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Emlékezzünk Dr. Barlai Zoltán
szakmai életútjára!

Barlai Zoltán 1926. október 1-én született Lentiben.
Nagyapja Barlai Béla, Selmecbányán végzett kohómér-

nök, majd ugyanott főiskolai tanár volt. Édesapja, Barlai 
Ervin, Sopronban kapott erdészmérnöki oklevelet. Barlai 
Ervint mint neves szakembert az erdészek és faipari szak-
emberek még mindig számon tartják és ápolják emlékét. Ezt 
fejezi ki a 2008-ben leleplezett emléktábla is [1].

Az elemi iskola I–IV. osztályát Lentiben végezte, közép-
iskolai tanulmányait a budapesti evangélikus (fasori) gim-
náziumban kezdte (I–V. osztály), majd édesapja Munkácsra 
helyezése után a munkácsi Árpád fejedelem gimnáziumban 
fejezte be, ahol 1944-ben kitüntetéssel érettségizett. Itt ru-
szin nyelvet is tanult, ami később nyilván megkönnyítette a 
kandidátusi orosz nyelvvizsga letételét.

Még ugyanazon évben felvették a József Nádor Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karára. Je-
les minősítésű oklevelét 1950 júniusában kapta meg, ezután 
azonnal a Dunántúli Ásványolajipari Központ irányítása 
alatt álló kutatóvállalatnál helyezkedett el Nagykanizsán.

Itt, engedve tudásvágyának, valamint felhasználva a kí-
nálkozó alkalmat [2], olajmérnökképzésben vett részt, 
amelynek eredményeként 1952-ben Sopronban jelesen kép-
zett okleveles olajmérnöknek nyilvánította a Nehézipari 
Műszaki Egyetem.

Munkába állásától kezdve érdekelte a mélyfúrási geofi zi-
ka, a karotázsmérések elméleti háttere, technikája és kiérté-
kelése. Már 1953-ban nagy volumenű átfogó tudományos 
közleménnyel jelentkezett, összefoglalva ebben az akkor 
ismert idevágó eredményeket, felvázolva a további lehető-
ségeket és központi témává téve a permeabilitás meghatáro-
zásának kezdetektől fogva bonyolult kérdéskörét.

Tehetségét látva az olajipar akkori főgeofi zikusa, Dr. 
Scheffer Viktor kérésére Budapestre helyezik, ahol a mély-
fúrási geofi zika irányítója lett. Beosztását nagy felelősség-
gel fogta fel, erről tanúskodik 1957-ben megjelent, hosz-
szabb lélegzetű összefoglaló jellegű munkája [4].

Ebben az időben már meghívott előadó volt Sopronban. 
Logikusan felépített és didaktikailag könnyen érthető, a fi -
gyelmet nagymértékben lekötő karotázs előadásai [5] oly 
lebilincselők voltak, hogy több hallgató pályaválasztását 
egész életükre kihatóan befolyásolták [6]. Ragyogó szakmai 
és pedagógiai képességeit felismerve őt küldte ki az olajipar 
vezetősége 1959-ben, hogy többhetes tanfolyamon oktassa 
az NDK későbbi interpretátorait. A kiképzés kompletten át-
fogta a kőzetek elektromos és tárolótulajdonságait, valamint 
azok fúrólyukmérésekkel történő meghatározását [7].

Ugyanakkor részt vett a geofi zikai szakmunkások képzé-
sében is. Társszerzője volt „A mélyfúrási geofi zikai szak-
munkás” című oktatási jegyzetnek, amelyet Jesch Aladár 
szerkesztett, és amelyet mintegy 20 év múlva egy munkakö-
zösség, melynek Barlai Zoltán ismét tagja volt, az olajipari 
és más geofi zikai szakterületeken mutatkozó érdeklődés ki-
elégítésére is átdolgozva és kibővítve ismételten megjelen-
tetett [8]. Egyetemi kéziratai közül kiemelendő a többször is 
kiadott értelmezési jegyzet [9].

Oktatói, tudományos rendszerező tevékenységének to-
vábbi bizonyítéka az 1971-ben megjelent kétkötetes mono-
grafi kus jellegű munkája [36].

Barlai Zoltánt ezekben az években a következő nagy 
problémák foglalkoztatták:
 – A mai szemmel nézve nagyon hézagos műszerpark miatt 
a porozitás meghatározása elsősorban az ellenállásméré-
sekre és az Archie-képletre támaszkodott. Törekedni kel-
lett tehát az érintetlen kőzet ellenállásának minél ponto-
sabb meghatározására, a fúrólyuk, az iszap, az infi ltrált 
zóna befolyásának csökkentésére.

