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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.
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Uralkodó forma a bázis, amihez keskeny, csíkalakú lapok csatlakoznak.
Utóbbiak vagy az llollj, vagy az egyensúlyban kifejldött 1 101 ÍJ és
!011lí-nek felelhetnek meg. A lapok felülete sima. A ]000lj-n olykor
háromszög rajzok ismerhetk fel.

A pulszkyit színe zöld és pedig almazöld-fzöld. Optikailag egyten-
gely, negatív.

Kémiai sajátságaira vonatkozólag Krenner jegyzeteibl kitnik, hogy
Loczka J. az új ásványt megelemezte. Az elemzési adatok hiányzanak,
csak a végeredmény van feljegyezve: Cu, Mg, SO*, tehát a pulszkyit
rézmagnéziumszulfát.

PULSZKYIT, EIN NEUES MINERAL.

von f J. Krenner.

Dér Pulszkyit wurde zu Ehren des ehemaligen Direktors des Unga-
rischen Nationalmuseums, des Schriftstellers, Archáologen und Politikers
Franz Pulszky (1814—1897) benannt.

Dér Fundort des Minerals ist: rvölgy (Komitat Zólyom, Ungarn).
Seine Kristalle sind sechseckige Tafeln. Die vorherrschende Form ist die

Basis, an die sich schmale, streifenförmige Fláchen anschliessen. Die
letzteren entsperchen wohl entweder dér Form |10H| oder den im
Gleichgewicht entwickelten Formen í 1011} und >

01 1 1 { . Die erwáhnten
Fláchen sind glatt und glánzend. An dér Form und >0001} lassen sich aber
auch dreieckige Figuren elkennem

Die Farbe des Pulszkyits ist grünn und zwar apfelgrün bis grasgrün
Optisch einachsig, negatív.

Über die chemischen Eigenschaften fehlen die náheren Angaben
ebenfalls. Nach Analyse von J. Loczka enthált dér Pulszkyit Cu, Mg, SO H ,

demnach ist er ein Kupfermagnesiumsulphat.

A NAGY-MAGYAR ALFÖLD FÖLDTÖRTÉNETI
ÉS HEGYSZERKEZETI VÁZLATA*

írta : Szurovy Géza. *)
’

A Nagy Magyar-Alföld földtörténeti fejldéstörténetével már számos
szerz foglalkozott.

A legújabb geofizikai mérések és mélyfúrások eredményei szüksé-

gessé teszik, hogy a megnövekedett adathalmaz birtokában ismét szem-
ügyre vegyük ezt a kérdést.

Valamely fiatal, nagy vastagságú üledékekkel fedett terület földtani

megismerése annál teljesebb, minél több mélyfúrás adatai állanak rendel-

kezésünkre. A mélyfúrások adatainak ismeretében a geofizikai mérések
eredményeit is pontosabban tudjuk kiértékelni.

1941 óta az alföldi mélyfúrások száma örvendetesen megszaporodott.

Sajnos, ezeknek a fúrásoknak a zöme csak az Alföld kiemeltebb medence-

* A Magyarhoni Földtani Társulat 1947. évi januári szakülésén tartott

elpadás.
,


