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Földtani háttér

A Bakony hegység ÉK-DNy-irányú tengelyében
található jura képzõdmények a földtörténet olyan idõ-
szakát képviselik, amikor a Tethys õsóceán fõ felnyílása
és ezzel összefüggésben a karbonátos tábla (platform)
riftesedése (árkosodás) ment végbe (Polgári M. el. al.
2000). Ez a geológiai folyamat hatalmas tömegû kovasa-
vat mobilizált, és a mangánérctelepek képzõdését tette
lehetõvé. Tûzköves mészkövek és egyéb kovás kõzetek
képzõdtek, amelyek kialakulásában a kovavázas élõ-
lények (kovaszivacsok, radioláriák) közremûködése
meghatározó volt, de hidrotermás eredetû kovakiválá-
sok (SiO2) is elõfordulnak. Ha a tûzkövek képzõdésé-
ben uralkodóan a kovaszivacsok, illetve azok tûi mutat-
hatók ki, spongiolitos, ha a radiolária vázak, akkor
radioláriás tûzkõ megnevezést, s amikor túlnyomóan a
kõzet radiolária vázakból képzõdött, a radiolarit nevet
használják. A jura idõszak toarci emelete elõtt a kova-
szivacsok, utána a radioláriák váltak uralkodóvá.

A felsõ-liász (toarci) alsó részén a BakonybanÚrkú-
ton és Eplényben ipari értékû mangánérctelepek kép-
zõdtek. A telepek képzõdése a toarci anoxikus állapot
kialakulásához kötõdik, amely a feketepala fácies
képzõdését és a karbonátos mangánérctelepek diage-
netikus folyamatait meghatározta (Polgári M. 1993). A
Tethys geoszinklinálisban a toarci emeletben a mangán-
ércesedés nyomai számos helyen megtalálhatók, azon-
ban ipari értéket képviselõ elõfordulásokkal csak ritkán
lehet találkozni. Úrkút és Eplény lelõhelyeit már a 18.
században ismerték és kis mértékben hasznosították,
majd a 20. században virágzó mangánércbányászat
alakult ki.

Kovakultúrák a D-i Bakonyban

Az emberi kultúrák hajnalán a paleo- és mezoliti-
kumban az ember alig egy tucatnyi ásványi nyersanya-
got használt, és ezek között is kiemelt szerepet a
kovakõzetek (kvarcit, tûzkõ, radiolarit, obszidián, opál,
jáspis, kalcedon, szarukõ vagy lidit) játszottak. Az em-
beri kultúrák azon csoportját, ahol a kovakõeszközök
uralkodó szerepet töltöttek be, összefoglalóan a
régészek kovakultúra néven említik. Az ásványi nyers-
anyagok ipari méretû feldolgozása illetve felhasználása
az õskorban és a középkorban azért nem alakulhatott

ki, mert az emberi kultúrák elszigeteltsége dominált, a
cserekereskedelem kezdetleges volt. A neolitikumban
ment végbe az a gazdasági fejlõdés, amely az alkalma-
zott technikák elterjedését és a kereskedelmi útvonalak
kialakulását lehetõvé tette. A neolitikum végére tehetõ
a dunántúli virágzó kovakõbányászat kialakulása,
amelynek két fõ lelõhelye a sümegi Mogyorós-dombon
és Tatán, a Kálvária-dombon található (Fülöp J. 1984).
A D-i Bakony Ény-i részén a legkorábbi leletnek
Városlõd egyik homokbányájából elõkerült 104 pattin-
tott kõeszköz tekinthetõ, amely valószínû a mezoli-
tikumból származik (Gerevich L. 1969). Eplényben a
Kis-háton Laczkó D. kovakultúra nyomait fedezte fel
(Dax M. et. al. 1972).

Amíg az elmúltmásfél évszázad bányászata alig átte-
kinthetõ hatalmas szakirodalmi háttérrel rendelkezik,
addig az idõben visszafelé haladva az ismeretek egyre
szegényesebbek. Az ipari-régészeti kutatások segítségé-
vel és módszereivel szerencsére a régmúlt idõk kultúrái
részben felderíthetõk. A kõkorszaki ember által
használt ásványi nyersanyagok származási helyével a
petroarcheológia foglalkozik. A ma rendelkezésre álló
modern vizsgálati eszközökkel (mikroszkóp, röntgen,
elektron-mikoszonda, atomabszorpciós színképelemzés
stb.) az õsember által használt nyersanyagok származási
helyei meghatározhatók (Polgári et al 2000).

A Dunántúli-középhegység kovás képzõdményei a
neolitikum középsõ részétõl megjelenõ kovakultúrák-
ban (alföldi és dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrák,
a Tisza, Sopot és a Lengyel kultúra) már elterjedt nyers-
anyagnak számítottak. A dunántúli radiolarit a használt
nyersanyagok között a legelterjedtebbek közé tartozott.
A dunántúli kovás képzõdményeket makroszkópos
tulajdonságuk alapján a régészek 7 csoportba sorolták:
szentgáltípus (vörös), úrkút-eplénytípus (mustársárga),
hárskúttípus (barna, narancsárnyalatú), tatatípus (máj-
színû), gerecsetípus (vöröses szürke), vörösbarnatípus
és más egyéb típusok. A típusok szerinti elkülönítés
alapján a szentgál- és az úrkút-eplénytípus volt a legel-
terjedtebb (Bíró K. 1998).

A régészeti irodalom a mangánérc képzõdésével
szoros kapcsolatban álló világosbarna, mustársárga ko-
vakõzetet Úrkút-Eplény radiolaritnak nevezi. Ez a kõ-
zet az újabb vizsgálatok szerint hidrotermás eredetû
autigén kovakiválásnak tekinthetõ. Fõ elõfordulási te-
rülete a csárdahegyi és az eplényi ércesszint, és a telep-

A bakonyi kovakõzetek és mangánércek ipari hasznosítása
DR. SZABÓ ZOLTÁN okl. geológusmérnök, nyugalmazott fõmérnök (Mangán Kft.)

A bakonyi jura idõszak földtani képzõdményei közül az ember számára
hasznosítható ásványi nyersanyaggá a kovakõzetek (tûzkövek) és a mangánérctelepek
váltak. Ez a tanulmány e két ásványi nyersanyag felhasználását a késõ neolitikumi, az
uradalmi és a modern ipar sajátosságain keresztül mutatja be.
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csoport rétegsorát záró 0,2-0,3 m vastag vasas kovapad.
Felhasználása már a késõi neolitikum korai szakaszából
ismert, az idõszak végén a Sopot és a Lengyel kultúrák-
ban már szintjelzõ szerepet tölt be (Polgári M. et. al.
2000). Az úrkút-eplénytípusú radiolaritot a következõ
régészeti lelõhelyeken mutatták ki:

� a Bakonyban Ajka, Csók út 3. és Nemesvámos-
Baláca,

� a Dunántúl más területein, Bicske-Galagonyás, Sé
és Szakály-Rétiföldek,

� az Alföldön Öcsöd-Kováshalom és Szegvár-
Tûzköves lelõhelyeken.

A Tiszamentén Szegvár-Tûzköves lelõhelyrõl 33 db-
ból álló készlet zömében úrkút-eplénytípusú radiolarit
került elõ (Bíró K. 1984, 1998; Polgári M. et. al. 2000). A

Dunántúli-középhegység jura idõszaki kovás képzõd-
ményeit a neolitikumban már nem csak helyben, vagy a
lelõhely környékén használták fel, hanem kereske-
delem útján távoli helyekre is eljutott. A mangánérces
telepcsoportból tehát elõször a késõ neolitikumi ko-
vakultúrák a vasas kovakiválásokat hasznosították.