 – Archie 1942-ben még nem vezető (kvarc) szemcsékből 
álló és ezek pórusterét kitöltő, elektromosan vezető (ré-
teg-) vízből álló kőzetmodellel számolt. Az elképzelés 
fi nomításán számos geofi zikus dolgozott. Barlai fi gyelme 
fokozatosan kiterjedt a szilárd kőzetváz ásványi összeté-
telére, a szemcseméret eloszlására, a pórusvizek ionösz-
szetételére és -tartalmára. E vonatkozásban számos köz-
leménye jelent meg [10–12].

 – Az ellenállásmérésben, különösen a nagy ellenállású tá-
rolókban, jelentős előrelépést lehetett remélni az automa-
tikusan fókuszált árammal dolgozó laterolog eljárástól, 
amelyet H. G. Doll 1950-ben javasolt. Barlai Zoltán mun-
katársaival néhány éven belül teljesen önállóan, alapjai-
ban új laterolog műszert fejlesztett ki, amelyre több sza-
badalmat is kapott [13, 14]. A laterolog szondacsalád rö-
videsen a mérési választék állandó tagja lett. A laterolog 
műszereket az OGIL, a Gamma Művek, a Műszerkutató 
Intézet és az ELGI is gyártotta.

 – Megemlítendő, hogy módszereket dolgozott ki egyes, az 
ellenállásmérések kiértékelésében fontos paraméterek (ré-
tegvíz-ellenállás, formációfaktor, stb.) laboratóriumi meg-
határozására, és egy kis mérőrészleget szervezett, amely 
hosszú évekig sok-sok adattal segítette az interpretációt.

A magyar olajipar vezetésében beálló változások miatt 
Dr. Scheffer Viktor Lipcsébe ment egyetemi oktatónak, 
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Barlai Zoltán pedig az OKGT Laboratóriumi Főosztályára 
került. Így az OKGT mint középirányító szerv hosszabb 
időre szeizmikus, geomágneses és gravitációs szakember 
nélkül maradt, a karotázs-műszerépítésben és kiértékelés-
ben legtapasztaltabb szaktekintély pedig az operatív irányí-
táson kívül rekedt.

Egyes javaslatait mégis elfogadták. Nagy gyakorlati elő-
relépés volt a tárolórétegek kategorizálása I-től IV-ig, amely 
tömör, de a kutatás más szakterületein dolgozók számára is 
gyors és biztos képet adott azok értékéről. (Pl. I. kategória: 
biztosan szénhidrogén-tároló, tárolási paraméterei – hasz-
nos porozitás, telítettség stb. – meghatározhatóak, II. kate-
gória: valószínűleg szénhidrogén-tároló, egyes rezervoár-
mechanikai jellemzői nem vagy csak nagyobb hibával hatá-
rozhatók meg, és így tovább15.

Rengeteg energiát fordított az ellenállásmérések modelle-
zési feltételeinek megteremtésére, azonban nagy tervét, az 
„elektrointegrátort” anyagi eszközök híján nem tudta meg-
építeni [16, 32]. Másik nagy vállalkozását azonban siker 
koronázta. Fölsz Atilla matematikussal együtt kidolgozta a 
teljes laterolog eltérési görbesereget a Nehézipari Miniszté-
rium kutatóközpontjában 1962-ben üzembeállított Elliot–
803-as számítógépen. Sajnos ezek nyomdai kiadását ismét 
anyagi nehézségek gátolták, pedig ezt a segédletet az akkor 
már meginduló laterolog műszerexport feltétlenül igényelte 
volna.

Rendszeresen részt vett fejlesztései terepi kipróbálásában 
és ellenőrzésében. Jelen sorok szerzője, akkor a mérőcso-
port vezetőként, több ízben segédkezett neki kísérleti szel-
vényezésekben, és profi tált szakmai kommentárjaiból.

Közben gondot fordított a karbonátos összletek értelme-
zési problémáira is. Sokat foglalkozott az 50–60-as években 
feltárt új délnyugat-dunántúli mezőkkel [17]. E kérdéskörre, 
különösen a nyitott és zárt hasadékok kimutatására a későb-
bi években is többször visszatért [33, 34].

Aktív tagja volt a Magyar Geofi zikusok Egyesületének. 
1964–1966 között titkára, majd 1966–1978 között elnöke 
volt a mélyfúrás-geofi zikai szakosztálynak.

