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grenzt wird, a
t
nsehen. Die erste wurde in dér ‘Tabelle I., die zweite

in dér Tabelle II. dargestellt, für die Minimál-, Mittel- und Maxi-
malwerten dér Ablenknngen. Es ist klar zu erkennen, dass jene

Grössen, welche inán aus den Minimalwerten dér Ablenknngen
nach beiden Verfahren ausrechnen kann, einfach die Reihenfolge
dér Hárte nach dér Mohs-schen Skala ergeben, mit Ausnalnne des

Qnarz und Topas. In dér Fig. 3. und 4. sind die Werte dér Tab. I.

und II. nach Auerbach-schen Metbode (3) dargestellt (4).

Mit Hilfe dér minimalen Ablenknngen kann mán auch die

Fönn dér Exnerschen Hartekurven (5) für Steinsalz und Fluorit

bestátigen.

Es ergibt síeli aus diesen Untersuchungen, dass

1. sich aus den Werten dér Eindringungsbreiten vor und nach
dem Abklingen dér Schwingungen die Reihenfolge dér Hárte nach
dér Mohs-schen Skala ergibt,

2. von den Linien dér minimalen Ablenknngen dieselbe Rei-

henfolge bestátigt wird,

3. die Exner-sche Gesetzmássigkeit für die Steinsalz und
Fluoritkristalle nachweisbar ist,

4. auch mit dem Pendelsklerometer die Abhángigkeit dér

Kristallhárte von dér Orientierung nachgewiesen wird,

5. dér Pendelsklerometer mit einer Stahlschneide für die

Untersuchung dér Quarz und Topaskristalle nicht geeignet ist, und
6. die Skalenteile dér Mohs-schen Skala sehr ungleichwer-

tig sind.
#
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A FÖLDRENGÉSKUTAITÁS CÉLJAIRA MEGFELEL
FÖLDTANI TÉRKÉP.

Irta: Simon Béla.

DIE DEN ZWECKEN DÉR ERDBEBENEORSCIlUiNG
ANGEMESSENE GEOLOGISCHE KARTE.

Von: B. Simon.

A gondosan összegyjtött földrengést megfigyelésekbl a föld -

rengésersségi fokozat segítségével a földrengés szabatosan szólva

a földrengéshatások — ersségelosztása meghatározható. Ha az al-

talaj a megrázott terület egész kiterjedésében egynem, akkor az

egyenl ersen megrázott helyek közös középpontú körök mentén
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helyezkednek el: e körök közös középpontja a rengés kipattanási

helye. Régi tapasztalat, hogy a vázolt eszményi ersségeloszlást a

megtett út és az észlelési hely változó altalajfelépítése jelents mér-
tékben befolyásolja. Ennek következménye, hogy az egyenl ersen
megrázott helyeket összeköt izoszeiszta körbl beöblösödésekkel és

kinyúló „nyelvekkel” ékesített, egészen szabálytalan görbe vonallá
lesz, továbbá, hogy igen sok esetben a rengés okozta épületkár csu-

pán a kedveztlen altalajviszonyok folyománya; tehát az ersség-
eloszlás képét csak a földrengéskutatás céljaira készült sajátos tér-

kép segítségével lehet helyesen értelmezni és további következteté-

sek céljaira felhasználni. Az egyes kzetek és jelenkori kifejldési
változatai viselkedését az alábbiakban részletezhetjük:

Agyag, száraz, tömör (kompakt) állapotban nem befolyásolja,

csak abban az esetben növeli az ersséget, ha könnyen morzsolódó
vagy repedezett — homokos, meszes, illetve sok kolloidot tartal-

maz — ; átnedvesedve képlékennyé lesz (tehát különösen lejtkön
veszélyes altalaj); az ersségnövekedés 1—3 S—M (Sieberg—Mer-
calli) fok lehet.

Agyagpala, ersségnövel hatása csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—3 S—-M fok lehet.

