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A 20. században a Bakony-hegység három legfonto-
sabb ásványi nyersanyaga a szén, a bauxit és a man-
gánérc volt. Bár a mangánércbányászat jelentõségében
lényegesen elmaradt a szén- és a bauxitbányászattól,
ennek ellenére Európában jelentõs elõfordulásnak
számított. A jura idõszak toarci emeletében képzõdött
karbonátos és oxidos mangánérctelepeket Eplényben
1933-75 közötti idõszakban, Úrkúton 1917-tõl � néhány
évmegszakítással � napjainkig is bányásszák. A két ipari
jelentõségû elõfordulást és a bakonyi jura elterjedését,
mai szerkezeti vázlatát az 1. ábramutatja be.

A jura idõszak karbonátos és kovás-karbonátos kép-
zõdményei között a felsõ-liászban (toarci) képzõdött
mangánérces telepcsoport lokálisan �idegen� kõzetként
jelenik meg. Mind az úrkúti, mind az eplényi mangán-
érces telepcsoportban két telep fejlõdött ki, amelyek
közül mindkét helyen az alsó telepet mûvelték. A két
telep között feketepala (radioláriás agyagmárga; boksz)
képzõdött nagy szervesanyag- és pirittartalommal. A
telepes csoport a feküre folyamatosan vagy üledékhé-
zaggal települhet, az elõfordulások peremei felé az alsó
(fõ) telep fokozatosan kiékelõdik, és a rétegsorból ki-
marad. A telepcsoportot a fedõben egy nagy Fe-tar-
talmú (20%) 0,2-0,3 m vastagságú kovaképzõdmény

zárja le. A mangánérctelepben a Mn-tartalom kar-
bonátos (MnCO3) és oxi-hidroxidos ásványok formájá-
ban fordulhat elõ. A toarci emelet alsó részén képzõ-
dött mangánérctelepek Úrkúton a Csárdahegy kivéte-
lével karbonátos kifejlõdésûek, Eplényben az alsó telep
oxidos, a felsõ telep karbonátos formában képzõdött. A
késõbbi földtani folyamatok hatására (alsó-kréta, alsó-
eocén) az érctelep egy része lepusztult, a felszínre vagy
felszínközelbe került karbonátos mangánércek oxidá-
lódtak, és másodlagos oxidos mangánérctelepek alakul-
tak ki. A helyben átalakult (autochton) alsó teleprészek
ipari vagyont képviseltek, az áthalmozott mészkõ- és
tûzkõtörmelékkel kevert telepeket csak ritkán mûvel-
ték. Az úrkúti és az eplényi terület jellemzõ teleptani
szelvényeit a 2. ábra szemlélteti.

A bakonyi mangánérctelepek üledékképzõdési modelljei
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Az ásványi nyersanyagok képzõdésére, a képzõdést meghatározó földtani folyama-
tok felismerésére általában jól kidolgozott modellekkel rendelkezünk. A bakonyi
mangánérctelepek képzõdésére vonatkozóan azonban a felfedezés óta számos
elképzelést és modellt dolgoztak ki, amelyek a földtani ismeretek fejlõdésével párhu-
zamosan állandóan változtak, és a modell-rendszer egyre bonyolultabbá vált. Az
IGCP (Nemzetközi Geológiai Korrelációs Program) 1980-2002 között összesen 6
olyan projektet indított, amelyben az üledékes mangánércképzõdés is több vonatko-
zásban érintett volt. Ezekben magyar kutatók is részt vettek. A bakonyi telepek egyes
részproblémáinak megoldásába több külföldi kutatóintézet is bekapcsolódott.

1. ábra Bakonyi mangánérclelõhelyek térképvázlata
1. Jura-korú kõzetek elterjedése 2. Mn-érclelõhelyek

3. Kiemelt magaslatok (sea-mount) hiányos jura
rétegsorokkal 4. Nagy szerkezeti vonal

5. Vízszintes eltolódások 6. Vetõ.

2. ábra Úrkúti és eplényi mangánérctelepek szelvényei
1.Vörös, brachiopodás (hierlatz) mészkõ 2. Vörös, tûzköves

mészkõ 3. Vörös krinoideás mészkõ 4. Zöldesszürke,
tûzköves mészmárga 5. Karbonátos fõtelep (szürke, zöld,

barna, fekete) 6. Laza és gumós szerkezetû oxidos Mn-érc 7.
Feketepala (radioláriás agyagmárga) 8. Karbonátos II. telep

9. Tûzkõpad 10. Vörösbarna, zöldfoltos, ammoniteszes
mészmárga. 11. Zöldesszürke, lemezes és tûzköves mészkõ

(Eplényi mészkõ f.)
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Az üledékképzõdési modellek az eredeti felsõ-liász
üledékképzõdésre vonatkoznak, amelynek alapvetõ
feltétele a másodlagos folyamatok pontos ismerete, és
annak elválasztása az elsõdleges képzõdési körülmé-
nyektõl. Elsõ közelítésben az üledékképzõdésre vonat-
kozó elképzelésnek, illetve modellnek legalább három
alapvetõ kérdésre kell választ adnia:

� amangánérces telepcsoport finom pelites anyagá-
nak eredetére és képzõdésére,

� a Mn, Fe, SiO2 stb. származtatására,
� a karbonátos és oxi-hidroxidos Mn-ásványok
képzõdési körülményeire.

A bakonyi mangánérctelepek felfedezése és feltárá-
sa Úrkúton és Eplényben, a külszíni kibúvások környé-
kén kezdõdött, ahol peremi területeken az oxidos man-
gánérc az alsó-liász visszaoldott felszínére települt. Eze-
ken a területeken bonyolult földtani folyamatok zajlot-
tak és nehezen értelmezhetõ geokémiai sajátságok ala-
kultak ki. Az elsõ üledékképzõdési elképzelések olyan
körülmények között születtek, amikor a mangánérc
képzõdés kora ismeretlen volt, a karbonátos mangán-
ércet nem ismerték, tehát a földtani ismeretek kezdet-
legesek voltak.

Az elsõ elképzelések

A csárdahegyi vasas oxidos mangánércet Pobozsny I.
(1928) paleocén-kori mocsárércnek tartotta, és a kiala-
kulásában bakteriális közremûködést tételezett fel. A
földtani ismeretek bõvülése nyilvánvalóvá tette, hogy az
oxidos mangánérc a kréta (albai) mészkõ alatt is elõfor-
dulhat, ennek alapján a lelõhelyek mangánércét Vígh
Gy. és ifj. Noszky J. (1936-38) már barrémi korú mocsár-
ércnek tartotta. A mocsárércre vonatkozó elsõ elkép-
zelés valószínû analógia alapján születhetett, amely egy-
részt recens (jelenkori), másfelõl hasonló kifejlõdésû
idõs telepek származtatásán alapult. Az erdélyi Béli
(Kodru Moma) hegység karsztos dolomit és mészkõ
töbreibe települt vasérctelepeket � amelyek jelentõs
mangánércet is tartalmaztak (korbui bánya) � ekkor
harmadkori mocsarakban feltörõ Fe- és Mn-oldatokból
származtatták (Papp K. 1915). Balás J. székely szár-
mazású bányamérnök jól ismerte a korbui bányát, és
1919-ben rövid ideig Úrkúton is dolgozott, s valószínû a
mocsárércképzõdés teóriáját az Õ gyakorlati ismeretei
is befolyásolták.

