
HÓNIG GYULA

Különböző időktől származó feljegyzésekben feltűnő módon gyakran együtt 
vannak említve a nagy árvizek kisebh-nagyobb földrengésekkel*

Ha figyelembe vesszük azt a tényt, hegy számos különböző területen /pl* 
Kárpátmedence, Balkán-félsziget Stb*/ a vízhálózat nagyrészt szerkezeti 
vonalak szerin t alakult k i, fe l kell tételeznünk, hogy bizonyos esetek
ben a hidrogeológiai viszonyok b of olyas dlhatják a tektonikai mozgásokat. 
Hogy ez miképpen lehetséges, arra legjobb a ma is  aktiv azerkezeti vo
nalat követő folyók példáját felhozni.

Mivel ilyen esetben a folyó vizének a szerkezeti vonalakkal való kapcso
la ta  az a téryező, amit számításba kell vennünk, a szerkezeti vonalak és 
az őket követő folyók viszonyában 2 fő esetet kell megkülönböztetnünk,

1 , /  Ha szerkezeti vonal -  amelyet a folyó köret -  lazább plasztikusabb 
kőzetekből felépülő képződményeket metsz, nem fut k i élesen felszínre és 
rendszerint nem n y ito tt, hanem vizet át nem eresztő anyaggal van Ü'lftfLtve. 
Ebben az esetben- általában nincs szoros kapcsolat a folyó vize és a szer
kezeti vonal között. Természetesen a folyó medrének elhelyezkedésére min
denképpen hatással volt a szerkezeti vonal, mégpedig annak mentén történt 
különböző mértékű elmozdulások révén. Do a folyónak a vize nem lép közvet
len kapcsolatba a szerkezeti vonallal, tehát a tektonikai mozgásokra sinc3 

hatással.. Ez az eset á ll  fenn pl, a Sisza a lfö ld i szakaszán is .

Mecseki Földtani Kutató-Faré V állalat,
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2 ./  Ha a szerkezeti vonal és az azt követi folyó mentén /vagy egyes 
szakaszain/ felszínen, vagy felszín  közelében ridegebb kőzetekből álló  
képződmények, i l l ,  összletek általában nezozóosak vagy annál idősebbek, 
akkor az il le tő  szerkezeti vonal élesen jön k i felszínre. Ebben az eset
ben a folyó vize a szeikezeti venal fő tö rési síkjaival -  amelyek leg
többször a folyó medrének közelében vonnak -  állandó kapcsolatban van és 
azokban nagy mélységig lehatol. Eltekintve egyes esetektől, amikor a viz 
a csúszási felületeket korrodálja általában lényegesen csökkenti a súrló
dást, Vízzel állandóan á t já r t  csúszási felü le t ék mentén tehát legtöbb ec
setben könnyebben mennek végbe állandó vagy szakaszos tektonikai mozgások, 
mint viszonylag szárazabb felületek mentén,

A nagy szeikezeti vonalakat rendszerint velük párhuzamos tö rési síkok e- 
gész sora követi. Ezek közül a fő tö réstő l távolabb levőkben rendes kö
rülmények között nem juthat el a folyó vize olyan mértékben mint a fő tö
rési síkokba, tehát viszonylag szárazabbak. Kivételt képeznek természete
sen a karsztos területek, ahol bizonyos szintig  állandóan viz tö l t i  ki a 
repedéseket, hézagokat,

A viszonylag szárazabb csúszási felületek mentén a nagyobbfoku súrlódás 
következtében nehezebben megy végbe elcsúszás, azaz elmozdulás. Érmek kö
vetkeztében az elmozdlásban, lecsúszásban nagyobbfoku lehet a "lemaradás", 
a fő, azaz vízzel állandóan t e l í t e t t  csúszási felületek mentén történő el
mozduláshoz viszonyítva. Ez a lemaradás nagyobb, mint amekkora az il le tő  
tö rési i l l ,  csúszási fe lü le t "rendüségének" megfelelne, A különbség tehát 
annak mentén fennálló erősebb súrlódás rovására Írandó.

Hogyha azonban a viszonylag szárazabb csúszási felületekbe valamilyen mó
don nagyobb mennyiségű víz ju t, ezek mentén is nagyobb mértékű elmozdulás 
lesz. Történhet ez elsősorban akkor, ha folyó különösen magas vízállása 
folytán olyan területek kerülnek az elöntés sorsára, amelyeken az em lített 
"száraz" osuszási felületek /vetők/ felszínre, vagy felszín közeiébe ju t
nak, Az elöntés történhet "oldalról", a folyónak valamely ugyancsak magas 
vizállásu mellékfolyója á lta l i s .  Ennek során a "száraz" osuszási felü le
tek bőségesen átitatódnak vizzel, n iá lta l a súrlódás erősen lecsökken« Bn-
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nek eredményeként -  miután már nagyobb fe lü le t á tita tódo tt -  az i l le tő  
csúszási fe lü le t mentán h irtelen  elmozdulás, le  zökkenés mehet végbe. Ez 
hasonló ahhoz, amikor valamely rosszul tervezett vagy k iv ite leze tt völgy
zárógát mögött felgyűl omlett via á t i ta t ja  a duzzasztómű felé dőlő csúszá
s i felületeket /leh e t réteglap menti i s ,  tehát nora tektonikai eredetű/ és 
ez földcsuszamlást, hegyomlást idéz elő* Gondoljunk csak a vaionti katasztró
fára*

