e s z t u r : 1" rengés + 1—l1//' szünet +
1—l"-ig tartó 3 rengés egymásután . .
4 „ 1.
S z.-U d v a r h e l y : 1 — l"-ig tartó 4 lökés egymásután
4 „ 0.
5
S z ő k e f a l v a : 8 lökés 5" alatt, tehát / 8 " alatt
egy-egy lökés
8 „ 0.
omlyó: 2 gyenge, rázkódtató lökés után 3 hul
lámzó mozgás 5" alatt . . . . * ,
5 „ 0.
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A lökések, rengések, hullámzások
és a szünetek száma.

T o r d a : 7—8 lökés három csoportban (2—3 egyben)
egy-egy csoport lökés időtartama 1—2" . 7 - 8 ós 0.
Vajda-Huny a d : 5"-nyi hullámzás után + 2"-ig
erős lökés ' . . . . ,
1 „ 0.
Verespatak": a rengések közben 1—l"-ig tartó 3
lökés
3 „ 0.
Z a l a t n a : 5—7"-ig tartó hullámzó rezgések után -+5"-ig tartó 3 lökés . . . . . . .
3 „ Ó.
Z s e l y k : 8"-ig folytonos rezgés + l"-nyi szünet +
l"-ig gyönge rezzenés
,
2' „ 1.
Ezen közleményekből az vehető ki, hogy:
1-ször, a földmozgás kevés kivótellell szakadatlan volt; mert
az olyan kis 1—5"-nyi szünetek, mint a minők a 6 utóbbi helyről
jelentetnek, nem vehetők a mozgás tökéletes megszűnésének, hanem
csupán oly mérvű elgyengülésének, hogy az észlelő véletlenül nem
volt abban a helyzetben, miszerint azokat is figyelemmel követhette
volna. Ezen fölfogás mellett szól az észleletek nagyobb száma, me
lyek szakadatlan rázkódtató, rezgő, ingó vagy hullámzó mozgásról
tanúskodnak. Csupán a két legelső helyről tudósítanak oly nagy
30" ós 2 — 3"-nyi szünetről, a melyeknek elfogadása esetében azt
kell fölvennünk, hogy a földrengést előidéző földalatti erő kétszer,
rövid közzel egymásután, gyakorolt ütést a földkéreg bizonyos részére.
Miután még több tudósítás megemlékezik arról, hogy a reggeli földren
gést megelőző éjjel, ós hajnalban is éreztek itt-ott gyenge földingást,
az a fölvétel nem nélkülöz ugyan minden alapot, de mégis igen kétséges.
Nem lehetetlen különben az sem, hogy a közös központból megindított
földrengés ezen két helyen tisztán helyi okokra visszavihető másodlagos
rengést vont maga után, habár ezen okokat nem ismerjük is.
2-szor, hogy a lökések, bár mennyi legyen is számuk ós idő
tartamuk, mindig rezgés, rázkódás vagy hullámzó rengés által van
nak elválasztva egymástól vagy kisórve, a mozgások azon nemétől
t.L, a melyeket a föld felületének épen az alulról vagy oldalról ka
pott lökések következtében, az elmélet szerint föl kell vennie. A lö
kések mindenesetre csak pillanatnyiak lehettek ós voltak, a mint
néhány tudósításban csakugyan helyesen ki is van emelve, a hol
tehát l"-nyi és még hosszabb időtartamúaknák vannak véve, ott
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bizonyosan a lökést közvetlenül követő rázkódás is bele van számitva, a mint tényleg csakugyan nehéz ezen okot és okozatot külön
tartani. Az okozatnak, t. i. a rázkódásnak és fogyó rezgésnek idő
tartama már igen fontos, mivel ebből a lökés erejére lehet követ
keztetni, mely azokat előidézte. Ha e tekintetben vizsgáljuk az ada
tokat, akkor ugy látszik, hogy az a következtetés a leghelyesebb,
miszerint először gyenge lökés és rázkódás jelentkezett; erre követ
kezett az erősebb, mondhatni főlökós hosszabb ideig tartó s erősebb
rázkódással, s hogy ezt vagy még egy rázkódással vagy rezgéssel
összekötött gyengébb lökés követte és befejezte,
d) Az egész f ö l d r e n g é s n e k i d ő t a r m a . Ezen adatra
nézve megint eltérő megbecsülésekkel — mert csak erről és nem
közvetlen időmérésről lehet itt szó — találkozunk tudósításainkban.
Az összes erre vonatkozó közléseket átnézetesen összeállitva magam
nak, azt tapasztaltam, hogy
1. 1— 5" időtartamra van 80 közlés,
2. 5 - 1 0 "
„
„53
„
3. 1 0 - 4 5 "
„
„ 34
„ és
4. l'-nyi és ezen felüli időtartamra van 19 közlés,
minélfogva a valószínűség elvénél fogva legmegbízhatóbbak az 1.
csoportnak időtartam-közlései. Ezen körülmény azonban ki nem zárja
azt, hogy egyes helyeken tényleg hosszabb ideig is érezhető volt a
földrengés — hatásaiban. A lökések által ingásba ós rázkódásba
hozott épületek, tárgyak csekély ingása, valamint az emberi érzé
kekre való benyomás is, bizonyára még jó darabig eltarthattak, jól
lehet a tulajdonképeni földmozgás már régen elenyészett; ezen utóingások vagy rezgések tartama az épületek és a tárgyak minőségé
től, a rázkódás benyomásának tartóssága pedig az egyéni testalkat
tól is nagyban függ. Mert a kit p. a földrengés szédülésbe ejtett,
annál bizonyára több idő fog elmúlni, mig ismét egészen magához
tér, s mégis azt fogja hinni, miszerint a földmozgás is ugyannyi ideig
tartott, mint elszódülése. Ennélfogva a hosszabb időtartam közléseit
nem lehet kivétel nélkül annak tulajdonítani, hogy az illető észlelők
igen rövid idő megbecslésében nem bírnak gyakorlattal — a mi sok
esetben szintén lehet egyik oka —, hanem mindenesetre a fent ki
fejtett körülménynek is.
Ha a legvalószínűbb időtartam csoportját még behatóbban vizs
gáljuk, úgy következő összeállításra juthatunk.

— ioi 1—2" időtartamra van 13 közlés ; továbbá
2—3"
„
„ 29
„ l~~3"-re van 34 közlés.
3-4"
„
„
30 „
3~5"-re „ 50 „
4-5"
„
„
29 „
melyből ismét valószínűbb a 3—4'^nyi időtartam, de a számérté
kek nagyon csekély eltérése miatt inkább mondható, hogy valószí
nűbb a 3—5"-nyi időtartam, mint a 1—3"-nyi időtartam.
Némi valószínűséggel mondhatjuk tehát, hogy a földrengés 3—5"ig tarthatott; inig hatásai még jó darabig voltak utána érezhetők.
5, A földrengést kisérő hangtünemények.
Mint minden eddigelé megfigyelt jelentékenyebb földrengésnél,
úgy a múlt évi oct. 3-kinél is határozottan észleltek hangtünemónyeket. Összesen 118 tudósításban van szó az észlelt hangtünemé
nyek következő nemeiről:
a) Általában erős moraj, mély, tompa földalatti moraj vagy
dübörgés 26 helyről.
b) Menydörgésszerü tompa moraj, erős dörgések, távoli ágyú
záshoz hasonló tompa dörgés 24 helyről.
c) Gyorsan haladó terhelt szekér rázkódási zajához hasonló
hang, vagy nagy robogás vegyülve az épületrészek recsegésével, ropogásával 21 helyről.
d Iszonyatos zaj, robaj, zakatolás, dobogás, dübörgés s. a. i,
mintha a padláson végigfutnának, 20 helyről.
e) Szélvészéhez vagy szólrohaméhoz hasonló zúgás, suhogás
vagy bugás 29 helyről.
/) Terhes vasúti vonatnak távoli morajához hasonló zaj — 7
helyről.
g) A tenger távoli morajához hasonló zúgás — 1 helyről.
Ezen hangnemeknek egy része bizonnyára nem csupán a föld
rengést megelőzni vagy kisórni szokott földalatti morajra vonatko
zik, hanem inkább ezen és az épületek, bútorok, edények megrázkodása által keletkező recsegés, ropogás és csörömpölósnek a ke*
veréke lesz; különösen hiszem azt a c) d) és részben az é) alatt
közölt hangnemeket illetőleg, ós pedig annál inkább, mivel ezen
észleletek csaknem kivétel nélkül épületeken belül tétettek, a hol
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tehát a földalatti hangot a maga tiszta valójában nem lehetett
hallani.
Néha egy helyről érkezett több tudósításnak egyike vagy má
sika nem emlékezik meg ily hangtüneményekről; ez arra mutat,
hogy itt a földalatti hang oly gyönge volt már, hogy némely épü
letben vagy a szabadban nem tűnt már fel. Ha azonban csak egy
határozott közlést is kaptam ilyen helyekre vonatkozólag, azt hitel
reméltónak vettem ; mert alig hihető, hogy valaki ily feltűnő tüne
ményre nem jól emlékezett volna vissza már pár nap multával, —
s mint. hitelest a harmadik rengési övbe helyeztem az ilyen he
lyet is.
Sokkal fontosabb még annak biztos ismerete, hogy a hangtüne
mény a rázkódást megelőzte-e, kisórte-e, vagy hogy — a mi legkevésbbó
valószínű — követte-e? Erre nézve a tudósításokban foglalt 117
közlésből 44 az első, 70 a második és csak 3 a harmadik kérdésre
válaszol igenlően. Az elmélet, az igaz, azt kívánná, hogy a föld
alatti moraj egyátaljában megelőzze valamivel a földmozgást, mivel
kísérletek szerint a hang a kőzetekben gyorsabban terjed a földrészecskék hullámzó mozgásánál; de a gyakorlatban, a mint látható,
nem igy áll a dolog, mivel azon esetek száma, midőn a hang a
földmozgással egy időben észleltetett, jóval nagyobb. Vagy azt kell
hinnünk tehát, hogy a hang a földrétegek különböző volta vagy
azoknak szövete ós összefüggésének meg-megszakadása miatt kése
delmet szenved, de a mi a tömeesmozgás terjedését ép úgy gátolná;
vagy azt, s ez valószínűbb, hogy az észlelők nagy többsége a ház
ban lóvén, a gyenge földalatti hangra nem ügyelt s csak a rögtön
utána következő földingás által lett figyelmessé arra is, annál in
kább, mivel az a ház és bútorok recsegése, ropogása által erősbö
dött. Legkevésbbó valószínű, hogy a földalatti moraj valahol tény
leg a földmozgást követte volna.
Arra nézve, hogy a hang mennyivel előzte meg a föld ingását,
nagyon kevés közlést találtam. M. Ludason a földalatti moraj 1"czel megelőzte és kísérte a földrengést. Tordán (154a szerint) pár
m. perczczel előbb hallatszott, 154$ szerint a morajt rögtön kö
vette a lökés. Kár, hogy erre nézve több ós határozottabb tudósí
tások nem fekszenek előttem, mivel ezen adatokat Falb szerint föl
lehetne használni a földrengés elemeinek kiszámításához.
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6. A földrengéssel járó egyéb természeti tünemények.
A) S a j á t s á g o s f é n y t ü n e m é n y . Tomcsik József m.-ludasi gyógyszerésznek' egyedüli észlelete fekszik előttünk. T. úr nyű
göt felé nézve, a honnan a földalatti moraj ós a földrengés jött, a
sűrű ködöt violás fényben megvilágosodni látta, a mely szin lassan
ként elszürkült és elenyészett. Villámezikázást tehát közvetlenül nem
vett észre, s így ezen violás fény inkább távoli villámlásnak a vissz
fénye lehetett. Volger szerint, a ki a nagyszámú (2000) svajezi föld
rengéseket igen alaposan tanulmányozta, ilyen villámczikkázások va
lószínűleg a kőzettömegek megszakadásánál keletkeznek, miként a
phosphoreseentia név alatt ismert tünemény sok ásvány dörzsölésé
nél és ütésénél előáll; sőt még a lavinák esésénél is észlelnek ha
sonló fénytünemónyeket. Az a kérdés, hogy Maros-Ludastól nyugotra megvolt-e az ilyen tünemény keletkezéséhez megkívántató föl
tétel. Ha azok a reservált közlemények (92a ós b) a M. Ludas vi
dékén támadt földrepedósekről csakugyan igazak lennének, akkor
ezekben lehetne a villámszerű fónytüneménynek forrását keresni, s
miután a fónytüneményt magát elvitatni épen nem lehet, az emli*
tett földrepedések keletkezése is nyer valószínűségben.
B) A l é g n y o m á s v á l t o z á s a . Erre nézve a tudósítások
egy kis része megbízható adatokat tartalmaz, melyekből kétségtelen,
hogy a lógsúlymórő a földrengést megelőzőleg csakugyan gyors sülyedóst mutatott s a földrengés után újra előbbi állására emelkedett.
Ezen adatok Osiksomlyó, Déva, Dees, Gy.-Fehórvár, M.-Vásárhely,
Medgyes, N.-Enyed, N.-Szeben, Naszód, Segesvár, Szamosujvár,
Szil.-Somlyó ós Torda városokra vonatkoznak, tehát a földrengés
által megrengetett terület minden részéből valók. Közlöm itt ezen
észleléseknek összeállítását.
A barométer állása különböző helyeken.
O s i k s o m l y ó : a légnyomás a tüneményt megelőző 24 óra alatt
, 6-8 mm.-rel sülyedett; a barom. áll. volt: 697-9 mm.
0-0° O.-nál.
D é v a : oct. 2-án a lógnyom, r. 752-7 mm. d. 755-9 mm, e. 748-8 mm.
oet. 3-án a
„
r. 741-0 mm. d. 742-1 mm.
D e é s : oet. 3-án reggel bai. állás 742 mm. 15° O.-nál.

_ 104 —
G y . - F e h é r v á r : oct. 2-án r. 7 ó.-kor 745-5 mm. 4r8-2°-nál 0.
„
„ d. 2 ó.-kor 743-0 mm. +20-6°.
„
„ e. 9 ó.-kor 740-7 mm. +10-0°.
„ 8-án r. 7 ó.-kor 737-3 mm. 5-2°. C-nál. ,
M.-Vásárhely: oct. 2-án r. 7°-kor 740-1 mm. _
„
„
déli 2°-kor 738-2 mm. 16-7fl-nál.
„
„
esti 9°-kor 736-1 mm. 9-2°-nál.
„ 3-án regg. 7°-kor 732-6 mm. 54 0 -nál.
„ ,, déli 29-kor 729-4 mm. s. a. t. innen
kezdve ismét emelk. 740 mm.-re. Oct. 2-án reg
geltől fogva a légnyomás feltűnően sülyedett, úgy
hogy oct. 3-án r. 7°-kor 729'4 mm. volt, mig az
előtti reggel 740-l mm. Ezen légnyomási depressio
alatt sem legkisebb ^orulat, sem déli meleg lég
áramlat a tetemes esés daczára észlelhető nem volt.
M e d g y e s : A lógsúlymérő állása meglehetős alacsony volt.
N.-Enyed: A légsm. áll. oct. 2-án este 7°-kor volt 27"8'"; a föld
rengés észlelésekor pedig 27"4'"-ra szállott alá (aneroid bar.) 5-7° B.-nál.
N.-Szeben: oct. 3-án 5° 41' reg. 724-25 mm. 3-6° O.-nál.
„
„ 6° 41' reg. 722-7 mm. 4-8° C.-nál.
N a s z ó d : Tökéletesen derült idő mellett a barométer csaknem rög
tön 3"'-lal esett. .
S e g e s v á r : A légs. m. a megelőző estéhez képest feltűnően esett
4—5 mm.-rel, s néhány óra mnlva újra előbbi állá
sára emelkedett.
S z a m o s - U j v á r : Légs. m. állása 2-ikán 28"8'", 3-án szép derült
napfényes idő mellett 28"4'",
Sz.-Somlyó: a légsúlym. áll. oct. 2. reg. 8°-kor 28"61/!í'"
„ „ 3. „ V.7°-kot 28"3'"
„ „ 3. „ 7°-kor 28"2'"
„ „ 4. „ 7°-kor 28"3"
T o r d a : Szép derült idő mellett a légsm. 11 mm.-rel esett és na
gyon lassan 24 óra múlva emelkedett ismét előbbi állására.
Ezen tényre némi figyelmet mégis lehet forditani, még pedig
jóval nagyobbat, mint a hőmérsékleti és időjárási viszonyokra, a
melyekkel semmi vonatkozást nem lehet kimutatni. A legkülönbö-
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zőbb területek földrengéseinek statistikai összeállításaiból, különösen
Klugenak az 1850—59-ig történt földrengésekéből csaknem kétség
telennek látszik, hogy a földrengések és a légnyomás viszonyai kö
zött tényleg van összefüggés ; mig az észleletek más soránál ismét
ilyen összefüggés ki nem mutatható. Már Humboldt S. (Kosmos I)
oda nyilatkozik, hogy azon vélemény, miszerint mély barométer ál
lás kapcsolatban áll a földrengésekkel, csak oly vidékeken uralko
dik, melyeken ritka ezen természeti tünemény, de nem oly orszá
gokban, mint Peru, hol oly gyakran tehetők észlelések. Hoffmann
F. (Poggend. Ann. 24 k. 56 1.) összehasonlítást tett, melynek ered
ménye az, hogy 81 esetben a barométer állás magasabb volt a közópállásnál, s csak 24 esetben volt alacsonyabb. Dr. J. 1\ Július
Schmidt (Studien über Erdbeben, 1875.) újabban 3000 görögországi
földrengésnek (15 év alatt) megfigyelése után arra az eredményre
jutott, hogy a földrengések Görögországban 335"'-nyi légnyomás
alatt gyakoriabbak, mint magasabb állásnál, hogy gyakoriságuk cse
kély légnyomásnál gyorsabban növekedik, mint fogy erősebb lég
nyomásnál (335"' felett).
Ezen néhány irodalmi adatnak fölemlitósóből is világos, hogy
ezen kórdósben végeredményre még távol sem jutottunk; de hogy
ennek daczára a lógsúlymórő állását mindenesetre az észlelések kö
rébe be kell. vonni.
C) M á g n e s t ű r e ós v i l l a m o s b a t t é r i á k r a é s z l e l t
hat ás o k-nak csak a következő eseteit találtam elő a tudósításokban.
Medgyes. Még a villamos telepekre is gyakorolt némi be
folyást, mennyiben fölzavarta őket s hatásukat nagyon meggyengí
tette ; ezen hatás azonban 24 óra alatt megszűnt.
S e g e s v á r 129e. A telegraph mágneses tűi is gyenge ingásba jutottak.
K o l o z s v á r . Az egyetem villanyos órájának a battériája
erősen megrezzent.
M.-Ludas vas. áll. A telegraph mágnestűje gyenge ingást
mutatott a földrengés alatt,
Ver esp'ata k. A delejtű állásából 15 — 20'-et eltért nyűgöt felé.
Úgy látszik, hogy ezen pár esetnél a hatás tisztán mechani
kai, t. i. a földrengés rázkódtató mozgásából, nem pedig a föld delejességi és víllanyossági állapotjának megváltozásából származott, s
azért nagyobb jelentőség nélkül való.