A csárdahegyi lelõhelyhez hasonló kifejlõdésû
mangánérctelepet Velty I. tárt fel Eplényben, ahol a
mangánérc közelében bauxit is elõfordult. Földvári A.
(1932, 1933) a mangánércet és a bauxitot heteropikus
fácieseknek tekintette, és a Mn-t a jura mészkövek mál-
lásából származtatta. Ez alatt azt értette, hogy egyidõ-
ben a szárazulaton bauxit, a vízzel borított területeken
(mocsarakban) mangánérc képzõdött, és a képzõdmé-
nyek korát eocén elõtti idõszakra helyezte. Földvári A.
a mangánérc képzõdésében a bakteriális hatásnak ki-
emelkedõ szerepet tulajdonított. Vadász E. (1935) csat-
lakozott ehhez a nézethez, azonban a mangánérc ko-
rának már az alsó-krétát jelölte meg. Amikor késõbb

nyilvánvalóvá vált, hogy a mangánérctelep felett dogger
mészkõsorozat található, akkor továbbra is ragaszkodva
a heteropikus fácies elképzeléshez, azt Földvári A.
(1940) már csak a dogger áttolódásával tudta magya-
rázni.

Már 1940-ben Lóczy L. az eplényi mangánérces te-
lepcsoportot a liász rétegekhez sorolta, majd az 1945-47
évekre vonatkozó jelentésében Kovács L. az eplényi
mangánérctelepet már a felsõ-liászba helyezte. A föld-
tani megismerés az 1951 végén tartott MTA ülésen
fontos állomásához érkezett, mert Vadász E. a mocsár-
érc képzõdését és a mangánérc-bauxit egyidejû képzõ-
dését tévesnek minõsítette, a mangánérc képzõdését a
felsõ-liászba helyezte. Ezek az új eredmények rövidesen
a karbonátos mangánérc felfedezését tették lehetõvé.

A jura idõszakra vonatkozó akkori ismeretek
alapján született meg a Vadász E. által kidolgozott hal-
mirolízisen alapuló üledékképzõdési modell, amely a
mangánérctelep anyagát a jura mészkövek tenger alatti
mállásából (hidegvizû áramlatok hatására történõ
kioldódás) származtatta. A szerzõ a tanulmányban rész-
letesen kitér a vulkáni származtatás lehetõségére, de azt
tektonikai és vulkáni kapcsolatok hiányában elutasítot-
ta. Ez a modell az elõzõ elképzelések folytatásának te-
kinthetõ, mert a telepes csoport anyagát és aMn-t a fel-
sõ-liász megváltozott körülményeire alapozva szintén a
jura mészkövekbõl származtatta. A jura üledékképzõ-
désre és a visszaoldódásra vonatkozó késõbbi eredmé-
nyek ezt a modellt nem igazolták. A halmirolízis-modell
a geológusok körében vitatott elképzelés volt, és hama-
rosan a szárazföldrõl történõ származtatás vált ural-
kodó nézetté.

Szádeczky Kardoss E. (1955) �Geokémia� címû
könyvében a pH és az Eh függvényében vizsgálta aman-
gánérc képzõdés lehetõségeit, és a szárazföldi származ-
tatás több változatával foglalkozott. Általában a folyók
által szállított Fe a partok közelében, a Mn a partoktól
távolabb válik ki. Az úrkúti és az eplényi mangánércek
a tengerpart közelében képzõdtek, ahol hidroxid ás-
ványként váltak ki, és a szervesanyagból képzõdõ CO2
hatására karbonátos mangánérccé alakult át. Kovács L.
(1951; 1957) a jura tengervíz Mn-koncentrációját a szá-
razföldrõl származtatta, és az elhalt állati szervezetek
bomlásából keletkezõ ammónia (NH3 ) lúgosító hatásá-
nak azMnO2 kiválásában fontos szerepet tulajdonított.
E két utóbbi elképzelés már a szárazföldi modellek
elõkészítésének tekinthetõ.

A mangánérc keletkezésével foglalkozó elsõ elkép-
zelések alapvetõen a telepes csoport anyagát és a Mn
(Fe) származtatását igyekeztek megoldani, de már a
karbonátos ércképzõdésre is született elképzelés. A
mangánérc származtatásának elsõ idõszakában már két
fontos � az ércképzõdést befolyásoló � tényezõ jelent
meg, amelyek részletes vizsgálatára majd csak késõbb
nyílt lehetõség:

� a baktériumok fontos szerepe a mangánércek
képzõdésében (Pobozsny I., Földvári A.),

� a karbonátos mangánérc diagenetikus képzõdésé-
nek lehetõsége, amikor a szervesanyag bomlásából
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származó CO2 épül be a karbonátos mangánérc
�CO2 gyökébe (Szádeczky Kardos E. 1955).

Az 1950-es évekre jellemzõ földtani és geokémiai is-
meretességi szinten részleteiben is kidolgozott üledék-
képzõdési modell kialakítására még nem nyílt lehetõ-
ség.

A szárazföldi (exogén) származtatás modelljei

A II. világháború után az ásványi nyersanyagok ku-
tatását kiemelt feladatként kezelték, ezért a mangánér-
cekre vonatkozó ismeretek bõvítése az ipar részérõl tá-
masztott követelmény volt. A modell kialakításában
egyrészt a vulkáni folyamatok kizárása, másrészt a
Szovjetunió nagy mangánérctelepeire (Nikopol, Csia-
túra) kifejlesztett modellek meghatározó szerepet töl-
töttek be.

Már az 1950-es évek közepén kibontakozó anyag-
vizsgálatok meglepõ eredménnyel szolgáltak: törmelé-
kes nehézásványok (metamorf kõzetekre és bázisos
magmára utaló ásványok) csak a telepes csoport feküjé-
ben fordultak elõ, és a telepes csoport alján már csak
nagyon kevés biotitot és muszkovitot lehetett kimutat-
ni. Az anyagvizsgálati eredmények tehát a mangánérc-
telepek szárazföldi származtatását nem igazolták, ezért
további magyarázatra is szükség volt. Mivel a kör-
nyéken a jurában sem metamorf, sem
bázisos kõzetek nem ismertek, Szabóné
Drubina M. (1957) a Mn-t nagy távol-
ságból szállított, ilyen kõzetek lepusz-
tulásából származtatta. A további Mn-
származtatási hipotézisek lényegében
erre az alapgondolatra épültek fel.

� Cseh Németh J. (1966, 1967) sze-
rint, mivel a jurában a vulkanizmusnak
nyoma sincs, az Úrkúton folyamatos
rétegsorban található mangánércte-
lepet és annak Mn-tartalmát a Bakony
és a Mecsek között feltételezett kristá-
lyos alaphegység lepusztulásából szár-
maztatta, és az anyag beáramlását az
üledékgyûjtõbe DK-i irányból tételezte fel. A felsõ-liász
idején a jura szigettenger jellegét, illetve a medence-
aljzat erõs tagoltságát hangsúlyozta. A jura üledékkép-
zõdés idején trópusi éghajlattal számolt.