1966-ben védte meg a műszaki tudományok kandidátusi 
értekezését [18], 1967-ben a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Bányamérnöki Kara műszaki doktorrá avatja. 1974-ben 
akadémiai doktori fokozatot nyert [19].

Ezekben az években tudatosan törekedett arra, hogy mun-
kássága a Magyar Tudományos Akadémia fórumain is meg-
jelenjen, bár tudta, hogy szűkebb szakterülete ott kisebb ér-
deklődésre talál [10, 20, 21]. Részben ez utóbbi körülmény, 
részben teljesen apolitikus magatartása lehetett az oka an-
nak, hogy bár tudományát elismerten és különösen magas 
színvonalon, alkotó módon művelte, nem lett akadémikus. 
Munkáját bizonyos fokig azért elismerték. 1976-ban a MTA 
Geofi zikai Tudományos Bizottság elnökévé választották.

Az OGIL 1967-ben alakult meg az OKGT vállalataként. 
A Kútgeofi zikai Osztályt Dr. Barlai Zoltán vezette, ez két 
részlegből állt: elméleti és értelmezési, valamint műszerfej-
lesztési csoportból.

Az elméleti és értelmező tevékenység három, egymással 
szoros kapcsolatban álló területre terjedt ki:

 – elméleti, módszertani és alkalmazási kérdések,
 – a tárolók legfontosabb kőzetfi zikai jellemzői és a szelvé-

nyekkel mért paraméterek közötti kapcsolat,
 – a szelvényértelmezés algoritmusa és annak gépi megva-

lósítása.

Az interpretáció mindig gyakorlatorientált volt és a hazai 
legfontosabb szénhidrogén-tárolókra (elsősorban az algyői 
telepekre) irányult.

Az összetett litológiájú tárolók értelmezésének kidolgo-
zását többéves elméleti munka alapozta meg. A komplex 
karotázsértelmezés során az optimális, pszeudo- és 
mikrolaterolog szelvényekből a valódi ellenállást, valamint 
több porozitáskövető szelvény felhasználásával az effektív 
porozitást meghatározva szolgáltatták a rezervoárgeológia 
és a műveléstervezés számára a készletszámításhoz szüksé-
ges tárolóparamétereket.

A szelvényértelmezés fejlesztése kezdetben Hewlett–
Packard gépeken folyt. Számos program készült egyes rész-
feladatok megoldására:

 – szelvénykorrekciók,
 – transzformációk,
 – ellenállásszámítás LL-szelvényekből,
 – effektív porozitás, mészkőtárolóknál repedéses porozitás 

meghatározása,
 – izovolparaméterek számítása.

Ezeket a munkákat TPA-70 számítógépre is átvitték. A 
programok a készülő interaktív karotázsértelmező rendszer 
(KÉR) előkészítését képezték. Megkezdték a mélyfúrási 
geofi zikai adattár összeállítását is.

A műszerfejlesztési csoport legfontosabb eredményei eb-
ben az időben:

 – nagy nyomás- és hőtűrésű szondafej és -csatlakozó,
 – modern laterolog műszercsalád, kis érszámú és kétcsator-

nás laterolog műszertípus,
 – nyitható-zárható karos szondarendszerek,
 – akusztikus műszerek terén a cementlog szonda és felszíni 

mérő egység.

Ambiciózusan dolgozott eredményeinek külföldi megis-
mertetésén. Rendkívüli szaktudását mérlegelve az olajipar 
felsőbb vezetői több ízben lehetővé tették azt, hogy nagy 
nemzetközi rendezvényeken előadhasson, ill. részt vehes-
sen [22–32]. Nevét a nemzetközi szaktudomány is fokoza-
tosan megismerte, és eredményeit elismerte. Ezt igazolja, 
hogy önálló szerzője lett Crain, E.R. globális petrofi zikai és 
mélyfurás-geofi zikai műve több fejezetének, más fejezetek 
összeállításában pedig közreműködött [35]. Közleményeire 
nemzetközi publikációkban is sokan hivatkoztak, a valósá-
got messzemenően megközelítő és földtani, rezervoármér-
nöki szempontból nagy hűséggel leíró kőzetmodellje az 
USA szakköreiben feltűnést keltett [47].