Andezit, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m vastag) mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Bazalt, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Breccsa, ersségnövel hatása csak akkor van, ha mállási ta-

karója elegend (legalább 2 m) vastag s a növekedés annál nagyobb

mérv, minél nagyobb és szögletesebb darabokból áll a takaró; az

ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Diabáz, rajta ersségnövekedés csak akkor van. ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-

növekedés 1—2 S—M fok lehet.

Dolomit, ersségnövel hatása nincs, mivel mállási takarója

jelentéktelen.

Fillit, ersségnövel hatása csak akkor van, ha elegend (leg-

alább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-

növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Fonolit, ersségnövel hatása csak akkor van. ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-

növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Gnájsz, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-

növekedés 1—2 S—Dl fok lehet.

Gránit, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha töredezett,

vagy ha elegend (legalább 2 m) vastag murva-takaróval fedett;

ilyenkor az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.
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Homok, az ersséget annál nagyobb mértékben növeli, minél

jobban át van itatva vízzel: az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Homokk, ersségnövel hatása csak akkor van, ha a mállási

takarója elegend (legalább 2 m) vastag; az ersségnövekedés 1—

2

(az agyagos kötanyagú, mállásra hajlamos szürke homokkben
1—3) S—M fok lehet.

.Jelenkori üledék, az ersséget annál nagyobb mértékben nö-

veli, minél jobban át van itatva vízzel; az ersségnövekedés 1—

2

&—M fok lehet.

Kavics, murva, az ersséget annál nagyobb mértékben növeli,

minél nagyobbak az egyes darabok és minél jobban át van itatva

vízzel; az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Kiszáradt vízfenék, iszap, mindig igen veszélyes altalaj, rajta

az ersségnövekedés 3—4 S—M fok.

Konglomerát

,

ersségnövel hatása csak akkor van, ha a mál-

lási takarója elegend (legalább 2 m) vastag, a növekedés annál

nagyobb mérv, minél nagyobb darabokból áll a takaró; az ersség-

növekedés 1—2 S—M fok lehet.

Kovapala, ersségnövel hatása nincs, mivel igen nehezen

mállik.

Kvarcit, ersségnövel hatása nincs, mivel igen nehezen mállik.

Kvarcporfir, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha ele-

gend (legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett, ilyenkor az

ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Lápföld, mocsár, mindig igen veszélyes altalaj; rajta az ers-
ségnövekedés 3—4 S—M fok.

Lösz, nem befolyásolja a rengésersséget; legfeljebb csak pe-

remen, omlás miatt veszélyes altalaj, ez esetben rajta az ersség-
növekedés 1—3 S—M fok is lehet.

Márga, rendes állapotban nem befolyásolja, csak azon esetben

növeli az ersséget, ha repedezett — agyagos — ; az ersségnöveke-
dés ez esetben 1—3 S—M fok lehet.

Mészk, márvány, ersségnövel hatása nincs, mivel mállási

takarója jelentéktelen.

Porfiroid, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha törede-

zett, vagy ha elegend (legalább 2 m) vastag mállási takaróval fe-

dett; ilyenkor az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Riolit, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—3 S—M fok lehet.

Törmeléktaifai, (akár természetes, akár mesterséges törmelék-
rl van szó) annál veszélyesebb, minél nagyobbak és szögletesebbek
a darabok; az ersségnövekedós 2—3 S—M fok.

Tzeg, az ersséget annál nagyobb mértékben növeli, minél
jobban át van itatva vízzel; az ersségnövekedés 1—2 S—M fok lehet.

Trachit, rajta ersségnövekedés csak akkor van, ha elegend
(legalább 2 m) vastag mállási takaróval fedett; ilyenkor az ersség-
növekedés 1—2 S—M fok lehet.
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Vulkáni tufák . különösen hajlamosak a mállásra, ersségnö-
vel hatásuk csak akkor van. ha elegend (legalább 2 m) vastag
mállási takaróval fedettek; ilyenkor az ersségnövekedés, 1—3 S—

M

fok lehet.