� Konda J. (1970) által elképzelt modell az elõzõhöz
hasonló volt; jura tengerágat tételezett fel, ahol a leg-
idõsebb töréses szerkezetek határozták meg a finom
terrigén anyag beáramlását. A terrigén anyagszállítást
szintén a Bakony és a Mecsek között elhelyezkedõ, zö-
mében kristályos alaphegységbõl származtatta. Az
anyagbeáramlás ebben az esetben is DK-rõl történt.
Konda J. hangsúlyozta, hogy a tûzkövek diagenetikus
képzõdmények, amelyek kialakulásához nem szükséges
kovával telített tengervíz feltételezése. Megemlítette
zárójelben, hogy kivételt az eplényi kovás mangánércek
képezhetnek.

� Részletes anyagvizsgálat után Vendel M. és Kisházi
P. (1968) a bakonyi mangánérctelepek genetikai vizs-

gálata alapján a Mn-t az alsó- és középsõ-liász mészkö-
vek mállásából származtatták. Az érctelepek Úrkút és
Eplény esetében két lomha folyó (�fekete folyó�) tor-
kolatvidékén képzõdtek. Részletes számításokat vé-
geztek arra vonatkozóan, hogy mekkora mészkõtömeg-
nek kellett lepusztulni ahhoz, hogy a két elõfordulás
képzõdése biztosított legyen.

A szárazföldi modelleknél a cikk elején feltett há-
rom kérdés a mangánérctelepben található kovakiválá-
sok képzõdésére adandó válasszal bõvült, mert ezek
diagenetikus képzõdéssel aligha magyarázhatók. A
négy kérdésre adott válasz a következõ:

� a mangánérces telepcsoport finom pelites anyaga
szárazföldi mállásból származik,

� a Mn (Fe) és a nyomelemek szárazföldrõl kerül-
tek az üledékgyûjtõbe,

� a karbonátos és az oxi-hidroxidos érc képzõdését
a nikopoli és a csiaturai elõfordulások modellje
szerint a partokhoz közel oxi-hidroxidos Mn-ás-
ványok, a parttól távolabbi területen karbonátos
ércek képzõdtek (horizontális öves felépítés),

� a mangánérctelep kovakiválásait vagy a radiolári-
ák felvirágzásához kötötték, vagy ezzel a kérdés-
sel külön nem foglalkoztak.

A szárazföldi származtatás elvi sémáját Cseh
Németh J. (1966) szerint a 3. ábramutatja be.

A viták során a szárazföldi származtatás gyenge-
ségei hamarosan kiderültek. Folyóvízi üledéket és a
tengerparti ércképzõdés horizontális öves felépítését az
úrkúti lelõhely kutatása nem igazolta. Vámos R. (1968)
úgy vélte, hogy a Mn-t szállító folyók mocsaras terü-
leten keresztül jutottak a liász tengerbe, ahol erõs bak-
teriális hatásra a Mn két vegyértékûre redukálódott, és
csak a finom pelites anyaggal együtt került a ten-
gervízbe. Ez magyarázatot adott a folyóvízi üledék
hiányára, azonban továbbra is ellentmondásban volt a
mangánérces telepcsoport normál tengeri mikro-
faunájával. A szárazulatról történõ származtatás másik
problémája az volt, hogy a telep agyagásványai és elem-
arányai felszíni trópusi mállási folyamatokra nem utal-
tak. A primer telepekbõl sem a kaolinitet, sem je-
lentõsebb Al dúsulást nem lehetett kimutatni. Szabóné
Drubina M. szerint (1961) a mangánérces telepcsoport
anyagának legnagyobb része autigén (helyben kép-

3. ábra. Szárazföldi származtatás elvi modellje
(Cseh Németh J. 1966) 1. Magmás eredetû mangánérc 2. Üledékes eredetû

mangánérc 3. Metamorf eredetû mangánérc
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zõdött), és ez szintén a szárazföldi származtatás ellen
szólt. Ezért Szabóné távoli vulkáni forrásból történõ
származtatást is elképzelhetõnek tartott. Ez az elsõ
olyan elképzelés, amely vulkáni anyag kimutatása
nélkül a Mn endogén eredetét valószínûsítette.

Endogén származtatási modellek

Az 1970-es években a mélyfúrásos kutatás és a
bányabeli feltárások által új ismeretek birtokába jutot-
tunk, és ezzel párhuzamosan a földtani elméletek
fejlõdésében is forradalmi változások mentek végbe. Az
új ismeretek a mangánérctelepek képzõdésére vonat-
kozó modellek újragondolását tették idõszerûvé.

Csillag J. (1970) által végzett dekrepitációs vizsgála-
tok az úrkúti és az eplényi lelõhelyek idõs törésvonalai
mentén és az erõsen gyûrt zónákból hidrotermás
(epitermális) ásványtársulást (kvarc � kalcit � piroluzit �
manganit) mutatott ki, amely az alsó-krétában képzõ-
dött. Ezzel egyidõben a csárdahegyi felsõ-liász mangán-
érctelepben található kovakiválások összehasonlító vizs-
gálata a csiszolati kép alapján a hegyaljai kvarcitokra
emlékeztetett, amely alapján a hidrotermális eredet lát-
szott valószínûnek. A vizsgált anyag 55%-a kvarcitnak,
20%-a kalcedonnak, 10%-a kvarcnak és 15%-a limonit-
nak bizonyult (autigén kovakiválás). A lemeztektonika
térhódítása és a kibontakozó lemeztektonikára épülõ
õsföldrajzi rekonstrukciók alapján a Dunántúli-közép-
hegység az afrikai lemezhez tartozott, ami azt is jelenti,
hogy a mangánérc képzõdése idején a Bakony és a Me-
csek között feltételezett kristályos alaphegység valahol
távol helyezkedett el. A jura képzõdmények üledékföld-
tani vizsgálatai alapján a környéken olyan szárazulatot,
amelyrõl Mn származtatható, fel sem lehetett tételezni.

Miután a Mn és a mangánérces telepcsoport anya-
gának szárazföldrõl történõ származtatása valószínût-
lenné vált, a középpontba az endogén eredet vizsgálata
került. Összesen hárommodell került kidolgozásra: vul-
káni üledékes (Szabó Z. 1977; Szabó et al. 1981), exha-
lációs üledékes (Kaeding et. al. 1983), a hidrogenetikus
és erõs diagenetikus hatások által módosított hidroter-
más üledékes modell (Varentsov et. al. 1988).

