
Az első Mongol-Magyar 
Földtani Expedíció 1966-1969

Nehéz, nagyon nehéz dolgom van: a Magyar Geológiai 
Szolgálat kérésére ismertetnem kell az első mongóliai 
földtani térképezésünket. A többi expedíciótól eltérő
en, amelyeknek a vezetői írják az ismertetőket, itt csak az 
egyik résztvevő, mégpedig szinte kezdő szakember em
lékei jelenhetnek meg: az expedícióvezető rég eltávo
zott körünkből. Ez nem csak formális probléma: nincs a 
kezemben semmiféle hivatalos anyag az expedícióról, 
kizárólag a memóriámra kell hagyatkoznom. Még sze
rencse, hogy volt expedíciós társaim egy része elérhető,
és segített felidézni a múltat. Nem ment könnyen....
Számomra külön gondot okozott, hogy 1969 után még 
sok évig Mongóliában voltam, más expedíciókban dol
goztam, s az emlékeim összekeveredtek. Az esetleges 
pontatlanságokért az Olvasó elnézését kérem.

A felkérésnek megpróbálok legjobb tudásom szerint 
eleget tenni. Itt találkozom az első problémával: mi is tu
lajdonképpen az igény? A négy évről sokféleképpen

számolhatnék be. Elmesélhetném az eseményeket: szer
vezés, indulás, utazás, érkezés, terepre vonulás, terepi 
munka stb. egészen az utolsó hazaérkezésig. Ez egy úti
rajz lenne, félek azonban, nem tudnám ezt úgy felvá
zolni, hogy különösebben érdekelne bárkit is. Aztán 
elmélyedhetnék a körülményekbe, a feladatba, a mód
szerbe, az eredményekbe stb. Ez egy földtani-módszer
tani ismertetés lenne, ezt valószínűleg meg is tudnám 
írni, s talán az érdeklődési szint is magasabb lenne. Bár

itt felvetődik az a probléma, hogy a további magyar tér
képező expedíciók nagyon sok tapasztalatunkat átvet
ték, s beszámolóik e vonatkozásban kb. ugyanarról fog
nak szólni. Ugyancsak szakmai megközelítés volna a 
terület földtani ismertetése, akár szélesebb környezet
be helyezve. Itt azonban ismét meg lenne az átfedés le
hetősége a többi expedíció beszámolóival, s az érdek
lődési szint sem egyértelmű.

Tulajdonképpen még más lehetőségeim is lennének, 
de azt hiszem, ennyi is elég ahhoz, hogy bevalljam: nem 
látom értelmét egy rendszeres beszámolónak akárme
lyik módon is. Ehelyett szemelvényeket - talán egymás
sal csak igen lazán összefüggő szemelvényeket - kívá
nok adni arról, ami szerintem harminc év távlatából is 
érdekes, harminc év távlatából is megszívlelendőnek 
tűnik.

Az első Mongol-Magyar Földtani Expedíciót a Köz
ponti Földtani Hivatal megbízásából a NIKEX szervezte. 
A magyar létszámot (1. táblázat) az expedíció vezetője, 
dr. Jantsky Béla válogatta össze. Az expedíció a Mongol 
Földtani Minisztérium Dornodi Földtani Igazgatóságá
nak keretében működött, mongol vezetőjét, szakembe
reit és egyéb létszámát ez az Igazgatóság adta.

Az alapfeladat kb. 18 000  km2-nyi terület (1. ábra) 
1:200 000-es komplex földtani 
felvétele volt, ebbe a Szovjetu
nióból gyakorlatilag változtatás 
nélkül átplántált mongol felfogás 
szerint nyersanyagkutatás, hidro- 
geológia és geofizika is tartozott. 
Emellett ugyancsak az Expedíció 
feladata volt beindítani a Dorno
di Földtani Igazgatóság vegyi la
boratóriumát is, továbbá betaní
tani mongol geológusokat a tér
képezési munkákra. Az eredeti 
szerződés szerint a hároméves 
terepmunka zárójelentését a har
madik év végére kellett volna 
elkészíteni, de a szerződésmódo
sítás értelmében ez a határidő 
1969 végére helyeződött át.

