
Földtani ismereteink fejlődése az 
eplényi mangánérckutatás tükrében

*
Dr.Szabó Zoltán

1. Bevezetés

Az eplényi mangárnércelőfordulás Magyarország kis ércbányái 
közé tartozott, s 43 éves folyamatos működés után 1975-ben 
a leállított bányák sorába került. A termelés megszűnését 
egyrészt a mangánércek iránti kereslet visszaesése, másrészt 
az eplényi mangánérctermelés gazdaságtalanná válása okozta.
Az eplényi bányából 1932-75. között összesen 766 k t . mangán
ércet termeltek, s a bánya termelésének több mint 9/10 része 
a felszabadulás utáni bányamüveletekből került ki. A kiter
melt mangánérc hazai felhasználása először nyersvasgyártáshoz 
majd később az urán dúsításához kötődött, de külföldre is el
jutott az eplényi érc; főleg Csehszlovákiába, kisebb tétel
ben Németországba és Bulgáriába is. Az eplényi mangánérclelő 
hely azonban gazdasági jelentőségén túl még a jura, és ezen 
belül a felső-liász mangánérctelepek megismerésére vonatkozó 
érdekes tudománytörténeti adatokkal is gazdagította ismerete
inket. Az érclelőhely térképvázlatát és szelvényeit az 1. sz. 
ábra mutatja be.

2. Földtani megismerés

Eplény környékén már a XX. sz. eleje óta folyt földtani kuta
tás és térképezés, amely kapcsán a területen dolgozó geológu
sok mangántörmeléket és mangántartalmú radioláriás tűzköveket 
említenek /Taeger M, Vadász E./. A mangánérc ipari jelentősé
gét ebben az időben még nem ismerték fel.
* Előadta a Zirci Földtani Napokon 1982. június 4-én.
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Az irodalom szerint az eplényi mangánércet egy olasz szárma
zású, kőfaragó mester, Velty István veszprémi lakos fedezte 
fel 1928-ban, aki az eplényi állomás környénén bauxitot is 
talált.

Lindán A. bányamester 1 eljegyzései szerint viszont az eplényi 
mangánérc felismerése egy székely származású bányamérnök, Da
lás J. nevéhez fűződik, akit a gánti bauxit felfedezőjének is 
tartanak. Pontos évszámot a fent nevezett nem tud, de valószi- 
nüsiti, hogy 1924. után lehetett.

Elsőként Vadász E. 1929-ben járta be a terület feltárásait és 
az észlelt rétegsort rögzítette. A& érctelep közvetlen fekvő
jének az alsó ill. középsőliász mészkövet jelöli meg. A te
lepcsoport fedőjében pleisztocén löszt, valamint miocén és 
eocén törmelékes réteget állapított meg. Földvári A. 1933-ban 
hasonló rétegsort irt le a mangánérc feltárásairól.

A mangánérc kiterjedésének tisztázására a termelés megindulá
sa után/1932/ hamarosan 6 db fúrást mélyítettek le. A fúrások
hoz a Földtani Intézet geoLcgusai is többször kijártak /Földvá
ri, Szentes, Szarvas, ifj.Noszky/. Ekkor a bányászati feltá
rások alapján a mangánérc korát és a teljes rétegsort még nem 
lehetett megállapítani, s ezért a geológusok mai ismereteink 
szerint helytelen következtetésekre jutottak /pl. Földvári A: 
a bauxitot és a mangánércet azonos koru.de heterópiKus fáci- 
esü képződménynek vélte, s a dogger fedősorozat megismerése 
után áttolódással magyarázta az uj szituációt/.

Az 1930-as évek közepén a káváshegy-Lókúti domb júra rétegso
rával olyan neves geológusok foglalkoztak, mint Telegdi Roth
K., ifj.Noszky J., Wein Gy. és Kovács L.