A tektonikai csúszási ib lület el: »ontán hatalmas tömegük mozdulhatnak el 
h irtelen  ilyen módon* Ha az elmozdulás esek centiméter, vágj’- dec-iméter 
nagyságrendű, a k ife jte t t  energia akkor is igen nagy lehet. Mivel az el
mozduló tömegek túlnyomórészt az átlagos fe lsz ín  a la tt helyezkednek el /a  
tek t, törések csúszási felü letek több, vagy sok km-rs lenyúlnak: a mélybe/, 
a mozgási energiájuk csaknem te lje s  egészében a környezetnek, azaz a föld
kéregnek adódik á t, rengéshullámokat kiváltva.

Az ilya i tipanu földrengés jó l felismerhető arró l, hogy két egymásra merő
leges irányban legtöbbször különböző erősségű rengéshullámok észlelhetők. 
Ugyanis abban, az esetben, hogyha a csúszási fe lü le t, amely mentén a le zök
kenés tö rtén t, 4í?ü~nál kisebb dőlésű, az elmozdlás vízszintes Összetevője 
nagyobb mint a függőleges, nig 45°~nál nagyobb dolé3 esetén a függőleges
összetevő meghaladja a viz szint eset.

Ebből következőleg lapos csúszási fe lü le t esetén arra  merőlegesen keletkez
nek erőteljesebb rengéshullámok /e-pnács?^. GXSv&tä*? irányban osaknem la.sar
lók, a hatáswe.HörJiatáa elve alapján/, mig csapósban gyengébbek. Meredek 
/  )  45°/ csúszási felü lő t esetén a csúszási fe lü le t csapásában terjednek e~
rŐ3ebb rengéshullámok* Ha a csúszási fö lü l et 45° körüli, akkor minden irány
ban hacnlc erősodgü rengéshullámok indulnak ki* A három különböző esetben az 
azonos rengés! erőoéőgü pontokat összekötve különböző mértékben megnyúlt 
ellipsziseket ille tv e  egy kort kopunk, /1»213?4« abra/

Ezen az alapon az ilyen tipusu ±oId.i>engéseknól következtetni tudunk a föld
rengés centrumában végbement '’események” jellegére i s a Bar lehetősége fenn
á ll , de volószinűsége csekélyebb, hogy újonnan lé tre jö tt  törések váltanak
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ki ilyen természetű földrengéseket. Sokkal nagyobb a valószinüsége annak, 
hogy a fentebb l e i r t  mód cm, vagyis hirtelen vízzel t e l i  tódó, már meglévó 
csúszási felületek mentén történik földrengést kiváltó elmozdulás* A nagy 
törések ugyanis legtöbbször nem h ir te l a i, haem fokozatosan alakulnak ki, 
/Az 19o6* évi San Prenciskó—i  földrengés alkalmával keletkezett hasadék 
nem elsődlegesen jö tt lé tre , hanem a tengerparthoz közelebb levő tektoni
kai vonalak mentén tö rtén t elmozdulás hatására fe llépett huzófe szült ség 
követ ke zt ében «/

A faitebb vázolt módon mehetett végbe az 1964. áp rilis  Í3 - i földrengés, 
amely Magyarország egy részére i s  k ite rjed t. Ez a földrengés sekélyfószkü 
volt és egy a Szávától D~re levő erősebbel süllyedő területhez kapcsoló
dott, A Száván a földengós idején i l l ,  azt megelőzően rendkívül magas ár
hullám vonult le* amely a jelentések szerin t a Duna sz in tjé t annyira meg
emelte, hegy az a Tisza akkor ugyancsak magas vizét napokon keresztül nem 
volt képes bef qgadni,

A fent vázoltak figyelenbevételével hasmosnak látszana részletesebb geo
lógiai-hidrogeológiai i l l .  hidrográfiai vizsgálatokat végezni olyan te rü 
leteken, ahol a folyóvizrendszer ma i s  aktiv törésvonalakhoz igazodik és 
ahol ugyanakkor viszonylag gyakoriak a helyi földrengések.

Kétségtelen, hqgy a viznek nagyobb szerep jut a földkéregben végbemenő 
helyi tektonikai mozgásoknál, sőt a vulkáni működéseknél i s ,  mint amekko
rá t ma általában tulajdonítanak neki, A hidrogeo lóg iának éppen ezért a 
jövőben fontosabb szerephez kell ju tn ia, mint eddig.
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