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vorgeht — mechanische, chemische und Adsorptionsuntersuchungen
unternorhmen und die Mineral-Zusammensetzung des ursprünglichen
Gesteins festgestellt. Die Resultate dieser Untersuchungen können im
folgenden zusammengefasst werden:

Das Altér des Tuffs von Kbánya stimmt mit dem des Dazittufs von
Nagytétény, dér áhnlichen und gleichaltrigen Schichten eingelagert ist,

gut überein. Das Matériái dér beiden Gesteine weicht voneinander ab.

Die Menge dér schweren Fraktion betrágt im Tuff Kbánya 0'4°/o. Dér
primer Quarz tritt in grosser Menge vor. Feldspat kommt im Gestein nur
selten vor, die spárliche Feldspatkristalle sind Sanidin, oder sauerer Oligo-
klas. Auf diesem Grund gehört dér Tuff zu den übersáttigten Gesteinen,
ist am ehesten als Produkt eines rhyolitischen Magmas zu betrachten. Dér
Dazittuff von Nagytétény náhert sind dagegen auf Grund seiner minerali-
schen Bestandteile laut Feststellung von M. Vendel bereits dem andersiti-

schen Typ. Dér Ursprung dér beiden Tuffe ist alsó auf zwei verschiedene
Eruptionen zurückzuführen.

Die mechanische Analyse ergab ein Resultat, woraus klar hervórgeht,
aass dér Rhyolittuff von Kbánya keine Sortierung erfuhr, es vorherrscht
keine Fraction, dér Lufttransport war niclít andauernd.

Nach dem dér Tuff in sarmatischen Meere zr Ablagerung kam,
erlitt er stellenweise eine Umwandlung grossái Grades. die Grundmasse
ist devitrifiziert, hydrochemisch umwandelt, die Feldspáte sind zerfallen

und es lásst sich das Vorhandensein von neu gebildeten Tonmineralien
erkennen. Diese Tatsache wird auch durch das spárliche Vorkommen von
Feldspat und Apátit, sowie durch die grosse Menge des wiederstand-
fáhigen Quarzes und Zirkons und des neugebildeten Montmorillonits klar

bewi esen.

Das Gestein ist alsó dem Bentonit entsprechend. Die Umwandlung
war jedich nicht ganz vcllkommen, vöm ursprünglichen Tuff mischen
sich noch viele mineralische Bestandteile, wie Quarz usw. dem Mont-
morillonit bei und auch die Korngrössenverteilung erreicht nicht die

gewünschte kolloidale Feinheit. Auch dér CaQ-Gehalt, dér die Adsorp-
tionsfáhigkeit herabsetzt, ist recht hoch. Die praktisch verwendbare
Qualitát des Bentopits wird nur in einigen Aufschlüssen erreicht. Dér
grösste Teil des Tuffs ist nicht umwandelt.

" Das Gestein ist alsó als ein bentonitisierter Rhyolittuff anzusehen.

ADATOK TÁTIKA-PRÁGA-SARVALY-HEGYEK
VULKÁNOLÓGIAI FELÉPÍTÉSÉHEZ*

írta: Jugovj.cs Lajos.*

1—4. ábrával.

A Balaton északi oldalán, Keszthely és Sümeg tágabb környékén
emelked mezozoi-hegységek közé, fiatal harmadkori, pannoniai-pontusi
rétegekkel feltöltött medence ékeldik, melyet az itt települ két község
neve után: Zalaszántó—Zsidi medence néven ismerünk. Ebben a meden-
cében, félköralakban, északnyugat-délkeleti irányban elhúzódva, nyolc
kisebb-nagyobb vulkáni takaró, illetve gerinc sorakozik egymásmelleit.
A balatonvidéki bazalthegyeknek ezt a nyugati csoportiát a Tátikáról,

mint legmagasabb csúcsról, „Tátika-csoportnak" szokás nevezni.