Lakóhelyül a terepmunkák 
alatt jurták, a téli időszakban a 
Dornodi Földtani Igazgatóság 
székhelyén, Csojbalszán város
ban adott lakások szolgáltak. A 
jurták felszerelése az évek során 
fokozatosan javult: a deszkapad
ló és az olajkályha is kötelező tar
tozékká vált. Terepen 1966 első 
hónapjaiban lovon, későbben te
repjáró gépkocsin közlekedtünk. 
A tábori felszereléshez hozzátar
tozott a saját magunk által mé

lyített kút és WC, valamint egy aggregátor. Ezekhez a 
későbbiekben konyha és közös ebédlő társult.

Щ Mongol-magyar együttműködés és kapcsolat

Az Expedíciót annak a soron következő hosszúlejá
ratú hitelnek a terhére finanszírozták, amelyet a magyar 
állam nyújtott a mongol államnak, s ez a körülmény 
rányomta a bélyegét mindenre, ami az ellátással volt

Név Képzettség M unkakör 1966 1967 1968 1969

■Jantsky Béla geológus expedcióvezető + + + +

Bállá Zoltán geológus térképező + + + +

Buda Tibor geológus + + +

Gőbel Ervin geológus térképező + +

Horváth István geológus térképező + +

Jaskó Sándor geológus térképező + +

Kaszap András geológus térképező +

Ódor László geológus térképező + +

Márton Gyula geológus nyersanyagkutató + + + +

Nyári Péter geológus technikus nyersanyagkutató + + + +

E rhard György hidrogeológus hidrogeológus + + +

Ozoray György hidrogeológus hidrogeológus +

Fábiáncsics László geofizikus exp.vez.-helyettes + + +

Karas Gyula geofizikus exp.vez.-helyettes +

Dudko Antonyina geofizikus geofizikus-tolmács + + +

Schramek Sándor geofizikus technikus geofizikus technikus + + + +

Peiker György vegyész mérnök vegyész mérnök + + + +

Földeák Pál vegyész technikus vegyész technikus + + + +

Győrffy András fúróm ester fúrómester + + +

Dedik János gépkocsivezető szakács-szerelő + +

Pető István szakács szakács + +

1. táblázat Az első Mongol-Magyar Földtani Expedíció magyar munkatársai
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1. ábra Kelet-Mongólia áttekintő térképe az 1966-1969. évi Mongol-Magyar Földtani Térképező Expedíció munkaterületével

kapcsolatos. A mongol fél szemében ugyanis ami hitel, 
az saját - mongol - pénz volt, s ez a szemlélet már a Ma
gyarországról hozott felszerelés jegyzékét is meghatá
rozta: az kerülhetett bele, amiről a mongol tárgyaló part
ner is úgy gondolta, hogy szükséges. A hazulról érkezett 
felszerelésnek a címzettje és tulajdonosa a Dornodi 
Földtani Igazgatóság volt, s abból azt kapta meg az Ex
pedíció, amit az Igazgatóság jónak látott.

A felszerelés másik részét a mongol fél biztosította, s 
ez sem volt egyszerű dolog. A Mongol Földtani Miniszté
rium teljes egészében átvette a földtani kutatás szovjet 
tervezési normáit - már ami az idő- és munkaszükségle
tet illeti -, ezzel szemben nem vett tudomást arról, hogy 
ezek a normák konkrét berendezések, eszközök és 
anyagok jegyzékét is tartalmazzák. Visszatérő probléma 
volt, hogy amit a Minisztérium végül is igényként elfo
gadott, annak teljesítését a Dornodi Földtani Igazga
tóságra bízta, amelynek vagy megvolt ehhez a lehető
sége, vagy nem.

Az egész konstrukció pikantériája az volt, hogy mind 
a mongol, mind a magyar fél jól tudta: a hitelt soha nem 
fogják visszafizetni - azt a lejáratkor vagy már előbb is a 
magyar állam el fogja engedni, s ezzel a hitelt végül is 
magyar pénzzé fogja változtatni. Vagyis a hitelnyújtással 
és -elengedéssel kapcsolatos magyar politikai döntés 
végeredményben a mi munkánkat nehezítette. A mon
gol Minisztérium és Igazgatóság tisztségviselőinek 
viszont - hiába tudták előre ők is, mi lesz a hitel sorsa - 
kötelessége volt úgy tevékenykedni, mintha a hitel 
valóban hitel lett volna, hiszen azt sokkal később, ma
gasan felettük lévő szinten engedték el, s az ő gazdál
kodásukat, pénzügyi helyzetüket ez a körülmény a leg
csekélyebb mértékben sem befolyásolta.