A 20. század utolsó két évtizedének régészeti kutatá-
sai egyételmûen kimutatták, hogy a D-i Bakony ÉNy-i
részén a fõ nyersanyagforrás a szentgáli Tûzköves-hegy
és annak környéke volt (BíróM. ésRegenye 1991). A du-
nántúli radiolaritok szentgáltípusát a késõi Sopot kul-
túrától a késõi Lengyel kultúra idõszakáig hasznosítot-
ták, amely hozzávetõlegesen a Kr. e. 3400-4000 közötti
idõszakot öleli fel. A nyersanyaglelõhely körül 5
kovaeszközt készítõ mûhelyt mutattak ki, amelyekre a
nyersanyag magasfokú feldolgozottsága (pl: csiszolás)
volt jellemzõ.

A késõ neolitikumi településeken a kovakõeszkö-
zöket készítõ mûhelyek a környék nyersanyagát dolgoz-
ták fel, és saját szükségleten kívül a kovakõeszközöket
mások számára is gyártották, s azt cserekereskedelem
útján értékesítették. A kovaipar körülveszi a nyers-

anyagforrást, amely a feltételezések szerint a nyers-
anyag védelmét és hozzáférhetõség valamilyen szabá-
lyozását is jelentette (Bíró K. 1998). A nyersanyag bá-
nyászatára vonatkozó ismeretek nem állnak rendelke-
zésre. Feltételezhetjük, hogy a nyersanyagot elsõsorban
felszíni gyûjtéssel, vagy kisebb felszíni gödrökbõl sze-
rezhették be. A leletek alapján (néhány kg) a tevé-
kenység nyersanyagigénye minimális lehetett (Bíró K.
1998).

Az egykori mûhelyek leletanyaga általában feldol-
gozatlan nyersanyagot, a megmunkálás hulladékát,
félkész termékeket, a megmunkálás néhány eszközét
(kovafúró, kalapács), és a termék néhány példányát tar-
talmazza. Ajka környékének elsõ ipari méretû nyers-
anyagfeldolgozását a régészek a késõ neolitikumból tár-

ták fel, amely lényegében manufakturális kovakõ-
eszközkészítõ ipar volt. A mûhelyek elhelyezkedését és
a fontosabb kovakultúrára utaló leleteket az 1. táblázat,
és ezek térképi ábrázolását az 1. ábramutatja be.

A kõkorszakot követõ fémkorokban (réz, bronz,
vas) a kovakõeszközök háttérbe szorultak, és így a du-
nántúli radiolaritok megmunkálása is feledésbe merült.
Ezután hosszú idõ telt el úgy, hogy a Bakony jura-korú
nyersanyagainak hasznosításáról leletek nem állnak
rendelkezésre. Ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy eseti
felhasználásra sem kerülhetett sor.

Tûzkövek hasznosítása az üveghutákban

A jura-korú kovakõzetek felhasználásának lehetõ-
ségét a 18. században kialakult uradalmi ipar teremtette
meg. Az uradalmi ipar a Bakony hatalmas földbirtokain
(Veszprémi Püspökség, Eszterházy, Zichy) alakult ki,
amelynek egyik ipari tevékenységét a vándorló üveg-
huták létesítése jelentette. Az üveggyártás meghonosí-
tására az uradalmak külföldrõl (Németország, Cseh-
ország) betelepített németajkú szakmunkásokat (hutá-

Sor- Régészeti lelõhely Idõszak, kultúra Nyersanyag Készített eszköz Regisztrált
szám megnevezése megnevezése megnevezése eszköz leletek (db)
1. Ajka, Csók út 3. KN, S(III), L(I) SzR, UER, teveli tk mikropengék 105
2. Ajka, Pál-major KN, L(III) SzR, teveli tk, MR, AJ tk mikropengék, 235

kõszerszámok
3. Szentgál, Füzikút KN, L(III) SzR mikropengék 439
4. Szentgál, Teleki dülõ KN, L(III) SzR mikropengék, 215

kõszerszámok
5. Kislõd, Újmajor KN, L(III) SzR mikropengék ?
6. Úrkút, Csárdahegy kõeszköz, 3 db balta 8
7. Szentgál, Tûzköves-hegy tûzkõeszköz ?
8. Bánd, Essegvár KN kovaeszköz 10
9. Ajka, Fekete-hegy KN kovaeszköz 9

1. táblázat Kovakõeszközkészítõ ipar mûhelyei (1-5) és a kovakultúrák nyomai (6-9) a D-i Bakonyban
Rövidítések: KN= késõ neolitikum, S(III)= késõi Sopot kultúra, L(I)= korai Lengyel kultúra, L(III)= késõi Lengyel kultúra.
SzR= szentgáltípusú radiolarit, UER=úrkút-eplénytípusú radiolarit, MR=mecsektípusú radiolarit, tk=tûzkõ, AJ= alsó-jura
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sokat) alkalmaztak. Ebben az idõben az üveghuták
telepítése az erdõk korszerû hasznosítását, és az erdõ-
irtások helyén új mezõgazdasági területek kialakítását
jelentette. Az energiát és a hamuzsírt az erdõ fáinak
kivágása, a helyi nyersanyagot (kvarchomok, mész,
tûzálló agyag, cserkõ stb.) a környék biztosította.

Az üveggyártás legfontosabb nyersanyaga a kvarc-
homok, de ennek hiányában tûzkõ felhasználásával is
gyártottak üveget (flintüveg). Bár a flintüveg gyártása
Angliában terjedt el, de ezt az üvegygártási tech-

nológiát más országokban (pl.: Olaszország) is
alkalmazták. Az úrkúti II. üveghuta meg-
szûnésekor a leltárban zúzó és kvarckõ-õrlõ is
szerepel, amely egyértelmûen a tûzkõ felhasz-
nálására utal (Barta É. et. al.1978; Pataki J.
1998). A tûzkõ forrása Úrkúttól DK-re a
Tûzkõ-hegyen található alsó-liász tûzköves
mészkõ lehetett.

A tûzkõ különleges felszíni mállásából
Úrkút környékén 98% SiO2-tartalmú tûz-
kõliszt képzõdött, amely felszíni elterjedésben
is ismert. Ezért nem zárható ki az üveggyártás
alapanyagai közül a tûzkõliszt sem (Markos
Gy. 1967). A somhegyi üveghuta esetében vi-
szont a huta maradványai szürke finomszemû
homok felhasználására utalnak. Más források
szerint az úrkúti üveghuta alapanyaga a Ba-
laton-melléki homokbányákból származik
(Giay F. 1989; Kozma K. 1996).

Az üveggyártási alapanyag összetételét
azért nehéz felderíteni, mert az üveghutások
tapasztalati úton kialakított receptek szerint
dolgoztak, és ennek titkosságára szigorúan
vigyáztak. Ezért a felhasznált nyersanyagok
mennyiségére vonatkozóan adatok nem állnak

rendelkezésre. A bakonyi üveghuták néhány jellemzõ
adatát Éri I. (1966) a bakonyi üveghutákról írt tanul-
mánya alapján a 2. táblázatmutatja be.

