
em berek irán t is, hiszen hatalm as municara lesz 
szükség és saját szakemberei még nincsenek az 
országnak.

Célszerű lenne a m agyar geológusoknak, 
geofizikusoknak is bekapcsolódni ebbe a m un
kába, hiszen hazánk vezetői a közelm últban 
tárgyaltak Tanzánia korm ányférfiaival.
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Földtani kutató munka Ausztráliában

M ostanában szélesen k itáru lt a világ geo
lógusaink előtt. Nemcsak a környező baráti or
szágokban, hanem  a sokáig csak kivételesen 
elérhető, vagy elérhetetlennek látszott fölsza
badult exotikus ázsiai, afrikai, óceáni te rü le t
részeken is. Tanulságos és hasznos lehet, ha 
lyen területeken lévő m unkaviszonyokról tá 
jékozódást szerezhetünk. A közelm últban rend
szeres szakmai kapcsolatba kerü ltünk  egyik 
hazánkból gyerm ekkorában elszárm azott, kü l
földön iskolázott és A usztráliában szakvégzett 
működő geológussal, s m egkértük, tájékoztasson 
bennünket ottani életkörülm ényeiről és m un
kaviszonyairól.

Mielőtt m agyarnyelvű hibátlan  leírásából 
— engedélyével — az alább következőket kö
zölnénk, néhány megjegyzést kell előrebocsá- 
tanunk. M int látn i fogjuk, bem utatja az auszt
ráliai geológusi m unkát, bizonyára azonban en
nek csak egyik fajtájá t. Nem szól arról, hogy 
m ilyen megbízással, célkitűzéssel, m ilyen lép
tékű térképezés keretében dolgozik. Pedig eze
ket fontos volna ism erni a  leírtak  teljes érté
keléséhez. Valószínűleg azonban átnézetes föld
tani, rétegtani tanulm ányokat folytat, m ert 
nehezen hihető és ma m ár nekünk igen furcsa 
volna, ha konkrét nyersanyagkutatást vagy 
részletes térképezést ilyen szervezetlenségben 
végeznének e távoli földrészen.

Ezek figyelem bevételével idézzük levelét, 
amely végeredm ényben érdekes képet nyú jt az 
ausztrál geológusok élet- és m unkakörülm ényei
ről.

,,Budapesten születtem  1931 február 7-én. 
Apám dr. Földváry László erdőm érnök, itt 
A usztráliában kultúrm érnöki téren  dolgozik. A 
második világháború vége felé kerü ltünk  el 
otthonról. Bajorországban éltünk 1950-ig. Ott 
fejeztem  be középiskolai tanulm ányaim at. Az 
első években Ausztráliában kon trak t a la tt vol
tunk, gyárakban dolgoztam, bevándorlás csak

ipari m unkavállalói szerződéssel volt lehetséges. 
Esti tanulással megszereztem az ausztráliai 
érettségit. (Legjobb eredm ényem  az angolból 
volt) Azután további sok évi esti tanulással, m ár 
m int családapa ausztrál feleséggel és négy gyer
mekkel, megszereztem az itteni geológiai dip
lom át (Science degree) a  tudom ányos fakultás 
esti tagozatán. Ez az ünnepélyes avatással te
kercsalakú diplom ával (Bachelor of Science) 
adott képesítés megfelel az otthoni egyetemi 
oklevélnek. Angol rendszer szerint, m int kép
zett okleveles geológus dolgozhatok egyetemen, 
tan íthatok  középiskolában, m űködhetek m úzeu
mokban, m agánvállalatoknál, földtani intézet
ben, sőt megfelelő gyakorlattal és önbizalom
mal magán szakértőként is. Esti hallgató ko
romban az U niversity of N. W .-en voltam  nap
közben laboráns. 1956-ban lettem  ausztrál ál
lampolgár, 1957-ben nősültem, 1964-ben kap
tam  meg diplomámat. Most a M aster of Scien
ce (M. Se.) tanulm ányon dolgozom, ami u tán  a 
legmagasabb doktori fokozat következik.”

„Itteni geológusi m unkaterületem ről any- 
nyit mondhatok, hogy m indenütt nehéz a geo
lógus m unkája, s A usztrália sem kivétel. Csa
tangolni kell egyedül, vagy csoportosan, gya
log, kerékpáron, vagy gépkocsival, de ideálisan 
,,landlover”-on (a geológusok álma: angol gyárt
m ányú négykerék hajtásos gépkocsi), gyakran 
olyan borzalmasan elhagyatott területeken, 
am elyeket itt „never-never”-nek (soha semmi), 
vagy „no-m an’s land”-nek (senkiföldje) nevez
nek. Nem is szólva a teljes sivatagokról (Simp- 
son-sivatag), m ocsarakba is elkerülünk a tró
pusi Ér.zak-Queenslandben, kitéve a légyrajok
nak, a mérges kígyók és skorpiók veszélyének, 
a napsütés hőségének, víz nélküli szomjazás- 
nak. Kezünkben iránytű, kalapács és térkép, 
vagy ennek hiányában csak légifelvétel. Reg
gelire m agunk főzünk tábortűzön, vacsorára 
ugyancsak önállóak vagyunk; végülis a csilla
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gok alatt sátorban, vagy elhagyott farm er (pa
raszt) házakban alszunk. Ilyen az ausztráliai 
geológusok cigány élete. Sok megható tö rténe
tet lehetne elm ondani az ausztráliai geológu
sok kitartásáról, edzettségéről és odaadásáról.” 