A felszabadulás után a földtani munka irányítását továbbra 
is a Földtani Intézet végezte. Eplényben a földtani kutatás
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1949-ben ifj . Noszky J. irányításával indult meg, 1949-51. 
években Szentes F., és Kókay J. foglalkozott eplény környé
kével, majd 1951-től Sikabonyi L-t bízták meg a mangánércku
tatás közvetlen irányításával. Ebben az időben Eplény környé
kén /Zirc, Borzavár, Olaszfalu, Lókut/ perspektivikus man
gánérckutatás folyt, de mangánércet nem sikerült kimutatni. 
Sikabonyi L. több beszámoló jelentésében összegezte a föld
tani kutatások eredményeit, és mangánkataszter összeállítá
sára is vállalkozott.

A mélyfúrások feldolgozását ekkor már nagy gondossággal szak
szerűen geológusok végezték. 1955-ben 31 fúrás értékelésével 
Szabóné Drubina M. az eplényi mangánércbánya első összefogla
ló jelentését állította össze. Ez a földtani jelentés értékes 
úttörő munkának számit. Összefoglalta a terület földtani, 
teleptani, tektonikai, hidrogeológiai ismereteit, és földta
ni tömbmódszerrel az oxidos és karbonátos mangánérc készlet- 
számitását is elvégezte.

A felszabadulás után nagy nehézségek árán indult lelkes föld
tani kutató munka tudományos eredményei a következők voltak;

- A mélyfúrásos kutatás bebizonyította, hogy a mangánérctelep 
jura rétegsorba tartozik,és a felsőliász alsó részén képző
dött.

- 1953-ban felismerték a karbonátos mangánércet az úrkuti elő
forduláshoz hasonlóan Eplényben is.

- Kialakult a véglegesnek mondható rétegsorrend, és felismer
ték a másodlagos mangánérctelepeket.

1965-ben Cseh Németh József vezetésével elkészült Magyarország 
mangánércKutatásának távlati terve, amely Eplény és környéké- 
neK perspektivikus felmérését is tartalmazta.
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Az 1960-as évek közepén az áthalmozott és a szekunder oxidos 
mangánércek mellett, a szürke pirites agyag és agyagmárga je
lentős mangánkarbonát tartalmát sikerült igazolni /Kovács Z./
Ez az érctipus gyakran meddőként került ki a hányóra, ahol 
rövid idő alatt mélyreható oxidációs folyamatot lehetett 
megfigyelni. így vált ismertté, hogy az un. "szekunder" oxi
dos ércek eredetileg karbonátos formában váltak ki. A két 
érctipus átmenetét is sikerült megfigyelni. Ezzel teljessé 
vált a mangánércek képződési törzsfája./2. sz. ábra/.

A bányabeli kutatással párhuzamosan 1960-as években Eplény-Ló- 
kut környékén külszini feltárásokból gyűjtött anyagok részle
tes őslénytani és Uledékföldtani vizsgálatai tovább gyarapi- 
tották a jura időszakra vonatkozó ismereteket. A jura viszony
lag nagy területen található felszini elterjedése lehetővé 
tette a gazdag Ammonites-maradványok rétegről rétegre történő 
feldolgozását, s az üledékföldtani sajátságoK tisztázását 
/Géczy B. és Konda J./. Az alsókréta képződmények részletes 
vizsgálatát az Olaszfalu-Eperkéshegyen Fülöp J. végezte el.

A Földtani Intézet Centenáriumára rendezett kiállitás alkalmá
ból a jura kőzetek és a mangánérc tipusok is begyűjtésre ke
rültek, Tasnádi Kubacska A. vezetésével. Az ásvány és kőzet- 
gyűjtés során az eplényi bánya egyik vágatából kovásodott fa
maradvány került elő, melynek csiszolatait Greguss professzor 
részletesen tanulmányozta. A vizsgálatok alapján a kovásodott 
famaradványt először Agatoxylon hungaricum majd Pseudoagatoxy- 
lon eplényense névvel illette, amely átmenet az egy- és két
szikűek között. Az eplényi mangánérces telepcsoportból több 
- néha a fa kéreg részén szenesedett - kovás famaradvány is 
előkerült.