Kovakõzetek a modern iparban

Az esztétikailag tetszetõs kvarcmódosulatokat
(ametiszt, opál, kalcedon achát stb.) mint féldrágakö-
veket ékszer készítésére az ember már nagyon régen
használja. Ilyen jellegû hasznosítást már a késõ neoli-
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Sor- Üveghuták helye Mûködés Becsült Hutamesterek, tulajdonosok Gyártott üvegtermék
szám idõpontja létszám

1. Városlõd-Pille 1715-62 8-12 Rubner, Gasteiger Fehér üveg, kerek ablak-
Adler üveg

2. Németbánya 1757-81 10-12 Gasteiger J. Mihály Fehér és zöld üveg, ablak-,
(Deutsch-hütten) Gaisteiger Fülöp öblös üveg

3. Csehbánya 1760-96 18-22 Adler Ferenc, Fehér és zöld üveg, kerek
(Böhmische-hütten) Adler Ferdinánd ablaküveg

4. Lókút-Óbánya 1765-95? 18-20 Klyma, Gleisner A., Fehér és zöld üveg, öblös-
Gleisner K üveg

5. Úrkút I. 1781-1824 12-14 Ifj. Gasteiger J. M. Öblös-, csiszolt-, és
18-25 Pfantzelt (Pántzély) táblaüveg

6. Pénzeskút-Újhuta 1791-1816 18-20 Gleisner K. és J. Nincs adat
Gasteiger, Vernhardt

7. Somhegy 1815-59 12-14 Neumann Á., Neumann S. Fehér-, zöld-, kék-, öblös-,
és táblaüveg

8. Úrkút II. 1862-76? 24-26 Neumann család Fehér-, zöld-, öblös- és táb-
laüveg

9. Ajka 1878- - Neumann, Kossuch �

2. táblázat Vándorló bakonyi üveghuták adatai a 18-19. században

1. ábra: Késõ neolitikumi kõeszközipar a D-i Bakonyban
Jelmagyarázat: I. Radiolarit felszíni elterjedése II. Alsó-jura felszíni elter-
jedése III. Mezolitikumi? lelet. IV. Késõ neolitikumi leletek (Sopot és
Lengyel kultúra) V. Egyéb kovakõeszköz lelõhelyek. 1. Ajka, Csók út 3.
2. Ajka, Pálmajor 3. Szentgál, Füzikút 4. Szentgál, Teleki dûlõ 5.Kislõd,
Újmajor 6. Úrkút, Csárdahegy 7. Szentgál, Tûzköves-hegy É-i oldal

8. Bánd, Essegvár 9. Ajka, Fekete-hegy
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tikumi kovakultúrák esetében is feltételezhetünk. A
modern ipar a kovakõzetek (kvarcitok) felhasználását
lényegesen kiszélesítette: optikai lencséket, saválló tége-
lyeket, kvarclámpákat készítenek, viszont tömeges
felhasználását a kohászatban sziliko-mangán, ferroszilí-
cium és szilikatégla gyártása jelzi. Ezeken kívül más
kerámiai és egyéb ipari anyagok ellõállításához is fel-
használják. Az elektronikában használatos félvezetõk
nélkülözhetetlen eleme a Si (szilícium), amelynek a
csúcstechnológiákban betöltött szerepe közismert
(�Szilícium-völgy�). A szilíciumot (Si) általában kvarcit-
ból kohászati eljárással, különleges tisztítási és kristá-
lyosítási módszerrel állítják elõ, amelyet azután az elek-
tronika számára csiszolt, vékony lemezek formájában
értékesítenek. A kovakõzetek hasznosítása az emberi
fejlõdés múltját és fejlõdésének távlatait markánsan
kifejezi (pattintott kovakõeszköz � informatikai rend-
szerek).

A 20. században a jurakorú ép tûzkövek helyett a
tisztább hidrotermás kvarcitok és az úrkúti tûzkõliszt
ipari hasznosítása került elõtérbe. Az úrkúti mangán-
ércbányában 1959-86 közötti idõszakban mellékter-
mékként � esetenkénti termeléssel � közel 9,0 kt tûzkõ-
lisztet (SiO2= 96-99%) termeltek. Az úrkúti tûzkõliszt
(�kerámiai homok�) fõ felhasználói a Csepeli Elektróda
Gyár, a Magnezitipari Mûvek Kerámiai Gyáregysége,

valamint a diósgyõri és az ózdi kohászat voltak. A fel-
használás alapvetõen kerámiai célokra és a kohók béle-
lésére használt szilikatégla gyártására szolgált. Ipari ér-
tékû tûzkõliszt az oxidos mangánérctelepek feküjében
kénsavas mállási folyamat eredményeként alakult ki.
Ezért ezt a nyersanyagot a feküben kihajtott feltáró
vágatok a lejtõsakna és a III. akna közötti területen és a
lejtõsakna DK-i bányamezõben tárták fel. A tûzkõliszt
készletek elhelyezkedését a 2. ábramutatja be. A lejtõs-
akna és a III. akna É-i és D-i bányamezõinek felhagyása
után a tûzkõliszt termelési lehetõsége megszûnt.

Mangánásványok az emberi kultúrában
A természetben aMn fémes alakban nem fordul elõ,

ezért az ember már õsidõktõl kezdve csak a Mn ás-
ványaival és érceivel kerülhetett kapcsolatba. A Mn-ás-
ványok és -ércekmegismerésében a fémMn felfedezése
új korszakot jelentett, amely svéd vegyészeknek köszön-
hetõ. Scheele, K. W. 1774-ben kémiai módszerrel Mn-
elemet mutatott ki � amely ekkor még ismeretlen elem
volt, deGahn, J. G. 1780-ban kohászati módszerrel már
fém Mn-t állított elõ. Ez a fordulópont az ipari fel-
használás tekintetében is két idõszakot különít el: a
felfedezés elõtti és a felfedezés utáni szakaszt.

A Mn-elem felfedezése elõtt nyersanyagainak fel-
dolgozása illetve hasznosítása gyakorlati tapasztala-
tokon alapult. Az Mn ásványainak és érceinek fel-
használási módja ebben az idõszakban lehetett rejtett és
lehetett tudatos. Rejtett formában a Mn a vasércekben
és a gyártott vasban fordult elõ. Az üveg színtelenítésére
illetve színezésére, majd késõbb festésére tudatos fel-
használásnak tekinthetõ az üveggyártásban alkalmazott
piroluzit (MnO2). Ide sorolhatók a kerámiák színezé-
sére esetenként felhasznált porlódó (wad-szerû) Mn-
oxidok is.

A periódusos rendszerben a Mn a 25., a Fe a 26.
rendszámú elem, és e két fém geokémiai tulajdonságai
sok tekintetben hasonlóak. A földtani folyamatok túl-
nyomó többségében a Mn a Fe mellett rejtve marad,
amely annak köszönhetõ, hogy a Fe a földkéregben 50-
szer gyakrabban fordul elõ mint a Mn. A nagy Mn-tar-
talmú és kis Fe-tartalommal rendelkezõ mangánércte-
lepek ezért a földtörténet során csak ritkán alakultak ki.
A vasnak és a mangánnak ez a különös viszonya nem-
csak a földtani folyamatokra, hanem az ipari felhasz-
nálásra is jellemzõ.

Ha a Fe és a Mn geokémiai tulajdonságait a vasér-
cek oldaláról vizsgáljuk, akkor az derül ki, hogy a vasér-
cek többsége jelentõs mennyiségû Mn-t tartalmazott. A
Kárpát-medencében kohósított hidrotermás eredetû
vasércek rendszerint 1% feletti Mn-tartalommal ren-
delkeztek, de elõfordultak 3-5% Mn-t tartalmazó ércek
is (Papp K. 1915). A rudabányai vasércek átlagosan
1,5%Mn-t tartalmaztak (Podányi T. 1980). Ezek alapján
biztosan állíthatjuk, hogy a Kárpát-medencében kiter-
melt vasérc több fém Mn-t tartalmazott, mint amennyi
a kitermelt mangánércek összes Mn-tartalma volt. A
Mn rejtett felhasználása a 19. században általánossá vált
Mn-elemzéssel gyakorlatilag megszûnt.