A Mn endogén eredetére vonatkozó újabb felvetés
Veszprémben (1976) a Földtani Társulat ülésén, majd
Pécsett (1977) az I. Országos Bányaföldtani Ankéton
(1979) Szabó Z. elõadásában hangzott el, amelyet akkor
a szakmai közvélemény nagy többsége nem fogadott el.
A Mn endogén eredetérõl írt doktori értekezés (Szabó
Z. 1977) az összehasonlító teleptani és geokémiai bé-
lyegek alapján bizonyította, hogy az úrkúti és az eplényi
mangántelepek anyaga nem lehet sem folyóvízi, sem
egyéb módon beszállított finom terrigén anyag. A tele-
pek a folyóvízi szállításra jellemzõ horizontális öves fel-
építés helyett vertikális öves felépítést mutatnak, amely
a vulkáni üledékes telepek sajátossága. A telepben az
üledék anyagának vertikális irányú hirtelen megvál-
tozását (pl: feketepala- vasas kovaképzõdmény) a
vulkáni (hidrotemális) folyamatokban bekövetkezõ vál-
tozások idézik elõ. A vulkáni üledékes eredetet a csár-

dahegyi és az eplényi telepben elõforduló, valamint a
telepcsoportot lezáró autigén kovakiválások egyértel-
mûen megerõsítették. A modell szerint a Mn feláram-
lása a Csárdahegyet is és Eplényt is ÉK-i oldalon lezáró
idõs, nagy szerkezeti vonalhoz köthetõ, ahol a felsõ-
liásznál idõsebb liász képzõdmények helyenként átman-
gánosodtak. Ebben az idõben amangánérc lelõhelyeirõl
csak tájékoztató jellegû nyomelem-vizsgálatok álltak
rendelkezésre, ezért a telepek geokémiai vizsgálatamég
kezdetleges volt.

Az 1970-es évek közepén a Göttingeni Egyetemrõl
diákok és tanáraik az úrkúti bányához látogatóba érkez-
tek, és a teljes karbonátos telepcsoport anyagát begyûj-
tötték. A göttingeni Üledékpetrográfiai Intézetben az
elemzési munkálatok 1978-ban kezdõdtek, amelynek
célja a mangánérces telepcsoport eredetének vizsgálata
volt. A kutatók jól ismerték a magyar szárazföldi szár-
maztatásra vonatkozó modelleket, az elõzõekben is-
mertetett vulkáni üledékes modell váratlan meglepetés-
ként hatott. Miután a magyarok is az endogén származ-
tatás mellett foglaltak állást szerkezeti és teleptani jel-
lemzõk alapján, az elvégzett ásványtani-geokémiai vizs-
gálataik eredményét publikálták (Kaeding et. al. 1983).

Az exhalációs (kigõzölgés, vulkáni gázok (pl: CO2)
kiszabadulása) üledékes modell lényeges megállapításai
a következõk voltak:

� Amangánérces telepcsoport ásványait (agyagásvá-
nyok és Fe-csillám) kémiai csapadéknak (autigén �
helyben képzõdött) nyilvánították (lásd: Szabóné
Drubina M. 1961).

� Nincs olyan felszíni mállási folyamat, amely egy-
szerre Mn-Fe-SiO2-t nagy mennyiségben képes
lenne biztosítani.

� A telepes csoportból új ásványként a szeladonitot
mutatták ki, továbbá a Co koncentrációja többszö-
röse volt a terrigén telepekre jellemzõ értéknek,
mindkét eredmény a hidrotermális eredetet bizo-
nyítja. (Megjegyezzük, hogy Nemecz E. 1973-ban
az úrkúti telepbõl Al-szeladonitot határozott meg,
1980-82-ben pedig aMTAGeokémiai Kutatólabo-
ratóriumában Tóth M. szintén kimutatta a szela-
donitot a karbonátos érctelepbõl. Ez utóbbi ered-
mény Polgári M. (1983) egyetemi doktori értekezé-
sében került összefoglalásra.)

� A mangánérces telepcsoport anyagát biztosító
oldatok eredetét lemezhatárhoz kötötték.

A göttingeni vizsgálatok alapján született cikk végül
is pozitív hatással volt a mangánérc további kutatására.
Miután a németek véleményt nyilvánítottak a bakonyi
mangánércek képzõdésérõl, döntés született egy részle-
tes vizsgálat Szovjetunióban (Moszkva) történõ lefolyta-
tásáról. 1988-ban I. M. Varentsov és munkatársai a ki-
küldött úrkúti mintákat a rendelkezésükre álló legmo-
dernebb eszközökkel vizsgálták, és a következõ eredmé-
nyekre jutottak:

� Az agyagásványtani vizsgálatok Fe-szmektitet és
Fe-csillámot (szeladonit) mutattak ki, amelyek fel-
tételezések szerint hidrotermás oldatokból kép-
zõdtek.
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� A részletes nyomelem-vizsgálatokból nyert ada-
tok, és a különbözõ típusú telepek elemarányai-
nak összehasonlítása a hidrotermás eredetet
egyértelmûen bizonyította.

� A vizsgálatok szerint korlátolt szárazföldi és hidro-
genetikus hatás és erõteljes diagenetikus befolyá-
soltság jellemzi az úrkúti mangánérctelepeket,
amelyek elfedik, illetve módosítják a primer üle-
dékképzõdési folyamatokat.

� Az úrkúti mangánérctelepeket ismeretlen fel-
áramlási centrummal hidrotermás üledékes telep-
nek minõsítették.

A három modell annak ellenére, hogy a kutatók kü-
lönbözõ megfogalmazásokat és terminológiát használ-
nak, mégis nagyon jól kiegészíti egymást. Az elsõ modell
az eredet kérdését a makroszerkezet és a teleptan ol-
daláról közelítette meg. A második modell az ásványtan
és a geokémia új eredményeire támaszkodva alkotott
véleményt az úrkúti elõfordulásról. A harmadik modell
azonban nagyon jelentõs elõrelépést jelentett, mert fel-
hívta a figyelmet a diagenetikus folyamatokmegértésére
és fontosságára. A bakonyi Mn-érctelepek modellezése
esetében tehát nem elegendõ a másodlagos folyamatok
ismerete, mert a primer folyamatokat a diagenetikus
hatások elfedik, illetve lényegesen módosítják. A föld-
tani ismeretek fejlõdése ezzel olyan stádiumba érkezett,
amikor már komplex modellek kidolgozására nyílt
lehetõség.

Komplex üledékképzõdési modellek

A bemutatott egyszerû üledékképzõdési modellek a
mangánérces telepcsoport képzõdésére vonatkozóan
csak néhány kérdésre tudtak választ adni; a képzõdés
folyamatára adott válaszok az oxidatív és a reduktív vi-
szonyok magyarázatára szorítkoztak, a mangán-ásványt
(pl: rodokrozit) kémiai csapadéknak tekintették, a bak-
teriális befolyásoltság szerepe háttérbe szorult. Közel 50
év hazai és nemzetközi földtudományi kutatási eredmé-
nyei tették lehetõvé, hogy a bakonyi mangánérctelepek
bonyolult üledékképzõdési folyamatai komplex módon
modellezhetõk legyenek.

A hazai és nemzetközi földtudományi kutatás 50 éve

Abakonyi mangánérctelepek tudományosmegisme-
rése az 1950-es években geológiai és az ásványtani vizs-
gálatokkal kezdõdött. A földtani viszonyok ismertetése,
az oxidos és a karbonátos telepek Mn-hordozó ásványai
mellett az agyagásványok vizsgálata ekkor még kezdeti
stádiumban volt: a karbonátos érctelepbõl fõleg glau-
konitot és illitet írtak le. Hamarosan nyilvánvalóvá vált,
hogy az úrkúti és az eplényi mangánérctelepek bonyo-
lult földtani folyamatok eredményeként alakultak ki, és
a részletesebb megismerés csak különbözõ szakterü-
letek kutatóinak bevonásával képzelhetõ el. A két elõ-
fordulás karbonátos érceiben és feketepaláiban elõfor-
duló famaradványok és palynológiai (spóra, pollen)
leletek vizsgálata már az 1960-as években az õsföldrajzi
kép kialakításához fontos ismereteket nyújtott.