* Eladta a Magyarhoni Földtani Társulat 1946. március 5-én tartott szak-

ülésén.
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X
A nyolc bazalttakaró, illetve gerinc a Keszthelyi- és Rezihegységek

felé nyitott, nagysugarú félkörben sorakozik és elnevezésük meglehets
zavaros, sokszor bizonytalan, mert a lakosság által ismert, valamint a
régibb, illetleg újabb térképeken talált nevek is eltérnek egymástól.
A Hofmann által készített régi geológiai térképen pl. ma már nem ismert
nevet is találunk, st a vidéken annyira kedvelt ,,Láz“ név, három, egy-
mástól teljesen különálló takarót is jelöl.

A Zalaszántó-Zsidi medencében a következ bazalthegyek sorakoznak
egymásmelleit (Is vázlatos geol. térkép.)

1. Kovácsi-hegy, részei: Váradi-Szántói-hegyek és Rózsaberek.
2. Csehi-mellék. (Hofmann-nál: Hosszúhegy.)
3. Hermántóhegy, Bazsi-erd, Bercehát.

^ 4. Tátika-Farkas-hegyek. Az elsnek részei: Szt. Kereszt (346 -Q) —
Tinószállás (321 -Ó).

5. Prága—Sarvaly-hegyek. Sarvalyhegy régi neve: Karakáshegy.
6. Szehike-tet, részei: Hosszúhegy, Hofmann-nál: Nagy-Lázhegy.
7. Láztet, részei: Öreg-Lázhegy, Vörösföld-tet, Kis-Lázhegy, Kávé-

hegy, és a közelében emelked csúcs: Mulgtóhegy, Hofmann-nál:
^ Kis-Lázhegy.

8. Ferts (Förtés)-hegy, részei: Nagy-Lázhegy, Korra, Hofmann-nál:
Nagy-Lázhegy.

A Zalaszántó—Zsidi medence, valamint a környez mezozoi röghegy-
ségeknek geológiai viszonyaival, felépítésével id. Lóczy Lajos foglalkozott

a legrészletesebben,

1

míg a bazalthegyekre vonatkozólag Hofmann Ká-
roly- és Vitális István összefoglaló munkája nyomán kapunk részletes

adatokat.

Tátika-csoport bazalthegyei felépítésük és kzeteik sajátságai alap-
ján összefügg egységet alkotnak, így a vulkáni csoport elnevezés joggal
megilleti ket. Felépítésükben nemcsak egymáshoz, hanem a szom-
szédos tapolcai medence és a Kis Magyar Alföld külpnálló bazaltkúpjai-
hoz is hasonlóak: mindegyiknél pannóniai-pontusi korú homok-agyag
térszínen volt a vulkáni kitörés.

A Tátika-csoport bazalthegyeit felépít vulkáni mködés fleg effuzív

jelleg volt és lávafolyásból állott; explozív jelleg kitörés, tehát tör-

melékszórás maradványait, csak két bazalthegyen, a Tátikán és Láztetn
figyelhetjük meg. A balatoni földtani térkép ugyan a Fertshegy déli

végén, a Korra-csúcs alatt tekintélyes bazatufafoltot jelöl, de ez hibás,

ott tufa nincsen. Fertshegy fels, vulkáni eredet része, egyetlen láva-
kitörés eredménye és feketeszín, oszlopos bazaltból áll.

A Zalaszánfó-Zsidi medence bazalt-vulkánjai között a Tátika felépí-

tése a legérdekesebb és legkönnyebben áttekinthet. Ennek alsó része

széles, lapos bazalttakaró, mely feketeszín vékonyan oszlopos bazaltból

áll, melyen három kis szabályos bazaltkúp sorakozik egymásmelleit és

mindháromnak kzete szürkeszín, réteges bazalt.