— 106

-

*
7. A földrengés bekövetkezésének ideje.
Az idő általában minden ilynemű f. r. tudósításoknak és igy
ezeknek is a leggyengébb adatai közé tartozik, a mennyiben tudo
mányos czélokra lehetőleg pontos időadatok szükségesek, ilyenek pe
dig esak a legkevesebb esetben nyerhetők. Ismeretes tény, hogy
még a nagyobb központi városokban is mennyi tetemes eltérésnek
van alávetve a helyi idő éppen a toronyórák járásának vagy igazí
tásának pontatlansága miatt; mennyivel megbízhatlanabbak tehát a
félreeső helyek időadatai, melyekben nagyobb központoktól és vas
úti vonalaktól távol, csakis hébe-hóba igazitják az időt ezekhez vagy
egyes egyéneknek jobban járó óráihoz. Még legmegbízhatóbbak vol
nának a vasúti és távirdai állomások időadatai, melyek tudvalevőleg
bpesti időt használnak, föltéve, hogy az állomások óráinak járása
pontosan igazittatik a központi regulator óra szerint. B tekintetben
illetékes helyeken tudakozódván, azt a biztositást nyertem, hogy a
vasúti állomásokkal minden nap délután 2 órakor táviratilag tudat
va lesz a bpesti normál idő, mely szerint az állomások órái ponto-'
san igazítva lesznek s így föltehető, hogy a vasúti idő elég pontos
arra, hogy megbízhassunk benne s hogy mint leghasználhatóbb idő
adatot számitások alapjául fölvétessük.
A távirdai állomások idejére nézve, különösen a kisebb állo
másoknál, az időnek oly fokú pontossága, mint a vasútaknái, ke
vésbé várható, s azért a távirdai állomások időadatai egy fokkal
kisebb értékűeknek vehetők. A többi időadatok megválasztása már
sokkal bajosabb.
Miután lehetőleg pontos időadatokat kell kiválogatnunk azon
ezélra, hogy azokat a földrengés sebességének és egyéb elemeinek
kiszámításához használhassuk, természetes, hogy a rendelkezésre álló
időadatokat a lehetőleg legszigorúbban meg kell bírálni és rostálni,
csak jgy lesz lehetséges valamirevaló eredményhez jutni. Ha a tu
dósításokban foglalt nagyszámú időadatokat tekintetbe veszszük, úgy
azokból a legnagyobb rósz, a mely csak hozzávetőleg nevezi meg
az időt, vagy nem nevezi meg az időforrást, azonnal kiküszöbölendő.
Hogy az igy fenmaradó, a pontosságnak több vagy kevesebb, vagy
legalább némi látszatával bíró adatokat (számra 85.) tovább össze
hasonlíthassuk és értékükre bírálhassuk, szükséges a különböző helyi
időket egy helynek idejére átszámítani. Miután a vasutak és távír
dák budapesti időt használnak s több igen becses adatot szolgáltat
tak be bpesti időben, azért a különböző helyi időket mind át
számítottam bpesti időre, a mi Erdély négy nagy lapból ál
ló általános térképének (Generalkarte des Grossíürst. Siebenbürgen. Ausgeführt und herausgegeben durch das k. k. milit.
geogr. Institut im Jahre 1863) alapján történt, melyen az egyes
helyeknek a legközelebbi délkörtől való távolsága pontosan lemérve
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s a bpesti délkörre (a mely 36°43'-nek Perrótol felvétetett a ha
sonló méretű térkép nyomán) vonatkoztatva lett. Ily módon átszá
mítva ós aztán összehasonlítva a bpesti időket, azonnal feltűnt, — a
földrengés központi területébe eső vasúti állomásoknak (M.-Ludas,
Koosárd, Felvinoz) legmegbízhatóbb időadatait tevén első helyre —
hogy az időadatoknak legnagyobb része használhatlan, a mennyiben
a megrengetett területnek határaihoz közel eső helyek nagy részé
nél közel ugyanazon, néha még kisebb idők jöttek ki, mint a fennemlitett vasúti állomásokban, vagy pedig a leginkább megrengetett
központi területnek egyes helyeire nézve feltűnő nagy időértékek
származtak. Mindezen tökéletes ellenmondásban álló időadatoknak
kiküszöbölésével végre csupán a következőket tartottam meg, mint
a helyes időt több vagy kevesebb valószínűséggel megközelítőket.
A következő táblázatban az idők rovatai alatt a kövér betűk
kel nyomott számok a közvetlenül észlelt, a közönségesen nyomot
tak ellenben az átszámított időket jelentik.

P. sz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
19
20
21
22
23

A hely neve
Maros-Ludas vas. áll.
Torda
. . .'-'.. .
Koesárd vas. áll. .
Pelvincz vas. áll. .
Medgyes
. . .
Kolozs-Kara vas. áll.
Sibot . . . . . .
Besztercze . . .
Gsúesa .
. . .
Berethalom .
Maros-Vásárhely .
Gyula-Fehérvár
Zalathna
. . .
Vajola . .
Új egyháza .
Kolozsvár
Vajda-Hunyad
Segesvár . .
Szászváros .
Zilah . . ,
Déva . . .
Szász-Eógen
Nagyszeben .

A hely
hossz, foka Helyi idő.
Ferrotól

Bpesti idő.

41°45'20" 6°38'9"
41°26'40" 6°38'
41°33'
6°39'20"
41°28'20" 6°39'12"
42°1'10" 6*45'
41°28'7" 6°43'45"
41°5'6" 6°42'28"
42°10'15"
40°29'
6°40'4"
42°12'
6°47'30"
42°13'
6°47'
41°15'
6°44'8"
40°53'3O" 6°43'
42°17'
6°49'
42°7'
6°48'
41°16'15" 6°45'
40°34'
6°43'
42°27'45" 6"50'59"
40°52'15" 6°45'
40°44'20" 6°45'
40°34'
6°45'
42°22'35'' 6°53'17"
41°49'
e°5r

6°18'
6°19 6"
6°20'
6°20'U"
6°23'48"
6°24'45"
6°25'
6°25'
6°25'
6°25'34"
6°25'
6°26'
6°26'18"
6°26'44"
6°26'24" '
6°26'47"
6°27'36"
6°28'
6°28'23"
6°28'55"
6°29'36"
6°29'39"
6°30'36"
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meinek kiszámításánál alapul vevésót meg fogjuk kisérteni. Azon
ban jóllehet ezeknél is már előre több kétes adat tűnik fel; minda
mellett egyelőre nem vetjük el őket, mert a földrengés elemeinek
kiszámitásánál leginkább ki fog tűnni azoknak is tarthatatlansága.
Annak a megbirálására, hogy ezen időadatok közül a pontosságban
melyek állanak a legmagasabb és melyek alantabb fokon, szüksé
ges a földrengésnek egyéb adatait is, kivált a földhullámzás, irá
nyát különböző helyeken és az ebből megkeresendő felületi közép
pontot, behatóan tekmtetbe venni; ezen okból e helyen tovább nem
keressük ezen megtartott időadatok pontossági fokozatát, hanem
hagyjuk annak megállapítását azon fejezetre, a mely a földrengés
elemeinek kiszámítását fogja tartalmazni.
Fölemiitettem már a 4-ik fejezetben, hogy az oet 3. reggeli lö
késeket és rázkódásokat megelőzőleg is mutatkoztak a bekövetkező
földrengés némi előjelei. Itt lesz most helyén a tudósításokból elő
sorolni az észlelteket, hogy láthassuk, van-e valami megegyezés azok
ban, különösen az időpontra nézve, melyben jelentkeztek.

