Az első mongóliai földtani térképező expedíció tapasztalatai
írta: Dr. lantsky Béla

1965 áprilisában utaztunk ki először Mon
Mivel a terepi m unkát végző szakem berek
góliába, hogy a szervezés alatt álló M agyar nek m unkaszüneti napokon és főleg az esti
Földtani Expedíció szám ára megfelelő terü lete t órákban is végezni kell szakm ai m unkát (szakjelöljünk ki. Ugyanez év szeptem ber 3-án írtuk irodalom olvasása, kivonatolás, szövegírás, légi
alá a szerződést. 1966. III. 5-én indult ki a 15 fotók desifrirozása stb.), ezért a ju rtá k szám át
fős expedíció első részlege. Az expedíció veze úgy k ell m egállapítani, hogy m inden két szak
tője a zárójelentést nemzetközi fórum előtt em berre jusson egy ju rta, m űszaki és adminisz
1970. június 24-én védte meg. A jelentést a Bi tra tív erők esetében pedig 3 em berre 1 jurta,
zottság „kiváló m inősítéssel’’ fogadta el és az ezenkívül egy kon y h aju rta és egy kam erális
expedíció tag ja it kitüntetésekkel honorálva bo m unkára szolgáló ju rta vagy sátor.
csátotta haza. Közel 4 és fél évnyi időbe k erült
M ongóliában a ju rtah ián y ugyanolyan 'mé
a 17 521 km 2 terü let kom plex földtani térképe retű, m int nálunk a lakáshiány. Ezért feleslege
zése, anyagfeldolgozása és jelentésírási, szerkesz sen vendégjurtát és egyéb címen további ju rtá 
tési m unkája.
kat kikötni nincs értelm e. A mongol kartársak
Am it a jelentésben nem írtu n k le, arról közül a vezetők négyen-öten laknak egy ju rtá 
szeretnék most tájékoztatást adni: arról, ami ban, a többiek pedig összezsúfolva sokszor igen
m unkánkban jó és rossz volt, hogy az utánunk nehéz viszonyok között élnek. Az elhelyezésbeli
következők nálunk előrelátóbban és főleg köny- m egkülönböztetés roppant kellem etlen is a
nyebben teljesítsék feladatukat.
m agyar táborlakók számára.
Az eredm ényes m unka első feltétele a m in
Törekedni kell arra, hogy az expedíció
den lényeges m om entum ra kiterjedő „Szerző m agyar vezetőjének pénz álljon rendelkezésére
dés” megkötése. A négy és fél év alatt alapszer a kisebb kiadások kifizetésére.
ződésünk évről évre való m egújítása során
A szerződéskötés után következik az expe
többször k erü lt sor szerződésmódosításra. Beiga díció m agyar részlegének szem élyi kiválogatásazolódott, hogy a mongol pusztaságban végzendő szervezése.
terepm unkára nem alkalm azhatók teljesen még
Meg kell állapítani, hogy k ik vannak az or
az 1956. évi szovjet m unkanorm ák sem. Külö szágban olyanok, akik nyelvi tudásuk, szakmai
nösen a kutatólétesítm ények és a m unkanapok beállítottságuk, képességük és szakm ai fe jle tt
teljesítése tekintetében nem.
ségük, valam int em beri m agatartásuk és em beri
Nem célszerű 2 évi terepm unkánál és az értékeik alapján alkalm asak ilyen m unkára.
ehhez tartozó egy évi anyagfeldolgozásnál, to A bban rem énykedni, hogy ez m ajd m enetköz
vábbá V évi jelentésírás-szerkesztési m unkála
ben m agától kialakul, nem szabad.
toknál többet vállalni. M ásrészt 2 évi tere p 
Elsősorban az expedícióvezető szem élyét
m unka m egkíván egy évi anyagfeldolgozást,
kell
jól m egválasztani. Ideges, türelm etlen és
kiértékelést és szerkesztési jelentés-írási és
haragot
tartan i tudó, sértődékeny, avagy erély
összeállítási m unkát. Ennél rövidebb időt a
kam erális és szerkesztési m unkákra elfogadni telen em bereket vezetésre kijelölni nem szabad,
m ég ha szakm ailag meg is felelne erre. Az
nem szabad.
A mi expedíciónkban az 1966-ban kiutazott itthon alkalm asnak v élt expedícióvezetőt ki kell
létszám ból a végére csupán öten m aradtunk. képezni, hogy előre lássa az akadályokat, ame
K inek elég volt, ki betegség m iatt, ki más okból a lyeket le kell küzdenie. Ennek hiányát nagyon
negyedik évre m ár nem jö tt ki. Volt aki a m un éreztem annak ellenére, hogy előtte 25 éven át
kája befejezése nélkül akart haza jönni. M egér voltam vezető beosztásban és a m unka megkez
téssel kell lenni ezekben az esetekben, m ivel a 3 dése előtt lehetővé tetté k szám om ra a mongóliai
év alatt is lényeges változások tö rtén h etn ek az csehszlovák expedíció m unkájának tanulm ányo
em berek életében (betegség, családi kapcsolatok, zását is.
gyerm ekek problém ái stb.). Ezenkívül a viszon
Rendkívül fontos az expedícióvezető általá
tagságos, családonkívüli élet biológiai hatásai nos kultúrszintje, protokoll szerinti viselkedni
m iatt sem tanácsos családos em bereket ezen tudása is, m ert lépten nyom on adódnak alkal
időn tú l kint tartani.
m ak, am ikor társadalm i kötelezettségeknek,
A szerződés m egkötésekor nem szabad bele orosz nyelvű rögtönzött felszólalásoknak, beszé
egyezni abba, hogy a m ásik fél olyat vállaljon, deknek is eleget kell tenni. Ezek a m egnyilat
amiről feltételezhető, hogy nem tu d ja teljesí kozások adják a m agyar expedíció vezető nem 
teni. M agyar szakácsot, m agyar gépkocsi-szere zetközi tekintélyét, am it a mongol partn er is kel
lőt és tolm ácsot feltétlenül biztosítani kell az lően tud értékelni, am ikor az expedíció ügyeit
érintő kívánságainak tárgyalásáról van szó.
expedíció számára.
2
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1. ábra: K elet-m ongóliai tá j (fotó: dr. Ja n tsk y 1969)