Grasselly Gy. fontosnak tartotta, hogy a mangánér-
cek bonyolult geokémiai és genetikai kérdéseinek meg-
oldására nemzetközi együttmûködés alakuljon ki. Kez-
deményezésére 1967-ben St. Andrews-ban (Skócia) a
mangánércekkel kapcsolatos kérdések tanulmányo-
zására nemzetközi munkabizottság alakult, amelynek
elnökévé Grasselly Gy.-t, titkárává I. M. Varentsovot vá-
lasztották. A munkabizottság elsõ konferenciáját 1970-
ben Kyotoban (Japán) tartotta, majd 1976-ban Syd-
neyben (Ausztrália) a II. Nemzetközi Mangán Szimpó-
ziumot rendezték meg. Már 1975-ben létrehozták az
IGCP-t (Nemzetközi Geológiai Korrelációs Program),
és ennek keretében 1980-2002 között összesen 6 kuta-
tási témát dolgoztak ki részletesen:

� 111: Mangánérctelepek képzõdése (1980-85)
� 226: A mangánfelhalmozódás õskörnyezeti kor-

relációja (1986-91)
� 254: Fémtartalmú feketepalák (1987-92)
� 318: Tengeri polimetallikus oxidok képzõdése és

kapcsolata (1992-96)
� 357: A szervesanyag és az érctelepek (1993-97)
� 429: Szervesanyag a fõbb környezeti képzõd-

ményekben (1998-2002).
Az elsõ két project magyar indíttatású volt, és ma-

gyar kutatók a többi témában is részt vettek.
A hazai mangánérckutatás területén az 1980-as

évekbenGrasselly Gy. vezetésével kialakult az a hazai és
külföldi kutatókból álló csoport, amely komplex kutatási
programok megoldásában vett részt. Ezek eredménye-
ként a hazai mangánérckutatás két alapvetõ tanulmánya
készült el (Grasselly et. al. 1985; Grasselly et. al. 1990).
Grasselly Gy. halála (1991) évekre megbénította a hazai
mangánércek kutatását, mígnem 1997-ben döntés szüle-
tett a korábbi tudományos eredményeinek összegzésére,
amely a �Mangánércek Magyarországon� címû monog-
ráfia megírását és kiadását eredményezte (Polgári et. al.
2000). A könyv megjelenése által a mangánérckutatás
újból megélénkült, amelyet a 2003 év végén Veszprém-
ben rendezett �Úrkút Ankét� iránti nagy érdeklõdés
igazolt.

Részmodellek kidolgozása

A mangánérces telepcsoport bonyolult képzõdési
mechanizmusát egyetlen jól megfogalmazott modellel
sem sikerült leírni, azonban részmodellek kidolgozására
került sor. Ennek szemléltetésére a karbonátosmangán-
érc képzõdésére vonatkozóan két modellt mutatunk be.

Mindkét modell a Force E. R. ésCannonW. F. (1988)
által kidolgozott ún. bath-tub ring (�piszokcsík a fürdõ-
kád lemeze és a víz érintkezésénél�) modellre hivatko-
zik, amely a karbonátos mangánérc és az oxi-hidroxidos
ércképzõdésre kínál megoldást. A modell a Mn erede-
tével nem foglalkozik. A tenger valamely részén a vízfel-
színtõl mélyebben anoxikus vízréteg kialakulását tételezi
fel, amelyben a Mn feldúsul, és kedvezõ körülmények
között MnCO3 képzõdhet. Az oxigénszegény és az oxi-
géndús vízréteg határfelületénMn-oxid ásványok válnak
ki. E modell továbbfejlesztett változata, amikor a kar-
bonátos mangánérc nem kémiai kicsapódás eredménye,
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hanem diagenetikus folyamatok hatására képzõdik
(Okita P. M. 1987).

A karbonátos mangánérc keletkezésére vonatkozó-
an Szádeczky Kardoss E. által már feltételezett diagene-
tikus képzõdés bizonyítására akkor kerülhetett sor, ami-
kor az izotópos vizsgálatok (C és O) már az üledékkép-
zõdés területén is jelentõs eredményeket értek el. Bizo-
nyítottá vált, hogy a szervesanyagból származó C (Corg)
izotópos összetétele lényegesen eltér a szervetlen ere-
detû C-tõl, mert a Corg estében a stabil C13 izotóp aránya
sokkal kisebb, mint a szervetlen eredet esetében. Erre a
tudományos eredményre épültek fel a karbonátos man-
gánérc diagenetikus modelljei, amelyek oxi-hidroxidos
elõércet tételeztek fel. A nagymennyiségû szervesanyag
bomlásának hatására az elõérc redukálódik, és jórészt a
szervesanyagból származó CO2 épül be a MnCO3-ba. A
felsõ-liászban ezt a folyamatot az óceán fõ kinyílásához
kapcsolódóan óceáni anoxikus eseményhez kötötték,
amely a nagytömegû szervesanyag forrását is jelentette.
Ezekre a tudományos eredményekre támaszkodva az
úrkúti karbonátos mangánérc képzõdését bakteriálisan
befolyásolt korai diagenetikus folyamatokkal, a koráb-
ban radioláriás agyagmárgának nevezett képzõdmény
kialakulását feketepala képzõdéssel magyarázta Polgári
M. (1993). A Mn forrását távoli vulkáni mûködéshez
kötötte. A feketepala és a karbonátos mangánérc
képzõdésének vázlatos sémáját a 4. ábramutatja be.

Az üledékképzõdés kõzettani szempontjait figye-
lembe vevõ modell a karbonátos mangánérc laminált
szerkezetének sajátosságaiból von le következtetéseket

(Lantos Z. et. al. 2003). A sötét és a világos színû (5-10
mm) rétegek eltérõ összetételre és képzõdésre utalnak.
A világos rétegek anyaga karbonátos és bioklasztos
összetételû, amelynek nagy része a tengeralatti magas-
latokról (hátság) származhat. A sötét rétegek heterogén
összetételt mutatnak, agyagszemcse méretû összetevõk,
pelágikus bioklasztok és peloidok alkotják. A goethitet
és a Mn-oxidot primer, finomszemû detritális összete-
võnek tekintik, a Mg-ban gazdag rodokrozitot viszont
magnézium-szilikát koradiagenetikus lebontásából ere-
deztetik. A törmelékes ásványfázisokat hidrotermálisan
bontott bazaltos sorozatból származtatták, amelyhez
távoli vulkáni forrást tételeztek fel.

A röviden bemutatott két modell a származtatást il-
letõen távoli vulkáni forrást tételez fel. Az eltérõ meg-
közelítés viszont arra utal, hogy a mangánérces telep-
csoport származtatása továbbra is vitatott kérdés
maradt.