A mangánérces telepcsoport agyagos részeiből spóra - és pollen
vizsgálatok készültek, s meghatározásukkal Simoncsics P. fog
lalkozott. A felső-liász radioláriás agyagmárgában meglehetősen
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kevés a spóra és a pollen, s főleg szerkezet nélkUli szerves 
részeket tartalmaz. A Classopollis genus feltűnő hiányából 
Simoncsics arra következtetett, hogy az eplényl mangántelepek 
a tengerparttól távol képződtek. A felsőliász sárga agyagok 
és a másodlagos telepek agyagjai /F.kréta-A.eocén/ pollenmen
tesnek bizonyultak.

3. Ásványtani - geokémiai vizsgálatok fejlődése

Az eplényi mangánércek ásványtani vizsgálatai a mangánérc 
felismerés után nyomban megkezdődtek. Elsőként Papp F./1932/ 
foglalkozott az érc ásványtani alkatával, és megáilapitásai 
szerint pszilomelán, polianit, piroluzit, manganit, és brau- 
nit szerepel az oxidos ércekben. A későbbi ásványtani vizsgá
latok a braunit jelenlétét nem igazolták. Földvári A. a nem 
érces kisérő ásványok közül a kvarcitot és a kalcedont emlí
tette, amelyek szabad szemmel is jól felismerhetők.

A felszabadulás után a mangánércek anyagvizsgálatát elsősor
ban egyetemek és kutató intézetek végzeték. Az eplényi man
gánérclelőhely ásványait Koch S. és Grasselly Gy. Írták le 
1952-ben. Ebben az időben a vizsgálatokat felületi csiszola
tokon végezték, tehát elsősorban a kemény kovadús ércek ké
pezték a vizsgálat tárgyát. A porózus, laza szerkezetű ércek 
összetételét csak később sikerült tisztázni.

Az eplényi mangánérc ásványtani összetételével Szabóné Drubi- 
na M. is részletesen, foglalkozott /1955. 1966./ Az ásványta
ni ismereteket az eplényi mangánércek ásványtani összetételé
vel és a mangánérces telepcsoport oldási maradékának nehézás- 
vány-vizsgálatával gazdagította. A nehézásványfrakció vizsgá
lata azt bizonyította, hogy a mangánérces telepcsoport ásvá
nyai helyben képződtek, és csak igen csekély hányaduk lehet

187



szárazulatról származó törmelékszemcse. A felső-liász oxidos 
mangánércekben mangánhordozó ásványként piroluzitot, kripto- 
melánt és manganitott, egyéb kisérő ásványként limonitot, 
kvarcot, kalcedont és jáspist említett. A másodlagos telepeid
nél túlnyomóan piroluzit, pszilomelán található, és a manga
ni t hiányáról tesz emlitést. A karbonátos mangánérceknél de- 
rivatográf /DTA/ segítségével Szabóné Drubina M. rodokrozitot, 
kalcitot és gláukonitot mutatott ki. A telepben előforduló 
agyagásványokat a montmorillonit csoportba sorolta, foszfor
hordozó ásványként az apatitot jelölte meg.

Az eplényi mangánércbány'a területén 1966-ban a MÁFI kezdeménye 
zésére tájékoztató jellegű nyomelemvizsgálatok kezdődtek.

Ezt megelőző időszakról mindössze 2 db nyomelem-vizsgálatról 
tudunk, mely csak néhány fém /Cr, Co, Cu, Mo, Ni/ kimutatásá
ra terjedtek ki. 1966-ban 76 db minta került begyűjtésre és 
ezek magukba foglalták a mangánérces telepcsoport valamennyi 
ismert kéződményét. A szintképanalitikai vizsgálatok 1967- 
ben Földtani Intézetben készültek, melyek az A g , Zn, és Pb 
fémek számottevő dúsúlását igazolták. A tájékoztató jellegű 
nyomé levizsgál átok értékei kevésbé megbízhatóak, s a jövőben 
a rendelkezésre álló eplényi mintákból kvantitatív nyomelem
vizsgálatokat is célszerű lenne végezni.