A geológusok egyéni m agatartása legalább
annyira fontos, m int szakm ai képzettsége, gya
korlottsága. Éppen ezért a kiküldendő expedíc;ótagokat m egfelelő tájékoztatásban kell része
síteni a rra nézve, hogy m ilyen viszonyok között
kell m ajd élniök, kikkel kell együtt dolgozniok,
és m ilyen feladatokat kell m ajd megoldaniok.
Túl igényes, önző, beképzelt, örökké kritizáló,
negatív beállítottságú, kollektívában élni nem
képes em bereket kiküldeni nem szabad.
M indezekből következik, hogy az expedíció
tagjainak kiválasztásában a legnagyobb körül
tekintéssel kell eljárni. És ha az első év közepén,
avagy végén az expedícióvezető meggyőződött
arról, hogy egyesek saját hibájukból, vagy hibá
jukon kívül nem valók a m ongóliai m unkára,
gondoskodni kell lecserélésükről, m ert az idők
m úlásával az ebből szárm azó bajok csak növe
kedhetnek és esetleg jóvátehetetlen hibák fo rrá
saivá válhatnak. Ezért az expedícióvezető gon
dosan nézzen utána, hogy leendő m unkatársai-

Az expedíció tagjainak kiválasztásában
rendkívül körültekintően kell eljárni. Fontos,
hogy olyan fiatal m unkatársak kerüljenek *ki,
akik sokoldalú szakm ai ism eretekkel rendelkez
nek és sokoldalú m unka végzésére alkalm asak.
M ongólia keleti része 80% -ban eruptív kőzetek
ből áll. E zért oda nem csak sztratigráfust, h a
nem eruptív-m etam orf kőzetek földtanához,
tektonikájához és m etallogéniájához értő szak
em bereket kell kiválasztani. Nem vihetők ki
olyan geológusok, akik a m ikroszkópiái vizsgá
lathoz nem értenek, vagy akiknek nincs té rk é 
pezési gyakorlatuk, nincs tájékozódási érzékük.
Egy év m úlva jöttem rá, hogy a geológus tá jé 
kozódási készsége, arányérzéke veleszületett
adottság, am it felnőtt korban elsajátítani m ár
nagyon nehéz. R endkívül előnyös, ha a kikül
dött geológusok értenek a gépkocsi szereléséhez
és vezetéséhez.
3. ábra: Profiroid telérek m essziről
(Fotó: dr. Ja n tsk y 1969)