Az a pénzügyi és ellátási háttér tehát, amelyen az Ex

pedíció - akárcsak szinte minden mongóliai magyar 
szervezet abban az időben - ténykedett, nem teremtett 
kedvező feltételeket a mongol-magyar együttműködés
hez. Az Expedíción belül azonban más volt a helyzet. Ma 
is szeretettel emlékezem Cogt-Ocsir technikusra, akivel 
a következő években is együtt dolgoztam, Amga, Dol- 
gor, Dordzs és Purve geológusokra, akiket - azt hiszem - 
sikerült bevezetnem a földtani térképezés rejtelmeibe, 
Altguj, Dzsugdir és Szovda gépkocsivezetőkre, akiknek 
a szolgálatkészségük és terepi tájékozódási képességük 
mellett talán csak a jóindulatuk volt nagyobb.

S néhány emlék az expedíción kívülről. Rendkívül 
kedves volt az a fiatal mongol orvos, aki nagy hozzáér
téssel összevarrta a szemöldökömet, miután megrúgott 
a lovam, s elmagyarázta: alaposan megtisztított lószőr
szálat használ, mert ez a legjobb. Megdöbbentett az az 
öregasszony, akit - mongol sofőrnőm javaslatára - éjjel 
kettő körül zavartunk fel álmából a jurtájában, s aki, 
meglátván, hogy eszem a főztjét, odatérdelt elém, és 
megköszönte, hogy elfogadtam. És se szeri, se száma 
azoknak a kedves vendéglátásoknak, amelyekben kü
lönböző jurtákban részünk volt.

Hálásan emlékezem arra a mongol férfira is, akit tú
zokpörkölttel vendégeltünk meg, s aki másnap csak 
megüzente, hogy nem akar még egyszer így találkozni: ő 
volt a megyei ügyész, s a túzokvadászat Mongóliában is 
szigorúan tilos. S nem véletlenül: az 1966-ban túzokban 
és egyéb madarakban bővelkedő területre három év 
múltán visszatérvén megdöbbenve tapasztaltam, hogy 
alig van madár. Mongolok nem vadásszák, rajtunk kívül 
más európai nemigen fordult meg arrafelé, tehát való
színűleg mi tettük. így volt vagy nem, de én örökre ab
bahagytam a vadászatot.
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I  [Munkaszervezés

Addig volt egyszerű az egész, amíg lovakon jártunk: 
egy lóra egy ember fér fel, s különösebb szervezésre 
nincs szükség, legfeljebb az, hogy biztonsági okokból 
(hiszen az ember leeshet a lóról, a ló pedig megszökhet) 
mongol kísérettel jártunk. A gondok akkor kezdődtek, 
amikor gépkocsira kellett átszállnunk. Mi ugyanis - ma
gyar kutatók lévén, szép hazai hagyományokkal - meg
osztottuk egymás között a százezres térképlapokat. Egy- 
egy térképlap mérete pedig olyan, hogy a különböző tér- 
képezők menetvonalai többnyire igen messze estek egy
mástól. Gépkocsi viszont kevés volt, különösen eleinte, s 
ez bizony hosszú üresjáratokat vagy éppen kieséseket 
eredményezett.

Jómagam szovjet iskola tanítványa vagyok, nekem az 
volt természetes, hogy nem a területeket, hanem a mun
kát osztjuk meg, s a különböző geológusok menetvona
lai váltakoznak egymással. Orosz nyelvtudásom miatt 
hozzám került a kezdő mongol geológusok többsége, s 
magától értetődő volt, hogy az én "területemen" dol
goznak, amely ezért jóval nagyobb volt a többiekénél. 
Viszont így általában ketten-hárman is mehettünk egy 
gépkocsival, aminek az a nagy előnye volt, hogy min
denki szemében indokolta az önálló gépkocsit.

A gépkocsi többnyire annál a geológusnál maradt, 
akinek a menetvonala aznap lapos vidékre esett, ahol a 
kibúvások messze esnek egymástól. A többiek kiszálltak 
az előre kijelölt ponton reggel, és beszálltak egy másik 
ponton (az előzőtől úgy 10-20 km-re) este - ha a gép
kocsi odatalált, s ők maguk is ott voltak. Néhány éjsza
kába nyúló keresés után minden "gyalogos" kötelezően 
vitt magával zseblámpát, s négy év alatt nem is volt 
olyan eset a csoportomban, hogy valaki kint éjszakázott 
volna.