Tátikán észlelt települési viszonyokból Vitális megállapíthatta a fe-

kete oszlopos és szürke réteges bazaltok közötti kitörési sorrendet, melyet

1
id. Lóczy Lajos: A Balaton környékének geológiai képzdményei és

ezeknek vidékek szerinti letelepedése. — A Balaton tudományos tanulmányo-

\ zásának eredményei. I. kötet, 1 szakasz. Budapest, 1911.
2 Hofmann Károly: A déli Bakony bazaltkzetei. — A M. Kir. Földtani

Intézet Évkönyve. III. kötet, 3 füzet. 1875—78. ,

8 Vitális István: A Balatonvidéki bazaltok. — A Balaton tudományos
tanulmányozásának eredményei. I. kötet. II rész. 1911.
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azután a Balaton mentén, a többi bazalthegyen is megtalált, ahol ez a két-

féle bazalttípus együtt fordult el.
Vitális az alsó takaró kzetét, a fekete oszlopos bazaltot 1907-ben, a

kzettani vizsgálatok akkori állása szerint, „magnetites-ilmenites baza-
nitoidnak“ (szigligeti-típus) határozta meg, míg a fels kis kúpok kzetét,
„ilmenites-magnetites-földpátos bazaltnak' 1

(kabhegyi-típus) jelölte. Mau-
ritz 1 1936-ban végzett kzettani vizsgálatot és Harwood kémiai elem-
zései alapján, Tátika kétféle bazaltjára megállapította, hogy ,,a két láva-
ömlés kzetének kémiai alkotásában semmi lényeges különbséget nem
lehet felismerni."

1943-ban a „Várkúp" aljában, szálban álló bazalttufarétegeket fedez-

tem fel, az alapzat fekete és a Várkúp szürkeszín réteges bazaltja közé
települve. Ezzel minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy Tátika
bazaltkúpját nemcsak két, hanem három különböz vulkáni kitörés épí-

tette fel. Az els, a széles bazaltalapzatot létrehozó nagytömeg lávafolyás,

melyet kisebb, explozív jelleg kitörés, törmelékszórás követett, majd
ismét lávakitörés következett, melybl a fels kis vulkáni kúpok kelet-

keztek. Az természetesen más kérdés, hogy e két különböz lávafolyás
anyaga kzettanilag mennyire különbözik egymástól, van-e közöttük
differentiáció? (2. geol. térkép és 4. geol. szelvény.)

A három kis bazaltkúp közül a déli, az ú. n. Várkúp a legnagyobb
tömeg, egyben az egész medence legmagasabb bazaltcsúcsa (413 m). Köz-
vetlen hozzátámaszkodik a 398 m magas, majd ehhez, az északkeleti 393

m-es szabályos kis bazaltkúp.

A bazalttufát a Várkúp nyugati és déli oldalának aljában találtam

meg szálban, ahol mintegy 336Í—340 m magasságban, gyrszerén he-
lyezkedik el.

A bazalttufa szürkésbarnaszín, apró, helyenként durvaszemcsés
breccsiás kzet, melv ritkán réteges, többnyire tömeges. Benne a vulkáni
eredet elegyrészek: vulkáni homok és lappili találhatók túlsúlyban, míg
zárvánvként az áttört homok és agyagrétegek apró darabjait tartalmazza.

Tátika alsó bazalttakarója északkelet felé kissé elkeskenyedik és a

szomszédos Farkashegy alapzatában folytatódik, közöttük csak mélyebb
nyereg található. Ezen az alapzaton ugyancsak kisebb bazaltkúpok emel-
kednek, melyek kzete szintén szürkeszín, réteges bazalt. Farkashegy
kis bazaltkúpjai nem oly szabályosak, mint a Tátikán, így a középrésze
megnyúlt gerincnek látszik (4. geol. szelvény.).