Az eplényi felső-liász mangánérces telepcsoport alsó részén 
magas foszfortartalmú sávokat és gumókat sikerült kimutatni. 
Konda J. 1966-ban egy bányajárás során foszforit sávot gyűj
tött, amit ritkaföldfém tartalomra is megvizsgáltatott. A 
vizsgálat meglepően magas értéket mutatott: Ce: 2000 gr/t.,
Y: 1300 gr/t., N b : 24 gr/t.

A ritkaföldfém /Rf/ kutatással részletesen a veszprémi Nehéz
vegyipari Kutató Intézet /NEVIKI/ foglalkozott. Az Rf tartalom 
szempontjából kedvező tipus-mintáknál átlagosan 0,1 - 0,3 %-os
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értékek adódtak, míg a NEVlKI-ben kézi válogatással 1,375 % -  
os Rf tartalmú mintát sikerült nyerni. Az eplényi Rf vizsgála
tok azt bizonyították, hogy jelentősebb összefüggő Rf dúsulás 
Eplényben nincs, csak egészen lokális dúsúlásokkal lehet szá
molni .

A József Attila tudományegyetemen Grasselly Gyula professzor 
vezetésével 1968-69-ben az egész eplényi bányát átfogó 50 db 
minta részletes ásványtani vizsgálata készült. Ez esetben a 
vizsgálatok már kiterjedtek a laza porózus ércekre, áthalmo
zott ércekre és az agyagos mellékkőzetekre. Az érc ásványai 
közül a lithioforit és a todorokit kimutatása uj eredmény - 
nek számit, bár elsőként a lithioforitot Bárdossy Gy. /1968/ 
az eplényi környéki bauxitokból már kimutatta. A mangán hid- 
roxidjai közül nsutit és gruotit vált ismertté.

Az agyagásványok részletes vizsgálata azt bizonyította, hogy 
a különböző agyagásványok területi elrendeződést mutatnak.
A felső-liász időszakban illit-montmorillonit az uralkodó és 
a kaolinit csak egészen alárendelt szerepet játszik. Ezzel 
szemben az áthalmozott és a szekunder telepekben a kaolinit, 
kaolinit + sudoit és a kaolinit "b" az uralkodó agyagásvány 
és már megjelennek a bauxit ásványok is /gibbsit, böhmit/.
Ez az agyagásvány sor látszólag igazolja ifj. Noszky J. azon 
feltevését, mely szerint a jura agyagos kőzetei hozzájárulhat
tak a bauxit képződéséhez.

A Bányászati Kutató Intézet /BKI/ megbízásából Vendel M. aka
démikus és Kisházi P.. a Dunántúli Középhegység mangántelepei
nek genetikai vizsgálatáról.tanulmányt készítettek. A tanul
mányban részletesen foglalkoztak az eplényi mangánérc lelőhely- 
lyel, s összesen 18 db minta ásványtani vizsgálatát végezték 
el. Az ásványtani vizsgálatok kapcsán közel azonos eredményre 
jutottak mint a szegedi vizsgálatok. Egyetlen lényeges eltérés
az ,  hogy másod lagos te le p e K b e n  " k a o l i n i t "  ásvá nyo k  j e l e n l é t é t  
nem j e l e z t é k .
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Az eplényi mangánérclelőhelyről készült ásványtani vizsgálatok 
összefoglalását az 1. sz. táblázat mutatja be.

Az anyagvizsgálat területén uj eredményt a dekrepitációs vizs
gálatok jelentettek, amelyekhez bevontuk az eplényi Kristályos 
oxidos mangánérceket is. A dekrepitációs vizsgálatokkal az 
egyes kristályok képződési hőmérséklete megközelítő pontosság
gal megállapítható. Ezeket a vizsgálatok Csillag J. végezte, 
melynek eredményeként olyan ásványtársulást sikerült Kimutatni, 
amelyek hidrotermális oldatokból váltak ki.