Az elmondottakat abban foglalhatjuk össze, hogy ersségnö-
vel hatásuk csak a laza (különösen pedig a vízzel átitatott laza)

kzetfajtáknak van. a nem mállott. szilárd szikla nem módosítja

az ersséget.

Az altalaj ersségmódosító hatását, a dynamikus altalajkuta-

tás eredményeit is figyelembe véve, öt tényez befolyására vezet-

hetjük vissza:

1. Minél nagyobb az altalaj rugalmassága, annál kisebb benne
ugyanazon földrengés által keltett földmozgás tágassága és evvel

együtt annál kisebb a rengés közvetlen károkozása. Ha az egyes

kzet fajtákban a rugalmasság egyik jellemzjéül a hosszanti hul-

lám terjedési sebességét választjuk — mivel ez nagy kzettestekre
nézve is közvetlenül, mérésekbl meghatározható adat — már ki-

tnik a laza kzeteknek és a szilárd sziklának eltér viselkedése

a rengésersség-módosító hatást illetleg:

Kzetfajta Tovaterjedési sebesség

(üde állapotban) m/sec
Diabáz 6.400

Kvarcit 5.800

Kovapala 5.500

Kvarcporfir 5.300

Trachit 5.300

Mészk 5.100

Bazalt 4.900

Dolomit 4.900

Gránit 4.800

Gnájsz 4.700

Agyagpala 3.500

Márga 3.500

Tufa 3.200

Homokk 2.500

Agyag (nedves áll.-ban) . . 1.500

Lösz 800

Kavics (közepes nagys.) . . 750

Homok (közepes szemuagys.) 550

Kavics és homok keverve . 480

Homok (finom szem) . . 300

2. A megrázott terület valamely pontjához érkez rengési

energiának altalajfajonként különböz része szolgál maradandó el-

változások — laza kzetekben a részecskék összetömör í tése — léte-

sítésére; minél nagyobb ez az energiarész, annál kisebb mennyiség
energia adatik át a szomszédos részeknek a tovaterjed hullám-

mozgás alakjában, tehát annál nagyobb az elnyelés, minél egyenek



A földrengéskutatás céljaira megfelel földtani térkép 233

lenebb az így létrejöv süppedés, annál nagyobb az épületkár, kö-

vetkezleg a helyi ersség is. Ennek megfelelleg vékony, ((azon-

ban, hogy az épületet reá alapozottnak tekinthessük, legalább 2 m
vastag 1

), laza altalajon viszonylag nagy, vastagon (már minden bi-

zonnyal, ha a réteg vastagsága a 2 km-t eléri) viszonylag kicsi a

rengésersség, mivel egyrészt a laza altalaj hajlamos a süppedésre
— a süppedés annál egyenetlenebb, az ersségnövekedés annál na-

gyobb, minél különbözbb a szemek nagysága — másrészt nagy az

elnyelési együtthatója. A dynamikus altalajkutató eljárás segítsé-

gével megítélhet, hogy a szólmnforgó altalajfajta mechanikai rez-

gések behatására hajlamos-e a süppedésre és, hogy egyenletes lesz-e

a süppedés? Még pedig tapasztalat szerint laza kzetekben, minél

közelebb van a legtökéletesebb összetömörítés állapota, annál na-

gyobb a rezgéskeltvel létrehozott (kereszt) rezgések tovaterjedési

sebessége. így pl. egy mesterséges töltésen a 0.04 sec rezgésidej
rezgések tovaterjedési sebessége 160 m/sec, míg a „szálban álló’’’

kzetben, melybl a töltés anyaga vétetett, 200 m/sec; amint a to-

vábbi vizsgálat kimutatta, a szóban forgó töltés anyaga henger-

léssel összetömöríthet volt. A következ érdekes eredmény arra

utal, hogy mechanikai rezgések még „szálban álló”, megállapodot-
taknak hitt laza altalajokat is további ülepedésre bírhatnak. Ho-
mokból 12 év eltt készített töltés használaton kívüli ágában a