De ez már maga terepmunka volt, amelyhez komoly 
előkészítés kellett. Azzal kezdtük, hogy a rendelkezésre 
álló 1:500 000-es szovjet földtani térképeket felnagyí
tottuk, s előzetesen kiértékeltük az 1:32 000-es légifény
képeket (száraz sztyeppén dolgoztunk, ahol a légifény
képek sokkal több részletet mutatnak, mint ami a he
lyszínen feltűnhet). Mindennek alapján előzetes föld
tani térképet készítettünk, s a menetvonalakat ennek 
alapján, lényegileg ellenőrzésre tűztük ki.

A betanuló mongol geológusok észleléseit rendszere
sen ellenőriznem kellett, amire a következő rendszert 
dolgoztuk ki. Terepen minden főbb kőzettípust min
tával kellett jellemezni, ezeket a jurták mellett elkerített 
térségen ("mintakert") mindenki menetvonalanként ki
rakta (ezt a megoldást a magyar geológusok többsége is 
átvette, sőt az már mint szabály került át a következő ex
pedíciókba). Három-öt naponként szünetet tartottunk, 
s akkor a mongol geológusoktól "átvettem" az észlelési 
anyagukat. Ez azt jelentette, hogy sztereoszkóppal kiül
tünk a mintakertbe, én végighallgattam a geológus 
orosz nyelvű felolvasását az észlelési jegyzőkönyvből, s 
követtem azt a légifényképen, amelyre - akárcsak az 
1:100 000-es topográfiai térképre - még terepen felke
rültek a pontok. Minden egyes mintát egybevetettem a 
légifénykép-rajzolattal és a szöveggel, valamint a szom
szédos menetvonalak mentén mások észleleteivel, s en
nek alapján ítéltem meg, hogy a leírás és a pontáb
rázolás valószerű-e. Bizony volt olyan eset, hogy ugyan
azt a geológust új légifényképpel és üres jegyző
könyvvel másodszor is kiküldtem ugyanarra a menet
vonalra...

Az ellenőrzött és egyeztetett észlelések alapján, be

ható légifénykép-kiértékeléssel terepi földtani térkép 
készült, amely aztán alapul szolgált a végleges földtani 
térképhez.

Közbevetőleg elmondom, hogy a mongol geológusok 
a színek megjelölésére ugyanazokat a virágneveket vet
ték alapul, mint mi: rózsaszínű, orgonaszínű, ibolya
színű stb. Csakhogy tőlünk eltérően életükben nem lát
ták az illető virágokat, s egy részük az egyetemen tanult 
orosz szavakról azt sem tudta, hogy azok virágokkal 
kapcsolatosak. Ezért aztán több esetben vitás volt, mi
lyen színű is ez vagy az a kőzet vagy ásvány.

Szovjet-magyar kapcsolatok

Mongóliában a földtani dokumentációt a hatvanas 
évek végéig szovjet geológusok, orosz nyelven készí
tették, a Minisztérium Földtani Adattárában csak orosz 
nyelvű anyag volt. A mongol vezetéssel minden tárgya
lás orosz nyelven folyt (a Minisztérium legfelső vezetői 
között, beleértve a minisztert is, számosán voltak 
ugyanarról az évfolyamról, amelyen Moszkvában tanul
tam).

Akárcsak a politikai és gazdasági élet egészében, a 
földtanban is közvetlen szovjet vezetés valósult meg. 
Ennek egyik jele volt az, hogy minden minisztériumi 
főosztályon és az osztályok nagy részén, továbbá a Dor- 
nodi és más igazgatóságokon is szovjet szaktanácsadók 
dolgoztak. Ezeknek a szaktanácsadóknak azonban szin
te semmi jogkörük nem volt, a közvetlen szovjet irá
nyítás valójában magas szintekre korlátozódott.

A szovjet szaktanácsadókkal is találkozgattunk, de a 
legfontosabb az a kapcsolatunk volt, amely a Nilzaru- 
bezsgeologija 15. Speciális Expedíciójának munkatár
saival alakult ki.

Ez az Expedíció a miénkkel É-ról és ÉNy-ról határos 
területeken végzett ugyanúgy 1:200 000-es földtani tér
képezést, mint mi, ugyanúgy 1966-tól kezdve, mint mi. 
1966-ban látogattak meg először a táborunkban, attól 
kezdve közös terepbejárásokat, közös beszámolókat és 
egyéb találkozókat tartottunk.