Az oet. 3-ki reggeli földrengést mégelőző rengések.
1. Déva: Dobay Károly tudósítása szerint az oet. 3-ki f. rengést
megelőzte pár hónappal előbb egy másik föl nem jegyzett,
melyet pár óra időközben két izben érzett; úgy hogy az oet.
3-ki már a 3-ik ezen évben. Oet. 2-án éjjel 10° 30—35'-kor
többek állítása szerint a reggelinél kevésbé hatályos f. r.
2. F e n y ő f á i v á : oet. 2-án éjjel 11° felé megrezzent a ház ós zú
gás volt hallható a padláson alig néhány m. perezig.
3. K o l o z s v á r : a „Kelet" 228. sz. szer. a hegyekben lakók az
egész vasárnapra virradó éjjel időközönként csendes morgást
hallottak.
4. K o l o z s v á r : Egy fiatal ember, ki a majorok közt egész éjjel
fenn volt, azt beszélte, hogy éjjeli 12 óra után is érzett gyen
ge rázkódást.
-%
5. K ő h a l o m : egy lakos szerint reggeli 4°-kor is lett volna gyen
ge földingás.
6. M.-Ludas: a vásárra bejövök beszélték,-hogy úgy 1 és 2° közt
éjjel a reggel hallott morajnál gyengébbet észleltek.
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7. M.-CsesztVe: a szolgabíró szerint itt 2. ós 3-ka közt éjjel 12
óra tájban gyenge földingást érzett.
8. M e d g y e s 98«. Vannak, kik állítják, hogy a megelőző éjjel is
éreztek f. rengést.
9. M e d g y e s 986c. Némelyek állítják, hogy ugyanaz nap reggel
3 órakor is éreztek volna földmozgást.
10. N a g y - S z e b e n : Eeissenberger reg. 6°-kor észlelte a légnyo
mást s abban a pillanatban egy elég erőteljes lökést; ennek
ideje bpesti idő szerint 5° 41'.
\
11. S e g e s v á r : oet. 2-ról 3-ára virradókig 12° és 1° között dólnyugoti irányból 2"-ig tartó hullámzó földingás volt Segesvárt
érezhető.
12. T o r d a 154a. Szavahihető egyének állítják, hogy a megelőző
éjjel 11 órákor is érezték a rengést.
13. V e l k é r : 2-ról 3-ra éjjel 11 és 12 óra közt f. rengést érez
tünk, mélynek tartamát azonban nem állapithatom meg.
Ezen észleletekből az tűnik ki, hogy a megelőző éjjel és ko
rán reggel is több helyen éreztek már gyenge földmozgásokat. Az
időadatok — az iga,z — nagyon is tág határok közt ingadoznak,
de tekintve a földmozgások csekélységét ós pontos időmeghatározás
ra kedvezőtlen napszakot, pontos észlelés nem is várható. Mégis a
meglevő pontatlan észleletekből is azt vélem következtethetni, hogy
egyszer éjfél előtt '/,11-12 óra közt lehetett az első, éjfólután 2—-3
óra tájban a második, 4 óra tájban egy harmadik és Eeissenberger
tanár észleleté szerint 6 órakor (Szebenben) egy negyedik gyenge
föifmozgás. Egy szóval, én ezen megelőző gyenge földingásokról szó
ló tudósítások hitelességében legkevésbé sem kételkedem, ós igen
nagy mértékben valószínűnek tartom, hogy azon földalatti erőbeha
tás, mely az oot. 3. reggeli erős földrengést előidézte, már a meg
előző este kezdett működni, hogy nagyobb megszakításokkal újra
meg újra támadott, míg végre reggel 6 és 7 óra közt a legnagyobb
tokra hágván, tetemes földrázkódást okozott. Valószínűnek tartom
ennélfogva a 4. fejezetben felemlített azon észleleteket is, melyek
szerint a reggeli tetemes földrázkódásnál is mutatkozott volna meg
szakítás vagy szünet; csakhogy é-n úgy hiszem, hogy ezen szünet
nagyobb lehetett, mint 2—3', a'mennyire becsülte a tudósító.
, „ Ha mindezt elfogadjuk, akkor áll, hogy az oct. S-ki kó>
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zóperdélyi földrengés gyenge földmozgásokkal már
oot. 2-án e s t e 10 óra t á j b a n k e z d ő d ö t t , h o g y k i s e b b
i d ő k ö z ö k b e n ezen g y e n g e i n g á s o k t ö b b s z ö r i s m é t l ő d 
t e k , s hogy r e g g e l 6 és 7 óra közt a l e g e r ő s e b b l ö k é s 
sel befej e z ő d ö t t .
*
*
A mi pedig az oet. 3-ka után itt-ott, de különösen Brassón
is észlelt gyenge földingásokat, valamint a deoz. 14-én éjjel a Osikszékben és deoz. 25-ón Brassó környékén, Oláhországban és déli
Oroszországban tapasztalt földrengéseket illeti, ezekről határozottan
állitható, hogy semmi összefüggésben nincsenek már az oct. 3-kival, azaz, hogy azok egészen más rengési középpontból indultak
ki. Az ezekről szóló tudósításokat is gyűjtvén, fentartom magamnak,
azokat később feldolgozni ós közölni.
8. A földrengés hatása ,az épületekre, a föld felületére,
vizekre, fákra.
a) A f ö l d r e n g é s h a t á s a az é p ü l e t e k r e . Tárgyaltuk
már a 3. fejezetben, hogy a földrengésnek központi területén, vagy
is a legerősebben megrengetett területen belül, melynek nagyságát
k. b. 18 % • geogr. mfdnek meghatároztuk, csaknem minden
kőépület szenvedett többé kevésbé a földrengés által. A hatás leg
nagyobb foka abban mutatkozott, hogy az épületeknek egész falai
beomlottak, vagy omlófólbe jutottak; valamivel kisebb foka pedig
abban, hogy a falak, bolthajtások, mennyezetek össze-vissza repe
deztek, a kémények ledűltek, megtörtek, megbomlottak s téglái
messze lerepültek ; a tetőkről, tűzfalakról a cserepek, tégla, vakolat
hulladozott; végre a hatás legkisebb foka a falaknak, bolthajtások
nak ós mennyezeteknek csekélyebb megrepedésében mutatkozik. A
hatásnak két erősebb foka, a mint a tudósításokból meggyőződhe
tünk, csupán a központi rengési területen jelentkezett, leggyengébb
foka ellenben a második rengési övben, sőt igen elvétve még a har
madikban is mutatkozott még. Az épületeken történt károk nagysá
gának megitélése nem tartozik ugyan ide, de a tudósitásokból és
saját tapasztalásomból mégis állithatom, hogy az, ha összeszámittatnók, igen tekintélyes összegre rúgna, s hogy épen ezen körül-
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menynél fogva is ezen közóperdólyi földrengés mindenesetre jelen
tékenyebb és intensivebb ily természeti tünemények közé sorolható.
Az épületekre gyakorolt romboló hatásra vonatkozólag általá
ban az összes tényekből a következő tapasztalatok vonhatók le:
a) Csupán a kőházak sérültek meg tetemesebben, a faházak
csak megrázattak, vagy egy tudomásomra jött esetben (Kutyfalvi
korcsma) a kőalapon kissé eltolattak.
b) A kőházak is annál inkább szenvedtek, mivel magasabbak,
nagyobb téri elfoglalók és tömörebbek; a bolthajtásos épületek sok
kal többet, mint a stakaturás házak.
c) Azon kőépületek, melyek magas dombokon, meredek par
tok vagy ponkok szélén állanak, aránylag legtöbbet szenvedtek; igy
különösen a f.-ujvári kastély is.
d) A Maros régi árterén, tehát bizonyára görély- ós porond
telepen fekvő kőépületek, mint a vasút mentében álló őrházak ós
állomási épületek, aránylag többet szenvedtek, mint a régi folyó ár
tér partjain fekvők.
e) Végre a hosszura nyúló kőépületek közül többet szenvedtek
azok, melyeknek hossza a földhullámzás irányával teljesen vagy leg
alább közel összeesett, mint azok, melyeknek hossziránya keresztben
állott a földhullámzás útjára.
Mint nevezetes .esetet különösen ki kell emelnem azt, hogy
mig a közeli F.-Ujváron ós Felvinczen nagyobb kőépületek igen sohat szenvedtek, addig M.-TJjváron a í. rengés oly gyenge fokban
lépett fel, hogy kár semmi sem történt s az épületekre eszközölt
hatások alig számbavehetők. Ha a földrengés itten hasonló erővel
működik, mint a közeli Felvinczen 4g F.-Ujváron, akkor a gépház
nak feltűnő magas ós nyúlánk kéménye aliggPállhatott volna meg,
holott valóban a legkisebb repedés sem mutatkozott rajta. Ha ezen
feltűnő ténynek okát keressük, nem nehéz azt a hatalmas sóbánya
üregeknek létezésében megkapni. Ezen bányaüregek a város előtt
északnak fekszenek, tehát az innen és az északnyugot felől érkező
földhullámoknak útjában feküdtek; ha tehát ezen irányok valamelyi
kéből jött a földmozgás — a mit közvetlen észleletek is igazolnak—
akkor a bányaüregekbe kellett előbb ütközniök a földhullámoknak,
azok által megtöretniük s erejükben tetemesen csökkenve folytathat
hatták, csak utjokat az üregeken túl, tehát közvetlenül Maros-Ujvá-
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ron és az üregek felett, tehát a sóbányatelepen. Ez a magyarázata
a fenemiitett feltűnő ténynek s nem ellenkezik az elmélettel, még
kevésbé a tapasztalatokkal. így ismeretes tény az, hogy sz. Januarius kőszobra .Nápolyban a legerősebb földrengések alatt is mozdu
latlanul marad, mivel a hid, melyen áll, terjedelmes pinezék fölött
fekszik, melyek a földhullámokat megtörik. Dólamerika földrengések
által igen gyakran meglátogatott területein egyes szűkkörü területek
a legborzasztóbb földrengéseknél is érintetlenül maradnak; a lakósok
ezeket földrengési Indáknak nevezik s azt hiszik, hogy a földben
alattuk nagy üregek ós barlangok nyúlnak el, a mi nem épen va
lószínűtlen.
A m.-ujvári érdekes és szerencsés tapasztalatból tehát még a
földrengés irányára is határozottan lehet következtetni, Á bányaüre
gek helyzete a városhoz ugyanis északról—ószaknyugotról jövő föld
hullámokra enged következtetni; egyéb irányokból semmi esetre nem
jöhettek a földhullámok, különben a város középpontjának számos
kőépületei bizonyára jobban megérezték volna azoknak, hatását.
b) A f ö l d r e n g é s h a t á s a a föld f e l ü l e t é r e . Ide kelle
ne sorolnom először is az állítólag keletkezett földi hasadékokat.
Ilyenekről három helyen van ugyan említés téve, (u. m. 92a, 926
ós 896) de mindenütt a kellő fentartással, úgy hogy semmiesetre
sem tekinthető bebizonyított ténynek. M.-Süllye határán még gőzt
is láttak volna fölszállni ilyen földhasadékból (?), de hogy névleg
kicsoda, nem lehetett megtudni. Ezen okból földhasadókok képző
dése bebizonyított ténynek nem tekinthető.
• A mit Kakasfalváról jelentenek, hogy t. i. ezen helységnek
vízmosások és árkok által úgy is nagyon szétszaggatott határa azok
közelében néhány uj repedést és földcsuszamlást fölmutat; az esak
nem tekinthető földhasadásnak, habár tényleg a f. r. előidézhette.
Igen érdekesek azok az észleletek, a melyek a föld felületének
látható hullámzásáról tanúskodnak. Ilyen első sorban B. Kemény
Endre észlelete, ki a szabadban, hegytetőn állva, világosan látta,
hogy nyugot felől az erdő fáinak erős rázkódása mellett mint köze
ledett álláspontja felé a föld hullámzása s elérvén azt, keletnek ha
sonló tünemények közt mint távozott. Hasonló észleletét tett a 16a
tudósítás szerint Albert Lajos birtokos gazdasági segéde is a
szabadban.
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A maros-hidasi hidvámos világosan látta (92b szer.), hogy a
liidtól ENyNy.-nak vagy 1000 lépésre fekvő Gr. Bánffy-féle ház
mint sülyedt és rögtön emelkedett ismét — a földhullámzás kö
vetkeztében.
Hasonló észleletről tudósitanak Tordáról is (154a, b) ós Gerendről (60) is; különösen kiemelve van innen, hogy a föld nyugotról keletre meghintázta magát; a faházak, kőépületek recsegve haj
longtak a földnek hullámzatos himbálódzása alatt.
Ezen és számos hasonló, bár kevésbé határozott észleletekből
tehát az tűnik ki, hogy a földnek hullámvetése, hullámzása a köz
ponti területen belül elég nagy volt arra, hogy a kedvező álláspon
ton levő szemlélőnek igen jól feltűnjék.
Egyébként számos tudósitásban, melyek a központi területen
kivül eső helyekről származnak, szintén jól ki van emelve az az ér
zés, mintha a föld lábaik alatt kidomborodott és azonnal sülyedt
volna; vagy hogy oly forma volt az érzés, mint mikor az ember
sajkában ül ós gyenge hullámzás emelgeti ós ringatja azt; vagy —
miként Disznajóról irja Farkas L. a Keletnek — az utczán járók
kelők léptükben emelkedtek és sebesebben tették a szokásosnál léptü
ket stb., melyek mind csak a föld felületének gyenge hullámzó moz
gásából magyarázhatók ki. E mellett szól továbbá még
c) A f ö l d r e n g é s h a t á s a a v i z e k r e ós fákra. Igen ter
mészetes, hogy a víz nagy mozgékonysága miatt, akár kis, akár
nagy tömegekben, igen érzékeny a föld legcsekélyebb ingásaira, s
hogy a hány észlelőnek csak alkalma volt a víz felületét akár edé
nyekben, akár a szabadban a földrengés pillanatában megfigyelni)
mindannyi a víz hullámzását, ingását ós bizonyos irány felé kilocscsanását kiemeli, mely tények igen becses adatokul szolgálhatnak a
földrengés irányának meghatározására is. A megrengetett területnek
legnagyobb vize, a Maros folyónak szokatlan hullámvetósót, rögtöni
földagadását és leapadását, nem egy helyen észlelték, úgy hogy ezen
tényhez kétség alig férhet, annál kevésbé, miután kimagyarazasa
sem okoz nehézséget senkinek. Nem is tartom tehát szükségesnek,
hogy ezen ténynyel behatóbban foglalkozzunk.
Ennél sokkal érdekesebbek azok az adatok, melyek a föld
gyomrában kerengő vizekben történt változásokat constatálnak. Ezek
Orv.-term.-tu4. Értesítő II.
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nem nagy számmal vannak s megérdemlik, hogy itt együttesen föl
soroljuk őket.
Kolozs-Kara vas. állomás (70 sz.) kútjának a vize meg
zavarodott.
M a g y a r - N á d a s vas. áll. (86 sz.) Az épület melletti forrás
erősen megáradt, a víz zavarossá és édessé vált.
S z á s z v á r o s (138a) Egy kerti kútnak a vize zavaros lett.
Szász-Vesszős (140.) Egy kútnak vize a földr. után köz
vetlenül teljesen kiapadt, de nem sokára újra megtelt vizzel.
S z i l á g y - S o m l y ó (148a) A Szt. Háromság tere sarkán le
vő kútnak vize eltűnt a földrengéskor. Azóta a kút vizetlen.
Aránylag tehát nagyon csekély számú esetek figyeltettek meg
a talajvizek változásaira nézve; de ezek oly feltűnők, hogy könnyű
volt akárkinek észrevennie azokat. Ha pontosabb megfigyelések és
némi vizsgálatok is tétethettek volna, meg vagyok győződve, hogy
csekély változásokat bizonyára mindenütt ki lehetett volna mutatni.
És ezek nagyon is természetesek, ha meggondoljuk, hogy a föld
rétegeit átható s finom erekben leszivárgó viz azoknak legcsekélyebb
megrázkodása által is mily könnyen téríttethetik el útjából vagy zavartathatik fel. Inkább azon kell csodálkozni, hogy több ilyen fel
tűnő változás nem törtónt, mint a mennyit a tudósítások fölemlíte
nek; mint hogy azokat legkevésbé is kétségbe vonnók.
A f ö l d r e n g é s n e k a fákra és egyéb növényekre való me
chanikai h a t á
több helyen észlelték, s ezek azért igen ne
vezetesek ós fontosak, mert módot nyújtottak a földhullámzás köz
vetlen megfigyelésére. B. Kemény Endre épen vadászaton lóvén,
Cfambucz ós Hari közt a hegytetőn állva világosan látta, hogy az
erdő ritkás vén fái k. b. EJSTy.-nak mint rázódnak meg hevesen,
hogy ezen rázkódás erős suhogás kíséretében gyorsan közeledett fe
léje és álláspontján túl DK.-nak haladt tova. Oláh-Szilváson egy
gazdászati segéd egészen hasonlót észlelt az erdő bokrain; a vinczellérek pedig látták, a mint a szőlők karói mind egymáshoz csa
pódtak. S z á s z - V e s s z ő s ö n cselédek látták, hogy az udvaron álló
nyárfák a földrengés alatt csaknem a földig hajladoztak. Tordán a
szabadban jól kivehették, hogy a kukoricza táblák erősen hullám
zottak, s az egyes tők 5—8 cent. távolságig inogtak ide-oda. Krak
kón a gyümölesfákról a f. r. következtében a gyümölcs hullott; hogy
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mind lehullott volna, miként a tudósitás jelenti, az már nagy
kérdés.
Ezen és hasonló tünemények érdekességüknél fogva csakugyan
megérdemlik a különös fölemlitést és adandó alkalmakkor a meg
figyelést és pontos leírást.
9. A földrengés hatása emberekre és állatokra.
Ez alatt nem a földrengés közvetleu mechanikai hatását ér
tem, mely szerint a fenálló emberek ós állatok dülöngöznek vagy
el is esnek a földlökés következtében, vagy hogy sok ember még
szédülést is kapott a földmozgásra; sem azt a kedélyre gyakorolt
hatást, miszerint emberek és állatok a váratlanul bekövetkező ese
mény által meglepetve, többé kevésbé megijednek, s rendesen fu
tásban keresnek menekvést, mert az ilyen hatások természetesek és
külön magyarázatokra nem szorulnak; hanem az a kérdés, hogy az
ember testében megelőzőleg okoz-e physiologiai változást, s hogy az
állatok finomabb érzékeiknél fogva csakugyan korábban érzik és
jelzik-e feltűnő nyugtalanság által a bekövetkező földrengést. Erre
vonatkozólag egy pár észlelet csakugyan fekszik előttünk. Csúcsáról
jelentik, hogy egy különben vig társaság a földrengést megelőző es
te sajátságos nyomott' hangulatban volt. Ezt azonban senki sem fog
ja a másnap reggel bekövetkezett földrengésnek tulajdonithatni, mi
után a legcsekélyebb oki összefüggésnek még látszata sem képzelhető.
Több helyről jelentik, hogy házi állatok pár perczczel vagy
rövidebb idővel a földrengés beköszönóse előtt feltűnő nyugtalansáságot mutattak. Ezen észleletek azt bizonyitanák, hogy az erős föld
lökést helyenként gyenge földrezzenések megelőzték, melyeket az
ember nem, de a finomabb érzékű állatok megérezték.
Gy.- F e j é r v á r r ó l jelentik, hogy egy házi eb a földrengés
előtt 3—4 nap óta, de a földrengés előtti este különösen nagyon
ingertilt volt és szokása ellen az utczára futott és sokat ugatott; a
pávák pedig, melyek már september óta hallgattak, a földrengést
megelőző éjjelen erősen kiabáltak. Ezek ismét olyan tények, melye
ket bajosan lehet az oct. 3-ki földrengéssel oki viszonyba hozni.
Lehet, hogy egészen más okból nyugtalankodtak az emiitett állatok,
a melyet felfedezni nem sikerült; vagy meglehet, hogy az oct. 3-ki föld8*
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rengést megelőzőleg gyenge földrezzenések hébe-hóba csakugyan tör
téntek, a mint a számos helyről beküldött jelentések szerint valószí
nű is, hogy az oct. 3-át megelőző este és éjjel is történtek ilye
nek; határozott véleményt alkotni magának ezen esetekből azonban
épen nem lehet és szabad.
10. A földrengés iránya közvetlen észlelések szerint és
annak hatásaiból következtetve.
A földrengés irányának közvetlen észlelése nem olyan egyszerű
és könnyű dolog, mint a minőnek sok észlelőnek feltűnik; ha pedig
annak egészen pontos meghatározása kivántatnók, akkor ilyen kö
vetelménynek nagyon ritkán lehetne megfelelni. Kitűnik ezen íté
letnek igazsága azonnal, mihelyt egy pillantást vetünk a térképre,
melyen a különböző észlelők által jelentett irányokat minden bírálat
nélkül bejegyeztük. Láthatjuk azonnal, hogy egy-egy helyen, honnan
több tudósítás érkezett be, csaknem minden tudósító más-más irányt
jelölt meg, s hogy ezek igen gyakran tökéletes ellentétben állanak
egymással, nyilván azért, mivel az iránynak megítélése többnyire
subjectiv érzésből ós fölfogásból törtónt. Nem lehetetlen ós valószí
nűtlen ugyan, hogy a földhullámzásnak eredeti iránya különböző
akadályok következtében, annyira megtöretik, elhajlittatik, sőt talán
még vissza is verődik; de hogy egy és ugyanazon helyen oly elté
rő és teljesen ellentétes földmozgások történjenek, az már kevésbé
hihető.
Ezen okok miatt, mielőtt a földhullámzás irányából valamire
következtetni lehessen, szükséges előbb a beérkezett összes adatokat
ós tényeket megvizsgálnunk s ha lehet, ezekből elég valószínűséggel
megállapítani a többé-kevésbé pontos irányt, és pedig vagy csupán
általában az úgynevezett azimuth irányt, vagy ha lehet részletesen
azt is, hogy a földhullámzás honnan jött és merre ment. Az azi
muth irányt általában az észlelt égtájak szerint a térképen egyenes
vonallal, az irányt pedig, a merre a földmozgás haladt, az egyenes
vonal végén nyilhegygyel jelöltem meg a térképen.
Föltéve, hogy a földmozgás egy felületi középpontból, vagy
helyesebben kis térből indul ki, nem pedig több helyből egyszerre;
elméletileg a támadt földhullám ezen középpontból kör-körösen fog
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kifelé terjedni, éppen úgy, mint a hogy a vízhullámkörök terjednek
egy tiszta tükrü tóban, ha követ vetünk belé, vagyis a földmozgás
mindenütt a körsugarak irányában fog kifelé haladni. Ha a föld
kérge oly egynemű volna, mint a tó vize, legkisebb ok sem volna
arra, hogy a földhullámoknak tökéletes körkörös voltát kétségbe von
juk ; de tudjuk azt, hogy földünk kérge nagyon is különnemű, kü
lönböző réteges és tömeges kőzeteknek a mozaikja, mely kőzetek
azonkívül számtalan szakadások, vetődések, sőt üregek és csatornák
által is át vannak hatva, melyek a földhullámok egyenletes terjedé
sét mind gátolják és módosítják. Ezenkívül azt is föl kell még ten
nünk; hogy az a lökő erő, mely a föld felülete alatt bizonyos mély
ségben megindítja a földhullámokat, ha nem is pontra, de legalább
nagyon kis és úgy szólván köralaku térre hasson; mert ha p. hoszszura nyúlt felületre hat egyszerre, a mi szintén nem lehetetlen, ak
kor a keletkező földhullámok mindjárt nem köröket, hanem többékevésbé megnyúlt elypsiseket fognak leírni.
A földrengések ezen elméleti föltóteleiből következtethető, hogy
. a földhullámok terjedése soha sem lehet tökéletesen körkörös, de
ezen alakhoz fog közel állani, ha a hulláminditó lökés kis területre
hatott; ellenben többé-kevésbé megnyúlt elypsis alakú lesz a föld
mozgás haladása, ha a hulláminditó erő hosszú felületet ért. Az el
ső esetben az észlelt földhullámzási irányok kellően meghosszabbít
va, visszafelé mind egy pontban vagy kis területen fognak talál
kozni ; a második esetben pedig átmetszéseik egy vonalat vagy
hosszúra nyúló keskeny földszallagot fognak eredményezni. Ezen két
lehetőség a földhullámzás irányainak kritikai vizsgálatát és pontos
meghatározását megint igen nehezíti. A helyes irány megitólósénél
azonban némi támpontokat nyújthat a földrengés felületi kiterjedé
sének módja és alakja is, melyet a 3. fejezetben már megállapítot
tunk; mert a különböző rengési övek alakja ós kiterjedési módja
bizonyára szoros kapcsolatban áll, illetőleg egyenesen függ a föld
hullámok terjedési módjától ós így a központi inditó erő hatásának
módozataitól is.
A földhullámzás valódi irányának a megítélése azonban a legtárgyilagosabban az épületekre való hatásából történhetik s azért
erre különös súlyt kell fektetnünk.
Az irányadó elvek, melyek szerint ezen hatásokból ítélni és
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következtetni lehet, ki vannak bőven fejtve Mailét Bobért1) hires
munkáiban ós Falb Eudolf2) földrengési munkájában is, mely utób
bi könnyebb hozzáférhetősége és világos fejtegetései miatt inkább
ajánlható. Lássuk egészen röviden ezen elveknek főtételeit, mielőtt
az észlelet! adatok bírálatába ós vizsgálatába ereszkednénk.
1. Az épületek falaiban keletkező repedések a földlökés irá
nyára merőlegesen haladnak, s ennélfogva ilyen repedésekből kö
vetkeztetni lehet a földmozgás azimuth irányára, de nem egyúttal
arra is, hogy honnan jött ós merre haladott a földhullám.
2. Ha az épület fala derékszögesen áll a földlökés irányára;
akkor többé-kevésbé vízszintes hasadékok állanak elő benne, ha a
lökés elég erős volt arra, hogy a falat úgy szólván megtörje; vagy
pedig a fal a plafondtól többé-kevésbé elválik.
3. Ha a fal hossza a földhullám haladási irányával összeesik,
akkor egész hosszában a földhullám mozgásait követve megtördelve
lesz és függőlegesen néha ferdén is fölülről lefelé ható repedések
képződnek benne. (26. ábra II.)
4. Oly irányú földlökéseknél, melyek sem a falak hosszában,
sem azokon épszögesen nem haladnak, hanem ferde szög alatt érik
azokat, szabály az: hogy az épület azon sarkán, melynél A alakú
repedések mutatkoznak, behatott, ellenkező sarkán pedig, hol a re
pedések V alakban láthatók, kihatott a földlökés. Vagy pedig még
gyakoribb eset az épületeknél az, hogy a megtámadott sarokba öszszefutó mindkét fal elválik az épület mennyezetétől vagy bol
tozatától.
5. Ha a földlökés oly erős, hogy a tárgyakat feldönti vagy
épületrészeket is ledönt, akkor általános szabály az, hogy merre a
tárgyak dőlnek és merre az épületek törmeléke hull, azon irányból
jött a földmozgás. De ez csak azon esetben áll, ha a tárgyak sza
badon állanak a földön, s az épületrészek, p. különösen homlokfa
lak, csakugyan dűlhetnek is azon irányban; mert ha ezen oldalon
») First Report upon the Faot of Earthquakes, Transact. of the British
Assoc. for 1850. ós Jeitteles Henr. Laj. által németül kidolgozva: »Über Erdbeben und die Beobaclitung der dabei vorkoinmenden Erscheinungen, nach R. Mai
let (in „Admiralty Manuál of scientific Enquiry III. Edit. London 1859.) a kas
sai cs. kir. áll. gynm. 1860. tanévéről szóló értesitőjébea.
2
) Gedanken und Studien über Vulkanismus. Graz, 1875 p. 187.
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lökés miatt épen az ellenkező irányban kell dőlniök. Bajos továbbá a
szabadon álló tárgyak eséséből következtetni a földmozgás irányára,
ha azok nem földszinten, hanem az épület magasabb részeiben van
nak, mert akkor már bonyolódottabb viszonyok állnak elé.
6. Az épületek legmagasabb részeiről, különösen a kéményeik
tetejéről lebomlott ós levetett téglák elrepülési iránya szabály szerint
pontosan megjelöli a földlökésnek irányát is, az az a téglák arra
repülnek, merre a földmozgás halad. (1. a 26. ábrán H épületen
tt't".)
7. Egész épületekre nézve azon általános szabály állitható fel,
hogy azok, melyeknek hosszvonala a földmozgás irányára épszögesen áll, általában kevesebbet szenvednek, mint azok, melyeknek
hossza a földhuUámok haladásával összeesik; továbbá, hogy a leg
több pusztítás ezen esetben főleg a hosszúra nyúlt épület két végén
mutatkozik, a melyek egyikén t. i. bement, s másikán kijött a föld
hullám. Azon épületek, melyeken a földhullámok ferdén haladnak
keresztül, különösen az ellenkező két sarkakon repedeznek össze leg
erősebben, a melyeket t. i. a földmozgás iránya összeköt. Végre
általában az is áll, hogy az épületnek azon vége szenved legtöbbet,
melyet a lökés legelőbb ért.
8. Könynyen kimozditható függő tárgyak ("mint pl. függőlám
pák, órák ingái stb.) és csepfolyó testek, tehát különösen a víz ki
sebb-nagyobb edényekben, a föld felületének legkisebb mozgásai
irányában nagyon érzékenyek lóvén, az előbbieknek lengési, az utób
binak hullámzási vagy kiloesesanási iránya rendesen pontosan meg
mutatja nekünk a földhullám azimuth irányát; s ezek annál inkább
figyelemre méltók, mivel a hatás a földingás elmultával is még jó
ideig észlelhető. A csavart zsinórokra függesztett templomi lámpák
azonban nem bizonyodtak be a legutóbbi földrengésnél jó ingákul,
mivel ezek a földlökésre csakhamar keringő mozgást vettek fel.
Mindezek oly tótelek, melyeket a mechanika elveiből könnyen
ki lehet magyarázni, s melyeket a gyakorlatban megtestesítve lehe
tett szemlélnem az oet. 3-ki földrengés által leginkább megrázott
területen.
Lássuk tehát, mennyire lehet a meglevő adatokból a legneve-
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zetesebb helyeken észlelt földrengés irányát lehetőleg közelítőleg
megállapítani.
A b r u d b á n y a . Az innen jelentett irány sehogy sem talál a
szomszéd helyeken észlelt irányokkal. Nem valószínűtlen az éppen
ellenkező, t. i. EK—DNy. irány.
A.-Detrehem. Azon hatásból, miszerint itten egy hordó az
ászokról Torda irányában lecsúszott, következtethető, hogy a föld
mozgás innen, tehát DNNNy. irányból jött.
B e s z t e r c z ó r e nézve a vederből kilocsesanó viznek iránya
(IKK.) által meghatározott földhullámzási irány teljesen megbízható.
B e r e t h a l o m . Azon hatásból, hogy egy délnek néző falon
lógó gitár hurjaival a fal felé megfordult, azt lehet következtetni,
hogy a földhullám é s z a k r ó l d é l n e k m e n t , ennek következté
ben a fal tehetetlenségénél fogva északra dűlt, a gitár pedig délnek
elmaradván e közben megfordulhatott.
B á n f f y - H u n y a d r a nézve, bár határozott tények nem szól
nak egyik vagy másik irány mellett, mégis a dél-északi irányt tar
tom valószínűbbnek; de ezen esetben is a földmozgás eredeti irá
nyának a gyalui havasok tömegében meg kellett töretnie.
Brassó. Az innen, tehát a földrengés határpontjáról jelentett
egyik irány (K.—Ny.) nem bír semmi valószínűséggel, inkább az
ellenkező; a másik t. i. DDNy.—EBK. irány annyiban valószínűbb,
a mennyiben ezen irányban fekszik S.-Szt.-György, hol a földren
gést tényleg észlelték még, erre pedig a földhullám a brassói hegy
ségtől visszaverődhetett.
C s ú c s á n az irány egy lámpának lengéséből határoztatott
meg, tehát megbízható.
A O s o m b o r d r ó l jelentett irány (K.—Ny.) valószínűbben
épen ellenkező lesz (Ny.—K.)
D é v á r ó l a legtöbben DNy.—EK. irányt jelentettek; csupán
egy tudósítás szól határozottan ellenkező (EK.—DNy.) irányról. Én
az utóbbit tartom helyesnek s a tévedést onnan származtatom, hogy
a múlt évi bánáti földrengés még mindenkinek emlékezetében lóvén,
az idei f. r. beköszöntésénél önkénytelenül is arra gondolt mindenki;
másrészt pedig abból is származhatik a tévedés, hogy a földmozgást
mindig a legközelebbi hegyekből kiindulni véljük.
Deós és D e ó s a k n á r a nézve a közel dél-északi irány való-
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szinübb, mint a K.—Ny., annál is inkább, mivel Sz.-Ujvárról is D.
és É. felé hajló irányt jelentenek.
D i c s ő - S z t . - M á r t o n r a nézve az irány legvalószínűbben
ÉNy.—DK.-nek vehető.
E r k e d e n az Íróasztal mozgásából épen oly joggal Ny.—K.
irányú földmozgásra is lehet következtetni, mint az ellenkezőre.
P e l v i n o z . A vas. áll. főnöke szerint a földmozgás iránya
ÉNy.—DK. volt, vagyis ENy.-ról voltak érezhetők a lökések. Az áll.
épületen általam is észlelt ós pontosan fölvett hatások ezen észlelet
tel nem állanak épen ellenkezésben; de az épület falaiban mutat
kozó repedések ós a keleti homlokfal elválása inkább valamivel to
vább Ny., tehát körülbelől ÉNNy. felől jövő lökések mellett szóla
nának. Azonban a városban észlelt hatások az épületeken, valamint
a víznek a kádban való ingási iránya is, határozottan az ÉNy.
irányból jövő lökések mellett tanúskodnak, úgy hogy Pelvinczre nézve
az ÉNy.—DK. irány igen megközelíti a valót.
Felső-Ujvár. Az itteni épületeken észlelt összes hatásokból
ítélve a földlökések körülbelől ÉNNy. felől jöttek s DKK.-nek men
tek, mi mellett határozottan szól az a körülmény is, hogy az inas
a kastély emeletén K.-nek, a kocsisok pedig földszinten Ny.-nak
tántorodtak a lökés következtében.
Érdekes a kastély ész.-nyug. frontján, az erkély felett kiemel
kedő két góthikus oszlop csúcsos tetőköveinek kicsavarodása, a mint
azt a 4. ábrán </-vel kitüntettem, mely mozgás látszólag örvénylő,
de tényleg egyenes lökésből könnyen kimagyarázható, ha fölveszszük,
a mi igen valószínű is, hogy a kőnek tapadása az alapkőhöz nem
volt egyenletes, vagy hogy a kőnek súlypontja nem esik épen alap
jának a közepébe. Mindkét esetben egy a hi nyillal jelölt irányban
jött lökésre a kőnek tehetetlenségénél fogva ki kellett mozdulnia,
de az egyenetlen súrlódási ellenállás vagy a súlypontnak excentritása
miatt oly egyenetlenül, a mint az tényleg meg is .törtónt. Ha a kő
nek nagyságát, súlyát, súlypontját, súrlódási tényezőit stb. pontosan
meg lehetett volna határozni, abból mindenesetre Mailét utasítása
nyomán pontosan ki lehetne számítani a jött földlökésnek pontos
irányát is; de erre több idő ós eszköz kellett volna, igy a hi irány
csak egyéb hatásokból következtetett megközelítő irányok szerint
van választva.

