
Magyar és mongol geológusok testvéri együttműködése
írták: Bjambaa Zsambün—Eebum Csimidijn

Bár Közép-Ázsia, így Mongólia is már a 
XV—XVI. századtól érdekelte a kutatókat, a 
forradalmat megelőzően Mongólia területét igen 
kevéssé tanulmányozták földtani vonatkozás
ban. Q-,ak külföldi vállalkozók folytattak né
hány területen és jelentéktelen mértékben ón, 
szén, arany, hegyi kristály, drágakő és féldrá
gakő bányászatot.

A Mongol Népköztársaság területének terv
szerű földtani tanulmányozása a néphatalom 
létrejötte és a MoNK Tudományügyi Bizottsá
gának 1921-ben történt megszervezése után kez
dődött meg. Történelmileg rövid idő — 47 év 
— alatt a MoNK a szovjet nép önzetlen segít
ségével megtette a feudalizmusból a szocializ
mus építéséhez vezető utat. A MoNK számára 
a szocializmus építése szempontjából igen nagy 
jelentőségű a szocialista tábor országaival való 
gazdasági együttműködés, amely 1962. júniu
sával kezdődött, amikoris a MoNK-ot felvették 
a KGST-be.

Ekkor a MoNK programot dolgozott ki a 
mezőgazdaság fejlesztésére, valamint az ország 
természeti kincseinek gyorsabb feltárására. E 
programot, a többi KGST államra támaszkodva, 
kétoldalú kölcsönös testvéri segítségnyújtás ke
retében kívánja megvalósítani.

1963-ban a KGST 8. ülésének határozata 
alapján létrehozták a KGST Földtani Állandó 
Bizottságát abból a célból, hogy fokozzák a föld 
mélyének geológiai megismerését, növeljék a 
kutató és felderítő munkálatok hatékonyságát, 
gyümölcsöző sokoldalú együttműködés alapján 
felderítsék és növeljék a tagországok ásványi 
nyersanyagforrásait, a tagországok szükségletei 
telj esebb kielégítésére,

A KGST Földtani Állandó Bizottsága mű
ködésének első évétől kezdve jelentős segítséget 
nyújtott a MoNK-nak, amely az ásványi nyers
anyagkutatáshoz rendkívül kedvező földtani- 
teleptani adottságokkal rendelkezik.

A MoNK területe gazdag különböző hasz
nos ásványokban, amelyek főleg a keleti és kö
zépső területeken koncentrálódnak. Ezek az or
szág földtanilag leginkább tanulmányozott ré
szei. Országunk ásványkincseinek tanulmányo
zásában a fiatal hazai káderekkel együtt Ma

gyarország kitűnően képzett geológus szakértői 
is aktívan vesznek részt.

Az első mongol—magyar geológiai expedí
ciót 1966-ban szervezték, K-Mongólia kevéssé 
tanulmányozott vidékeinek komplex kutatása 
céljából a szuihebatori, dór no ti és hentei megyék 
16 800 km2 területén.

Sikeres geológiai térképezés során az expe
díció hidrotermális típusú, a paleozoós gránit
masszívum tektonikai zónáival egykorú ipari 
jelentőségű kvarc-volframit teléreket talált, 
amelyeken 1967-ben új — a volframkutatások 
céljára alakult — expedíció kezdte meg a fel- 
derítő-kutatási munkálatokat. Ez a lelőhely most 
szalaai (Bajangol) volframelőfordulás néven is
meretes.

A két ország szakemberei által megkutatott 
hatalmas területen magnetit, polimetall, molib- 
dén, ben tón it és barnakőszén telepeket is talál
tak, ezek közül leginkább figyelemre méltó a 
magnetit szkarnos kontakt öv és a tömzsös mo- 
iibdénelőfordulás.

A mongol és magyar geológusok testvéri 
együttműködésének további még jellemzőbb 
megnyilvánulása a  harmadik földtani expedíció 
összeállítása a Baga—Garzün—csuluui ércelő
fordulások területén ónérc felderítésre és kuta
tására.

A mongol geológusoknak a magyar szakér
tőkkel való szoros együttműködése az ásvány
kincsek tanulmányozásában nagyban hozzájá
rul országunk gazdasági megerősödéséhez, és ez
zel az együttműködő szocialista országok poten
ciális ásványi nyersanyagkészleteinek növelésé
hez.

EpaTCKoe coTpyflHimecTBO BeHrepcKHx 
h MoHrojibCKHX reonoroB

H eapa MoHrojibCKoií HapoAHoft PecnyöanKH Sora™  
b pa3jiHMHbix nojie3Hbix HCKonaeMbix, KOTopwe cocpeao- 
ToneHbi b ochobhom b npeaeaax  B octomhoíí h UeHTpaab- 
HOH MaCTH CTpaHbl. B H3yaeHHH MHHepaJlbHblX ÖOraTCTB 
CTpaHbi npuHHMaioT aKTHBHoe yMacTiie cneuHaaiicrbi-reo- 
jioni BeHrepcKofi HapoAHoK PecnyöJiMKH.

Ha orpoMHoií TeppHTopmi iiccaeayeMOH cneuHaaH- 
CTa.wH oöohx CTpaH 6buin OTKpbiTbi nepcneKTHBHbie Ha no- 
jiHMeTajuibi, M0Jiii5,neH, Schtohht ii 6ypwe yr.au yaacTKH.
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