A Nilzarubezsgeologija főgeológusa L. P. Zonensajn 
volt, aki később a lemeztektonika egyik úttörőjévé vált a 
Szovjetunióban (s akit e téren tanítómesteremnek te
kintek), a Speciális Expedíció vezetője Sz. P. Kalimulin 
volt (nevét ismerik a későbbi Nemzetközi Expedíció
ban dolgozó magyar geológusok). Közvetítésükkel is
merkedtünk meg a Szovjet Tudományos Akadémia 
mongóliai kutatóival (A. L. Jansin, M. Sz. Nagibina, N. A. 
Marinov, R. A Haszin és sokan mások).

Ezek a kapcsolatok enyhítették azt a tudományos 
elszigeteltséget, amelyben Expedíciónk dolgozott, s le
hetővé tették, hogy a munkánk során felvetődő kérdé
sekben szakavatott konzultációt kapjunk. Egyúttal el
lenőrzést is jelentettek eredményeink, megoldásaink 
tekintetében. Számomra személy szerint L. P. Zonen
sajn, M. Sz. Nagibina és A. L. Jansin bátorítása döntő volt 
abban, hogy tudományos eredményeimet kandidátusi 
disszertációban (BÁLLÁ 1971) foglaljam össze és pub
likáljam (BÁLLÁ 1972a-c, 1973, 1974a, 1980).

Mongólia területének nagy része a Szibériai- és a 
Kínai-tábla közötti paleozoos Belsőázsiai Gyűrt Övezet
ben (2. ábra) van. Az Övezet felépítése erősen aszim
metrikus: a fő gyűrődés időpontja - a prekambrium vé
gétől a mezozoikum elejéig - összességében É-ról D-re fi-
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2. ábra. A Belsőázsiai paleozoos gyűrt övezet keleti részének szerkezeti térképe (ZONENSÁJN 1970 nyomán, egyszerűsítve)

JELMAGYARÁZAT

1-4. prekambriumi szerkezetek:
1. ősi táb la  (É-on: Szibériai, D-en: K ínai),
2. arch á i pajzs (É-on: Á ldani, D-en: K orea i),
3. táb laaljzat szegélykiem elkedése,
4. proterozoos gyűrt terület (Sztanovik),

5-8. paleozoos szerkezetek:
5. szala iri (koraka ledón i) gyűrt rendszer (É-i ág: Észak-M ongol, D-i ág: Közép-Mongol),
6. kaledón i gyűrt rendszer (É-i ág : M ongol-Amuri, D-i ág: Dél-Góbi),
7. variszkuszi gyűrt rendszer (É-i ág: Mongol-Amuri, D-i ág : Dél-Mongol),
8. koraverchoján i (óm ezozoos) gyűrt rendszer (Belső-M ongol);

9-11. diszkordáns mezokainozoos szerkezetek:
9. m ezozoos orogén jellegű  vulkánitok,
10. táblajellegű m ezokain ozoos ü ledékek,
11. ka in ozoos bazaltok ;
12. az 1966-1969. évi M ongol-M agyar F ö ld tan i T érképező E xpedíció m unkaterülete

atalodik. Ezen a háttéren azonban jelentős in
gadozások is vannak. A szalairi-kaledóni övék 
közé ÉK-ről beékelődő Hangáj - Henteji - öv pl. 
variszkuszi, s fő gyűrődése ÉK felé (Mongol - 
Ohotszki - öv) egyre fiatalodik.

Expedíciónk működési területe nagyrészt a 
Középmongol-övbe esett, amelyet az akkori 
felosztás korakaledóninak minősített. Terüle
tünk azonban - a bizonytalan, talán prekam
briumi mezometamorf és magmás képződmé
nyeket leszámítva - olyan kőzetekből épült fel, 
amelyek a "normális" kaledonidáktól eltérő 
fejlődésmenetre mutattak. A devont a tipikus 
kaldóni területekre jellemző molassz helyett 
gyengén metamorf, finomszemű törmelékes, 
karbonátpados tengeri üledékek képviselték, az újpa
leozoikumot pedig hatalmas gránitintrúziók és savanyú 
vulkáni sorozatok (mindkettő inkább variszcida-jelleg). 
A regionális felosztásban a Középmongol-öv mégis 
azért lett "korakaledóni", mert mind az É ra (Hangáj- 
Henteji-öv), mind a D-re (Dél-Mongol-öv) eső zónák a 
devonban és karbonban sokkal erősebb süllyedésen 
mentek át. A Középmongol-öv kiemelt helyzetét "geo- 
antiklinális" minősítéssel magyarázták, s ez korábbi -

