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LA CARTE SÉISMOLOGIQUE 1)U BASSLX HOXGROIS.

Pár Béla Simon.

Egy-efíy tektonikai egység földrengési viszonyairól átfogó
képet ny.itó földrengési térkép készítésének célja nem kis mérték-
ben gyakorlati: a térkép egyik legfontosabb eszköze és segítje a
rengéskárok ellen való tervszer védekezésnek. A földrengéstan tu-

dományos tapasztalata szerint ott, ahol egyszer földrengés volt, an-

nak legalább is hasonló ersségben való megismétldése várható.

Ennek megfelelen e Iremntatott térkép az epicentrnmokon
kívül feltünteti az egyes helyeken észlelt legnagyobb rengéserssé-
geket, illetleg azon területeket, amelyeken olyan ers földrengés

volt, tehát várható a jövben is, hogy 1) egész helység elpnsztiilt

(9 S i e b e r g - M e r e a 1 1 i fok ersség rengés); 2) tetemes épület-

károk (8 S—M.-fok); ,3) jelentéktelen épnletsérülések kisérték (6—

7

S—l\r.-fok); 4) földrengés érezhet volt, de kárt nem okozott (2—

5

S—I\I.-fok).

A térkép elkészítéséhez a Jénában rendelkezésemre állott és

a korszen'í makroszeizmológia módszerével újból kiértékesített aláb-

bi anyagot használtam fel: a Saly Angnszt földrengési kata-
lógusában (S a 1 y Angnszt: „Földrengések hazánkban, különösen
városunkban; történeti adatok és kéziratok nyomán”, valamint ki-

egészítésül az 1783-i nagy komáromi földrengésre vonatkozó eredeti

hivatalos katonai és polgári jelentések) szerepl, továbbá az 1810.

január 14-i móri, az 1911. jfilins 8-i kecskeméti, az 1927. március 4-i

várpalotai földrengésekét, valamint az 1894—1907. és 1929—1930. évi

hazai földrengésekét. Az altalajviszonyokra vonatkozó adatokat
P a p p K á r o 1 y földtani^ és L ó c z y L a j o s—S z e n t e s E e r e ne
tektonikai téi-képeibP vettem; az utóbbi csak a körülkerített (1938.

november 2. eltti Csonkamagyarországi) területre vonatkozólag
nyújtott felvilágosításokat a tektonikai viszonyokról. A felsorolt

téi’képek szíves átengedéséért e helyen is hálás köszönetét mondok.'’

Ha a jövben életbev(áigóan fontos közm vagy új település

elhelyezésérl van szó, Magyarország bemutatott földrengési tér-

képe útmutatást fog adni arra vonatkozólag, hogy fenyegeti-e kár-
okozó földrengés az új létesítményt; továbbá, hogy milyen össze-

függéshen van a magyar föld felépítése földrengési tevékenységé-
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vei. Ebben a vonatkozásban különösen a laza altalajok erösségnö-
vel hatása, valamint a magyar medencerendszert felszabdaló tö-

résvonalak befolyása szembeötl. Mindezekre részletesen egy továb-
bi közleményben fogok kitérni.

*

La carte séismologiqne ci-jointe nous présente ontre les épi-

centres, les territoires continus sur lesqnels des tremblements de
térré d’intensité différente ont été ressentis, causant:

1) La destrnction totálé d’nn viliágé degré si;r éehelle

S i e b e r g—]\I e r c a 1 1 i )

;

2) La destrnction importante des bátiments solides de-

gré S.—M.):
S) Des dommages insignifiants anx édifices bien constrnits

(C'®—7'® degré S.—iNl.);

4) D’ébranlements sans dommages (2‘® —5'® degré S.—M.l

Ponr la rédaction de cette carte j’ai ntilisé le materiéi mis
á ma disposition á Jena. Ce matériel qne j’ai controlé et évalné

d'aprés les méthodes les plus modernes de la macroséismologie a

été le snivant: Les tremblements de térré fignrants dans le cata-

logne de A. S a 1 y. les séi.smes de Mór de 14. janvier 1810 et de

Kecskemét de 8. jnillet 1911; les tremblements de térré ressentis en

Hongrie pendant les années 1894—1907 et 1929—36.

Les données concernant le sons-sol ont été prises de la carte

tectoniqne de L ó c z y—S z e n t e s et de la carte géologique de

Pap p.

Qiiand il s’agira á Tavenir de grands travaux publiqnes, on

de constrnction, cette carte donnera des directives ntiles ponr évi-

ter les territoires exposés á la menace de tremblements de térré.

En mérne temps elle montre la relation entre la strnctnre dn sons-

sol hongrois et l’activité séismiqne. De ce point de vne Tinflnence

dn sons-sol friable est trés frappant sur raecroissement de l’inten-

sité des séismes. Ce mérne effet est á constater i)ar des lignes tec-

toniques passant á travers la Grande Plaine Hongroise.
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KRISTÁLYTA.NI VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGI
PIRITEKEN.

(Befejez rész.)

Irta; Tokody László dr.*

KRISTALLOGRAPHISCHE UNTERSUCHUNGEN
AN UNGARISCHEN PYRITEN.*

Von L. Tokody**

Nagybánya (Koinitat Szalmái’).

Nördlich von Nagybánya enthebt sicbder 501 m liohe Kereszt
begy (Krouzberg), woher ineine untersnchten Pyritkristalle stam-
nien. Dér Hanptgang des Kereszthegy (Kreuzberges) láiift im Rhyo
lith; dér dórt vorkommende Pyrit ist goldhaltig.

Dér Pyrit von Nagybánya wurde sehon von vielen Forschern
erAvábnt, E s in a r k, Z i p s e r, Jónás, Z e p b a r o v i c h, Colt ;

und F e 1 1 e 11 b e r g, Tóth, S z o k o 1, S z e 1 1 e m y. L w, Z i m á-

n y i, Grotli. Die beobachteten Formen sind a(lOO), o(llll, e(210)

Die von mir uiitersuchten Kristalle sind sehr verwittert. An
fünf 2—2.5 min grossen Kristallen konnte icli die Formen a (100)

o(lll), e(210) feststellen. Die vorherrscliende Fönn ist das Hexa-
-eder; die beiden anderen Formen sind untergeordnet.

Ó-Radna (Komitat Beszterce-Naszód).

Die Erze von Ö-Radna kommen an den Kontaktén des Kaik
steines und des Andesits vor. i\Iit den kristallographisclien Verhált

* Elöadatott a Magy. Tud. Akad. III. oszt. 1935. okt. 14.-én tartott

ülésén.
** Vorgelegt in dér Sitzung dér III. KI. d. Ung. Wiss. Akad. von

14. Október 1935.