2 . ábra: Kvarcprofir
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telérek (Fotó: dr. Jantsky 1969)

nak m ilyenek az otthoni körülm ényei, m ilyen
betegségeken estek át, képesek-e önm agukról
m inden tek intetben gondoskodni és fogják-e
bírni a m ongóliai nehéz viszonyokat.
A kiválasztás, továbbá a feladatok és viszo
nyok ism ertetése u tán következik a m agánjogi
szerződés m egkötése az expedíció tagjaival.
Világosan és egyértelm űen körvonalazni kell a
tagok jogait és kötelességeit. Sok kellem etlen
ség szárm azhat abból, ha a k in t tartózkodás idő
tartam á t és egyéni bérezési kérdéseket nem
tisztáztuk kellő m ódon a kiutazás előtt.
Az expedícióvezetőnek a helyetteséből, a
p á rt- és szakszervezeti felelősből álló vezetőség
m eghallgatásával kell irányítania az expedíció
m unkáját. N álunk az expedícióvezető utasításait
m indenkor egy hirdető könyvben adta ki, am it
a tagok tarto ztak tudom ásul venni és ezt alá-

4. ábra: G ránit töm bök a felszín en (Fotó: dr. Jaskó 1966)

írásukkal igazolni. Ez a m ódszer a tábori éle
tünkben azért is jól bevált, m ert csak ritk án
volt olyan eset, am ikor m indenki a táborban
tartózkodott. A hirdetőkönyvben foglaltak körö
zéséről az expedíció adm inisztrátora gondosko
dott.
Az expedíciók eredm ényes m űködése szem 
pontjából rendkívül lényeges az expedícióvezető
fegyelm i jogköre.
Olyan fegyelm i szabályzatot szükséges ki
dolgozni, am ely a fegyelm i jogkört az expedíció
vezető szem élyére ruházza azzal a megkötéssel,
hogy fegyelm i intézkedéseihez a vezetőség
egyetértése (2/,-)-ad többség) is szükséges. Ha
valaki fegyelm i vétséget követ el, szóban, m ajd
írásban kell figyelm eztetni. Visszatérő fegyelem sértések és ism ételt alkalm atlansági bizonyíté
kok után az illetőt haza kell küldeni saját
költségén.
Ha valam ely intézet saját kötelékébe ta r 
tozó m unkavállalóit küldi ki, a vezető az itthoni
igazgatónak szem élyes m egbízottja.
B árm ilyen külszolgálat viszonyai m erőben
eltérnek a hazai m unkaviszonyoktól. Csak rend
és fegyelem biztosíthatja az expedíciók egysé
ges, kollektív szellem ét, m egkívánt m unkatel
jesítm ényét és annak m egfelelő színvonalát.
A m ennyire szükséges a példát statuáló
fegyelmezés, legalább an n y ira szükséges az em 
beri m agatartás és szakm ai m unka anyagi és
erkölcsi jutalm azása. De nem csak m unkavégzés

közben, hanem az expedíció m unkájának befe
jeztével is szükség van erre.
Expedíciónkban visszatérő problém a volt a
szakirodalm i és kam erális felkészülésre (légi
fotók desifrírozására) fordítható idő rövidsége.
A légifotók desifrírozásától nem szabad az időt
sajnálni, m ert az m egtérül a térképezés alatt.
Ehhez azonban a m egfelelő szám ú sztereoszkóp

5. ábra: A z A ren N uur-i greizen kibúvás
(F otó: dr. Jantsky 1967)
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nélkülözhetetlen, m elyekre a térképezés közben
is állandóan szükség van.
Expedíciónk életében a hazai anyagellátás
késése és nem m egfelelő m inősége is problém á
k a t okozott. Különösen az első évben a gép
kocsik és egyéb felszerelések késői kiküldése.
Sok esetünk volt, am ikor gépkocsialkatrész,
vegyszer, vagy m ás felszerelési anyag hiánya,
vagy nem m egfelelő minősége nehezítette m un
kánk befejezését.