Az elõzõekben ismertetett kovakultúráknál maga-
sabb szintû felhasználást a kovakõzetek számára az
üveggyártás feltalálása jelentett. Feltételezések szerint
az üvegkészítést az ember már több mint 5000 éve is-
meri. Az elsõ üvegkészítmények valószínû kerámiai
üvegmázak lehettek, amelyek egyes tárgyaknak csillogó
külsõt kölcsönöztek. Ezt követõen az üveggyöngyök
mint dísztárgyak jelentek meg, amelyeket különbözõ
fémoxidokkal színeztek (Borsos B. 1974). A fémoxidok
között a piroluzit (MnO2) is szerepelt. A Brit vaskorban
a Mn-t a bíborszín elõállítására használták, az üveg vas

2. ábra: Tûzkõliszt készletek térképvázlata
Jelmagyarázat: 1. Kategorizált tûzkõliszt készletek (C2)
2. Reménybeli készletek (DI) 3. Lemûvelt oxidos Mn-érc

területek 4. Vágat, ereszke.
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okozta elszínezõdés színtelenítésére Sb-pentoxidot és
Mn-oxidot használtak. A modern vizsgálati módszerek
a Mn-t a régi üvegekbõl olyan mennyiségben mutatták
ki, hogy az üveg alapanyagaival nem kerülhetett a
készítménybe (Henderson J. 1985). A vizsgált avarkori
gyöngyök Mn-tartalma 0,5-1,9% Mn volt (Fórizs et. al.
1999).

Az õsember festékanyagot már a paleolitikumban is
használt, amelynek egyik régészeti lelõhelye a Lovas
község mellett feltárt festékföldbánya, ahol vörös limo-
nitos-hematitos agyagot termeltek (Fülöp J. 1984). A
cserépedények és kerámiák díszítésére különbözõ fém-
oxidokat használtak, s ezek között a lágy morzsalékos
Mn-oxidok a sötétbarna szín elõállítására szolgálhattak.

A Mn oxidos érceit illetve ásványát, a piroluzitot az
ókorban már ismerték, de külsõ megjelenése alapján a
vasérc egyik fajtájának tekintették. Plinius (Kr. u. 23-79)
a �Naturális historia� 77-ben megjelent mûvében a
piroluzitot �lapis magnes� néven a mágnesvasérc (mag-
netit) egyik fajtájaként említette. A középkorban
elõször annyi változás történt, hogy a lapis magnesmeg-
nevezést a mágneses vasércre cserélték, a hasonló kül-
sejû, de nemmágneses ércet magnesia névvel illették. A
középkor végénToscanaban ésNémetországban aman-
gán elnevezés jelent meg, és Caesalpinus 1596-ban a pi-
roluzitra a lapis manganensis megnevezést használta
(Pilter P. 1968; Papp G. 1990).

Magyarországon a bakonyi mangánásványok elsõ
szakszerû leírása Piller M. nevéhez fûzõdik, aki 1774-tõl
a Pesti egyetem elsõ természetrajz professzora volt. A
bakonyi mangánércekrõl még Zay S. (1791) és Kitaibel
P. (1802) tesz említést (Papp G. 1990). Ezekben a leírá-
sokban még a magnesium szó szerepel, az ásványok
leírására illetve jellemzésére a maihoz hasonló jelzõket
használtak (tömött, földes, lyukacsos stb.). Az ásványok
származási helye Pillernél Zirc közelében Eplény, lõdi
hegyek Szent István akna, Kitaibel esetében Városlõd-
vasbánya és Úrkút szerepel.

Mangánérc kohósítása a kislõdi vashámorban

Az uradalmi ipar tevékenységi köre az üveghuták
mellett vashámorok mûködtetésére is kiterjedt. A Ba-
konyban három vashámor mûködésérõl tudunk, ame-
lyek közül a kislõdi és a hegyesdi vasat is olvasztott, a
Zirc melletti vashámornak csak az alapításáról talál-
hatók feljegyzések. Ezek közül legjelentõsebb a kislõdi
vashámor volt (Károly F. 1992).

Az ipari-régészeti kutatások a 20. század második
felében a kislõdi vashámor mûködésével kapcsolatban
jelentõs eredményeket értek el (Schleicher A. 1957,
1962; Károly F. 1992; Papp G. 1990). A vashámor ala-
pítása Schleicher A. szerint 1751-52-ben lehetett, és a
mûködése valószínû 1817-ig tartott. Elsõ vezetõje a
Csehországból származó Hollán J. (1751-65) volt, akit
bérlõként Schebele J. (1765-85) és Tscheschka (1785-93)
követett. A vashámorban olvasztó, öntöde és kovács-
mûhely mûködött, és az érc olvasztása valószínû nagy-
olvasztóban történt. Az érc kohósítása 1795-ben befe-

jezõdött, de a kovácsmûhely feltehetõen még 1817-ig
mûködött (Schleicher A. 1957; Károly F. 1992). A ren-
delkezésre álló adatok szerint az éves vastermelés maxi-
mum 200 t-ra becsülhetõ, amely mintegy 700 t érc ko-
hósítását tette szükségessé. A termelés elsõsorban helyi
és környékbeli igényeket elégített ki, ezért erõsen inga-
dozó termelést tételezhetünk fel. A kohósított nyers-
anyag (�vasérc�) egyrészt a bauxittelepek erõsen vasas
kérgei, másrészt az úrkúti mangánérc lehetett
(Schleicher F. 1957, 1962; Károly F. 1992; Papp G. 1990;
Tóth Á. 2001) A bauxit erõsen vasas részét Kislõdtõl É-
ra Farkasgyepü és Csehbánya közötti részen található
�érclukakból ásták� (Dornyai B. 1927).

Az úrkúti mangánérc kohósításának legfontosabb
bizonyítékai a következõképpen összegezhetõk:

� A helyszínrõl származó vasdarab 8,4% Mn-t tar-
talmazott, és a salakminták összetétele alapján is a
mangánérc adagolását kell feltételezni (Schleichert
A. 1957).

� A selmecbányai levéltárban õrzött levél 1777-bõl
Szent István nevû bányamûveletet a gróf Zichy-
féle erdõbirtok Úrkút melletti részére helyezi.
Ebben az okiratban három akna, illetve táró szere-
pel, és egy 1791-ben készült jelentés a Zichy-
uradalomhoz tartozó vaskõbányákat említ (Papp
G. 1990).

� Schwarzkönig osztrák kohászati szakember 1791-
ben Kislõdön is járt, és errõl az útról készített
jelentésében a Kislõdtõl D-re fekvõ Zichy-féle
bányákról is megemlékezett. Az ott fejtett ércet
barna vasércnek és vaskõnek minõsítette
(Schleichert A. 1962).

� A korabeli ásványtani leírások helymegjelölései
(Szent István akna, Úrkút stb.) szintén a mangán-
érc bányászatára utalnak.

Az ásványtani leírásokban az eplényi lelõhelyrõl
származó minták (Eplény mellett, Zirc közelében) is
szerepelnek, ezért az eplényi érc üveghutákban vagy
kohóban történõ hasznosítása sem zárható ki.

Mangánércek a modern iparban

AMn elem felfedezése után (1774; 1780) közel egy
évszázad telt el, amíg a mangánnal kapcsolatos új
ismeretek a gyakorlatban is elterjedtek. A Mengyelejev-
féle periódusos rendszer (1869) összeállításával a man-
gán név az egész világon elfogadottá vált. Magyaror-
szágon a kiegyezés (1867) után a vaskohászatban a vas-
ércek Mn-ra történõ elemzése meghonosodott. A Mn-
elemzés általánossá válása a Mn rejtett formában tör-
ténõ felhasználását megszüntette, és a tudományos ku-
tatás számára új távlatokat teremtett.

