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Líbiában is jártunk
DRASKOVITS PÁL, NEMESI LÁSZLÓ

Ha valaki olvassa ezt a történetet, könnyen gondolhatja, 
 régen volt, tán igaz se volt… Csak emlékeztetőül: 2007-ben 
szabadultak ki sokéves börtön és háromszori halálra ítélés 
után a bolgár ápolónők. Ők is valahogy úgy kerültek Líbiá-
ba, mint a geofi zikusok. Szerencsére a mi hazajövetelünk 
simább volt.

Lehet, hogy ma már túljutottunk a magyar geofi zika fény-
korán? Az 1980-as években a szakma sok területén az élvo-
nalban voltunk. Itthon és külföldön számos olyan problémát 
meg tudtunk oldani, amellyel a geofi zika abban az időben 
szembesült. Műszereink, feldolgozóprogramjaink színvo-
nalához és szakembereink széles körű gyakorlati tapasztala-
tához hasonlóval a világ kevés helyén rendelkeztek. Mind-
ezt a hazai képzés és a rendszeres, átfogó hazai, állami kuta-
tás alapozta meg. A módszer- és műszerfejlesztést a tényle-
gesen felmerülő gyakorlati problémák megoldásának igénye 
vezérelte. A földtani kutatásban éveken át dolgozó felső- és 
középfokú végzettségű szakemberek ennek köszönhetően 
nemcsak Európában, de Ázsiában, a Közel-Keleten és a ka-
ribi országban is megállták a helyüket, és képesek voltak 
alkalmazkodni a megszokottól nagyon eltérő éghajlati, 
szakmai és emberi körülményekhez is.

A sok külföldi munka egyike a kis volumenű vízkutatás 
volt Líbiában, a Szahara É-i szélén, 1980-ban. Hogyan is 
zajlott le ez a geofi zika szempontjából sikeres, de a korszak 
ellentmondásaival terhelt vállalkozás?

A magyar állam a hetvenes évek vége felé már kezdett 
jelentősen eladósodni, ezért „pártunk és kormányunk” arra 
kezdte biztatni az akkor még állami cégeket, hogy szerezze-
nek külföldi – elsősorban keménydevizás bevételű – üzlete-
ket, munkákat (ma már csak emlék, hogy a forint nem volt 
konvertibilis, és egészen hihetetlen devizaárfolyamok létez-
tek). Az OVIBER (Országos Vízügyi Beruházó Vállalat) 
vezérkara megfogadta a tanácsot, és rátalált a líbiai pályáza-
tokra. A Kadhafi  vezette líbiai kormány az idő tájt döntött 
úgy, hogy a Szahara északi szélén öntözéses mezőgazdasági 
területeket alakít ki. 30–50 km2-nyi részeken elsimítják a 
homokbuckákat, ezen belül 1 km2-es területeket aszfaltúttal 
vesznek körül, az út mentén fákat ültetnek. Telkeket jelöl-
nek ki, ezeken házakat építenek, és kutakat fúrnak, amelyek 
vízhozama az öntözéses mezőgazdasági művelést is lehető-
vé teszik. A házakat teljesen bebútorozzák, korszerű mező-
gazdasági gépekkel látják el, majd egy-egy birtokot az ott 
élő beduinoknak adnak, akik (talán 5 évig) még fi zetést is 
kapnak, míg meg nem tanulják a földművelést és önállóak 
nem lesznek.

Nos, az OVIBER fővállalkozóként egy ilyen terület 
(Wadi Abu Sheyba) 30 kútjának fúrására nyerte el a megbí-
zást. A kutak szükséges mélységét geoelektromos mérések-

kel kellett meghatározni. A fővállalkozó a geofi zikai méré-
sek elvégzésére az ELGI-vel szerződött. Persze abban az 
időben sem az OVIBER-nek, sem az ELGI-nek nem volt 
joga szerződést kötnie külföldi munkára, ezért kellett egy 
külkereskedelmi vállalat is, amely már a líbiai mezőgazda-
sági minisztérium partnere lehetett. Ez volt a NIKEX Kül-
kereskedelmi Vállalat. Az elképzelés szerint ők intézték az 
utazási és vámügyeket, tőlük kaptuk a külföldi napidíjat, ők 
biztosították a működési költséget, azaz mindent, ami nem 
geofi zika.

A geofi zikus brigád(ok) történetei
A felkészüléshez annyit tudtunk a földtani felépítésről, 
hogy a szomszédos területeken 300–400 m mélységű kuta-
kat fúrtak, mintegy 80–100 m vastagságú fi atal durva tör-
melékes összlet alatti triász mészkő repedezett zónáiba. 
Ehhez a földtani modellhez és ehhez a kutatási mélységhez 
tapasztalataink alapján a gradiens elrendezésű vertikális el-
lenállás-szondázást választottuk, mégpedig 4000 m-es, leg-
nagyobb tápelektróda-távolságig. Az ilyen mérésekhez vol-
tak saját fejlesztésű és építésű műszereink: a DIAPIR és a 
Ge-25. Magunkkal vittük a 4000 m-es terítéshez szükséges 
kábeleket, a megfelelő teljesítményű generátort, az elektró-
dákat és egyéb tartozékokat; mindezt egy GAZ-66 és egy 
UAZ-452 típusú gépkocsiba csomagoltuk (ezek a szovjet 
gyártmányú terepjárók jól ismertek voltak Líbiában). Ösz-
szesen hatan (Bató Vendel gépkocsivezető, Lukács József 
technikus,  Nemesi László geofi zikus és Pálfalvi Károly, Pá-
pai Géza, Tiszavölgyi Ferenc technikusok) készülődtünk a 
nagy útra.