188 —
P.-Ke r e z e s o r a. Innen jelentik, hogy a földrengés a hava
sokból, tehát egyenesen délről jött. Alig hiszem, hogy itt a föld
hullámok teljesen visszaverődtek volna s ezeket érezték volna, nem
pedig az eredetieket, melyek valószínűen E.—D. irányúak.
Felek. Az innen K.—Ny.-nak jelentett irány a valószínűbb
Ny.—K.-nek vehető.
Fog á r a s r ó l három tudósításban három különböző irány em
líttetik, melyek között azonban legvalószínűbb az ENy. - DK.
G ó v á s dia. Az innen jelentett D.—É. irány ugyanazon okok
ból, miket Dévánál fejtegettem, valószínűleg épen ellenkező, t. i.
É.—D.
Gy.-F e j é r v á r r ó l oly eltérő és homlokegyenest ellenkező
irányokat, jelentenek a különböző tudósítások, hogy azokból bizonyító
tények híjában nehéz a legvalószínűbb irányt kitalálni. Mindenesetre
valószínűbbek a sok irányok közt azok, melyeknél a mozgás k. b.
délnek ment, u. m. az E—D. vagy az ÉNy—DK., vagy az EEK—
DDNy., mint az ellenkezők; de ezen három közül választani tárgyi
lagos észleletekből már nem lehet.
A H o s s z u a s z ó r ó l jelentett irány épen ellenkezője a való
színűbb E—D. iránynak.
A K.-Szt.-Királyról jelzett irány tekintve a közel Csúcsa
megbízható irányára, mindenesetre téves.
K o c s á r d vas. áll. Az áll. épületen mutatkozott tetemes ha
tásokból ítélve általában a lökésnek közel Ny. irányból való érkezé
sét kell fölvennünk. Ha különösen a kémény tetejéről K.-nek hají
tott téglák pontos repülési irányát tudnók, egészen jól meg lehetne
határozni az irányt; ez azonban csak találomra van bejegyezve s igy
erre sem lehet súlyt fektetni. Az emelet dólnyugotnak tekintő hom
lokfalának elválása, valamint a hosszfalakban levő számos repedés
is arra enged következtetni, hogy a lökések inkább a D.-hez, mint
az É.-hoz hajló nyugoti irányból jöttek.
A közeli S z é k e l y - F ö l d v á r o n tett ószleleteket is tekintetbe
véve, azoknak nagyobb része szintén kissé délnek hajló Ny. irány
mellett szólnak, névleg a házon mutatkozó repedések ós az edényből
a tejnek kilocsosanása. Ellenben a kinyúló középszárny homlokzatának
csúcsáról leesett kődiszitmóny esési iránya ekkor nem vehető
számba, valamint egy üvegben a virágos eczet ingásának iránya sem,
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a melyek csaknem ellenkező, t. i. ÉÉÉNy—DDBK. mozgásra en
gednek következtetni; ha csak azt nem akarjuk hinni, hogy Föld
váron és Koosárdon két irányú földmozgás jelentkezett közvetlenül
egymásután, a mi absolute nem lehetetlen ugyan, de kevésbé
valószínű.
K o l o z s v á r o n valamint K.-Monostoron is csaknem az
összes észleletek ós a pontosan fölvett tények arra utalnak, hogy a
földhullámzás közel DDK—ÉÉNy. irányban haladt keresztül. Van
nak ugyan egyes tények, melyek K—Ny. felé hajló földmozgásból
jobban magyarázhatók ki, de azok sem zárják ki a közel D—E.
mozgás lehetőségét.
A K o m j á t s z e g b ő l érkezett jelentés szerint egy háznak dél
keleti alapja hosszában megrepedt ós 1—5 crn.-nyire kilöketett he
lyéből is; mely hatásból következtethető, hogy a lökés közel DK.ből jött.
A K u t y f a l v á n á l tett észleletből a f. rengésnek ÉKKK —
DNNNy. irányára következtethetni.
A K ü k ü l l ő v á r o n észlelt hatásokból elég biztosan követ
keztethető, hogy a lökés k. b. ÉNNy.-ról jött és DKK.-nek hatott.
K ő h a l o m b ó l jött tudósitás szerint kétségtelennek látszik,
hogy a földlökés északnyugoti irányból jött, miután egy egyén arra
bukott, s a másik tapasztalat is kimagyarázható ezen irányból.
A M.-Ludason, valamint a vasúti áll. épületén megfigyelt
és leirt hatásokból k. b. ÉNNNy. irányból jövő földlökésre lehet
következtetni s ilyen lökés mellett nem nehéz a két vaskemencze
látszólag forgó mozgását is kimagyarázni. A vaskemenczók három
lábon állván, ÉNNNy.-ról (a 1.9. 20. ábrákon nyilakkal jelölve) jö
vő lökés esetében a kemenczóknek tehetetlenségüknél fogva vissza
maradniuk azaz ezen irányban tovacsuszniok kellé; de mivel azon
vonal irányában, melyen két láb nyugszik, kétszer akkora a súrló
dási ellenállás, mint a másiknak hosszában, melyen a harmadik láb
áll, természetesen a kisebb ellenállás irányában nagyobbat kellé
csúsznia. Ezt bizonyitja a csuszamlás által leirt utak hosszának az
összehasonlítása is. Az egyik kemenczénél (19. ábra) a páratlan láb
(a) 1 crn.-nyire csúszott ÉNNNy. felé; ennek megfelelőleg a má
sik kettő külön-külön jóval kisebb utat irt le ellenkező irányok
ban. A másik kemencze (20. ábra) . páratlan lába (a) 8 crn.-nyire
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csúszott ÉNy.-nak, a páros lábak egyike (b) evvel szemben csak 2
cm.-re K.-nek, a másika (c) pedig 5 cm.-re DDDNy.-nak; úgy hogy
e kettő együttvéve csaknem akkora tért futott be visszafelé, mint az
első előre.
A M a r o s u j v á r o n észlelt tényekből a földmozgásnak épen
ellenkező irányára, mint E.-Ujváron és Felvinczen, t, i. DNy—EK.re lehetne következtetni; de a már kiemelt körülménynél fogva,
hogy t. i. a földhullámok a sóbányaüregek által megtörettek és bi
zonyára elhajlittattak, azon tényekre nem lehet oly súlyt fektetni;
és egyébként igen valószínű, hogy M.-Újvárnak a bányaüreg megett
fekvő része, az erősen megrázkódott F.-Ujvárból tehát EK. felől ki
induló másodrendű földhullámokat érezte inkább, mint a ÉNNy.-ról
érkezőket.
A M a r o s v á s á r h e l y r ő l jött tudósítások egynek kivételével,
— mely épen ellenkező irányt jelöl meg, mint a többiek, — eléggé
megbízhatóan jelölik meg a földhullámok haladási irányát, akár a
Ny—K., akár a DNy—ÉK. vagy DNyNy—ÉKK. irányokat vegyük
is. Legtöbb valószínűséggel bir a közel Ny—K. irány azon hatásra
tekintettel, melyet Paál Kár. tanár emlit fel, hogy t. i. a leomlott
kémények törmeléke K.-nek esett, igy a földlökések irányát egye
nesen jelölve.
M.-Nádas vas. áll. Az innen jelentett irány (DK—ENy.)
megbízható, tekintettel arra, hogy a Kolozsvárt észlelt iránynyal kö
zel megegyez, s hogy az áll. épületnek csakugyan a délkeleti oldala
repedt meg egy kissé.
M.-Bükkös. A B. Kemény Endre kastélyán esett repedések
ből ós falelválásokból elég közelítőleg ENyNy. irányból jött földlö
késre lehet következtetni. Ezt B. Kemény direct észlelete is megerő
síti, a mennyiben a Galambucztól délre emelkedő tetőn állva álta
lában a nyugoti irányból jönni ós kelet felé haladni látta a föld
hullámzást.
M.-N.-Z sombor. Innen azt jelentik, hogy egy kemencze el
dűlt E. irányban. Ez azt mutatná ugyan, hogy a lökés E.-ról jött,
de ez nem valószínű; sokkal valószínűbb az ellenkező s hogy a ke
mencze E.-nak dűlőfélben volt, mert másként alig dűlhetett volna
fel Zsomboron, honnan a földrengés semmi egyéb erősebb hatását
nem jelezték. ..