Komplex üledékképzõdési modellek
fõbb követelményei

A komplex üledékképzõdési modellek óriási adat-
halmaz feldolgozását és értékelését jelentik, ezért itt
csak a legfontosabb összefüggéseket összegezzük. A
modell kialakításánál a mai földtudományi ismeretessé-
gi szinten az alábbi földtani folyamatokat kell ismer-
nünk:

� A másodlagos (kõzetté válás utáni idõszak) föld-
tani folyamatok hatásának tisztázása, elterjedésük
pontos ismerete. A bakonyi mangánérces telep-
csoportok esetében ezek a következõk: lepusz-
tulás, mállás, áthalmozódás, oxidációs (szupergén)
folyamatok, hidrotermás hatás, elemdúsulás
illetve kioldódás stb.

� A diagenetikus (kõzetté válás idõszaka) folyama-
tok megismerése, az üledéken belül az elemelosz-
lásra gyakorolt hatása. Példaként említjük, hogy a
normál üledékes mangánérctelepekben (Nikopol,
Csiatura) a diagenetikus folyamatok konkréció-
kat, gumókat, pizolitokat és oolitokat hoztak létre,
amely Mn-koncentrálódást, illetve a meddõ kõ-
zetektõl történõMn-elkülönülést jelent (Sztrachov
N. M. et al 1968). A másik fontos diagenetikus
tényezõ a biokatalízis, amely élõ és a már elhalt
(bakteriális) szervesanyagnak az üledékképzõdés
felgyorsítását és az elemeloszlás lényeges módo-
sulását idézte elõ. Ez utóbbi diagenetikus ténye-
zõvel kapcsolatban új fogalmak születtek: a biomi-
neralizáció magyarázat arra, hogy a MnCO3 mé-
rete miért csak néhány mikron, a Mn-sztromatolit
azt fejezi ki, hogy a mikróbák (prokarióták)
közvetlen és közvetett hatása nélkül a karbonátos
mangánérc finom rétegzettsége nem alakulhatott
volna ki.

� A másodlagos és a diagenetikus földtani folyama-
tok leválasztása után juthatunk el azokhoz a pri-
mer szervetlen folyamatokhoz, amelyek már a ke-
letkezési körülményekre adnak információt, vagy-
is a primer folyamatok beható tanulmányozása a

4. ábra Feketepala és diagén karbonátos mangánérc
üledékképzõdési modellje
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mangánérces telepcsoport származtatására
fontos ismeretekkel szolgálhat. E területen a vul-
káni szórt anyag felismerése amangánérces telep-
csoportban nagyon jelentõs elõrelépést jelentett
(Polgári M. 2001).

� A lemeztektonika és a nagyszerkezeti elemek tör-
vényszerûségeinek megfejtése dinamikusan fejlõ-
dõ tudományág. Végül a komplex üledékképzõ-
dési modellt a jura idõszakra jellemzõ lemeztek-
tonikai és õsföldrajzi folyamatokba kell beilleszte-
ni.

A felsorolt négy földtudományi terület mindegyike
jelentõs hazai és hatalmas nemzetközi irodalmi háttér-
rel rendelkezik, és ezek kutatása olyan intenzív szakasz-
ba lépett, amelyet szinte lehetetlen nyomon követni. A
bakonyi mangánérctelepek egészére kiterjedõ elsõ
komplex üledékképzõdési modellt Polgári M. és Szabó
Z. (2000) �Mangánércek Magyarországon� címû mo-
nográfiában dolgozta ki. Ez a modell a felsorolt négy
szempontot, a rendelkezésre álló adatok alapján, maxi-
málisan figyelembe vette:

� Amásodlagos földtani folyamatokat, illetve amá-
sodlagos teleptani sajátosságokat részletesen leír-
ta, alsó-kréta korú hidrotermás hatást mutatott
ki, amely a karbonátos telepek utólagos oxidá-
cióját is segítette. Kimutatta, hogy ez a hidroter-
más hatás a Sr és a Ba dúsulását eredményezte,
de kimutatható Mn-dúsulást nem okozott.

� A karbonátos mangánércek diagenetikus képzõ-
dését a 42. pontban PolgáriM. (1993) szerint kidol-
gozott részmodell szerint tárgyalta, amelyet né-
hány újabb kutatási eredménnyel egészített ki.

� A komplexmodell külön tárgyalta azokat a primer
folyamatokat, amelyek nem illeszthetõk a diage-
netikus részmodellbe (pl: autigén vasas kovakivá-
lások Eplényben és a Csárdahegyen). A szerzõk az
eplényi és a csárdahegyi telepeket helyi hidroter-
más hatás eredményének tekintik, míg a teljes úr-
kúti elõfordulásnál távolabbi anyagszármaztatást
is feltételeztek (pl: mikrolemez-szegélyi vulkaniz-
mus).

� A mangánérctelepek képzõdését a Tethys óceán
fõ kinyílásához kapcsolódó riftesedéshez, illetve
az ezzel együtt megjelenõ toarci óceáni anoxikus
állapot kialakulásához kötötték. A telepek kiala-
kulásában a tengeráramlatok is szerepet játszot-
tak, amelyek a telepek anyagának egy részét az
üledékgyûjtõ legmélyebb részében halmozták
fel.

Új üledékképzõdési modell

A modellek fejlesztésének oka a múltban és napja-
inkban is az a tudományos igény volt, hogy a mangánér-
cesedések minél ellentmondásmentesebb eredetét tud-
juk felvázolni. A tudományos módszerek fejlõdésével új
megközelítési lehetõségek körvonalazódtak, amelyek a
korábbi és az új adatok eddigiektõl eltérõ feldolgozását
tették lehetõvé.

A feketepala környezetû képzõdési modell olyan
ellentmondásokat tartalmazott, amelyek feloldását a
2000-2003 közötti idõszakban az OTKA 032140. sz.
kutatási témája keretében vizsgáltuk. Nevezetesen:

� a feltételezett oxidos érc elõfázis � oxidatív képzõ-
dési környezet (amit a C izotóp adatok és a pozitív
Ce (cérium) anomália is bizonyított) látszólag el-
lentmondásban van a kapcsolódó nagy szerves-
anyag- és pirittartalmú fekete palával,

� az oxidatív képzõdési környezet ellentmondásban
van az érc laminites szerkezetével, ami a benthos
hiányára utal.
Az elõzményekben felvetett ellentmondások felol-

dását az új szemléletû megközelítés, az anyagforrás ol-
daláról a vulkanizmus komplex hatásainak, a tufa hoz-
zájárulásnak és a hidrotermás tevékenységnek, a dúsí-
tási folyamat és a diagenezis oldaláról pedig a bakteriá-
lis hatásnak a figyelembe vétele tette lehetõvé. A forrás
oldaláról a szárazföldi hatás vizsgálata, míg a dúsulás ol-
daláról az utólagos oxidációs folyamatok hatása sem
hagyható figyelmen kívül.

Pobozsny I. és Földvári A. által már a mangánércte-
lepek felfedezése után hangsúlyozott bakteriális hatás
tudományos vizsgálatára a feltételek csak a 20. század
végére alakultak ki. Ennek oka az, hogy mikron méretû
szervezetek vizsgálatához, tevékenységükmegismerésé-
hez nagyon precíz mintavételre és vizsgálati módszerek
kidolgozására volt szükség. Az új modell szerint az üle-
dékes mangánérctelepek kialakulásánál a sejtmag nél-
küli prokarióta baktériumok játszottak fontos szerepet.
Ezekkel az eredményekkel egyidõben a karbonátos
platformokon kialakult riftesedés (árkosodás) tanulmá-
nyozása az endogén hatások megnövekedését bizonyí-
totta (kigázosodás, tufaszórás, exhalatív Fe-metaszoma-
tózis, hõhatás).