Az utazás
Február végén indultunk el gépkocsijainkkal Triesztbe, ahol 
a Stafeta Liguri nevű kilencszintes, 210 m hosszú, 34 m szé-
les komphajót kellett megtalálnunk, amelynek fedélzete a 
vízszinttől 30 m magasságban volt. A három lakószint még 
ebből emelkedett ki. Kerestük ezt a „kis hajót”, de nem ta-
láltuk. Szálláshelyünkről, a városból óránként kiszaladtunk 
a kikötőbe, hogy megjött-e már. Talán harmadnapra volt 
szerencsénk meglátni. Már csak alig fél nap kellett ahhoz, 
hogy az a rettenetes mennyiségű kamion, meg a mi kis 
kocsijaink is elfoglalják a helyüket, rendesen leláncolják 
azokat, és elinduljunk. Az útleveleinket a hajóskapitány 
páncélszekrényébe zárták. Kétszemélyes kis kabinjaink vol-
tak, és reggel-délben-este a pincér (Tónió) kiáltásaira me-
hettünk az étterembe enni, ami benne volt az utazási jegy 
árában. Nem volt válogatás, azt ettük, amit Tónió elénk tett. 
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Mindig volt egy-két pohár vörösbor is, és mindent meg is 
tudtunk enni mi, terepi emberek.

Ment is a hajónk egy jó napig, majd kikötött Bariban. Itt 
fél napig tartott a kamionok kirakodása, az újak bepakolása, 
de ezek befejezése után sem indultunk el. Kiderült: a Föld-
közi-tengeren nagy vihar van. Álltunk pár napig Bariban. 
Egyik nap kaptunk a hajóskapitánytól egy kézzel írt 
sajtcetlit, amelyben igazolja, hogy mi az ő utasai vagyunk, 
és kimehetünk várost nézni. Érdekes volt ez a városka a két 
méter széles utcáival, az ablakok közt kifeszített ruhaszárító 
köteleivel, az ott élők rendkívül hangos utcai társalgásával, 
de nem mertünk sok időt eltölteni, nehogy nélkülünk men-
jen tovább a hajónk. Végül vagy három nap múltán elindul-
tunk. A vihar azonban nem múlt el, sőt most már az Adriára 
is átterjedt. A 210 méteres hajó tíz métereket billegett előre-
hátra, egészen az olasz csizma sarkáig. Ott azonban Szicília 
felé fordulva hajónk az előre-hátra mozgásokat már az ol-
dalra mozgásokkal is kombinálta. A 30 méter magas fedél-
zetre felcsaptak a fröcskölő hullámok. Be kellett mennünk 
kabinjainkba, ahol a székek ide-oda csúszkáltak. Csak ka-
paszkodva tudtunk ülni is. Az ágyra lefeküdni sem lehetett, 
mert leestünk volna. Nyolc órán át tartott a vihar. Hatunk 
közül csak Pápai Géza nem lett tengeri beteg. A vihar elmúl-
tával eszünkbe jutott, hogy se a kolbászunkat, se a pálinkán-
kat nem vihetjük be a szigorúan muzulmán Líbiába, hát fo-
gyasztottunk belőle rendesen, és igen jókat aludtunk. A reg-
geli ébredésnél csak a tükörsima tenger és egy hófedte hegy 
látszott: az Etna. Cataniában egy napig tartott a kamionok 
ki- és berakodása, majd este elindultunk Málta – Tripoli 
felé. A hajó kormányosfülkéjében egész éjszaka egy lélek 
sem volt, robotok irányították a hajót, olyan 40 km/óra se-
besség mellett. A plotter egy 100 000-es térképre rajzolta az 
útvonalunkat. Reggelre Tripoli partjainál voltunk, de még 
egy jó napig nem fértünk be a kikötőbe.

Hajónk kikötése után Afrika földjére léphettünk, s mert 
útlevelünket rendben levőnek találták, kimehettünk a város-
ba. A már ott levő OVIBER-es kollégák elvihettek szállás-
helyünkre, de a helyi hatóságok műszerkocsijaink, műszere-
ink okmányainak elintézésével nem kapkodtak. Ezek ügyé-
ben majd menjünk a közeli napokban, szólt a hivatalos el-
igazítás (egyes nyelvekben a „holnap” szó nem a mai után 
következő napot jelenti, hanem a jövő egy bizonytalan idő-

pontját, amely ember által pontosabban meg nem határoz-
ható). Mentünk mi másnap, harmadnap is, de semmilyen 
okmányunk nem felelt meg nekik, de azért fi zessünk vámot 
is, ha ezeket be akarjuk vinni. A vámköltség persze több lett 
volna, mint az egész geofi zikai mérésért leszerződött ösz-
szeg. Ennyi pénze senkinek sem volt. Mentünk a magyar 
kereskedelmi kirendeltségre, a követségre, telefonálgattunk 
a NIKEX-be az ELGI-be, a Központi Földtani Hivatalba, de 
csak nem haladt az ügy. Teltek a napok, a hetek, sőt a hóna-
pok is, mire a felszerelésünkhöz jutottunk. (Hihetetlen, de a 
NIKEX-ben senki sem tudta, mi is a rend Líbiában). A mi 
érkezésünk után pár nappal jött karotázs-szakértőnk, Sala-
mon Batur is, akit nehezen engedtek ki a vámosok. Ugyanis 
– tán a Petőfi  rádió hullámhosszán – megszólalt zsebrádiója, 
amelyen a parti őrség beszélte meg teendőit (sok arab or-
szágban az FM sávot csak a hatóságok használhatták, és so-
káig tilos volt az ezen a sávon is működő rádiók bevitele). 
Ezt hallották a határőrök, és kollégánkat rögtön diverzáns-
nak, izraeli kémnek vélték, rádióját azonnal elkobozták. 
Kellett pár nap, míg tisztázta magát.

