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Сөз басы
ұрметті оқырман, қолыңыздағы Марат Қорқытұлы жайлы естеліктер жи-
нағына осы дара тұлғаның замандастары, дос-жарандары, жақындары 
жазған әсерлі естеліктерімен қатар, оның өз қолымен жазған жазбалары, 

жасаған баяндамалары да енген. Бұл кітаптың әрбір бетін ашқан сайын басты кейіп-
кердің бейнесі жаңа қырынан көріне бастайды. Естеліктерден Қазақстан Республика-
сының мұнай саласына еңбегі сіңген, өзіндік ізі қалған Байзақов Марат атты азаматтың 
өмірде қандай адам, қандай маман, іскер басшы, алымды өндіріс ұйымдастырушысы, 
білікті ғалым болғанын, қандай адамдармен араласып, қандай ортада өсіп, қызмет ет-
кенін, еліне қандай еңбек сіңіргенін көріп, кейінгі ұрпаққа қалдырған аманатын бағам- 
дауға әбден болады. Бұл азаматтың мына жалған фәниде тағлымға толы өмір сүргенін, 
қысқа ғұмырында жақсы істерімен артына жақсы атын қалдырғанын, жан-жағындағы 
адамдардың барлығымен де жылы араласып, жұртқа қадірлі болғанын барлығымыз 
да білеміз. Қандай қызмет атқарса да, қай ұжымда, қандай ортада жүрсе де, сөйлеген 
сөзіне істеген ісі сай болып, жүрген ортасына сыйлы бола білді. 

Біздің кейіпкеріміздің елге сыйлы болуының бір сыры оның адамгершілік қасие- 
тінің жоғары деңгейде болғандығынан деп түсінемін. Ол жайында кез келген адам-
мен сөйлесе қалсаңыз, ол адам Марат Қорқытұлының мәдениеттілігін, қарапайым-
дылығын, ешкімге тәуелді болмай, жалтақтамай тіке жүретінін, өз ойын, пікірін ашық 
айтатынын, қасындағы жолдастарының айтқан ойларымен, пікірлерімен санасатын-
дығын айтары анық. Негізінде, «мәдениетті адам өзін-өзі қарапайым, табиғи жағдайда 
ұстайды, кез келген жерде бірдей мінез көрсетеді, өзін қоршаған басқа адамдармен қа-
рым-қатынас орнатқанда олардың қызметіне, лауазымына, туысқандық байланысына 
қарамайды, керісінше олардың кісілігіне, мәдениеттілігіне қарап қарым-қатынас жа-
сайды. Ол өз-өзіне сын көзбен, өз ісіне жауапкершілікпен қарайды. Өз пікірін өткізуге 
тырыспай, басқаларды да тыңдайды. Жалпы алғанда, басқа адамдардың өз пікіріне, 
іс-әрекетіне көзқарасын бағалау – адам мәдениетінің көрсеткіші» деген анықтама бар. 
Марат Қорқытұлының өмір жолында жақын араласқан адамдарына қарайтын болсақ, 
бұл анықтама дәл өзі жайлы жазылған ба деп қалуға да болар еді. 
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Керемет адамдармен, бірегей тұлғалармен, ойлы, мәдениетті жандармен ара-
ласқанынан-ақ біраз нәрседен хабар алуға болады. Осы кітапта да сондай өрелі ой 
иелерінің Марат Қорқытұлы жайында жазған естеліктері баршылық. Адам – қоғам-
ның мүшесі, соның ішінде өмір сүреді, одан тыс қала алмайды. Адамды табиғат жа-
ратқанымен, оны өсіріп, тәрбиелейтін – қоғам. Неміс ақыны И.Бехер: «Адамдар тек 
адамдар арасында ғана адам бола алады», – деген. Адам өмірі қатынастар мен өзара 
қатынастардан тұрады. Тамақ ішу, киіну, үй болу қаншалықты табиғи қажеттілік 
болса, басқалармен қарым-қатынас та солай болуы керек. Кәсіби, әлеуметтік, жеке 
адамдар арасындағы қатынас біздің ортамыздың сипатын анықтайды. Адамдармен 
жақсы қарым-қатынас орнату бедел мен адамгершілікті ажарландыра түседі. Марат 
Қорқытұлы осы қағидаттарды жақсы түсінгенін, санасына мықтап сіңіргенін, сон-
дықтан да қарым-қатынас орнататын адамдарының адами қасиеттеріне, адамгер-
шілігіне үлкен мән бергенін, талғаммен келгенін байқау қиын бола қоймас. Кітапты 
оқу барысында осы айтылғандарды өздеріңіз де байқайтын боласыздар деп ойлаймын.   

«Өлім де – сын» дейді қазағым. Қазақтың сынамайтын жері болсайшы?! Арыс-
тай азаматынан айырылып, қайғыдан қан жұтып жатқан жерде де қазекең сына-
уын қоймайтыны, сын көзбен әр нәрсені «қалт жібермей, өз еркінен тыс бағып 
тұратыны» – белгілі жайт. 

Маратпен қоштасуға аяқ жетер жердегі еліміздің мұнай саласының бірталай тар-
ландары жиналды. Жаназа намазына жиналған халықтың санына жету мүмкін бол-
мады, жанашыр достары мен өмір жолында сыйласып өткен қарапайым халық көп 
жиналды, аза тұтты, абзал азаматтың артында қалған отбасымен бірге қайғырды, 
ағайын-туғандарына көңіл айтты. Намаздың алдында қаралы митинг болып, өңір 
әкімі Н.А. Ноғаев бастап, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген ардагер мұнай-
шылар, қоғам қайраткерлері, есімдері ел аузында жүрген Ұ. Қарабалин, Б. Ізмұхам-
бетов, С. Дәукей сияқты достары қоштасу сөздерін арнады, марқұмның еліміздің 
мұнай саласын дамытуға қосқан зор үлесін атап өтті. Осылайша Марат досым қазақ 
айтатын бұл сыннан да зор абыроймен өтті. 

Қазақта «Құрдастың құдайы бір» деген сөз бар. Құдайға қарсы сөз айтуға бола қой-
мас, бірақ Мараттай құрдас досымнан ертелеу айырған оған аздаған өкпем бар екені 
жасырын емес. Басқасын былай қойғанда, Марат екеуіміздің болашаққа жоспар құрған 
біраз жобаларымыз бар еді, соларды аяғына жеткізе алмай, арамыздан асығыс аттан-
ды. Қазақтар бұндайда «Жақсы адам ол жаққа да керек» деп өзін-өзі жұбатады. Мен 
де Марат досым Құдайға да керек болған ғой деп іштей қоштастым. «Жақсының бары 
білінбейді, жоғы білінеді» деген де тәмсіл бар қазағымызда. Сол айтқандай, Марат 
Қорқытұлының арамызда жоқ екендігі күн өткен сайын айқын сезілуде. 

«Орнында бар оңалар» дегендей, ұрпақтары, отбасы аман болсын, Мараттың 
көре алмай кеткен қызығын, жасай алмай кеткен жасын солар көрсін, жасасын. Бұл 
естелік кітап арқылы өскелең ұрпақ елге, халыққа қалай еңбек ету керектігін, өз 
ісіне беріле қызмет жасаудың үлгісін, адами қалыптасудың өнегесін көре алатыны 
сөзсіз. Кітап сонысымен де құнды деп ойлаймын. 

Бисенбай Бисенғалиев,
 ардагер геолог-барлаушы, «Құрмет» орденінің иегері
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Марат Қорқытұлына 
арнау

«Жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек,
Жылқыда да жылқы бар, қазанаты бір бөлек»

Өмірдің талай өрінен шалдырмай өткен ер едің,
Ортада жүре берердей, еңсесі биік өр едің.
Ортамыз толмай өзіңсіз, ойсырап қалды орының,
Жақсылардың сарқыты, арылмас тойы төр едің.

Ғылымның биік шыңына жас күніңнен талпындың,
Биікке шықтың, өрледің, алдыңнан шығып жарқын күн.
Тасынбадың, таспадың, «Ұлық болдың, кішік боп»
Үлгі болдың кішіге, сынығындай алтынның.

Жанында жүріп жақсының, шарапатын көп көрдің,
Қызығын да, қиынын өмірдің мынау өткердің.
Ескерусіз қалдырмай, аттарын артқа қалдырып,
Ұрпаққа атын таныттың келмеске сапар шеккеннің.

Жел жағында – қалқаны, ық жағында – панасы,
Бар туғанның ішінде өзің болдың дарасы.
Бауырлардың ірісі, ағайынның айбары ең,
Алла – Ұлық, ісіне бар ма адамның шарасы?

Жүз мектеп бере алмайтын тәрбиең қалды санада,
Ісіңмен үлгі болғансың әулетің менен балаңа.
«Өмірімнің мәні – балам» деп, немере сүйдің шүкір деп,
Мәрттігің менен ақтығың, аңыз боп қалды арада.

Айтатын сөзің дуалы, өткір тілді алмасым,
Қайран да мына дүние, өзіңнен артта қалғасын.
Өзіңдей болып артыңда ұрпағың қалды ізбасар,
Хайдар, Саламат, Исмаил, ісіңді алға жалғасын.

«Ұлы бардың өзі бар, қызы бардың ізі бар»
Дегенді айтқан халықтың жан жұбатар сөзі бар.
Жоқтаушы болған халқыңа, азаматтарға мың алғыс,
Аллаға шүкір, артыңда ұрпағың бар, көзің бар.

Сатимова Марияш Балтабайқызы
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БАЙЗАҚОВ МАРАТ ҚОРҚЫТҰЛЫ 

1952 жылы 6 шілдеде Гурьев облысы, Махамбет ауданының Махамбет селосында дүниеге келген. 
1975 жылы Уфа Мұнай институтын «тау-кен инженері» мамандығы бойынша бітірген. 1992 

жылы Уфа Мұнай институтының аспирантурасын бітірген.  
Техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Минералды ресурстар академия-

сының мүше-корреспонденті. Бүкіләлемдік инженер-мұнайшылар қоғамының қазақстандық секто-
рының вице-президенті (SPE). 

Еңбек жолын 1975 жылдың тамыз айында Маңғыстау бұрғылау жұмыстары басқармасында IV раз- 
рядты бұрғышының көмекшісі болып бастаған. 

1976 жылдың мамыр айынан – Қазақ Мұнай ғылыми-зерттеу және жобалау институтының ұңғы-
ларды жуу сұйықтығы бөлімінің аға инженері.

1978 жылдың қыркүйек айынан 1984 жылдың сәуір айына дейін – «Маңғыстау мұнай-газ барлау» 
кешенді экспедициясында технология бөлімінің инженері, аға инженері, ұңғыларды жуу және шеген-
деу ерітінділері зертханасының меңгерушісі. 

1984–1992 жылдар аралығында – Қазақ мұнай геологиялық бұрғылау ғылыми-зерттеу институты 
(«ҚазГБҒЗИ») бұрғылау бөлімінің меңгерушісі, 1993 жылдың қаңтар айынан – институт директоры-
ның орынбасары, 1993 жылдың қыркүйек айынан – директоры. 

2001–2002 жылдары – «Адай Петролеум Компани» («ФИОК», «Роснефть») біріккен кәсіпорны-
ның Бас директоры. 

1998 жылдың маусым айынан 2004 жылдың ақпан айына дейін – «ҚазГБҒЗИ» Президенті.
2004 жылдан 2012 жылға дейін – «Аташ компаниясы» ЖШС («ҚазМұнайТеңіз» ТМК АҚ мен 

«Лукойл Оверсиз ЛТД» біріккен кәсіпорны) Бас директоры. 
2012 жылдан 2016 жылға дейін – «Қазақ мұнай және газ ғылыми-зерттеу және жобалау институ-

ты» АҚ (ҚазҒЗЖИмұнайгаз) Ғылыми-зертханалық зерттеу орталығының директоры.
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Қаламқас, Қаражамбас, Елемес, Еспелісай, Айыршағыл, Сазтөбе және басқа да бірқатар мұнай 
кен орындарының ізашары. Каспий маңы ойпатының күрделі тау-кен геологиялық жағдайларында 
терең бұрғылау техникасы мен технологиясын жетілдіру, ұңғымаларды бұрғылау барысындағы қиын-
шылықтардың алдын алу мен салдарын жою, бұрғылау және шегендеу ерітінділерін тұрақтандыру, 
экология және қоршаған ортаны қорғау салаларындағы зерттеу жұмыстарына қатысқан.  

80-нен астам ғылыми мақаланың, 2 монографияның, 20 ғылыми есептің авторы және бірлескен 
авторы. Оның ғылыми зерттеулері Қазақстандағы ұңғымаларды бұрғылауға арналған бұрғылау ерітін-
ділерін әзірлеу жұмысының негізіне алынған. 

«Құрмет» орденімен, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» медалімен (2001), 
«Қазақстан мұнайына 100 жыл» төс белгісімен (1999), Атырау облысының әкімшілігі мен мәслиха-
тының Құрмет грамотасымен, «ҚазМұнайГаз» АҚ, «Лукойл» АҚ, «ҚазМұнайТеңіз» ТМК АҚ Құрмет 
грамоталарымен марапатталған. Қазақстан Республикасының Құрметті геолог-барлаушысы (2002).

2019 жылы 8 сәуірде дүниеден өтті.

БАЙЗАКОВ МАРАТ КОРКИТОВИЧ

Родился 6 июля 1952 года в селе Махамбет Махамбетского района Гурьевской области. 
В 1975 году окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «горный инженер». В 1992 

году окончил аспирантуру Уфимского нефтяного института. 
Кандидат технических наук, член-корреспондент Академии минеральных ресурсов Республики Ка-

захстан. Вице-президент казахстанской секции Международного общества инженеров-нефтяников (SPE). 
Свою трудовую деятельность начал в августе 1975 года помощником бурильщика IV разряда 

Мангышлакского управления буровых работ (МУБР). 
С мая 1976 года – старший инженер сектора промывочной жидкости Казахского научно-исследо-

вательского проектного института нефти. 
 С сентября 1978 года по апрель 1984 года – инженер технологического отдела, старший инженер, 

заведующий лабораторией промывочных и тампонажных растворов Комплексной экспедиции «Ман-
гышлакнефтегазразведка». 

С 1984 по 1992 год – заведующий отделом бурения, с января 1993 года – заместитель директора, с 
сентября 1993 года – директор Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного 
института (КазНИГРИ). 

С 2001 по 2002 год – генеральный директор совместного предприятия «Адай Петролеум Компани» 
(ФИОК, «Роснефть»). 

С июня 1998 года по февраль 2004 года – президент КазНИГРИ. 
С 2004 по 2012 год – генеральный директор ТОО «Компания Аташ» (совместное предприятие  

АО «МНК «КазМунайТениз» и «Лукойл Оверсиз ЛТД»). 
С 2012 по 2016 год – директор Центра научно-лабораторных исследований АО «Казахский научно- 

исследовательский и проектный институт нефти и газа» (КазНИПИмунайгаз).
Первооткрыватель нефтяных месторождений Каламкас, Каражанбас, Елемес, Еспелисай, Айша-

гыр, Сазтобе и ряда других. Принимал непосредственное участие в проведении исследований в обла-
сти совершенствования техники и технологии глубокого бурения в сложных горно-геологических ус-
ловиях Прикаспийской впадины, предупреждения и ликвидации осложнений при бурении скважин, 
стабилизации буровых и тампонажных растворов, экологии и охраны окружающей среды. 

Автор и соавтор более 80 научных статей, 2 монографий, 20 научных отчетов. Его научные иссле-
дования легли в основу разработок буровых растворов для проводки скважин в Казахстане. 

Награжден орденом «Құрмет», медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» 
(2001), нагрудным знаком «Қазақстан мұнайына 100 жыл» (1999), почетными грамотами акимата 
и маслихата Атырауской области, почетными грамотами АО «НК «КазМунайГаз», АО «Лукойл»,  
АО «МНК «КазМунайТениз». Почетный геологоразведчик Республики Казахстан (2002). 

Ушел из жизни 8 апреля 2019 года.
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Жазылар естеліктер 
ол туралы...

Жазылар естеліктер мен туралы,
Біреулер жан еді дер өр тұлғалы.

Біреулер тұлпар еді деуі де мүмкін,
Бүтінделмей кеткен бір ер-тұрманы...

Мұқағалидан артық не айту, қалай айту мүмкін?.. Біз қанша қимасақ 
та, өмір өз дегенін жасайды... Жылдар жылжыған сайын, біз өзіміз-
ге қымбат жандарды келместің сапарына шығарып саламыз, олар-

ды сағынамыз, олар жайлы естеліктерімізбен бөлісеміз... Олардың көзін көрген, 
қасында бірге жүрген жандарды көргенде, өзін көргендей болып, қуанамыз да... 
Осылай уақыт жылжып өтеді, жан жарасы жазылып кетпесе де, өткен күндердің 
елесі жүрегімізде өмір сүреді, ұмытпаймыз. «Бәріне уақыт емші» деп өзімізді жұ-
бататынымыз тағы бар. Байзақов Марат Қорқытұлы да тек өз отбасының ғана ар-
дақтысы емес, бүкіл қазақ елінің мұнайы тарихында ерен еңбегі бар, ойып алар 
орны бар азамат еді. Оның есімі біз, оны білетіндер, оның жанына жақын жандар, 
жер басып жүргенде біздің жүрегімізде өмір сүретіні, ұмытылмайтыны анық. 

Осы кітаптың шығуына үлкен үлес қосқан барлық азаматтарға, Марат Қор- 
қытұлының достары мен жолдастарына, соның ішінде Қазақстанның Еңбек Ері 
Ұзақбай Қарабалинге, «Қазақстан мұнайшы-геологтар қоғамы» қоғамдық бір-
лестігінің төрағасы Б.М. Қуандықовқа, ҚР Ғылым академиясының академигі  
С. Дәукейге, ҚР Минералды ресурстар академиясының, “ҚазГЕО” геологтар одағы-
ның президенті Б.С. Өжкеновке, «Қазақстан мұнайшы-геологтарының қоғамы» 
қоғамдық бірлестігінің вице-президенті, «Қазақстан Республикасы Мұнайшы-гео- 
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логтар қоғамының» Атырау облыстық филиалының төрағасы Қ. Тасқынбаевқа, 
ардагер геолог-барлаушы, «Құрмет» орденінің иегері Бисенбай Бисенғалиевке, 
Нұрсапа Аманжаровқа, Сүйінішбек Абуғалиевке, Нұрлыбек Хамитовке, Марат 
Қорқытұлының жары Майра Салыхқызына, Уфа Мұнай техникалық институтын 
әр жылдары бітірген түлектеріне, өз естеліктерімен бөліскен ағайындар мен туыс-
тарға шын жүрегімізден алғыс айтамыз.

Анасы Әсия мен әкесі Қорқыт



Мараттың әкесі – 
Қорқыт Байзақов. 1912–1979 ж.ж.

Мараттың анасы Әсия 1918–1999 ж.ж.

Уфа. Марат Қорқытұлы 



КЭ «МНГР» бұрғылау алаңында. М. Өрбісінов, В.А. Петров, 
Б. Сариев, Ғ.Б. Хаиров, М.Қ. Байзақов

Институттан соң әскери дайындықта
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Узакбай Карабалин
Герой Труда Казахстана

О Марате Коркитовиче 
Байзакове

Марат Коркитович всегда отличался высоким профессионализмом. По-
сле окончания института он работал, будучи еще молодым специа- 
листом, в знаменитой нефтеразведочной экспедиции «Мангышлак- 

нефтегазразведка» (в народе ее привыкли называть сокращенно – МНГР), воз-
главляемой также знаменитым лауреатом Государственной премии СССР Хале-
лом Жагпаровичем Узбекгалиевым. Те, кто работал под руководством этого чело-
века, всегда с гордостью говорят, что они прошли узбекгалиевскую школу. И это 
было оправданно, потому как именно этой экспедицией (ранее она была трестом 
«Мангышлакнефтегазразведка») были открыты практически все значимые место-
рождения на Мангистауском полуострове, включая крупнейшие Узень, Жетыбай, 
Каламкас, Каражанбас, которые стали основой для развития в этом регионе мощ-
ного нефтегазодобывающего комплекса, обеспечившего быстрое развитие нефте-
газовой отрасли Казахстана на тот период. И такие успехи достигались благодаря 
высокому уровню профессионализма всех ключевых работников организации, 
их самоотверженному труду и четкой организации деятельности подразделений. 
Некомпетентные люди здесь надолго не задерживались, потому как требования 
к специалистам и их знаниям были очень высоки. Многолетняя и плодотворная 
работа Марата Коркитовича в этом коллективе была подтверждением его принад-
лежности к числу работников «высшей пробы». 
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Марат Коркитович специализировался на буровых растворах. Нефтяники зна-
ют, что в процессе бурения скважин состояние и качество буровых растворов 
играют большую, а иногда и решающую роль в успешной проводке скважин и в 
достижении проектных глубин. 

МНГР вела разведочные буровые работы на разных участках обширного регио- 
на, геолого-технические условия в которых зачастую сильно отличались друг от 
друга, и поэтому часто приходилось в ходе бурения буквально с листа приспосаб- 
ливать буровые растворы к новым условиям.

Многие сравнивают значение буровых растворов для бурения со значением 
крови для человеческого организма. Специалистам по буровым растворам всегда 
приходится следить и регулировать химический состав компонентов в фильтрате 
растворов, регулировать его плотность, вязкость, водоотдачу, статическое напря-
жение сдвига и другие параметры. Периодически в скважинах возникают тяжелые 
осложнения или происходят аварии, например, из-за аномально высоких пласто-
вых давлений, набухания или осыпания пород на стенках скважин, разгазирова-
ния или поглощения растворов и многих других причин, возникающих по мере 
проводки скважины в неизвестные глубины. И тут вся надежда на специалиста 
по растворам, или, как их называли коллеги, «растворщика». Таким знаменитым 
растворщиком в МНГР была, например, Камка апай, которая возглавляла в экс-
педиции лабораторию по буровым и цементным растворам. Женщина – ветеран 
Великой Отечественной войны с твердым характером и бескомпромиссным от-
ношением к любому дилетанту в ее сфере деятельности. Она мало кого считала 
достойным специалистом по буровым растворам, но при этом полностью призна-
вала высокий уровень знаний и навыков своего ученика Марата Коркитовича. 

Позже, когда он перешел на работу в КазНИГРИ и его деятельность расшири-
лась на всю территорию Казахстана, это принесло соответствующее широкое при-
знание Марата Коркитовича со стороны специалистов за пределами нашей рес- 
публики: в России, Украине, Азербайджане, Узбекистане, а также специалистов 
западных компаний. И он тоже соответственно относился к своим коллегам по 
ремеслу, с которыми у него были очень тесные отношения. 

В период нашей совместной работы в КазНИГРИ мы много трудились над но-
выми рецептурами растворов, применением новейших технологий проводки сква-
жин и использованием продукции отечественных предприятий для нужд бурения 
скважин. Мы всегда работали в тесном сотрудничестве с производственными 
предприятиями. При первой же необходимости в решении проблем в бурении мы, 
не откладывая в долгий ящик, срочно выезжали на объекты, которые находились 
за сотни километров от Атырау. Решив очередную проблему, мы возвращались в 
институт и продолжали работать над научными исследованиями с целью создания 
новых методов и технологий. 

Марат всегда отличался вдумчивым отношением к различным ситуациям на 
работе и в жизни. Когда мы обсуждали подобные вопросы, он мог выдвинуть со-
вершенно новый взгляд на проблему и предлагал соответствующие методы реше-
ния. Такая креативность, по-видимому, была развита у него в связи с характером 
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его производственной деятельности, когда на скважинах часто возникали непред-
виденные обстоятельства и надо было принимать нестандартные решения. 

Он был в очень хороших и теплых отношениях со своими родственниками и 
друзьями и всегда старался оказать им посильную помощь. У него всегда проявля-
лось трепетное отношение к своим родителям. Эти чувства особенно ярко и глубо-
ко вылились в его книге «Айтарым бар, өзіңе, Әке», в которой он неожиданно для 
всех проявился как писатель, что свидетельствовало о многогранности его спо-
собностей. Я думаю, темы, раскрытые в этой книге, заставляют многих задумать-
ся о жизненных ценностях и о бренности жизни. Взгляды Марата Коркитовича 
на окружающих, на взаимоотношения людей отражают и противоречивость его 
характера. При всей доброте к людям, родственникам и коллегам, иногда он мог 
очень жестко настоять на своем в незначительных, казалось бы, вопросах, и тогда, 
чтобы сдвинуть его с этой позиции, приходилось прилагать очень большие усилия 
и долго убеждать. Такое качество характера, стоять на своем, вызывает уважение, 
хотя иногда оно приводило его самого к различным трудностям. Но и в этих слу-
чаях он мог оставаться при своем убеждении независимо от мнения окружающих. 

Разносторонность знаний, большой производственный и жизненный опыт позво-
лили Марату Коркитовичу стать первым руководителем КазНИГРИ, генеральным ди-
ректором одного из немногих в стране морских геологоразведочных предприятий – 
ТОО «Компания Аташ». Последнее потребовало от него совершенно новых знаний, 
поскольку до этого казахстанские нефтяники имели знания и опыт работы только на 
суше. А здесь надо было организовать работы на морской площади. Но ему удалось 
успешно справиться с этим вызовом и морской проект был выполнен в соответствии с 
заложенной программой геологоразведочных работ. 

Сегодня с высоты больших достижений в 120-летней истории нефтегазовой 
отрасли нашей страны мы мысленно обращаемся к тем поколениям нефтяников 
и к нашим коллегам, кто внес свою лепту в эту индустрию. Думаю, что в этом 
великом «нефтяном сооружении» есть весомые «кирпичики», заложенные нашим 
дорогим другом и соратником Маратом Коркитовичем Байзаковым, память о кото-
ром будет всегда жить в наших сердцах.
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Елбасы Н.Ә. Назарбаевпен кездескенде
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Серікбек Жусіпбекұлы Дәукей
Горный инженер-геофизик,
академик НАН РК 

Его обаянию и профессиональному 
патриотизму можно завидовать!

Марат Коркитович в первую очередь инженер и исследователь по при-
званию. Может, поэтому он так близок всем в геологической среде, 
хотя и был буровиком. Своим стремлением к исследованиям и тесной 

связи с производством он буквально вознесся к вершинам научной карьеры, став 
президентом КазНИГРИ наряду с такими выдающимися руководителями этой на-
учной организации, как С.Е. Чакабаев, Т.Н. Джумагалиев, С.У. Утегалиев, и поль-
зовался высоким авторитетом и среди подчиненных, и в среде геологов и нефтя-
ников. 

Производственные достижения, научный вклад в развитие отрасли отмечены 
первым в независимом Казахстане орденом «Кұрмет», и Марат Байзаков стал од-
ним из орденоносцев. Марат Коркитович – удивительно светлый человек, интел-
лигентный, мягкий, поражающий тем, что никогда ни о ком не скажет и даже не 
подумает что-то плохое. Человеческая доброта и порядочность – это большая ред-
кость, и именно эти качества привлекали всех нас, знавших и трудившихся с ним! 

Марат Коркитович останется в нашей памяти как талантливый ученый, от-
ветственный руководитель, добрый и отзывчивый человек, прекрасный семьянин,  
надежный товарищ и друг.
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А.И. Шаховой, М.Қ. Байзақов, Р.Т. Шырдабаев, Б.Н. Москаленко 
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Балтабек Қуандықов
Геолог-мұнайшы, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты

Елге еңбегі сіңген азамат

Марат туралы естелік жазу, бір жағынан, жеңіл де, екінші жағынан, оңай 
емес. Жеңіл болатын себебі – оның азаматтық жолы, маман ретінде елге 
сіңірген еңбегі, құрдас ретінде жайсаң мінезі қатар жүрген жолдаста-

рына, бірге қызмет істеген әріптестеріне белгілі. Көп жылдар бір салада қызметтес 
болғасын, көп жиындарда, геологиялық барлау алаңдарында, ғылыми кеңестерде 
жиі-жиі кездесіп жүрдік. Жас айырмашылығымыз әне бір көп болмағасын, қатар 
құрбыдай әзілдесіп, ойларымызбен бөлісіп жүруші едік.