Tátika és Farkashegyek fels, kis bazaltkúpjainak északkelet-dél-

nyugati irányban, egysorban való elhelyezkedése, mindenesetre jellemz
és a vidék tektonikai viszonyaival összefügg jelenség. Bizonysága ez

annak, hogy a vulkáni mködés és a vidék tektonikai viszonyai szoros

összefüggésben állanak és a kitörések, a kráterek elhelyezkedése követi
ezeket a tektonikai irányokat. Itt, a Tátika-csoportban mechanikailag,
tehát vulkáni erk hatására kialakult kráterképzdésre nem is gondol-
hatunk, mert ennek nyomán több explozív jelleg kitörés, tehát törmelék-
szórás történt volna, holott ezeken a bazaltvulkánokon a tufa ritka és

igen kis tömeg.
A Zalaszántó-Zsidi medence tektonikai viszonyait az a tény szabja

meg és jellemzi, hogy a Sümeg—Tapolca közötti és a Keszthely—Rezi
körüli mezozoi tömegek egykor összefügg egységet alkottak késbb le-

süllyedés következtében elszakadtak egymástól. A bazaltvulkánosság ezen
lesüllyedés következtében kialakult törésvonalak mentén indult meg és

bontakozott ki.

1 Mauritz B. és Harwood: A Tátika-csoport bazaltos kzetei. Mathem.
Természettudományi Értesít. 55 kötet. p. 75—103 .
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Geolog. Kartenskizze dér Tát ka—Farkas—Prága—Sarvaly-Berge.
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A vulkáni mködés ilyen irányú kialakulását és lefolyását éppen a

Tátika—Farkashegyek, illetve a hozzájuk csatlakozó Prága—Sarvalyhe-

gyek bazaltkúpjainak és gerinceinek morfológiai viszonyai, felépítése és

vulkánmechanikai összefüggése bizonyítja.

PrágahegyL bazaltgerince ,
mely közvetlenül Farkashegyhez csatlako-

zik, — bár- nem függnek össze, — 1500 m hosszú és 250—750 m között

változó széles bazaltvonulat. A gerinc teteje átlag 348—370 m között in-

gadozó, csipkézett térszín,, ami morfológiailag annak igen érdekes külst
kölcsönöz. Ez a bazaltvonulat szintén északkelet-délnyugati irányban hú-

zódik, bár a Tátika—Farkashegyek hosszirányától kissé eltér. Felépítésére

nézve egységes, csupán lávakitörésbl épült fel és teljes egészében osz-

lopos, feketszín bazaltból áll. Ennek a bazaltgerincnek jelentékeny szé-

lességbeli változása összefügg annak vulkánológiai felépítésévéi.

Prágahegy gerince a Sarvaly-bazaltqerincében folytatódik északkelet

felé, de az elbbi iránytól eltér. Morfológiailag egyenletesebb felépítés.

Bazsi erd Bence hát Tátika Farkas Prága
4- 4* 4

3. ábra.

Tátika—Farkas—Prága-hegyek bazaltgerince délkeletrl nézve.

D e Ansicht dér Basaltberge Tátika—Farkas—Prága gesehen von Südosten.
(Állami Térképészeti Intézet légi felvétele.)

mint a Prágahegy; felszíne egész hosszában átlag 291 m magas térszín,

melyen csak néhány 311 m-ig emelked dombhát' található. A bazalt-

gerincet egyszeri lávakitörés építette fel, teljes egészében oszlopos, fekete-

szín bazaltból áll. Az 1900 m hosszú és 100—250 m széles gerinc északi

végét bontotta meg a „sümegi bazal±bánya“.
Áttekinti a Tátika—Farkas—Prága és Sarvalyhegyek vulkánológiai

viszonyait, megállapítható, hogy míg a Tátikát három különböz kitörés

építette fel, a Farkashegyen már csak két lávafolyás különíthet el, addig
a Prága és Sarvalyhegyek csak egyszeri lávakitörésbl keletkeztek. A vul-

káni mködés lefolyását, általában mechanizmusát vizsgálva megállapít-
ható, hogy a Tátika és Farkashegyeket létrehozó vulkáni mködés hasa-
dék és centrális kitörésekbl állott, ellenben a Prága és Sarvalyhegyek
hasadékvulkánok.