U gyanígy eleget kell tenni a to rla t- és
m etallom etriai m intavételi, továbbá a résm inta
és vízm intavételi utasításoknak is.
K ülön kell foglalkozni a m ongolokkal való
baráti együttélés és az eredm ényes m unka fel
tételeinek biztosításával. Sajnos, gyakori jelen
ség, hogy a m ongóliai viszonyok láttá n a kikül
dött m agyar dolgozók fölényessé, sokszor bán
tóan lekicsinylő m agatartásúakká válnak. A
mongolok viszont — és ebben igazuk van —
rendkívül érzékenyek erre. A nehéz term észeti
viszonyok és m ostoha tö rténelm ük m egfosztotta
őket az ipari fejlődés lehetőségeitől. U gyanak
kor azonban az em beri k u ltú ra m ás terü letein
pl. népzene és általában dal- és színházkultúra
teré n a legfejletteb nem zetek közé tartoznak.
Ha m indenki azzal az elhatározással m enne ki
Mongóliába, hogy o tt hasznos akar lenni, és
segíteni fog e m ostoha körülm ények között élő,
jobb sorsra érdem es népnek, akkor sem m i baj
sem volna.
A k in t dolgozó expedícióknak kettős fel
adatuk van. Egyrészt el kell végezni az előírt
m unkát, m ásrészt pedig be kell tan ítan i a m on
gol fiatalokat türelem m el, m egértéssel és belá
tással. Ügy kell szóvá ten n i az elkövetett laza
ságokat, hogy m egérezzék belőle az abszolút
jószándékot, az ő érdekük szem előtt tartását,
hogy a figyelm eztetés ne zavarja m eg a közöt
tü n k kialakult baráti viszonyt.

6. ábra: Tapasztalatcsere szo vjet geológusokkal
(Fotó dr. Jaskó 1966)

Tehát azoknak a szerveknek, am elyek a
külföldi expedíciók anyagellátását biztosítják,
tudniok kell, hogy késedelm ek és egyéb zava
roknak hatása befolyással lehet az éves tervek
teljesítésére. És m ég egy. M inden lazaság m a
gyar részről, a m ásik fél fokozottabb lazaságát
vonja m aga után. M indegy volt, hogy ki hibázott
közülünk, azt a „m agyar fél” követte el.
Az expedíció tudom ányos szakm ai m unká
jának fontosságát, alaposságát nem lehet eléggé
hangsúlyozni. Ez azonban még nem elégséges.
Az expedícióvezető m indenki szám ára előlegezze
a legnagyobb bizalm at, de em ellett gondoskod
jon arról, hogy egyetlen kontroll vizsgálat,
elemzés és ellenőrző bejárás se m aradjon el a
m aga idejében.
Ennek első évi elm ulasztása m ia tt pl. a h a r
m adik évben terü letü n k legnagyobb részét ú jra
kellett térképezni. Az első évben begyűjtött
m etallom etriai m intákból a m ásodik évben ezért
kellett több m int ezret ú jra színképelem ezni és
a harm adik évben lem élyített m olibdénérc k u 
tatófúrásaink anyagának a negyedik évre m a
ra d t kontroll vegyelem zése m u ta tta ki, hogy az
előző évben m egelem zett 100 legdúsabb m inta
csak a felét tartalm azza a m egállapított fém nek.
A téves adatközlés félrevezeti a felettes
szerveket is.
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Expedíciónkban számos példáját láttu k a
fiatal mongol dolgozók előrehaladásának. A
mongol nép vidám , játékos beállítású. Amíg
szám ára a m unka jókedvű, vidám feltételek
m ellett folyik, addig érdekli őket. Szám olni kell
azzal, hogy M ongóliában p ár évvel ezelőtt m ég
a nom ád pásztorkodás viszonyai uralkodtak és
így nem lehet kívánni m inden em bertől, hogy
m áról holnapra fegyelm ezett dolgozóvá váljon.

7..