Az előkészületekről is valamit
Majdnem három hónap telt el, mire kutatási tervünket elké-
szítettük, azt megvédtük és mire a felszerelésünket a vám-
ból kihozhattuk. Addig az OVIBER más ottani munkáiban 
segítettünk, többnyire Tripoliban, de a tuniszi határ mellett 
is. Ettől függetlenül minden vasárnap (Líbiában a hét máso-
dik munkanapja!) ki kellett mennünk a mi munkaterüle-
tünkre is, és ott be kellett számolni az útépítőknek, a házépí-
tőknek, a fát ültetőknek, a homokbuckákat egyengetőknek, 
a francia műszaki ellenőröknek és a geofi zikai csoportnak is 
az elmúlt héten, a projekt területén vagy azzal kapcsolatban 
végzett munkáiról Kalifa úrnak, a projektvezetőnek.

Időközben a munka francia műszaki ellenőreivel váratla-
nul történt valami. Kadhafi  ugyanis úgy döntött, hogy kirúg-
ja hazájából a fránya franciákat, meg az amerikaiakat is. 
Egy hét közepén kivezényelték a katonaruhába öltöztetett 
gimnazistákat az amerikai meg a francia követség elé, majd 
a líbiai katonák bementek az épületekbe, minden szoba 
földjére kiöntöttek egy üveg benzint, és az ott dolgozókat 
távozásra szólították fel, aztán felgyújtották az épületeket. 

A kutatási terület, azért nem teljesen kopárAz ELGI szimbóluma, a piros-fehér UAZ a sivatagban
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A tűzoltók ügyeltek arra, hogy a láng más épületekre ne ter-
jedjen át, és a diákok hatalmas üdvrivalgása mellett égtek a 
követségek. A hétvégi gyűlésen Wadi Abu Sheybában Kali-
fa úr szelíden mondta francia műszaki ellenőreinknek, hogy 
„maguk ki vannak rúgva”. Aztán a következő hét közepén 
minden ott dolgozót berendeltek Tripoliba a Vízügyi Mi-
nisztériumba. Megkérdezték tőlünk: „Mondta valaki ma-
guknak, hogy a franciák ki vannak rúgva? Mi nem mondtuk. 
Legyenek szívesek az elmúlt vasárnapi ülést megismételni. 
Értették, uraim?” Majd a minisztériumi ember mindenkivel 
kezet fogott, és elmehettünk.

A francia műszaki ellenőrök ezt követően ismét minden 
vasárnap ott voltak az értekezleten.

Maga a munka, amelyhez kellett azonban egy 
másik ELGI-s brigád is

Az egy-másfél hónapra tervezett munka így a harmadik hó-
nap vége felé most már rendben megindulhatott volna, csak 
hát a vízumunk mindössze három hónapra szólt. Ezt ugyan 
ott is meghosszabbíttathattuk volna, de a három, magyar or-
vosokkal, ápolónőkkel üzemelő kórház révén pontosan tud-
tuk, hogy ez a hosszabbítás majdnem letelepedési engedélyt 
jelent. Ennek birtokában viszont eljönni alig lehet. Az or-
szág elhagyásához mintegy harminc pecsét kellett különbö-
ző hivataloktól, amelyek igazolták, hogy az illetőnek nincs 
tartozása az áramszolgáltatótól az adóhatóságokon át a víz-
művekig senkinek. Egy pecsét harminc napig volt érvényes. 
A hivatalok személyzete meg általában lusta volt utánanézni 
az illető ügyeinek. Elküldte, mondván, jöjjön holnap, majd 
jöjjön másnap reggel, de akkor meg most nincs itt az ügyin-
téző, jöjjön este, stb. Mire valakinek már volt húsz pecsétje, 
lejártak az elsők. Ezért a magyar egészségügyi dolgozóknak 
sokszor fél évükbe telt, mire tényleg hazajöhettek szabad-
ságra. Felhívtuk hát az ELGI vezetőit, hogy váltsanak le 
bennünket a harmadik hónap lejárta előtt. Nehezen értették 
meg, de végül elhitték, hogy így lesz jobb és olcsóbb min-
denkinek. Jött hát a váltó csapat is, több részletben (Czobor 
István technikus, Draskovits Pál, Simon Pál villamosmér-
nök, Stomfai Róbert geofi zikában jártas tanár, Zalai Péter 
geofi zikus, Sági Tibor technikus). Szegények az itthoni 

 pesti harminc fokból a szaharai ötven fokba csöppentek, és 
alig kaptak levegőt.