Tátika és Farkashegyek vulkánológiai felépítését különösen a fels
kis bazaltkúpok egyirányú felsorakozása teszi érdekessé. Helyzetükbl
és alakjukból arra kell következtetni, hogy ebben a bazaltvulkánban az
ú. n. többtengely vulkán típusát találjuk meg, amikor is a mködés
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folyamán a kitörési Centrum vándorolt, mely mint a vulkánológiai vizs-

gálatok bizonyítják, mindig határozott irányt követ. Tátika és Farkas-
hegyek kialakulásánál hasadékkitörés, majd krátersorok együttmködése
állapítható meg. A kitörést hasadékkitörés kezdte, melybl Tátika és

Farkashegyek közös alapzata, az oszlopos, feketeszín bazaltból álló ta-

karó alakult ki.

A hasadékkitörés ezután' irányt változtatva, — északkelet felé, — a

Prágahegyben, majd újabb irányváltoztatással a Sarvaly gerincében foly-

tatódott. Amíg azonban a Sarvaly gerincében, a vulkánhasadék egész
"

hosszában egységesen alakult ki, addig a prágahegyi szakaszon, a tekto-

nikai hasadék mentén elször valószínleg több. kisebb centrális kráter
keletkezett. Ezt bizonyítja a Prágahegy északkeleti végén, morfológiailag
ma is felismerhet elliptikus krátermaradvány. Az oszlopos, feketeszín
bazaltból álló gerinc teteje ezen a szakaszon teknszer formájú, melynek
hossza a gerinc irányában több száz méter, míg szélesége 60-—70 m között

változik, a széleit köröskörül kb. 15 m magas bazaltfalak szegélyezik.

A prágai gerinc egyéb részein hasonló morfológiai jelenséggel nem talál-

kozunk, de hogy eredetileg több kráter mködhetett, — a hasadék
mentén, — azt éppen a gerinc ersen változó, — 250—270 m szélessége

bizonyítja.

—
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4. ábra.

Basaltgerölle Sand-Ton

Tátika- és Farkas-hegyek felépítése,

eolog. Aufbau dér Berge Tátika und Farkas.

A vulkáni mködés intenzitása a hasadékkitörés után csökkent, st
a Prága és Sarvalyhegyek szakaszán meg is sznt, ellenben a Tátika és

és Farkashegyek területén centrális kitörésbe ment át, amikor a hasadék
felett több kisebb kráter alakult ki. A Tátika Várkúpjának'helyén kelet-

kezett kráteren ezután explozios kitörés következett, melvnek törmelék-

szórásából bazalttufa alakult ki. A kistömeg törmelékszórás után ismét

effuzív jelleg mködés, lávafolyás következett, mely a fels kis bazalt-

kúpokat alakította ki, de ezzel a vulkáni mködés be is fejezdött.

A Tátika-csoport bazalthegyein a lávás-bazalt csupán a Láztetn és

a Ferts gerincén található. Legérdekesebb kifejldés a Láztet bazalt-

takarójának közepén húzódó, ú. n. „Vörösföld-tet“ lávakupaca, mely tel-

jes hosszában vasoxidtól vörösbarnára festett, sejtes lávából áll. A ketts

halom felszínén jól kialakult kötélláva’ és bombadarabok találhatók; a

lávás bazalt darabjait a víz azután az egész takaró sík felszínén széthordta,

ahol az mindenütt megtalálható.
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BEITRÁGE -ZUM VULKANOLOGISCHEN AUFBAU
DÉR BERGE TÁTIKA-PRÁGA SÁRVALY.

von Dr. Lajos Jugovics.

Am Nordufer des Balaton (Platten)-See, in weiteren Umgebung
von Keszthely und Sümeg sich erhebenden mezozoischen-Berge hat

sich ein junger, aus dem Tertiar stammender, mit pannonisch-pon-
tischen Schichten aufgefüllter Becken, — welchen wir nach den, in dér
Náhe angesiedelten Gemeinden den „Zalaszántó—Zsider Becken 11 kennen-
gebildet. An diesen Becken reihen sich. — im Nordwest-Südost Richtung
verzogen, l— acht vulkanische Decken, Grate aneinander, welche mán,
nach dem höchsten Basalt-Berg derselben, die „Tátika-Gruppe“ zu nen-
nen pflegt.