ábra: A z expedíció tábora (F otó: dr. Jantsky 1966)

8. ábra: Fluoritos telérkibúvás (Fotó: dr. Jaskó 1966)

A mongóliai viszonyok között rendkívül
nagy jelentősége van az egyéni kezdem ényezés
nek, lelem ényességnek és jószándékú segítő
készségnek. A vegyilabor m agyar vezetőinek
nagyszerű lelem ényessége segített abban, hogy
rövid idő alatt teljes értékű vegyi és színképelemző labort szereltünk fel expedíciónk bázishelyén.
A cselekvési lelem ényesség m egnyilvánult
a tábor étrendjének alkalom szerű összeállítá
sától kezdve m indenhol, szinte a nap m inden
szakában.
Fontos a bajok lehetőségének előrelátása is.
Bizonyos gyakorlat után m ár előre tu d tu k , hogy
hol várnak ránk m unkánkat késleltető aka
dályok.
A mongol viszonyok között való m unka
körülm ényei nem hasonlíthatók össze más, ipa
rilag fejlettebb országban végzett földtani m u n 
ka körülm ényeivel. Mégis azt tudom m ondani,
hogy az, aki csak a nagyobb kereseti lehetőség
m iatt ak ar kiju tn i Mongóliába, m aradjon itthon.
Viszont azok, akik a m unka ottani szépségéért,
szakmai fejlődésük lehetőségeiért és attól a
nemes szándéktól vezéreltetve vállalják a m on
góliai kiküldetést, hogy segítsenek egy tö rtén e
lem és kegyetlen éghajlat sú jto tta nép felem el
kedésében, azok m enjenek, azokat szeretettel
várják a m ongóliai füves puszták.
Ezen általános szervezési kérdések után
szólni kell tudom ányos földtani kutatóm unkánk
m ódszereiről.
Kom plex földtani térképező m unkánkat kez
detben hazai recept szerint végeztük, vagyis
m inden geológus önálló te rü le te t kapott. Az első
év tapasztalata azonban azt m utatta, hogy ez a
módszer a térképezők napi kiszállítása és esti
összegyűjtése, m ajd hazaszállítása m iatt ren d 
kívül költséges, továbbá a m unka területi, ta r 
talm i és időbeli összehangolása szinte lehetetlen.

Ezért a következő évben á tté rtü n k a cso
portos (ún. párhuzam os m enetvonalas) térképe
zésre. Később csupán apróbb finom ításokat vé
geztünk ezen a módszeren.
Expedíciónkból 3 térképező csoportot szer
veztünk. M indegyik csoport 3 geológusból, és 2
vagy 3 technikusból állott, élén a csoportvezető
vel, aki szervezte, irán y íto tta és ellenőrizte a
csoport m unkáját. Rendelkezésre á llt 1 Gaz 69
típusú terepjáró kocsi és a szükségnek (lehető
ségeknek) m egfelelő m élyfúró, árok- és akna
m élyítő kapacitás. Az első térképező csoport
egyidejűleg ellátta az ércföldtani kutatás és
részletes térképezés feladatát is.
A térképező csoportokon kívül geofizikai,
hidrogeológiai-geomorfológiai, to rlat és m etallom etriai m intavevő csoportokat is szerveztünk.
A térképezés m unkáját m ár Ulan Bátorban,
a földtani irodalom tanulm ányozásával, kivona
tolásával és m agyarra fordításával kezdtük. Ez
u tán csojbalszáni telephelyünkre repültünk,
ahol a légi fényképek desifrírozását végeztük és
felkészültünk a tábori életre. A légifotók k iér
tékelésének m unkájába a harm adik év re m ár
annyira bedolgozta m agát az expedíció térk é
pező részlege, hogy terepi m unkánk néha csak
az előre m egállapított képződm ényhatárok el
lenőrzésére szorítkozott'. A sztereoszkóp alatt
jól látható képződm ényhatárokat tussal rávittük
a légi fényképekre és így a térképezők az
1:100 000 m éretű térképpel és a megfelelő légifotó-lapokkal a kézben járták a terepet. A kettő
összevetésével szerkesztették m eg terü letü k
földtani térképét.
K ezdetben az 1:100 000 m éretarány szerinti
térképlapokon való tájékozódás nehezen ment.
Később azonban a légifotók segítségével a tá jé 
kozódás nem okozott nehézséget.
Az utolsó terepi évben az előző évek te rü 
leteinek revíziós b ejárását h ajto ttu k végre, hogy
ezáltal térképünk egységes szem lélet alapján
kerüljön m egszerkesztésre.
A párhuzam os m enetvonalak szerinti térké
pezés bevált. A csoportok létszám a alkalm as
volt a rajkocsin való oda-vissza szállításra, sőt
a 4—5 napos kihelyezéses térképezés lebonyolí
tására is. Am ikor a csoportnak a 40 km -nél
nagyobb távolságban levő terü lete t kellett fel
térképezni, akkor székhelyét a területhez közel
eső községbe, m ajorba, vagy gépállomáshoz he
lyezte á t és 4—5 napon át innen kiindulva vé
gezte m unkáját, de a hét végére h azatért és
több napon á t tábori kam erális m unkát (a be
g y ű jtö tt anyag feldolgozását) végzett.
Voltak esetek, am ikor a kihelyezés azt
jelentette, hogy a térképező geológus ott verte
fel a sátrát, ahol az este érte és m ásnap időveszteség nélkül folytatta terepi m unkáját.
A párhuzam os m enetvonalak persze csak
nevükben voltak párhuzam osak. A valóságban
a csoportvezető a desifrírozás alapján cikcakkos
útvonalat jelölt be m agának és társainak úgy,
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9. ábra: K iszáradt p a takm eder te k to n ik u s eredetű völg yb en