Barlai Zoltán karrierjét egy, a korra jellemző eset döntő 
módon befolyásolta: 1974 szeptemberében a Lengyelország-
ban tartott geofi zikai szimpózium fogadása után Barlai meg-
szólta az OKGT egyik pártvezetőjét, aki ittas állapotban fel-
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tűnést keltett. Az eset következménye az lett, hogy Budapes-
ten az illetékes kerületi pártbizottság és a Külügyminisztéri-
um összefogásával eljárást akartak indítani ellene, miszerint ő 
az Egyesült Államok ügynöke, aki kémtevékenységet folytat.

Bár a vádak bizonyíthatatlanok voltak, néhány hónapon 
belül leváltották osztályvezetői beosztásából, és egyre több 
nehézséggel kellett szembenéznie [56]. Ebben a szituáció-
ban Bese Vilmos, az OKGT volt vezérigazgatója – aki tudo-
mással bírt a zaklatásokról – felajánlotta, hogy a Tesco kül-
kereskedelmi vállalat révén líbiai álláshoz juttatja. Így ke-
rült Tripoliba, ahol kezdetben az El Fateh Egyetemen a 
FORTRAN számítógépes programozási nyelvre oktatta a 
hallgatókat. Később szűkebb szakmájában elméleti munkát 
végezhetett, majd ugyanitt megalapította az olajipari tan-
szék (Faculty of Petroleum Engineering) szelvényértelme-
zési részlegét, mely azóta is működik [37]. Tovább művelte 
szűkebb szakterületét, munkájáról a legkompetensebb fóru-
mokon számolt be [30–32, 38].

1982-ben visszajött Magyarországra, munkahelye most 
már a békásmegyeri SZKFI-ben volt, azonban itt nem érezte 
jól magát, így rövidesen az ELGI-ben állt munkába mint 
tudományos tanácsadó.

Itt kezdetben abban reménykedett, hogy a már korábban 
kiérlelt új műszerelképzeléseit megvalósíthatja, pl. az an-
izotrópiaszondát [34]. Sajnos erre nem került sor [51]. Az 
ELGI karotázsértelmezési munkáinál rendkívüli szaktudá-
sát és olajipari tapasztalatait a lehetségesnél kisebb mérték-
ben hasznosították. Kivétel persze akadt [52].

1984–1988 között előadásokat tartott az ELTE-n a mély-
fúrási geofi zika egyes speciális kérdésköreiről és az új ered-
ményekről.

Külföldi hallgatóknak graduális és posztgraduális képzés 
keretében 1986–1990 között angol nyelven adott elő. Aspi-
ránsvezető is volt, a jelölt sikeresen megvédte kandidátusi 
értekezését.

Szakmai tudása, kedves, de határozott fellépése tekintélyt 
vívott ki a hallgatóság körében. Különösen a külföldi hall-
gatók között volt népszerű, sokszor az előadások után is 
hosszan beszélgetett velük, szivarfüstjének jellegzetes illata 
bejárta a tanszéket (nem mindenki örömére).

Szakmai kapcsolatot épített ki a tanszék kollégáival, új 
módszerek, eszközök kifejlesztésére közös kutatásokat kez-
deményezett. Értő módon ismerte a legújabb eredményeket, 
kedvet csinált a közös munkához.

Magas szintű oktatói tevékenysége elismeréseként a műve-
lődési miniszter 1986-ban címzetes egyetemi tanárrá nevezte 
ki. Ennek a megbecsülésnek nagyon örült, ugyanakkor egyéb 
(állami, munkahelyi) kitüntetéseit nem tartotta számon.

Nagyrészt az ő ösztönzésére és tevékeny közreműködésé-
vel alakult meg 1988 novemberében a Society of Petro-
physicists and Well Log Analysts (SPWLA) Budapest 
Chapter, melynek első elnöke lett [39]. A Budapest Chapter 
két év múlva már megrendezhette a 13. Európai Mélyfúrási 
Geofi zikai Szimpóziumát és Műszerkiállítását is, amelyen 
17 országból 247 résztvevő 47 előadást hallhatott. Barlai 
természetesen mindkét alkalommal előadó volt [40, 42]. A 
világszervezet magyar részlege azóta is aktívan működik.

1991-ben kéri nyugdíjazását. Indokai, mint írja: „életko-
rom, 65 év, és Intézetünk nehéz gazdasági helyzete”. Ugyan-
akkor felajánlja, hogy: „a nyugdíjaztatás folyamán és utána 
is igyekszem segíteni Intézetünket és szakembereinket kül-
földi munkalehetőségek megteremtésével”.

