
Nem hiába jártunk . . .

(Posztumusz elismeréspótlék az Internetről)

Magyar geológusok és geofizikusok 1957 és 
1990 között folyamatosan dolgoztak Mongóliában, 
az utolsó 15 évben a Nemzetközi Földtani Expedí
ció (NFE) keretében, amelyben az akkori KGST- 
országok többsége részt vett. Ottani munkánkért 
szép fizetés járt, meg a kor szokásainak megfelelő 
protokoll-plecsnik. Nem egészen tudtuk azonban 
megfelelően értékelni saját szakmai eredményein
ket. A fold igazságtalan, illetve öntörvényű, nem 
törődik veled: ha valahol nincs lelőhely, betegre 
dolgozhatod magad, lehetsz zseniális szakember, 
attól még nem fogsz találni. Ha szerencséd van, 
egyszerűen belebotlasz abba a kődarabba, aminek a 
nyomán elindulva tied a dicsőség. Marad tehát a 
szubjektivitás. Az NFE-ben nemegyszer volt alkal
munk dühös kirohanásokat hallgatni: „A munkájuk 
semmit sem ér, csak költik a szocialista mongol 
állam pénzét” (sic!). Itthoni kollégáink, vezetőink 
ugyan finomabbak voltak, de azért gyakori véle
mény volt: „azt, hogy kinn lehettek, tekintsétek 
szociális juttatásnak, ne akarjátok megváltani a 
világot, de azért néha tegyetek úgy, mintha dolgoz
nátok!”

Mivel ezeket hét éven keresztül átéltem, hát 
nagy érdeklődéssel böngésztem a Mineral 
resources and mining industry című írást 
(http://www.bluemarble.net/mitch/mong/mining.htm), 
különösen, miután a lelőhelyek felsorolásakor isme
rős nevekre bukkantam. íme egy kis magánstatisz
tika:

A név szerint emlegetett két ezüstlelőhely egyi
ke, a Mongon Ondoriin NFE-s találmány. A bolgá
rok találták, a magyar csoport által kimutatott geo
kémiai anomália továbbkutatása útján. 1983-89 
között a magyar geofizikusok fő munkaterülete. Az 
ércfestek lekövetése a fúrások és kutatóárkok kö
zötti részeken a készletszámítás szempontjából az 
egyik legfontosabb kérdés, magyar geofizikusok 
munkája.

Az írás 9 molibdénlelőhelyet említ. Ezek közül 
az Aryn Nuur JANTSKY Béla és Bállá Zoltán ta
lálata 1967-ből, az Ondortsagaan ZsÁMBOK Istváné 
1976-ból, már az NFE időkből, a Tsagaanchuluut 
GÁLOSFAI Mihályé 1986-ból. Szintén NFE találat 
az Ih Uul, a mongol csoport találta, tán 1988-ban. 
Az Ondortsagaan és a Tsagaanchuluut teljes geofi

zikai kutatása magyar munka, különösen az utóbbi 
volt sikeres, mert a mágneses anomália térkép 
alapján sikerült a lelőhelyet már a kutatások elején 
lehatárolni, és ezzel nagy mennyiségű árkolási és 
fúrásos tevékenységet megtakarítani. Ezen a lelő
helyen egyébként a kutatásokat a megtalálástól a 
készletszámításig végig magyar geológusok irányí
tották.

Az ördög belém bújt, és elkezdett érdekelni a 
többi öt molibdénlelőhely. Nos, az Erdenetiin 
Ovoot és a Yegzert már M a r in o v  1977-es mono
gráfiája (Geológia Mongolszkoj Narodnoj 
Reszpubliki, III. kötet) részletesen leírja, a 
Tomortiin Ovoo pedig szerepel az Endogennie 
rudnie formacii Mongolii című könyvben, melyet 
ugyan 1984-ben adtak ki, de az Ondortsagaant még 
nem említi, így anyagát nyílván a hetvenes évek 
elejével bezárólag felfedezett lelőhelyekből meríti. 
Maradt tehát a kilencből összesen két lelőhely, ami 
viszonylag új találat, és nincs hozzá köze sem az 
NFE-nek, sem a magyaroknak.

A két említett wolframlelőhely az előzőekben 
már statisztizált Ondortsagaan (hajrá magyarok, 
hajrá NFE!) és Yegzer. Az Internetről szerzett 
anyag külön kiemeli az egymás közelében elhe
lyezkedő Ondortsagaan, Mongon Ondoriin és 
Tsagaanchuluut integrált kiaknázási lehetőségeit, 
mindháromhoz volt közünk bőven.

Vannak persze olyan ásványkincsek is, amelyek
hez semmi közünk — például a réz. A felsorolt 
Erdenetiin Ovoo és Tsagaan Suvarga egyaránt sze
repel M a r in o Vnál. Vannak nyugat-mongóliai fosz- 
foritlelőhelyek, közép-mongóliai aranylelőhelyek, 
csupa olyan vidék, ahol nem is jártunk ...

Szóval, ha mindent összerakok, az anyagot mun
kánk posztumusz elismerésének is tekinthetem. Ha 
figyelembe veszzük, hogy ezt az eredményt úgy 
sikerült elérni, hogy évente legfeljebb 6-8  magyar 
geológus és geofizikus volt kint, miközben a mon
gol földet több száz mongol és szovjet szakember 
vizslatta, ha figyelembe vesszük, hogy az NFE 
eredményei a másfélmillió négyzetkilométernyi 
Mongólia alig harmincháromezer négyzetkilométe
rén születtek, azt hiszem, még a molibdén is ara
nyosan csillog.

Kovácsvölgyi Sándor
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