hogy 'm indenki h a rán to lja a légifotón látható
kőzethatárokat és ne m aradjon ki egyetlen
olyan képződm ény sem, am ely a légifotón lá t
ható, illetve am elynek létezése gyanítható.
A térképezők m enetvonalaikon folyam atos
észlelést végeztek, a m egfigyelési pontokon
azonban kötelező volt a m intavétel és a m eg
figyelések terepnaplóban való rögzítése. A m in
ták ra tussal a csoport és térképezők szám ait
írtu k rá, ami m indenkor m egegyezett a térkép
észlelési (megfigyelési) pontjainak szám ozásával.
A m inták tussal való szám ozása-jelzése
nagyon jól bevált. Azok jól olvashatók voltak
1969-ben is, am ikor kam erális m unkánk folya
m án az összes m intákat k ira k tu k a fű re és azok
nak a bőséges esők sem ártottak.

10. ábra: P roterozoos m etakonglom erátum
(F otó: dr. Jantsky 1967)
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A térképezők m inden ércesedésre utaló
nyom ot tarto ztak m ind a légifotón, m ind a te 
reptérképen bejelölni, m intáit begyűjteni. A
terep rő l való hazatérés u tán a csoportvezető
ezeket az adatokat a koordinátákkal és esetle
ges részletrajzokkal egy erre rendszeresített
naplóba jegyezte be. Ezzel a nyersanyagkutató
csoport átv ette a lelőhely további gondozását.
Szükség esetén kiszállt a helyszínre, m egtekin
te tte az ércesedést és gondoskodott arról, hogy
a m inták a legrövidebb időn belül a laborba
jussanak. Az eredm ények birtokában árkolást,
aknázást és m élyfúrásos k u ta tá st te le p íte tt a
kérdéses terü letre.
A perspektivikusnak ígérkező területeken,
m int a salhiti szkarnos terü let, az arenuuri
m olibdénérces terü let, saalai volfram érces te rü 
let stb. részletes 1:10 000 m éretű térképezést
végeztünk m egfelelő m enetvonalsűrítéssel és
kutatólétesítm ény telepítéssel, m etallom etriai
és to rla t m intavétellel. Ilyen m ódon m ár m enet
közben meg tu d tu k határozni az érces terü letek
nagyságát és ércföldtani értékét.
Az egyes csoportok által térképezett terü le 
tek h a tá rait közös bejárások során egyeztettük.
Igen m eleg b a rá ti kapcsolatokat létesítettü n k a
velünk határos burencogtói terü lete n dolgozó
szovjet térképező expedíciókkal.
O da-vissza többszörös terep b ejárás során
egyeztettük képződm ényeink földtani helyzetére
és jellegére vonatkozó ism ereteinket.
A harm adik terep i év kezdetén újonnan
b elép ett kollegáink érdekében egy egész hetet
tö ltö ttü n k közös bejárással.
A terep i m unkát geológusaink gyalogosan
végezték a folyam atos észlelés érdekében.