Ал ол туралы жазу қиын болатыны – бірге жүрген жолдасың туралы өткен шақта 
жазу. Күні кеше ғана өмірдің қызығына тоймай, сәнді де мәнерлі күн кешкен Ма-
ратты көз алдыма елестете отырып, оның осы өмірдегі жеткен жетістіктері мен 
жүріп өткен жолдары көрінеді. Иә, мамандықтарымыздың әртүрлі болуына байла-
нысты біздер геологиялық барлау саласының әр бағытында, әр түкпірінде жүрдік. 
Ол Маңғыстаудың атақты кен орындарының ашылып, дүрілдеп тұрған уақытында 
Бозащы түбегіндегі қазіргі кездегі осы өңірдің негізгі мұнай көздері болып отыр-
ған Қаламқас, Қаражанбас, Солтүстік Бозащы кеніштеріндегі ең бір қиын саласы – 
бұрғылаудағы ертіндісінің ең бір дұрыс, технологиялық мәні бар, сапасы жоғары 
түрлерін тауып, оны іске асыруда маңдай терін төгіп қызмет істеді. 

Мараттың іздері Елемес, Айыршағыл, Жіңішке Кебір, Саура, Арман, Ырдалы 
алаңдарында сайрап жатыр. Өзінің өмірлік ұстазы деп есептейтін Халел Өзбекға-
лиев көзіне түсіп, кейбір қиын-қиын ұңғыларды бұрғылауға, барлау алаңдарын-
дағы шешілмей жатқан қиыншылықтарды орынды шешіп, нәтижелі жұмыста-
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рымен көріне білді. Марат «Мен – Өзбекғалиев мектебінен өткен маманмын» деген 
сөзді зор ықыласпен, мақтанышпен айтатын еді.

Осындай еңбегімен көптің көзіне түскен ол сонау егемендігіміздің алғашқы 
жылдарында жиі пайдаланылған елдегі мекеме басшыларын таңдау үдерісі бойын-
ша геология саласында үлкен мәні мен өзіндік орны бар Қазақтың мұнай-газ барлау 
ғылыми-зерттеу институтының директоры болып, белгілі-белгілі тұлғаларды жеңіп 
шығып, сайланған болатын. Міне, елдегі экономикамыз тұралап қалған заманда, 
әсіресе барлау жұмыстарына, геологиялық ізденіс жұмыстарына бөлінетін мемле-
кеттік қаржының біржола тоқтап, саладағы мыңдаған адамдар жұмыссыз қалған 
уақытта жоғарыда аталған ғылыми-зерттеу ошағын шайқалтпай, күндіз-түні тер 
төгіп, қолынан келетін бар мүмкіншілігін пайдаланып, зерттеу ұжымын осы аума-
лы-төкпелі төңкерістерден аман алып шықты. Осының өзі зор ерлік емес пе? 

Талай үлкен-үлкен мекемелер жабылып, көптеген ұжымдардың шаңырақтарына 
қара бұлт үйірілген сол жылдары 50 жылдық тарихы бар кішкентай ғана ғалымдар 
отауының шамын маздатып, олардың ғылыми жұмыстарына сұраныс тауып беріп 
отырды. Шынында да, мұнай-газ геологиясының талай басшылары мен ғалымдары 
шыққан бұл ұжым жабылып қалса, бүкіл елге масқара болатын едік. Мысалы, Сә-
кен Шақабаев (геология министрі), Бақтығожа Ізмұхамбетов (энергетика министрі, 
екі облыстың әкімі, мәжіліс спикері), Ұзақбай Қарабалин (мұнай министрі, ұлттық 
мұнай компаниясының президенті), Эдгард Воцалевский (Кеңес Одағының Мемле-
кеттік сыйлығының лауреаты), Таумұш Жұмағалиев (Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты), Анатолий Шаховой (Кеңес Одағының Мем-
лекеттік сыйлығының лауреаты), Орал Ақшолақов (Қазақстан Республикасы Мем-
лекеттік сыйлығының лауреаты), тағы да басқа белді-белді сала, өңір басшылары 
шыққан ғылым ордасы осы Марат Байзақовтың арқасында өз атын жоғалтпай, күні 
бүгінге дейін мұнай-газ кешенінде қызмет істеп келе жатыр.

Аталған институттың басшысы болып қызмет атқарған он жылдан артық уа- 
қыт ішінде көптеген жобалар іске асып, талай ғылыми еңбектер жазылған болатын. 
Сол кездегі сұранысқа байланысты институтта жаңа бағыт ұйымдастырыла баста-
ды, ол осы мұнай-газ саласының түрлі бағытындағы жобалау жұмыстары еді. Бұл 
жұмыстар тек қана барлау, ізденіс бағытында емес, сонымен қатар, бұрғылаудың 
техникалық жобалары, мұнай-газ кеніштерін игеру, мұнай өндіру бағытындағы 
жаңа жобалар болатын. Жаңа зертханалар ашылып, геохимиялық, жерасты шө-
гінділерін терең зерттеу жұмыстары қолға алынды. Мараттың өзі де тек ұйымдас- 
тыру жұмыстарымен айналыспай, ғылыми ізденіс бағытына да бетбұрыс жасап, 
елдегі шығатын ғылыми журналдарда оның мұнай-газ саласындағы терең ойла-
ры жарық көріп, ғылыми тұрғыдан жасаған ұсыныстары түрлі-түрлі жергілікті 
мекемелерде, бірлескен кәсіпорындарда іске аса бастады. Осындай ізденістердің 
арқасында дайындаған ғылыми жұмысы оны техника ғылымдарының кандидаты 
деген атаққа алып келді. 

Елге сыйлы, білімді, сөзге шешен, жайсаң мінезді Марат өзінің ұйымдасты-
рушылық қабілетінің арқасында елімізде сол кезде үрдіс алған Каспий теңізінің 
қайраңынан мұнай іздеу жұмысына шақырылған болатын. Бұл кезде осы теңіз 
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қайраңынан ашылған атақты алып Қашаған кен орнының дүбірі бүкіл дүние 
жүзінің мұнайшы-геологтарын өзіне аударған еді. Каспий қайраңында мұнай із-
дестіруге қатынасам деушілердің легі артып жығылатын еді. Бірінен кейін бірі 
таласып келіп жатқан мұнай алпауыттарының арасында орыстың түкірсе, түкірігі 
жерге түспейтін «Лукойл» компаниясы да болатын. Олар еліміздің ұлттық мұнай 
компаниясымен бірігіп, Аташ блогына іздестіру жұмыстарын бастағысы келді. 

Міне, 2004 жылы ақпан айында Марат Байзақов осы қызметті ұйымдастыру 
үшін құрылған «Аташ» ЖШС мекемесіне бас директор болып тағайындалды. 
Осыған дейін жинаған іс-тәжірибесінің бәрі мына жаңа жұмысқа керек болды. Кас-
пий қайраңының өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, жаңа жұмыс жоспары 
құрылды. Бұрыннан көп жылдар тәжірибе жинаған бұрғылау ісінің теңіздегі бағы-
тының қыры мен сыры мүлдем басқа болып шықты. Себебі теңіз айлағындағы 
қызмет құрлықтағы жұмыстарға қарағанда әлдеқайда қиын, өзіндік ерекшелік-
тері бар екені белгілі. Бұл теңіздің экологиялық ахуалы мүлдем ерекше еді. Бұрғы 
салынатын жердің суы тайыз, қысты күндері қалың мұздың құрсауында қалып, 
«Қызыл кітапқа» енген жан-жануардың, өсімдіктердің жағдайларын ойлайтын 
ерекше талап сияқты, бұрын Мараттың еңбек жолында кездеспеген кедергілер-
ге тап болды. Дегенмен бұрғылау бағытындағы 30 жыл жинаған іс-тәжірибесі, 
ғылыми ізденістері, он жылдың үстіндегі басшылық тәжірибесі, ұйымдастыру 
қабілеті осы жерде тағы да Мараттың іскерлігін, білімділігін, қайсар мінезін көр-
сетті. Ешбір қиындықсыз, қойылған қатал талаптарды қалт еткізбей орындаудың 
арқасында, жоспарланған жұмыстардың бәрін уақытында және жоғары сапада 
орындап шығып, орталықтағы министрлік, басқа да қадағалау органдарының құр-
метіне бөленіп, «Құрмет» орденін кеудесіне тақты.

Иә, Марат Қорқытұлы елге бір кісідей еңбек етіп, артында айшықты із қалдыр- 
ды. Оның адами қасиеті, жолдасқа, досқа деген жүрегінің түбінен орын алатын 
ерекше сыйластық көңілі, әріптестерінің арасындағы ойып алатын орны әрқашан 
бәріміздің көз алдымызда. Мараттың тіл байлығы, қазақ тілінде мақал-мәтелдеп 
айтатын нақыл сөздері бәрімізді таң қалдыратын еді.

Не пайда, адамдар бұл пәниге уақытша келетінін бәріміз білеміз. Осындай 
жайсаң жандар өмірден өткенде өксігімізді баса алмай, қабырғамыз қайысып қат-
ты қиналамыз. Бірақ не амал бар, бәрі Алланың қолындағы іс екенін біліп, өзімізді 
жұбатамыз. Мараттың жан жары Майраға, бала-шаға, немерелерге айтарым – Ма-
рат бауырымыздың жаны жәннатта болып, Алла иман байлығын берсін! Мекені 
жұмақтың төрінде болсын! Аруағы әр уақытта сіздерді қолдап жүрсін демекпін.
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Болат Султанович Ужкенов
Доктор геолого-минералогических наук

Слово о друге, геологе

Личность Марата Коркитовича Байзакова в научно-производственной сре-
де значима и многогранна. Он был человеком разносторонне развитым и 
незаурядным. Свою трудовую деятельность начал помощником буриль-

щика Мангышлакского управления буровых работ ПО «Мангышлакнефть» и уже 
через год, в 1976-м стал старшим инженером в КазНИПИнефть. Приобретение 
опыта, большего объема знаний, становление высококлассным специалистом, 
профессионалом, к мнению которого относились с уважением, – все это приходит-
ся на период, когда он работал в Комплексной экспедиции «Мангышлакнефтегаз-
разведка» старшим инженером, заведующим лабораторией. Особенный этап жиз-
ни Марата Коркитовича начался в 1984 году, когда его пригласили в КазНИГРИ, 
где он работал в должности заведующего отделом, заместителем директора по  
научной работе, директором института, президентом КазНИГРИ. Марат Коркито-
вич – отличный специалист, талантливый руководитель. Возглавляемый им кол-
лектив КазНИГРИ принимал участие в реализации крупнейших международных 
проектов, таких как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак и другие, совместно с извест-
ными мировыми компаниями, работающими в Казахстане. Институт проводил ра-
боты по анализу и аналитическим исследованиям получаемых материалов в ходе 
реализации проектных решений. Данная работа была очень важной и необходи-
мой. Она позволяла более тщательно и своевременно определять, с возможной 
корректировкой, дальнейшее направление работ. Компании с большим интересом 
и ответственностью относились к результату таких работ. Марат Байзаков был 
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действительно ученым, результаты его научных исследований не складывались 
на «полку», а были всегда востребованы на производстве. Его разработки в обла-
сти улучшения качества буровых растворов нашли широкое применение в неф- 
тяной отрасли Казахстана. Он обладал большими знаниями и опытом бурения 
пластов с аномально высоким давлением и скважин с высоким содержанием кис-
лых газов. О Марате Коркитовиче как об ученом, производственнике, о его вкладе 
в отрасль много говорили и писали. И будут еще долгое время вспоминать его, 
пользоваться плодами его деятельности. Но хочется сказать несколько слов о нем 
как о человеке, друге. Это был удивительный человек. Добрый, интеллигентный, 
знающий, справедливый, готовый всегда любому прийти на помощь. Он чужие 
проблемы, ситуации переживал как свои. Вокруг Марата была всегда особая аура. 
Она тянула к нему. Незабываемый взгляд, голос, какой-то особенный смех созда-
вали вокруг Маке атмосферу спокойствия, радости и хорошего настроения. Его 
манера разговаривать, рассуждать, убеждать притягивала к себе. И невольно по-
нимаешь, что он во многом прав. Марат Коркитович был одаренным, разносто-
ронне развитым человеком. Я думаю, что если бы Маке не был геологом, то стал 
бы философом. Четко, ясно и правильно трактовал философию Жизни в каждом 
ее эпизоде и по-философски правильно давал ей оценку. Вторая сторона жизни 
Марата Коркитовича – это семья. Уважительная и преданная любовь к семье, к 
своему дому. Он очень любил свою супругу Майру Салыховну, и она этого за- 
служивает. Майра Салыховна отдала Марату Коркитовичу и сердце, и тепло, и 
особенную заботу. Она вместе с ним переживала его успехи и неудачи, создала 
домашний уют, крепкий тыл. Она является хранителем великих ценностей семьи, 
которые передаются казахским народом из поколения в поколение. У них образ-
цовая семья. Прекрасные умные дети, достойные продолжатели родителей. Еще 
очень много можно сказать о хорошем человеке, друге Марате Коркитовиче Бай-
закове. Говорят, «не трудно умереть за друга, трудно найти друга, за которого сто-
ит умереть». За Марата стоит…
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Борис Николаевич Москаленко
Кавалер ордена «Құрмет»

е стало замечательного человека, моего коллеги по работе, товарища и 
друга Марата Коркитовича Байзакова. Марат прожил жизнь по заветам 
своего отца, которого рано потерял и которого очень почитал и уважал. 

В своей книге «Поговори со мной, Отец» Марат приводит слова отца о смысле 
жизни, о счастье: «...счастье не в том, чтобы брать, а в том, чтобы давать». Сейчас, 
когда Марата нет рядом с нами, осознаешь, что Марат Коркитович Байзаков имен-
но так прожил свою жизнь: добросовестно трудился, учился и учил других, всегда 
стремился делать добро, никогда не забывал своих близких, старался создавать 
комфортные условия для работы и жизни своих коллег и подчиненных.

После окончания школы Марат поступил в Уфимский нефтяной институт, 
там же окончил аспирантуру и успешно защитил диссертацию, работать начал в  
1975 году на Мангышлаке в рабочей должности – помощником бурильщика, так 
же как и большинство из нас после института в те времена.

С Маратом Коркитовичем мы познакомились в 1987 году. Я тогда работал глав-
ным инженером производственного геологоразведочного объединения «Уральск-
нефтегазгеология» (ПГО «УНГГ»), Марат занимал должность заведующего отде-
лом бурения КазНИГРИ и курировал все вопросы по технологии бурения скважин 
на нефть и газ по всему Западному Казахстану. На протяжении многих лет ПГО 
«УНГГ» и КазНИГРИ тесно сотрудничали во всех сферах поисково-разведочных 
работ. В 80–90-х годах были успешно проведены работы по завершению разведоч-
ных работ и подсчету огромных запасов нефти и газа на Карачаганакском место-
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рождении, разведаны Теплово-Токаревские, Каменское и Чинаревское нефтегазо-
конденсатные месторождения.

Благодаря своему трудолюбию, знаниям, добросовестному и ответственному 
отношению к труду, внимательному отношению к коллегам и подчиненным Ма-
рат прошел все ступени карьерного роста и в 1993 году был назначен директором 
Казахского научно-исследовательского геологоразведочного нефтяного института 
(КазНИГРИ). КазНИГРИ в те времена был головным институтом в Казахстане, 
курирующим все вопросы, связанные с выработкой направлений геологоразве-
дочных работ на нефть и газ в Западном Казахстане, подготовкой программ по-
исково-разведочных работ, проектов, контролем проведения геологоразведочных 
работ и пробной эксплуатации месторождений нефти и газа, подсчетом запасов.

Во многом благодаря работе коллектива КазНИГРИ – ученых, специалистов- 
геологов, геофизиков, инженеров-технологов по бурению скважин, по разработке 
месторождений нефти и газа – Казахстан сегодня является одной из ведущих стран 
мира по добыче и поставке нефти и газа, что способствует развитию и процвета-
нию республики. Марат Коркитович возглавлял КазНИГРИ до 2004 года. 

За годы работы Марата Коркитовича в КазНИГРИ мне много раз приходилось 
с ним встречаться, мы вели разговоры как на профессиональные темы, так и по 
многим жизненным проблемам. Марат Коркитович был высокообразованным че-
ловеком, очень начитанным, интересным собеседником. Зачастую в разговоре он 
использовал высказывания и изречения многих известных личностей, философов, 
государственных деятелей, писателей и поэтов. Из уст Марата звучали стихи, вы-
сказывания Омара Хайяма, Расула Гамзатова, французского писателя Жюля Ренара, 
Льва Толстого, древнегреческого философа Сократа, Олжаса Сулейменова и дру-
гих.

В девяностые, в годы формирования и становления новой экономики и взаи- 
моотношений, сложно приходилось всем, но благодаря разумному руководству 
КазНИГРИ успешно выполнял поставленные задачи и функции по организации и 
проведению геологоразведочных работ на нефть и газ, по подготовке и обеспече-
нию необходимых проектных документов, подсчету запасов и контролю проведе-
ния поисково-разведочных работ и пробной разработке месторождений.

В 2004 году Марат Коркитович переходит на новую работу, его назначают гене-
ральным директором совместного предприятия ТОО «Адай Петролеум», а затем 
генеральным директором СП «Компания Аташ» (учредители НК «КазМунайГаз» 
и «Лукойл»), которым он успешно руководил до выхода на заслуженный отдых. 
СП «Компания Аташ» проводило геологоразведочные работы на лицензионном 
участке Аташский, расположенном в казахстанском секторе Каспийского моря. 
Офис компании находился в Актау, и, как рассказывал Марат, у него появилась 
возможность чаще посещать святые места Мангыстау.

Гражданская позиция, добросовестный труд, большой вклад в развитие эко-
номики Казахстана не остались незамеченными Правительством страны, Марат 
Коркитович Байзаков награжден медалями, орденом «Кұрмет», является Почет-
ным геологоразведчиком РК.
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Марат Коркитович очень любил казахстанскую землю, свято соблюдал тра-
диции народа, с великим почтением и любовью относился к родителям, семье, 
родственникам и близким, почитал и уважал учителей. Он глубоко изучил свою 
родословную, гордился своим происхождением, родом.

У Марата Коркитовича прекрасная семья: верная, умная и очень красивая жена 
Майра Салыховна, замечательные дети Хайдар, Саламат, Феруза и Исмаил, кото-
рые очень любят и уважают своих родителей, и которые пошли по стопам отца – 
выучились и работают в нефтяной отрасли. Растут желанные и милые внуки.

Очень скорбно, что такие замечательные люди, как Марат Коркитович Байза-
ков, уходят от нас безвременно. Но мы благодарим судьбу, что позволила нам жить 
рядом, иметь счастье общаться и трудиться вместе. Мы будем помнить Марата 
всегда.

Атырау Мұнай-газ институтындағы студенттермен кездесуде. 
Д.О. Құлжанов, М.Н. Бабашева, М.Қ. Байзақов 



Марат Байзақовты еске алу...

27

Ұлы Қазан революциясының 60 жылдығы атындағы 
Еңбек Қызыл Туы орденді «Маңғыстау мұнай-газ 

барлау» тресі

Ұлы Қазан революциясының 60 жылдығы атындағы Еңбек Қызыл 
Туы орденді «Маңғыстау мұнай-газ барлау» (ММГБ) тресі – бүгінгі күн-
ге дейін Маңғыстау түбегіндегі мұнай-газ өндірілетін Жетібай, Өзен, Қа-
рамандыбас, Тасболат, Асар, Шығыс Жетібай, Теңге, Доңға, Еспелісай, 
Қансу, Аламұрын, Қаражамбас, Қаламқас, Солтүстік Бозащы, Арман, 
Қаратұрын, Жалғызтөбе, Өлі Қолтық маңындағы Комсомол, Өлі Қолтық, 
Каспий бойы ойпатындағы Елемес, Шығыс Сазтөбе, Бекболат, Нысанов, 
Солтүстік Үстірт етегіндегі Қарақұдық, Арыстанов сияқты алаңдардан 
мұнай-газ кен орындарын ашқан, аңызға айналған мекеме. 

100-ден астам барлау алаңында бұрғылау жүргізіп, оның 50-ден аста-
мынан мұнай-газ көздерін тауып, бүгінгі Маңғыстауды еліміздің басты 
мұнайлы, газды өлкесіне айналдырған бұл ұжымды кезінде бұрынғы 
Кеңес Одағы түгел білді. Маңғыстау түбегінің түгелге жуық мұнай-газ 
кен орындарын ашқан, ел игілігіне пайдалануға берген трест. 

Ордена Трудового Красного Знамени трест 
«Мангышлакнефтегазразведка» имени 60-летия 

Великой Октябрьской революции

Ордена Трудового Красного Знамени трест «Мангышлакнефтегаз-
разведка» (МНГР) имени 60-летия Великой Октябрьской революции – 
одно из ведущих предприятий нефтегазовой отрасли и бывшего СССР, и 
современного Казахстана.

Специалисты МНГР, проводившие буровые работы более чем на 100 
площадях Мангистауского полуострова, открыли свыше 50 месторожде-
ний нефти и газа. Это Жетыбай, Узень, Карамандыбас, Тасболат, Асар, 
Восточный Жетыбай, Тенге, Донга, Еспелисай, Кансу, Аламурын, Кара-
жанбас, Каламкас, Северный Бозащи, Арман, Каратурын, Жалгызтобе, 
месторождения на площадях Мертвый Култук, Комсомол; Елемес, Вос-
точный Сазтобе, Бекболат, Нысанов в Прикаспийской впадине; Караку-
дук, Арыстанов у подножия Северного Устюрта и другие.

Трест «Мангышлакнефтегазразведка» внес значительный вклад в  
создание и развитие сырьевой базы Республики Казахстан.
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Бисенбай Бисенғалиев
Ардагер геолог-барлаушы,
«Құрмет» орденінің иегері 

Дара жол
Ағашта бұтақ көп, 

қамшыға сап болатыны біреуі ғана

Мен «Qazaqstan» ұлттық арнасындағы «Дара жол» жобасын үзбей қарау- 
ға тырысамын. Осы телебағдарламада өмірде де, өздері еңбек еткен 
салада да еліміздегі керемет, ерен жетістіктерге жеткен адамдардың 

тағдыры жайы баяндалады, олардың өз жолдарын қалайша дара жол жасағанда-
рының сырына үңіледі. Бағдарламаның кейіпкерлері – көзі тірі біздің замандаста-
рымыз. Кейіпкерлердің сан қилы тағдырларын тыңдап, олардың қалайша осындай 
жетістікке жеткендерін көргенде таң қалмасқа амалың қалмайды. Әр кейіпкердің 
өмірінен өзіңе қажетті сабақ алып, ой түюіңе, өнеге алуыңа мүмкіншілік мол. 
«Әркімнің өмірде өз жолы бар, оны дара ету өз қолында», – дейді осы хабардың 
жүргізушісі Дана Нұржігіт.

Мен осы хабарға кейіпкер болатындай замандастарымның ішіндегі бірегейі деп, 
жақында ғана өмірден өткен досым Марат Қорқытұлы Байзақовтың да өмір жолы 
осынау бағдарламада көрсетуге лайық-ау деп ойлаған болатынмын.

Екеуіміз 1970-ші жылдардың аяқ жағында КЭ «МНГР» деген орысша атпен белгілі 
болған «Маңғыстау мұнай-газ барлау» кешенді экспедициясы» мекемесінің бұрғылау 
алаңдарының бірінде кездестік. Достығымыз осы алғашқы кездесуден басталып, күні 
кеше Марат досым бақилық сапарына аттанғанша жалғасты. Марат ол кезде Қазақ 
ғылыми-зерттеу және жобалау мұнай институтынан біздің мекемеге ауысып келген ма-
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ман екен. «МНГР»-дің технологиялық бөлімінің бұрғылау ерітіндісі жөніндегі инже-
нер-технологы мен сол мекеменің «РИТС-1» деген (Аудандық инженерлік-техникалық 
қызмет) бөлімшесінің инженер-технологымын. Мараттың біздің мекемеге қызметке 
ауысуының өзі де оның білімділігін көрсетсе керек. 

1970 жылдардың ортасында біздің мекеме атақты Қаламқас, Қаражамбас 
кен орындарынан мұнай байлығын тауып, ендігі жерде солардың қорын есептеп 
шығарып, КСРО Қорлар жөніндегі мемлекеттік комиссиясының алдында қорғап 
шығу үшін жұмыстанып жатқан болатын. Мұнай қорын дәлдікпен есептеп шығу 
үшін сол кен орынның ерекшеліктеріне сәйкес келетін бұрғылау ерітіндісі қажет 
болады. Ондай ерітіндіні қолданудың, бұрғылауға енгізудің қыр-сырын сол кезде 
Марат жұмыс істейтін «ҚазҒЗЖИмұнай» институтының мамандары, ғалымдары 
ғана білетін еді. Ерітіндінің ғылыми атауы – ВИЭР (высококонцентрированный 
инвертный эмульсионный раствор – жоғары концентрациялы инвертті эмульсия- 
лық ерітінді). Біздің мекеме мен осы ғылыми институттың арасындағы келісім-
шартқа сәйкес, Марат Қаламқас кен орнына келіп, ерітіндіні ұңғыларды бұрғылау- 
ға енгізе бастайды. Марат досым өзінің «Человек с большой буквы» деп жазған  
Х.Ж. Өзбекғалиев жайлы естелігінде осы туралы толық жазған. 

Маңғыстау өлкесінің барлық мұнай-газ байлықтарын ашқан, көзі қырағы бас-
шы Халел Жағыпарұлы Өзбекғалиев Мараттың жас та болса, алғыр, білікті, бола-
шағынан үміт күттіретін ғылыми қызметкер екенін көреді де, оны «МНГР» меке-
месіне қызметке шақырады. Сол кезде Марат 24–25-тің шамасындағы, жоғары оқу 
орнын жаңа ғана аяқтап келген, қазақша айтқанда, «бесіктен белі шықпаған» жас 
қой. Соның өзінде Халел Жағыпарұлы сынды үлкен басшының көз қырына ілініп 
тұрғанының өзі біраз нәрседен хабар беретін болар-ау. Білімімен болашағынан 
үміт күтуге болатындығын сездіріп, өзі жайында оң пікір тудырып көзге түскен. 
Міне, осылайша Марат өзін Халел Жағыпарұлының шәкіртімін, КЭ «МНГР» меке-
месінің геолог-барлаушысымын деп мақтанышпен атайтын болды. Иә, айтса айт- 
қандай, Халекең Марат жөнінен еш қателеспеген екен, 1984 жылы Атыраудағы 
Қазақ мұнай геологиялық барлау ғылыми-зерттеу институтына да осы Халекеңнің 
батасын алып ауысады, уақыт өте келе осы ғылыми институтты ұзақ жылдар 
басқарады, ғылым кандидаты атағын қорғайды. Ғылым жолына түсуіне де Хале-
кеңнің түрткі болғанын өзі мақтанышпен айтушы еді. 