Die acht . Basaltdecken und Grate sind: (Siehe geolog. Skizze N° 1)

1. Kovácsi-Berge, (Teile derselben: Várader, Szántóer-Berge, Rózsa-
berek.)

2. Csehi-mellék.
3. Hermántó-berg, Bazsi-Wald, Bercze-hát.
4. Tátika—Farkas+Berqe

,
Teile des Ersteren: Szt-Kereszt 346 -Q-

Tinószáll-ás 321 ’-O).

5. Práqa—Sarvaly-Berge.
6. Szebike-tet, (Teile: Hosszúberg.)
7. Láztet, (Teile: Öreg-Lázhegy, Vörösföld-tet, Kis-Lázhegy, Kávé-

hegy) und in dér Náhe: Mulatóhegy.
8. Ferts (Förtés)-Berq, (Teile: Nagy-Lázhegy, Korra.)
Die Basaltberge dér Tátika-Gruppé bilden auf Grund ihres Aufbaues,

den Besonderheiten ihrer Gesteine, eine zusammenhángende Einheit, eine

Vulkangruppe. lm ihrem Aufbau sind sie nicht nur einander, sondern
auch den herrlichen, alleinstehenden Basaltkuppen, des benachbarten Ta-
polcaer Beckens und dér Klemen Ungarischen Tiefebene áhnlich. Das
Fundament eines jeden ist pannonischer-pontischer Tón und Sand; auf

diese sedimentáre Grundinge erfolgte dér vulkanische Ausbruch.
Die die Basaltberge dér Tátika-Gruppé aufbauende vulkanische

Tátigkeit hatte effusiven Charakter und bestand fást überall nur aus

Lavafluss, die Überreste einer Geröllstreung, — eines explosiven Aus-
bruches, — können nur am Láztet und dem Tátika beobachtet werden.

Die geologisqhe Karte des Balaton1 bezeichnet zwar am Südende des

Ferts-berg; unter dér Kuppe „Korra 11 einen bedeutenden Basalttuffleck.

Dér Tuff ist aber in dér Tat nicht vorzufinden.

Von den Basaltvulkanen des Zalaszántó—Zsider Beckens ist dér
,

Aufbau des Tátika am übersichtlichsten. Dér untere Teil ist eine aus

schwarzfárbigem, dünnsáulenartigem Basalt bestehende flache Basalt-

decke, auf dieser Decke erheben sich drei, in einer Reihe stehenden Ba-

saltkuppen, dérén Gestein aber schon ein graufárbiger schichtiger Basalt

ist. _

Diese am Tátika beobachtete Lagerung des schwarzfárbigen sáu-

lenartigen und dapüber graufárbigen schichtigen Basalts ist eine allge-

mein verbreitete, auch an anderen Basaltbergen um den Balaton wahr-
zunehmende Erscheinung.

Bei den, im Jahre 1943. vorgenommenen Unterschuchungen konnte ich

auch das Vorhandsein eines dritten Gesteinstypus, des Basalttuffs fest-

stellen. Dieser lagerte, allerdings nur an dér südwestlich gelegenen

1 Geolog. Karte d. Balaton — (Plattén) — See. — 1920.
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höchsten Kuppe, dem sogenannten „Várkup“ über den unteren schwarz-
fárbigen, sáulenartigen Basaltdecke und dér graufárbige schichtige Basait
lagerte auf dem Tuff.

Dér Basalttuff ist ein graulich-braunes fein, — nur stellenweise grob-
körniges Gestein von breccienartiger Struktur, — welches selten schichtig,

meist massig ist. In diesen harten Tuff von normaler Entwicklung habén
sich die Gemengteile vulkanischen Ursprungs: vulkanischer Sand, Lapil-
lis im Übergewicht ausgebildet. Als Einschlüsse sind kleine Stücke dér
durchbrechenden Sand und Tonschichten in dem selben aufzufinden.