-

125 —

Mojós. A földrengésnek itt észlelt két hatásából, t. i. hogy
az ész- kel. fal ablakának gombjára akasztott nehéz sapka a földre
esett, a tálezán levő pohár pedig a tőle K. felé 2 ujjnyira álló üveg
kannához ütődött, azt lehet 'következtetni, hogy a földmozgás k. b.
dólnyugotról jött, nem pedig ÉNNy. felől.
M ed gyes. Innen egyhangúan a Ny;—K. irányról szólnak a
tudésitások, csupán egy emlit K—Ny. irányt bizonyosan csak téve
désből, s igy itten az irány jól megállapítottnak vehető. Ebből azon
ban kitűnik azonnal, hogy a földhullámzás iránya, mely Küküllőváron még ENNy—DKK. volt, mily hamar csapott át K.-nek, s ebből
az is könnyen megérthető, hogy a Medgyesnél délibb helyeken mórt
oly eltérők az irányokra vonatkozó adatok.
N a g y-D i s z n ó d. Az innen fentartással közölt irány Valószí
nűbben Ny - K.-nek vehető.
Nagy-Enyed. A három tudósítás mindegyikében más irány
van kijelölve. Azon hatásból, hogy a torony n}ugoti oldalán a párkánykő kilódult, arra lehet következtetni, hogy általában a nyugoti
égtájból jött a lökés, de ép úgy jöhetett ENy.-ról, mint DNy.ról; Lőte tanár észleleté legalább arra mutat, hogy az iránynak É.
felé való hajlása nem lehetetlen. Határozottabb adat hijában azon
ban a közel Ny—K. irányt általában kell elfogadnunk.
Nagy-Szeben. Az itteni tudósításokban megint ellentétes
irányok szerepelnek a nélkül, hogy valami határozott tény szólna az
egyik vagy a másik irány mellett. Csak annyi megegyezés mu
tatkozik, hogy mindegyik irány vagy közel vagy egészen párhuzamos
a déli kristályos hegységgel, s hogy az utóbbi irányok a túluralkodók; ebből s a központi rengési terület helyzetéből némi valószinüsóggel közel Ny—K. irány vehető fel. Ezen irány mellett azonban
fel kell vennünk azt is, hogy a központból eredetileg délnek haladó
földhullámok a szászsebesi havasokat elérve ezek által elhajlást szénvédtek K.-nek és innen a déli havasokkal körülbelől párhuzamosan
haladtak tovább.
N i m e s c h . A f. rengésnek innen jelentett K—Ny. iránya oly
feltűnő ellenkezésben van a közeli Medgyesen észlelt Ny—K. irány
nyal, hogy habozás nélkül megfordíthatjuk.
Naszód. Az itteni tudósítónak úgy tetszett, mintha a föld
mozgás É.-ról D.-nek vonult volna; de az ellenkező a valószínűbb.
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Oláh-Szilvás. Tekintettel a hatásokra, melyek szerint az
épület Ny.-nak és E.-nak fordult falai elváltak, miként az M.-Bükkösön is történt, itt is k. b. ENNy—DKK. irányt lehet venni, mint
legvalószinübbet.
P a u l i s . Lóezy L. észleletéből igen szépen kimagyarázható a
földhullámzás EK—DNy. iránya.
B ü s s z , S á r o s . Az innen jelentett D—É. irány kevésbé va
lószínű, mint az ellenkező.
S e g e s v á r . Az innen jött tudósításokban a Ny—K. irány van
a leggyakrabban emlitve, mely egynél megfordítva is szerepel. A
többi néhány irány jóval kevésbé valószínű.
S i b o t. Itten úgy tetszett, mintha a lökések a hegységből DK.
felől jöttek volna, de ez esak érzéki csalódáson alapulhat, mivel a
dörgés onnan halatszott erősebben. Valószinübb a földmozgásnak
beleütközése a szászsebesi havasokba s eltérése Ny.-nak.
S z a m o s u j v á r . Innen csak az azimuth irány van kijelölve;
de alig szenvedhet kétséget, hogy a földmozgás DDK. felől jött.
S z á s z-E égen. Az itteni tudósításokban is több irányról van szó ;
ezek közt azonban a 136?;-ben megjelölt DDNy—EEK. irány a leg
megbízhatóbb, mivel ezen irányban vonult el a moraj ós ingott a
függőlámpa.
S z á s z v á r o s . Az innen jelentett három irány közül az egyik
sincsen kellő észlelet! tényekkel támogatva s így a központi rengés
területre való tekintettel legvalószínűbbnek látszik a K—Ny. irány,
de ezen esetben is föl kell vennünk, hogy a földhullám eredeti irá
nyától a szászsebesi havasok által eltérítve lett.
S z t.-B e n e d e k. Az innen kapott tudósítás összes adatai a
mellett szólnak, hogy a földlökés csakugyan közel ENy.-ról jött.
S z.-Keresztur. Tekintettel a N.-Küküllő mentén fekvő he
lyekben észlelt, uralkodóan Ny—K. irányra, valószinübb, hogy az irány
itt is közelebb áll éhez, mint a jelentett ENy—DK.-hez.
Sz.-Udvarhely. Az itten tett észleletek többsége közelítő
Ny—K. irány mellett szól, s ez a legvalószínűbb is mindannyi közt,
mert visszafelé a központi területre visz.
Sz.-Somlyó. Az itten észlelt irány a legközelebb fekvő he
lyeken észlelt irányokhoz képest Ny.-nak való elcsavarodási mutat;
a mi — ha egészen helyes az észlelet — a földhullám megtöreté-
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sének az eredménye volna; a mi, tekintve azon körülményt, hogy
Sz.-Somlyó egy kristályos szigethegynek szűk bevágásában fekszik,
nem valószínűtlen.
T o t s c h . Az innen jelentett iránynak a megforditottja va
lószínűbb.
Teke. Az innen jelentett irány EK—DNy. kifejezheti az azimuth irányt, de nem azt is, hogy honnan jött és merre haladt a
földrengés; az ellenkező irány t. i. DNy—EK. a valószínűbb.
T r e s t i a , Boicza. Innen D—E. irányt jelentettek; de ez
is esak az azimuth irányt fejezi ki: valószínűbb a megfordított, t. i.
E—. irányú haladás.
T o r d a. Innen minden hely között a legtöbb különböző irányt
jelentik, s nevezetes, hogy a körülötte fekvő legtöbb helyen észlelt
irányok visszafelé Torda táján találkoznak s ennélfogva valószínű,
hogy Torda közelében kell keresnünk a felületi középpontot. Ugy
látszik tehát, hogy épen ennek közelsége miatt volt oly nehéz a
valódi iránynak határozottabb kijelölése. A legtöbben K. felől jövő
lökést vesznek fel.
Th.-Szt.-György. A közölt hatásból nem világos, hogy a
lökés honnan jött, valószínűbb azonban, hogy inkább DNy.-ról, mint
ÉK. felől.
Zilah. Innen is nyilván az ellenkező irányt jelentik s a DK.
—ENy. irány lehet esupán valószínű.
A többi helyekre nézve, tekintettel a rengési központhoz való
helyzetűkre, vagy elfogadhatjuk a snbjeetiv észlelet adatait; vagy ha
azok a szomszédos helyek megbízható irányával nagyon is ellenkez
nek, egyszerűen mellőzendők, mivel kellő tárgyilagos adatok hiánya
miatt a valószínűbb iránynak megállapítása lehetetlen.
Egy tekintet a helyesbített irányokkal ellátott térképre (me
lyen egyszerű vékony nyilhegyü vonal
> a tudósításokban jelen
tett-, vastag nyilhegyü vonal
> a helyesbített, irányt jelenti, a
valódi nyil -)—> pedig azokat az irányokat, melyeket az épületek
re gyakorolt hatásokból magam vontam le) azonnal feltünteti, hogy
a központi rengési területen belül az irányok a leghatározottabban
vezetnek vissza egy felületi kiindulási pontra; már a második ren
gési övben fekvő helyek irányai oly eltéréseket mutatnak az előbbi-
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ékhez képest, hogy a kiindulási pont megkeresésére alig használha
tók, s minél kijebb haladunk a megrengetett terület szólei felé, an
nál függetlenebből mutatkoznak azok egy bizonyos felületi közép
ponthoz mérve. Ezen tények alapján vagy azt kell hinnünk, hogy
távolabb a földrengés felületi középpontjától egyáltalában tévesek ós
hasznavehetlenek az irányra vonatkozó észleletek; vagy azt kell el
fogadnunk, hogy a felületi középpontból körsugár irányban kiinduló
földhullámok előre haladásukban csakhamar különböző akadályokba
igy p. más minőségű kőzetrétegekbe vagy tömeges kőzetekbe, vagy
ezeket átható szakadásokba, vetődésekbe, földi üregekbe stb. ütköz
nek, ezek által részint megtöretnek, részint visszaveretnek, erősböd
nek vagy gyengíttetnek, egy szóval eredeti, lehet mondani elméleti
irányukból többé-kevésbé eltérittetnek. Én magam az utóbbi véle
mény jogosultságát elismerem, de nem következtethetem azt, hogy
az észlelt irányok mind helyesek is; csupán azt vélem, hogy nem
mind elvetendők s hogy óvatosan szabad belőlük a földmozgás ha
ladásának módjára következtetést vonnunk. Ezt hagyjuk azonban a
következő fejezetre, a melyben az összes tapasztalati tényeket a föld
rengés tudományos elemeinek megállapítására fölhasználni fogjuk.
11. A földrengés tudományos elemeinek kiszámítása.
A tudománynak föladata az észlelt és az egyéni fölfogástól le
hetőleg függetlenitett tényekből a földrengés elemeit, a mennyire
egyáltalában az adatokból lehetséges, meghatározni. Ezen elemek
pedig a következők.
I. A földrengés felületi középpontja, epicentrum (E).
II. A földrengés föld alatti kiinduláspontja, vagyis tűzhelyé
nek mélysége a felület alatt (h).
III. A földrengés haladási sebessége (c).
IV. Az első lökésnek ideje (T).
V. A földrengés ereje, intensitása (I).
Ezeknek meghatározása többféle utón és módon lehetséges, ha
az arra való feltótelek adva vannak. Mielőtt azonban ezt megkisórtenők, lássuk röviden a földrengés által előidézett mechanikai tüne
mények, t. i. a föld felület megrázkódásának és hullámvetósének
elméletét, eltekintve azon végső okoktól, melyek azokat előidézik.
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Hopkins, Mailét, von Seebach s mindazon földbuvárok, kik a
földrengés tüneményével közelebbről foglalkoztak, a földnek megrázkódását a hanghullámokkal analóg tömecsmozgásnak tekintik, és
keletkezését egy hatalmas ütő- vagy lökő erőnek tulajdonítják, mely
a földnek bizonyos pontjára hat. Ezen pont nem lehet a föld felü
letén, mert az itten működő erők, p. robbanások, szikla- és hegy
omlások, csak. csekély körű rázkódásokat idéznek elő, melyeket nem
szoktunk a földrengések közé sorolni; de nem lehet az erő támadó
pontja a föld középpontjában sem, mert ezen esetDen a föld felüle
tének minden pontja egyszerre és egyformán erősen ingattatnók meg.
A lökés kiindulási pontja tehát okvetlenül a föld felülete és közép
pontja közt keresendő, és pedig az összes eddigi tapasztalatok sze
rint nem nagy mélységben a felület alatt. Legyen a földrengésnek
ezen föld alatti kiindulás pontja 0(1, tábla 26. ábra), a föld felü
lete pedig egyenes vonallal (E EL Et . . .) jelöltessék, mivel a
föld felületének görbülése a legtöbb földrengésre nézve, ha nem
rendkivüli kiterjedésű, elhanyagolható. E mellett fölvesszük még a
legegyszerűbb esetet, hogy t.i. a föld kérge minden irányban egyen
letes szerkezetű.
Az 0 ponton ható erő (ütés vagy lökés) a föld legapróbb ré
szecskéit hullámzó rezgésbe fogja hozni, melynek intensitása az erő
nagyságától függ. O-ból tehát hossz- vagy lökőhullámok fognak ki
indulni gömbsugár irányában mindenfelé, mely hullámok egyenletes
sebességgel, de a távolság négyzetének arányában fogyó erővel fog
nak terjedni a föld felülete felé is. Az ábrában egyenlő távolságban
egymásra következő körök (T. 11. 111. IV.... N.) jelzik a földhullám
nak ezen egyenletes terjedését. Ha az O-ban támadó erő igen gyen
ge : akkor a lökőhullámok, azok erejének gyors fogyása miatt, talán
el sem érik a föld felületét (mint p. a Jl-vel jelölt hullám az áb
rán), s ezen esetben a föld felületén nem is lesz érezhető földrengés.
Ha a lökőhullám csak épen annyi erővel bir, hogy a legrövidebb
utón, tehát függőleges irányban (0 E) a föld felületét eléri: akkor
az E pontban fölfelé ható lökés alakjában érezhető lesz már; egy
úttal azonban a föld felületén E ponton hullámzás jő létre, mely
innen körsugár irányban vízszintesen fog terjedni mindenfelé, mint
a körhullámok a víztükrén, ha követ dobunk belé (az ábrán a hul
lám az E pontnál kirajzolva van). Minden lökőhullám ennélfogva a
Ory.-term.-tud. Értesítő. II.

"
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föld felületét érve, itt haránt (transversal)- hullámokat is fog tá
masztani. Ezen E pont, hol a lökőhullám legelébb éri a föld felü
letét, a földrengés felületi középpontja (epicentrum); a föld felüle
tén tehát ebből indul ki a földmozgás; OE pedig a földrengés ki
indulási pontjának mélysége, vagyis röviden h, végre XZ a földren
gésnek tengelye, mely a földbe folytatólag ennek középpontján megy
keresztül.
Ha a támadó erő oly nagy, hogy az O-ból kiinduló lökőhullámok a föld felületét az E ponttól nagyobb távolságokban ferde szö
gek alatt érik, akkor a földrengés kiterjedése mindjárt jócskán nö
vekedik. Ha Et Et E3 . . . En-el jelöljük azokat a felületi ponto
kat, melyeket a lökőhullám sorban ér, világos, hogy ezen pontokon
nem egyszerre JS-vel, hanem egymásután az időben fog érezhető
lenni a földlökés. Ha ábránkon egy-egy kör a lökőhuUámnak 1" alatt
leirt útját jelentené; akkor a kezdőpontból 3" alatt érné el E-t vagy
is a felületi középpontot, l"-el később Ert, újra l"-czel később E2-t
azután E3~t stb., tehát minél távolabb fekszik valamely hely a fe
lületi középponttól, annál később lesz érezhető ottan a lökőhullám.
Az ábrán egyszersmind azt is látjuk, hogy az egyenlő időkben megfu
tott terek, EEl, El E%, E2 E3 stb. a föld felületén nem egyelők s
hogy ennélfogva a földrengésnek felületi sebessége nem egyenletes:
legnagyobb a felületi középpontnál s távolodva tőle. bizonyos arány
ban csökken. A földrengés felületi csökkenő sebességét tehát jól
meg kell különböztetni annak valódi állandó sebességétől. Hopkins
volt az első, ki ezen fontos tényt kimutatta és egyúttal azt is, hogy
a felületi sebesség a távolság növekedésével érintő gyanánt (asymtotice) közeledik a valódi sebességhez -— vagyis hogy maga asynitotice fogy. Ha tehát a felületi középponttól távolabb eső helyek föld
rengés! idejéből kiszámítjuk a felületi sebességet, akkor ennek na
gyon közel kell állania a valódi sebességhez.
Kövessük azonban tovább elméleti fejtegetésünket. Az O-ból
JÉ,-be érkező lökőhullám ferde szög alatt.találja a föld felületét;
azon szöget, melyet a lökőhullám iránya a föld felületével, vagyis a
láthatárral képez, Mallet-tel emersio-szögónek nevezzük (a 26. ábrán
e1 el e3 . . . en ) s ez természetesen annál hegyesebb, minél távo
labb esik valamely hely a felületi középponttól s minél kisebb a
kiindulási pont (0) mélysége. Az El E2 E3 .. . En pontokon tehát
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a földlökés mind később és később fog jelentkezni s mind ferdébben,
hat. Ha ezen földhullámok erejét it i2 ia... iA vonalakkal jelöljük, s
azokat eredő erőknek (resultans) veszszük, úgy azokat egyszerűen
két összetevő erőre (componens) bonthatjuk fel, melyeknek egyikét
p1, p*, pn, ...pn -el, másikát pedig ql,q *, o:3,... q" -nel jelöljük. Láthat
juk ebből, hogy e szerint a föld minden pontján, melyre a földlö
kés ferdén hat, tulajdonképen két erő működik közre; egy fölfelé
ható erő (p1 p% pn...pn ) azaz lökő erő, mely a tárgyakat egyenesen
felfelé dobja, és egy vízszintes erő (q1q^q%... qn ), mely a tárgyakat
feldönteni, ellóditani igyekszik. A lökő erő a felületi középpontban
legnagyobb, de a vizszintes erő itten o; innen távozva a lökő erő
mindinkább fogy, a vizszintes vagy a földöntő erő pedig növekedik,
s tetemes távolságban (p. az ábrán Ea -nél) annyira túluralkodóvá
válik majd a lökő erőn, hogy ez o-nak vehető. Ez az oka, hogy
mig a földrengés által ért területnek központi részében a földlöké
sek kiválóan érezhetők; addig a kerület felé mind kevésbé vagy
pedig alig érezhetők, s csupán a földnek ingó mozgása tapasztal
ható. Hol ezen két Összetevő erő leghatásosabban összemüködik a
felületen, ott idézik elő a legpusztítóbb hatásokat az épületekre, s
az ilyen helyek összegét nevezzük Malettel a 1 e g e r ő s e b b p u s z 
t u l á s övének. Ez Palb szerint azon helyeken fog történni, hol
az emersio szöge (<?) = 45°, a mely helyeknek távolsága a felületi
középponttól = OE~ vagyis A-val, a földrengés kiindulási pontjának
mélységével (az ábrán Ex ). A föld felületének egyes pontjain {EL
Ez E.d...Én) tehát azon esetben, ha O-ból esak egy lökésből kelet
kező földhullám indul is ki, a földmozgásoknak többféle, és pedig
főleg következő nemeit kell, hogy érezzük: először érezzük a lökőhullám összetevő erőinek hatását, lökést ós vizszintes mozgást, a
melyeket a fentebb emiitett gyengébb haránthullámzás mint a föld
könnyű rezgése követ vagy többnyire valamivel meg is előz; ezeket
csakhamar követik azon haránthullámok, melyeket a földlökés az
E ponton vagy a távolabb fekvő helyekre nézve az Eí El Es pon
tokon is támasztott, s melyek mindinkább gyengülő lökések gyanánt
fognak érezhetők lenni. így p. az E3 ponton legelőször jelentkeznék
a lökőhullám az általa támasztott haránthullámzással vagyis föld
rezgésekkel ; ezt követnék sorban az E, Ex és El pontokon támasz
tott s egymást sorban erősbitő vagy gyengítő haránthullámok löké-*
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sei, és bezárnák az ezen hullámok elgyengülésével járó, végkép el
haló földrezgések. Könnyen belátható tehát, hogy a lökések, ingá
sok vagy hullámzó mozgások számából, melyeket a földrengéskor
bizonyos helyen éreztünk, nem lehet azt következtetni, hogy a ki
indulási pontban (0) a támadó erő ugyanannyiszor hatott vagyis
ugyanannyi lökést adott a földnek, s annál kevésbé lehet azt tenni,
minél távolabb esik ezen pont a felületi középponttól; mert annál
bonyolodottabbakká válnak itten a földmozgásnak imént tárgyalt ne
mei. Innen van az, hogy az oet. 3-ki földrengésre vonatkozó tudó
sításokban a lökések, ingások és hullámzások vagy rezgések számá
ra, tartamára és egymásutánjára oly eltérők az észleletek, s hogy
ezen nagy eltérések daczára mégis számba veendő adatok azok; a
melyekből következtetni szabad, hogy az oct. 3-án reggel tapasztalt
összes földmozgások, melyek a 4—5"-nyi időtartamot nem multák
felül és szüneteket nem tartalmaztak — e g y e t l e n f ö l d a l a t t i
l ö k é s n e k a k ö v e t k e z é s e i v o l t a k . Azon kétes észleletek, me
lyek szerint a földmozgás l'-ig ós még több ideig tartott, s külö
nösen azon néhány észlelet, mely szerint a földmozgás 7a—3'-nyí
szünet által meg lett volna szakasztva, természetesen már nem egy,
hanem legalább is két földalatti lökésre engednek következtetni, a
mely körülmény egészen figyelmen kivül nem is hagyható.
Térjünk át most azon módszereknek rövid tárgyalására, melye
ket a földrengés fentebb felsorolt elemeinek kipuhatolására hasz
nálnak.

a) A felületi középpont (E) meghatározása.
A felületi középpontnak meghatározása Hopkins és Seebach1)
szerint a pontos időészleletekből történhetik. Föltéve, hogy a föld
kéreg egynemű és ennélfogva szakadatlanul és állandóan vezeti a
földhullámokat, az egy időben megrengetett felületi öveknek egyenlő
távolságban kell körülvenniök a földrengés kiindulási pontját s a
miatt az összes helyeknek, melyek ugyanazon egy időben érezték a
rázkódást, a felületi középponttól egyenlő távolságban kell fekünniök. Seebach azon görbe vonalat, mely az egy időben megrenge
tett helyeket összeköti, homoseistá-nak nevezi. A homoseisták köze<•) Das mitteldeustche Erdbeben von 6 Marz 1872. Leipzíg 1873. 143. 1.
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litőieg a földrengés tűzhelyének — miként Seebach nevezi a kiin
dulási pontot — alakjával fognak birni. De mivel a szilárd földké
reg valójában nem egynemű, ezen eredeti alakja a földkéreg külön
böző szerkezetének mérve szerint többé-kevésbé el lesz torzítva és
ezen eltorzulások a homoseistáknak a középponttól való távolodásá
val esak növekednek. A belső homoseisták tehát a felületi közép
pont meghatározására alkalmasabbak, mint a külsők. Ugyanezen
okból már előre is alig lehet várni, hogy esak egy helyet kapunk
felületi középponttal; már egy szűkebben körülhatárolt területtel is
meg kell elégednünk.
Az előreboesátott elméleti fejtegetésekből világos, hogy a felületi
középpontot megkapjuk, ha egy homoseistának három pontját vá
lasztjuk, ezeket két egyenessel összekötjük — ezek a homoseista kö
rének húrjai volnának — s ezen egyenesek középpontjából függőle
geseket vonunk befelé ; hol a két függőleges metszi egymást, ott
yan a felületi középpont. Ugyanezt megkisértjük egy második és egy
harmadik homoseistával is, s ha ezek is az először talált ponthoz
közel vezetnek, s ilyképen három pont által egy kis területre jutunk;
akkor ennek mértani középpontját tekinthetjük felületi középpontnak.
Lássuk most, hogy az oet. 3-ki közóperdélyi földrengésre néz
ve az észlelt és egy korábbi fejezetben már kiválogatott időadatok
vezetnek-e valami elfogadható felületi középpontra.
Mindenekelőtt látható, hogy pontosan egyező időadatokkal biró
helyek nem igen állanak rendelkezésre; kisórtsük meg tehát a leg
közelebb álló időkkel biró helyeknek csoportositását. Ha azt teszszük,
következő négy homoseistát vehetünk fel.
I. A legbelső homoseistába körülbelül esnek:
Torda
6°19'6" idővel,
Koesárd
6°20'
Felvincz
6°20'11" „
II. A következő homoseistába tartoznak:
Csúcsa
6"25' idővel,
Besztereze
6°25'
,,
Sibot
6°25'
Berethalom 6°25'34" „
III. A következő külsőbb homoseistába fölvehető:
Zilah
6°28'55" „
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Szászváros
6°28'23" „
Segesvár
6°28'
IV. Végre a legkülsőbb homoseistába tehető :
Nagyszeben 6°30'36" „
Déva
6°29'36" ,,
Szász-Bégen 6°29'39" „
I. Az első homoseistában — e graphikai módszert nem nagy
mértékű, de pontos térképen eszközöltem — Tordát összekötve Koesárddal ós ezt Felvinozozel, s a két vonal középpontján függélyeket
emelvén, ezek Harasztostól Ny-ra 0-5 és Tordától DDDK-re 1-25
mfd. távolságban metszették egymást.
II. A második homoseistában négy függőleges három, közel
egymáshoz fekvő pontban metszi egymást, befogva egy kis három
szögű területet, melynek középpontja Tordától ÉÉÉNy-nak % midre
az országút közelében fekszik.
III. A harmadik homoseistában a két függőleges az Aranyos
völgyében közel F.-Szt.-Mihályfalvához metszi egymást.
IV. A negyedik homoseistában a két függőleges egy pontban
találkozik, mely Boróvtől DKK-nek 3/-t mi"d távolságban fekszik.
Ha az ekként nyert 4 felületi pontból a három szélsőt (I. II.
és IV.) összekötjük, kapunk egy csaknem egyenszáru háromszöget,
mélynek közepén a 4-ik (III. sz.) felületi középpont esik. Ezen há
romszögnek alapja 1-84, magassága pedig 2 osztr. mfd., miből
látható, hogy területe 1*84 Q osztr. mfdet tesz. Ha ezen három
szögnek középpontját választjuk felületi középpontnak, úgy az épen
F e l s ő Szt. M i h á l y faivá ra, Tordától 0-66 geogr. mfdnyire
DNy-nak esik.
Mailét más módszert használ a földrengés ezen és a többi
elemeinek is meghatározására. Ő a földrengésnek különböző ponto
kon észlelt-, vagy a hatásokból levezetett irányaiból indul ki, fölté
vén, hogy a földhullámok a felületi középpontból nagyobbodó körök
alakjában terjednek tova s igy a földmozgás észlelt irányai ezen
körnek sugarait képezik. Ezen módszert az 1857. deo. 16-ki nápolyi
földrengés J) tanulmányozásánál alkalmazta, látszólag igen szép
sikerrel.
0 Neapolitan earthquake of 1857. 2 vol. London 1862. 57. Tabl.