Осы ғылыми институттың басшылығына Маратпен бірге 5 ғылым докторы 
сайлауға түседі. Ол заманда мекемелерге сайламалы түрде басшылар келетін 
дәстүр болған. Соңынан Марат өзінің сол бес ғылым докторын қалай жеңіп, қа-
лай басшылыққа сайланғанын еске алғанын естігенмін. Бұл да болса, Мараттың 
іскерлігін, тек қана жалаң ғылыммен айналыспай, өндірісте де мол тәжірибе жи-
нақтап, сол тәжірибесін ғылыммен тығыз ұштастыра білгендігін көрсетсе керек. 
Өзі мақтанышпен айтатындай «Өзбекғалиев мектебінен» өткендігінің де әсері ғой. 

Марат досым өмірдегі де, өндірістегі де ұстазы Халекең жайында өзінің «Че-
ловек с большой буквы» деген естелігінде төмендегідей толғанады: 

«...В моей жизни Халел ага сыграл особую роль, и я себя считаю его учеником, 
и для меня это большая честь. 
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...Вы спросите: «Какой же наставник является главным в Вашей жизни?» 
Конечно, за всю жизнь у каждого человека может быть очень много учителей, и 
вот одним из них, который научил меня не просто основам какого-нибудь дела, но 
и научил жить, был Халел Жагпарович!»

Марат «Маңғыстау мұнай-газ барлау» кешенді экспедициясында жұмыс істеп 
жүрген кезінде көптеген жігіттермен, барлау бұрғылауы саласының атақты маман-
дарымен жолдас, дос болды. Маңғыстау өңіріне табаны тисе болды, уақыт тауып 
сол достарын іздеп жүретін еді. Үмбеталина Қамқа апай, Өтебалиев Хибат, Қарт-
баев Жаңбырбай, Нечаев Виктор Васильевич, Қосмағамбетов Базарбай, Салманов 
Сүйеген, Герасименко Евгений Васильевич, Аманжаров Нұрсапа, Шұғаев Серік 
сияқты қызметтес достарына деген құрметі ерекше болатын. Ақтауға, Жетібай-
ға, Ералиевке үлкендерді үнемі іздеп барып көрісіп, амандасып, хал-жағдайларын 
біліп, қошемет көрсетіп жүруден бір жалыққан, ұмытқан емес. «Аташ» компания-
сы» ЖШС Бас директоры болып Ақтау қаласына келгеннен соң, осы көрсетілген 
ардагерлерді, және басқа да көптеген мұнай саласының майталмандарын жинас- 
тырып бастап жатқан ісі жөнінде үлкен жиналыс өткізіп, қоғамдық тыңдау ұйым- 
дастырды. Ардагер майталмандардың пікірін тыңдады, батасын алды. «Баталы ер 
арымас» дегендей, бастаған ісі алға басты, қызметінде абыройлы болды. 

Марат Халел Жағыпарұлынан кейін КЭ «МНГР» мекемесінің бас технологы 
болып еңбек еткен Өтебалиев Хибат ағамызды ерекше сыйлайтын, құрмет тұта-
тын, туған ағасындай көретін. Хибат ағамыз, расымен де, өте керемет жан бо-
латын, мамандығына берілген, мамандығын терең білетін білікті инженер еді. 
Жайлы, сырбаз мінезді, мәдениетті, асықпай ойланып сөйлейтін, қуақылығы да 
бар, жүрген ортасына сыйлы азамат болатын. Марат пен Хибекең екеуі, жас айыр- 
машылықтарына қарамастан, дос болды, бірін-бірі жақсы түсінген, екеуі де жұмыс 
десе ішкен астарын ұмытатын жандар еді. Хибекеңнің жас алшақтығына қарамай, 
Маратқа деген достығы көп нәрсені аңғартса керек. 

Мараттың Уфада институтта оқып жүргендегі досының аты Хайдар болатын. 
Хайдар башқұрт жерінде тұратын қазақ жігіті екен. Достасқандары соншалықты, 
екеуі бір-біріне сол кезде, егер ұлды болсақ, оларға бір-біріміздің атымызды қоя- 
мыз деп уәде беріпті. Айтқандай-ақ, Марат өзінің тұңғыш ұлын Хайдар деп, ал 
Хайдар өзінің тұңғышын Марат деп атапты. Қазіргі кезде Халел Жағыпарұлы да, 
Хибекең де, Хайдар мен Марат та бұл фәниде жоқ, бірақ олардың ұлдары Ма-
рат пен Хайдарлар әкелерінің іздерін басып, ұрпағын көбейтіп, ісін жалғастыру-
да. Байқап қарасаңыздар, Мараттың сыйласқан, достасқан осы үш адамының да 
аттары «Х» әрпінен басталады. Маратпен әңгімелесіп отырғанда осыны айтып, 
оған әзілдеп: «Сенімен дос болу үшін адамның аты «Х» әрпінен басталуы керек 
сияқты, атымыздың басындағы әріпті өзгертеміз бе, қайтеміз?» – дейтін едім. Әзіл 
ғой, Мәкеңнің аттары әртүрлі достары баршылық екені бәрімізге белгілі. Марат-
тың осы Хайдар досы тым ерте дүниеден өтіпті. Бірақ достық қарым-қатынастары 
әлі күнге жалғасуда. Марат пен Майра Башқұрт еліне жолдары түсіп бара қалса, 
Хайдардың үйіне соқпай кетпейді, қолдарынан келген көмектерін де жасап келеді. 
Осындай мықты достықтың айғағындай, былтырғы жылы Марат Уфаға емделу-
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ге барғанда осы досының үйіне орналасқан, емделген. Хайдар досының артында 
қалған жұбайы Лида да Марат Мәскеуден келіп, төсек тартып жатып қалғанда 
Майраға көмектесу үшін бірнеше ай бойы Атырауға келіп, Мараттың үйінде бо-
лып еді. Мараттың күтіміне көмектесіп, түн ұйқысын төрт бөліп, көмек берген. 
Бұл да болса шынайы достықтың бір тамаша көрінісі ғой. 

Осы жерде Хибекең мен Мараттың Қамқа апаймен әзілі есіме түсіп отыр. Бір 
бұрғылау алаңында үшеуі кездесіп қалады. Бұлардың бәрінің осы жерге жиналға-
нына қарағанда, мұнда үлкен технологиялық қиындықтар болған болуы керек. Жұ-
мыс арасында шай ішуге жиналып отырғандарында Хибекең Қамқа апайдан қай 
жерлерде соғысқанын сұраса керек. Бір қызығы, апайдың соғыстағы өмірі жайын-
дағы әңгімені барлығымыз да бірнеше рет естігенбіз, бұл хикаяға қанықпыз. Ша-
масы, Хибекең апайды көңілдендірейін деген оймен осылайша өндіріске қатысы 
жоқ әңгімеге тартқан сияқты. 

Апай бұлардың осы хикаяны талай мәрте естігенін, әдейі уақыт өткізу үшін 
сұрап отырғандарын байқамай, әңгімені бастап кетеді: «Біздер Қиыр Шығыста 
әуе полкінде қызмет еттік. Кілең қыздармыз. Жапондар тұтқиылдан соғыс аша 
қалғандай болса деп, күні-түні дайындық үстінде болдық», – деп бастап кеп ке-
теді. Бір мезгілде Хибекең: «Апай, тамақтарыңыз қалай болды, наркомның 100 гр. 
спиртін берді ме сіздерге?» – дейді. Хибекең апайдың әңгімесінің қай жерінде қан-
дай сұрақ қоюды жақсы біледі. Апай Хибекеңнің сұрағының астарында не жатқа-
нын аңғармай: «Хибатжан-ау, тамақтан кенде болған жоқпыз, авиацияға ең дәмді, 
құнарлы тамақтарды беретін. Жейтініміз котлет, түрлі ет консервілері, қара нан, 
сары май, сало, секер мен шай, шоколад, кейде торт, пирожный да болады... Ал 
аязда тоңбас үшін наркомның 100 грамм таза спиртін береді. Ұшақтың бөлшек-
терін, ұшаққа тиелген бомбалардың контактыларын тазалап отыру үшін техника-
лық спирт те береді. Бірақ мен оларды ішпедім, басқаларға беретінмін», – дейді. 

Хибекең осы жерде апайға: «Апай, сіз соғыста емес, барып тұрған комму-
низмде болыпсыз ғой. Сіздің орныңызда Марат екеуіміз болғанда ғой! Сіз айтқан 
тамақтарды біздер қазір де күнде жеп отырған жоқпыз. Ал спиртті бекер басқа-
ларға беріпсіз, білдірмей жайлап бір үлкендеу ыдысқа жинай беруіңіз керек еді. 
Контактілерді сүртетін технический спирт те бізге жарай берер еді. Сонда ғой 
қазір Марат екеуімізге сол жиналған спирттен беретін едіңіз. Қап-қап, обал болды 
ғой. Әне, қараңыз, сіз айтқан тамақтарды, әсіресе таза спиртті айтқанда Мараттың 
аузынан суы ағып кетті», – деп күлдіретін. Апай – аңқау, сенгіш, қулық-сұмдығы 
жоқ ақкөңіл жан. Үшеуінің де бір-біріне деген құрметі, сыйластығы керемет бола-
тын. Апай бұл екеуіне ешқандай ренжімейтін, айтқан әзілдеріне риясыз күлетін.

Марат қазақы қалжыңдарды сүйіп айтатын. Соның бірін жазайын. Шеркеш 
руының азаматтары өздерінің араларынан шыққан елге белгілі тұлғалармен мақта-
натыны белгілі. Мақтануға тұрарлықтай тұлғалар бары да – шындық. Солардың 
арасында шоқтығы биік тұлға – Мақаш правитель. Мақаш жас кезінде әкесіне 
келіп: «Әке, нағашыларым бізді сараңсыңдар, көп шығын шығармайсыңдар», –
дейді десе, әкесі: «Қарағым, Мақашжан, нағашыларыңның айтқаны дұрыс, сен 
соны керісінше дәлелдемей-ақ қойшы. Солардыкі-ақ дұрыс бола қойсын», – депті. 
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Кейбір кездері көңілденіп отырғанында, жұбайы Майраны көрсетіп: «Менің 
таңдағаным ғой», – дейтіні бар болатын. Мұнысы – Майраның руының Таз екенін 
меңзегені. Қазақта «Таңдаған тазға жолығады» деген сөз бар ғой, сол сөзге орай 
«Мен жолыққан таз – осы Майра» дегенді тұспалдап жеткізгені.

Көңілді отырған кездерінде қасындағы Майраға әдейі тигізіп: «Уфада оқып 
жүргенде жүрген татар қызым болды, соған үйленгенде ғой...» – дейтін. Тап осы 
әңгімені талай мәрте естіп, құлағы үйренген Майра күледі де қояды. Бірде Майра 
Мәкеңнің қоймай айтып жүрген сол татар қызымен жолыққанын, Мәкең екеуін 
әдейілеп кездестіргенін айтып еді. Аты Руфина екен. Алып бара жатқан, Мәкең 
мақтағандай ештеңесін көре алмадым дейтін Майра. Башқұртстандағы бір шипа-
жайда демалғандарында ол «қыз» да күйеуімен сол жерге келіпті. 

Менің ойымша, ол әйелге жасөспірім Мараттың сол кездегі сұлу бойжеткенге 
қараған көзімен қараған дұрыс болар еді. Атақты Балуан Шолақ ғашық болған, 
«Ғалия» атты ғашықтық әнін шығарған Ғалия сұлуды көргенде бір жолдасы Бал- 
уанға: «Елде мынадан да өтетін сұлулар бар ғой, Ғалияға қалай байланып қал-
дың?» – деген сұрақ қойыпты. Сонда Балуан Шолақ жолдасына: «Сен Ғалияға 
менің көзіммен қара, сонда түсінесің не үшін байланып қалғанымды», – деген 
екен. Сол Балуан Шолақ айтқандай, жас бойжеткен Руфинаға жасөспірім Марат-
тың көзімен қарау керек шығар. Майра жақсы ғой, Мәкеңнің қаншама еркелігін 
көтерді. Бұл Майраның кеңдігін көрсетсе керек.

Ертеректе, кеңес заманында балаларға ішетін сүт алу үлкен проблема болғаны 
белгілі. Гурьевте таңертең үйдің алдына келіп сүт сататын, қазақтар «сары сиыр» 
атап кеткен тіркеменің алдына сол маңдағы үйлерде тұратын біраз адам кезекке 
тұрады. Бір қызығы, сүт алуға кезекке тұратындардың барлығына жуығы – зейнет- 
керлер. Келіндері таңғы ас дайындап, балаларын бақшаға, мектепке шығарып са-
лып, қолдары тимей, кемпірлері ұйқысынан тұрмай, сүт алуға шалдарын жұмсап 
жібереді екен. Сол кезектің ішіндегі жасы мен болдым, кезектегілердің көпшілі-
гін танимын. Бір күні бір шал маған қарап: «Қарағым, мына қамытты мойныңа 
жастай ілген екенсің», – деді деп күлетін. Шалдың меңзеп отырғаны – тым ерте 
келіннің қолбаласы болыпсың ғой дегені деп түсініктеме беретін.

София апамның тойларда, отырыстарда отырғанда татарша сызылтып, нәшіне 
келтіріп ән салатыны бар. Бірақ ән салардан бұрын: «Нағашыларымыз татар бол-
са да...» – деп кіріспе сөз айтады. Апамның осы сөзін мен «татарлар төмен халық 
болса да» деген мағынада қабылдаймын. Апамның олай айтуы дұрыс емес, менің 
нағашы жұртым ешкімнен кем емес дейтіні де бар. 

«Атырауда 1997 жылдың тамызында әкеміз Тасмағамбет Тәжібайұлы Теке-
евтің 50 жас мерейтойы тойланып, елге еңбегі сіңген қаламгерді құттықтаушылар 
бірінен соң бірі залдағы мінбеге шығып, құттықтау сөздерін арнап жатты. Жур-
налист адамның араласатын адамдары да ылғи сөзге шешен, қызыл тілдің майын 
тамызатын жазушылар, журналистер, тілшілер, әдебиетшілер болатыны белгілі. 
Сондай керемет сөз шеберлерінің арасында құттықтау сөз алып мінбеге Марат аға 
шығады да: «Аға, мен алдымда сөйлеген шешендермен сөз жарыстыра алмаймын, 
біз Сақаулармыз ғой», – дегенде залда отырғандар ду күлді. Біраздан соң, күлкі 
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тоқтағасын барып Марат аға құттықтауын жалғастырған», – деп еске алады Анар 
Тасмағамбетқызы Текеева қарындасымыз. Мараттың айтып тұрғаны: мерейтой 
иесі Текеевтің де руы Шеркештің Сақауы екен. Руының Шеркештің Сақауы екенін 
үнемі әзілге айналдырып отыратын. Соның бірі: кеңес заманында Мәскеуден тара-
тылатын орталық телевидениенің жаңалықтар хабарында сурдоаударма берілетін 
екінші бағдарлама деген болды. Мараттың ру сұрасқан кейбіреулерге: «Біз вторая 
программамыз ғой» дейтіні тағы бар. 

Ақтауға бас директор болып «Аташ» жобасы бойынша келген соң, қызмет 
бабына байланысты Астанаға іссапармен жиі қатынап тұрды. Астанада әртүрлі 
құзырлы мекемелерге барады, өзіне қажетті адамдармен дастарқандас болады 
дегендей, әртүрлі отырыстарда қасындағылар: «Руыңыз кім?» деп сұраса, Мәкең 
жұмбақтап: «ШШ-мыз ғой» дей салады екен. Ру сұрағандар мұндай жауапты есті-
генде тына қалатын көрінеді. «ШШ» дегенді «Шапырашты» деп ойлап қалатын 
көрінеді. Астанадағылар Шеркеш деген ру барын біле ме екен, бұл да болса пат-
шаның туысы екен деп аяқтарын тартып жүрсін деген Мараттың қулығы ғой. 

Менің жұбайым Ермекті ол үнемі «Апа» дейтін. Жасына қарағанда, Ермек Ма-
раттан екі жастай кішілігі бар. Майра біразға дейін Ермекті Мараттан үлкен деп 
жүрді. Мараттың апалауының өзіндік себептері де жоқ емес. Ермек Маратты апа-
сы сияқты үнемі қамқорлап жүреді. Мараттың үйі Шевченкода болды да, бұрғылау 
алаңдарына ұшу үшін Ералиевке келетін. Ауа райы қолайсыз болып, басқа да әртүрлі 
себептермен бірнеше күн бойы ұша алмай, Ералиевте қонып қалатын еді. Екеуіміздің 
басымыз қосылғасын, «тәртіп бұзуымыз» да жиілейтін. Сондай кездерде Ермек оны 
үнемі қамқорлап, киімдерін дайындап, сорпа-суын дәмдеп беріп, тентектік жасаған 
шалдуар інісіне ұрысқандай шымбайына батырып ақылын айтып жүретін. Құдды 
туған апасы сияқты. Өзіне жақсы болсын деп шын көңілімен туысқандық танытып 
айтатынын сезетін болар, Ермектің айтқандарын көңіліне алмай, апалап тұратын. 

Марат «інісіне» Ермек апасы ақырғы сапарына аттанғанша қамқор болды, 
ақылын айтумен болды. Сірә, рулары «ШШ-лар» болғандығынан да болар-ау деп 
іштей күліп қоятынмын. Соңғы кездері Ермек Маратқа: «Мен саған апа болсам, 
Бисахаңды жезде деуің керек қой», – десе, Марат: «Бисахаңды олай атай алмай-
мын, ол – Бисахаң ғой», – деп күлетін. Екеуінің осылайша тіл табысып, апалы-інілі 
болып жарасып жүргендерін әжуалап: «Әй, осы сендер шешендер сияқтысыңдар, 
бір-бірлеріңді алыстан танисыңдар, кавказдықтар тәрізді қауқылдасып, бір-біріңді 
бауырларыңа тартып жатасыңдар. Осының сыры неде, толған халықтың арасынан 
бір-бірлеріңді қалай тани қоясыңдар, төбелеріңде шырақ жанып тұра ма, әлде иіс-
терің бөлек пе?» – дейтінмін. Кейбір отырыстарда Майра екеуіміз оларды осылай 
қағытып отыратын да едік. Апасы екеуі сендер бізді көре алмайсыңдар дейтін. 
Расымен де, Ермек пен Марат бірге туған жандардай сыйласты, құрмет тұтты. Кей 
кездерде Марат маған айтпайтын сырларын апасына айтып, екеуі бір туғандардай 
шүйіркелесіп, сырласып жүретін. 

Кейбір кездері, бұл өмірдегі менің ең бір дұрыс жасаған шаруам – Саламатыма 
келінді дұрыс таңдап алып бергенім деп мақтанушы еді. Тіл-көзім тасқа, келінім 
тамаша бала, құдаларым да керемет жандар деп күпситін. Қалай алып бергенін 
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де жыр қылып айтушы еді. Барлық жерде айта бермейтін болар, тек біздерді өзім-
сініп, ішіне сыймай бара жатқан мақтанышын осылайша жария ететін. Түсінеміз 
ғой, құдаларының да ел сыйлайтын, өздеріне терезесі тең келетін ортаның азама-
ты екенін білеміз. Раушан келіннің де қандай мақтауға да лайық бала екенін көріп 
жүрміз. Көзге көрініп тұрған ақиқатты жария етіп Маратқа осылайша мақтанбаса 
да болар еді, бірақ оның бір қасиеті – ішіне ештеңені жасырып ұстап жүре алмай-
тындығы ғой. Өйтпесе, Марат бола ма?!

Марат қолы ашық, жүрегі ақ, қайырымдылығы мол азамат болатын. Оқығаны 
да, тоқығаны да көп еді. Абайдың қара сөздерін жатқа біледі деп айта алмаймын, 
бірақ барлығын жақсы білетінін, көңіліне тоқып оқығанын сезетінмін. Екеуіміз 
ауызекі әңгімелесіп отырғанда, электронды пошта, sms арқылы хат жазып хабар-
ласқанда ол арагідік Абайдың қара сөздеріне сілтеме жасап отырушы еді. Орыс-
тың, қазақтың классиктерін үнемі оқып тұратын, кейбір кездерде оқығандарынан 
үзінділер келтіріп, цитаталарды жатқа айтып отыратын. 

Мараттың әкесіне арнап жазған «Айтарым бар өзіңе, Әке...» деген кітабын оқы- 
ғанда да оның көп оқитындығын, оқығанын көңілге тоқып жүретінін, қажет жеріне 
ұтымды пайдаланып, кәдесіне асырып отыратынын көруге болады. Марат бұл кіта-
бын тек әкесінің, анасының рухтарына арнамағанын, өзінен тарайтын ұрпағына қал-
дырған өсиеті екенін де көруге болады. Өте жақсы жазылған өсиет екен деп қабыл-
дағанмын өз басым. Бір өкініштісі, бұл кітап Мараттың қаламынан шыққан жалғыз 
кітап екендігі. Ал Мәкеңнің бізге бере алмай, жеткізе алмай, ішінде кеткен дүниенің 
есебі жоқ болып көрінеді маған. Оның көргені де, араласқан белгілі тұлғалары да, 
ұлағатты әңгімесін тыңдаған жақсылары да жетерлік еді. Талай мәрте оған айтумен 
болдым: «Сен осынау байлықтарыңды қағазға түсір, көргендерің мен араласқан бел-
гілі тұлғалардың ғибратты әңгімелерін кітап қылып шығар. Ең болмағанда, естелік 
қылып қалдыр артыңа», – деп. Қарсы болмайтын, жазу ойында бар екенін айтатын. 
Әне-міне деп, әртүрлі басқадай да шаруалардың жетегімен жүргенде, уақыт, шіркін, 
зулап өте шықты. Үлгеріп қалғаны Ұстазы Х.Ж. Өзбекғалиев жөнінде жазып кеткен 
естелігі ғана болды. Қаншама дүние сыртқа шықпай қалғанын кім біледі қазір?!

Мараттың бойында қазаққа тән біраз байлық тұнып тұр еді ғой. Сөз байлығын, 
қазақ сөзінің барша ажары мен базарын, сыры мен сымбатын, құны мен қымба-
тын таңдайына татып бағалаған жан еді ғой біздің Мәкең. Оның орыс мектебінде 
оқып, одан соң Уфадағы институтта да орысша оқып келгенін ескеретін болсақ, 
оның қазақша шешен сөйлеуінің, ана тілімізді терең түсініп, өте ұтымды қолдана 
білетініне таң қалмасқа болмайды. Өз басым Мараттың қос тілді шебер меңгер-
геніне, әсіресе қазақ тілінің майын тамызып сөйлейтініне қызыға қарайтынмын. 
Салт-дәстүрді сақтау, жете білу, оны орнымен дәріптеуі де адам қызығарлықтай 
дәрежеде еді. Мұның барлығы да Мараттың бойындағы тектілікті көрсетсе ке-
рек. Әкесінің қанымен, анасының сүтімен дарыған осындай асыл қасиеттердің 
бір қыры – оның айналасына, ағайын-туыстарға, туып-өскен топырағына, туған 
ауылына деген ерекше қамқорлығы, сүйіспеншілігі. 

Естелігімнің басында «Ағашта бұтақ көп, қамшыға сап болатыны біреуі ғана» 
деген халық даналығын келтіргенмін. Дәл тауып айтылған даналық сөз. Қорқыт 
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әкеміздің ұрпақтары баршылық, бірақ солардың арасында әкенің жолын жалғастыр- 
ған Марат екені даусыз. Ағайынға, туған ауылына, айналасындағы елге Қорқыт 
ақсақалдай көмегін беріп қамқорлап, қандай да бір шаруаларынан қалыс қалмай, 
шапқылап жәрдем беріп, Байзақовтардың атын елге танытып, Қорқыттың артында 
атын жоғалтпайтын, өзінің ісін алға алып баратын ұлы барын көрсете білген Марат 
екені шындық. Қорқыт әкеміздің қалған балалары бұл жазғаныма өкпелей қоймас 
деп ойлаймын. Сөзім дәлелді болуы үшін мынадай мысал келтірсем де болады. 
Осыдан бірнеше жыл бұрын Марат бас болып әкесінің еңбегі сіңген Махамбет 
ауданының орталығы Махамбет кентінің ортасынан әкесінің атына көше бергізуге 
мұрындық болды. Көшенің салтанатты ашылуына көптеген қонақтар жиналды, ас 
берілді. Көшенің бас жағына ескерткіш тақта, арнайы тас белгі орнатылды. Асқа 
жиналған Атырау өңірінің жақсысы мен жайсаңдары, ардагер ағалары Мараттың 
өзі жөнінде де, ата-анасы жөнінде де, бүкіл Байзақовтар әулеті жөнінде де жылы-
жылы сөздер айтты. Бұл да «қамшыға сап болуға жарайтын біреуі ғана» екендігін 
көрсетсе керек. Ендігі жерде осы эстафетаны Мараттың балаларының қайсысы 
алға алып кететінін өмір көрсете жатар. 

Қандай да бір жетістікке жеткен ер адамның артында мықты әйел тұратын-
дығын әр жерлерден оқып, өмірден көріп те жүрміз. Демек Мараттың осындай 
елге сыйлы болып, құрметке бөленуінің арғы жағында Майраның да үлесі бар 
екені – дау туғызбайтын шындық.

Қазақта нағашыдан жақын тумаң жоқ деген сөз бар екенін білеміз. Өзінің 
қызынан туған балаға қамқор болады, қызын төрге шығарып қадірлегендей, қы-
зының ұрпағын да қадірлейді. Жиен де нағашыларын анасын сүйгендей сүйеді, 
анасына еркелегендей еркелейді. Марат та нағашыларын қатты құрметтейтін. 
Сүйетін. Көп уақытын нағашыларының үйінде өткізгенін айтатын, нағашы әжесі-
не ешкімді теңгермейтін. Барлығымыздың басымызда бар жағдай болғасын, мен 
оны жақсы түсінетінмін. Әзілдеп ойнайтыным да болатын. Үлкен келінім Гөзел 
татар қызы болғандықтан, немерелерім Маратқа бөле болып келетіні бар ғой. Кей-
бір кездері: «Мәке, немерелерім сен сияқты өрелі азамат болар ма екен деп, ұлыма 
келіншекті әдейі татардан алып бердім. Ертеректе өткен қазақтың игі жақсылары-
ның көпшілігі татардың сұлуларына үйленген ғой, олар білген болар қай ұлттың 
қыздарымен өмір сүруді, ұрпағын көбейтуді. Әрі татарлардың мұсылмандығы да 
ерекше, сауаттары да баршылық», – дейтінмін. Бұл айтқандарым көңіліне жағып, 
мәз болып күлетін. Мараттай елге сыйлы, өзіндік жолы бар, білімді азамат болып 
өсер ме екен деп ырымдап, өзінің бөлесі, татардың жиені, немерем Таймастың 
тұсауын Марат досыма кескіздік. Содан соң Ақмарал қызымның баласы, жиенім 
Әминаның тілашар тойында Мараттың Ақ Батасын алдық. Мараттай білімді, сөзге 
шешен, өткір болып өссін, жақсы оқысын, қатарының алды болсын деп ырымда-
дық. Бұл ұсынысымызды Марат та, Майра да қуана, ризашылықпен қабыл алды. 
Сол тойымызға Құдай айдап, Мараттың ағасы Мақсот та жеңгеймен бірге келе 
қалмасы бар ма? «Бітер істің басына, жақсы келер қасына» дегендей болды. 