A Dunántúli-középhegység jura idõszakában az
egyidejû formában megnyilvánuló vulkanizmus többfé-
le hatása rögzítõdött az üledékanyagban. A hatalmas
mangán- ércesedéseket a tufaszórások ugyan nem ma-
gyarázzák meg, azonban lokális Fe-, Mn-dúsuláshoz ve-
zettek, mert tufaanyag biogeokémiai (bakteriális) le-
bontódása, átalakulása e két elem dúsulását és a karbo-
nátos kõzetek oldódását eredményezi.

A hidrotermás anyaghozzájárulást geokémiai,
elsõsorban elemarány vizsgálatok ismét igazolták. A
Csárdahegy területét (�õskarszt�) a korábbi szerzõk
eredményei és új szempontú értékelésünk alapján,
mint lokális szivárgási központot tételeztük fel. Az
ércesedésben a távolról vízben történõ szállítás tényét
nem sikerült igazolni. A Dunántúli-középhegység
mangánércesedésének geokémiai sajátosságai alapján
a szárazföldi hatás nem, vagy csak szórványosan
jelenik meg.

Az üledékes környezetû mangánérctelepek képzõ-
désének új elvi megközelítése, modellje alapján az úr-
kúti feketepala környezetû, karbonátos Mn-ércesedés
biogén-bakteriális, lokális hidrotermás eredetû, üledé-
kes környezetû, tufa hozzájárulással képzõdött Mn-
sztromatolit. A telep képzõdésében és az elemek dúsí-
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tásában a bakteriális tevékenység alapvetõ, fõ szerepet
játszott. Ezek a képzõdmények olyan környezeteket
jelezhetnek, ahol a geológiai múltban bizonyos okok
miatt baktériumok, nevezetesen prokarióta baktériu-
mok felvirágzása történt meg. A különbözõ baktérium-
csoportok energetikai és egyéb, anyagcsere folyamatok-
ból származó okok miatt, mind pedig az inorganikus
környezettel összetett kapcsolatban álltak, és ezen bo-
nyolult kölcsönhatás eredménye az adott képzõdmény,
a mangánérctelep.

A feketepala környezetû Mn-formációk esetében
az eredeti képzõdési folyamatban a prokarióta baktéri-
umoknak a biogén fémdúsításban fontos szerepe abban
nyilvánult meg, hogy a folyamatokat 105-106-szoros
ütemben képesek gyorsítani, katalizálni a szervetlen fo-
lyamatokhoz képest. A képzõdményeket tehát úgy kell
tekinteni, mint a bióta és a szervetlen világ sajátos köl-
csönhatásának eredményét. E környezetmaimegfelelõi
valószínûleg a hidrotermás szivárgási rendszerek, vagy
azok a helyek, ahol a mikróbák felvirágzásának feltéte-
lei valamilyen oknál fogva adottak. Lehetséges, hogy
ezeknek az élõ szervezeteknek a katalitikus hatása nél-
kül a szóban forgó érctelepek nem jöttek volna létre
(rendkívüli elemdúsító hatás), ily módon ezek a Mn-
érctelepek úgy tekinthetõk, mint az élõ és az élettelen
világ kölcsönhatásának példái, mint egy-egy Mn-érc
�sztromatolit� rendszer. Ezek ún. önszervezõdõ rend-
szerek.

Az ilyen típusú telepek vizsgálata és sajátosságaik
értelmezése nagyon összetett. Ennek oka az, hogy az el-
sõdleges komplexmikrobiális rendszer átalakítja, elfedi,
elrejti a szervetlen formáció (pl: hidrotermás) eredeti
sajátosságait, azzal, hogy számos elem arányát megvál-
toztatja. Az üledékes Mn-telep sajátos elemösszetétele,
a P, Mg, As, Sr, Ba, S stb. mennyiségének növekedése a
Mn és Fe mellett, és az elemarányok, anomáliák (Ce
stb.) �furcsaságai� a mikrobiális folyamatokkal magya-
rázhatók.

A bakteriális tevékenység bizonyítékai a követke-
zõkben nyilvánulnak meg. A karbonátos mangánércek
szervesanyag-dús környezetben (feketepala, biopirit)
laminites kõzetszerkezettel fordulnak elõ. Elemössze-
tételbeli sajátosságaikat a biofil elemek (Mn, Fe, Mg,
Sr, S, P, As, Co, Ni, Ce, U �) dúsulása, és rendkívül
kicsi, 1 µmkörüli szemcseméret jellemzi, ami miatt igen
nehezen vizsgálhatók. A kis hõmérsékletû bakteriális
hatásra képzõdött ásványok alapvetõ sajátossága a
rendkívül kicsi szemcseméret, amely legfeljebb 15-20
µm-es agregátumokat alkot. Számos képzõdményben
mikroanalitikai módszerrel baktériumok jelenlétét
lehetett rögzíteni. Elemösszetételbeli és geokémiai
bizonyítékok alapján a Fe ésMn térben együttes elõfor-
dulása és a nagyMn/Fe arány, a P, Sr,Mg, As, Si, Ce stb.
lokális szelektív dúsulása a bakteriális tevékenységgel
összhangban van. Fontos bizonyítéka lehet a bakteriális
hatásnak az, hogy gyorsan, nagy mennyiségû anyag
képzõdött.

Az úrkúti mangánérctelep képzõdése az új modell
alapján a következõ lépésekben vázolható fel:

� A Dunántúli-középhegység területén, összhang-
ban a D-alpi kifejlõdésekkel, többszöri tufaszórás
történt.

� A tufaszórás után, illetve azzal együtt hidrotermás
emanáció vette kezdetét, amelyet prokarióta bak-
tériumok életközösségének felvirágzása kísért. A
baktériumok direkt és indirekt hatásuk révén (a
folyamatokat rendkívüli módon felgyorsítva) a
kibocsátott elemeket a vizes rendszerbõl leválasz-
tották. GyorsMn- és Fe-oxi-hidroxid agyagképzõ-
dés vált jellemzõvé. A rendszer oxigénigénye nagy
volt, a rendelkezésre álló oxigént gyorsan fel-
emésztette. Ezt a fázist az oxidáló prokarióta bak-
tériumok tevékenysége jellemezte (primer bak-
teriális kör). Az üledékben az elhalt baktériumok
jelentõs mennyiségû, nagyon reakcióképes tö-
meget hoztak létre.

� A korai diagenezis során az ún. redukáló bakté-
riumok által befolyásolt Mn-karbonát, és egyéb
diagenetikus ásványképzõdés történt, sajátos
izotóp jelleggel, és további elemarány változá-
sokkal (szekunder bakteriális kör). A diageneti-
kus folyamatok a primer sajátosságokat még job-
ban elfedték, megnehezítve ezzel a képzõdési
körülmények vizsgálatát.