— 135 —
Lássuk, hogy a mi esetünkben vezet-e valami ezélra Hallét
nek módszere s különösen, támogatja-e az időadatokból levont ered
ményeket. Az irányok megbeszélésénél már mondottuk, hogy csakis
a legerősebben megrengetett központi területen és az ezt körülvevő
első rengési övben olyanok a legtöbb irányok, a minőknek az elmé
let szerint lenniök kell, t. i. egy központi tér felé összemenők ós
innen kifelé szótmenők. Már a 2-ik, és még inkább a harmadik
rengési övben a föld hullámainak megtöretése és visszaverődése
miatt az irányok annyira keresztül kasul menők, hogy egészen hely
telen eljárás volna, ha ezen övekből akarnók egyes kiválogatott he
lyek irányaiból megkeresni a felületi középpontot. Ha legelőbb a két
központi területet veszszük szemügyre, térképünkön egy papirszeletnek a nyilak irányában elhelyezése által meggyőződhetünk, hogy
épen azon helyek, melyeknek iránymeghatározásában legtöbb okunk
van megbízni, visszafelé ha nem is pontosan az időadatokból talált
középpontra (F. Szt. Mihályfalvára), de legalább azon kis területű
háromszögre vezetnek, melyet a 4 homoseistából kaptunk volt; ezen
helyek a következők: A. Detrehem, M. Ludas, M. Bükkös, Gambuez, Szt,-Benedek, Szász-Vesszős, Küküllővár, Komjátszeg, Kolozsvár,
M.-Nádas, M.-Vásárhely, és ha a külsőbb rengési körökben fekvő helyek
közt is körültekintünk, rájöhetünk, hogy még M.-Sárd, Zilah, Abrudbánya, Mojós, Teke, Deésakna irányai is elég pontosan, oda vezetnek.
Vannak azonban a két központi rengési területen belül oly he
lyek is, melyeknek irányai a fent talált területi középponttól jóval
délibb pontra, illetőleg csekély területre vezetnek, oly területre,
mely körülbelül a Nagy-Enyed ós a Thoroezkó-Szent-György
közötti sziklás hegyvonalnak valamely részére esik. — Ilyen he
lyek : Nagy-Enyed a maga feltűnő csekély időészleletével (6°15'),
Th. Szt.-György, Pelvincz, Pelső-Ujvár, Csombord, Kocsárd, Gerend,
Balásfalva, Kis-Kapus, Medgyes, Erzsébetváros, és a külső övekben
fekvő helyek közt: Gy.-Fehórvár, M.-Igen, Csúcsa, Széplak, Déva,
Sz.-Udvarhely, Erked, Bene, Homoród, stb.
Ezen tényekből tehát az következik, hogy vagy két felületi
középpontból indult ki a mozgás, mely felületi középpontok mindegyike
a Torda-Thoroczkói másodkori szirthegysóg nyugoti lejtőjén fekszik,
vagy az irányokra, vagy időkre vonatkozó észleletek tévesek, illető
leg nem pontosak.
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Én úgy hiszem, hogy csakugyan mind a három alternatíva
jogosult. Tényleg sem az időre, sem az irányra vonatkozó adatok nem
tarthatnak igényt mathematikai pontosságra; már pedig e nélkül
egy határozott középpontra jutni lehetetlen. Aztán nem lehetetlen*
nem is valószínűtlen a harmadik alternatíva sem, miszerint az első
lökés a föld bensejének nem egy, sem töbh pontjára, nem is egy
kis kerekded területre, hanem egy hosszura nyúló keskeny felületére
törtónt. Ha ez az eset fordult volna elő tényleg, akkor könnyen ki
magyarázhatok az idő- ós irányok észleleteiben mutatkozó feltűnő
eltérések is; de egyúttal belátható az is, hogy a felületi középpont
tényleg felületi középvonallá változik át, melyből a földhullámok
főleg két, t. i. a vonalt keresztező irányokban haladtak kifelé,
Nem vizsgáljuk egyelőre ezen lehetőségnek kisebb vagy na
gyobb valószinűségét, mert arra a földrengés legközelebbi okainak
tárgyalásánál rá kell még térnünk; hanem maradunk egyelőre azon
lehetőség mellett, hogy az oet. 3-ki földrengésnek csakugyan van
felületi középpontja, s hogy ez F. Szt. Mihályfalvához közel esik. Ezen
fölvétel mellett egy sajátságos, az elmélettel épen nem egyeztethető
tónynyel állunk szemben, s ez az, hogy a felületi középpont egészen
kivül esik a legerősebben megingatott területen, holott az elmélet
szerint annak közepébe kellene esnie; s a legerősebb pusztulás te
rületének, a földrengés kiindulási pontjának mélységével megegyező
távolságban — öv gyanánt körül kellene vennie ezen rengési köz
pontot, s ezen övön belül a központig az épületekben jóval kevesebb
kárnak kellene mutatkozni. A valóságban mindez nincsen meg; mert
itt azt látjuk, hogy a kapott felületi középponttól vagy ha akarjuk,
középvonaltól, DKK-nek eső alantabb terület igen erősen lett meg
rázva, mig a nyugotra fekvő hegyes vidéken jóval csekélyebb fokban
érezték a rengést, a mi különösen abból kitűnik, hogy már Toroczkón és Th. Szt. Györgyön, tehát a felületi középpontnak közvetlen
szomszédságában fekvő helyeken is, aránylag igen gyenge volt a
rázkódás.
Az oct. 3-ki földrengés legközelebbi okainak fejtegetésénél
ezen nevezetes körülményre különös súlyt kell majd fektetnünk.
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b) A földrengés valódi sebességének és tűzhelye mélységének
meghatározásaDaczára ezen körülménynek mégis megkísértettem Seebach
graphikai módszerének alkalmazását a földrengés többi elemeinek
közelítő meghatározására; ámbár előre tudtam is, hogy a netalán ki
jövő eredmények csupán némi tájékozásul szolgálhatnak a geologra
nézve s korántsem bírnak valami kiváló tudományos értékkel.
Hopkins a földhullámok haladásának elméleti fejtegetésénél
már korábban a hyperbola képletére jött; Seebach aztán egy igen
egyszerű graphikai módszert alapított erre, melyet bárki könnyen
alkalmazhat, föltéve, hogy pontos időadatok állanak rendelkezésére.
Egy papírlapon hosszában ós függőlegesen rá egyenlő távolságban
párhuzamos vonalakat húzunk, úgy hogy csupa egyenlő négyzetekre
lesz osztva a lap, azaz négyzethálót fog képezni. Ha most az absoissa-tengelyre (a vízszintes vonalakra) fölviszem a helyeknek a felületi
középpontjától való távolságát mórföldekben, az ordinata-tengelyre
(a függélyes vonalak) pedig ugyanazon mértékben az időt perezek
ben ; akkor az E, E2 E3 . . . Eá helyeknek hyperbolavonalba
kell esniök. A pontosságnak foka, melylyel ez történik, az időószleletek helyességének megítélésére mértékül szolgálhat, s egyúttal föl
ismerni engedi, hogy a felületi középpont valójában jól van-e elta
lálva vagy nem.
Ha a sok helyek közt azokat, melyek összekötve leginkább
hyperbola vonalat adnak-, választjuk: akkor a négyzet hálóból köz
vetlenül leolvashatjuk vagy lemérhetjük, hogy a hullámmozgás egy
perez alatt hány mérföldnyire haladt; s igy meg van határozva a
földrengés valódi sebessége, a c.
Ha továbbá a hyperbola vonalat balra egy vagy több adott
helyre való tekintettel kihúzhatjuk az első ordinata-tengelyig (füg
gélyes vonalig), hol a mfdek számítása megkezdődött; akkor az a
pont, hol az ordinata-tengelyt metszi, lesz a hyperbola tetőpontja s
egyúttal a felületi középpont
ordinata-tengelyen közvetlenül
leolvasható, hogy mely időpontban érte az első földhullám a föld
felületét s illetőleg indult ki innen kör gyanánt. Ha végre a hyper
bola vonalnak legnagyobb érintőjót (Asymptote) húzzuk balra mind
addig, mig az első ordinata-tengelyt metszi; ezen pont a hyperbola
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tetőpontja alatt fekszik s közvetlenül lemérhető, hogy mily távolság
ban ; ezen távolság mórföldekben adja a földrengés tűzhelyének mély
ségét (k). Ha pedig ugyanezen pontnak időértékét leolvassuk, kap
juk a földrengés első lökésének idejét (77Lássuk most ezen graphikai módszernek gyakorlati alkalmazá
sát az oct. 3-ki földrengés esetére (l. a 111. táblázatot.)
A négyzethálót 1 mfd. = 48 mm. mértékben elkészítvén,
a 7 fejezetben megállapított 24 helyet a fenn leirt módon beleje
gyeztem, s az igy elszórt helyek közül lehetőleg a legjobb időészle
letekkel birokon keresztül igyekeztem fektetni a hyperbola vonalat.
Több kísérlet után kitűnt, hogy a Tordán, Kocsárdon s Felvinczen,
Medgyesen és Vajda-Hunyadón keresztül fektetett vonal felel meg
leginkább egy hyperbola vonal lassú görbülósónek, s hogy minden
egyéb helyeken, p. Tordán, Kocsárdon, Medgyes, Siboton, Berethalmon, Segesváron ós Déván keresztül húzott vonalnak görbülete sok
kal nagyobb, mint sem hogy a hyperbola görbéjének vehető volna.
Ha tehát az először jelzett vonalnál megmaradunk, s éhez képest
megítéljük a fölvett helyeknek időadatait; azt látjuk, hogy Csúcsa
időadatát 24"-czel, Sibóét 30"-czel, Berethalomét már 34"-czel, Ujegyházáót 47"-czel, Marosvásárhelyét már l'12"-czel meg kellene
corrigálni, hogy ezen hjperbola vonalba beessenek; a többi helyek
nek időadatai ellenben, habár közöttük több nagyon is megbízható
vasúti vagy telegraph állomásbeli adat foglaltatik (Segesvár, Szász
város, Gy.-Fehérvár, Balásfalva, Kolozs-Kara, Déva, Nagyszeben,
Kolozsvár) oly távol állanak már az elméletileg megkívántató idő
adatoktól, hogy itt már correctióról szó sem lehet, hanem vagy azt
. kell fölvennünk, hogy ezeknek időadatai roszszak, vagy azt, hogy a
fölvett hyperbola vonalba eső helyek időadatai hibások, vagy — a
mi legvalószínűbb —, hogy az összes helyeknek időadatai hibások.
De még akkor is, ha a legutolsó esetet fölveszsztik s a legkisebb
négyzetek elméletével igyekszünk a hibákat kiküszöbölni, ezen számí
tási mód csakis azon helyekre nézve fog némi eredményt kilátásba
helyezni, melyek a fölvett hyperbola vonalhoz elég közel járnak; a
távolabb álló helyek tekintetbe vételével semmi esetre sem. Ha tehát
azoknak időadatait végkép rosszaknak nem akarjuk elismerni, a mi a
legtöbbre nézve csakugyan nem is tehető, akkor csak az marad fen
magyarázatul, hogy ezen helyekre nem ugyanazon felületi központ-
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ból, mint a fentebbieknél, érkeztek a földhullámok s igy ugyanazon
eredményre jutunk, mint az irányokból való következtetésnél, hogy
t. i. a mozgás valószinüleg több, egymástól távolabb eső pontokból
indult ki, valószinüleg nem is egyszerre, mint inkább gyorsan egy
másután.
Azon esetben, ha a fentebbi hyperbola vonalat választjuk a
P. Szt. Mihályfalva felületi középpontból kiindult földrengés ele
meinek meghatározására, a négyzethálóból a következőket olvashat
juk ki (L 111. táblázatot.).
A földrengésnek valódi sebessége, c = 1*73 geogr. mfd. perozenkónt;
A földhullámok a felületi középpontból való kiindulásának idő
pontja: 6'18'56".
A földrengés tűzhelyének mélysége, h = 076 geographiai
mérföld.
Az első földalatti lökés időpontja, 1 = 6°18'8".
Mint már kiemeltem, ezen értékekre a tárgyalt okokból nem
lehet ugyan nagy súlyt fektetni, egészen elvetendőknek azonban még
sem hiszem azokat, mivel a geológ áltatok mégis némi positiv ala
pot nyer, melyre támaszkodva a földrengés legközelebbi okainak kipuhatolását megkísértheti.
A földrengés elméleti fejtegetésénél láttuk, hogy a földhullám
zás valódi sebessége mily viszonyban áll a felületi sebességgel. Nem
lesz tehát érdektelen, a hyperbolába eső helyekre nézve a földren
gés felületi sebességót is kiszámítani. Ezt a közvetlenül észlelt idő
adatokkal a térképen lemért távolságokkal megtévén, a következő
eredményekre jutunk.
F.-Szt.-Mihályfalva és Torda közt a fr. felületi sebessége 3-B5
geogr. mfd. V' alatt.
Torda ós Koosárd közt a fr. felületi sebessége 2*40 geogr.
mfd. 1" alatt;
Koesárd és Medgyes közt a fr. felületi sebessége 1-56 geogr.
mfd. 1" alatt;
Medgyes ós Vajda-Hunyad közt a fr. felületi sebessége 1*5.0
geogr. mfd. 1" alatt.
Világosan kitűnik ezen értékekből, hogy a fr. felületi sebes
sége nem egyenletes, hanem tényleg csökken a távolság növekedés
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sével; nem mutatják azonban ezen értékek a valódi sebességhez azt
az asymptotice való fogyást ós az utóbbihoz való közeledést; mert
a két utóbbi érték már is a valódi sebességnek értéke alá szállott,
holott az elmélet szerint azt csak megközelitenie szabadott volna.
Itt tehát megint vagy az időadatok téves voltában, vagy a felületi
középpont helytelen megválasztásában fekhetik a hibaforrás.
Igen érdekes a föld felületi sebességének következtetése br.
Kemény Endre észleletéből, mely a 81. számú tudósitásban le van
irva. A közlő Gambuoz felett egy magaslaton állva k. b. nyugot fe
lől előbb suhogást hallott és 1" múlva látta az erdő fáinak rázkó
dását is, mely rázkódás 2" alatt elérte álláspontját. Közlő a távol
ságot, a meddig nyugotnak nézve kivehette a fák rázkódását, 1—1*5
kilométerre becsüli, s a részletes térképen utánanézve is kitűnt,
hogy tovább egy előre nyúló dombhát miatt semmiesetre sem lát
hatott. Ezen távolságot tehát 2" alatt futotta meg a földhullám, a
miből következik, hogy a földmozgás felületi sebessége e helyen
4—6 geogr. mfd. lehetett 1' alatt. Ezen értékekből a kisebb érték
valószínűbb, mivel közelebb áll az időészleletekből kapott 2'35 geog.
mfd. legnagyobb sebességgel, de még ezen érték is jóval nagyobb
ennél, tekintettel arra, hogy a tér, melyen észleltetett, jóval távolabb
esik már a íelületi középvonaltól, mint a P.-Szt.-Mihályfalva és
Torda közti távolság, a felületi sebesség mindenesetre támpontot
nyújthat az időadatokból levont sebesség valószínűségének megítélé
sére, s ezen okból kiemelendőnek tartottam ezt is.
Hasonlítsuk össze még az oct. 3-ki földrengésnek talált valódi
sebességét és tűzhelyének mélységét egyéb jól tanulmányozott föld
rengések ugyanezen elemeivel, hogy ebből is kitűnjék, hogy mennyi
hitelre tarthatnak számot az általam lehozott eredmények.

Az
Az
Az
Az
Az
Az
Az

1880.
1857.
1858.
1846.
1873.
1877.
1872.

val. seb. l'-ben tűzh. mólys.
oct. 3-ki középerdólyi földrengés 1-73 g. m. 0-76
,,
dec. 16-ki nápolyi
2-10
1-25
jan. 15-ki veterna holai ,,
3-54
1-66
„
5-23
jul. 29-ki rajnai
4-59 ;;
oct. 22-ki herzogenrathi „
2-67 ;;
1-50
3-66
jun. 24-ki
3-85 • r
mára 6-ki közópnómetorsz. „
6'00 n
2-42
:?