Az epitermális ásványtársulás valószínű jura üledékek megszi
lárdulása után az alsókrétában képződött.

A . A mangáneredet hipotézisei

A mangánra vonatkozó mai irodalmat áttekintve az üledékes man
gántelepek számaztatásának a következő módozatai ismertek:

1. / Kontinensekről, vagy szárazulatokról /terrigén/
2. / Vulkáni magmás folyamatokból /endogén/
3. / Tengeri aljzat lokális üledékeiből /diagén/

Ezek ismeretében tekintjük át a bakonyi felső-liász mangánérc
telepek eredetéről vallott nézeteket.

Földvári A . 1933-ban a mangántelepek anyagát a jura mészkövek 
mállásából származtatta. Felvetette azt a gondolatot, hogy a 
felső-kréta bauxit és a mangánérc azonos korú, de heterópikus 
fáciesü képződmény lehet.'Ehhez a véleményhez 1935-ben Vadász 
E. is csatlakozott. Látszatra ezt a feltevést az eplényi állo
más melletti bauxitlencsék is megerősítették.

A mangánércek kora a kutatásokkal párhuzamosan egyre idősebb 
korba töltődött el. Először paleocénbe /Pobozsny/, majd íelső-
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l . s z .  táb lázat

A MANGÁNÉRCTELEPEK ÁSVÁNYOS ÖSSZETÉTELE

MANGÁNÁSVÁNYOK VAS AGYAG EGYÉB
OXID-HIDROXID KARBONÁT ÁSVÁNYAI ÁSVÁNYOK ÁSVÁNYOK

T. 37 7 47 37 67

KRIPTOMELÁN
PIROLUZIT
TODOROKIT RODOKROZIT P I R I T  MONTMO- KVARC
LITIOFORIT MANGANOKALCIT GOETHIT r i l l o n i t  KÁLÓIT

PSZILOMELÁN ILL I T  FOLDPÁTO
MANGANIT /KAOLINIT/ DAHLLI1
GROUTIT 

'RAMSDELLIT/

MANGANIT KAOLINIT KALCIT
PIROLUZIT GOETHIT KAOLINIT + KVARC
PSZILOMELÁN HEMATIT SUDOIT ANATÁZ
KRIPTOMELÁN I L L I T

KRIPTOMELÁN KAOLINIT +
LITIOFORIT SUDOIT

PSZILOMELÁN MANGANOKALCIT GOETHIT KAÜLINIT"b" ANATÁZ
PIROLUZIT RODOKROZIT HEMATIT GIBBSIT GIPSZ .

NSUTIT * . P I RI T  BÖHMIT KVARC
TODOROKIT /DIASZPOR/
MANGANIT
GROUTIT_________________
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krétába /Földvári/, azután barrémi /ifj.Noszky/, s végül fel- 
ső-liászba /ifj.Noszky,Vadász/ helyeztéK az elsődleges /pro- 
tor/ mangánérctelepek képződését.

A mangánérc kialakulását kezdetben úgy képzelték el, hogy az 
érc mocsaras területen /paleocén, mocsárérc/ bakteriális ha
tásra képződött /Pobozsny J. Földvári A./.

Kovács L. a mangánérc képződésében az elhalt tengeri állati 
szervezeteknek /pl. Ammonites / juttat fontos szerepet.
Az elhalt állati szervezetek bomlása során ammónia /NH^/ sza
badul fel, melynek lugositó hatásaként Mn/OH/2 válik ki a 
tengervizből, és később MnOg-vé oxidálódik. A tengervíz man
gántartalmát a szárazföldről származtatta, és erősen csapadé
kos éghajlatot tételezett fel. A mangánérc képződését szinge- 
netikusnak tekintette, a képződés idejét a felső-liász kezde
tére helyezte.