Amikor május legvégén a felszerelés végre kiszabadult, 
az első csoportból már csak ketten voltak Líbiában: Nemesi 
László és Pápai Géza, a másodikból pedig még csak Dras-
kovits Pál. Azonnal indultunk a terepre. Ez kb. másfél-két-
órás autóút volt Tripoliból. Hárman lemértük az első 
4000 m-es VESZ-görbét, szinte emberfeletti erőfeszítéssel 
(azok számára, akik nem ismerik a vertikális elektromos 
szondázás menetét, csak annyit, hogy az egymást követő 
tápelektróda-távolságok logaritmikus léptékben követik 
egymást. Az elején a továbblépés csak néhány métert jelent, 
de az utolsó lépés már 400–400 méter, mindkét oldalon). 
Amikor ugyanis már a néhányszáz méteres tápelektróda- 
távolságoknál jártunk, akkor egy egyszerű továbblépés a 
soron következő elektródahelyig az alábbiakat jelentette: 
 – kalapáccsal kilazítani a homokból a tövig levert nyolc-tíz, 

egyenként legalább 5–6 kg-os acélelektródát,
 – a kábeldobbal tovább ballagni a kábelre fölragasztott kö-

vetkező jelzésig,
 – visszagyalogolni az előző pontig,
 – fölrakni a kocsi platójára az elektródákat, kalapácsot és 

minden más szükséges dolgot,
 – a kocsival elmenni a következő felállásnál lerakott kábel-

dobhoz,
 – leverni és bekötni a 8–10 db. egyméteres elektródát.

Amikor két szomszédos elektródahely között már több 
mint 200 m volt a távolság, akkor a továbbmenet már kocsi-
val történt; egész jól sikerült megbecsülni, hol kell majd 
megállni. Szerencsére az esetek többségében a 4000 m-es 
mérési vonalak gépkocsival járhatók voltak.

Az itthon megszokott létszám felével, nagy kínlódással 
lemértük az első szondázási görbét AB = 4000 m-ig, néhány 
órát pihegtünk, és igyekeztünk magunkhoz térni, majd ösz-
szepakoltunk, aztán amint lehetett, irány Tripoli, egy gyors 
fürdés, és Nemesi és Pápai kollégákkal rohantunk a repülő-
térre, merthogy az esti géppel indultak haza. Draskovits Pál 
meg ott maradt Tripoliban egyedül, amíg nagyjából egy hét 
alatt, több nekifutásra megjöttek a második csoport tagjai is.

Az eddigieket főként Nemesi László idézte fel, most 
Draskovits Pál veszi át a szót.

Ilyen előzmények után, június közepétől július végéig, a 
„kellemes” líbiai nyárban a második brigád be is fejezte a 
geofi zikai méréseket. Eredményeinket a fúrások igazolták. 
Mint évekkel később itthon, OVIBER-es ismerőseinktől 
megtudtuk, a kútkiképzés is sikerült, a mezőgazdasági mun-
kákhoz víz már volt. Milyen érdekes lenne ma, harminc év 
múltán látni, milyen oázis jött létre Wadi Abu Sheyba körze-
tében.

Ez a munka – mint az expedíciós munkák általában – ho-
zott néhány olyan szakmai meglepetést, amelyekkel itthon 
nemigen találkozhattunk volna:

Az egyik szakmai meglepetés az volt, hogy a legföljebb 
egy méter hosszú acélelektródákkal és a könnyű, hordozha-
tó generátorral a csontszáraz sivatagi homokban, 40–50 fo-
kos nyári hőségben nagyobb gond nélkül le tudtuk mérni Végre mérünk
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a 4000 m-es szondázási görbéket. Műszereink – az éppen 
akkor kifejlesztett, sőt még nem is teljesen kiforrott DIAPIR, 
de még az ősöreg, vagy tizenöt éves GE-25 is – kiválóra 
vizsgáztak a szélsőséges időjárási körülmények között.

A másik, valóban mellbevágó szakmai tapasztalat az an-
izotrópia volt, amivel jól meg is jártam (az anizotrópia a 
geoelektromos mérésből kapott réteghatár és a tényleges 
réteghatár mélységének hányadosa). A mérések befejezése 
után 2-3 héttel még Tripoliban elkészített és benyújtott elő-
zetes jelentésbe beleírtam, hogy ismeretlen területen né-
hányszáz méteres mélységek esetén a rutinos geofi zikus 
másfeles anizotrópiaértéket használ, ezzel nem tévedhet so-
kat. Nos, ez normál esetben így is van, de itt nem normál 
esetről volt szó. Sehogy sem értettük, miért és hogyan kap-
tunk mi két-háromszor nagyobb mélységeket, mint a szom-
széd területen korábban dolgozott franciák. (Velük egyéb-
ként igen jóba lettünk: pár hét után a jó viszony már odáig 
terjedt, hogy elővették a sokéves régi méréseiket, összeha-
sonlítottuk a mi görbéinkkel, és mindkét oldalon nagy volt 
az öröm, hogy milyen jó a megfelelés. Eszembe jutott 
egyébként, hogy az ELGI elő tudná-e venni a nyolc-tíz éves 
méréseinek elsődleges terepi dokumentumait...)

A (látszólagos) ellentmondás feloldása akkor született 
meg, amikor Salamon Batur kollégánk végre életet tudott 
lehelni a líbiaiak által évekkel korábban megvásárolt és 
 azóta is gyári csomagolásban heverő amerikai karotázs-
berendezésbe, és elvégezte első lyukméréseit. Néhány Ωm 
és néhány ezer Ωm fajlagos ellenállású képződmények vál-
takoztak úgy, hogy Baturnak két különböző érzékenységben 
kellett végigmérnie a lyukat: az egyik felvételen az alapvo-
nalba simultak a jól vezető képződmények, és meg lehetett 
állapítani a nagy ellenállásúak valódi paramétereit, a másik 
esetben a jól vezetőkről jött információ, a nagy ellenállású 
törmeléknél pedig végkitérésbe ment a műszer. Amikor az-
tán behelyettesítettük az anizotrópiaképletbe a kapott valódi 
vastagság- és fajlagos ellenállásértékeket, rögtön 4,5–5 lett 
az eredmény – mindjárt megvolt a háromszoros mélységel-
térés oka.