0.025 sec rezgésidej rezgések tovaterjedési sebessége 180 m/sec, az

eredeti „szálban álló” homokban 230 m/sec, míg azon a töltéságon,

amelyen 12 éven át vonat járt, 340 m/sec; ennek megfelelen a hé-

zag- (pórus-) térfogat (60 cm mélységben) a használaton kívüli töl

téságon 40.7 %, a másikon 36.3 %. A két említett példa megokolja,
miért igen veszélyes altalaj a várható földrengéskárok szempontjá-
ból a törmeléktalaj, különösen a mesterséges törmelék.

A terjedési sebesség változása egyetlen rétegbl felépült al

talajon arra figyelmeztet, hogy egyenetlen lesz a várható süppedés;
egyébként a süppedés különösen abban az esetben nagymérv, ha
az azt létrehozó rezgés rezgésszáma az altalaj rezgésszámával meg
egyezik. Az eladottakból önként következik, hogy a rengéskárok
helyes értelmezésében a dynamikus altalajkutató eljárás a makro
szeizmológusnak nélkülözhetetlen segítje.

3. Amint már fentebb említettem, a nem egynem, hanem,
különböz rugalmassági jellemzkkel rendelkez rétegekbl felépí-

tett altalajnak saját rezgésszáma van (illetve saját rezgésszámai

vannak). Amennyiben kicsi a csillapítás, a nagyságrendben meg-
egyez rezgésidej földrengési hullámok nagy tágasságé rezonan-

cia-rezgéseket gerjeszthetnek. Kérdés tehát, hogy a valóságban a

két említett rezgésid egyenl nagyságrend-e?
5.8 m vastag, vízzel átitatott agyagréteg saját rezgésideje

1 Különben az épület a laza réteg alatt lev szilárd sziklára he-

lyezett, tehát a laza réteg ersségmódosító hatása nem érvényesülhet.
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0.085 mp, csillapítása 1.135; 2000 m vastag jura-zechstein-korú ré-

tegsor (Göttingen) saját rezgésideje 0.315 mp, csillapítása 1.1,

ugyané rétegsor 4000 m vastagsága esetén (Ravensburg) a rezgés-

id 0.55 mp-re n. Mivel a földrengés által keltett földmozgás rez-

gésideje 0.2, ill. 0.5—1.5 mo között van a fészek közelében és mivel
a földmozgás tartama ugyanitt több mp is lehet, rezonancia lehet-

séges és van id a nagy rezgéstágasság kialakulására. Következ-
leg az altalaj önrezgésekre való hajlamossága meghatározott pe-
riodustartományokban oka lehet a helyi rezgésersség megnöve-
kedésének.

A csillapítás értéke «, ha az altalaj csupán két rétegbl épült

fel, Sezawa és Kanai szerint:

ahol v az alsó, v’ a fels rétegben a tovaterjedési sebesség, r ill. r'

a srség. Kicsi a csillapítás, ha a vr szorzat nagyon különbözik

a vV szorzattól, azaz, ha a két réteg rugalmassági jellemzi elütök.

Természetes dolog, hogy az altalaj önrezgésekre való hajla-

mossága, lia kicsi a talajrezgések csillapítása, jelents mértékben
befolyásolja a földrengésjelz mszerek feljegyzéseit is. Kókler
mutatta ki pl., hogy a Göttingeni Földrengési Observatoriumban
észlelt közeli rengések mszerfeljegyzéseiben a 0.3—0.4 és az 1.2 mp
rezgésid uralkodik mindhárom fázisban, annak megfelelen, hogy
az állomás altalajának önrezgései 0.345, ill. 1.2 mp rezgésidejek,

a csillapítás 1.1. Tehát a mszerfeljegyzések itt már nem (vagy

legalább is nem csak) az alsóbb rétegek által végzett rezgéseknek

megfelel földmozgásokat tartalmazzák. Továbbá kitnt az is, hogy
az elnyelési együttható az átszelt talajrész önrezgésidejének függ-

vénye.