Das untere Basaltdecke des Tátika setzt sich nach Nordosten im
Fundament dér benachbarten Farkas-berg fórt. Auf diesem Fundament
erheben sich ebenfalls aus graufárbigem, schichtigem Basait bestehende
kleinere Kuppen. Dér Aufbau des Tátika und Farkas-berg wird im Profil

N1'. 4. gezeigt (auf Seite 311.).

Die Anordnung dér kleinen Basaltkuppe des Tátika und des Farkas-
berg zu ejner Reihe, in Nordost-Südwest Richtung, ist iedenfalls eine
mit dem tektonischen Verháltnissen dér Umgebung zusammenhángende
Erscheinung. Das ist ein Beweis dessen, dass die vulk3nische Tátigkeit
und die tektonische Verháltnisse in engem Zusammenhang miteinander
stehen und das die Ausbrüche und die ^.nordnung dér Kráter den tekto-
nischen Richtungen folgen.

Die tektonischen Verháltnisse des Zalaszántó—Zsider Beckens be-

stimmt jene Tatsache, dass die zwischen Sümeg und Tapolca liegenden
aus dem Mezozoikum stammenden Massen, mit ienern welche um Keszt-

hely—Rezi ligen, seinerzeit eine zusammenhángende Einheit bildeten,

dann aber anlásslich einer Senkung von einander abrissen.

Dieses Entstehen und Abwicklung dér vulkanischen Tátigkeit be-
weisen die morfologischen Verháltnisse, dér Aufbau, endlich die vulkan-
mechanische Verbindung dér Grate und Kuppen dér Tátika und Farkas-
Berge, weiters sich anschliessenden Prága- und Sarvaly-berge. (Siehe

geoíog. Skizze Nr
. 2. auf Seite 309.)

Dér Basaltgrat des Práqa-berg , welcher sich an den Farkashegv an-
schliesst, ist ein 1500 m, lángén und 250—750 m breiter Basaltzug. Be-
züglich Aufbau ist er einheitlich, bestand nur aus Lavaausbruch, was
die Besondernheiten ihres Gesteins in seiner Gánze aus schwarzfárbigen,
sáulenartigen Basait bestehend, ebenfalls beweisen.

Dér Grat des Prágahegy setzt sich nach Nordosten im Basaltgrat des

Sarvaly fórt, welcher morfologisch flach, durchschnittlich 291 m hoch ist.

Dér 1900 m lángé und 100—250 m breite Basaltgrat wurde durch einen

einmaligen Lavaausbruch aufgebaut, sein Gestein ist schwarzfárbiger,

sáulenartig ausgebildeter Basait.

Die vulkanologischen Verháltnisse dér Tátika—Farkas—Prága und
Sarvaly-berge überblickend können wir feststellen dass wáhrend dér

Tátika durch drei verschiedene Ausbrüche, dér Farkashegy nur aus zwei
Lavaflüssen aufgebaut wurde, die Prága und Sarvalyberge dengegenüber
nur mehr aus einem Lavaausbruch entstanden sind. Wáhrend die Tátika

und Farkas-berge hervorgebrachte vulkanische Betátigung aus Spalten

und Kraterausbrüchen bestand, sind, die Prága und Sarvaly-berge Spal-

ten-vulkane. Den vulkanologischen Aufbau dér Tátika und Farkas-berge,

besonders die Aufreihung dér kleinen, oberen Basaltkuppen in eine

Richtung, macht es bemerkbar dass wir hier die Type des sogenannten
mehrachsigen Vulkans gefunden habén. Bei dér Ausbildung dér Tátika und
Farkas-berge ist ein Spaltausbruch, dann eine Zusammenwirkung dér

Kraterreiche feststellbar. Dér Ausbruch begann dér die grössere vulka-

nische Kraftentfaltung ausübende Spaltenausbruch, aus welcjiem die aus
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schwarzfárbigen, saulenartig ausgebildeten Basaltdecke entstand. Dér
Spaltenausbruch setzte sich im Grat des Prágaberg, — dann mit etwas
Richtungsánderung, — im Grat des Sarvaly-berges fórt. Wáhrend die

Vulkanspalte beim Grat des Sarvaly in seiner ganze Lángé sich einheit-

lich ausbildete, habén sich beim Prága-berg, entlang .dér tektonischen
Sp3lte, zuerst warscheinlich mehrere kleinere centrale Kráter entwickelt
und hat sich daraus dann dér vulkanische Ausbruch entwickelt.