A harmadik meglepetés az volt, hogy a 45 nagy görbét a 
fent vázolt körülmények közepette kevesebb, mint másfél 
hónap alatt mértük le, ami nem sokkal maradt el az itthoni 
havi 40 egységnyi elvárt teljesítménytől. Persze, a szaharai 
terepen nem volt sem pénteki, sem szombat-vasárnapi sza-
badnap, hiszen mi a fenét csinálhattunk volna? Minden nap 
igyekeztünk, hogy minél előbb Tripoliban lehessünk.

Már több hónapja itthon voltunk mindnyájan, amikor 
megjött a líbiai fél véleménye a Draskovits Pál által készí-
tett és augusztusban leadott előzetes jelentésünkről. A véle-
ményben tulajdonképpen csak apróságok voltak. Az utolsó 
mondat viszont az volt, hogy „A jelentés angolsága igen 
gyenge”. Ebbe az egyetlen rövid mondatkába viszont a líbi-
aiaknak nem kis teljesítménnyel sikerült három, igen súlyos 
nyelvtani hibát belegyömöszölniük. Ez a kritika persze na-
gyon bosszantott, többek között azért is, mert az egyik 
OVIBER-es hidrogeológus kolléga ugyancsak kint levő fe-
lesége angol tanár volt, és megkértem, hogy nyelvi szem-
pontból nézze át és javítsa ki a művet. Aztán kiderült, hogy 

minden rosszban van valami jó: talán ez a kritika (meg 
ahogy azt itthon lobogtattam) is hozzájárult, hogy két évvel 
később az ELGI beíratott egy hathetes intenzív angol nyelv-
tanfolyamra, amelynek végén sikeresen megszereztem a 
középfokú angol nyelvvizsgát.

A sok pozitívum mellett egy negatívum, amely nem is 
csak Líbiához kötődik: az ELGI geofi zikusai a világban sok 
más helyen is megfordultak, a műszereink sehol nem hagy-
tak cserben, a feladatokat szakmailag is mindig megfelelő-
en, esetenként kiválóan oldottuk meg, a hazai árakból és 
munkabérekből, akkori külföldi napidíjakból kiinduló ár-
képzésünk alapján a világpiacon sehol sem voltunk drágák, 
de mindeme kiválóságunk dacára, lényegében soha nem si-
került az adott és jól befejezett munka folytatását megsze-
rezni. Ez annál is szomorúbb volt, mert sok hozzánk elláto-
gató és a világban sokfelé sikeresen működő külföldi szak-
embert mi bizony szakmailag igencsak gyengécskének ta-
láltunk. Csak sovány vigasz lehet, hogy a világpiacra való 
be nem törésünknek biztosan nem szakmai okai voltak. 
Kereskedelmi nehézségek? Politikai okok? Ki tudja. És ma 
már talán nem is érdekes.

A végkifejlet
Végül, a geofi zika teljesítette feladatát és mindenki haza is 
jöhetett, de a műszereket, felszereléseket nem hozhatták 
haza vám kifi zetése nélkül. Ezért amit lehetett, eladtak (pél-
dául a gépkocsikat).

Az ELGI végül is nem fi zetett rá az „üzletre”, mert ami 
költsége felmerült, azt a NIKEX megtérítette, de egy fi llér 
nyeresége sem lett rajta. Az OVIBER viszont, bár végül a 
líbiai fél kifi zette az összes kutat, rettenetesen ráfi zetett. Ne-
kik egyszerűen nem volt olyan fúróberendezésük, amellyel 
az emberfejnyi törmelékből álló összletet, meg a repedezett 
mészköveket át lehetett volna fúrni. Mikor a kilátogató fő-
nököket kérdeztük, hogy merték így elvállalni, arra a kor-
mányzati elvárásra hivatkoztak, miszerint szerezzenek üzle-
tet, majd az állam segíti őket. Megnyerték a tendert, és nem 
segített senki, nem szerepelt a téma az aktuális ötéves terv-
ben. A kilenc hónapra vállalt munkát talán két év alatt tudták 
elvégezni, óriási kötbérrel, ráfi zetéssel, a menet közben vá-
sárolt harmadik fajta fúróberendezéssel. Amikor a bős-
nagymarosi építkezéseket az OVIBER-nek kezdenie kellett, 
szanálták a céget, hogy nekifoghasson az új nagy feladat-
nak.

Kár, hogy az érdekes és eredményes geofi zikai munkák 
mellett abban a korszakban sok ilyen lehetetlen körülmény 
árnyékolta be a szakmai sikereket.

Az ottani élet nem szakmai eseményei, 
érdekességei

Nemesi László tapasztalatai

 – Először is az éghajlat. Míg februári kiérkezésünkkor 
 éjjel-nappal, az utcán és a lakásban is 10–12 fok volt 
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( kőpadló; szimpla üveg az ablakon, úgyhogy soha sehol 
nem fáztunk ennyit), addig április végén, május elején 
már a mérési területen déltájban, árnyékban 52 fokot 
mértünk. A talaj hőmérséklete 80 fok volt.