� A jura idõszak végén, a kréta elején a terület ki-
emelkedett, a lepusztulási folyamatok és újabb
hidrotermás tevékenység mutatkozott, ami a kar-
bonátos érctelep másodlagos oxidációjához veze-
tett. Az oxidációs folyamat a pirit bomlásából
származó savas oldatok hatására a karbonátos kõ-
zetek �kilúgzódását� eredményezte.

� Az úrkúti feketepala környezetûMn-karbonát ér-
cesedés tehát biogén bakteriális, tengeri környe-
zetû, hidrotermás elemforrású Mn-érc �sztroma-
tolit� tufa hatással, amely diagenzálódott, majd
utólag részben oxidálódott (Polgári M. et. al. 2004
a, b).

A mikrobiális folyamatok megértéséhez elengedhe-
tetlen a hidrotermás rendszerek áttekintése. A tenger-
víznek a földkéregben történõ körforgása során, az óce-
ánközépi hátsági rendszerekben a geotermikus energia
kémiai energiává alakul át redukált szervetlen összete-
võk formájában. Ezek az összetevõk a tengervíznek a
kéreg kõzeteivel történõ nagy hõmérsékletû reakciója
során keletkeznek a melegtõl (≈25 oC) egészen forró
(≈350 oC) hõmérsékletû szivárgási rendszereken ke-
resztül, sokszor a kõzet/víz kölcsönhatás helyétõl jelen-
tõs távolságra bocsátódnak ki, különbözõ mélységek-
ben. A kemolitotróf baktériumok anyagcsere folyama-
taikhoz használják ezeket a redukált kémiai összetevõ-
ket. Ezek a baktériumok, amelyek sokkal inkább földi
energiát, mint napenergiát hasznosítanak, a táplálék-
lánc alapját alkotják (Jannasch H. W. és Mottl M. J.
1985). A baktériumok tevékenysége az óceánközépi
hátságok területén kiáramló energiát szétszórja az
óceánokban, globális hatásokat hozva létre.

Az új modell bemutatása Veszprémben az �Úrkút
Ankéton� volt, amelyet komoly érdeklõdés és vita
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követett. A modell egyes részletei még további pon-
tosítást igényelnek.

Amai felfogás szerint tehát a bakonyi mangánércte-
lepek karbonátos platformon, tenger alatti helyzetben
kialakult protoriftesedés (elhaló árkosodás) fosszilis
dokumentumainak tekinthetõk. Ez nem egyedi jelen-
ség, mert aktív riftesedésre utaló sajátosságok � ame-
lyekhez feketepala képzõdése kötõdik � Taojiang
(Kína), Moanda (Gabon), Molango (Mexikó) lelõhe-
lyeknél szintén megfigyelhetõk. A Tethys régió jura
toarci emeletében a Mn-gumók és Mn-kérgek mellett
több Mn-telep is elõfordul, s ezek közül az úrkúti Mn-
érctelep nagysága kiemelkedõ.

A bakonyi mangánérctelepek üledékképzõdési
modelljeinek áttekintése után nyilvánvaló, hogy a
kutatás olyan fázisba jutott, amikor rövid idõ alatt
lényeges új eredmények születhetnek, és ezek tovább
módosíthatják a mangánércek képzõdésére vonatkozó
elképzeléseinket. A bonyolult biogén-szervetlen rend-
szerek megismerése nemcsak a mangánérctelepek
szempontjából fontos, hanem környezetvédelmi jelen-
tõsége is lényeges. A talajok is hasonló bonyolult rend-
szert alkotnak, és az ezzel összefüggõ rekultivációs
feladatok megoldásában és a vas-mangán iszap mezõ-
gazdasági hasznosításában az új modell segítséget
jelenthet.
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gánbánya környékén végzett földtani vizsgálatokról. Földt. Int.
Évi Jel. 1936-38-ról 1 k. Bp.

DR. POLGÁRIMÁRTA az ELTE földtudományi szakán 1980-ban geológus diplomát szerzett. Az egyetem elvégzése óta
az MTA Geokémiai Kutatólaboratóriumában dolgozik. Egyetemi doktori címét 1983-ban az úrkúti mangánércesedés
geokémiai vizsgálatáért, a földtudomány kandidátusa címet 1992-ben az úrkúti karbonátos telep diagenetikus mo-
delljének kidolgozásáért kapta meg. A Grasselly Gyula akadémikus által irányított tudományos mangánérckutatási
programba már 1980-ban bekapcsolódott.

DR. SZABÓ ZOLTÁN NME Bányamérnöki Karán 1963-ban geológusmérnöki oklevelet szerzett. A mangánérc-
bányászatban betöltött munkakörök: 1965-89 között az eplényi és az úrkúti mangánércbányák bányageológiai és
mélyfúrásos kutatását, mint vezetõ geológus irányította, 1989-97 között fõmérnöki teendõket látott el, majd nyugdíjba
vonulás után mint tanácsadó részmunkaidõben dolgozik. 1979-ben egyetemi doktori címet szerzett. A Grasselly Gyula
által irányított tudományos mangánérckutatáshoz 1968-ban csatlakozott.

Mégis lehet arany- és rézbánya Recsken

A fémárak emelkedése gazdaságossá teheti a Kárpát-
medence érceit. AVilággazdaság 2004. október 19-i számában
Papp Béla, a Mecsek-Öko Rt. vezérigazgatója megerõsítette,
hogy befektetõi érdeklõdés nyomán nyilvános pályázatot hir-
detett a bányatelek értékesítésére. A tervek szerint még ez év
novemberében hirdetnek eredményt.

A cikkben Szebényi Géza, a Magyar Geológiai Szolgálat
ásványvagyon-nyilvántartási osztály munkatársa is nyilatkozik,
melyben többek között kifejti, hogy �� a kisebb koncentrá-
ciójú, nagy tömegû elõfordulásokról elegendõ mennyiségû
ismerettel rendelkezünk, a gazdaságosabban kitermelhetõ,
nagy koncentrációjú elõfordulások azonban részben még
feltáratlanok. Így az esetleges befektetõ három-négy éves
munka után juthat el oda, hogy dönteni tud a bányászat
beindításáról ��

Szólt arról is, hogy lényegesen kisebb (legalább egy nagy-
ságrenddel) ráfordítással lehetne termelésbe állítani a Recsk

Lahóca aranyelõfordulást. Emlékeztetett ara is, hogy 1991-ben
egy angol cég a 2005-2010 közötti idõszakra határozott
fémáremelkedést jósolt.

Dr. Horn János

Konferencia az energiatudatos társadalom alakításáért

A GTTSZ, a MTESZ és az ETE 2004. szeptember 14-én
a BNV-n rendezte meg a címben szereplõ konferenciát.

Az elõadások a biomassza energetikai hasznosítását mu-
tatták be. Szakmánk szempontjából két elõadás volt különösen
figyelemre méltó: Braun Attila, a PANNONPOWER Holding
Rt. energetikai igazgatóhelyettese a szenes erõmû biomassza
tüzelésre történõ átalakítását, Vécsi György, a AES Borsodi
Energetikai Kft., Borsodi Hõerõmû ügyvezetõ igazgatója a
szenes erõmû biomassza tüzelésre való átalakításának gaz-
dasági-pénzügyi vonzatát mutatta be.

Dr. Horn János

Hazai hírek
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