Байзақовтар Әминамның тілашар тойының сәнін келтірді. Мақсот ағамыздың 
әншілік өнерін алғаш тамашалауымыз еді, той қонақтарының барлығы да ауыз- 
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дарын ашып, таң қалды. Мақсоттың өзі жеке де, Маратпен қосылып та қазақша, 
орысша, татарша әндерді құйқылжыта орындағанда таң қалмасқа болмайтын еді. 
Екеуі де талант екен, әсіресе Мақсот ағамыз. Марат атасының берген Ақ Батасын, 
суретімен қоса, астыңғы жағындағы біздің сөздерімізбен рамаға салып, Әмина-
ның сабақ оқитын үстелінің алдына іліп қойдық. Әмина жиенім, Марат атасының 
Ақ Батасы қолдап, оқуда озат, қатарының алды болып жүр. Биыл гимназиялық 
бастауышты озат аяқтап, Ақтаудағы экономикалық ІТ лицейге сынақ тапсырып, 
көптеген үміткерлердің арасынан үздік шығып, лицейге қабылданды. Атасының 
берген Ақ Батасына сай болуға тырысып жүр.
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Әңгіме желісі Мараттың нағашы жұрты жайында болған соң, сол әңгімені әрі 
қарай өрбіте берейін. Құдаларым Уфаның татарлары болғандықтан, олар Ақтауға 
келген сайын Марат пен Майраны қонақ болуға шақыратынбыз. Құдаларым мен 
Мәкеңдердің әңгімелері жарасып-ақ қалатын. Құдам мен құдағайым өз тілінде әнді 
жақсы айтатын, соларға қосылып Мәкең де біраз шырқап қалатын еді. Талай рет 
дастарқанның, отырыстың сәнін келтірген, сызылтып салған татарша әндер шырқа-
лып еді-ау! Құдаларым келгенде оларға, Марат нағашыларының тілін, әнін сағынып 
жүрген болар деп, дастарқанға тілекті де, әнді де тек татарша шырқаңдар дейтінмін. 
Марат пен Майра құдаларыммен жақсы араласты, Уфадағы үйлерінде қонақ болды, 
құдаларым да Атыраудағы Мәкеңдердің үйінде қонақ болып, мәре-сәре болған. 

Марат сырқаттанып Уфаға барып ем алған кезде құдағайым, Альбина құдашам 
медицина саласының қызметкерлері болғандықтан қолдарынан келген көмектерін 
аяған жоқ. Марат та, Майра да олардың барын салып көмек бергендерін айтып, 
алғыстарын жаудырып жатты. Оларға құдаларымның адамшылық қасиеттері, ба-
лаларына берген, сіңірген жақсы тәрбиесі ұнапты. 

Марат геолог-барлаушы досы Б. Бисенғалиевпен
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Ендігі әңгімені Марат досым екеуіміз еңбек еткен жылдарымыздан қозғасам дей-
мін. Бізді жолықтырған, өмір жолында айырылмастай дос еткен – киелі Маңғыстау 
өңірі. Осы аймақтың қойнауында жасырылған қазынасын табу жолында бұл киелі 
түбекте біз сияқты алуан тағдырлар тоғысты. Ең алғаш еңбек жолымды бастаған КЭ 
«МНГР» геолог-барлаушылары жөнінде жазған естелігімде былай деп жазып едім:

«Адамның бойындағы ең бір қасиетті дүние адамның қаны ғой, қаны дұрыс бол-
са, сапалы болса, адам да мықты болады. Ал қаны жаман, қан құрамы бұзылған 
адамдар аурушаң болады. Қанның өз құрамы бар. Ал бұрғылау қондырғысының да 
өзіндік қаны бар, ол – ұңғыны қазуға қажетті бұрғылау ерітіндісі. Бұрғылау ерітіндісі 
болмаса, ұңғы қазылмайды, қазылған тау жыныстары жердің бетіне шығарылмай-
ды, ұңғының жары (стенка ствола) жақсылап штукатурланып майланбайды, долото-
ның шарошкалары жақсылап айналып тұрулары үшін жуылмайды, салқындатылып 
тұрмайды, жердің астында үлкен қысыммен жасырынған әртүрлі тау жыныстары, 
сұйықтықтар өздеріне сәйкес келетін қарсы қысым күшін көрмей, қазылған ұңғы-
ның бойымен далаға атып шығып фонтандар бола берер еді... 

Адамның өмір сүруі үшін қан қандай керек болса, қандай да ұңғыларды сапалы 
түрде қазып шығу үшін сапалы бұрғылау ерітінділері де соншама қажет. Бұрғылау 
ерітінділерінің де әр ұңғыға, әр тереңдікке, ұңғыдағы кездесетін тау жыныстарының 
ерекшеліктеріне... тағы сол сияқты көптеген талаптарға сай келетін толып жатқан 
құрамдары, параметрлері болады. Орысша жазып, бірнеше параметрлерін көрсеткім 
келеді: удельный вес, вязкость, водоотдача, статическое напряжение сдвига, толщина 
корки, содержание нефти, температура... Бұл аталғандары – тек күнделікті қазу кезінде 
сағат сайын өлшеп, қадағалап отыратын параметрлері. Осылардың біреуі ұңғы қазу 
үшін жасақталған технологиялық құжаттағыдан сәл ауытқыса, ұңғыны сапалы қазып 
шығу қиынға соғады. Қысқартып айтқанда, адамның қанынан айырмашылығы жоқ. 

Бұрғылау ерітіндісінің біздің мекеме бойынша, кейін бүкіл еліміз бойынша білгір 
маманы – менің досым Байзақов Марат Қорқытұлы. Техника ғылымдарының кандида-
ты, Қазақстан Республикасы Минералды ресурстар академиясының мүше-корреспон-
денті, ұзақ жылдар Атыраудағы ірі ғылыми институтты басқарған, көптеген ғылы-
ми еңбектердің, монографиялардың авторы, бұрғылау саласында шетелдік, отандық 
компанияларды басқарған, еңбегі ерен азамат. Бұл азамат та өзін КЭ «МНГР» - ден 
шыққан түлекпін деп мақтана алады. Мен осы білікті азаматтан бұрғылау ерітіндісінің 
ұңғы бұрғылаудағы ерекше маңызы барын, ерітіндіге зор жауапкершілікпен қарау ке-
рек екендігін үйрендім, көп сабақ алдым. Мені оқытып жүргенін өзі байқамаған да 
болуы мүмкін, ол заманда екеуіміз де жаспыз ғой, бірақ мен осы маманның қасында 
жолдас бола жүріп, ерітінді жөніндегі түсініктерімнің аясын кеңейттім, өзім онша ұна-
та қоймайтын химия пәнін қайталап, мән беріп қарап шығуыма да тура келді».

Сол бір ұмытылмас кезден, екеуіміздің арамызда жиі айтылатын, ақ сөмке 
жайлы әңгімені келтірсем деймін.

Ақ сөмке
«Жіңішке Кебір» деген алаңдағы ұңғының басында Марат екеуіміз «поглоще-

ниемен» жағаласып жатқанымызға біраз күн болды. Еш нәтиже шықпай, еңбе-
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гіміз еш кетіп жатыр. Бізге дейін де көптеген мамандар ұңғының басында болып 
әрекеттенген, жоспарлар құрып, жұмыстар жүргізілген. Сондай бір жоспарды біз 
екеуіміз де орындап жатырмыз, жоғары жақтан бекітілген жоспар ғой, біздер тек 
соны жақсылап орындаушылармыз. Арасында ұңғыдағы нақты жағдайға байла-
нысты жоспарға өзгерістер де енгіземіз. Марат – КЭ «МНГР» мекемесінен келген 
ерітіндінің білгірі, технология бөлімінің инженері, білікті маман (жоспардың ав-
торларының біреуі), мен жұмыстың техникалық жағына жауап беремін. 

Біздің қондырғыға ауыз су таситын Бейнеу автокөлік мекемесінің су жаңа 
ЗИЛ-130, үстінде қазаны бар машинасы келіп тұратын, қызмет көрсететін. Ан-
да-санда, суға тапсырыс берген кезімізде ғана. Шофердің үйі Опорныйда, қондыр- 
ғымызға жақын. Машинасы жаңа болғасын, жүргізушісі жақсы, адал еңбеккер 
болғандықтан, оны сыйлап, жақын тартып жүретінбіз. Жасыратыны жоқ, бірта-
лай уақыт та өтті ғой ол заманнан бері, осындай жақсы жүргізушілерге арасында 
көмектесетініміз шындық, шаруа жағдайын айтып келсе, «справкаларын» беріп 
те жібереміз. Бірақ олар да қиын кездерде көмектерін аяған емес, уақыттарымен 
санаспай, күн демей, түн демей, жұмыс жасайтын. Осылайша бір-бірлерімізбен 
сыйласатын едік. Бұл жүргізуші де сондай жақсы адамдардың қатарынан болатын, 
жасы біздерден үлкен, орта бойлы, шаруасына мығым адам, атын ұмытыппын. 

Сол жүргізуші бір күні қондырғы басына келіп суын құйды, вагонымызға келіп 
амандық-саулық сұрастық. Вагонда Марат екеуіміз ғана екенін көргеннен кейін 
шығып кетіп, машинасының кабинасынан үлкендеу ақ сөмкені алып келді. Біз түсін-
бей отырмыз. Ол: «Мынау жеңгелеріңнің беріп жіберген сәлемдемесі еді, жақында 
үлкен ұлымыз әскер қатарына аттанды, соған «жолы болсын» деп шығарып салып, 
той жасадық. Менің осы жаққа жүретінімді естіп, жеңгелерің екеуіңе арнайы сәлем 
айтып, тойдан сарқыт салып жіберді», – деді. Ол шал екеуіміздің қондырғы басында 
ұзақ мезгіл жатқанымызды білетін. Машинасымен арасында қырға шығарып, көрші 
малшылардың ауылдарына да алып барып жүретін. Содан ақ сөмкені ашып қарасақ, 
іші толған тамақ! Үйітілген қойдың піскен еті керек пе, бауырсақ, қазы-қарта, кол-
баса, кәмпит, пешене дейсіз бе? Сөмкенің бір жағында бөлек қағазға оралған шөл-
мектердің сыңғырлаған даусы да естіледі. Шамасы, көптеу сияқты. Шыдамсызда-
нып, «мұндайды» көрмегелі көп болып еді десіп, орауын жазып жіберсек, бір шиша 
армянның жақсы коньягы (біздер өзара «жылқының майы» дейміз), екі шиша өзіміз 
жақсы көретін, сол кезде табыла қоймайтын, ұзын мойын «Столичная» дегендерің 
біздерді мазақтап тұрғандай сыңғырлап дауыс шығарды. 

Мұндай «байлықты» қалай ұзақ ұстап тұруға болады? «Ұрыста тұрыс жоқ» 
дегендей, дастарқанды жайнатып жасап та жібердік. Сол күндері бұрғылау қон-
дырғысы әлдебір химиялық реагенттерді күтіп тұрып қалған еді, біз де зерігіп 
отырғанбыз. «Құланның қасуына мылтықтың басуы» дөп келді. Жүргізуші шал – 
«ащы суды» аузына алмайтын адам, тек Марат екеуіміз ғана жәукемдейтін болдық 
мына «байлықты». Бірнеше жақсы тост айттық, баласына ақ жол тіледік, жең-
гемізге де рахметті үйіп-төгіп жатырмыз, шалды да біраз мақтадық. Жақсы оты-
рыс таңға дейін созылды... Шалмен қимай қоштасып, таңертең шығарып салдық. 
Ақ сөмкені алып кетті. 



Шуақты ғұмыр

40

Біраз күндер өткесін, су таситын шал тағы келді. Мен қондырғы басында жүр-
генмін, Марат вагонда болатын. Шал вагонға кіріп шықты да, машинасының каби-
насынан мен танитын ақ сөмкені алып вагонға қайта кірді. Мен де вагонға қарай 
қалайша жүре бергенімді байқамай да қалдым, ақ сөмкенің көрінуі тек жақсылыққа 
болатынын мен білемін ғой. Келсем, шал мен Марат менің қондырғыдан асығыс 
келе жатқанымды терезеден көріп, маған күліп тұр екен. Амандасып болған соң, 
шал айтты: «Мынау жеңгелеріңнің сәлемдемесі, баламыздан жақында бірінші рет 
хат алдық. Соның қуанышын сендермен бөлісейін деп жеңгелерің беріп жіберді. 
Бала әлі баратын жеріне жете қоймапты, жолдағы бір қаладан хатты салып жібер-
ген екен», – деді. Бұл жолғы ақ сөмкенің ішіндегілері өткендегідей көп емес екен. 
Екі шиша жай «ащы су», тіске басатын қияр, қызанақ, жуа, бауырсақ сияқтылар 
екен. Мәз болып қалдық. Шал кетті ауылына, сөмкесін босатып, өзіне беріп жі-
бердік. Қумыз ғой, баласы тағы хат жазса, жеңгеміз сөмке таба алмай қалмасын 
деген ой ғой. Бір жағынан өзіне әбден үйреніп қалдық та, ол шалдың қолында 
көрінсе, жақсылықтың нышаны екені, айтпаса да, түсінікті ғой. 

Сонымен біздер сол қондырғының басында шалдың баласынан сол хат келген-
нен кейін де ұзақ болдық, жұмыс бітпейтіндей, аш ішектей созылып кетті. Марат 
екеуіміз шаршағанда шалдың келетін жолына қарап қоямыз, ештеңе айтпаймыз, 
бірақ жолға қараймыз. Екеуіміз де білеміз, іштей нені күтіп жүргенімізді. Бір күні 
Мәкең, бұдан әрі шыдай алмаған шығар, темекі тартып отырғанымызда бір күр-
сініп қойып: «Ойпырмай, шалдың мына баласы нағыз жалқау екен ғой, тым бол-
маса, жүгермек, бізді аямаса да, ата-анасын аямай ма, үйіне неге хат жазбай қалды 
екен? Аман болса болар еді? Мен болсам, күнде хат жазатын едім», – деп қарап 
отыр. Екеуіміз де шерімізді тарқатып, мәз болып біраз күліп алдық. Баладан хат 
келсе, жеңгеміздің ақ сөмкесі де шалдың қолында жарқырап бізге қарай жол тар-
тады ғой, әрине, іші бос болмайды, біздер күтіп жүрген «дүниелер» болады да ғой. 

Көп ұзамай екеуіміз де ауылдарымызға қайттық. Содан кейін ол шалмен кез-
десе де қоймаған сияқтымыз. Бірақ тек Мәкең екеуіміз ғана түсінетін «Ақ сөм-
ке қайда екен?», «Баласы түспегір де хат жазбай кетті ғой» дейтін сөз тіркестері 
қалды арамызда. Кездесе қалсақ, осы сөздерді айтып бір мәз болып күлетін едік. 
Көпшілік жұрт түсіне қоймайды, кейбір жақын жолдастарымыз бұның сырын 
біледі, бізбен бірге күледі. Мәкең досым болса, қазіргі күні мұсылмандық пары-
зын өтеп келіп, Марат қажы атанды, ғылыми еңбектерінен басқа әкесі алдындағы 
балалық парызын өтеп, ұрпағына өнеге боларлықтай кітабын шығарған жазушы, 
немерелерінің ақылшы атасы, еліне сыйлы азамат.

Ол бала әскерден баяғыда келіп, қазір жігіт ағасы да болған шығар. Әкесі мен 
жеңгеміз қайда екен, аман ба екен? Ақ сөмке қайда е-к-е-е-е-е-н?..

*** 
Мараттың соңғы кездері қолға алып, бірақ сырқатына байланысты аяқтай ал-

май кеткен үлкен жобасы болды. Ол «Маңғыстау мұнай-газ барлау» кешенді экс-
педициясы мекемесін мәңгілік есте қалдыру жобасы болатын. Мақсаты ардагер 
геолог-барлаушылардың халық жадынан шықпауын, оларға мұнайшылармен бір-
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дей құрмет көрсетілуін жоғарғы жақтағы лауазымды орындарға жеткізу еді. Ақтау 
қаласының орталығынан (КЭ «МНГР») геолог-барлаушыларына арналған «Гео-
лог-барлаушылар аллеясын» ашып, сол аллеяның бастауына трестің қысқаша та-
рихы жазылған монумент орнату ісін қолға алып, әне-міне шешімін табатын бол-
ды деген кезде сырқатына байланысты жоба аяқталмай қалды. Өңір әкімдігімен, 
Ақтау қаласының әкімімен, тиісті департамент басшыларымен тығыз жұмыс 
жасап, ардагер геолог-барлаушыларды осы жобаға атсалысуға тартып біраз ең-
бектенген еді. Ақтау қаласындағы «Ақбота» паркінен аллея үшін орын алатын да 
болып, келісімге келіп қалған жұмысты арамыздан ары қарай жалғастырып алып 
кететін жан табылмағаны өкінішті. Сырқаттанып жүргеніне қарамастан, бастапқы 
кезде, телефон арқылы болса да, жан-жақпен келіссөздер жүргізуін тоқтатпаған 
еді. Болмады. Мараттың бұл жобасы іске аса қалғанда, бұл аллея мен монументтің 
тек «МНГР» тресіне ғана емес, Мараттың да өзіне қойылған ескерткіш болары 
анық еді. Сонда тресті алғаш құрған, жоғары биіктерге көтерген өзінің ұстазы 
Х.Ж. Өзбекғалиев пен оны тоқсаныншы жылдардағы қиын-қыстау заманда аман 
алып қалған Ғ.Ө. Балмұқанбетов сияқты, атышулы мекемемізді елдің есінде мәң-
гілік қалдыру үшін үлкен іс тындырған үшінші азамат ретінде халық жадында 
қалатыны сөзсіз еді. Осындай абыройлы, сауапты ісі арқылы Маңғыстау мұнайын 
алғаш ашқан геолог-барлаушылардың ұрпақтарының алғысын алары сөзсіз еді. 
Марат бұл жобаны қолға алғанда өзімнің атымды шығарайын, елдің есінде қала- 
йын деген ойдан аулақ болатын, көздеген негізгі мақсаты күннен күнге, жыл өткен 
сайын ұмытылып, өскелең ұрпақтың есінен шығып бара жатқан геолог-барлау- 
шылардың дәрежесін көтеріп, «МНГР» тресінің атын жаңғырту болатын. Ажалға 
ара тұратын кім бар?..

Мараттың өмірден өткені туралы қаралы хабарды мен фейсбук, ватсап әлеумет-
тік желілеріне, «Тайсойған.kz» сайтына 2019 жылдың 9 сәуірі күні осынау жаманат 
хабар маған жеткен бойда салғанмын. Оқырмандарыма, Марат марқұмның иманды 
болуын, нұры пейіште шалқуын, Алла Тағала алдынан жарылқауын тілеген жан-
дарға Алла разы болсын! Өте көп адам танитын болып шықты. Күзетіне де, жаназа 
намазына да, әртүрлі кезекті кәде садақаларына да жиналған, отбасына көңіл айтқан 
адамдар есепсіз көп болды. Еліміздің түкпір-түкпірінен жолдастары, достары келді. 

Әлеуметтік желілерде жазылған көңіл білдіру жазбаларында барлығы бірдей 
Маратты «өте жайсаң, үнемі күліп жүретін, қамқорлығы мол, қайырымды жан еді» 
деген жылы сөздермен еске алып жазып жатты. Жақсымен де, жайсаңмен де, бас-
шымен де, қарапайым адамдармен де біркелкі деңгейде араласқан жан болғасын 
да, ел осылайша құрметін көрсетіп жатты. Халқына сыйлы, құрметті болған Ма-
рат марқұмға елдің осыншама дұға-тілектерінің шарапаты тиер деген үміттемін. 

Қазақтан сөз қалған ба, өзіңнің бағаңды білгің келсе, өліп көр дейтін «біртүр-
лілеу» сөз бар. Көбіне жақсыларымыздың қадір-қасиетін ортамызда жүргенде 
бағаламай, өмірден өтіп кеткен соң барып санымызды соғып жататынымыз да бар 
екенін жасыра алмаймыз. Бірақ бұл тәмсіл Маратқа жүрмейтін сияқты. «Баталы 
ер арымас» дегендей, Марат өзінің өмір сүрген осынау қысқа ғұмырында елдің 
алғысына, батасына бөленген жан еді. 
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Төмендегі өлең жолдарын Ермек артында қалған балаларының атынан Ма-
ратқа арнап жазған еді:

Жан Әке, қалдық, міне, сенен жырақ,
Алладан сұрасақ та қанша жылап.
Өзіңнен айырылғалы есеңгіреп,
Түскендей басымызға аспан құлап...

Ақыл, ой, терең білім, парасатың,
Жан Әке, тек өзіңе жарасатын.
Мұңайды бізбен бірге қалың Өрлік,
Тиді деп, қанша жанға шарапатың.

Көлденең көк аттыға қарасатын,
Мейірімді мінезіңе таласар кім?!
Қарамай сонша биік атағыңа,
Алдында ағайынның аласасың.

Ақ пейіл, адал ниет жарқылдаған,
Қатені бетке айтуға тартынбаған.
Үлгі қып ұрпағыңа мақтанармыз,
Бұл біздің Әкеміз деп АСЫЛЗАДА.

Ағарып ақ маңдайда қара шашы,
Анамның мөлдірейді көзде жасы.
Ақтармыз үмітіңді бұл жалғанда,
Адаспай іздеріңмен жүрген басып.

Жаның болсын Жәннатта, асыл Әке,
Қате болса біздерден, кешір, Әке!
Байзақов әулетінің абыройына,
Еңбегің бәрімізден басым, Әке!

*** 
Марат 2012 жылы үлкен қажылыққа барды. Меккеде жүргенінде баяғыда 

«МНГР» - де бірге жұмыс істеген жігіттерді кездестіреді. Төртеуі тамақтанып оты-
рғанда Марат: «Әй, төртеуіміздің Меккеге келіп, осы жерде отыруымыз күлкілі 
емес пе? Бір замандардағы «бүлдіргендерімізді» білетін адамдар осы отырысымы-
зды көрсе, не дер екен?» – деп күлдіріпті. Осы әңгімесін елге оралғасын да айтып 
күлкіге қарық қылған. Маратта бірдеңені жасырып қалу деген жоқ, көрген-білгенін 
жайып салып отыратын жан.

Марат дін мәселесін жетік білетін. Тибетке барып Далай Ламамен, Индияға ба-
рып Саи Бабамен кездескен, Меккеге барып мұсылманның бес парызының бірін 
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өтеп келген, оның бер жағында өз еліміздегі Арыстан Баб, Қожа Ахмет Йассауи, 
Бекет Ата, Шопан Ата, Шақпақ Ата, Сұлтан-епе әулие, Қараман Ата деген қасиет-
ті жерлерге барып тәу еткен мұсылман. Атырау өңіріндегі әулиелердің қайсысы-
на барғанын білмеймін, бірақ әдейі арнап көпшілігіне тәу еткенін сеземін. Ысық 
Атаның басында болғанын білемін, Байбақты Атаға, Мәтен Қожа Атаға соқпай өтуі 
мүмкін емес деп жорамалдаймын. 

Қасиетті Құран Кәрімді оқыған-оқымағаны жөнінде екеуіміздің арамызда әң-
гіме болған емес. Бірақ Мараттың қасиетті Құранды оқымауы мүмкін емес деген 
ойдамын. Олай ойлауымның себебі, Марат көптеген мұсылман дінін жетік білетін 
молдалармен, қажылыққа әлденеше барып келген, діни сауаты мол қажылармен, 
қасиетті әулиелердің басындағы шырақшылармен дос-жар, тығыз қарым-қаты-
нас орнатқанын және олармен жиі-жиі кездесіп, сұхбаттасып тұратынын жақсы 
білемін. Оғыландыдағы Бекет Атаның жатқан жеріне жиі баратын, жолындағы 
Шопан Атаның шырақшысы, досы Ибрагим қажыға соғып келетінін де. Кейбір 
кездерде осы молдаларды үйіне қонақ қылып, дін жөнінде әңгімелесетін. Бейнеу- 
ге жақын жердегі Бекет Атаның өзі салған жерасты мешітіне де арнайы соғып, 
шырақшысымен қона жатып әңгімелесіп жүретінін де білемін. Бір қызығы, дін 
жолында жүрген, дін жөніндегі ілімді терең меңгерген осы молдалардың көпшілі-
гі Мараттың діни сауатының тереңдігіне, біліктілігіне таң қалатын. Сондықтан да 
Мараттың қасиетті Құран Кәрімді зерделеп тұрып оқығанына шүбәм жоқ. Қандай 
істі болмасын, терең зерделейтін Марат ғалымның мұсылмандыққа келгенде бұра 
тартуы мүмкін емес, қасиетті Құран Кәрімді де зерделеп, саралап, мұқият оқып 
шыққанына, өзіндік ой түйгеніне сенімім мол. 

Қай салаға байланысты болмасын, мейлі ол геология болсын, дін болсын, сая-
сат болсын, әдебиет болсын, Мараттың бойынан, орысша айтқанда, «тихая фунда-
ментальность» (байыпты біліктілік) сезіліп тұратын. Отырыстарда Марат дін са-
ласында болып жататын әртүрлі пікірталастарға көп араласпайтын, жай жымиып 
қана, бұл саладан түк хабары жоқ жандай отыратын. Ал оның ішінде терең білім 
жатқанын мен де, Маратты жақсы білетін достары да сезетінбіз. Қазіргі кезде 
кейбіреулер Абайдың «Қара сөздерінің» тереңде жатқан мән-мағынасын түсініп 
оқуға шамасы жетпей жүріп, қасиетті Құранның аяттарын, Пайғамбарымыз Мұ-
хаммед ғ.с.с. айтқандарын шұбыртып айтуға құмар болып жүргенін күнде көріп 
жүрміз. Шала-пұла жаттап алған бірер сүреден, әлеуметтік желілерден оқып алған  
кейбір «білімінен» басқа түгі жоқтар дініміздің қадірін кетірудей-ақ кетіруде. Сүй-
те-сүйте біртіндеп түзеліп те кетерміз деп шүкіршілік айтудан басқа не деуге бо-
лады... Кейбір дін жолында жүрген мешіттегі дүмше молдаларға қарағанда, Ма-
рат қажының білімі де, біліктілігі де, жүрегінің түбінде жатқан мұсылмандығы да 
биік тұрғанын көріп, осындай жан-жақты жанмен дос болғаныма мақтанатыным 
да – шындық.

*** 
Марат поэзияны өте жақсы көретін, көп өлеңді жатқа айтатын. Шығыстың 

шайырларының да рубаиларын жақсы білетіні былай тұрсын, кейбір шумақта-
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рын төгіп-төгіп жібергенде, таң қалмасыңа болмайтын. Сондай рубаяттардың бірі 
Омар Хайямның мына төрт жолы:

Кто пил – ушел,
Кто пьет – уйдет.
Но разве тот бессмертен,
Кто совсем не пьет? 

Бұл менің есімде қалғаны, ал қалмағаны қанша?!
Төменде Мараттың әр кездерде жіберген өлеңдерінен, кейбіреулерін ғана беріп 

отырмын. Марат жіберген әрбір хабарламаны, хатты бөлек папкаға көшіріп қоятын-
мын, мыналарды сол папкамнан теріп алып отырмын. Бұл да естеліктің бір түрі ғой  
деп ойлаймын. Ештеңені өзгертпестен, қалай келді, солай беріп отырмын.

Я душевно вполне здоров!
Но шалею, ловя удачу…
Из наломанных мною дров
Я легко бы построил дачу!

Люблю людей и по наивности
Открыто с ними говорю.
И жду распахнутой взаимности,
А после горестно курю.

Бывает – проснешься, как птица,
крылатой пружиной на взводе,
и хочется жить и трудиться;
но к завтраку это проходит.

Вся наша склонность к оптимизму –
от неспособности представить,
какого рода завтра клизму
судьба решила нам поставить.

За радости любовных ощущений
Однажды острой болью заплатив,
Мы так боимся новых увлечений,
Что носим на душе презерватив.

Давно уже две жизни я живу,
одной – внутри себя, другой – наружно.
Какую я реальной назову?
Не знаю, мне порой в обеих чуждо.



Марат Байзақовты еске алу...

45

Всего слабей усваивают люди,
взаимным обучаясь отношениям,
что слишком залезать в чужие судьбы
возможно лишь по личным приглашениям.