A Sydney- ben /Ausztrália/ tartott II. Mangán Szimpózium /1976/ 
az üledékes mangánércek képződésében a biokatalizis szerepét 
nagy mértékben megerősítette. Ennek csirái lényegében Földvári 
A., Pobozsny J. és Kovács L. munkáiban megtalálhatók. Másrészt 
a mangánkarbonát-tartalmú szürke pirites agyag /álsó—középső
eocén/ valóban felfogható mocsárércnek /2. ábra/, amely azon
ban csak az 1960-as évek közepén vált ismertté.

Miután tisztázódott a mangánérctelepek rétegtani helyzete /fel
ső-liász/, az Akadémia ülésén 1951-ben Vadász E. a mangánérc 
tenger alatti kioldásos, szingenetikus Képződménynek tekintette 
/halmirolizis/. Ez a hipotézis már alkalmazkodott a jóra üle
dékföldtani sajátosságaihoz /terrigén anyag hiánya, üledékhé
zagosság, stb . /

Szádeczky-KardossE. a Geokémiájában /1955./ foglalkozik a Ba
kony tengeri üledékes mangánérctelepeinek keletkezésével. Több-
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féle képződési lehetőséget mérlegelt a pH és Eh figyelembe
vételéve 1. :

1. / Az úrkúti és eplényi mangánércek a tengerpart közelé
ben képződtek, a parthoz közel eső sávban oxidos a 
parttól távolabb karbonátos mangánérc vált ki.

2. / A mangán egy része nyilt tengerben hidroxidként vált
ki, de a szerves-anyag bomlásából keletkező CO^ ha
tására diagenetikusan mangánkarbonáttá alakult át.

3. / A szárazföldről bekerült mangán - vas - és kovaolda
tok kis helyre koncentrálódva ott válnak ki, ahol az 
áramla vize annyira lúgossá válik, hogy megindulhat 
a mangán kiválás /tengeráramlatok kanyarjai, áramla
tok összeszűkülése, örvény jellegű visszafordulások/.

4. / A geoszinklinálisokban az átlagosnál nagyobb Fe és Mn
tartalmú folyóvizek elősegitik a vas és mangán ten
geri üledékképződést. Vas a szárzaföldek közelében a 
mangán nyiltabb tengeri környezetben rakódik le.

Szádeczky-Kardoss E. által felvetett többféle megoldás is arra 
enged következtetni, hogy az üledékes mangánérc képződés bo
nyolult folyamat eredménye, és a bizonyított megoldás még vá
rat magára.

A mangán terrigén anyag származtatását a karbonátos mangánérc 
felismerése /1953. ifj. Noszky, Sikabonyi/ és az 1960-as évek 
részletes anyagvizsgálatai sem változtatták meg.

1969-ben Vendel M. és Kisházi P. a mangánérctelepek vizsgála
ta során arra a megáilapitásra jutott, hogy a mangánérc való
színű a júra mészkövek mállásából származix, és a tengerbe 
áramlás helyét az un. "fekete folyó" determinálja.

A mészkőből történő mangánszármaztatás alapvető problémái a
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következőkben összegezhetők:
- A mészkövek A1 és Fe tartalma többszöröse az Mn tarta

lomnak, s ezért mállás során inkább A1 vagy Fe telepek
nek kellene képződni.

- A mangánérctelepek vegyi összetétele és agyagásványai 
nem utalnak trópusi mállási környezetre, /i 1lit-montmo- 
riHonit. / .

- A tengeri átkát lokális üledékeiből történő származta
tás esetén a mészkövek nem kerülnek szóba, hanem inkább 
a szárazulatról bekerülő terrigén anyag, bázisos magmák 
és tufák, esetleg kozmikus por.