Ezt kővetően,1992 márciusától, kihasználva a szabad 
külföldi munkavállalás lehetőségét, korábbi aspiránsa, B. A. 
Belgasem segítségével, Barlai Zoltán négy munkatársával 
már Tripoliban, a Petroleum Research Centre-ben (PRC) 
dolgozott. A PRC-beli magyar csoport feladata volt egy, a 
geofi zikai méréseken alapuló számítógépes értelmezési 
rendszer kidolgozása és alkalmazásba vétele, az elért ered-
mények átadása a PRC szakembereinek, hogy azok az értel-
mezési rendszert használni tudják [37].

Az elkészült FlexInLog programrendszert a PRC vezető-
je és Barlai Zoltán 2000-ben mutatta be a Tripoliban első 
ízben megrendezett szelvényértelmezési szimpóziumon. A 
rendezvényen 30 előadásból négyet a Barlai-csoport tagjai 
tartottak. A több részegységből álló program a karo tázs-
méréseket egy rendszer egészének tekinti, amelynek lénye-
ges komponense maga a megismerni kívánt kőzettér. A kö-
zös alkotó, a kőzettér miatt a mérésfajták nem függetlenek 
egymástól, tehát a rendszerdinamika matematikai algorit-
musa előnyösen alkalmazható. A jó eredmények eléréséhez 
alapos geológiai, geofi zikai tudásra van szükség.

A FlexInLog software fl exibilis, mert alkalmazkodik a 
ténylegesen mért szelvényekhez, ezért régebbi adatok fel-
dolgozása is lehetséges, valamint integrált, mivel az értel-
mezési eljárást magokon mért adatokkal, rétegvizsgálati 
eredményekkel és leművelési információkkal állandóan fi -
nomítják. Az algoritmus statisztikai és valószínűségi alapon 
túlhatározott, sztochasztikus jellegű, ami lehetőséget ad a 
számított eredmények pontosságának fokozására, az output 
eredmények pedig meghaladják az elsődleges feladatként 
determinált paramétereket.

Barlai Zoltán és a magyar csoport 2002. március 31-én 
fejezte be líbiai munkáját. A helyi jogszabályok szerint 
ugyanis Líbiában külföldi munkavállalókat csak 70 éves ko-
rukig foglalkoztathattak. Ekkor ő már 75 éves volt.

Budapesten saját otthonában is aktívan dolgozott, és ál-
landó munkakapcsolatot tartott líbiai és magyar kollégáival 
egészen haláláig. Ennek keretében több bonyolult értelme-
zési feladatot oldott meg. Tevékenységének folytatásáról 
egy késői szabadalmi bejelentése is tanúskodik [44].

Utolsó éveiben egy nagy összefoglaló művön dolgozott, 
amelyben a szelvényértelmezést már teljesen probalisztikus 
szemlélettel építi fel. E könyv iránt az SPWLA (USA) veze-
tősége is nagy érdeklődést mutatott, ezért munkatársai vizs-
gálják a könyv kiadhatóságát [48].

A FlexInLog rendszert is állandóan továbbfejleszti, szá-
mos új mérést (Sonic Array Tool, Microimages, Nuclear 
Magnetic Resonance, Dual Dipmeter Tool, etc.) vonva be az 
input adatokba [45, 46].

Dr. Barlai Zoltán 2013. május 28-án hunyt el.

Dr. Deres János
E-mail: jderes@deresconsult.hu
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A szerző megjegyzése: Dr. Barlai Zoltán gazdag szakmai 
életútjának fenti rövid összefoglalására az iránta érzett tisz-
teleten túl számos kollégájának bíztatása és támogatása sar-
kallt. Ajánlom a fi atalabb geofi zikus nemzedékeknek, hogy 
tanulmányozzák, hasznosítsák komplex szemléletét, mé-
lyen szántó problémafelfogását, becsüljék meg eredménye-
it. Meggyőződésem, hogy nevének említése nélkül nem be-
szélhetünk vagy írhatunk a magyar mélyfúrási geofi zika 
történetéről, de hiányos az a tankönyv vagy disszertáció is, 
amelyik e tárgykörben munkáját mellőzi.

A szakmai összefoglalót záró hivatkozás- és irodalom-
jegyzék korántsem teljes, mélyebb érdeklődés esetén bővít-
hető.

Munkámat számos szóbeli és írásos információ segítette. 
Ezek közül ki is kell emelnem Ribiczei Péter támogatását, 
aki azt is lehetővé tette, hogy Dr. Barlai Zoltán személyes, 
hivatalos irataiba is betekinthessek.
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