Мне моя брезгливость дорога,
мной руководящая давно:
даже чтобы плюнуть во врага,
я не набираю в рот говно.

Любил я книги, выпивку и женщин.
И большего у Бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен.
Теперь уже на книги нету сил.

Поездил я по разным странам,
печаль моя, как мир, стара:
какой подлец везде над краном
повесил зеркало с утра?

Весьма порой мешает мне заснуть
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Какой-нибудь немыслимой хeрни.

За то люблю я разгильдяев,
блаженных духом, как тюлень,
что нет меж ними негодяев
и делать пакости им лень.

Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно,
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.

Живя в загадочной отчизне
из ночи в день десятки лет,
мы пьем за русский образ жизни,
где образ есть, а жизни нет.

Учусь терпеть, учусь терять
и при любой житейской стуже
учусь, присвистнув, повторять:
плевать, не сделалось бы хуже.
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Я женских слов люблю родник
И женских мыслей хороводы,
Поскольку мы умны от книг,
А бабы – прямо от природы.

Когда нас учит жизни кто-то,
я весь немею;
житейский опыт идиота
я сам имею.

Душа порой бывает так задета,
что можно только выть или орать;
я плюнул бы в ранимого эстета,
но зеркало придется вытирать.

А жизнь летит, и жить охота,
и слепо мечутся сердца
меж оптимизмом идиота
и пессимизмом мудреца.

Крайне просто природа сама
разбирается в нашей типичности:
чем у личности больше ума,
тем печальней судьба этой личности.

Во мне то булькает кипение,
то прямо в порох брызжет искра;
пошли мне, Господи, терпение,
но только очень, очень быстро.

Бывают лампы в сотни ватт,
но свет их резок и увечен,
а кто слегка мудаковат,
порой на редкость человечен.

Я никак не пойму, отчего
так я к женщинам пагубно слаб;
может быть, из ребра моего
было сделано несколько баб?

Ум полон гибкости и хамства,
когда он с совестью в борьбе,
мы никому не лжем так часто
и так удачно, как себе.
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В жизни надо делать перерывы,
чтобы выключаться и отсутствовать,
чтобы много раз, покуда живы,
счастье это заново почувствовать.

*** 
Сильный стих...
Никто не смеётся над Богом в больнице...
Никто не смеётся над Ним на войне,
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Никто не смеётся над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идёт смерч,
При голоде и при подземном ударе,
Насмешки проходят, меняется речь...

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти...
Никто не заявит, что Бог – это сказка,
Преступника встретив на узком пути...

Никто не воскликнет, что вера – для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача...
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача...

Машина на скорости... Ты на дороге...
Вот резкий обрыв... Вот об камень висок...
Вот – пуля шальная, беда на пороге...
От смерти ты только – на волосок...

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне...
Что ждёт тебя завтра, что там впереди?
Смеяться легко, пока Бог даёт силы,
Прощая ошибки твои и грехи.

Смеяться легко под греховные мысли...
И под одобряющий взгляд пьяных глаз,
Но Милостив Бог и дыхание жизни
Ещё оставляет, даря тебе шанс!
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*** 
От слов родных удар всегда больней,
Он может принести немало горя,
Ведь без родных ты словно без корней,
Ты погибаешь в каждой с ними ссоре.

Чужие что? Ударили – ушли,
Но ты, ища защиты, мчишься к дому.
А если больно бьют тебя свои?
Уйти возможно только в гнев и злобу.

Ты оступился, глупость совершил –
Чужой тебя обидит и в сторонку.
Но лишь с родными выбьешься из сил,
Когда мораль начнут читать вдогонку.

Тебе и так безумно тяжело,
«Ну поддержите», – просишь слёзным взглядом.
Ведь поступал же часто хорошо,
А стал теперь последним в мире гадом!

Родные вправе требовать, учить,
Читать мораль, стыдить и обижаться.
А как расти, как смелым в жизни быть,
Когда своих приходится бояться?

Случись беда, родные, руки в кровь,
Помогут все, пусть даже были в ссоре.
Выходит, чтоб увидеть их любовь,
Ты должен ждать несчастия и горя?

Не обижайте близких и родных,
Они неправы могут быть порою,
Но вы для них – живительный родник,
Вам их опорой быть дано судьбою.

*** 
Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
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Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за всё вам – усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берёт он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но ещё гениальнее слушали вы.

 Андрей Дементьев

*** 
Чем хороши старинные друзья?
Да тем, что рядом с ними не старею. 
Отстать нельзя и обогнать нельзя, 
Мы бампер к бамперу несёмся по high-way’ю.

И нам, друзья, не нужно унывать. 
Что из того, что нам уже не двадцать? 
Пусть с каждым днём труднее засыпать, 
Но с каждым днём всё легче просыпаться.

Встречаемся, увы, недопустимо редко, 
но всё-таки ещё друг друга узнаём...
Пусть ниже с каждым днём на косяке отметка, 
Но дух и интеллект всё выше с каждым днём.

С восторгом я гляжу на наше поколение – 
что из того, что нас согнул радикулит?
Зато не так легко сгибаются колени. 
Ведь живы мы, пока хоть что-нибудь болит.

Конечно же, года не знают снисхожденья – 
Иной из нас стал сед, другой – совсем сутул, 
Но думает о нас, как прежде, провиденье –
Пусть стал не крепок сон, зато крепчает стул.



Шуақты ғұмыр

50

Пусть нас уже давно не манят приключенья 
И держат на цепи простата и артрит, 
Но всё же среди нас бывают исключенья, 
И кое-кто из нас по свету колесит.

Хотя у большинства иные увлеченья, 
Что из того, что мы не посетим Непал? 
Зато мы знаем всё о методах леченья, 
И острый интерес к лекарствам не пропал.

Пускай текут года, но жизнь ещё теплится, 
И к нам она добра, и радует подчас –
Мы снова собрались, знакомые всё лица...
А раз мы можем пить, так выпьем же за нас.

Конечно, нам плевать на бронзы многопудье, 
Но памятник себе отлили на века!
И всем нам вечным памятником будет 
Посеянная нами ДНК.

Осы өлеңдерді оқып отырғанда, менің көз алдыма Марат келеді, оның бұл 
өлеңдерді неге таңдағаны да түсінікті болады. Бұл өлеңдерді Марат маған соңғы 
кездері жіберген болатын.

Марат досымның электронды поштама жібергендері

Мен Маратқа үнемі өз жазғандарымды, ол маған өз жазбаларын жіберіп, үнемі хат 
алмасып тұратынбыз. Соған орай, ол өз пікірін де жазатын. Енді соларға кезек берейін. 

«Добрый день, Бисака! Прочитал, супер! Видимо, когда мы возились с белой 
сумкой, уже тогда у тебя были задатки писателя. Судьба тебя подготавливала 
к писательской стезе, твои произведения – супер, надо выпустить книгу, поверь 
мне, кое-что в этом мире мне немножко знакомо. Надо продолжать в том же 
духе, вернись к Абаю (карасоз) вступлению, там как раз то, что нужно». 

«Бисака, ассалаумалейкум! С днюхой тебя, всяческих благ желаю Вам, а глав-
ное – поправка здоровья, спокойствие и благополучие родных и близких! Мы с то-
бой жили и живем по принципу:

Если прав, будь с гордым горд: 
Ибо он не сын пророка, 
Будь с робким робок: 
Он тебе не раб. 
Так я и поступал, клянусь, дорога. 
Не всем, кто ждал, помог, 
Ведь я не Бог. Что в силах одинокого поэта? 
На все вопросы не нашел ответа, 
Но я не лгал, хотя и мог.
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Хотя не совсем легкую жизнь мы с Вами прожили, но никого не старались оби-
деть. Если уж сами не напрашивались. Вы среди друзей, родных и близких коллег поль-
зуетесь большим, заслуженным авторитетом. И у нас были солнечные дни («ак сум-
ка», водовоз, армия и т. д.). Вы всех своих детей поставили на ноги, обучили, вывели на 
самостоятельную дорогу,  Вам есть чем гордиться, у Вас есть чему поучиться, Вы 
наш свой, Павка Корчагин. 

Я благодарен Аллаху, что судьба свела меня с Вами. Вы всегда остаетесь скром-
ным, вежливым, милосердным и понимающим чужую боль окружающих Вас людей. 
Видимо, это заложено в Вас Вашими родителями и теми добрыми людьми, которые 
вас окружали и продолжают быть с Вами вместе, оставляя неизгладимый след в Вас 
и в Ваших деяниях.

Пусть дух предков всегда поддерживает Вас. Мы просим Аллаха о сохранении ва-
шего спокойствия, поправки здоровья, благоденствия и благодарны судьбе, что она 
свела нас с Вами. Да хранит АЛЛАХ вашу полезную жизнь для радости! 

Искренне Вас уважающее и почитающее семейство Байзаковых»

«Я знал, что ты самый лучший, но в этом, на старости лет, все больше убеж- 
даюсь».

«Мы с тобой честные люди! Спасибо Аллаху за это!»
Мараттың әкесіне арнап жазған кітабына (ең алғашқы нұсқасын оқыған бойда) 

берген пікіріме жауабы: «Твоя оценка – самая лучшая в мире!». 
Осындай хабарламаларды үнемі жіберіп отыратын. Төмендегі sms-ті мен ауырып 

бастаған сол бір жылдары телефоныма жіберген болатын. Маған жанашырлық таны-
тып, ақылын айтып, қолтығымнан демеген еді. Басқадай да көмектері, көтермелеген 
кездері көп қой, мына жерде осынау аз ғана сөздің өзінде қаншама күш жатқанын көр-
сеткім келген. Марат «Ештеңеден қорықпа, осы стадиялардың барлығынан да өтуің 
керек, басына ауыртпалық түскен пенделердің барлығы да осы стадиялардан өткен, 
сен де өтесің, барлық стадияларды дұрыстап оқы, сезін, түсін», – деген еді:

«5 стадий осознания неизбежности: отрицание, гнев, торги, депрессия и приня-
тие; если примешь, легче будешь жить».

Оқыдым, түсінуге тырыстым, сезіндім. Қалтафоныма сақтап қойдым, қиналған 
шақтарымда қолыма алып оқитын болдым. Осында жазылғандардың барлығынан да 
өттім, барлығы да өте керемет көрегендікпен жазылғанын сездім. Басынан өткізген 
адамның жазғаны екенін түсіндім. Мен де, Марат та ол кезде ойлаған емеспіз, көп 
жылдар өте бара, тап осы sms-ті мен Мараттың өзіне қайыра жіберетінімді. Мараттың 
өзіне де осы стадиялардан өту керектігін мен енді оған айтып, ақыл беретінімді. Марат 
қиналып, өзіне қырын қараған тағдырына налыған кезінде, мен оған осы sms-ті көрсет-
кенмін, ақылымды айтқанмын. 

Шыр көбелек айналған дүние-ай!.. Бірде ватсап телефоныма кіші ұлы Исмаилдан 
келген хабарламаны жіберіпті: 

«Папа, вспоминая все наши трудности и моменты, где остальные люди просто 
опустили бы руки... но не мы... мы всегда выбирались из разных передряг... вам больно, 
и я, наверное, сейчас не смогу вас так полностью понять, но разве не стоит верить 
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и биться за то, что все будет хорошо, что мы пройдём через всю эту боль и в итоге 
добьёмся своего. Вы выздоровеете. Вы увидите, как растут ваши внуки, как женится 
ваш сын, и увидите наши успехи и будете гордиться нами. Главное – верить, что бу-
дет счастье, сколько бы мы ни страдали. Мы – семья, пап, и пройдём это! Вы посто-
янно даёте нам мудрые советы, у нас удивительный опыт, мы встретили столько 
разных людей, которые красят нашу жизнь, и ВЫ, папа, – тот человек, без которого 
жить в этом мире нельзя! Так что бейтесь, и мы будем биться с Вами, и у нас все 
получится, вот увидите! Мы любим Вас... я люблю Вас!».

Осы хабарламаға мен мынадай жауап жаздым: 
«Мәке, тамаша! Осындай ұл өсірген Сен бақыттысың! Өте жақсы, балалық ап-

пақ көңілімен, шын ниетімен айтылған сөз, ТІЛЕК! Мақтануың керек, Мәке! Әрине, 
жеңесің қиындықтарды, мынандай керемет сөздерді оқып отырып басыңа түскен 
сынақты жеңіп шығатыныңа сенімдімін! Исмаил, Молодец! Менің ұлдарым да мені 
ешқашан ауру адам деп есептеген емес. Мен де соларға еріп, өзімді дені сау адамдай 
ұстауға тырысамын. Ішімде ит ұлып жатса да, сыртыма шығарған емеспін. Қа-
тарымнан қалғанымды көрсетпеуге тырысып, өзіме өзім әртүрлі жұмыстар тауып 
алып, өзімді жоғары ұстауға ұмтылып келе жатырқанымды сен өте жақсы білесің. 
Солай, ДОСЫМ! Бәрін жеңесің!».

Сонда Марат: «Ия, Бисақа, сен маған үлгісің, сен қазақтың Павка Корчагинісің», – 
деген болатын. Желтоқсан айының басында, менің туған күнімде мына құттықтауды 
жіберіп еді, оны «Фейсбук» желісінде де жариялап еді:

«Бисақа, ассалаумағалейкүм! Туған күніңізбен! Бүкіл дүниедегі жақсылықты 
тілеймін! Мен Аллаға өте ризамын, сендей адаммен кездестіріп, ұзақ өмір бірге болға-
нымызға! Сендей азамат 100 жылда, 1000 жылда туылады, сенің сауатың, сенін 
жігерлілігің, сенің батылдығың, батырлығың, сенің шешендігің, сенін қаламгерлігің 
(самоучка) – ұрпақтарға үлкен үлгі! Мен ризамын осындай досыма! Бұл ақ сумкаға да 
байланысты болар! Жасай бер, жаза бер! Ермек, екеуіңіз Құдай берген жасқа дейін 
тұрып, бала, немере, шөбере... ортасында жүргендеріңізді тілейміз!». 

Аса құрметпен, Марат, Майра Байзақовтар.

Бұл хабарламаларды ол сырқаты жанына батып, қиналып жүрген кезінде жазған 
болатын. Мәскеуде ауруханада ем алып жатқан кезінде жазғандары да бар арасында. 
Өзінің сырқаты жанына батып жатса да, досым мені демеп, маған жылы сөзімен болса 
да, «көпшік қойып», рух беріп жатқанын көрмейсің бе?! Дос деген осындай болуы 
керек шығар...

*** 
Мен сол бір жылдары инсульт алып сырқаттанып қалғанымда, Марат бірден көмек 

қолын созып еді. Алматыдағы жақсы жабдықталған, жоғары дәрежедегі елге белгілі 
тұлғалар емделетін, көпшіліктің қолы жете бермейтін атақты «Совминнің клиника-
сында» қызмет жасайтын София апасына айтып, Ермек екеуімізді орналастырды. Өзі 
Атырауда болғандықтан, бізді Алматы әуежайынан Аманжаров Нұрсапа досымыз 
күтіп алды. Нұрсапаның да балдаққа сүйеніп әрең жүрген кезі, соған қарамастан, 
күтіп алды, үйіне орналастырды. София апаймен хабарласып, барлық жағдайымыз-
ды жасады. Клиникаға жату үшін жаңадан түскен компьютерлік томографияның су-
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реті, оны талдаған білікті дәрігердің резюмесі қажет еді. Ақтаудағы томография сол 
кезде бұзылып тұрған, Атырауға барып түскеніміздің уақыты өтіп кеткен болды. Ал 
сеніп келген Алматыда бар болғаны екі жерде ғана томография бар екен, оның біреуі 
бұзылып тұрған болып шықты. Ал жұмыс істеп тұрған жалғыз томографияға түсу 
мүмкін емес, кезекке бірнеше ай бұрын жазылып күту керек екен. Бұл тығырықтан 
да София апамыз бен Нұрсапа алып шықты. Мараттың бастамасымен, Нұрсапаның 
еңбектенуімен біздер көп қиналмастан, София апа жұмыс жасайтын бөлімшеге ор-
наластық. София апа өзінің қамқорлығына алып, қажет деген сараптамалардың бар-
лығынан өткізді, басқа жерлерден білікті, жоғары дәрежелі дәрігерлер шақыртып, 
консультациялар ұйымдастырды. Шипажайда жатқандай керемет жерде ем алдық. 
Бұны қалай ұмытуға болады?! 

*** 
Марат жайындағы шағын естелігімді Мұқағали Мақатаевтың мынандай бір шу-

мақ өлең жолдарымен аяқтағым келіп отыр. Мараттың құлпытасына бүкіл қазақ елі 
қастерлейтін ақиық ақынның бір шумақ өлеңін жазғаны өте орынды шешім болды. 

Өмір дегенге тірлікте, сірә, жетер ме ой,
Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой,
Бекер ғой бәрі, бекер ғой бәрі, бөтен ғой,
Өмір дегенің бір күндік сәуле екен ғой!..

Естелігімнің басында айтқандай, Марат өзінің өмірдегі жолын ДАРА ЖОЛ қылған 
адам ретінде менің есімде қалды, халықтың жадында да солай қалатыны сөзсіз.
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Нурсапа Килымбекович Аманжаров 
Почетный разведчик недр РК 

6 июля исполнилось 67 лет со дня рождения Почетного геологоразведчика 
Республики Казахстан, кавалера ордена «Кұрмет», обладателя многочисленных 
медалей, грамот, знаков и благодарственных писем, крупного руководителя, из-
вестного ученого, члена-корреспондента Академии минеральных ресурсов Респуб- 
лики Казахстан, кандидата технических наук Марата Коркитовича Байзакова.

Летом 1973 года в Мангышлакской области встретились студенты Уфимского 
нефтяного института Марат Байзаков и я, Нурсапа Аманжаров, из Казахского по-
литехнического института имени В.И. Ленина, проходившие производственную 
практику. После окончания вуза мы встретились на мангышлакской земле уже 
молодыми инженерами, прибывшими по направлению осваивать неизведанные 
недра Мангышлака. С тех пор, не теряя друг друга, общались, встречались, дру-
жили и трудились, не покладая рук на благо общества, были первопроходцами 
многочисленных месторождений нефти и газа в Западном Казахстане, в Мангыш- 
лакской, Гурьевской и Актюбинской областях. Плодами этих открытий до сих пор 
пользуется наша страна, пройдя путь от первой скважины, пробуренной нами на 
поисково-разведочных площадях, до промышленного освоения этих открытий. 

Уроженец поселка Махамбет Гурьевской области Марат Коркитович прошел 
путь от рядового инженера до руководителя крупных компаний. В Комплексной 
экспедиции «Мангышлакнефтегазразведка» (КЭ «МНГР») работал заведующим 
лабораторией глинистых и тампонажных растворов. Этот период работы ныне ве-
тераны КЭ «МНГР» считают одной из главных заслуг Марата Байзакова, потому 
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что он в своей лаборатории разрабатывал все новые и новые рецептуры приготов-
ления и обработки промывочных жидкостей для различных скважин, переводил 
технологию глубокого бурения на новые виды растворов в сложных горно-геоло-
гических условиях Прикаспийской впадины для предупреждения и предотвраще-
ния осложнений, для безаварийной проводки скважин. 

По воспоминаниям Камки Джанияровны Умбеталиной, учителя Марата, ве-
терана ВОВ, одного из ветеранов КЭ «МНГР», работавшей с ним в этой лабо-
ратории, Марат создал службу растворщиков, превратив ее в мощное, хорошо 
управляемое подразделение КЭ «МНГР», что в конечном счете и ускорило поис-
ково-разведочные работы при строительстве нефтяных и газовых скважин. Была 
разработана система приготовления и обработки промывочных жидкостей. Бла-
годаря этому сократились трудовые затраты, сроки строительства, уменьшилось 
число аварий, улучшилась технология бурения скважин, особенно в подсолевых 
отложениях скважин. Мангышлак стал хорошим стартом деятельности Марата, 
внесшего огромный вклад в разведку и поиск новых нефтегазовых месторождений. 

Он никогда не терял оптимизма. «Только на одном оптимизме далеко не уедешь, 
работать надо лучше, думать больше – лишь тогда сумеем что-то дельное сотворить 
на этой земле», – говорил Марат. 

В начале 70-х годов Мангышлак был полуостровом с бескрайними простора-
ми, берущим свое начало от берегов Каспия и уходящим все дальше на восток, 
к плато Устюрт. Сегодня Мангышлак – одна из нефтяных столиц Казахстана, в 
создание которой внесли свою лепту тысячи и тысячи геологов, буровиков, меха-
ников, геологоразведчиков КЭ «МНГР», в том числе и Марат Коркитович, превра-
тивший безлюдные места в обитаемые. Так полуостров Мангышлак превратился 
в современный регион, а город Актау с международным аэропортом, абсолютно 
прямыми просторными улицами, сверкающими офисами нефтегазовых компаний, 
огромными студенческими комплексами, современными спортивными сооруже-
ниями, высотными многоквартирными домами – в одну из нефтегазовых столиц.

Марат был незаурядным человеком – веселым, щедрым, справедливым, суро-
вым и добрым одновременно. Марат был книголюбом, где бы он ни находился, вне 
дома постоянно посещал книжные магазины и увозил с собой гору книг разной на-
правленности и мог цитировать выдержки как из Корана, Библии, трудов Конфуция, 
так и из произведений мировых философов, классиков и литераторов, не считая тех-
нической литературы. Он постоянно заботился о родных и близких, особенно в 90-е 
годы, когда произошел развал Союза, прекращали свое существование организа-
ции и предприятия, все больше людей становились безработными, он собрал вокруг 
себя многих друзей, коллег, родных, близких и обеспечил их всех работой. 

За ним всегда признавали огромный организаторский талант, но он был еще 
и ученым – кандидатом технических наук. Марат разработал и обосновал в своей 
диссертационной работе теорию о безаварийном вскрытии продуктивных пластов 
в сложных горно-геологических условиях недр путем применения определенных 
типов раствора, изобрел конструкцию «кольмататора», произвел расчеты и внед-
рил новшество при строительстве новых скважин. Горячо отстаивая свое мнение, 
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он мог вступить в дискуссию по любому вопросу по своей специальности и всегда 
говорил, что в споре рождается истина.

По-настоящему услышали Марата, когда он перешел в КазНИГРИ, кото-
рый работал во всех нефтяных регионах Казахстана. Вспоминается один случай 
из нашей жизни. После переезда Марата в Гурьев мы стали видеться редко, но 
встречались на разных совещаниях, собраниях, проводимых ПГО «Гурьевнефте-
газгеология» в этом городе. И наш с Маратом учитель-наставник Хибат Утебалие- 
вич Утебалиев, главный технолог КЭ «МНГР», перед очередной командировкой 
в ПГО «ГНГГ» в Гурьев говорил, чтобы мы не мешали и не отвлекали Марата от 
научной работы, подчеркивал, что он человек науки, и просил, чтобы мы встреча-
лись только на официальном уровне. Однако в аэропорту Гурьева нас непременно 
встречал Марат Коркитович собственной персоной с разработанной программой 
нахождения в городе. Мы, конечно, не очень сильно сопротивлялись его програм-
мам, говоря, что Хибат Утебалиевич строго наказал не отвлекать его от научной 
работы и не одобрит эти похождения, и, бывало, не прислушивались к рекоменда-
циям нашего многоуважаемого Наставника. 

Личным триумфом для него, работавшего тогда заведующим лабораторией 
промывочных и тампонажных жидкостей КазНИГРИ, стало назначение Марата 
Байзакова директором этого института. Одна за другой бурились глубокие под-
солевые скважины, все глубже и глубже уходили в недра земли, добывались все 
новые геологические данные со все более и более убедительными подтверждения-
ми новых залежей нефти и газа. Период руководства им КазНИГРИ пришелся на 
время перестройки и развала Союза, когда плановая экономика была разрушена, 
а новая, рыночная еще не работала, финансирование науки почти прекратилось, 
а институт был на грани банкротства. В это время в Казахстан начали прибывать 
иностранные компании, и Марат Коркитович, как умелый стратег, начал сотрудни-
чество с ними, в результате которого появились заказы на новые научные работы. 
Данное, единственно правильное, решение позволило сохранить научный потен-
циал коллектива и вытащить идущий ко дну институт, лишенный финансирования 
со стороны государства, определило вектор дальнейшего развития КазНИГРИ и 
вывело институт на новый уровень. Он сделал очень многое, чтобы сохранить 
научный потенциал. Институт начал сотрудничать с иностранными инвесторами 
во многих проектах, в том числе с такими крупными компаниями, как ТШО, КПО, 
НКОК и другие. 

К слову, Марата Коркитовича высоко ценили в научных кругах бывшего СССР, 
в Министерстве геологии Республики Казахстан как специалиста, обладавшего 
стратегическим видением проблем бурения нефтяных и газовых скважин. Вместе 
с учеными института была проведена оценка потенциала многих новых место-
рождений, разрабатывались проекты, по которым строились скважины на пер-
спективных площадях, а ответственность за достоверность данных и качествен-
ное выполнение полностью ложилась уже на плечи директора института Марата 
Коркитовича Байзакова. Сам он даже не мог подсчитать, сколько раз ему пришлось 
бывать на скважинах на различных площадях и месторождениях. Я считаю, что на 
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Мангышлаке не было ни одной скважины, пробуренной КЭ «МНГР» в период его 
работы, которую Марат не знал «на ощупь». Он был лично знаком не только с ру-
ководителями участков, но и с буровыми мастерами, бурильщиками, механиками, 
водителями, помощниками бурильщиков, персоналом бригад, рабочими.

В тот период времени высоко котировались и ценились геологоразведчики, буро-
вики, механики, геологи КЭ «МНГР» и вообще Казахстана. Марат Байзаков занимал 
среди них особое место. Это подтверждалось его участием в открытии и освоении 
новых перспективных подсолевых месторождений, таких как Елемес, Айыршагил, 
которое в то время называли вторым Тенгизом. Огромный организаторский талант 
Марата Коркитовича раскрывался на всех постах, которые он занимал. Например, 
благодаря его исключительному упорству, таланту и дальновидности в КазНИГРИ 
впервые был создан сектор по морским операциям, который вел и успешно завер-
шил тему «Прогнозная оценка ресурсов УВ и определение приоритетных направ-
лений нефтепоисковых работ по шельфу Каспийского моря». Наряду с этим, позд-
нее, он еще успел поработать и на Каспийском море руководителем ТОО «Аташ» в 
совместном проекте с российской компанией «Лукойл», тем самым он внес вклад в 
развитие нефтегазоразведки не только на суше, но и на море. 

Многие достижения КазНИГРИ того времени связаны с деятельностью Ма-
рата Коркитовича. Он обладал большим организаторским талантом, а также был 
известен и как серьезный ученый. Под его руководством и при непосредственном 
участии в институте успешно проводились научно-исследовательские и проектно- 
конструкторские работы по комплексным и рациональным способам разведки, 
поиска, освоения и испытания скважин нефти и газа. Марат является автором 
и соавтором более 80 научных работ, двух монографий, научных отчетов, имеет 
многочисленные авторские свидетельства. Под его руководством было проведено 
большое количество исследований влияния качества промывочных и тампонаж-
ных жидкостей на безаварийное и качественное строительство глубоких скважин, 
в том числе подсолевых. Изучив большой фактический материал по потенциаль-
ным месторождениям по многочисленной группе факторов, он давал подробные 
рекомендации о целесообразности использования различных типов раствора и по 
применению определенных рецептур при бурении скважин. 

Вспоминаю его как невероятно трудолюбивого, ответственного, требователь-
ного к себе и к окружающим человека. Он был бескорыстным, не любил алчных и 
жадных людей. Превыше всего ценил честь. И словно пророчески говорил: «Я не 
сделал ни одного дурного поступка, и после моей смерти никто не скажет обо мне 
плохого слова». А также часто повторял отрывок из стихов Олжаса Сулейменова: 
«Если прав, будь с гордым горд: он не отец пророка, будь с робким робок: он тебе 
не раб».