A terrigén származtatás másik variációja szerint a mangánérc
telepek anyaga kristályos alaphegység mállásából származik. A 
távolabbi kristályos aiaphegységet az egyik elképzelés szerint 
az Alpok irányában /Szabóné Drubina M./, a másik elképzelés 
szerint a Rakony és a Mecsek között /Cseh Németh J., Konda J./ 
tételezték fe-1. Ennek a hipotézisnek a terrigén anyag hiánya 
ellentmond. A mai ősföldrajzi rekonstrukciók alapján jelentős 
kiterjedésű kristályos alaphegység a mangánérctelepek közelé
ben alighatételedietők fel a felső-liász idején. A jura ten
gerág előterében mocsarakat és lagúnákat is feltételezett Vá
mos R., amelyek a mangán redulását és talán a terrigén anyag 
visszafogását is eredményezték volna.

Az 19'70-es években a lemeztektonika térhódítása, az ehhez kap
csolódó uj ősföldrajzi rekonstrukciók, a geokémiai és telepta
ni sajátosságok ujra-értékelése, más endogén telepekkel törté
nő összehasonlítása megingatta a . terrigén származtatás 
egyeduralmát. Felmerült egy olyan elképzelés, mely szerint a 
felső-liász előtt kialakult mélytöréshez kötődik a bakonyi 
mangánércképződés. Mivel a jóra képződményekben vulkáni anya
got nem sikerült kimutatni, a mangán eredete mélytörés /rifte- 
sedés/ nélkül aligha képzelhető el. /Szabó Z., Cseh Németh J. 
GrasseIly Gy./
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A jura időszak képződményeivel kapcsolatos problémák szorosan 
összefüggenek a mangánérc eredetével és a viták során felme
rült kérdések a következőkben összegezhetők:

1./ Milyen ősföldrajzi körülmények között képződtek a ju
ra különleges karbonátos kőzetei ?
A jóra időszakban egy keskeny tengerággal, vagy óceá
ni térséggel kell-e számolni?
Geoszinklinálisban képződtek-e a jura kőzeten?

2 . 1  Mi okozta a jura mészkövek hézagosságát, és az erősen 
visszaoldott mészkőfelületek kialakulását?
A hézagos kifejlődés tengerviz alatt, vagy szárazra 
kerülés után /"őskarszt"/ jött-e létre?
Van-e összefüggés az üledékhézagos kifejlődésü jura 
és a mélybenyuló hasadék-rendszer között?

3./ Honnan származtatható a mangánérces telepcsoport ma
gas SiO.-, és az Mn-tartaima?
Szárazulatról kerültek-e a jura tengerbe /terrigén 
eredet/,vagy mélyreható törések mentén a föld mélyé
ből szállitődtak az Uledékgyüjtőbe /endogén eredet/?
Mi okozhatta a felső-liásztól a jura üledékképződés lé
nyeges megváltozását?
Mi determinálja a mangánérctelepek lokális megjelené
sét?

A feltett kérdések egy része jól érzékelteti a jura időszakról 
alkotott nézetek különbözőségét, amely egyben a terrigén és 
endogén mangánszármaztatás alapvető problémáit is magába fog
lalja. A bakonyi mangántelepek eredetének bizonyítása választ 
adhat ugyan a jura időszakkal kapcsolatos kérdések egy részére 
de ezt követően újabb kérdések felmerülése várható.
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Development of the Geological Knowledge on the Example 
of Manganese Ore Exploration at 

Eplény

Zoltán Szabó

After a continuous production for 43 years, the mining of man
ganese ore was stopped at Eplény in 1975.
Although the Eplény deposit was economically not too important, 
the geological expoloration in the region greatly contributed 
to the geological knowledge concerning the Bakony Mts.
The paper summarizes in chronological order the work of all 
those experts who dealt with the Jurassic formations of Eplény 
and its surroundings. The mineralo'gical and geochemical studies 
were focussed mainly on the chemistry, including tace elements, 
of the manganese ore.
The views on the origin of the manganese ore are reviewed, the 
different interpretations of the geological history of the Ju
rassic and some related problems are also discussed.
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