ÍJ
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M a l l e t n e k m ó d s z e r e a f ö l d r e n g é s t ű z h e l y e mély
s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á r a . Mivel a földlökésnek iránya a felületi
középponton kívül, mindenütt ferdén éri a föld felületét s az azon álló
épületeket is, világos, hogy mind azon esetekben, ha ezen földlökések elég
erősek, az épületek falaiban ferde repedéseket fognak előidézni (26.
ábrán H.), melyeknek a lökés irányára derókszögesen kell állniok s
melyek ennélfogva a változó emersioszög («) szerint kisebb vagy na
gyobb fok 'alatt hajlanak a horizon felé. A falakban képződött ferde
repedéseknek szöge a láthatárral (a 26. ábrában r. szög) levon
va 90°-ból adja az emersioszöget. Ha egy vagy több helyre nézve
ismeretesek az emersioszög ós a felületi középponttól való távolság (a),
úgy, a föld felületét siknak véve, áll:
h = a tang e
mely képletből h-t a földrengés tűzhelyének mélységét, könnyen meg
lehet találni.
Megkísértettem, hogy az általam épületek falaiban észlelt és
fölvett ferde repedések irányaiból mit lehet Mailét módszere segé
lyével csinálni, ilyen ferde repedéseket észleltem Koesárdon, F.-TJjváron, Pelvinozen, M.-Ludason és K.-Monostoron. Ezen helyek közül
azonban a 3 elsőnél észlelt irányok — a mint láttuk — nem ve
zetnek a fölvett felületi középpontra, t.i. P.-Szt.-Mihályfalvára, minél
fogva nem is vehetők itt tekintetbe. Csupán a M.-Ludason ós K.
Monostoron észlelt ferde repedések jöhetnek számba.
M.-Ludason két helyen 47° alatt DDK-nek dűlő repedéseket
vettem fel, ebből az emersio szöge, e = 43°; Maros-Ludas távol
sága P.-Szt.-Mihályfalvától, a=3 - 94 geogr. mfd., s ennélfogva a
fentebbi képlet szerint, A=3-67 geogr. mfd. lenne.
K. Monostoron a gondnoksági épület homlokzatán észlelt ferde
repedések 40—70° alatt ÉÉÉNy-nak dűlnek., átlag tehát 55°-nak
vehető a dűlés, s tényleg a legtöbb repedés azt a dülóst mutatja is.
Ebből az e=35°-, ós mivel K. Monostor távolsága P.-Szt.-Mihályfal
vától 3-71 geogr. mfd., a fentebbi képlet szerint kiszámítható, hogy
h=2-50 geogr. mfd.
Ezen két példából kitűnik, hogy ezen utón talált mélység sok
kal távolabb áll az időadatokból levezetett mélységtől, hogy sem a
kettőt összeegyeztetve, nagyobb valószínűségre emelhessük a földren
gés tűzhelyének számított mélységét. Az igaz, hogy ezen két eset
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nagyon is kevés arra, hogy abból valami pontosabb értéket levezet
hessünk ; de a falakban mutatkozott repedések legnagyobb része
csakugyan oly szabálytalanul hatott keresztül kasul minden irányban
és szög alatt, hogy több használható adatot nem voltam képes
gyűjteni.
c) A földrengés valódi erejének (intensitas) meghatározása.
Valamely földrengésnek valódi erejét nem lehet a tett kár
nagyságából megitólni, mert ez világosan esak az illető helyen je
lentkezett lökés erejét mutatja, nem pedig a földalatti lökését. Ezen
lökés ereje a kiindulási pontból való távolság négyzetével fogy. Ha
tehát két földrengésnél a földalatti lökés egyenlő lett volna, de az
egyiknél 1, a másiknál 2 mélységben hatott; akkor az első a föld
felületén 4-szer oly erősnek fog tetszeni, mint a második. A valódi
intensitásnak kiszámítására Seebaeh a következő képletet használja.
i = h2 + a2'
melyben a% a földrengésnek legnagyobb felületi kiterjedését a kö
zépponttól jelenti. Ha ezen képletet a középerdélyi földrengésre
alkalmazzuk, úgy találjuk, hogy
a% = a felületi köözóppont Brassóig* = 23-75 geo.gr, mfd.
h = az első lökés helyének mélysége = 0-76 ,,
,,
miből az
i = (568-06 ' + 0-58) == 563-64
ezen szám fejezi ki tehát az oet. 3-ki földrengés valódi erejét. Hogy
ennek jelentőségét megismerjük, szükséges, hogy egyéb jól tanul
mányozott földrengésekével összehasonlítsuk.
1. Az 1872. máre. 6-kiközépnémetorsz.fr. valódi ereje Seebaeh
szerint = 8305-2.
2. Az 1857. dee. 16-ki nápolyi fr. valódi ereje Seebaeh sze
rint 1252-6.
3. Az 1846. jul. 29-ki rajnai földr. valódi ereje Seebaeh sze
rint 1577-3.
4. Az 1858. jun. 15-ki veterna-bolai fr. valódi ereje Seebaeh
szerint 1612-5.
5. Az 1878. oet. 22-ki herzogenrathi fr. valódi ereje Lasauk
szerint 625-0.
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6. Az 1877. jun. 24-ki herzogenrathi fr. valódi ereje Lasauk
szerint 240-25.
7. Az 1880. oet. 3-ki középerdélyi földr. valódi ereje Koeh
szerint 563-64.
Látjuk ezen értékekből, hogy a közóperdélyi földrengés valódi
ereje jóval kisebb volt, mint a Seebaeh által kiszámított első négy
földrengésé, csak valamivel kisebb, mint az ötödiké és több mint
2-szer nagyobb, mint a hatodiké. Ennek daczára a nápolyi földren
gést kivéve, egyik sem volt oly káros hatással az épületekre, mint
épen a közóperdélyi, a mi. csak abból magyarázható ki, hogy az
utóbbinál az első lökés pontja, vagyis a földrengés tűzhelye mind
annyi közt a legkevésbé mély. E z e n k ö r ü l m é n y h a t h a t ó s a n
szól a m e l l e t t , hogy az erdélyi, f ö l d r e n g é s t ű z h e l y é 
nek mélysége, a m i n t á z i d ő a d a t o k b ó l k i s z á m í t o t t u k ,
a h e l y e s s é g n e k elég n a g y f o k ú v a l ó s z í n ű s é g é v e l b í r ;
m e r t kü 1 önben l e h e t e t l e n v o l n a , hogy oly s z é p e n ta
l á l j o n a f ö l d r e n g é s csekély valódi- ós a f e l ü l e t e g y e s
p o n t j a i n m é g i s i g e n t e t e m e s helyi e r e j é v e l .
Ezzel, a mennyire az előttünk fekvő tökéletlen adatokból lehet
séges volt, megállapítottuk az oct. 3-ki földrengésnek tudományos
elemeit, melyek ha nem is birnak nagy tudományos becscsel, mégis
a körülményekhez képest elég valószínűséggel bírnak arra, hogy
ezen földrengés legközelebbi okainak fejtegetésénél tekintetbe vé
tethessenek.
12. A földrengés valószínű okai.
A földbuvároknak legnagyobb és legtekintélyesebb része mai
nap elismeri, hogy — ha a legközelebb fekvő s nem a végokot ku
tatjuk
, földrengés különféle természetes okoknál fogva keletkez
hetik. Hörnes Erdbeben-Studien1) czimü dolgozatában a geológia mai
álláspontjának megfelelően tárgyalván a földrengéseket, az okokra
nézve az eddigi földrengestanulmányok eredményéinek szem. előtt
tartásával megállapodik a következő háromban, s a szerint be is
osztja a földrengéseket.
1. B észak a d á s i f ö l d r e n g é s e k . Senki sem tagadhatja
ugyan, hogy nagy barlangoknak ós földalatti üregeknek, a viz oldó
») JaMb. der k. k. geol. Keicbsanstalt. 28. Bd. 1878. 387. 1,

— 144 —
hatása következtében való képződése s ezen barlangok és üregek
tetőzetének beszakadása, kis helyen érezhető, tetemes földrázkódást
okozhat; de ezen aránylag ritkán jelentkező ós csupán bizonyos szűkkörű helyekre szorítkozó tényből a gyakoribb és messzeterjedő föld
rengéseket kimagyarázni erőltetés nélkül nem lehet, s azért csak
igen ritka esetben, igen szükkörü helyen mutatkozó földrázkódásoknál, szabad ezen okra gondolni.
2. V u l k á n i f ö l d r e n g é s e k . Ezek különösen azon lökések
által keletkeznek, melyek vulkáni tölcsérekben vagy azok közelében,
gőzöknek ós gázoknak, kiváltkópen túlhevített vízgőznek a nyomástól
megszabadult lávából való erőszakos kiszabadulásával járnak. Ezen
lökések ennélfogva kiválóan a fölrobbanások jellegével birnak s bor
zasztó nagyszerűségüknek daczára csak helyiek. A középpont ilyen
kor mindég a kráter, a melytől a lökések sugaras irányban terjed
nek kifelé, s mihelyt a kráter nyílását bedugaszoló régibb láva kilő •
ketett, a vulkán paroxismusának legnagyobb fokára hágott s a láva
kifolyása megkezdődik, megszűnnek a földnek rázkódásai is. Ezen
földrengések is sokkal csekélyebb számúak és kevésbé jelentékenyek,
mint a harmadik kategóriába tartozók, és ezekhez épen úgy viszony lanak, mint a vulkáni erő által előidézett rögtöni felületváltozások
azon százados emelkedésekhez ós sülyedósekhez, melyek egész continenseket érnek.
3. T e k t o n i k a i (magyarul földszerkezeti) f ö l d r e n g é s e k 
nek nevezi Hörnes azokat, melyek gyakoriságuk, nagy kiterjedésűk
és bizonyos vonalokhoz való kötöttségük által, mely vonalokon ismé
telten föllépnek, különösen magukra vonják figyelmünket. Ezek köz
vetlenül földünk hegyalkotó tevékenységével függnek össze s azért
nagy lánozhegysegeknek képződésében ós kiemelkedésében találják
okukat, habár a vulkáni földrengések, valamint minden vulkáni tü
nemény is, indirect következményei ugyanazon általános oknak.
A régi nézetekkel szemben, melyek á hegyek föltornyositását
alulról fölfelé ható emelő erőknek, s különösen a tömeges kőzetek
nek, tulajdonították, mai nap arra a meggyőződésre jutott a geologok többsége, hogy a hegységek óriási oldali nyoma s vagy
feszülés következtében a földkéreg felső rétegeinek összegyűróse,
meghajlása, helyi megszakadása és feltörése által jönnek létre, s mivel
ezen oldali nyomás vagy feszülés folytonos ós állandó, a hegykép-
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ződés folyamata is ilyen. A vulkáni kőzeteknek a felületre nyomu
lása e szerint csak következése és nem oka a hegyképződésnek, s
csupán ott állhat elé, hol a rétegeknek megszakadása és feltörése
oly mélyen lehat, hogy a vulkáni tűzhelyeket eléri. A földkéreg ily
módon lassanként, de folytonosan redőket, ránczokat vet; hol ezen
óriási földredőzetek valami szilárd alaphegységbe — úgynevezett
kristályos tömegekbe — ütköznek, ottan — miként SuessJ) kimu
tatta — torlódási tünemények jönnek létre, hasonlók azokhoz, melye
ket jégzajláskor észlelhetünk nagy folyókon vagy a gletsereken is,
hol a mozgó jég sokszor egyes szigetekbe, szirtekbe vagy egyéb aka
dályba ütközik. Kétségtelen, hogy mindezen tünemények oly nagy
mérvűek, hogy nem nehéz belátni, miszerint a földkéreg ezen összegyürődósónél, megszakadásánál, feltörésénél ós megtorlódásánál a
legcsekélyebb zökkenő mozgás, rétogszakadás ós törés a föld felü
letének megrázkódásával jár, hogy ilyen rótegszakadási ós törési
vonalok tényleg mindenütt kimutathatók a hegylánczokban s azok
nak főképen olyan helyein, hol a földrengés leggyakrabban mutat
kozik a legrégibb időktől kezdve mind mai napig, úgy hogy a kettő
közti összefüggés egészen világosnak látszik.
Lássuk ezekután, hogy a múlt évi oct 3-ki középerdólyi föld
rengésnek az eddigiekben megállapitott tényeiből annak legközelebbi
okaira nézve mily következtetések vonhatók le.
Mindenekelőtt világos, hogy a földrengések első és második
categoriájába nem tartozhatik: először, mert sokkal kiterjedettebb,
hogy sem azt egy földalatti nagy üreg tetőzetének beomlása vagy
egy megkisérlett földalatti eruptio hatásának tulajdonithassuk; má
sodszor, mert kiterjedésének alakja és viszonyai, föllépésének ós ha
tásának módjai oly természetűek, hogy azokból nem lehet egy köz
pontból minden irány felé egyformán ható erőre következtetni, még
kevésbé arra, hogy ezen erő robbanásszerűen működött; harmadszor,
mert az összes tények legtermészetesebb magyarázatukat úgy
lelik, ha tektonikai földrengésnek tartjuk.
E végre szükséges tehát, hogy kellően feltüntessük az összhangzást, mely ezen földrengés tényei ós az általa megrengetett te
rület földtani szerkezete közt létezik.
*) Die Entsteliung der Alpen. Wien. 1875.
Orv.-term.-tud. Értesítő. II.
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Az első tény, a mi a térkép szemlélésénél feltűnik, az, hogy a
legerősebben megrengetett terület ós az ezt körülövedző első rengési öv az erdélyi Kárpátok nyugoti ága egyik leghatalmasabb kris
tályos tömegének (krystaHinisch.es Massiv), az úgynevezett Bihar
hegytömegnek keleti ós északi alján húzódik el, hogy tehát a
kristályos hegytömeg maga, valamint a keletre és délre hozzátá
maszkodó másodkori szirtköves hegyterületek jóval kevésbé rázattak
meg, noha a rengést egyébként jól vezették is Ny-nak és DNy-nak,
mint az északnak hozzátámaszkodó alsó- s a keletnek fekvő felső
harmadkori hullámos hegy- és dombvidék, mely Erdélynek középré
szét teszi. Az időadatokból ós az irányokból levezetett felületi kö
zéppont, vagy valószínűbben középvonal pedig határozottan arra utal,
hogy a földrázkódás a kristályos hegytömeg keleti széléhez támasz
kodó másodkori szirtes hegységtől indult ki s innen főképpen DKK—
ÉNyNy irányban, valamivel kevésbé EK és DNy, és legkevésbé É
és D irányban terjedett. Látható továbbá az is, hogy a legerősebben
megrengetett két belső terület együttvéve kiválóan feltünteti az
ENyNy—DKK irányban való földmozgást, avval a kiválósággal, hogy
a terjedés DKK felében a földrengés hatása jóval erősebben ós szé
lesebb övben mutatkozott, mint annak ÉNyNy felében ; hogy továb
bá ennek daczára a földmozgásnak talált felületi kiindulási pontja
nem a legerősebben megrengetett övbe esik. Mivel ezen delnyugotra
eső terület főleg a Maros ós a Küküllő folyók völgyeiből s az ezek
közti dombvidékből áll, melynek közópmagassága jóval kisebb, mint
a Bihar hegytömeg északi alján elhúzódó, úgynevezett Kolozsvári
szegélyhegységé, a két terület szintájának magassági különbségéből
is némileg kimagyarázható már a földrengés erejének különböző
volta, miután a mélységből jövő földhullám erőssége a távolság négy
zetének arányában fogyott. E mellett azonban még valószínű az is,
hogy az első lökés főereje főképen DKK-nek volt irányozva.
Az említett másodkori szirtes hegység, melyből vizsgálataink
szerint a földmozgásnak kiindulnia kellett, nem egyéb, mint a tordathoroczkói hegyvonulat magasra nyúló mószkőfalaival és szirtjeivel,
mély sziklahasadékaival és sok másodkori eruptív kőzeteivel (melaphyr, diabasporphyrit, porphyrok stb.)j melynek tektonikai folyta
tása ÉEK—DNyNy irányú csapással meg-megszakadozva az erdélyi
Érczhegység szegélyén végig húzódik, Déva felett nyugotnak kánya-
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rodva Kis-Zámnál eléri a Maros völgyét s még azon túl is követhető
lefolyásában messze be Krassó megyébe. Ezen hegyvonal csapása a
mellékelt térképen az azoknak alapját képező melaphyr, diabasporphyr és porphyr, valamint ezeknek törmelékes kőzetei (MP-vel
jelölve) által is ki van jelölve.
Dr. Herbich Ferencznek legújabb tanulmánya szerint J) ezen
szirtes hegyvonulatnak geológiai szerkezete általános vonásokban a
következő. A Zalathnától ószaknyugoti irányban Toroezkó felé csapó
főmószkővonulattól (térképünkön az MP-vel jelölt piros foltok) nyugotnak fekvő homokkő- ós mószkőkópződmónyek a krétaképlethez
tartoznakj valamint az is kiderült, hogy ezen idősebb mészkővonu
lattól keletnek fekvő képződmények szintén a krótaképlethez, ós pedig
annak neocom osztályzatához tartoznak.
Az idősebb mészkőkópződményeknek vonulata egy feltörési vo
nalat jelöl, melynek mindkét oldalán a kréta homokkövek (úgyneve
zett kárpáti homokkő) és közikbe települt caprotinamószkövek terül
nek el igen zavart települési viszonyokban, melyekből ezen terület ré
tegeinek erősen összegyűrt volta, vagyis többszörös ránczvetése, ha
tározottan kitűnik. Miután a krótakópződmények ezen nagy redői is
az emiitett feltörési vonallal párhuzamosan csapnak, világos, hogy a
krótakópződmények összegyürődése, azoknak a legnagyobb feszülés
vonalában való megtörése ós ezen törési vonalon keresztül az alatta
fekvő idősebb (tithon, jura, triász) rétegeknek feltolatása egész a
triaszkoru melaphyr- ós diabasporphyritig, vagy még tovább a kris
tályos alaphegységig — nem lehet másnak, mint egy délkeletről
folytonosan ható óriási oldalnyomásnak következménye, a miként e tényt
t.i. az egyoldali nyomást, Suess tnr. „Die Enstehung der Alpen" czimü
munkájában nemcsak az Alpesekre, de a Kárpátokra s az egész föld
legfőbb hegylánezaira nézve is kimutatta. Ezen oldalnyomás műkö
dése mellett egyúttal világos az is, hogy a Bihar kristályos hegytömegónek szorított rész, tehát különösen a torda-thoroczkói hegység,
a kristályos hegytömeg hatalmas ellenállása miatt torlódást szenve
dett s ezen okból a feltörés itten a legmélyebbre lehat s a krétakornál idősebb képződmények leginkább feltolatván, legmagasabb
V Geológiai tapasztalatok a mészszirtek területén az erdélyi Efczhegység
keleti szélén. Földtani Közlöny 1877. VII, évfolyam. 9-—12. sz.
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szirthegységekké feltornyosodnak. Az említett feltörési vonalnak te
hát különösen ezen része az, melyben a hegyképző oldali nyomás
a leghathatósabban működik, azaz hol azon erőnek igen lassú, de
folytonos működése, a kristályos hegytömegnek ellenszoritása miatt,
a legnagyobb feszülést idézi elő a földrétegekben, mely feszülésnek a
következése előbb utóbb esak az lehet, hogy egy bizonyos mélység
ben fekvő réteg az oldalnyomás irányára függőlegesen megtörik, vagy
megszakad s ez által a felette nyugvó rétegek is rezgésbe ós hul
lámzásba hozatnak egészen a felületig, hol azt mint földrengést
fogjuk érezni.
Ezen roppant idő óta szakadatlanul működő oldalnyomás nem
csak ezen főtörésvonalt okozta, hanem azontúl még számos vele
párhuzamos kisebb hasadékokat ós szakadásokat idézett elő a harmad
kornak második felében, részint a redősen összegyűrt másodkori
képződmények területén belül, részint a Bihar kristályos zömének
szegélyén köröskörül, sőt elvétve annak belsejében is, mely hasadé
kok és szakadások mind harmadkori eruptív kőzetek által (traehyt,
andesit, basáit) ki lettek töltve, s a melyek térképünkön a T. és
B-vel jelölt piros foltokban szintén föl vannak tüntetve nagyjában.
Világosan látható, hogy ezen szakadókok összege az erdélyi Erczhegysógben párhuzamosan haladnak az idősebb mészkővonulat által jelölt
főtörési vonallal, vagyis a rétegek ós a rótegránezolatok általános esapási irányával, mely körülményből ismét esak ugyanazon, DK. felől
működő oldalnyomásra lehet következtetni. A kristályos hegytöme
get ezen ifjabb szakadási vonal elérvén, annak széléhez simul s igy
DDNy—ÉÉK csapásának rendes irányát a rétegtorlódások követ
keztében elhagyván, lassanként nyugotnak kanyarodik, hogy a Vlegyásza hatalmas quarczandesittömegóvel összefolyjon, mely a Bihar
hegytömegének északi oldalán ugyanezen időben történt nagy sza
kadást jelöli.
Ezen belső vagy ifjabb szakadásvonal azonban jelen esetben —
úgy látszik — legkevésbé sem folyt be az oet. 3-ki földrengés ke
letkezésére s azért tovább nem szükséges foglalkoznunk vele.
A mi a zalathna-thoroczkó-tordai főtörésvonalat illeti, ismere
tes, hogy az a Kolozsvár-tordai útnál, Koppand ós Túr között, a
fiatal harmadkori rétegek takarója alá vonul; de nem tehető fel,
hogy itt tényleg végződik is, hanem valószínű, hogy azon takaró
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alatt ugyanazon irányban még tovább elhúzódik, és még valószínűbb,
hogy a folytonosan ható oldalnyomás által okozott feszülés ezen vo
nal irányában is jó messze elhat.
Ha ezen tények ismerete után a tárgyalt földrengésnek talált
elemeit, a felületi középvonalat és a kiindulás mélységét tekintjüK,
azt látjuk, hogy az az első feltörési vonalnak külső, vagyis délkeletkeleti oldalára esik ugyan, de hogy a rengés tűzhelye függőlegesen
a felületi középpont alatt lóvén, legnagyobb valószínűséggel azon
legmélyebb másodkori rétegekben keresendő, melyek a feltörési vo
nal középpontjában egészen a felületre jutottak ; s ezek Dr. Herbich
Ferenez szerint valószínűen már triaszkori mészkövek és melaphyrtuffák, melyek ezen a tájon nagy mélységben lenn maradtak, s
bizonyára elnyúlnak épen a legerősebben megrengetett központi te
rület alatt is, elfödetve a tekintélyes vastagságú fiatal harmadkori
rétegek porhanyóbb és lazább takarója által, mely a mélységből jö
vő lökőhullámokat esak átvette ós a felületen tovább terjesztette.
Nagyon valószínű tehát az, hogy a felületi középpont csak
ugyan a másodkori képződmények mólyen lenyúló, DDNy—EÉK
irányú szakadása fölött áll s hogy ezúttal is az oldalnyomás követ
keztében tovább szakadás történt. Az ebből keletkező földhullámok
ennélfogva a szakadás DDNy—BEK vonalára keresztben legnagyobb
erővel indultak és haladtak tova. Délkel, keletnek az alacsonyabb
szintájban fekvő ós egynemű geológiai szerkezetű területen az erős
földlökések kevésbé meggyengitve jutottak a felületig, mint ész. ny.
nyugotnak, a merre a másodkori mészkőhegységen keresztül ható
földhullámok azonnal a M. Peterd-Borévi kristályos szigetbe, azon
túl alsó harmadkori rétegekre jutottak s innen részben ismét a Biharhegysóg kristályos hegyzömóbe ütköztek, mely utón a kőzetek
nagy különfólesógón igen megtörethettek a földhullámok, mig a ma
gasabb szintájban fekvő felületre juthattak, melyen aztán a kristá
lyos hegytömeg széléhez támaszkodó alsó harmadkori rétegek csa
pásában maradtak s ezek által jól tovább vezettettek is. A szakadás
irányában vagy erre hegyes szög alatt azonban a földhullámok ki
sebb erővel indultak és haladtak, a mint azt a földrengés felületi
kiterjedése is mutatja. Közel DNy—ÉK irányban azonban mégis
tetemes felületi elterjedés mutatkozik, mely körülmény valószínűvé teszi,
hogy ámbár a talált felületi középpontból indult is ki a legerősebb
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földhullám, az egész törési vonal hosszában is támadhattak vele
együtt vagy rögtön utána csekélyebb mérvű földhullámok, s hogy
különösen a törési vonal déli ós északi végeiből, melyek mindegyike
többé kevésbé nyugotnak fordult, terjedhettek el azok Dorna Sara
ós Karánsebes irányában jóval messzebbre, mint a közel E -1)
irányban.
A geológiai viszonyokra való tekintettel ennélfogva csakugyan
nem valószínű, hogy az oct. 3-ki földrengés tisztán központi, annál
kevésbé, miután már a földmozgás irányai is hosszura nyúló kiin
dulási területre vagy vonalra mutattak; annyi azonban bizonyosnak
látszik, hogy tényleg a talált felületi középpont táján indult ki a
legerősebb földhullám s a leirt feltörési vonalra haránt irányban, ter
jedt el leginkább, mig a feltörési vonal egyéb helyeiből, s különösen
annak északi ós déli végeiből szintén haránt irányban kiinduló föld
hullámok jóval csekélyebb erővel jutottak a felületre. Oda jutunk
tehát a tényeknek és a földtani viszonyoknak összevetéséből, h o g y
földrengésünk terjedési alakját tekintve, leginkább
a N a u m a n n á l t a l e l n e v e z e t t 1 ) t r a n s v o r s a l v a g y i s har á n t o s f ö l d r e n g é s e k közé s o r o l h a t ó , azon e l t é r é s s e l
mégis, h o g y j e l e n e s e t b e n az ú g y n e v e z e t t r e n g ó s i
t e n g e l y n e k , vagyis a f ö l d r e n g é s k ö z é p v o n a l á n a k csu
pán egyik,A.Szt.-Mihályfalva t á j á n fekvő p o n t j á b ó l in
d u l t ki a l e g e r ő s e b b f ö l d h u l l á m , mig a t ö b b i p o n t j á 
ból u g y a n a z o n i d ő p o n t b a n , vagy csak k e v é s s e l később
k i i n d u l t f ö l d h u l l á m o k jóval g y e n g é b b e k voltak m á r s
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n k ü l ö n b ö z ő k a f ö l d h u l l á m o k ha
t á s a ós t e r j e d é s e is a r e n g ó s i t e n g e l y m e n t é b e n .
Felemiitettem az előbbiekben azt, hogy az erdélyi Erczhegység szegélyén végigvonuló másodkori mészkőszirtek és eruptív kőze
tek által jellegzett feltörési vonal, vagyis a mi rengósi tengelyünk,
Déva felett Ny-nak csapva, Kis-Zám táján átlép a Maros völgyén s
itt délnek fordulva a Bánátnak tart. Az 1879. oct. nov. bánáti földren
géseknek tanulmányozásából Schafarzik Forencz*) azon következte') Lehrbuch der Geognosie. Leipzig 1858. I. B. 211.1.
) A földrengések Dél-Magyarországon és a szomszédos területeken 1879
oct. 19-étől 1880. márc. 1-éig. Földt. Közlöny 1880. 10. évf. 53. 1.
2
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tésre jutott, hogy a moldovai földrengés kiterjedésében követte a bá
náti hegység azon BEK—DDNy irányú párhuzamos törési vonalait,
a melyek közül a két keleti vonal gránit, serpentin, porphyrok-, a
két nyugoti ellenben syenitek, traohytok és basaltok fellépése által
ki van jelölve. Ha ezen törési vonalak közt azt, mely TJj-Moldovát ós
Oraviozát érinti, EEK irányban tovább folytatva képzeljük, Lúgos és
Karánsebes között egyenesen Kis-Zám felé fog tartani és az erdé
lyi földrengést inditó törésvonallal találkozik. Hogy evvel tényleg
összefügg, illetőleg összefoly-e, azt a geológiai viszonyokból határo
zottan nem lehet ugyan kivonni, de legalább nem valószínűtlen,
annál kevésbé, mivel Karánsebestől északra tényleg a melaphyr, az
erdélyi törésvonalnak alapkőzete, nagy területen kilép — jóllehet
nem többé a másodkori mészkövek társaságában, mint itten. Tény
az, hogy mind a moldovai, mind a középerdélyi földrengésnek tenge
lye ezek szerint főleg DDNy—EEK iránynyal bir s hogy a fenemlitett törési vonalak összefüggése az által is nyer valószínűségben,
hogy e két rengési területen közvetlenül egymásután jelentkezett a
földmozgás. A bánáti földrengés 1880. márez. 1-én fejeződött be, a
mozgásba jutott földkéreg töredékek csak ekkor jutottak tökéletes
egyensúlyi helyzetbe ; nem valószínűtlen tehát, hogy az itt megboly
gatott egyensúly miatt az oldalnyomásszülte nagyobb feszülés a kö
zéperdélyi törési vonalon hatott azután fokozódva addig, mig 1880oct. 2. ós 3-án a mélységben ujabb szakadást és a felületen föld
rengést idézett elő.
Végül, ha az oct. 3-ki középerdélyi földrengés csakugyan tek
tonikai volt ós magyarázatát azon hegyalkotó óriási oldalnyomásban
leli, mely az erdélyi érozhegységnek rétegeit annyira összegyűrte,
megrepesztette és a törési vonalon keresztül az alsóbbakat kinyom
ta ; akkor föltehető, hogy ezen földrengés nem. áll egyedül az idő
ben, mert ugyanazon tényező roppant hosszú idő óta szakadatlanul
működvén, korábban is hasonló hatásokat idézhetett elő. És csak
ugyan, ha az erdélyi földrengések chronikáját,1) áttekintjük, a nagyon
is hiányos ós felületes leirások daczára is ráakadhatunk olyan ré
gebben megesett földrengésekre, melyek a legujabbinak tökéletes'
másai. Ilyenek különösen a következők:
') Az erdélyi földrengések összeállítása, közli Dr. Kocli Antal, Orv. term.
tud. Értesítő. III. Népszerű előadások. 1880. 108. 1.
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„1604 máj. 3-án reggel 3 ós 5 óra között iszonyú földrengés
törtónt, mely ismétlődött és egy harmadik följegyzés szerint egész
Erdélyt megrengette, de főképen Szeben és Gy.-Fejérvár környékét,
a Küküllő folyók mentét, az Aranyos mellékét, Torda területét egész
Nagyváradig, a Körös folyók hegyvidékét és Hunyadmegyét egészen
Karánsebesig."
Láthatjuk, hogy a mi a kiterjedést illeti, ezen földrengés tö
kéletes előképe az 1880 oct. 3-kinak, s igy kétségtelen, hogy kiin
dulási vonala is ugyanaz volt, mint az utóbbié, de valószínűbb,
hogy a legerősebb földhullám ezen vonalnak valamivel délibb pont
ján indulhatott ki.
„1605 deez. 24-ón estve 4 és 5 óra közt iszonyú földrengés
következett be, mely kis szünet után ismétlődve a köz- és magán
épületeket erősen megrázta, úgy hogy lehullván a vakolat, repedé
sek képződtek bennök s rombadüléssel fenyegettek ; fák és tornyok
ide-oda inogtak s mindenki várta, hogy ledülnek. Benedek helység
ben (Gy.-Fejérvár közelében) az emberek utezán és mezőn a nagy
földmozgás miatt elbuktak."
Ezen f. r. — úgy látszik — az 1604-kinek csak gyengébb
ismétlése volt, melynek legerősebb hulláma valószínűleg Benedek tá
ján indult ki az ismeretes törésvonaltól.
„1522 nov. 19-ón Medgyesen oly erős földrengés volt, hogy a
városház tornyoeskája is ledült; de az egész országban is érezték."
Valószinü, hogy ezen földrengés is az érczhegység szegélyén
lefutó törésvonal valamely pontjából indult ki, mivel a legujabbi
földrengés is megmutatta, hogy Medgyes irányában különösen mű
ködik a legerősebb lökés.
„1786 febr. 15-kón Kolozsvárt érte nagyobb földrengés: négy
templom összeomlott és a bástyák a Szamosba dőltek; de egész
Erdélyben is megérezték."
Igen valószinü, bár a jelentés soványságából nem is bizonyít
ható be, hogy ezen tetemes földrengés is a fölvett rengési tengely
ből indult ki ós pedig 'ezúttal a legerősebb lökés ezen tengelynek,
t. i. a thoroczkó-tordai törési vonalnak legészakibb pontjából indult
ki s azért Kolozsvárt érte leginkább.
„1829 nov. 6-án reggel V^-kor Szebenben tompa zúgást hal
lottak, mely néhány perez múlva háromszor ismétlődött, zúgó szél-
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vészhez hasonlított és rázkódó földrengéssel végződött. A szobák
mennyezetei- és falai megrepedeztek. A föld ingása ÉK.-ről DNy.
felé látszott haladni. A lökések száma több volt 12-nél (némelyek
szerint 72!), melyek közt a három utelsó a legerősebb volt. 3° 43'kor vége volt a földrengésnek.
Medgyesen ugyanezen földrengés 3° 45'-kor jelentkezett: 4
hullámos mozgást éreztek, melyek 8—10"-nyi idő alatt ENy.-ról DK.
felé haladtak s elég erősek voltak arra, hogy házi csöngettyüket
megszólaltassanak."
Ez is egy olyan f. r., melynek itt leirt adataiból legvalószí
nűbb az, hogy a fenemiitett törési vonal mint rengési tengelynek
valamely pontjából indult ki ós haladt Medgyesnek és Szebennek.
Kár, hogy ezen és még számos egyéb erdélyi földrengésről
részletesebb ós pontosabb tudósítások nem állanak rendelkezésemre;
mert meg vagyok győződve, hogy az összes földrengések egy kisebb
része az 1880 oet. 3-ki földrengés tengelyére volna visszavezethető;
mig azoknak nagyobb része kétségtelenül a brassói hegységben ta
lálja rengési középpontját, a mint azt Jeitteles L. Henrik1) már ré
gebben kimutatta volt.
Befejezés.
Összefoglalva tanulmányaink eredményeit az 1880 oet. 3-ki közóperdélyi földrengésre vonatkozólag következőket mondhatunk:
1. A földrengés kiterjedésének alakját illetőleg nevezetes, hogy
a megrengetett terület egyik legnagyobb átmérője igen közel ENyNy.
— DKK., a másik pedig közel ÉK—DNy. iránynyal bír, hogy a föld
hullámok egy földrengési középvonaltól vagy tengelytől, mely az er
délyi érezhegysóg ós a Bihar hegytömegeinek keleti szólón végig
vonuló törési vonallal összeesik, haránt vagyis kereszt irányban ter
jedtek leginkább, a legerősebb lökés pedig ezen törési vonalnak
egyik pontjából indult ki. A megrengetett terület nagysága körül
belül 1147 • geogr. mfdnyinek találtatott.
2. A földmozgás neme, a megrengetett terület határához kö
zel eső néhány helyet kivéve, vízszintes ós függélyes mozgásokból
*) A földrengések legnevezetesebb kiindulási vagyis középpontjai Magyarés Erdélyországban. A m. kir. term.-tud. társ. Közlönye. I. köt. 1861. 171—1761.