Без этих качеств Марат не смог бы руководить большими коллективами, сра-
ботаться с руководителями министерств и областной администрации, с коллегами. 
Вообще, 80–90-е годы были для него очень значимыми, именно об этом периоде 
жизни он сохранил самые трогательные воспоминания: как работали, не покладая 
рук, денно и нощно, как делились радостями и горестями, ходили на парады, а 



Шуақты ғұмыр

58

особо отличившихся работников награждали медалями и орденами. Вообще, он 
очень не любил, когда с ним соглашались сразу. Он любил сопротивление, споры, 
дискуссии.

Марат говорил, что определенную роль в его жизни сыграли каноны мусуль-
манской религии. Он, кроме святых мест Мангистауской области и комплекса 
Ясави в Туркестане, совершил хадж в Мекку и Медину, был у далай-ламы в Ти-
бете, откуда привез мне лекарственные травы для лечения моих суставов, также 
побывал и в других священных местах.

Последняя встреча с Маратом произошла 16 марта 2019 года у него дома в 
Атырау, после операции в Москве. И мы шутили, беседовали на разные темы. Он 
был полон оптимизма и верил, что победит эту болезнь и вскоре встанет на ноги… 
Но, к огромному сожалению, 8 апреля 2019 года он отправился в мир иной. 

Светлая память Марату Коркитовичу Байзакову!

ҚазГБҒЗИ 50 жылдығына арналған ғылыми конференция. Солдан оңға қарай: 
Гурьев облыстық атқару комитетінің төрағасы Е.Т. Тасқынбаев, 

Гурьев облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы О.К. Көшеков, 
институттың бұрынғы басшылары Е.С. Шақабаев, Т.Н. Жұмағалиев, 

сол кездегі басшысы М.Қ. Байзақов
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Жандарбек Кәкішев
Қоғам қайраткері

Біз – бір ауылдың түлегіміз...

Біздің балалық шағымыз бірге өтті. Ақ Жайықтың жағасында алаңсыз сайран 
салған сол бір балғын шағымыз қайта оралса ғой, шіркін! Адам өмірінің 
ең бір алаңсыз, уайымы жоқ, қайғысы жоқ, ең бір бақытты шағы неге сағын- 

дырмасын... Ол кезде Жайық қазіргідей емес, арнасына сыймай шалқып жататын. 
Біздің армандарымыз да сол Жайықтың толқындарына ұқсайтын еді. Марат менен бір 
сынып жоғары оқыды. Бірге футбол да ойнадық, велосипедпен де жарыстық, асық та, 
доп та, теннис те ойнадық, балық та ауладық. Ойлап отырсам, біздің аядай ғана мектеп-
тен кейін елдің тұтқасын ұстаған талай атпал азаматтар шыққан екен. 

Марат бала күнінен пысық, елгезек, өткір мінезді болды. Ата-анасы елге сый-
лы, абзал азаматтар болатын. Елдің ішінде Қорқыт Байзақұлының беделі өте зор 
болатын. Өте сұсты, қатаң тәртіптің адамы болған Қорқыт әкемізді ел арасы сол 
кездің өзінде аңыз қып айтатын. Оның талапшылдығы, тәртіпті талап етуі, ұжым 
жұмысына жауапкершілігі, мұқтаж жандарға жасаған қайырымдылығы, айта бер-
сең, көп қой, осының бәрі Қорекеңнің тұлғасын айқындайтындай жайлар еді. Өз 
заманының нағыз адал перзенті болған адам. Ол бәйгеге ат жаратқанда қызықтап 
қарау үшін арнайы баратын едім. Қорекеңнің аттың терін алғанының, Мараттың 
бәйгеге шапқанының, бәрінің көзбен көрген куәсімін. Мараттың бауырларын, от- 
басындағыларының бәрін білемін, олар менің балалық шағымның куәсіндей. Ана-
сы Әсия апай балаларды өте жақсы көретін. Оның қолынан талай дәм де татқанмын. 

Мектеп бітірген соң біз арман қуып әр тарапқа аттандық. Өмір жолымыз 
әрқайсысымыз өз арнасын тауып, біз ұзақ уақыт көріспей кеттік. Мараттың еңбек 
жолы Маңғыстаудан басталды. Бір жылдары Атырау қаласында кездестік. Ол Қа-
зақ мұнай геологиялық барлау ғылыми-зерттеу институтына келді де, мен – вер-
толет зауытының басшысымын. Сол жылдардан бастап тығыз араластық. Баяғы 
бала күніміздегідей бірге жүріп, бірге аңға шықтық, әңгімеміз, әзіл-қалжыңымыз 
жарасқан, тату-тәтті жолдас, дос болдық. Әңгімені өте тартымды айтатын. Қан-
дай тақырыпқа әңгіме болса да, тақырыпты терең түсініп, өзінің аталған мәселе-
ге пайымдауын талдай отырып түсіндіретін. Онымен әңгімелесу бір ғанибет еді. 
Кейде онымен әңгімеден соң, оның парасат биігіне өзім де үнсіз таң қалатын едім, 
осындай жанмен достығыма марқайып қалатын едім. Ата-бабамыздың мекені деп, 
Қарағаштағы Шалда атасының қонысын көрсеткені бар еді. Сол Қарағашты бау- 
ырларына алып беру үшін біраз жұмыстанып еді. Өзінің айналасы, ағайын-туы-
сына ғана емес, тіпті танымайтын адамдарға жақсылық жасап жүретін. Өмірін 
өте мағыналы, сапалы өткізген, еліміздің мұнай-газ саласына мол үлесін қосқан, 
абзал дос, жақсы жолдас бола алған Марат Қорқытұлының жарқын бейнесі оны 
білетіндердің жүрегінде мәңгі сақталары анық. 



М. Байзақов мамандар жиналысында

М. Байзақов жас түлекке диплом тапсыруда



КЭ «МНГР» геолог-барлаушылары К. Сатанов, М. Байзақов, 
Қ. Үмбеталина, Т. Лесбаев

ҚазГБҒЗИ ұжымы. Бұрғылау бөлімінің меңгерушісі М.Қ. Байзақов. Сол кездегі 
институт директоры С.Ө. Өтеғалиев, А.М. Шаховой, М.Т. Қарамалаев 
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Болат Таумұшұлы Жұмағалиев
Қазақстан Республикасы 

Жер қойнауының құрметті барлаушысы

Ұлағатты Өмір

Өмір – ағынды өзен секілді, бір орында тұрмай, сонау көкжиектен әрі асып, 
еңіске қарай ағып барады, ағып барады... Өткеннің суреттері, әр қилы кезең-
дері көңілде сақталып қалады. Әрбір белестің өзіндік белгісі, қай уақытта 

болмасын, адам жүрегінде із-таңбасын қалдырады. 
Мен білетін Марат Қорқытұлы Байзақов нағыз ортаның азаматы болды. Та-

биғатынан тектілігі байқалатын, өзім деген азаматтарға көңілі кең, жүзі жұмсақ, 
көз жанары жанып тұрған, шашы бұйра, ақсары өңді, көрікті келген жігіт еді. 
Шежіренің тарихында – рулас, ғылым-өндіріс саласында – замандас, күнделікті 
тіршілікте інім-туысым болған еді. 2007–2015 жылдары Маңғыстау өңіріне жұмы-
сым ауысқан соң, үй-ішімізбен араласымыз өте тығыз болды. Шаңырақтарымыз- 
да болған қуаныш-қиындықтарда басымыз бірігіп, ойларымыз дұрыс шешім таба 
білді. Алғашқы таныстықтарымыз – жолдастыққа, одан достыққа айналды. 

Марат інім біздің әулетті жақсы білетін. Студенттік кезеңдері менің ағам Жұ-
мағалиев Жақсекенмен сонау Уфа Мұнай институтының қабырғасында басталған. 
Ғылым-өндіріс жолында көп жылдары Қазақ Мұнай геологиялық барлау ғылы-
ми-зерттеу институтында жемісті еңбек етті. Институт жетекшілері Таумұш Нұ-
рышұлы Жұмағалиев, Ұзақбай Сүлейменұлы Қарабалин Марат Корқытұлының 
еңбегін жоғары бағалады. Кейін сол ғылыми ортаны өзі басқарды.

Қуаныш па, қиындық па, басқасы бола ма, жолдастары мен достарын өзімен 
бірге ертіп жүретін. Қызмет барысында көптеген басшылармен, облыс, аудан 
әкімдерімен жылы қарым-қатынас орната білді. Бұл өз кезегінде жергілікті жердің 
тұрғындарымен етене танысып, мұң-мұқтаждары мен сын-ескертпелерін ескеріп 
отыруға мүмкіндік жасады. Түйткілді мәселелердің түйінін ашудың емес, ақыл-
дың көмегімен шешуге тырысты. Білектің сойылын соқпай, жүректің үнін ұқты. 
Кеңес үкіметі дәурен құрған шақта да алыс-жақынын сыйлады, аласармас абырой 
жинады.

Өйткені адам өзінің адамгершілігімен, қайырымдылығымен, адалдығымен жә- 
не әділеттілігімен ардақты. Адамгершілік – адамның рухани арқауы. 

Қандай қоғамда, ортада болмасын, адам баласы жалғыздықта өмір сүре алмай-
ды. Әрдайым арқа сүйейтін адамға мұқтаж болады. Заман ағымына қарай адам-
дық құндылықтар да, қасиеттер де өзгеретіні белгілі. Соған сай әрбір адам өзінің 
жағдайын ғана ойлайтын кез міндетті түрде болады. Ал мұндайдан қашып, жол 
таба білудің өзі – үлкен ерлік, құндылық. Өзіңнің ортаң барын, төңірегіңді тү-
гелдеп жүрген жақын адамдар барын сезіне білу, соларды мойындау – сол құн-
ды қасиеттердің бастысы болса керек. Міне, Марат Қорқытұлына адамдық құн-
дылықтардың осы бір қасиеттері көбірек дарыған екен. 
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Жаратқан иеміз адам баласына жан-жақты қабілет дарытқан емес пе? Соны қа-
лыптасқан ортаға сай икемдеу, дамыту – әр пенденің өз шаруасы. Десек те, мойын 
жар бермей немесе көп еңбек сіңіруді ауырсынып, жартылай жолда қалғандар қан-
шама мынау дүние-дүрмекте? Марат Қорқытұлы ондайлардың қатарында емес. 
Көз ашып қатарға қосылғалы тырбанып, тырысып, маңдай терін төгіп келді. Әйте-
уір, қолға алған ісін оңды етіп аяқтамай, тынған емес. Кәдеге асқанын, бір пайдаға 
жарағанын көргенде сәл жымияды да қояды. Өз ісіне риза болғаны да, мақтанғаны 
да осы. Бары сол. Болмашыға тасып толу, кісімсіну – табиғатына жат қасиет. 

Апам Гүлжан, қарындасым Айгүл Мәкеңді бауырындай көрді. Балалардың тойла-
рында, немерелердің шілдеханасында Марат Қорқытұлы екеуіміз ағалы-інілі, Майра 
мен Раиса апалы-сіңлілі болып көрінетін еді. Қайран өтіп кеткен шуақты күндер-ай!

Тағдырдың салған ісіне не істерсің?.. Жүрегі жырлы, көңілі нұрлы Марат 
Қорқытұлынан қапыда көз жазып, қара жердің қойнына қидық. Амал қанша, бірі 
келіп, бірі кеткен дүние кезектің бұл – бұлжымас заңы. Керуен көші алға жылжып, 
өшпес естеліктер артта қалады. Бар білімі мен білігін сарқа жұмсаған есіл ердің 
есімі еңбегімен, ерлігімен ел есінде мәңгі сақталмақ. Марат інім өмірлік қағидат-
тарды толық орындады: ұрпақ өсірді, «Айтарым бар өзіңе, Әке» деп аталған кітап 
жазды, адамдық кұндылықтарды дәріптеді.

Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын, пәни тірлікте ортасының сү- 
йікті ұлы бола білген асыл азамат!.. Ұрпағыңды, бүкіл жұрағатыңды рухыңмен 
желеп-жебегейсің, асыл да абзал Мәке – Марат Қорқытұлы! 

Болат, Рая Жұмағалиевтар, Майра, Марат Байзақовтар
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Суиншбек Абугалиев
Отличник разведки недр РК, 
Почетный разведчик недр РК,
кавалер ордена «Құрмет»

Друг не умирает. Он просто 
рядом быть перестает…

Память! Вот то единственное, что держит нас на этой земле. Память о 
моем дорогом друге и коллеге побудила меня взяться за перо. Трудно 
писать… Нет рядом друга… И наплывают воспоминания, окружая кар-

тинами былой бурлящей жизни.
Как верно сказано! Живы, живы воспоминания.
Стать руководителем не по должности, а по призванию души не каждый спосо-

бен. Для этого тоже нужен талант – талант руководителя, нужны особые, лидерские 
качества характера, прежде всего большие организаторские способности. Ведь лю-
бая работа начинается с правильной, грамотной организации труда, и это значит не 
только иметь профессиональные знания, огромный производственный опыт, но, что 
важнее всего, необходимо быть психологом, уметь работать с людьми, владеть мето-
дами воспитания, а значит, в какой-то мере быть педагогом, постичь науку общения с 
людьми. А для этого надо самому быть личностью, достойной уважения и подража-
ния. Одним из таких руководителей я смело могу назвать Марата Коркитовича Байза-
кова, моего друга, коллегу и брата. Мне вспоминаются некоторые эпизоды из наших 
совместных трудовых будней, в которых подтвердились его лидерские способности 
как профессионала, руководителя, способного решать самые каверзные вопросы.

С Маратом Коркитовичем я познакомился в 1986 году во время ликвидации 
нефтегазопроявления на одной из скважин ПНРЭ (Прикаспийская нефтеразведоч-
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ная экспедиция глубокого бурения, ПГО «Атыраунефтегазгеология»), где я рабо-
тал в должности начальника центральной инженерно-технологической службы.

При бурении на скважине Г-1 Имашевское произошло нефтегазопроявление – 
аварийное состояние скважины, которое может привести к катастрофическим по- 
следствиям. Для оказания технической помощи к нам приехали специалисты из всех 
родственных организаций. Марат Коркитович был командирован от КазНИГРИ, 
где работал заведующим лабораторией промывочных жидкостей. Оперативно был 
организован штаб, всем ответственным ИТР (инженерно-технические работники) 
распределили обязанности по подготовке к ликвидации нефтегазопроявления. Мне 
с Маратом Коркитовичем поручили за одну ночь подготовить 500 кубических метров 
утяжеленного бурового раствора плотностью 2,20 г/см3. Предстояло выполнить 
огромную работу, которую невозможно было сделать за 8–10 часов. 

Мы распределили обязанности: я организовал людей, технику и необходимые 
материалы для бурового раствора, а Марат Коркитович по своей технологии начал 
готовить буровой раствор. Вот тут-то я увидел мастер-класс! Марат Коркитович 
действительно за одну ночь выполнил поставленную задачу, мы подготовили 500 м3 
утяжеленного бурового раствора, тем самым обеспечив успешную ликвидацию 
нефтегазопроявления на скважине Г-1 Имашевская. Отличный профессионал, 
грамотный инженер, смелый организатор – такие великолепные качества я увидел 
в Марате Коркитовиче. В дальнейшем по разработанному Маратом Коркитовичем 
и специалистами его лаборатории методу были пробурены многие скважины ПГО 
«Атыраунефтегазгеология», а наше знакомство переросло в крепкую дружбу.

…Судьба нас снова свела через десяток лет. В 1996 году КазНИГРИ испол-
нилось 50 лет со дня основания. Во время празднования юбилея института Ми-
нистерство геологии Казахстана передало ему месторождение Таган Южный на 
разведку углеводородного сырья. Во время одной из наших встреч Марат Корки-
тович предложил мне перейти на работу в КазНИГРИ. Ему нужен был производ-
ственник, который может подготовить и организовать разведку и разработку ме-
сторождения, и он предложил мне эту работу. Так я с 1 ноября 1996 года перешел 
работать в КазНИГРИ на должность руководителя группы по разведке и разра-
ботке месторождения Таган Южный. Под руководством Марата Коркитовича мы 
составили и согласовали контракт с компетентным органом на разведку углево-
дородного сырья с обязательством по МРП (минимальная рабочая программа) на  
6 лет. Контракт был заключен 29 мая 1998 года. Со стороны Правительства РК его 
подписал А.Г. Сайденов – исполнительный директор Государственного комитета 
РК по инвестициям, со стороны КазНИГРИ – М.К. Байзаков.

К сожалению, из-за отсутствия инвестиций мы так и не смогли начать развед-
ку месторождения Таган Южный.

В декабре 1996 года Марат Коркитович предложил мне перейти на другую 
работу – начальником в Атыраускую опытно-методическую экспедицию (АОМЭ). 
Он объяснил, что экспедиция на грани банкротства, часто меняются руководите-
ли, дисциплина хромает, объем лабораторных исследований снизился до мини-
мума, есть долги по зарплате, долги перед бюджетом по налогам, расчетный счет 
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закрыт и надо решать все эти проблемы. Я, подумав, отказался от его предложе-
ния. Но Марат Коркитович убедил меня, что совместно мы решим все проблемные 
вопросы, и я согласился, так как должен был поддержать Марата Коркитовича в 
трудный период. 

Для восстановления прежнего имиджа экспедиции мы с Маратом Коркитови-
чем составили план-график, чтобы в течение года закрыть все долги. Был очень 
тяжелый период, но благодаря грамотному руководству Марата Коркитовича, мы 
совместно с руководителями отделов, служб как экспедиции, так и института на-
ходили заказы для наших лабораторий, разрабатывали проектную документацию 
как по бурению, так и по разработке. 

Усилиями Марата Коркитовича впервые в КазНИГРИ заключили контракт на 
выполнение лабораторных исследований нефти для ТШО, и таких контрактов с 
другими иностранными и отечественными нефтяными компаниями было много. 
Таким образом мы находили источники финансирования для выполнения постав-
ленной задачи, а самое главное – сохранили не только коллектив экспедиции, но и 
имидж КазНИГРИ. В дальнейшем мы акционировались. Экспедиция акциониро-
валась в составе института, и мы стали АО «КазНИГРИ», Марат Коркитович – его 
президентом, меня назначили вице-президентом. Я проработал в АО «КазНИГРИ» 
до 2001 года. Марат Коркитович убедил меня заняться и научной работой, и в 2005 
году я успешно защитил кандидатскую диссертацию. Я благодарен Марату Корки-
товичу, вдохновившему меня заняться научным трудом. 

В конце 2001 года в Атырау российская и американская компании создали неф- 
тяную компанию ТОО «Адай Петролеум Компани» для разведки и добычи углево-
дородного сырья на Адайском лицензионном участке в Жылыойском районе Аты-
рауской области.

Учредителями ТОО «АПК» являются «Роснефть» и американская компания 
«ФИОК». Генеральным директором ТОО «АПК» назначили М.К. Байзакова, он 
также оставался президентом АО «КазНИГРИ». А меня по рекомендации Марата 
Коркитовича назначили заместителем генерального директора. 

Событийным стал для меня 2002 год. В один из июньских дней меня вызвал 
Марат Коркитович и сообщил, что учредители сказали ему о необходимости вы-
брать одну из компаний: или он остается  генеральным директором ТОО «АПК», 
или становится президентом только АО «КазНИГРИ». Он выбрал институт, объ-
яснив мне, что благодаря КазНИГРИ его знают все нефтяники и геологи Казахста-
на и даже зарубежные компании и он этим гордится, а мне рекомендовал остаться 
в ТОО «АПК»: ты, мол, производственник, эта работа – твоя стихия. В июле 2002 
года меня назначили генеральным директором ТОО «Адай Петролеум Компани». 

М.К. Байзаков никогда не скупился, делился своими знаниями и опытом, и 
воспитал многих талантливых молодых инженеров, ученых. Многие из них сей-
час занимают высокие должности в нефтяных компаниях, и все благодарны ему за 
то, что работали с таким опытным и грамотным руководителем.

Марат вместе с супругой Майрой вырастили и воспитали прекрасных детей, 
которые пошли по стопам своего отца. Он был счастлив и гордился своими детьми, 
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внуками, надежным тылом – прекрасной Майрой. Он всегда возвышал роль Май-
ры в воспитании детей.

В коротких воспоминаниях о моем друге Марате Коркитовиче я рассказал 
только о нашей трудовой деятельности. Но он был не только талантливым руково-
дителем, но и душой коллектива. Марат Коркитович был веселым человеком, его 
уместные шутки часто вдохновляли нас, поднимали нам настроение. Ему были 
присущи высокие человеческие качества. За это его уважали, любили коллеги и 
все, кому посчастливилось его знать.

Да, трудно представить, что его нет среди нас. Но светлая память о нем оста-
нется в наших сердцах!

Жаның жәннатта болсын!

Зейнеттегі әріптестер кездескенде. Оңнан солға қарай: М.Қ. Байзақов, 
Е.С. Шақабаев, Т.Н. Жұмағалиев, М.С. Сисенғалиева, Н.А. Гафарова, 

М.Т. Қарамалаев, З. Досмұханов, Е.Н. Ан
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Зейнолла Досмұханов
Техника ғылымдарының 

кандидаты, досы, әріптесі 

Маратпен алғашқы таныстығым әлі есімде. Ол Кеңес Одағының кезі бо-
латын. Алпысыншы, жетпісінші жылдарда Маңғыстау түбегінің жеті 
қат жер асты өз құпиясын ашып, ел назары осы түбекке ауды. Осыған 

орай Қазақстан мұнай-газ барлау бірлестігі жанынан Маңғыстау мұнай-газ бар-
лау кешенді экспедициясы құрылып, оған әйгілі мұнайшы, Лениндік сыйлықтың 
лауреаты Халел Өзбекғалиев басшылық жасады. Жетпісінші жылдардың аяғында 
аталған экспедиция қазіргі атақты Қаражамбас кен орнында кезекті 212 ұңғыны қа-
зып болып, одан Қаламқасқа бет алды. Осы кезде Қазақ Мұнай геологиялық бар-
лау ғылыми-зерттеу институтының бір топ қызметкері Қаражамбас кен орнының 
соңғы ұңғысынан мұнай сынамасының және тау жынысының керндерін алуға бар-
дық. Онда ұңғының бұрғылау ерітіндісінің аға лаборанты – Қамқа деген апай да, 
аға инженері Марат екен. Өз ісіне байыппен қарап, әр нәрсенің ғылыми құпиясын 
тереңдей зерттейтін ол маған бірден оң әсер қалдырды. Кейін Қаламқас мұнай кен 
орнында да кездестік, ол кезде Мәкең «ММГБ» КЭ зертхана меңгерушісі болатын. 
Әріптестері сол кездің өзінде оны білікті, теорияны практикамен ұштастыра білген 
келешегі зор маман деп есептейтін. 

1984 жылы Марат Атырау қаласындағы ҚазМГБҒЗ институтына бөлім бастығы 
болып тағайындалды. Бұрғылау бөлімі үш бағытта ғылыми-тәжірибелік жұмыстар 
жүргізетін. Біріншісі – ұңғыларды жерасты қабаттарының қаттылығына байланыс- 
ты жобалау, екіншісі – жерасты қондырғыларын жөндеу, үшіншісі – жобаланған 
ұңғыларға бұрғылау ерітінділерін дайындау және қолдану әдістерін табу.

Өз білігін өндірістегі мол тәжірибемен ұштастыра білген ол аталған бағыттағы 
жұмыстарды бірден қолға алып, батыл кірісті, нақты нәтижелерге ие болды. Бұл 
оның өзгелермен бірге өзінің де көбірек еңбектеніп, Уфа Мұнай институтының 
ғылыми кеңесінде «Каспий маңы ойпатының оңтүстік-шығыс бөлігіндегі тұрақсыз 
түзілімдерді бұрғылау және бұрғылау ерітінділерін дайындауға берілген технология- 
лық ұсыныстарды игеру» деген тақырыптағы зерттеуін қорғап, техника ғылымда-
рының кандидаты деген атаққа ие болуына себепкер болды. Көп ұзамай өзі еңбек 
ететін институт директорының орынбасары лауазымына, соңынан бірінші басшы-
сына дейін көтерілді.

Марат Қорқытұлының институт басқарған жылдары қоғамдағы қиын кезең-
дер еді. Өйткені бір қоғамның құлап, екіншісінің аяғын тік баса алмай, елдің эко-
номикасы төмендеп, оның үстіне, геология министрлігі, оған қарайтын көптеген 
басқарма, бірлестіктердің тарап кеткен шағы болатын. Осы кезде тәуелсіздік алған 
республикамызға жаңа шетелдік мұнай компаниялары келе бастады. Алғашқылар-
дың бірі болып «Теңізшевройл», «БритишГаз», «Аджип», «Түрікмұнай» компания- 
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лары келді. Марат Қорқытұлы осы аталған шетелдік әріптестермен тіл табысып, 
бірлесе жұмыс жасады. Нәтижесінде талай ғылыми жобалар мен ізденістер дүние- 
ге келіп, жүзеге асты. Сөйтіп, жабылудың аз-ақ алдында тұрған ғылыми зерттеу 
институты қайтадан аяғынан тік тұрып, өмір сүріп кетті.

Марат Қорқытұлы 2004 жылдан бастап «Аташ» компаниясы» ЖШС-ін басқа-
рып, кейін Ақтау қаласындағы Қазақ ғылыми-зерттеу және жобалау мұнай-газ ин-
ституты директорының орынбасары болды. Еңбегі еленіп, тәуелсіз еліміздің «Құр-
мет» ордені, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне он жыл» медалі, «ҚР 
Құрметті барлаушы геологы» төс белгісінің, басқа да марапаттардың иегері атанды. 
Отбасында жұбайы Майра екеуі – бақытты ата-ана. Әр адам дүниеге өмірде өз ізін 
қалдыру, ұрпақ жалғастыру, халқының қәдесіне жарау үшін келеді ғой. Ал Марат 
сол мұраттардың бәрін абыроймен орындап, өз биігіне көтерілген жан еді.

Өмір-өзен ешқашан өз ағысын тоқтатпайды. Сол өзен ағысында талай жақ-
сымен де, жайсаңмен де кездесесің. Осындай жайсаң жанның бірі Марат болатын. 
Ол үлкенге ізетті, кішіге қамқор бола білген, ағайын-туыс, дос жарандарының 
алдында өзінің қарапайымдылығымен, өзіне де, өзгеге де тегеуірінді талап қоя 
білетіндігімен үлгілі, өнегелі азамат еді.

Оның қайғысы оны білетіндердің бәрінің де қабырғасын қайыстырып кетті. Топы-
рағың торқа, жаның жәннатта, иманың жолдас болсын, асыл досым, әріптесім!

М. Байзақов ҚазГБҒЗИ бұрғылау бөлімінің меңгерушісі
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Нұрлыбек Майфокович Хамитов
«Төбеарал Ойл» ЖШС директоры

Марат Қорқытұлы... 
Менің жақсы Досым... 

Мәке деуші едім...    

Біз отыз жыл бойы дос болдық. Сол жылдардың бәрінде бірге де жұ-
мыс істедік, бөлек мекемелерде де еңбек еттік, бірақ әрдайым да бірге 
жүрдік. Ең алғаш таныстығымыз 1989 жылдан басталды. Екеуіміздің 

арамыз он бір жас болғаны да біздің достығымызға еш кедергі болған емес. Жұ-
мыс бабында талай жерге бірге сапар да шектік. Соның ішінде менің есімде ерек-
ше қалғаны – Англия сапары. 