variszkuszit megelőző - konszolidációt tételezett fel.
A mezozoos fejlődésmenet - legalábbis európai szem

mel nézve - meglehetősen szokatlan volt. A triász, jura és 
alsókréta zömmel vulkánitokból állt, néhol kontinen
tális üledék és jura korú gránit is előfordult. A vulkáni
tok kivétel nélkül dőlten települtek, többhelyütt enyhe 
redőket mutattak. Vagyis a variszkuszi orogenezis után, 
amelyet elsősorban az erős újpaleozoos magmatizmus 
jelzett, a terület nem vált táblává, nem nyugodott meg,
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hanem legalább három magmás ciklus s határozott tek- 
tonizmus színtere volt. A felsőkréta terresztrikus üle
dék volt az első nyugodtan, vízszintesen települő kép
ződmény, amely már tábla-jellegű fejlődésre engedett 
következtetni.

Ez, a geoszinklinálisok tanának szempontjából (a le
meztektonika akkor jelent meg, s Mongóliába még nem 
jutott el) rendhagyó fejlődésmenet Ázsiában a Szibériai
táblától D-re és DNy-ra hatalmas területre volt jellemző, 
K en (ahol mi is dolgoztunk) inkább a mezozoikum, Ny- 
on inkább a kainozoikum folyamán. Ezt a fejlődésmene
tet szovjet és kínai geológusok különböző elnevezé
sekkel illették (diwa-szerkezet, aktivizáció, reviváció 
stb.), azzal a közös törekvéssel, hogy azt az elméleti tek
tonikában valamilyen módon elhelyezzék a "geoszink- 
linális-orogén fejlődésmenet"-hez képest (BÁLLÁ 1972 
d). Mindennek azonban már legfeljebb tudománytörté
neti értéke van.

Területünk földtani felépítése nagy vonalakban már 
az 1:500 000-es szovjet felvétel nyomán tisztázódott. Ex
pedíciónk elsősorban a térképi rajzolatot pontosította - 
számos esetben igen jelentősen -, emellett elsőként mu
tatott ki devon üledékeket, a korábbinál jóval alaposab
ban tagolta a perm-alsókréta vulkánitokat, megalapo
zottabban minősítette korukat, és - hála a légifényképek 
alkalmazásának - világosabb képet alkotott a szerkezet
ről.

Nagy számú, változatos ércindikáció (BÁLLÁ 1974b, 
1975) mellett három jelentősebb nyersanyag-felfede
zésünk volt: volframitos kvarctelérek (Szala), réz-molib- 
dénes "porfíros" tömzs (Arenur) és ólom-cink érces 
szkarn (Szalhit, más néven Tumurtijn-obo). Mindhár
mon továbbkutatás indult, amelyet azonban már nem a 
mi Expedíciónk folytatott le.

A mongóliai munka sok szempontból hagyott mara
dandó nyomot minden magyar résztvevőben. S itt nem a 
"távoli földrész"-re, a "szokatlan táj"-ra és hasonlókra gon
dolok, amelyek mind-mind ugyanúgy hatnak egy-két na
pos ottlét alatt, mint több év esetén. Inkább arra, ami 
ezekhez képest többlet, az elsősorban a mongol - és 
szovjet - emberekre, a mindennapi életre, a munkára és a 
földtani környezetre. Ezekről igyekeztem képet adni, s 
bízom abban, hogy kollégáim is hitelesnek látják majd, 
amit bemutattam.

Működésünk azonban nem csak számunkra nem múlt 
el nyomtalanul. Azon túlmenően, hogy jelentésünk ott 
van a mongóliai Földtani Adattárban, 1:200 000-es tér
képünk az ulánbátori Természettudományi Múzeum
ban volt (vagy van is?) kiállítva, s így a nagyközönség 
számára is dokumentálta (dokumentálja?): dolgoztak itt 
magyar geológusok, s talán nem is eredménytelenül. 
Bízom abban is, hogy a velem dolgozott mongol geo
lógusok és technikusok önálló szakemberekké váltak, 
jó egészségnek örvendenek és megállják a helyüket.
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