A Kárpát-medencében a mangánércbányászat az
1870-es években alakult ki, és ekkor a Mn-ércet önálló
mangánérctelepekbõl vagy a vasércbányászat és egyéb
hidrotermás ércbányászat melléktermékeként állították
elõ. A legjelentõsebb üledékes mangánérctelepet a
Felvidéken a Poprádi-medencében Kisóc-Svabóc (Ki-
sovce-Svabovce) környékén mûvelték. Az egyéb ércbá-
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nyászathoz melléktermékként kötõdõ mangánércet
általában válogatással termelték, a hidrotermás ércese-
désekhez kapcsolódóMn-ásványok a legjobbminõséget
képviselték. A 19. század végén 2 kt-ról 8 kt-ra
növekedett, majd az I. világháború idején a mangánérc
termelése elérte a 30 kt-t (Papp K. 1915; Fülöp J. 1984).
Az érc fõ felhasználója a kohászat és a szárazelemgyár-
tás volt.

A világ mangánérctermelése a Kárpát-medencéhez
hasonlóan alakult ki, és 1900-ban elérte az 1,3 Mt-t. Az
I. világháború után 1920-tól 1980-ig egyre mere-
dekebben ívelõ növekedés figyelhetõmeg, amely azután
20-26 Mt éves termelés között állandósult. A világon
kitermelt összes mangánérc 1,2 milliárd tonnára becsül-
hetõ, és ennek kb. 90%-át a kohászat, 10%-át egyéb
nem kohászati célra hasznosították.

A mangán a vaskohászat gyártási folyamataiba
általában három módon juthat be:

� Mn-tartalmú és mangános vasércekkel,
� Oxidos és karbonátos mangánércekkel,
� Hulladék vas és acél kohósításával.
A Mn-t a kohászat korábban kéntelenítõ és dezoxi-

dáló hatása miatt is alkalmazta. A vasgyártás folyamatá-
ba a Mn-tartalom növelésére a mangánércek adalék-
anyagként kerülnek be, viszont az acélgyártáshoz több-
fajta Mn-ötvözetet használnak, és kohászati úton állí-
tanak elõ. A legjelentõsebbek a következõk: ferroman-
gán (FeMn), szilikomangán (SiMn), egyéb fémekkel
alkotott Mn-ötvözetek (Cr, Ni, Cu, Zn, Mo stb.) és a
fém Mn. Ezek az ötvözetek az acél tulajdonságait
javítják, és speciális igények kielégítését teszik lehetõvé
(antimágneses, saválló acélok).

A mangánércek nem kohászati (egyéb) célú fel-
használási körét a fejlett tõkés országok ipari kutatása
szélesítette ki. A mangánércek speciális elõkészítésére
szakosodott (õrlés, homogenizálás, tesztelés stb.)
néhány nagy cég jött létre, amelyek a világpiacon
meghatározó szerepet töltöttek be. A szocialista
országokban a mangánércek egyéb hasznosítása a
fejlett kapitalista országokhoz képest lényegesen
szûkebb területre korlátozódott. Az egyéb man-
gánérc felhasználás legfontosabb területei kiala-
kulásuk sorrendjében a következõk:

� Üvegipari felhasználás az üveg szintele-
nítésére, színezésére és festésére. Mai
minõségi követelmény: MnO2=85%, max
1% Fe.

� A kerámiai és festékipari felhasználás a tégla,
cserép és csempe színezésére, zománcok, fes-
tékek és szinezõ anyagok elõállítására terjed
ki. Az érc MnO2 tartalma biztosítja a barna
szint, amelynek színárnyalatait teszteléssel
kísérletezik ki.

� Az akkumulátor- és szárazelemgyártásnál
elemaktív természetes mangánércet vagy
mesterségesen elõállított mûbarnakövet
(MnO2) a szárazelem katódjába építik be. A
természetes mangánérc minõségét tesztelés-
sel ellenõrzik.

� Vegyipari Mn-termékek (Mn-sók) elõállítása fõleg
hidrometallurgiai eljárással történik, amelyeket az
ipar számos területén használnak.

� Az uránérc dúsítási folyamatában az MnO2 mint
oxidálószer a pH beállítására szolgál. Erre a célra
közepes minõségû oxidos ércek is megfelelnek.

� Hegesztésnél az MnO2-t salakképzõ anyagként, az
MnCO3-t és ferromangánt dezoxidáló szerként és
salakképzõnek is használják. A fedettíves és vil-
lamos salakhegesztés fedõporaiba jó minõségû
oxidos mangánérc (MnO2=80-84%) is megfelel.

� Amágneses kerámiák (ferritek) porkohászati úton
elõállított olyan polikristályos termékek, amelyek
ferromágneses vagy félvezetõi tulajdonságokkal
rendelkeznek. A lágy ferritek közül kiemelkedõ
jelentõségûek a Zn/Mn tartalmúak, amelyek az
elektronikában nyernek felhasználást.

� Végül említésre érdemes a mezõgazdaságban és a
környezetvédelemben felhasználásra kerülõ vegyi-
pari Mn-termékek: MnCO3, KMnO4, MnSO4 stb.

Bakonyi mangánércek termelése, elõkészítése és
értékesítése

A 18. század második felében megismert és leírt
úrkúti és eplényi mangánásványok feledésbe merültek.
Az úrkúti mangánércet újból 1917-ben Meinhardt V.
bányamérnök, az eplényi mangánércetBalás J. ésVelty I.
fedezték fel. A mangánérctelepek felfedezése során
kibontakozó földtani kutatás a bakonyi mangánérc-
bányászat kialakulását teremtette meg. A bányászat az
oxidos mangánércek termelésével kezdõdött, a kar-
bonátos mangánércet csak jóval késõbb ismerték fel
(Noszky J. és Síkabonyi L. 1953). Iparilag hasznosítható
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3. ábra: Az úrkúti mangánércbánya térképvázlata
Jelmagyarázat: 1. Külfejtés 2. Mélymûvelés 3. Vas-mangániszap

tárolók 4. Vágat 5. Vetõ vizszintes elmozdulással. 6. Vetõ.
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karbonátos mangánérc Úrkúton képzõdött, az eplényi
karbonátos mangánérc nem bizonyult mûrevalónak.

A felsõ-liász alsó részén képzõdött mangánérctele-
pekben a Mn nagy része karbonátos (MnCO3), kisebb
hányada oxi-hidroxidos formában (primer oxidos) vált

ki. Az alsó-krétában a jura területek kiemelkedésemeg-
kezdõdött, és az alsó-kréta felsõ részén a jura kõzetek
lepusztulása került elõtérbe. A lepusztulási folyamattal
a karbonátos mangánérctelepek a felszínre, illetve fel-
színközelbe kerültek, és szupergén (hypergén) folyama-
tok hatására helyben oxidálódtak és részben áthal-
mozódtak. A helyben oxidálódott telepek Mn-tartalma
dúsult, az áthalmozott teleprészek a fekü- és fedõkõ-
zetekkel keveredtek, minõségük leromlott. Az áthal-
mozódással egyidõben Eplényben olyan körülmények
alakultak ki, hogy a Mn oldatba került, és az áthalmo-

zott mangánércek felett karbonátos mangánérc kép-
zõdött, amely késõbb részben oxidálódott (szekunder
oxidos mangánérc). Az áthalmozott mangánérc felett
képzõdött érctelepben már bauxit ásványok is elõfor-
dultak. Az úrkúti és az eplényi mangánércbányászat le-
mûvelt területeit a 3. és a 4. ábramutatja be.

A mangánércek termelése már a bányában az ipari
követelmények figyelembe vételével történt. Az úrkúti
és az eplényi bányában termelt mangánérctípusok a
következõk voltak:

Barnakõ (BK) Úrkúton a lejtõsakna DK-i részén és
a II. akna magasabb mûvelési szintjein 0,5-0,7 m vastag-
ságban fordult elõ.