Тәжірибе алмасу мақсатында Қазақстаннан: Атырау, Ақтөбе, Маңғыстау, Ал-
матыдан барлығы тоғыз адам бардық. Марат Қорқытұлы – делегация жетекшісі, 
бізді бастап алып барды. Менің сол делегация құрамында болуымның өзі жатқан 
бір қызықты хикая... Мәскеуге ұшамын деп дайындалып отырған күні кешке маған 
сол жақтан телефон соғып, сапарға бармайтынымды, қаржы жетпейтіндіктен, 
бара алмайтынымды ескертті. Көңіл-күйім түсіп, іссапар шығындарына деп алған 
қаржыны тапсырып, үйге келдім. Кешке Марат Қорқытұлы соғып, қашан ұша-
тынымды сұрады. Мен ұшақтың ұшып кеткенін, менің қалғанымды айттым. Ол 
бірден ауылдың амандығын сұрады, шамасы, үйде бір жағдай болды деп ойласа 
керек. Мен өзіме соғылған қоңыраудың жайын айттым. Ол өзінің қолында менің 
билетім мен виза соғылған паспортым тұрғанын айтып, тез жетуімді тапсырды. 
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Ақшаны тапсырып тастағанмын, сабылып ақша іздедім, қолымда аз ғана қаражат 
бар, жолға шықтым. 

Сонша қиындықпен Мәскеуге жетіп, айтқан қонақ үйге келсем, Қазақстандық 
делегация әуежайға шығып кеткен. Жанұшырып, әуежайға жеттім. Ұшақтардың 
ұшу кестесіне қарасам, әлдеқашан ұшып кеткен. Не істерімді білмей, кафеге кіріп 
отырмын, бір мезгілде хабарландыруға құлағым елең етті: «Нұрлыбек Хамитов, 
сізді делегация мүшелері күтіп отыр!» Төменге жүгіріп түскенімде, алдымда Ма-
рат Қорқытұлы тұрғанын көргенде, қуанғаннан жылап жібере жаздадым. Сөйт-
сем, менің қараған кестемдегі уақыт Мәскеу уақыты емес, Гринвич уақыты болып 
шықты. Ұшақтың ұшуына төрт сағат уақыт бар екен! 

Сөйтіп, маған әуелі Алла, сосын Мәкеңнің арқасында Англия елінің дәмі бұйыр- 
ды. Барғаннан бізді қыдыртты. Әлемнің әр түкпірінен жиналған өкілдермен бірге 
қыдырамыз, бізді құрметтеп, сыйлап жатыр. Содан Мәкең айтты, біз де қонақжай-
мыз деп. Өзіміздің ұлттық тағамымызбен сыйлаймыз! Қазақ емеспіз бе?! Осыған 
келістік те, енді қонақ шақыру қамына кірістік. Барған делегация мүшелері, өзіміз 
және келетін қонақтар – он шақты адам. Қонақ үйдің қожайынын шақырып алып, 
ең алдымен асатын еттің жайын сөйлестік. Қызық болғанда, оларда ет асуға жа-
райтын ең үлкен ыдыс бес литрлік қана! Бірақ оңайлықпен көнетін біз бе?! Қонақ 
үйде бар екеуіне қоса, сондай ыдыстың тағы төртеуін сатып алдық. Сөйтіп, алты 
ыдысқа етті бөліп салып, қонақ күтуге кірісіп те кеттік. Мен бірден етті пісіремін, 
нанын жасай алмаймын деп басын ашып алғанмын. Сондықтан астың қамырына 
Мәкең өзі кірісті. Майраның үйде қалай жасайтынын көріп жүргенін айтып, жай-
ып қойған наны жарты сағатқа жетпей, шеттері қайқиып көтеріле бастағаны! Өзі 
де, мен де аң-таң, бұған не болды? Майраға телефон соғып сұрап алды, жұмыртқа 
қосуды ұмытыпты, қайтадан басқа нан иледі. Сондағы маңдайынан аққан терін 
көрсеңіз! Мен күлкіге айналдырып жүрмін, мынаған қанша маңдай терің ақты, 
мен жемеймін деп. Ол жүр күліп: «Жемесең, жемей-ақ қой, тек бұлай деп ешкімге 
айтпа», – деп. 

Оқтауды ағылшындарға айтып түсіндіре алмадық, ақыры Мәкең қамырды ша-
раптың бөтелкесімен жайды. Қонақтар келгенде мен ас үйден шықпай қойдым, 
тамақтың қалай піскеніне, оны қонақтар қалай жер екен деп алаңмын. Бір кез-
де Мәкең мені шақырып алып, осындай дәмді тағамды пісірген Нұрлыбек деп 
мақтанды. Мен бірден қонақтардың алдындағы табақтарға қарадым. Табақтар 
жылан жалағандай бос еді. Қуанғаным-ай! Тіпті Тед атты қонағымыз тамақтың 
қалғаны болса, салып алып кеткісі келгенін айтқаны бар емес пе? Ас үйде қалған 
етті салып беріп, олар ертеңіне келіп, ұлттық тағамымыздың қалай пісірілетінін 
жазып беруімізді өтінді. Ал біз өзіміздің ұлттық дәстүрімізді шетелдіктерге таны-
стырғанымызға шексіз қуанышты едік! 

Марат Қорқытұлы идеялардың кеніші болатын Қазақ Мұнай геологиялық бар-
лау ғылыми-зерттеу институтында. Сол жылдары қаржыдан қанша қысылса да, 
«ҚазГБҒЗИ»-ді тығырықтан алып шыққан болатын. Жұмысты қалай талап етсе, 
демалысты дұрыс ұйымдастыруды да солай талап ететін. Жылына екі рет, сәуір 
мен қыркүйек айларында, табиғат аясына шығуды ұйымдастыратын. Қарамағын-
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дағы төрт зертхананың басшыларына міндетті түрде қатысуын тапсыратын, егер 
басшы болмаса, зертхана түгелімен қатыспайды дейтін. Мұндай демалыстар ұжым 
ынтымағын күшейте түсетін. 

Ол Омар Хайямның рубаиларын жатқа оқитын. «Еңкейгенге еңкей, әкеңнен 
қалған құл емес, шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес» деген ғибратты 
үнемі айтатын және өмірлік ұстанымы ететін. Ол өте жарқын өмір сүрді. Оның 
үнемі айтатын «Ұзақ өмір сүріп те, ештеңе көрмей, түймей өтуге болады, қысқа 
ғұмыр кешіп, бәріне үлгеруге де болады» дейтін сөзі болатын. Соңғы рет көр-
генімде ол маған хабарласуымды ескерткен болатын. Бір нәрсе айтқысы келді... 
Үлгермеді... Кім білсін? Армандары бар шығар ішінде кеткен, бірақ ол лайықты 
өмір сүрген, қысқа ғұмыр кешсе де, мағыналы, артында із қалдырған Адам еді...

М.Қ. Байзақов пен Н.М. Хамитов Лондонға тәжірибе алмасуға барғанда
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М.Қ. Байзақов, Е.Н. Хан, Қ. Бисекенов, Н.Е. Қуантаев, 
Н. Аманжаров, А. Бисенов

Ұлыбританияға іссапар. Қазақстан делегациясы
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Роман Сүндетұлы Балтабаев
Құрметті мұнайшы, «Тәзіке» 
қоғамдық қайырымдылық 
қорының төрағасы

аратылысы бөлек адамдардың тағдыры да тәлімді екендігі қашанда 
ертерек сезіледі. Осы уәж, қадірі бөлек қимас адамдарыңнан көз жа-
зып қалғанда, дүние-дәурен сахнасы алдында еркіңнен тыс тосылып, 

абдырап қалады екенсің. Замандас, тағдырлас досым Марат жөнінде жаманат ха-
барды естігенде, осындай күйде болдым. Мен үшін Марат көп достарымның бірі 
ғана емес, бірегейлерінен еді. Оның өмір жолы ерте үзіледі деп кім ойлаған?.. Суық 
хабарды естіген сәтте санамнан сынаптай өтіп, күйзелтіп жіберді. Қара жерді ал-
шаңдап басып, бірге өткізген көп күндер, жолдастықтан достыққа ұласқан жас-
тық шақ, геология саласының қызмет-парызын, ыстық-суығын бірдей көрген 
көңіл-күйім толқып, санам сапырылысып кетті...

«Дүние, шіркін, қамшының сабындай қысқасың, өтесің де кетесің» дегендей 
күні кеше ортамызда жайраңдап, ойнап-күліп жүрген Марат досым туралы, өткен 
шақта сөйлеу мен үшін оңайға соқпай тұрғаны. «Сен туралы естелік жазамын деп 
пе едім» дегенімдей, осынау естелікті жазуды бір емес, бірнеше айға созып алдым. 
Неден бастарымды білмей-ақ қойдым. Бірақ амал қанша? «Алдыңғы толқын – аға-
лар, кейінгі толқын – інілер, кезегімен өлінер, баяғыдай көрінер» деп бұрынғылар 
айтып кеткендей, құшағы суық қара жер талай абзалдар мен қимастарымызды алып 
кетіп жатыр емес пе?

Бірде Майра телефон шалып: «Біраз жылдар бірге жүрген жолдасы едің, қимас 
шақтар туралы жазарың бар шығар», – деп өтініш айтқанда, сол күндердің елесі 
көз алдымнан кино лентасына ұқсап өте бастады. Ең бастысы – марқұм дос тура-
лы жазудың азабы, қиын екендігі.
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Менің негізгі мамандығым – мұнайшы. Геология-мұнай саласында 46 жыл 
барлау жұмыстарын жүргіздім. Мамандығыма байланысты еліміздің біраз жер-
лерінде еңбек етіп, араладым. Осы жылдар ішінде талай адамдармен аралас-құра-
лас, дәмдес, сапарлас, достас, жолдас болдым. Сондай достардың бірі және біре-
гейі осы Мәкең болатын.

Досты іздеп таппайсың, тағдыр өзі әкеліп қосады. 
Сонау өткен ғасырдың 70-ші жылдары Каспий маңы мұнай барлау экспедиция- 

сында жұмыс жасап жүрген кезімде танысқан болатынмын. Кейін таныстығымыз 
жолдастыққа, жолдастығымыз достыққа ұласты. Отбасымызбен араласып, әб-
ден біте қайнасып кеттік. Майраны мектеп қабырғасында оқып жүрген шағынан 
білуші едім. Білетін себебім, Майра менің қарындастарыммен бір мектепте бірге 
қатар оқыды. Осының өзі де отбасымызбен тез араласып кетуімізге үлкен себеп 
болды. Содан бері 40 жылдан астам уақыт өтіпті. Бізді достастырған екеуіміздің 
өмірге деген көзқарасымыздың ұқсастығы, әділетсіздік атаулыға төзбейтін, соған 
қарсы күреске құлшынып тұратын табиғи мінезіміздің сәйкестігі болса керек.

Бұл өмірде достықтың жолы ауыр. Достықтың бірнеше түрі бар екені белгілі: 
жай достық, нағыз достық және қазақта кейін пайда болған ватсаптағы, виртуал-
ды және бөтелкелес достық. Негізі, адамдар шын достықты әрдайым қажет етіп, 
шын пейілмен аңсап тұрады. Өйткені өмірде шын досты табу өте қиын. Сыйлас, 
дәмдес достар кім-кімде де аз емес. Ал жай достық пен нағыз достықтың арасы 
жер мен көктей. 

Қазақ халқы үшін «Дос» – киелі ұғым. Қазақта дос пен достық туралы мақал-мә-
телдер көп-ақ. «Дос – ажарың, жолдас – базарың», «Азаматпен дос бол, қадіріңді 
біледі», «Досы көптің жаны семіреді, асы көптің тәні семіреді», «Досы жоқ адам – 
тұзы жоқ тағам» деген кестелі сөздермен бейнелейді. Адамда бәрі бар болуы мүм-
кін. Құшағыңда жарың, бауырыңда балаларың, айналаңда туған-туысқандарың, 
жолдас-жораларың. Солардың бәрі бола тұрып, шын досың болмаса, көп сырла-
рың іште жатып тұншығып өлмек.

Жас кезіңде жолдастарың да, доспыз деп айтатын жігіттер де көп болады. Де-
генмен де жұмыс бабымен не әлдебір себептермен басқа жаққа көшіп кетіп қал-
саң болды, достықты да, достарыңды да ұмытасың, бір-біріңді көруге ұмтылмай-
сың, тіпті телефон шалу да есіңе кіріп шықпайды. Жаңадан дос деп санайтындар 
тап болады, көп достықтың нәтижесі шамалы, ал шынайы достыққа не жетсін! 
Шынайы достық ұмытылмайды. Mұндай достыққа жасың ұлғайып, ақылың толы-
сып барып жетесің. Қайда жүрсе де, осындай достар бір-бірін көрмей тұра алмай-
ды екен. Осындай достық, әсіресе Ақтауда тұрған кезімізде, екеуіміздің арамызды 
жақындата түскен болатын. Кейінде де, әр қалада өмір сүріп жатсақ та, жиі хабар-
ласып тұрдық. 

Ол жастайынан зерек бала болып өссе керек. Бала шағынан заманының ба-
сына түсірген қиындықтарына қарамастан, ерте есейіп, өз әулетінің тірегі бола 
білген азамат болып қалыптасты. Өмір өзенінің ағынында оның тағдырына тек 
қана жақсы ағалар, ұлағатты азаматтар көп кез болған. Сондықтан да ол адамдар 
Мәкеңнің сомдалып қалыптасуына үлкен әсер еткен. 
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Мәкеңнің де, менің де мінезіміз оңып тұрғаны шамалы, екеуіміз талай бол-
машыға бола қырық пышақ болып ұрсысып, боқтасып-балағаттасып, ақыры енді 
көрместей тарқасатынбыз. Бірақ бір жұмаға жетпей, не ол, немесе мен телефон 
соғып, бәрін ұмытып, еш зәрсіз аман-саулық сұрасып, тез татуласып кетуші едік. 
Турашыл болатын, жағымпаздықты және екіжүзділікті сүймейтін, бар ойын, кім 
болса да бетіне айтатын, өзіндік ұстанымы бар жан еді. Мәкеңнің мұндай қасиет- 
тері кейбір шындықты сүймейтін басшыларға ұнамайтын болғандықтан, оны бас-
шылықтан шеттетпек те болған. Бірақ Мәкең – терең білімінің арқасында, жастай-
ынан жинаған өмірлік тәжірибелерін жақсы пайдаланып, өзінің биік тұғырында 
қалуына мәжбүр еткен жан. Басшылық қызметте ұзақ мезгіл жүрген азаматтар-
дың көпшілігі өмір бойы жиналған басшылық және ғылыми тәжірибесін кейінгі 
жасөспірімге беруге ұмтылмай, зейнеткерлікке кетіп жатады. Мәкең болса, ғылы-
ми дәрежеге ие болғанға дейін де, одан кейін де, сол білімін жас мамандарға бере 
білген азамат еді. 

Мәкең балаларын аса жақсы көретін. Хайдарға арқа сүйеп, Саламатты тіреу 
тұтып, Ферузасын гүл тұтатын. Олардың ішінен Исмаилды ерекше бөліп айтып 
отырушы еді. Қыз баланы қазақ отбасының гүлі деп біледі. Қыз әкеге жақын ке-
леді. Әкенің жауапкершілігі ер балаларынан гөрі қыздың алдында орасан жоғары 
саналады. Мәкең осындай жауапкершілікті ұстайтын жан еді. Ол өз қызын аса 
құрметтейтін, қызының айтқанын екі етпейтін. Мәкеңнің балажандығын жақсы 
білетін мен, кіші ұлым Рибаттың тұсауын өзіне кестірген болатынмын. Мәкең 
Рибатымның тұсауын кесерде «Маған тартқан азамат болсын» деп тілек айтқан. 
Қазір қарап отырсам, ұлымның кейбір қылықтары Мәкеңе аумай тартқандай бо-
лып көрінеді. 

Мәкең кітапты көп оқитын және мақал-мәтелдер мен нақыл сөздерді жадында 
керемет сақтағыш еді. Кітапты таусылмайтын қазына деп білетін. Әңгімешіл, әр-
дайым ортаны қыздыратын цитаталар және қапелімде адамның ойына келмейтін 
әңгімелерді тауып айтып отыратын.

Жалпы, тыңдау білмеген адам сөз сөйлей де, келістіріп сөз саптау төркінін де 
біле бермейді ғой. Мұның себебі кітап оқымағандықтан деп білемін. Мәкең тыңдай 
да, сөйлей де білетін, ал тауып сөйлеген адамның сөзін ешқашан бөлмейтін, қайта 
соны жадында сақтап қалуға тырысатын. Кейін пәленше былай деп айтатын деп, 
үлгі тұтып отыратын. Өзі де сөздің қайдағы бір түрін тауып айтатын. Ал сөзінің тұзы 
татымайтын, тұжырымы жоқтарды тоқтата салып, қайырып тастайтын. «Тоқетерін 
айт, мылжың сөздің керегі жоқ!» дейтін. Көп жиындарда баяндама жасағанда, дис-
сертация қорғағанда, тіпті қарапайым әңгімелесіп отырғанның өзінде де сөз алушы-
лар Мәкеңнің алдында сақтанып сөйлейтін. Сөз алушылардың сөйлегені ұнамаса, 
бет-жүзіне қарамастан, қателерін тізбектеп, сын айтып тастайтын. 

Орайы келгенде айта кетейін, егер менен басқа бірге жүрген, Мәкеңмен сый-
ласқан, оның әңгімелерін тыңдаған азаматтар болса, оның қағазға түсіре алмай 
кеткен ғажайып әңгімелерін жарыққа шығарса екен деген тілек айтқым келеді. 

Жайық бойының саңлақ азаматтары санатынан ізделетін, ардақты досымыз 
Байзақов Марат Қорқытұлының өткен өмір жолы, бүкіл болмыс бітімі жадымда 
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жаңғырып, енді естелікке айналатын өмірбаян өрнектері сағыныш терезесінен мен 
мұндалайды. Оның жаратылысы мен үшін бөлек болатын. Жазмышқа не амал, аза-
матымыздың барша тілеулестерінен қонысын бөлек салғанына енді бір азғантай 
уақыттан кейін жыл толмақшы. Оның иман шуағы өзімен бірге жүрген, ізіне ер-
ген, тәрбиесін көрген бүкіл қимастарына рухани сүйеніш секілді. Жан дүниесінің 
тұнықтығымен ерекшеленген Марат Қорқытұлындай біртуар тұлғалар рухы ел 
есінде ұзақ сақталатынына мен өз қара басым кәміл сенемін. Оның жан тазалығы, 
болмыс бітімі, азаматтық өресі бауырларына қандай қадірлі болса, елімізді нұр-
ландырып тұрған мұнай-геология саласындағы қауымға да өшпес өнеге, үлгі бо-
латынына еш күмәнім жоқ. 

Қасиетті Атырау топырағында, оның ішінде Махамбет ауданының Чкалов 
ауылынан түлеп ұшқан, аты бүкіл мұнай-газ геологиясы саласына белгілі мұнай-
шы, геолог, ғалым, өткір тілді, батыр мінезді досым Марат Қорқытұлын мен осы-
лай еске алдым. Ізгіліктің иесі, жақсылықтың киесі болған аяулы досымызды біз 
де ұмытпаймыз. Мәңгілік мәртебе дегеніміз де осы шығар! Бақұл бол, жайсаңым! 
Алла сені иман байлығынан жарылқағай! 

Қонақтарды қарсы алу сәті
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Қажымұрат Хайрушев
Досы

Бала күннен бауыр 
басқан досым едің...

Біз ең алғаш Кулагинодағы интернатта таныстық. Интернатта сан алуан 
бала бар, бірінің қайраты бар, бірінің санасы бар, әлсіздер мен әлімжет-
тік те бар. Соған сай интернаттың өз ішкі ережесі, жазылмаған заңдары 

бар. Марат сондағы ережеге де, ортаға да көне білді, үйрене білді, игере білді, 
білім де ала білді. Соның нәтижесі бүкіл өмір жолында көрінді. Бұл Мараттың 
бойындағы, біріншіден, ата-тегінен берілген қасиеті, ата-анадан алған тәрбиесі-
нен болса, екіншіден, ортадан үйренгені, көргенінен түйгені дер едім. Содан бергі 
уақыттардың ішінде, ол қандай ортада жүрсе де, өзінің тегінен дарыған қасиет-
терін ортадан алған тәлімімен үйлестіре алған нағыз Азамат дер едім. 

Жалпы, қай уақытта да, азаматқа еңбек еткен ортасында ұжыммен тіл та-
бысу, ортаға үйрену, мамандығын игеру – ешқайсысы да оңайлықпен келмейді. 
Олай дейтінім, Марат еңбек еткен уақыт оңай болған жоқ. Институт бітіріп келіп, 
Маңғыстау жерінде, «ММГБ» КЭ мекемесінде еңбек жолын бастаған ортасын-
да өз ісінің маманы болғаны еңбектес жолдастары тарапынан айтылып, жазылып 
жүр, сондықтан оны қайталамайын. Атырауда ҚазГБҒЗИ-де еңбек еткен кезі за-
манның өте қиын, жоқшылық кезі болды. Ол бұл мекемеде ұзақ жыл еңбек етті. 
Ғылыми зерттеу ісінде мамандар ұстап қалу өте қиын кез болды: жалақы жоқ, 
тапсырыс жоқ. Соған қарамастан, ғылыми зерттеудің нәтижесін көру, дәлелдеу 
керек болатын. Ал бұл қаржыны керек ететін. Бойындағы қажыр-қайратының, 
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жан-жақтылығының арқасында соның бәрін жүзеге асырды, бұл жолда білімін де, 
білігін де, қайраты мен жігерін де аяған жоқ. 

Ол өз ісіне ғана емес, ұжымдағы барлық қызметкерлердің тағдырына үлкен жа-
уапкершілікпен қарады. Құрлықта да, теңізде де, қай жерде еңбек етсе де, қай-қай-
сысында да өзіндік пікірі бар, таным деңгейі өте жоғары, көзқарасы түзу, бірінші 
басшы ретінде өз қызметіне сай болды. 

Мына бір оқиға есіме түсіп отыр. Бірде Ақтаудан ауылға шығатын болдық. 
Марат машинасын әуежайдан күтіп аласың деген тапсырмамен ауылға жіберіпті. 
Маған хабарласып, тікұшақпен шығатынымызды білген соң, бізбен бірге ұшатын 
болды. Өрлікте қонсақ, күтіп тұрған ешкім жоқ. Айдалада жан-жағымызға қарап, 
аңтарылып тұрмыз. Марат жүргізушісіне соқса, ол әуежайда күтіп тұр, інілеріне 
соқса, олар аң-таң! Сірә, асығыста хабарласуды ұмытып кетсе керек. Сондай бір 
қызық болған...

Бір-біріміздің қуанышымызды да, қайғымызды да бөлісе алған, сыйлас болған, 
заманымыз бір жақсы жолдас, дос болып едік. Артында қалған перзенттері жақсы 
әкенің атына лайықты болғай деген тілегім бар.

Қажымұрат пен Гүлшараның дастарқанында. Төрде – Сейілхан ақсақал
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Евгений Герасименко
Ветеран труда, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени 

О моем друге

Говорят, что тебя уже нет среди нас? Я в это не верю, потому что как будто 
только вчера мы познакомились и подружились. Не помню, какой год, на-
верное, восьмидесятый прошлого столетия. Я тогда бурил Мертвый Кул-

тук, ко мне был направлен специалист по буровым растворам по имени Марат 
Байзаков, так ты нам представился. Что-то у нас не ладилось с раствором, и мы 
ничего не могли сделать. По твоему запросу нам направили какой-то реагент, и ты 
быстро исправил положение. Ты сразу вырос в моих глазах и в глазах бригады. 
Тебя зауважали. При встрече теперь называли не только по имени, но и по отче-
ству – Марат Коркитович. Так появился у меня друг, с которым можно было пого-
ворить на любую тему. Особенно доходчиво он рассказывал о новинках реагентов 
для буровых растворов.

Особые отношения сложились у тебя с моей бригадой. На каких бы буровых ты 
ни был, обязательно заезжал к нам хотя бы просто поздороваться. Однажды на бу-
ровой было какое-то осложнение, и ты убедил руководство в необходимости прове-
дения испытания нового заказанного реагента типа полиакриламид. Для этого нам 
нужно было очистить желобную систему, приемные чаны от глинистого раствора 
и глины, потому что жидкий полимер имеет длинную цепочку и, сцепляясь с гли-
ной, увеличивается в объеме. Последнее Марат знал, но только теоретически, в чем 
и признался. Подготовку закончили, начали обработку, все шло хорошо, но через 
какое-то время приемная емкость переполнилась. Начали искать причину – глина. 
Где-то недосмотрели. Десятикубовый чан полностью забит чем-то похожим то ли 
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на кисель, то ли на холодец. Вахта в недоумении: что делать? А Марат Коркитович 
говорит: «Ребята, я же вас предупреждал, что полимер имеет молекулу длиной око-
ло двухсот метров. Теперь нам нужно этот холодец и подавать на гидромонитор, а 
концы молекул, если попадутся, вылавливать и связывать цепочкой друг за другом». 
Получилась горьковатая шутка, и только мой друг мог сказать всю правду в лицо, 
несмотря на то что эта правда была тяжеловатая (десять кубов ведрами), но выпол-
нимая. С трудом очистили емкость, поминая нехорошими словами японский реа-
гент и его испытателя. Но потом, на удивление всем, скважина была пробурена без 
осложнений. Это был один малый эпизод из твоей бурной трудовой деятельности. 
Уже мало осталось участников тех «испытаний», но при встречах с Маратом Корки-
товичем всегда со смехом вспоминали о «двухсотметровой молекуле». 

С тобой было легко и весело при каждой встрече. Буровые мастера предпочи-
тали дождаться твоего приезда, чем самим вмешиваться в рецептуру обработки. 
Ты часто повторял, что теперь тебя узнает каждый «помазок» (помощник мотори-
ста), то есть твой авторитет был «неприкасаемый». Это значит, что твое желание 
исполняется без промедления и никто не создает конфликтных ситуаций. Кстати, 
по твоему рецепту раствор получался отличный, и ряд скважин был успешно за-
кончен. Работал ты со всей отдачей, и это позволило тебе успешно защитить дис-
сертацию, поработать директором КазНИГРИ и в последующем – генеральным 
директором морской нефтяной компании. Спасибо тебе за то, что с твоей подачи и 
я поработал на морском бурении! 

Друг – это вечно, навсегда!
И не страшна совсем беда.
Хотели б все её узнать,
Ведь дружба – это благодать!

Ты очень ценил своих родителей, хотя они прожили короткую жизнь. Ты с 
благоговением рассказывал о своем отце: «Отец ушел на фронт рядовым, а вер-
нулся старшим лейтенантом. О войне рассказывал скупо, как и все фронтовики. В 
быту Отец был крайне аккуратен, подтянут. Любил надевать полувоенную форму. 
На первый взгляд Отец казался суровым, но сколько теплоты, сердечности и че-
ловечности излучала его душа! Он научил меня скакать на лошади (мечта твоего 
детства), завоевывать призы. Отец старался, чтобы мы учили русский язык. Ему 
не суждено было увидеть, как растут его внуки, рождаются правнуки, а в моей 
жизни всегда не хватало совета Отца». Твой Отец имел большое уважение среди 
односельчан, в том числе среди аксакалов. Он был мерилом, которым определя-
лась правота действий и праведность поступков. 