 – Tripoliban a helybéliekkel jó kapcsolataink voltak, csak 
fi gyelmeztettek arra, hogy sötétben már ne menjünk az 
utcára. Az élelem kitűnő volt (mondjuk különösen Mon-
góliához viszonyítva). Például bábolnai grillcsirkét árul-
tak mindenhol az éttermek, büfék. Szeszes ital persze 
nem volt, de abban a nagy melegben legfeljebb egy sör 
esett volna jól. A helybéliek viszont – ha csak tehették – 
kihágtak, mint Ozmin a Mozart-operában. A mi Tripoli-
ban lévő lakásunk földszintjén egy rendőr lakott. Egyszer 
feljött hozzánk és pálinkát kért. Mondtuk, hogy nincs. 
Nem hitte. Minden szekrényt, rejtekhelyet megmutat-
tunk, mire adott egy receptet, hogy narancsból, cukorral 
kell pár napig erjeszteni egy lét, amelybe porított élesztőt 
rakunk, majd desztilláljuk le, és jön megkóstolni. Úgy is 
lett. Mi nem ittuk, ő elkóstolgatta, majd átment a szom-
szédunkhoz, egy szerbhez, akivel a sört főzette „hígító-
nak”.

 – A nők az utcán fehér lepedőbe burkolva jártak, és csak fél 
szemmel nézhettek ki, még autóvezetés közben is. Egy 
kocsiban férfi  és nő csak akkor utazhatott együtt, ha há-
zastársak voltak. Egy magyar kolléga felesége nem vette 
fel a férje nevét, ezért igazoltatásnál a rendőr kiszedte a 
kocsiból, és vitte volna a sittre, a férjnek pedig intett, 
hogy maga elmehet. Nagyon nehezen tudták igazolni ma-
gukat, és külön házassági papírokat szereztek be arab 
nyelven, hogy elkerüljék a bajt a továbbiakban.

 – Egy líbiainak négy felesége lehetett, de a lányt az apja 
csak egy kilogramm aranyért adta. Így aztán sok férfi nak 
nem jutott egy se, soknak meg csak 30–40 éves korban. 
Az utcán férfi  és nő nem mehetett egymás mellett. Így sok 
furcsaság is volt. Például egyszer voltunk moziban is, de 
a régebben kint dolgozók fi gyelmeztettek, hogy ha valaki 
a feleségét is vinné, a társaság előtte, mögötte, mellette 
vegye meg a jegyeket, mert amint besötétedik, a helybé-
liek megtámadják az idegen nőket (líbiai nő meg nem 
mehetett moziba).

 – Líbiában nem loptak az emberek. Ezt azzal érték el, hogy 
a tolvajoknak levágták a kezét. Állítólag még abban az 
időben is, amikor mi kint tartózkodtunk. Igaz, már nem 
pallóssal, hanem a sebészeti klinikán. Egy biztos, nem 
nagyon zártak be semmit. Az utcán a gépkocsik ajtaja 
sem volt zárva. Ebből fakad az én érdekes esetem is. Tri-
poliban nem volt tömegközlekedés. Ezért a NIKEX-
OVIBER Drilling Company is vett két teljesen egyforma 
Fiat személykocsit, és ezzel közlekedtünk a városköz-
pontban lévő iroda és a mintegy tíz kilométerre lévő szál-
láshelyünk között. Egyik alkalommal én maradtam egye-
dül utolsónak az irodában. Kaptam egy slusszkulcsot az 
utcán álló gépkocsihoz. Munkám végeztével mentem 
volna „haza”, de az egyik gumi lapos volt. Kereket kellett 
cserélnem. Nyitottam a csomagtartót a pótkerékért, de az 
is lyukas volt. Ott állt viszont mögöttem a másik ugyan-
olyan kocsi. Gondoltam, a többiek a környéken vásárol-

nak, azért nem vitték még el. Kinyitottam a csomagtartó-
ját, abban jó volt a pótkerék is, hát kivettem, lecseréltem 
az enyémmel. Gondoltam, majd másnap megyünk a gu-
mishoz. Hazaértem a szálláshelyre, hát ott állt a másik 
kocsink is. Kérdeztem, ki és mikor jött meg ezzel, merre 
jött, hogy tudott megelőzni? Kiderült, hogy már legalább 
egy órája mentek haza. Uram fi a! Én egy ismeretlen em-
ber ugyanolyan kocsijából loptam ki a pótkereket. Igaz, a 
lyukasat visszatettem.

 – Munkaszüneti napokon kimehettünk a tengerpartra is, de 
csak a Tripolitól 20–30 km-re lévő szabadstrandhoz, ahol 
a líbiai rendőrök ügyeltek arra, hogy muzulmán nő le ne 
vetkőzzön. Ha mégis fürdeni akart a nagy hőségben, hát 
ruhástól ment a vízbe. A víz csodás volt, csak a nagy hő-
mérséklet-különbség miatt óriási tarajos hullámokkal 
kellett megküzdeni a part közelében. Mi, „jó úszók” ezért 
mélyen beúsztunk, ahol még nem voltak tarajok. Csak 
egyszer az átlátszó, tiszta vízben, amerre csak elláttunk, 
mindenhol hemzsegtek a cápák. Szerencsénkre nem vol-
tak éhesek, de többet nem úsztunk be olyan távolra a part-
tól.