Úrkúti dúsítható oxidos mangánérc (UDO) az úr-
kúti karbonátos mangánérc oxidációja során képzõdött,
réteges szerkezetû agyagközös érctípus.

Nyers, darabos oxidos mangánérc (NDO) mélymû-
velésbõl termelt olyan oxidos érctípus, amely viszonylag
nagy Mn-tartalommal rendelkezett, de számottevõen
nem lehetett dúsítani.

Csárdahegyi oxidos mangánérc (CsO) a csárdahegyi
külfejtésbõl termelt erõsen vasas és kovás érctípus.

Eplényi oxidos mangánérc (EO) a Ny-i bányamezõ-
ben termelt primer oxidos, a DK-i mezõben termelt át-
halmozott és szekunder oxidos mangánércet képviseli.

Úrkúti karbonátos mangánérc (UK) a karbonátos
fõtelepbõl termelt 18% Mn-tartalmat meghaladó érctí-
pus, amely fizikai úton nem dúsítható.

A bakonyi mangánércek termelését és átlagmi-
nõségét a 3. táblázat, a termelés idõbeli megoszlását az
5. ábramutatja be.

A mangánérctípusok elõkészítése már a bányabeli
termelés (külfejtés, mélymûvelés) során megkezdõdött,
amikor a nagy érctömböket fejtõkalapáccsal vagy
batározással kisebb darabokra aprították. A föld alatti
töltõbunkerok alkalmazása után a döntés helyén az érc
vasrácson (25x25 cm) keresztül került a bunkerba, majd
adagolón át a csillébe. Az eplényi oxidosmangánérc leg-
nagyobb hányadát és a csárdahegyi érc egy részét a bá-
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3. táblázat Bakonyi mangánércek termelése és átlagminõsége
Megjegyzések: 1. Mangánércek megnevezése az érctípusok leírásánál látható. 2. A statisztikákban a termelés bázis súllyal
szerepel, amely az úrkúti érceknél 14,5%, az eplényi érceknél 7,5% víztartalmat jelent. A minõség száraz súlyra vonatkozik

3. Az úrkúti karbonátos mangánércben 1998-tól az átmeneti zóna oxidos Mn-érce is szerepel.

Sor- Mn-érc Termelés Termelés módja Mn-érc Átlagminõség, %
szám jele ideje külfejtés mélymûv. összesen, kt száraz súly, kt Mn Fe SiO2 P

1.
2.
3.

4.

5.
1-5.
6.
1-6.

BK
UDO
NDO

CsO

EO
Ox. Össz.

UK
M össz.

1940-45
1917-97
1942-45
1974-89
1926-30
1969-80
1932-75
1917-97
1955-2003
1917-2003

2,0 2,0 1,7 (<50,0)
476,6 5920,2 6396,8 5469,3 24,6 13,6 20,5 0,21

239,9 239,9 205,1 25,7 12,2 20,8 0,28

639,5 639,5 546,8 20,8 16,7 19,0 0,27
26,0 740,4 766,4 708,9 28,0 9,7 21,1 0,26

1142,1 6902,5 8044,6 6931,8 24,7 13,4 20,5 0,22
1783,0 1783,0 1524,5 20,3 10,0 21,7 0,35

1142,1 8685,5 9827,6 8456,3 23,9 12,8 20,7 0,24

4. ábra: Az eplényi mangánércbánya térképvázlata
Jelmagyarázat: 1. Mn-érc kutatófúrás 2. Produktív kuta-

tófúrás 3. Beépített terület 4. Lemûvelt területek
5. Feltáró vágatok 6. Feltöltés rézsüje, meddõhányó

7. Külszíni szintvonalak 8. Jelentõs vízmosás.
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nyából kikerülõ darabos formában értékesítették. A
többi mangánérc általában egy durva törésen esett át,
ahol 100 mm alá törték az ércet. Ennél finomabb frak-
ciót 1998-tól a karbonátos mangánérc 10 mm alá törté-
nõ apritásával állítottak elõ. A durva törésen áthaladó
dúsítható oxidos mangánércbõl a 10 mm alatti szem-
nagyságot rosta segítségével leválasztották (finom osz-
tályozott Mn-érc), és ezt a frakciót az uránipar használ-
ta fel. A durva törésen átesett oxidos mangánérceket

adták fel amosóra, ahol az agyagos részektõl megtisztít-
va I. és II. osztályú (o) dúsítmányt állítottak elõ. Aman-
gánércek elõkészítését a 4. táblázat foglalja össze.

A csárdahegyi külfejtés oxidosmangánércét 1926-30
közötti idõszakban mosódobokkal dúsították, de ez a
módszer körülményes eljárásnak bizonyult. A mosódo-
bokat hamarosan a keverõkaros mosóberendezések
(excelsiorok) váltották fel. Az elõtörés után az oxidos
mangánérc az excelsiorba került, ahol ellenáramelv alap-
ján az agyagos részektõl az ércszemcsék és ércdarabok
fokozatosan megtisztultak, mert egyre tisztább vízzel
találkoztak, míg az excelsior teknõjén áthaladtak. A
kések spirális elrendezése az érc haladását segítette, és az
átfutási idõt két gát magasságával lehetett szabályozni.
Az érc típusától és szerkezetétõl függõen gyors vagy lassú
mosást alkalmaztak, amely a súly- és fémkihozatal
növelését célozta. Az úrkúti dúsítható oxidos man-
gánércen kívül a csárdahegyi érc 76%-át, az eplényiman-
gánérc (fõleg áthalmozott) 10,2%-át dúsították. Úrkúton
az oxidos mangánérc dúsítását 1997-ben fejezték be,
Eplényben az ércmosó 1963-66 közöttmûködött. Az érc-
dúsítás jellemzõ paraméterei az 5. táblázatban látható.

Az ércelõkészítés és a dúsítás után elõállított
mangánérc termékek 84,6%-át kohászati célra, 15,4%-
át nem kohászati (egyéb) célra hasznosították. Az elõál-
lított termékek megnevezését, jelét és minõségét a 6.
táblázat foglalja össze.
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5. ábra Bakonyi mangánércek termelési diagramja (1917-2003)
Jelmagyarázat: 1. Úrkúti dúsítható és nyers darabos oxidos Mn-

érc (UDO+NDO) 2. Úrkúti karbonátos Mn-érc (UK)
3. Csárdahegyi oxidos Mn-érc 4. Eplényi oxidos Mn-érc (EO)

5. Karbonátos és oxidos kevert Mn-érc

Sor- Mn-érc Összes Elõkész. Törésre Aprításra Osztá- Dúsítóra Szárítás Eltérés
szám jele termelés nélkül feladott feladott lyozás feladott (BK) (+-)
1. BK 2,0 2,0 1,3
2. UDO 6396,8 6308,4 205,0 6103,4 -88,4
3. NDO 239,9 239,9
4. CsO 639,5 149,0 486,2 486,2 -4,3
5. EO 766,4 684,6 78,3 78,3 -3,5

1-5. Összesen 8044,6 833,6 7112,8 205,0 6669,9 1,3 -96,2
6. UK 1783,0 1783,0 237,0
1-6. M. össz. 9827,6 833,6 8895,8 237,0 205,0 6669,9 1,3 -96,2

Sor- Mn-érc Dúsításra feladott érc Dúsított termékek Dúsítm. Súlyki- Fémkihozatal
szám jele nyersérc száraz súly I. o. DO II. o. DO Össz. szár. súly hozat. % Mn% Fe%
1. BK 2,0 1,7 1,3 1,3 1,1 (64,5)
2. UDO 6169,4 5274,8 2405,2 565,3 2970,5 2452,2 46,5 70,3 34,6
3. CsO 420,2 359,3 148,4 148,4 126,9 35,3 54,8 38,3
4. EO 78,3 72,4 29,5 29,5 27,3 37,7 56,8 34,8
1-4. Össz. 6669,9 5708,2 2584,4 565,3 3149,7 2607,5 45,7 69,7 34,9

4. táblázat Bakonyi mangánércek elõkészítése és dúsítása (kt).
Megjegyzések: 1. A csárdahegyi oxidos mangánércbõl (CsO) 66,0 kt-t az UDO érchez kevertek, s ezt a CsO-nál vettük

figyelembe. 2. A termelés és az elõkészítésre feladott érc közötti különbséget az utolsó oszlop mutatja.