Az altalaj önrezgésidejének és csillapításának meghatározása

végett mind robbantással, mind rezgéskeltvel gerjeszthetjük a leg-

fels rétegek önrezgéseit.

4. Amennyiben az altalajt felépít laza rétegek települése

nem vízszintes, az esetleges csuszamlások alakjában újabb, a helyi

rengésersséget módosító tényez jelentkezhetik. Az, hogy a szó-

ban forgó rétegsor nyugalomban marad-e, az összetartó ertl (ko-

hézió) és a bels súrlódástól függ.

A lejtre települt rétegek egyensúlyát megbontani igyekv

nehézségi ert a rengéslökés még támogatja ebben a törekvésében;

,.segítsége” különösen abban az esetben eredményes, ha a talajt

megelz eszés vízzel átitatta. Ugyanis, amint az alább közölt táb-

lázatból kiderül, az összetartó er és a bels súrlódás csökkenése

miatt a határszög, amely esetén a laza kzetréteg a lejtn még nyu-

galomban marad, jóval kisebb az átnedvesedett (laza) kzetekben,

mint a szárazabban.
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Kzetfajta

Határszög, amely esetén

még a kzetréteg

nyugalomban marad

Száraz kavics 30°—48°

25°

30"—37"
20"—25"
37"—45°

Átnedvesedett kavics
Száraz homok
Vízzel telített homok
Száraz agyag, márga
Vízzel telített agyag. márga 10"

5. A rétegzavarodás két jellegzetes alakja, a gyrdés és tö-

rés közül az utóbbi a nagyobb jelentség a helyi rengésersség
módosítása szempontjából; a gyrdés befolyása mindössze annyi,
hogy — a csillapítás anizotrópiája következtében — a rengési ener-

gia akadálytalanabbul (kevesebb veszteséggel) terjed a redk ten-

gelye irányában, mint arra merlegesen. Az áttolódás szerepét ab-

ban foglalhatjuk össze, hogy a fedszárnyba kevés energia jutván,

csupán ott jelentkeznek a környezethez viszonyítva ersebb rengés-

hatások, ahol az energiát vezet réteg kibukkan; a kéregtörés, ve-

tdés rendesen helyi ersségnövekedést hoz létre. A jelenség oka

ketts: egyrészt az, hogy a törés helyén szabadabb a kéregrész moz-
gása — hogy milyen mértékben, az a hézagkitöltéstl függ — az

ersségnövekedés ez esetben csak a törésvonal közvetlen környeze-

tére terjed ki. Másrészt a törésvonal mentén felhalmozódott feszült-

ség a földrengés keltette földmozgás hatására id eltt kipattan-

hat; ennek következtében az ersségnövekedés a törésvonal távo-

labbi környezetére is kiterjed, mintha egy-egy izoszeiszt i határa
kitolódott volna. Ennek megfelelen a rengésersség eloszlásának

helyes értelmezése révén a geológiai térképezés eszközeivel még ki

nem mutatott törésvonal jelenlétére következtethetünk.