Draskovits Pál az alábbiakra emlékszik

 – Amikor kijöttem a tripoli tranzitból és körülnéztem, ki 
vár rám, a kollégák azonnal nekem estek és alaposan lete-
remtettek. Ugyanis a nyakamban lógott a fényképezőgé-
pem – nem tudtam, hogy Líbiában nem nagyon volt sza-
bad fényképezni, főleg nem a repülőtéren. Gyorsan be-
raktam a kézitáskámba, ezt megúsztam, nem lett belőle 
baj. A csomagomban lévő kolbász, szalámi és konyak is 
gond nélkül átjutott a személyi vámon. A baj a szállásun-
kon következett be: büszkén mutattam a kollégáknak, 
hogy a zürichi átszállásnál milyen ügyesen szereztem a 
repülőtéri bankban líbiai dinárt, a hivatalos árfolyamnak 
majd egyharmadáért. Erre a kollégák némi nevetés és ká-
romkodás közepette fölvilágosítottak, hogy aznap lépett 
életbe a líbiai pénzreform, új pénzt dobtak forgalomba, a 
régivel már sehol nem lehet fi zetni. Persze, kishíján rosz-
szul lettem, mert nem kevés pénzről volt szó. Aztán a tár-
sak segítségével ez is elintéződött: nagyon korlátozott 
mértékben (amely korlátozott mérték azonban a mi napi-
díjunkhoz képest óriási volt) a bankban mindenki bevált-
hatta a régi pénzét új dinárra, 1:1 arányban. (Ehhez tudni 
kell, hogy a dinár sem volt kemény valuta, az országból 
kivinni értelmetlen volt, mert csak nagyon rossz árfolya-
mon lehetett beváltani, országon belül viszont a jó árfo-
lyamon csak nagyon korlátozott volt a beváltási lehető-
ség.)

 – Ennek kapcsán új iparág jött létre, amely néhány hétig 
maradt életben: a bérsorbaállás. A bankban, folyószámlán 
és hasonló helyeken lévő pénzzel nem volt semmi gond, 
csak az otthon tartott készpénzzel (meg a NIKEX-
OVIBER Drilling Company pénztárával, mert a főnök, ki 
tudja miért, a pénzt nem a bankban tartotta, hanem a tás-
kájában). Líbiában nem kevés olyan gazdag ember volt, 
aki nem örült volna annak, ha az állam vagy a bank tudott 
volna a pénzéről, ezért azt otthon tartotta. Ő ennek csak 
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a töredékét válthatta be, ezért némi aprópénzért fölbérelt 
egy csomó nincstelen koldust, akik néhány órás sorállás 
után beváltottak neki 100 vagy 150 dinárt, már elfelejtet-
tem a korlát mértékét. Hogy ez mennyi? Összehasonlítás-
ként: a napidíjunk 7 dinár volt; a piacon 1 dinárért kap-
tunk egy közepes zsák narancsot, 20–25 (bábolnai) tojást 
vagy egy távol-keleti inget. Itt vezettük be az „interkonti-
nentális ing” fogalmát: Ázsiában készült, Afrikában vet-
tük, Európában hordtuk.

 – Ha már a pénznél tartunk, engem a NIKEX egyhavi napi-
díjjal bocsátott utamra, mondván, hogy gyorsan befejezi-
tek a mérést, aztán úgyis hamarosan jöttök haza, elég lesz 
ennyi. Amikor már eltelt a második kinti hónapom is, 
kérdeztem a kinti NIKEX képviselőt, hogyan juthatnék 
egy kis pénzhez, merthogy a NIKEX már több mint egy-
havi napidíjjal tartozik. Erre összesen annyit válaszolt: 
na, ez egy jó kérdés. Aztán következett egy kiselőadás, 
hogy az egyébként jogos és ésszerű kérésem teljesítése 
miért lehetetlen. Ismét megerősödtem abbeli hitemben, 
hogy a pénzemberek esze egészen más srófra jár, mint a 
(normális?) többieké. Ugyanakkor tartozom az igazság-
nak azzal, hogy hazaérkezésem után elszámoltam a 
NIKEX-ben, és a járandóságomat röpke két-három hónap 
alatt az utolsó fi llérig (bocsánat, utolsó centig) átutalták a 
devizaszámlámra.

 – Most, amikor ezeket a sorokat írom, a Tisztiorvosi Szol-
gálat harmadfokú hőségriadót rendelt el itthon, mert a 
napi középhőmérséklet már több napja 27 °C fölött van, a 
napi csúcsérték pedig 32–36 °C. Nos, a három hónap 
alatt, amelyet Líbiában töltöttünk, egyszer sem volt ilyen 
„hűvös” (nyaranta ezzel a mondattal szoktam bosszantani 
az ismerőseimet). Ez az egész a NIKEX és az OVIBER, 
illetve a kettejük által létrehozott NIKEX-OVIBER Dril-
ling Company tökéletlenkedéseinek következménye volt. 
Az elektromos méréseket március-április helyett június 
közepe és július vége között végeztük. A Szahara pere-
mén. Őrület. Ennyit a tapasztalt külkercégről és a helyi 
viszonyokat jól ismerő fúrós társaságról.

 – Nekünk Líbiába kellett utaznunk ahhoz, hogy a valóság-
ban is megtapasztalhassuk Rejtő Jenő / P. Howard írói 
nagyságát. A tőle származó idézet esetünkben 100%-os 
valóság lett: „A hőség árnyékban 52 fok. De árnyék se-
hol.” Illetve volt árnyék: a lakókocsi alatt, ahová a min-
max-hőmérőt tettük (és ahol tényleg pont 52 fok volt, ár-
nyékban). Bár urasan éltünk, mert a lakókocsikba be volt 
vezetve a hálózati áram, és légkondicionáló berendezé-
sünk is volt, de ebben a még ott sem mindennapos hőség-
ben közel s távol mindenki bekapcsolta a légkondicioná-
lást, aminek következtében előbb leesett a hálózati fe-
szültség, legfeljebb 160 V-ra, aztán megszűnt az elektro-
mos áram. Az áramszünet nem tartott sokáig – talán 
másfél napig, ami arra azért éppen elég volt, hogy a hűtő-
szekrényünk teljes tartalma tönkremenjen.