5. táblázatMangánérctípusok dúsítása és jellemzõ paraméterei
Rövidítések: I.o.DO= I. osztályú dúsított oxidos Mn-érc; II. o. DO= II. osztályú dúsított oxidos Mn-érc.

Megjegyzések: 1. Az I. o. DO 14,5%, a II. o. DO 30%, az eplényi dúsítmány (EDO) 7,5% nedvességtartalommal rendelkezik.
2. A BK (barnakõ) súlykihozatala becsült érték. 3. A Fe alacsony fémkihozatalának az az oka, hogy a Fe túlnyomó része az

agyagokhoz kötõdött, és a mosási zaggyal az iszaptárolókba távozott.
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Ahazai kohászati felhasználás elsõsorban a nyersvas
Mn-tartalmának növelését szolgálta, és a hazai nagy-
olvasztók � ismereteink szerint � összesen 121,7 kt fer-
romangán karburét állítottak elõ. A ferromangánt a
kohászat importból szerezte be, a tervezett ferro-
mangánkohó megépítése elmaradt. A kohászat után az
uránipar volt a hazai mangánérctermelés legnagyobb
felhasználója, az uránércek bányászata és dúsítása az

oxidos mangánérc termelésével egyidõben szûnt meg
(1997). A mangánércbányászat tehát az uránipar
igényét teljes mértékben kielégítette.

A bakonyi mangánérc termékeinek 98,2%-át a ko-
hászati és urándúsítási célokra használták fel, és az
egyéb felhasználás csak 1,8% volt. Ez annak a következ-
ménye, hogy a mangánércek vegyi (hidrometallurgiai)
feldolgozására sem kerülhetett sor, ezért a magasabb
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Sor- Termék Termelési Bázis súly Száraz súly Minõség %
szám jele idõszak (kt) (kt) Mn Fe SiO2 P
1. BK 1940-45 1,3 1,1 (MnO2=75�86%)
2. I. o. DO 1935-97 2405,2 2056,4 39,7 8,9 7,7 0,19
3. EDO 1963-66 29,5 27,3 35,7 10,6 10,8 0,20
4. CsDO 1926-30; 1969-75 148,4 126,9 32,3 18,1 7,8 0,24
5. OFO 1974-97 205,0 175,3 29,0 13,0 15,4 0,27
6. EO 1932-75 688,1 635,5 28,0 9,7 21,2 0,26
7. NDO 1942-45; 1974-89 182,1 155,7 25,7 12,2 20,8 0,28
8. II. o. DO 1935-84 565,3 395,7 23,9 16,0 19,1 0,22
9. VMI 1935-2003 25,5 17,9 15,4 15,1 24,7 0,32
1-9. Össz. 1926-2003 4250,4 3591,8 34,3 10,5 12,4 0,22
10. UK+NDO 1955-2003 1989,7 1701,2 21,0 10,6 21,2 0,34
1-10. M. össz. 1926-2003 6240,1 5293,0 30,1 10,6 15,2 0,26

Sor- Termék Dunaújv. Diósgyõr Ózd Készlete- Egyéb Hazai ko- Kohásza- Mind
szám jele (DV) (LKM) (OKÜ) zés felhasz. hók össz. ti export összesen
1. I. o. DO 435,6 660,0 220,0 309,4 45,1 1670,1 668,9 2339,0
2. CsDO 67,1 4,5 71,6 61,4 133,0
3. EDO 25,1 25,1 4,4 29,5
4. II. o. DO 16,5 39,6 45,5 11,3 112,9 10,4 123,3
5. VMI 21,0 0,9 21,9 21,9
6. EO 14,1 30,7 418,4 52,8 516,0 5,8 521,8
7. NDO 13,7 18,5 1,3 33,5 33,5
1-7. Összesen 466,2 832,1 707,8 399,9 45,1 2451,1 750,9 3202,0
8. UK+NDO 1071,1 613,7 284,2 19,8 1988,8 1988,8
1-8. M. össz. 1537,3 1445,8 992,0 419,7 45,1 4439,9 750,9 5190,8

6. táblázat Bakonyi mangánércek termékei és átlagminõségük
Rövidítések: BK= Barnakõ, I. o. DO= I. osztályú dúsított oxidos Mn-érc, EDO= Eplényi dúsított oxidos Mn-érc, CsDO=
csárdahegyi dúsított oxidos Mn-érc, OFO=Osztályozott finom oxidos Mn-érc, EO= Eplényi oxidos Mn-érc, NDO= Nyers,
darabos oxidos Mn-érc, II. o. DO= II. osztályú dúsított oxidos Mn-érc, VMI (III. o.)= Vas-mangán iszap, amely a dúsítás

mellékterméke volt, UK+NDO=Úrkúti karbonátos mangánérc és karbonátost pótló oxidos Mn-érc.
Megjegyzések: 1. A termékek víztartalma 14,5%, kivétel EOD, EO 7,5%, II. o. DO és VMI 30%. 2. A termékek minõsége

száraz súlyra vonatkozik. 3. A VMI termelése az ércdúsítással folyamatos volt, de termékké csak ritkán vált.

7. táblázatMangánérc termékeink kohászati felhasználása (kt)
Megjegyzések: 1. A 6. oszlopban látható készletezést a KAV (Kohászati Alapanyagellátó Vállalat), a BÉM (Borsodi Ércelõké-

szítõ Mû) és a KOKÖV (Kohászati Közös Vállalat) végezték. A készletezett Mn-ércbõl kb. 200 kt-t a Szovjetunió vett át
(1981), amelyért acélhulladékkal fizetett. 2. Az egyéb kohászati felhasználók (7. oszlop): Salgótarjáni Ötvözetgyár, Csepeli

Fémmû, Fémtermia és néhány Gépgyár. 3. A kohászati exportból (8. oszlop) 135,4 kt I. o. DO-t az NSZK-ba bérkohósítás cél-
jából szállítottak ki (1963-66). Az exportált csárdahegyi dúsított oxidos mangánérc (1926-30) eljutott Felsõ-Sziléziába (Dab-
rova, Chorzow, Bedzin, Czestochowa), Bajorországba (Amberg), Ruhr-vidékre (Krefeld) és Ausztriába (Eisenerz). Az úrkúti
I. o. DO-t a II. világháború idején a német kohók (Köln, Hamburg, Leipzig, Bitterfeld stb.) használták fel. A II. világháború
után jelentõsebb Mn-érc export az NSZK-ba (Salzgitter, Augsburg) és Lengyelországba történt. 4. A kohászati felhasználás

85,5%-a hazai, 14,5%-a külföldi volt.
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minõségi követelmények kielégítésére � a barnakõ ki-
vételével � mangánérceink alkalmatlanok.

Az egyéb felhasználás az uránipar kivételével fõleg
az 1950-60-as években történt, amikor az ország tõkés
exportja minimális volt, és ezért gyenge minõségû hazai
nyersanyagokat voltunk kénytelen felhasználni. A
kohászati felhasználást a 7., az egyéb felhasználást a 8.
táblázatmutatja be.