„Magam m unkája ma is ilyen keretekben, 
egyszerű eszközökkel történik. Területem en 
egyedül, az oda jutásig gépkocsival járok, a 
hegyek, dom bvonulatok lábáig rossz, k iép ítet
len erdei utakon, ösvényeken, m ajd a hegy vo
nulatok sziklás, sokszor sűrű erdős térszínén, 
gyalogosan. A kibukkanó kőzetösszletek vas
tagságát mérőszalaggal (ami elég nehéz egyedül) 
és rétegdőlés Brunton-iránytű-hajlásm érő meg
határozással végzem. Sajnos, rétegdőlés és csa
pás nem mindig adódik. Abney-kéziszintezőt, 
mérőasztalt, teodolitot nem használhatok, ah
hoz m unkatárs, segítség kellene. Kalapácsom 
egyik oldala csákányszerű: papír, vagy vászon
zacskó, csomagolópapír, kézinagyító, elsősegély
készlet, csokoládé, gyufa, kötél, zsebkés, állan
dóan velem  van. Magassági szintvonalak meg
határozására két barom étert használok egyszer
re; m inden leolvasást azonnal jegyzőkönyvbe 
írok. A gépkocsi itt különösen hasznos, m ert 
gyorsan elju thatok más pontokra, ami lerövi
díti a mérési időtartam ot egy standard  adott 
állandó, és a kiszám ítandó pont között. A hegy
tetőkön term észetesen gyalog kell járnom . A 
számításokat otthon logarlécen végzem. Űj-Dál- 
Wales keletibb, lakottab részeiről, galam int a 
többi államokról is vannak színvonalas kato
nai térképek, ott tehát ilyen barom etrikus 
szintvonal szám ításokra nincs szükség. I tt azon
ban sokszor sorozatos barom etrikus szintvo
nalméréseket végzek, egyenes vonalon 200— 
°00 m  távolságú méréspontokon. Lehetőleg egy 
zsebkönyvet is viszek, s van egy általam  ösz- 
"zeállított m iniatűr rajzpapírra rendszeresen 
m egírt kis „bibliám ”, m inden idevaló tudni
valóval. Azonkívül legalább az autóban ta r 
tom a gyakorlati földtani szakkönyvet is. 
(Lahee: Field Geology: Compton: M anual of 
Field Geology). Erről a Sydney-től nyugatra,

m integy 400 km -re levő területem ről szintvo
nalas részletes, katonai térkép (1 mfd =  1 inch) 
nincs, tehá t csak légifelvétel alapján dolgozom. 
Ezekre puha piros ceruzával lehet írn i —  ra j
zolni is; két egymás m elletti lapot sztereosz- 
kóp alá téve három  dimenziósán is m utatko
zik. Fontosabb részek felnagyításával, m inden 
fát bokrot is feltüntet. Földtani térkép a la
pul, részletes és pontos, úgynevezett „parish” 
(anya- vagy alap) térképek használhatók (1 
mfd =  2 inch =  5 cm = 1,6 km). Ezeken utak, 
magassági adatok, vasútvonalak, folyók, pata
kok, farm - birtokhatárok vannak, ami hasznos 
és szükséges egy-egy lelőhely pontos m eghatá
rozásához. R uházatunk többnyire rövid nadrág, 
rövidujjú  ing, bakancs, az elm aradhatatlan há
tizsákkal. A csoportos m unka hasonló módon 
történik.”

Egyelőre enny it idegenbe szakadt k a rtá r
sunk példam utató, nagy h ivatástudatra valló, 
lelkes geológus működéséről. T artjuk  vele köl
csönös okulással kapcsolatunkat, s elszigetelt
ségében segítjük m agyar nyelvtudásának fenn
tartását. Magunk jó h íré t is növeljük veié. 
M egkaptuk A usztrália ez évben kiadott széf 
földtani térképét, s vázolta részünkre rövider 
A usztrália földtani megismerésének és té rké
pezésének történetét, am inek kivonatos köz
lésére még visszatérünk. Érdeklődésünkre szá
m ot ta r th a t ez, m ert A usztráliában több m a
gyar kutató  is járt, sőt Jablonszki Jenő a rany
diplomás honfitársunk közel négy évtized 
előtt, jelentős, sajnos publikálatlan fölfedező 
olajföldtani m unkát és úttörő gyűjtéseket is 
végzett. M egem lítjük m ég azt is, hogy Magyar- 
ország első földtani útleírója, az angol szár
mazású Townson, R. (Travels in Hungary, Lon
don, 1793; francia fordításban Voyage en 
Hongrie, Paris, 1803). 1807-ben Ausztráliában 
telepedett le, s m int vagyonos farm er Auszt
rália geológus előőrseként működött, 1827-ben 
Sydney m elletti b irtokán (Parram atta) halt 
meg és ott is van eltem etve. ,

Dr. h. e. Vadász Elemér
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