 – A három nyári hónapunk alatt 52 °C volt az átélt maxi-
mum. Ez nem sokkal maradt el a világatlaszokban feltün-
tetett valaha mért legmagasabb értéktől: 58 °C, a líbiai 
Al-Aziziában (ez volt 30 éve; hogy azóta mértek-e vala-

hol melegebbet, nem tudom). Nos, Tripoliból a Wadi Abu 
Sheyba munkaterületünkre Al-Azizián keresztül vezetett 
az út. Elmondhatjuk tehát, hogy jártunk a Föld legmele-
gebb pontján. Bár azt hiszem, közelebb áll a valósághoz 
az alábbi megfogalmazás: a legmelegebb ponton azon 
pontok közül, ahol egyáltalán volt hőmérő.

 – Május közepén, amikor kiérkeztem Tripoliba, napközben 
35 fokot mutatott a hőmérő. Mi tagadás, elég melegem 
volt. De nem mindenkinek: a helyi munkaerőpiacon lát-
tam egy felfogadásra váró négert vádliközépig érő vastag, 
fekete, végig begombolt télikabátban, sálban-sapkában-
kesztyűben. A koma szinte vacogott, nekem meg az iz-
zadság csurgott a hátamon. Fantasztikus egy látvány volt.

 – A középiskolában persze tanultuk, mi az a wadi, a sivata-
gos vidékeken az időszakos folyók függőleges vagy leg-
alábbis meredek falú völgye. De mennyire más volt ezt a 
saját szemünkkel is látni! A wadi fala jóval magasabb 
volt, mint egy ember. És azt is érdekes volt megtapasztal-
ni, hogy a wadi fölé nem hidat építenek, hanem a két ol-
dalán egy-egy enyhén lejtős le- és feljárót (bár hasonlóra 
itthon is akad példa). Egy érdekességet viszont nem lát-
hattunk, csak Batur levelében olvastuk hónapokkal ké-
sőbb: egy őszi heves zápor során a wadi színültig megtelt 
vízzel. Ilyenkor persze nincs közlekedés. Két nap múlva 
viszont nyoma sem volt a korábbi legalább három méte-
res víznek.

 – Itthon sok rosszat mondanak a líbiaiak bigott muzulmán-
ságáról. Ezek jó része igaz, de azért megszívlelendő, amit 
az egyik ottani ismerős mondott: „Nagyon jól tudjuk, 
hogy nektek, európaiaknak a vallásotok nem tiltja se a 
disznóhúst, se az alkoholt. Egyetek-igyatok, amit akar-
tok, de lehetőleg otthon. És nagyon nem szeretjük, ami-
kor részegen tántorogtok az utcán, balesetet, botrányt 
okoztok vagy molesztáljátok az arab lányokat.” Hát erre 
nem nagyon lehet mit válaszolni, inkább csak megfogad-
ni. És hát ha valami nem hiányzott abban az iszonyú hő-
ségben, hát az az alkohol, főleg a rövidital. Egy hűtött sör, 
az más, de ehhez csak egyszer volt szerencsénk, akkor is 
az alkoholmentes fajtájához. Viszont hideg volt, és na-
gyon jólesett.

 – A három hónap alatt azt hiszem, összesen két ízben vol-
tam a tengerparton. Hogy miért? A „strand” annyi volt, 

A wadi, a terület országútja
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hogy homok meg víz. Persze, vittünk magunkkal hűtőlá-
dában enni-, meg innivalót, de az az igazság, hogy fárad-
tabban értem haza, mint ahogyan kimentem. Trikót, sap-
kát húztam magamra, de a napsütés akkor is igen fárasztó 
volt. És nem a vállam-fejem-karom égett le, hanem a 
lábfejem: az volt a napnak legjobban kitett vízszintes fe-
lület.

 – Líbia nincs olyan messze, hogy ne találkoztunk volna az 
ókori Római Birodalom emlékeivel. A terepi munkát be-
fejezvén egyik pénteken elrándultunk a Tripolitól vagy 
100 km-re levő, Leptis Magna nevű római romvárosba 
(mai nevén Al-Khums). Ez a romváros ma már az 
UNESCO világörökség része. Azt hiszem, akkor még 
nem is létezett ez a világörökség kategória. Volt valami 
hitvány drótkerítés, meg egy arab őr, akinek kellett fi zetni 
némi belépődíjfélét, de aztán már semmi zavaró körül-
mény nem volt. A terepi heteket leszámítva ez volt az 

Leptis Magna romjai Leptis Magna színháza

egyetlen alkalom Líbiában, amikor zavartalanul csattog-
tathattuk a fényképezőgépet. Volt mit megörökíteni. Cso-
dálatos épületmaradványok voltak, olyasmi, mint ame-
lyeket Jordániától Marokkóig több helyen is látni lehet. 
Már akkor is azon töprengtem, hogy a kétezer évvel ez-
előtti technikával hogy tudtak egy ekkora világbirodal-
mat létrehozni és azt évszázadokon keresztül működtetni. 
Az egyik legcsodálatosabb fényképemen az ókori színház 
vakítóan fehér márványoszlopai között kéklik a Földkö-
zi-tenger.

A szerzők köszönetüket fejezik ki Verő Lászlónak és Zsille 
Antalnak, akik a szokásos lektori munkákon túl segítettek az 
emlékek felidézésében, és értékes tanácsaikkal láttak el 
olyan esetekben, amikor egy geofi zikai módszer specialis-
táinak szakzsargonát tették minden geofi zikus számára ért-
hetővé.