Die Intensitát dér vulkanischen Tátigkeit verminderte sich nach dem
Spaltenausbruch, im Abschnitt dér Sarvaly und Prága-Grate. hat es.sogar

vollstándig aufgehört, ist aber im Gebiete dér Tátika und Farkas-berge
in einer Zentral-Ausbruch übergangen und habé sich ober dér Spalte
mehrere kleinere Kraters ausgebildet. So folgte auf den aus dér Stelle

des Várkúp des Tátika ein explosiver Ausbruch aus dessen Geröllstreuung
sich Basalttuff entwickelte. Dieser Geröllstreuung folgte neuerlich ein

Ausbruch effusiven Charakters, aus welchen sich die oberen, kleineren

Basaltkuppen entwickelten, hiermit war die vulkanische Tátigkeit be-
endet.

PULSZKYIT, J MAGYAR ÁSVÁNY.

J Krenner József.-

Krenner J. S. 1915. január 18-án a Magyar Tudományos Akadémia
III. osztálya eltt ,,Két új magyarországi ásvány" címen eladást tartott. El-
adásának szövege nem jelent meg. Hátrahagyott jegyzetei alapján sikerült

megállapítani, hogy a két új ásvány a schafarzikit és pulszkyit. A schafar-
zikitra vonatkozó feljegyzések lehetvé tették- az ásvány pontos leírását. 1

A pulszkyit-nek azonban csak a neve maradt meg a magyar mineralógusok
emlékezetében.

Krenner irodalmi hagyatékát ismételten áttanulmányozva, megtaláltam
a pulszkyitra vonatkozó -eredeti feljegyzéseket. Ezek nagyon hézagosak, de a

pulszkyittel néhány olyan jellegzetes bélyegének leírását tartalmazzák, hogy
az ásvány felismerhet lenne. A pulszkyit Ürvölgyön (Zólyom m.) fordul el
és Krenner az új ásvány vizsgálatakor az úrvölgyi úrvölgyit (herrengrundit,

devillin), sajátságait is tanulmányozta és feljegyezte, amibl arra a lehet-
ségre következtettem, hogy a pulszkyit az úrvölgyittel együtt fordulhatott el.
Ezért a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány-Kzettárában lev 27 darab
úrvölgyit-stufát ismételten átvizsgáltam, de — sajnos — a pulszkyt-ot meg-
találni nem tudtam. A gyjteményben lev egyéb úrvölgyi ásványok átnézésére
több — rajtam kívül álló okból — nem gondolhattam.

Krenner J. S. megállapításait a következkben foglaltam össze.

Tokody László

A pulszkyit Pulszky Ferenc (1814 —1897) író, archeológus, politikus,

a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának tiszteletére neveztetett el.

Elfordulási helye: Ürvölgy (Zólyom megye, Magyarország).
A hatszöges rendszerben kristályosodik. Kristályai hatszöges táblák.

1

/Krenner J. Schafarzikit. egy új magyar ásvány. Mát. és term. tud. ért. 40.

1923. 255—258. Schafarzikit ein neues Mineral. Zeitschr. f. Krist. 56. 1921—22.

198—200. — Tokody L.: Adatok a schafarzikit kristálytani és fizikai sajáíságai-

nak ismeretéhez. Mát. és term. tud. ért. 42. 1925. 123— 126. Beitr. zr Kenntn.
d. krist. u. phys. Eigenschaften d. Schafarzikits. Z. f. Kr. 62. 1925. 123—126, —
H. Hueber: Über die Anwendung von Mikromethoden in dér Mineralanalyse.
Centralbl. Min. Abt. A. 1932. 337—344. Schafarzikit 337—339.