A rengésersség helyes értelmezésérl e helyen csak annyit,

elengedhetetlen, hogy felismertessenek és elkülönítessenek az ú. n.

esetleges károk, más szóval azok a károk, amelyek a körülmények
szerencsétlen összejátszásának köszönik létrejöttüket. Ilyenek: egyes
rozzant épületek vagy épületrészek feltn siílyos sérülésén kívül:

templom leomló tornya, vagy lehulló toronydíszítés átszakítja a

boltozatot, leomló (rozzant) kémény a ház tetejét. Amennyiben a

rengéskár a földmozgás közvetlen mechanikai hatására vezethet
vissza, a sérülés az épületek fels részén kezddik é;s a mozgás he-

vességének növekedtével terjed át az alsóbb részekre. Evvel ellen-

tétben az egyenetlen süppedésbl származó károk fleg az alsó ré-

szeken lépnek fel és onnan haladnak fölfelé. Ezért, ha épületkárok
vannak, megfelel számbavételük végett feltétlenül szükséges, hogy
a szeizmológus azokat a helyszínen tanulmányozhassa.

Az elmondottakat összefoglalva: amíg a közönséges földtani

térkép idbeli összefüggéseket tntet fel, a kialakulástörténet vá-

zolása végett az idben folyamatosan kifejldött, illetve átalakult

teljes rétegsor ábrázolására törekszik, a rétegsor anyagának rugal-

massági jellemzire (jelesül az összetartó er mérvére) és a térbeli
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kiterjedés jelentségére való tekintet nélkül, addig a földrengés-
kutatás céljaira megfelel sajátos földtani térkép az altalajt fel-

épít kzetek térbeli mennyiségét és összetartozását, az altalaj liely-

rl-helyre változó rugalmassági jellemzit ábrázolja. Még pedig
ágy, hogy a töréses tektonikán, a redk tengelyének irányán és az
uralkodó kzetféleségen kívül kijelöli mindazon kzetfajták helyét,

amelyek olyan nagy kiterjedésnek, hogy a rengésersséget módo-
síthatják. Ennek megfelelen a térképen feltüntetend, a 2 méter-
nél vastagabb mállási takaró is, meg a szóban forgó területet fel-

szabdaló törésvonalrendszer, viszont elmarad minden jelentéktelen

vastagságú illetve kiterjedés kzetösszlet. Mivel az altalaj felépí-

tését addig a mélységig kell ismernünk, amelybl a rengés kipat-

tant, a megfelel szelvények nélkülözhetetlen kiegészíti a térképnek.

Egyszerség kedvéért a gyakorlatilag azonosnak vehet ru-

galmassági jellemzk és mállási viszonyok — más szóval rengés-
erlsségmódosító hatás — alapján az alábbi kzetfajták, i 11. jelen-

kori ki fejldési változatai összefoglalhatók (az egyes csoportok a
növekv rengésersségmcdosító hatás sorrendjében következnek):

1. Kvaréit, kovapala, mészk, márvány, dolomit;

2. Homokk breccsa, konglomerát;
3. Gránit, porfiroid, kvarcporfir, trachit, diabáz, gnájsz;

4. Jelenkori üledék, homok, kavics, murva, tzeg;
5. Andezit, bazalt, fi Ilit, fonolit, szürke homokk, riolit, agyag-

pala, vulkáni tufa:

6. Agyag, márga, lösz;

7. Törmeléktalaj (mind a természetes, mind a mesterséges

eredet )

;

8. Kiszáradt vízfenék, iszap, lápföld, mocsár.

A rengésersségmódosító hatást illetleg az altalajt felépít

rétegek kzetminsége szabatosan a rétegeket felépít kzetek ru-

galmassági jellemzi a dönt tényez, a kzetek kora csupán any-

nyiban jelents, hogy a régebben keletkezett kzetek rendesen szi-

lárdabbak.

Az elmondottak figyelembevételével készült földtani térkép

nemcsak a földrengéskutatás sajátos céljaira használható, hanem
sok hasznos útbaigazítást fog tle kapni az építaltalaj teherbírá-

sát dynamikus altalajkutató eljárással vizsgáló, valamint az utcai

forgalom, mesterséges rezgések károkozását elhárítani kívánó gya-

korlati szakember is. E kérdésösszlet vizsgálata a géperej forga-

lom mai, mind ersebb ütem fejldése következtében az ú. n. al-

kalmazott földrengéstannak mind jelentsebb feladatává lesz.