— 154 —
összetettnek észleltetett. A földlökéseknek száma a legtöbb észlelet
szerint 1—3-nak mondható. A lökések pillanatnyiak voltak, ós ráz
kódás vagy ingás által kapcsolódtak össze szakadatlan földmozgássá,
melynek egész időtartama 3—5"-re tehető.
3. A földrengéssel járó hangtünemények vagy megelőzték ke
véssel vagy pedig — ós ez a gyakoribb észlelet — egyszerűen ki
sérték a földrengést; arra, hogy követték volna, csak 3 észlelet
mutat.
4. A földrengés alatt egy helyen sajátságos fény tüneményt ós
számos helyen a lógsúlymérő gyors esését észlelték.
5. A földrengés bekövetkezésének ideje a legmegbízhatóbb időészlelések szerint a különböző helyeken 6° 19' ós 6° 30' 26" bpesti
idő között változik. Ezen legerősebb és befejező földrázkódást azon
ban megelőzték gyengébb földingások, melyek oct. 2-án este 10 óra
tájban kezdődtek, éjfél után 2, 4 ós 5 óra tájban ismétlődtek.
6. A földrengés hatása a legerősebben megingatott központi
területen, melynek nagysága 18V3 D geogr. mfd., elég erős volt
arra, hogy tetemes károkat okozzon a nagyobb kőópületekben; ész
revehető volt az a föld felületére, a vizekre ós fákra is.
7. A földmozgásnak közvetlenül észlelt ós megállapított iránya
nagyobbrészt egy kisebb területre, vagy pedig egy hosszant elnyúló
vonalra vezetnek vissza; de távolabb a földhullámzás ezen kiindu
lási helyeitől az irányok oly eltérők, hogy a földhullámok rnegtöretósére ós visszaverődésére lehet következtetni.
8. Azon hely a föld felületén, honnan a legerősebb földhullá
mok kiindultak, tehát az úgynevezett felületi középpont (epicentrum,
E), P.-Szt.-Mihályfalvára, Tordától DNy.-nak 0-66 geogr. mfdnyire
esik; de az irányok egy nagy része ós a felületi kiterjedés alakja
arra mutat, hogy ugyanazon időben vagy csak kevéssel később, a
fenemlitett törési vonalnak számos pontjából gyengébb földlökések
indulhattak ki és terjedhettek ezen törési vonalra kereszt irányban.
9. A földrengésnek valódi sebessége az előbb emiitett felületi
középpontra nézve 1-73 geogr. mfdnek találtatott perczenkónt; mig
a felületi sebesség maximuma gyanánt 3-35 és minimuma gyanánt
1*50 geogr. mfd. jött ki.
10. A földrengés kiindulási pontjának mélysége a felületi kö
zéppont alatt, vagyis a földrengés tűzhelyének mélysége 076 georg.
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mértföldnek, s az első lökésnek ideje ezen középpontban: 6° 18' 8"nek találtatott.
11. A földrengésnek erőssége 563'64 számban nyer kifejezést
Seebach módszere szerint.
12. Az 1880 oct. 3-ki középerdélyi földrengés tisztán tekto
nikai földrengés, mely magyarázatát azon DKK. felől folytonosan ható,
óriási oldalnyomásban leli, melynek következései : az erdélyi érezhegysóg rétegeinek hullámos összegyürődése, azoknak az érezhegysóg kel. szegélyén végig való feltörése ós idősebb rétegeknek a tö
rési vonalon való feltolatása, ugyanazoknak a Bihar kristályos hegytömegének keleti felén való megtorlódása, ujabbi szakadások és ha
sadékok képződése s ezeknek kitöltése harmadkori vulkáni kőzetek
kel; miíidazen rótegkimozdulásokkal ós tovább szakadásokkal ok
vetlenül járó időnkénti zökkenósek és igy földrezzenések, melyek a
felületre jutva itt a földrengés érzetét keltik.

A MEGELŐZŐ ÉRTEKEZÉS TARTALMA.
Lap. sz.

1. Bevezetés, egyúttal előszó is
1.
Fölszólitás a földrengésre vonatkozó adatok beküldésére
1.
2. Az összes tudósítások a helynevek betűrendje szerint, a tudósítók nevével 6—88.
3. A földrengés kiterjedése, terjedési módja, alakja, ereje, és a megrenge
tett terület nagysága
88.
4. A földmozgás neme, a lökések száma és időtartama, az egész tüne
mény lefolyásának tartama:
a) A földmozgás neme
95.
b) A lökések, rengések, ingások vagy hullámzások száma . . . .
96.
o) Az egyes lökések vagy rázkódások időtartama s azoknak időközei
97.
d) Az egész földrengésnek időtartama
100.
5. A földrengést kisérő hangtünemények
101.
6. A földrengéssel járó egyéb természeti tünemények.
A) Sajátságos fénytünemény
103.
B) A légnyomás változása .
103.
0) Mágnestűre és villamos battériákra észlelt hatások . . . . . .
105.
7. A földrengés bekövetkezésének ideje
106.
Az ocfc. 3-ki reggeli földrengést megelőző rengések
108.
8. A földrengés hatása az épületekre, a föld felülétére, vizekre, fákra.
a) A földrengés hatása az épületekre
110.
V) A földrengés hatása a föld felületére
112.
c) A földrengés hatása a vizekre és fákra
.113.
9. A földrengés hatása emberekre és állatokra . . . . . . . . . . . . 115.
10. A földrengés iránya közvetlen észlelések szerint és annak hatásaiból
következtetve
116.
11. A földrengés tudományos elemeinek kiszámítása
128.
a) A felületi középpont (75) meghatározása
132.
b) A földrengés valódi sebességének és tűzhelye mélységének megha
tározása
137.
c) A földrengés valódi erejének (intensitas) meghatározása . . . .
142.
12. A földrengés valószínű okai
143.
Befejezés
153.
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