A földtörténet jura idõszakában képzõdött ásványi
nyersanyagok Magyarország bányászatában a 20. szá-
zadban lényeges szerepet töltöttek be. A mecseki liász
kõszén mellett az úrkúti mangánérctelep európai mér-
tékkel mérve jelentõs lelõhelynek számított, amelyet a
számos külföldi édeklõdés és bányalátogatás is igazol. E
két jól ismert nyersanyagon kívül azonban a neolitikum
emberi kultúráiban a jura idõszak tûzkõ- és kovakép-
zõdményeinek nagy része a Bakony és aMecsekhegység
területérõl származott. A Bakonyban a modern ipar
elõhírnökének tekinthetõ uradalmi ipar már a bauxit
vasas részét és a mangánércet vasércként dolgozta fel,
amelyhez a vándorló üveghuták is társultak. Feltételez-
hetjük, hogy a kislõdi vashámor, az úrkúti és a környék-
beli üveghuták kialakulásához a jura kovaképzõdmé-
nyei és mangánércei lényegesen hozzájárultak.
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Sor- Termék Urán Kerámia Üveg Hegesz- Száraz- Vegyipar Hazai Export Mind
szám jele ipar és festék ipar tés elem, akk. és egyéb felhasz. felhasz. összesen
1. BK 1,3 1,3 1,3
2. I. o. DO 2,5 2,1 2,8 14,0 21,4 21,4
3. CsDO 0,5 0,5 0,5
4. II. o. DO 314,9 72,1 1,9 0,4 389,3 389,3
5. VMI 0,2 1,6 0,5 2,3 1,3 3,6
6. EO 78,6 78,6 84,2 162,8
7. NDO 8,0 1,3 9,3 144,7 154,0
8. OFO 201,6 0,3 201,9 201,9
1-8. Össz. 606,3 73,7 4,3 2,8 1,3 16,2 704,6 230,2 934,8
9. UK 5,2 5,2 1,9 7,1
1-9. Össz. 606,3 73,7 4,3 2,8 1,3 21,4 709,8 232,1 941,9

8. táblázatMangánérc termékeinek egyéb felhasználása (kt)
Megjegyzések: 1. A barnakõ (BK) hazai felhasználója a Tudor akkumulátorgyár volt, a táblázatban (9.) a teljes mennyiséget ha-
zai felhasználásként tüntettük fel, mert a külföldi értékesítést nem ismerjük. 2. Az exportból 222,8 kt-t a cseh uránipar használt
fel, a többi export fõleg kísérleti célt szolgált. 3. A 4. oszlopban a II. o. DO ércbõl 69 kt-t a tûzállóanyag-gyárak (Dunaújváros,
Diósgyõr) használtak fel. 4. Üvegipari felhasználók: tokodi, nagykanizsai és a salgótarjáni üveggyárak. 5. Az összes egyéb man-
gánérc felhasználás 88%-át a hazai és a cseh uránipar hasznosította, a hazai felhasználás 75,4%-ot, az export 24,6%-ot tett ki.
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Múzeumfejlesztés Salgótarjánban

Az elmúlt hetekben újabb gépekkel gyarapodott a salgó-
tarjáni Nógrádi Történeti Múzeum Bányászati Kiállítóhelye.

Putnokról aGömör Kft.-tõl � SztermenGusztáv fõmérnök
segítségével � szállító vitlát, csilléket kaptunk a skanzen részé-
re, valamint a VÉRT Rt. Oroszlányi Szénbányák Mányi Bá-
nyaüzeme bezárása után � Havelda Tamás bányaigazgató és
munkatársai támogatásával � egy F-6-os fejtõgépet ajándé-
koztak a múzeumnak.

A gép szállítási költségeit dr. Kapolyi László vállalta.
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatósága és a

Bányamúzeum nevében köszönjük a bányász kollégák önzet-
len segítségét.

Vajda István � a Bányamúzeum gondnoka

Beszámoló a MMK Szilárdásvány-bányászati Tagozat
elnökségi ülésérõl

A Szilárdásvány-bányászati Tagozat 2004. május 8-án
Bátaapátiban tartotta elnökségi ülését. Az ülést megelõzõ
napon a bátaapáti telephelyen egy elõadás és egy terepi kirán-
dulás keretében az elnökség tagjai megismerhették a kis és
közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezési koncep-
cióját. Az elnökségi ülés házigazdája a Calamites Kft. volt. Ez-
úton is szeretnénk köszönetet mondani a vendéglátónknak.

A másnapi ülésen az elnökség áttekintette a kamarai tör-
vénymódosítás tervezetét, és meghatározta az elnökség fel-
adatait a várható törvénymódosítással kapcsolatban.

Az elnökség egyetértésével és a MMK támogatásával
Gádori Vilmos ésNémeth László képviseli a tagozatot a petro-
zsényi Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencián.

A kredit alapú minõsítéshez elkészült az új javaslatunk,
melyet a MMK elfogadott és azt be kell építenünk a
minõsítési rendszerünkbe. A www.mernok.hu/bat honla-
punkon a javaslat elérhetõ.

A tagozatok pénzkezelésére változtatási javaslat érkezett
a kamara vezetõségétõl. A 19 tagozati alszámlát megszüntet-
ni tervezik, és helyettük egy közös számla jöhetne létre. Az el-
nökség egyetértett a költségcsökkentést célzó javaslattal. A
tagozatok számlájának kezelése azonban még nincs kidolgoz-
va. A tagozat minimális költségvetéssel gazdálkodik.

Az elnökség a jóváhagyott éves munkatervben megfogal-
mazott feladatokhoz kijelölte a témafelelõsöket.

Livó László tájékoztatása alapján a hagyományos Bánya-
gépészeti Konferencia szeptember 30. � október 1 között lesz
Balatongyörökön. Szlogenje: �Csatlakozás után�.

A robbantási engedélyek kiadására új jogszabály van. Ké-
szül a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építmé-
nyekre vonatkozó építésügyi és építés-felügyeleti eljárásait
szabályozó rendelet, mely érinti a tagozat érdekeltségét, így
mi is részt kívánunk venni a jogszabály alkotásban. Az Alkot-
mánybíróság határozata alapján júniusban megkezdõdik a
bányatörvény módosítása. A bányatörvény módosításában is
részt kívánunk venni. Célszerû lenne jogosultsághoz, de leg-
alább végzettséghez kötni a mûszaki üzemi tervek készítését.

Készült egy tanulmány �A szilárdásvány-bányászat mûkö-
désének jogszabályi környezete� címmel, amelyet a MMK el-
juttatott a jogszabályalkotókhoz és döntéshozókhoz. Több
helyrõl érkezett már válasz a tanulmányra. Az elnökség ezzel
kapcsolatban megvitatta a bányászati engedélyezés folya-
matának lehetséges egyszerûsítését.

A tagozat elnöksége felkérte Csethe Andrást, hogy
képviselje a tagozatot a MMK történeti bizottságában..

A elnökség határozata alapján a MMK Szilárdásvány-
bányászati tagozatért végzett munkája elismeréséül az alábbi
személyeket a tagozat könyvjutalomban részesíti:

Gádori Vilmos elnököt, dr. Bohus Géza, dr. Füst Antal,
Livo László, Nagy Lajos, Németh László, Sztermen Gusztáv, dr.
Zergi István elnökségi tagokat és dr. Schmotzer Imre, Muhel
József, Csethe András, Forgács László, dr. Bodnár János,
Tasnádi TamásMB tagokat.

Németh László

Hazai hírek

Terepi bejáráson az elnökség tagjai
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