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Összefoglalás: Mór—Pusztavám—Oroszlány kőszénösszletei földtani és szénkőzet-
t au i értelemben azonosak a t a t abánya i kőszénösszlettel. E r re ú jabb bizonyíték, hogy a z 
eddig csak a Tatabányai-medencéből ismert ásványzsinórok jelenlétét az egész területen 
sikerült k imuta tn i . Mindenüt t az alsó pa lás telep felső részében muta tkoz ik az ásvány
kiválás, ál landó szintet jelző, 2—3 cm vastagságú, sorokba rendeződött lencsék formájában, 
s vezérszintként jól a lkalmazható. 

A Vértes-hegység ÉNy-i peremén Mór—Pusztavám—-Oroszlány—Tatabánya 
vonalában triász mészkőre, dolomitra és kréta márgára alsóeocén édesvízi anyag települ. 
A lassú, eocénkezdeti transzgresszió édesvízi üledékekkel, síkláperdőképződ ésű barnakő
szénnel indul, majd fokozatos tengerelöntéssel folytatódik. V a d á s z E. valamennyi 
alsóeocén kőszénterületet megegyezőnek tart abban, hogy az édesvizi üledékek, a barna
kőszén is közvetlenül a karsztos triász mészkőre települ. így a Mór—Pusztavám—Orosz
lány—Tatabánya kőszénösszletei földtani és szénkőzettani értelemben azonosak. Ezt 
bizonyítja az is, hogy az eddig csak a tatabányai medencebői ismert ásványzsinór Orosz
lány—Pusztavám újabb bányafeltárásaiból is előkerült. Tehát az ásványzsinór nemcsak 
tatabányai jelenség. 

Az ásványkiválás kiterjedése és alakja 

A telepcsoport alsó II. számú telepének felső métere tartalmazza az ásványzsinórt. 
A pusztavámi Iker-akna, Diszlejtősakna, az oroszlányi III-as és XVIII-as aknák feltá
rásaiban mindenütt az alsó palás telep felső részében húzódik. Az ásványzsinór apró 
ooidok alakjában állandó szintet jelző sorokban rendeződött, általánosan 2—3 cm vas
tagságú, tömött, a telep rétegeződésével megegyező, kisebb megszakításokkal elnyúlt, 
lapos lencséket alkot. Megjelenési formája hasonló az eddigiek során leírt „ásványkiválás", 
illetve „huszárzsinór" megjelenéséhez. 

A telepcsoport alsó padja az ásványzsinórig — tehát az alsópad felső méteréig — 
agyagos, több vékony agyagbetelepülésű, nagy hamutartalma; míg az ásványzsinór feletti 
teleprészek fényesek, kagylótörésűek, 8—12% hamutartalmúak, agyagbetelepülés nélkü
liek. Az összehasonlított tatabányai—oroszlány—pusztavámi minták és a készített vé-
konycsiszolatok ásványos jellege P e s t h y L. meghatározása alapján közel azonos. 
Egyértelműen megállapítható, hogy az ásványzsinór mindig a telepcsoport alsó agyagos 
„palás" telepében képződött, a kőszénanyag kocsonyás, géles állapotában és a kőszénné 
y á l á s folyamatában résztvett. A telepek képződésére a triász mészkő és dolomit hatással 
y o l t . A lápmedence vizének, kémiai összetételének közel, vagy majdnem azonosaknak 
^ellett lenniük Tatabánya—Oroszlány—Pusztavám területeken, az ásványzsinór képző
désében. Melyik területen volt kedvezőbb és miért, azt a további vizsgálatok határoz-
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hatják meg. S z á d e c z k y - K a r d o s s E. megállapítását véve alapul, a lápok 
lúgosságának mértékét a fekü kőzetek hatásában kell keresnünk. Küllemre a tatabányai 
és Oroszlány—pusztavámi elszórt, apró lencsékből álló ásványzsinór végig ismert az 
egész Vértes-perem alsóeocén kőszéntelepes területén. Földtanilag tehát teljes az azonosság ! 

V a d á s z E. hívta fel a figyelmet az ásványzsinór szintezhetőségére, melynek 
alapján a gyakorlatban igen eredményesen alkalmazták, mint ,.vezetőszintet". Puszta
vám—Oroszlány—Tatabánya alsóeocén telepcsoportjában az ásványzsinór megjelenése 
v e z é r t e l e p jelleget biztosít az alsókőszéntelepnek. Az ásványzsinóros „vezértelep" 
egyértelmű azonosítása a Vértes-perem egész bányaterületein nagy segítség az egységes 
telepein evezésekben. 

Eine mineralogische Ausscheidung in der Eozän-Braunkohle von Pusztavám 

GY. GONDOZÓ 

Die Braunkohlenflöze der Umgebung von Mór, Pusztavám und Oroszlány sind in 
geologischer und kohlenpetrographischer Hinsicht mit den Braunkohlenflözen von 
Tatabánya identisch. Ein neuerer Beweis dafür ist, dass die Anwesenheit der bislang 
nur aus dem Tatabányaer Bergrevier bekannten Mineralschnüre im ganzen Gebiet nach
gewiesen werden konnte. Diese mineralische Ausscheidung tritt durchweg im oberen Teil 
des untersten, schiefrigen Flözes auf, in Form von beständigen, 2—3 cm mächtigen, 
Linsenschnüren, die sich als Leitschicht anwenden lassen. 