11. ábra: Paragneisszé a la k u lt konglom erátum
(Fotó: dr. J a n tsk y 1967)

Az ilyen részletes kutatásokból term észe
tesen a geofizika sem m arad t ki, m int ahogyan
végig nagyszerű összhangban dolgozott velünk.
A párhuzam os m enetvonalas térképezést a
kom plex m unkálatok fogaskerékszerűen egy
m ásba illeszkedő eredm ényei teszik érdekessé
és széppé. Így a geoelektrom os, földm ágneses és
radiológiai m érések a törm elékkel fedett kőzet
határok pontos m egállapítására voltak jól alkal
m azhatók. Szkarn terü letek en (magnetit) a föld
mágneses, az üledékes m edencékben a geoelek
trom os m ódszerek voltak használhatók.
A hidrogeológiai m unkánál a vízhordó gép
kocsi segítségével sik erü lt leszívni a k u tak vizét,
és m eghatározni vízhozam ukat. A vedres lem érés m ódszere nem vált be. A vízm inták elem zé
sét a tábori laborkocsiban végeztük. A térképező
fúrásokban
vízhozam m érést
végezni
nem
tudtunk.
A geomorfológiai kutatáso k at a hidrogeoló
giai kutatásokkal egyidőben és az egyes térk é 
pező csoportokhoz beépülve végezte szakem be
rünk. A te rü le t geom orfológiáját légifotók se
gítségével leh etett igen jól tanulm ányozni.

A zárójelentés készítésénél a terepi és kam erális m unkálatok szigorú összehangolására
volt szükség. Amíg a térképező csoportok saját
terü letü k m inden képződm ényét térképezték és
vizsgálták, addig a zárójelentésben a tektonika,
m agm atizm us, a főbb réteg tan i csoportok stb.
külön fejezetként szerepeltek és az egész te rü 
letről egy szakem bernek kellett m egírnia. Eh
hez viszont nélkülözhetetlen volt a személyes
terepbejárás és a m intaanyag m akro és m ikro
vizsgálata. Vagyis m enetközben kellett a m inta
anyagot átvenni és egységes rendszerbe foglalni.
Expedíciónk zárójelentésének négy fejeze
té t a nem zetközi bíráló bizottság tudom ányos
szaklapokban való közlésre javasolta. M ellékle
teinket, térképeinket k iállításra szánták. 750
oldalas jelentésünket az eddigi legrészletesebb
jelentésként regisztrálták.
Jelentős tudom ányos eredm ényeket is
értü n k el.
Igen érdekes feladatot jele n te tt a proterozoikum tól a negyedkorig a legkülönbözőbb kép
ződm ényekből felépült terü letü n k ásvány-kőzet
tani, rétegtani, tektonikai és fejlődéstörténeti
rendszerezése és besorolása.
így a B ainterem i proterozóos injekciós
m etam orf-m igm atitos övben az egym ásra követ
kező progresszív és regresszív m etam orf folya
m atokat sikerült szétválasztani és abszolútkor
adatokkal is alátám asztva fejlődéstörténeti ren d 
szerbe foglalni.
A palezóos epim etam orf pala és mészkő
összletet több, egym ástól szerkezetileg és fejlődéstörténetileg is elválasztható sorozatba osz
tottuk. TJj, gazdag fauna lelőhelyeket találtunk,
am elyek egyértelm űen rögzítik a képződm ények
korát.
A perm ben m eginduló igen erőteljes vul
káni tevékenység egyes szakaszait rétegtani és
szerkezeti egységekbe soroltuk és olyan képződ
m ényeket, m int az Eligenei összlet az eddigi be-

Az expedíció 1967 elején Csojbalszán-i te 
lephelyünkön szíriképanalítikai k v a n tita tív szi
likát, ércelemző és m ikrom ineralógiai labort
szervezett, ahol elvégezték a szám unkra szüksé
ges elem zéseket és vizsgálatokat.
A to rlat- és m etallom etriai kutatásokat a
legújabb szovjet előírások szerint végeztük. A
m ineralógiai- és színképlabor által kim u tato tt
to rlat- és m etallom etriai anom áliákat terepi
m egfigyelésekkel ellenőriztük. A to rlat- és m e
tallom etriai m inták vételének optim ális m ély
ségét kísérleti úton határo ztu k meg. A to rla tanom áliákat és egyes ásványdúsulásokat az
ugyanonnan v e tt m etallom etriai m inták elem zé
si eredm ényeinek összevetésével is ellenőriztük.

12. ábra: M igm atit (Fotó: dr. Ja n tsky 1967)
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A z I. Mongol—M agyar F öldtani E xpedíció m u n káinak
összesítő táblázata
S orsa.