Másrészt — közbevetleg említem — ha adott esetben a kör-

nyezetétl elüt ersség rengéskárok okának kiderítésérl van szó,

a térkép adatait igen becses részletekkel egészítheti ki a dynamikus
altalajkutatás annak következtében, hogy evvel a kutatómódszer-
rel el lehet, dönteni, hogy mechanikai rezgések behatására hajla-

mos-e egyenetlen süppedésre az altalaj. Ilyen eset áll el pl., ha
a szóban forgó épület altalaját régi folyammeder szeli át; ennek



A földrengéskutatás céljaira megfelel földtani térkép 237

jelenlétét a rezgéskeltvel létrehozott rezgések tovaterjedési sebes-

ségének lecsökkenése. a menetgörbe megtörése, elárulja. Többek kö-

zött ez a körülmény is a Földrengési Observatoriumok munkakö-
rébe utalja a dynamikus építaltalajkutatást.

Befejezésül még csak annyit, hogy a makroszeizmikus adatok
megfelel feldolgozása, a makroszeizmikus epicentrum-meghatáro-

zás a földrengéskutatás céljaira megfelel és a fentebbiekben rész-

letesen körül írt térkép nélkül lehetetlen, illetve csak abban a ki-

vételes esetben szolgáltat megbízható eredményeket, ha az egész

megrázott terület egynem kzetbl épült fel. Amennyiben ez a

feltétel nem teljesül, a megfelel, sajátos térkép nélkül végzett leg-

jobb szándékú makroszeizmikus kutatás is téves megállapításokat

eredményezhet. Hasonlókép nélkülözhetetlen segédeszköz a térkép

a rengéskárok ellen való tervszer védekezésben, mivel, amint arra

már rámutattam, a házsérülések létrehozásában — a földmozgás
hevességén, az épületek önrezgésidején, csillapítsán kívül — az al-

talaj felépítése a legjelentsebb tényez. Az aztán megint csak a

dynamikus építaltalajkutatással dönthet el, hogy hajlamos-e az

altalaj a különösen nagy épületkárokat okozó egyenetlen süppedésre?

Sajnos, a földrengéskutatás sajátos céljaira megfelel föld-

tani térkép Hazánkról nincs, pedig ennek hiányát igen érzi a ma-
gyar földrengéskutatás. A Magyarhoni Földtani Társulat kebelé-

ben szervezett Földrengési és Geofizikai Bizottság igen nagyjelen-

tség munkát végezne, ha lehetvé tenné a térkép elkészítését,

még pedig

1. az egész Magyarországról egy lapon 1 : 900.000 méretben;
2. az egész Magyarországról 1 : 200.000 méret lapokon;

3. az egyes városokról a kiterjedésnek megfelelkig 1 : 5000

—

1 : 25.000 méretben a földrengésersségnek a városon belül va'ó el

oszlása tanulmányozása végett.

A térképlapok elkészítése a magyar geológus és földrengés-

kutató gyümölcsöz munkaközösségét bizonyítaná.

#

Es vverden die allgemeinen Gesichtspunkte erörtert, nach
welchen eine den Zwecken dér Erdbeben forsebung angemessene
geologisebe Karte Ungarns verfertigt werden soll. Diese Karte ent-

halt die den Untergrund aufbauenden wesentlichen Gesteinstypen
nach ihrer Lage und Ausdehnung und die Bruchtektonik dér Gé-
géiül. Die nach ikren elastischen Eigenschaften und Verwittérungs-
verháltnissen praktisch identische Gesteine können zusammenge-
fasst werden.

Es wird darauf bingewiesen, welclie grosse Bedeutung die

dynamische Baugrundforschung in Anbetracbt dér Makroseismo-
logie besonders vöm Gesichtspunkte dér Beurteilung dér Erdbeben-
scháden aus hat.