M u n k a n em ek

1. 1:200 000 m éretű
földtani térképezés
2. 1:33 000 m éretű
földtani térképezés
3. 1:10 000 m éretű
földtani térképezés
4. Ellenőrző egyeztető bejárás
5. T orlatm intavétel
6. M etallom etriai m intavétel
7. Elektrom os VESZ-mérés
8. Mágneses m érés
9. M élyfúrás
10. K utató árok
11. K utató kisakna
12. K u tak leszívatása
és vízhozam m érése
13. K utak stacioner vizsgálata
14. Résm intavétel
15. P ontm intavétel
16. Vékony csiszolatkészítés
. és vizsgálat
17. F elületi csiszolatkészítés
és vizsgálat
18. M ikrom ineralógiai vizsgálat
19. Szilikátelem zés
20. Ércelemzés
21. Vízelemzés
22. Színképelemzés
23. A bszolútkor-m eghatározás
24. Faunam eghatározás
25. Spóra- és pollenm eghatározás
26. Barnakőszénelem zés

M órt.egys.

T e lje síte tt
m e n n y isé g

km 2

17 521

km 2

173

km 2
km
db
db
m. p.
m. p.
fm
m3
fm

10
430
4 575
17 427
1 469
12 904
2 902
1 902
549

db
db
fm
db

102
582
422
391

db

3 090

db
db
db
db
db
db
db
db
db
db

35
4 868
89
877
207
18 150
20
226
155
28

Az ásványi nyersanyagok kutatása igen fon
tos része volt térképező m unkánknak. Expedí
ciónk m űködése alatt egy-egy barnakőszén-,
bentonit-, volfram érc- és m olibdénérc-telepet,
továbbá közel száz ércindikációt fedezett fel.
M int az I. Mongol—M agyar Földtani Tér
képező Expedíció volt vezetője, ezúton mondok
köszönetét mindazoknak, akik szám olatlanul
adták m unkájuk és tudásuk legjavát közös
ügyünk, m unkánk sikeréért.
Ennek köszönhető, hogy annyi nehézség
ellenére is nagyszerű eredm ényeket értünk el
és ezzel elism erést szereztünk a m agyar földtan
Ázsiában ism ert hagyom ányainak.
O ntlT M nEPBOÍI COBMECTHOM MOHrOJIOBEHrEPCKOÍÍ rEOJlOrOCLEMOHHOit SKCIIEUHIfHH
ílnmuiKU Béna
rtepBaa M ohtojio—BeurepcKasi reojioraiecK as PKcncpHUHíi
b rouax 1966— 1969 b boctobhoh bucth MoHrojiBCKoü Hapoflhoö PecnyönHKH npoBOflHJia reonorocbéMotHbie paőoTbi
b MacLUTaöe 1 : 200000 n 3acHHJia TeppHTopHro b 17 521 km2.
B paőoxe yxacxBOBajTH 15— 18 BenrepcKiix ji npnÖJHOHTeJlbHO CTOJIbKO * e MOHrOJIbCKHX rCOJlOrOB, reO(j)H3HKOB, XHMHKOB H ÖypOBHKOB. OŐXLiafl HHCUCHHOCIb BCeÖ 3KCXieflMUHU
floxoflHJiacb flo 60—70 aenoBeK.
A b t o p no3naK oM nr iH T aT ejieü c opraH H 3auH eü BKcneflHpHH,

MeTOflOM npoBeaeHHa KOMnneKCHbix p a ö o T , HayHuo-TexHHieCKHMH H 3KOHOMHTCCKHMH pe3yjIbTaTaMH 3KCnCMMI.HH. O h paCCKa3biBaeT cboh BncaarjiceiH íi h o n siT pa3JiH>UH>ix 3TanoB ox’oii

sorolással ellentétben az ún. cagancabi összlettel
p a6oT bi, o t noflroTOBKH flB yxcT oponH oro cornauienH H aep e a
párhuzam osítottuk.
cocTaBjxcHHJi npoeK T a h OTaéta mo n p o B e p e n n a noneB bix p aö o T
A terü let m agm atitjait négy magmás cik oKa3biBaa n o M o m b nocjxeayiom H M pyKOBOflHTC.TBM 3apy6eaclusra osztottuk, petrografiailag jellem eztük és Hbix reoJionraecK H X MeponpHHTHii.
m egállapítottuk m etallogeniai kapcsolatait.
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