О маме, Асие Рамазановне Батыровой, мой друг рассказывал, что в силу своей 
доброты в военные и послевоенные годы она помогла выжить многим голодавшим 
семьям, работая завскладом на торговых предприятиях, невзирая на суровые зако-
ны того времени, когда за колосок пшеницы могли дать срок. «Мама была очень 
красивой женщиной. Ее красота не угасла даже в старости. Она всегда заботилась 
о родных и близких. Когда меня отправляли поступать в институт, мама продала 
корову, и на вырученные деньги я жил во время сдачи вступительных экзаменов».
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Ты не обошел стороной своих наставников и отдавал дань уважения. Светлая им 
память. Хибату Утебалиеву, Гиззату Балмуханбетову, Халелу Жагпаровичу Узбекга-
лиеву. Они доверяли тебе проводку многомиллионных по стоимости скважин. 

Я все еще не верю, что тебя среди нас нет,
Но какая-то тень сомнения уже застилает мой взор.
По мне, ты жив и где-то рядом.
Наверно, так бывает только раз.

Мы друга как-то вдруг находим, теряем друга один раз.
Ты не умер, мой друг, ты просто, я вижу, уходишь... 
Забирает Господь тех, кто нужен ему. 
Кто в отпущенный срок свое дело земное исполнил. 

Вижу я, ты ушел в небеса.
Ты шагнул за черту, где тебя будем помнить.
Задержись хоть немного, побудь среди нас,
Я на бренной земле за тебя буду тихо молиться,
Прославляя Творцу все заслуги твои.

Уфалықтармен бірге. Солдан оңға қарай: Л.А. Алексеев, М.Р. Мавлютов, 
М.Қ. Байзақов, Б.С. Ізмұхамбетов, Н.Х. Каримов, Б. Жанахметов
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С.Е. Шақабаевтың 70 жас мерейтойына арналған конференция. Солдан оңға қарай: 
М. Батырбаев, В.П. Токарев, Р.Т. Шырдабаев, М.Қ. Байзақов, Е.С. Шақабаев

Атырау Мұнай-газ колледжінде 
ашылған Т.Н. Жұмағалиев 

атындағы оқу кабинетінің ашылу 
салтанатында. 8 сәуір, 2016 жыл 
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Нурлы Тельмановна Айтиева
Директор Колледжа бизнеса и права

С Маратом Коркитовичем Байзаковым я работала в КазНИГРИ. Это были го- 
ды, когда научно-исследовательские геологоразведочные работы КазНИГРИ 
имели достаточно высокий уровень и способствовали открытию уникаль-

ных месторождений Прикаспийской впадины. Под руководством Таумыша Ну-
рушевича Джумагалиева работали высококвалифицированные кадры, имевшие 
большой опыт в разведке и добыче полезных ископаемых в Советском Союзе.

Марату Коркитовичу, имевшему большой опыт работы на крупных нефтедобы-
вающих предприятиях, знавшему высокие технологические процессы буровых работ, 
было поручено возглавить лабораторию по бурению нефтяных и газовых скважин.

Он пользовался большим уважением коллектива и коллег, и работы, выполня-
емые лабораторией, защищались на ученом совете КазНИГРИ с высокой оценкой.

В этот период в КазНИГРИ работали кадры высокого уровня, которые впослед-
ствии заняли ответственные, стратегически важные посты в нефтегазовой отрасли су-
веренного Казахстана. Это была плеяда достойных геологоразведчиков страны: Сала-
мат Утегалиевич Утегалиев, Эдгард Славомирович Воцалевский и многие другие.

Непосредственно по бурению вместе работали известные специалисты неф- 
тяного дела Узакбай Сулейменович Карабалин, Бактыкожа Салахатдинович Изму-
хамбетов. Все они составили крепкий костяк специалистов в развитии и дальней-
шем совершенствовании геологических исследований в Казахстане. Впоследствии, 
учитывая заслуги, руководство Министерства геологии назначило директором Каз-
НИГРИ Марата Коркитовича Байзакова.
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В 1986 году я перешла на работу в Атырауский институт нефти и газа. Институт 
имел тесные связи с КазНИГРИ. Студенты проходили здесь учебно-производственную 
практику, набираясь практического опыта и приобщаясь к научным исследованиям.

М.К. Байзаков неоднократно назначался председателем государственной ква-
лификационной комисии по защите дипломных работ по специальности «Бурение 
нефтяных и газовых скважин».

Все, знавшие Марата Коркитовича, отмечали его бескорыстную помощь коллегам, 
родным, близким. Он высоко ценил родственные узы: воспитал достойных детей, вну-
ков. Его отношения с Майрой радовали всех, кто общался с семьей Байзаковых.

Многим его планам не суждено было исполниться. Но его деловые, профес-
сиональные и личностные качества продолжаются в его потомках. Марат Корки-
тович останется в нашей памяти как высококвалифицированный специалист, уме-
лый организатор, верный товарищ и друг. И все хорошее, что он сделал для людей, 
пусть сторицей вернется его родным и близким!

Мерейтой қонақтары
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Болат Сембаев
Сыныптас досы

Біздер, Индер ауданының Есбол (Кулагино) ауылында Жамбыл атын-
дағы орта мектепте орыс сыныбында Байзақов Маратпен бірге оқыған-
дар: Сембаев Болат, Темирешова Клара, Швейкина Галина, Басаров 

Амангелді, Баймұханова Балсан, Заявьялов Александр, Скоробогатов Александр, 
Ксенофонтов Владимир, Толмачева Вера, Глебов Валерий, Искалиев Амантай, 
Мұхамбетова Света, Абдулгазиева Қымбат, Қонасова Роза. 

Тоғызыншы сыныпты бітіргеннен кейін оқуын жалғастыруға әркім әр жаққа 
кетті. Мектепте оқып жүргенде өте жақсы дос болдық, әртүрлі үйірмелерге, спорт-
тық жарыстарға бірге қатыстық, волейболдан мектептің үздік командасы да бол-
дық. Үлкен үзіліс кезінде Марат ұлдарды жинап алып, Рамазан атасының үйіне 
қарай тартатын да, әжесі пісірген дәмді бәліштерді таратып беретін. 

Мектептен кейін бір-бірімізден ұзақ уақыт қол үзіп қалдық, арасында аман-
дығымызды таныстардан сұрастырып қана қоятынбыз. Солай жылдар өтіп жат-
ты. Бір жылы Марат Өрлік ауылында ата-бабасына ас беріп, бізді соған шақырды. 
Содан бастап байланысымыз үзілген жоқ. Индерге қарай жолға шықса, үнемі ха-
барласып, осы жерде боламын деп, қалайда кездесуге уақыт табатын. Ол бізбен 
кездесу үшін уақыт аямайтын, кездесуімізге өзі ұйытқы болатын. 

Биылғы жылы мектеп бітіргенімізге елу жыл болады деп, кездесу жасайық 
деген болатын. Алланың ісіне амал не? Ортамыздан ерте кеткен Заявьялов Алек-
сандр мен Вера Толмачевалардан кейін, Марат та біздің ортамыздан кетті. 

Халықаралық конференция. 
Ыстықкөл, 2011 жыл 
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Қалжан Бисенбайқызы Қаржауова 
Қызметтесі 

Аға туралы естелік...

Өткен ғасыр мен жаңа ғасыр арасында ел өмірінде айқын із қалдырған, өзі 
15 жылға жуық басқарған Қазақ Мұнай геологиялық барлау ғылыми-зерт-
теу институтын (ҚазГБҒЗИ) басқарған алдыңғы толқынның жалғасы ғалым, 

білікті басшы, абзал азамат, ісімен ел есінде қалған тұлға Марат Қорқытұлы Бай-
зақов болатын. 

Мен Марат ағаны осы Қазақ Мұнай ГБҒЗИ қабырғасында қызмет еткен 1985 
жылдан бері білемін. Марат аға үшін ұсақ-түйек жұмыс жоқ болатын. Барлық жұ-
мысқа асқан жауапкершілікпен қарайтын және қарамағындағы қызметкерлерден 
де соны талап ететін. Негізгі ғылыми жұмыстармен бірге қоғамдық, институт- 
ішілік жұмыстар қайнап жататын. 

Марат ағаның ең бірінші маған берген тапсырмасының бірі – негізгі жұмысым-
мен бірге ҚазГБҒЗИ қорындағы барлық еңбектерді оқып, талдау жасайсың деді. 
Сол кезде ҚазГБҒЗИ-ге 50 жыл толған болатын. Ол өзіңе де, мына институтқа да 
керек. Сол күннен бастап институттың қорын қопару басталды... Сократтың «Өз-
гені тану –  өзіңді тану» дегені есіме түсті, яғни ҚазГБҒЗИ-ді терең тану мен үшін 
өзімді тану болған еді. Сол кезде осы институттың Қазақстанның Батыс өңіріндегі 
бірден-бір Академиялық институт болғандығына осы ғылыми қордың арқасында 
көзім жеткен болатын. Институттан шыққан КСРО және Қазақ КСР Мемлекеттік 
сыйлық лауреаттары, докторлар, кандидаттар, тіптен қарапайым лаборанттардың 
еңбегінен терең ғылыми тұжырымдары, дәлдігі, жұмысқа деген ұқыптылығы, 
өздері дүниеден озып кетсе де, қолдарының ізі қалғандығы сезілетін. Бұдан мен 
Марат ағаның ұстазға тән бір қырын байқадым, жаңадан келген жас маман жұмыс- 
тарды бастау үшін алдымен сол жұмыс жүретін алаңның геологиясын, жалпы та-
рихи жұмыстар жүйесін қалай бастау керек екенін білу керек. Еңбек жолын жаңа 
бастаған жас маман, маған осы қормен жұмыс істегенім көп көмек берді. 

Алдағы еңбек жолымның дұрыс қалыптасуына, маман ретінде қалыптасуы-
ма үлкен септігі тиген Марат ағаны мен өзімнің ұстазым деп есептеймін. Марат 
аға: «Келіп отырған инвестордың ойын түсіну – жұмыс жоспарының жартысын 
жазғанмен тең», – дейтін. Өткен ғасырдың аяғы, осы ғасырдың басы ҚазГБҒЗИ 
үшін ең қиын кездер болды, 50 жылдық тарихы бар институтта кандай қиындық 
болуы мүмкін деп ойлауыңыз да мүмкін, бірақ сол кезде қалыптасқан дәстүр бо- 
йынша аға буын мен артындағы келе жатқан жас буын арасында байланыс үзіліп 
қалған еді. Институтта Ресейден келген мамандар кетіп, жалақы төлеу қиындап, 
қызметкерлердің көбі жұмыстан шығып кеткен болатын, көптеген бөлімдер, зерт-
ханалар жабылып, жалпы геологияға бөлінген қаржы мардымсыз болатын. Сон-
дай қиын кездерде де осы ҚазГБҒЗИ қабырғасында дүние жүзіне танымал Теңіз, 
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Қашаған сияқты алып кешендердің жобасы әзірленіп жатты. Марат ағаның сол 
жобаларға бізді қатыстырып отыратын, осы істерге, тамшыдай болса да үлес қос- 
қанымды мақтанышпен еске аламын. 

Марат ағаның басшылығының арқасында біздің институт сол қиын кездерде 
де әртүрлі марапаттарға ие болып жатты. Марат ағаның, бұрын осы институтта 
жұмыс жасаған азаматтар: Қарабалин Ұ.С., Ізмұхамбетов Б.С., т.б. арқасында 
жаңа ғимаратты салуға мақсат қойылды. Сөйтіп институт іргесі шайқалмай осы 
күнге дейін жетті. Кейіннен Боранкөл деген кеніштің 7–8 жыл бойы жобасын 
жасауға мүмкіндік алдық. Ол кеніш – өткен ғасырдың екінші жартысында осы 
ҚазГБҒЗИ-де болған сол кездегі институт ғалымдары Жұмағалиев Т.Н., Воцалев-
ский Э.С., Өтеғалиев С.У., Шаховой А.И., Ветрова В.П., Чен В.И., т.б. көптеген 
ғалымдар жұмыстанған кеніш. Өзіндік қиындығы, әр горизонты бір-бір кеніш 
деп қарастыруға болатын кеніштің бірі. Мұнай қорын санау үшін ешқандай ана-
логия жоқ кезде, институтта қаражаттың тапшылығына қарамай, негіздеу үлкен 
батылдық және ғылыми тереңдік еді. Соның тәжірибе жүзінде мұнай бергіштік 
коэффициентін негіздеу, теориялық негізді тәжірибе жүзінде нақтылау барысында 
мәскеулік әріптестер қатысқан жұмыстардың басы-қасында Марат Қорқытұлы өзі 
жүрді. Әрбір өткен жиыннан кейін көптеген мәселелерді өзі ашып беретін. 

Сол Боранкөлді қорғауға Марат аға бізді өзі бастап алып барғаны, Орталық Мем-
лекеттік комиссия алдында (ЦКР-Астана) III газ горизонтын қалай қорғағанымыз 
әлі есімде. Ең қиыны – біздер, геологтар, мұнай мен газды игеру және оны өндіріске 
қосу жобасын алғаш «ҚазМұнайГаз» ғимаратында қазіргідей компьютермен емес, 
плакатпен комиссия алдында кезекпен қорғадық. Сонда Марат аға бізге риза болып: 
«Мен сендерге сенемін!» – деп айтқаны есімде... Кейіннен жұмысқа қатысқандарға 
«Мұнай және Газ» журналына (2008 жыл) мақала жаздыртты. Марат Қорқытұлы 
институт тарихында өзіндік қолтаңбасын қалдырған басшы деп білемін. Жалпы, 
Марат аға өзі бұрғылау жұмыстары механик-инженері болып барлық геологиялық, 
геофизикалық жұмыс кезеңдерін өте жақсы меңгерген жан-жақты маман еді. 

Ол кісінің «Табиғатынан дарынды адам, қандай жұмыс болса да, меңгеріп ке-
теді» деген сөзі сол өз күшіне сене білетін адамнан бір нәрсе шығатынын меңзе-
гендей. Марат аға өте қарапайым, бірақ намысшыл, адамдарға өзіндік көзқарасы 
бар адам болды... Мен ол кісіге өзімнің ағамдай сендім, ал ол маған өзінің қарын-
дасындай қарайтын, өйткені мен Шеркештің қызы болған соң, ағамның атына кір 
келтірмейін деп, намыстанып, тапсырған қандай жұмыстарын да мұқият орын-
дауға тырысып жүретінмін. Осындай көп қырлы абзал ағаның бүгін ортамызда 
жоғы өте өкінішті! Артында қалған жеңгеміз Майраға Марат ағадай елге қызмет 
ететіндей ұрпақ тәрбиелеуіне тілектеспін! Абзал ағаның жарқын бейнесі жүрегім-
де мәңгі сақталады!
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Ғылыми конференцияда

Е.Н. Марабаев және М.Қ. Байзақов 
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Людмила Чердабаева
Друг

Мне трудно писать о Марате. Кажется, только вчера читала его послед-
нее сообщение, последние слова.

Когда я узнала о его болезни, сложились строки, но я не смогла ему 
их отправить. Поддерживала его, писала, переживала. Он мой друг с юности. Я 
всегда восхищалась его умом, глубиной мысли, его вниманием к людям и понима-
нием их. Он – философ. Искал смысл жизни, читал и размышлял. Слишком рано 
ушел. И это больно.

Нам связь с Землей – как пуповина.
Исчезнет ли она потом,
когда покинем дом обычный,
чтоб возвратиться в Вечный дом?
Под грузом лет страдать не внове.
Не дай растечься этой боли
и впасть в кручину не спеши.

У каждого есть свой отсчет
и жизни бренной, и кончины.
Устрой вселенские смотрины
своей неопытной души.
Считай не сутки и событья,
а всплески озаренья, миг.
И слово сверху зазвучит.
Внимай святому откровенью…

Эти стихи я не смогла отправить Марату. 
Здоровья тебе, Майра, и твоим близким!
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«Құрмет» орденін алған сәт

Р.Т. Шырдабаев, Г.Н. Алиева, М.Қ. Байзақов 
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Роза Қонасова
Сыныптасы

Бірге жүрген күндердің бәрі де есте,
Қайран шақтар Ақжайықтың суын кешкен.
Жамбыл ата мектебінен білім алдық
Марат сабақ оқушы еді кілең беске.

Биік еді бала кезден арманы,
Білім жолын Сарайшықтан жалғады.
Маңғыстаудың мұнайынан басталып
Өсе берді қызметтік жолдары.

Гүлі едің бас қосатын ортаның,
Майрадайын жардың болдың қалқаны.
Үш ұлың мен бір тал гүлің ержетіп
Кеңге қанат жайып жатыр ұрпағың.

Бір кем дүние. Өзің жоқсың бірақ та,
Ортамыздан кете бардың жыраққа.
Дос-жарандар еске алып, кеп қалдық
Жатқан жерің жайлы қылсын Жаратқан.

Тарыдайын біз шашырап кетсек те,
Сонау шақта бітірген сол мектепке,
Осы биыл он біріміз ойлап ек
50 жылдық бас қосуға жетпекке.
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Алла ісіне шара бар ма, шынымен,
Қоштастық біз досымыздың бірімен.
Желеп-жебеп жанұясын, достарын
Шалқи берсін пейіштегі нұрымен.

Марат едің ортамызда дарамыз,
Дұғамызды бағыштайтын боламыз.
Екі Амантай, Болат, Саша, Володя,
Галя, Катя, Балыш, Клара және Роза
Сағынышпен досты еске аламыз!
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Бесімбай Хибасов
Әріптесі

Біз Марат Қорқытұлымен жұмыс бабымен таныс болдық, бір салада ең-
бек еттік. 2012–2015 жылдар аралығында «ҚазҒЗЖИМұнайгаз» меке-
месінде жұмыстас болдық. Ол, нағыз ғылымның адамы, өз саласы бо- 

йынша өте сауатты болатын. Жұмыс барысында түрлі зерттеу, тексеру жұмыстары 
жүргізіледі, арасында зерттеу нәтижелері дұрыс болмай кетеді, сондайда ол қайта 
жасауды ұсынады, ол зерттеудегі сынамалардың шегін жатқа біледі. «Керн» алуды 
жас жігіттерге тынбай үйрететін. 

Оның қарамағында болған жас жігіттер көп, менің балам Болат Хибасов та – 
шәкірттерінің бірі, жас мамандарға білгенін көп үйретті. Оны жастар «Справочник» 
деп атайтын. Білмегендерін сұрайды, айтып түсіндіреді. Ал кейде қайталап сұрай-
тын кездері болса керек, ондайда: «Әй, балалар, сұрай бердіңдер ғой, кітапты да 
қарасаңдаршы бір мезгіл», – дейтін. Қарамағындағы қызметкерлердің ешқайсысы-
на қатты сөйлеп, намысына тигенін көрген емеспін. Жұмыс барысында барлығына 
берілген тапсырмалардың орындалуы тиіс уақытын белгілейтін, сұрақтары болса, 
осында екенін ескертетін, есеп беретін уақыттың дәлдігін тапсыратын, басқа уақыт-
та ешкімді орынсыз жүргізбейтін. 

Қазақ болғасын, ру сұрасамыз. Мен Адаймын, бірақ менің бір келінім Шер-
кеш руынан, содан біз бір-бірімізді құда дейтін болдық. Отбасымызбен араласып 
кеттік. Құда мен құдағилар сияқты сыйластық. Әзіл әңгімені керемет айтатын. 
Адамның көңілін қалдырмайтын, көңілге келетін сөз айтпайтын. Бірақ айтайын 
деген ойын нақты жеткізетін. Басшылармен өзін әрдайым тең ұстайтын, ешқашан 
басшының ыңғайына жығылып көрмеп еді. 
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Әкесіне арнаған кітабын шығарғанда, маған электронды нұсқасын көрсетіп, 
пікірімді сұрап еді. Оқып шығып, таң қалғанымды жасырмағанмын. Өзінің жүрегі-
нен жарып шыққан туындысына разы болғанымды айтып, өз ойынан артық ештеңе 
қоса алмайтынымды, туынды тамаша жазылған деп есептейтінімді айтып едім. 

Біздің кеңсемізге келгенде, арнайы келіп, амандық біліп кететін. Біздің өмірімізде 
ұқсас жайттар көп болатын. Екеуіміз де ауылда өскенбіз. Содан ба екен, әйтеуір, 
екеуімізге айтатын ортақ әңгімелер де табылатын. Бірде біздің үйде бас қостық. 
Теледидардан ат бәйгесін көрсетіп жатты. Қарап отырды да, бала күнінде атқа шап- 
қанын есіне алып: «Апырай, мына атты неге ұстап келе жатыр, а?! Мынау деген 
шабатын ат қой! Мынау атқа мініп көрмеген бала ғой! Өзі құлап қалам деп келе 
жатыр ма екен? Босатса қайтеді аттың басын?!» – деп қызынып, делебесі қозып 
кетіп еді. Аттың шабысына құмартып, атқа шапқан, бәйге алған кездеріне еріксіз 
қиялмен барып қайтқандай болып еді. Балалары туралы айтқанда олардың бола-
шағына әкелік алаңдаушылық байқалатын. Соңғы демі таусылғанша хабарласып 
тұрдық. Қолымнан келгенінше демеу беруге тырыстым. Сыйластығымыз мол бо-
лып еді. Ортаның сыйлы азаматы, абзал жан болатын.

Академик М.Д. Диаровтың 80 жас мерейтойына арналған конференцияда  
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Михаил Михайлович Ким 
Ветеран труда,
Отличник образования Казахской ССР,
обладатель знака «Ы. Алтынсарин»

Есть категория людей, имя которых само по себе вызывает много положитель-
ных эмоций. И бывает порой так, что, познакомившись с человеком, прони-
каешься к нему уважением на всю жизнь и понимаешь, что это именно тот, о 

ком стоит рассказать людям. 
Мне довелось работать с 2001 по 2002 год в качестве вице-президента КазНИГРИ 

с одним из таких талантливых руководителей, – Маратом Коркитовичем Байза-
ковым. Под его непосредственным руководством КазНИГРИ внес существенный 
вклад в развитие нефтяной геологической науки, в изучение и освоение ресурсов 
нефти и газа, в укрепление топливно-энергетической базы Казахстана. 

Человек высокой культуры, огромной работоспособности, Марат Коркито-
вич был настоящим профессионалом своего дела. Я знал его как грамотного 
специалиста, который не боялся брать на себя обязательства, он мог найти под-
ход к любому сотруднику. В этом человеке удивительным образом совмещались 
высокий профессионализм, творческая проницательность, организаторские спо-
собности. Я благодарен Судьбе за то, что на моем жизненном пути встретился 
такой человек. 

Марат Коркитович, обладающий высокой эрудицией, оказывал профессио-
нальную помощь молодым сотрудникам, заботился о подопечных. Брал на работу 
молодых выпускников политехнического института, опекал, делал все возможное, 
чтобы молодые специалисты внедрились, занимались научной работой. Посылал 
на учебу, на стажировку в страны ближнего и дальнего зарубежья. В дальнейшем, 
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набравшись опыта, они продолжили свой путь в других крупных компаниях и 
инофирмах, таких как ТШО, Fircroft, NCOC.

За период его руководства в КазНИГРИ сложился сплоченный коллектив из 
высококвалифицированных специалистов. Это были геологи, геофизики, эколо-
ги, доктора и кандидаты наук. Марат Коркитович был ярким примером для нас 
всех, человек с большим сердцем, недюжинного ума и таланта. Он был настоя-
щим тружеником. При имени Марата Коркитовича у меня возникают различные 
ассоциации: бескорыстие, дисциплинированность, надежность и просто человек 
широкой души. Он вел большую общественную работу, занимал высокое служеб-
ное положение, но всегда оставался порядочным человеком. Он был примером не 
только на работе, но и в семье: хороший семьянин, любящий супруг, заботливый 
отец, замечательный дедушка. Человек с огромной работоспособностью, не по-
зволяющий лениться, очень был требовательным к себе, он без остатка отдавался 
любимому делу и того же требовал от окружающих. 

Светлая память о дорогом друге Марате Коркитовиче Байзакове навсегда со-
хранится в моем сердце.

Достармен кездескенде. С.А. Абуғалиев, Е. Сағындықов, М.М. Ким, Күләш, 
Марат пен Майра  
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Мәлік Шотаев
Досы 

Қайран жастығым бірге 
өткен досым еді...

айран өмір, қандай едің өзің, біріміз бірімізге әзіліміз, сөзіміз жарасқан 
жастық шақ қайда? Енді, міне, бүгін біріміз бар, біріміз жоқ, жоғымыз- 
ды еске түсіріп, естелік жазамын деген ой болды ма?..

Енді, міне, достың ішінде де досы болады емес пе, сол құрдасым, досым Ма-
рат еді, мен үшін бұл өмірде оның орны бөлек еді ғой, шіркін. Маратпен қашан, 
қай кезде, қалай танысқаным есімде жоқ, біраз уақыт өтті ғой, бірақ бір көргеннен 
соң, сөзіміз, әзіліміз жарасып кетті. Марат, жарықтық, адам баласын алаламай-
тын еді, ол үшін бәрі де дос, ағайын болып шығатын. Екеуіміз өндірісте, жұмыс 
басында жиі кездесіп тұратынбыз, олай дейтінім, біздердің жұмыста екенімізді, 
байланысымыз «рациядан», «тәулік ақпарат» бергенімізден біліп отырады. 

Марат еңбекқорлығымен, білімділігімен көріне білді және алған білімін өн-
дірісте пайдалана білетін инженер-технолог болды, олай дейтінім, терең бұрғы-
лау жұмыстарында геологиялық технологиялық қиындықтар ойламаған жерден 
кездесетін, сондай жауапты жұмыстың басына Марат келетін. Ол келгенде «бас-
тықпын» деп келмейтін, өзі араласып, сол жұмыстың басы-қасында болып және 
бір жағына бітіріп шығатын. Сондай бір жағдай: №2 Түпқараған алаңында бұрғы-
лау жұмыстары кезінде геологиялық қиыншылықтар, ұңғы қабатының құлауы  
сияқты жағдай болып, Марат келіп осыны тоқтатып, әрі қарай жұмыс жалғасты-
руға бағыт берді. 

Геология барлау саласындағы «ММГБ» КЭ мекемесінің жүргізген бұрғылау 
жұмыстарына тоқталмай кетуге болмас, осы жұмыстардың басы-қасында көпте-
ген үлкен ағаларымызбен жұмыстас болдық, солардан тәлім-тәрбие алып өстік 
қой. Сол ағаларымыздың бірі – Хибекең (Хибат Өтебалиев) ағамыз, бұл ағамызды 
еске алмай кету мүмкін емес деп есептеймін, жатқан жері жайлы болсын, ағамыз 
бұрғылау жұмысының корифейі еді. Атырау қаласының мұнай-газ техникумының 
түлегі, сол білімімен, жұмыскерлігімен бізді баулып, өсірді, біз де сол кісідей бо-
луға тырыстық, болдық та, соның біреуі Марат еді. 

Марат менің объектіме (мұнара бастығымын) мен барда келіп тұратын, жұ-
мыс арасында жұмыстың ретіне қарай қолымыз босағанда кей кездері іштен тамақ 
дайындайтынбыз, оны кім дайындайтыны, оны соңынан кім тазалап, жинайтыны 
«алты қағазбен» шешілетін: кім ұтылады, сол адам «кезекші официант» болады. 
Бұл «чемпионатта», әрине, Марат алдына жан салмайтын, пісірген тамағы өте 
дәмді болып, тоймай, Маратты мақтап, алғысымызды жаудырып, «тағы да сен қыз- 
мет қыл, буровойға барма, біз өзіміз қатырамыз», – деп өтінетінбіз. Содан быж-
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тыж болып: «буровойда да мені, вагонда да мені жұмысқа салып қойып өлтіретін 
болдыңдар ғой», – деп бұртаңдайтын, бірақ көнетін еді. Әрине, осының бәрі сол 
жастық шақтың қызық кезеңдері екен ғой, шіркін... 

Маратпен жұмыстас болған соң және бірге жүргесін айтылатын естеліктер, 
әңгімелер де жеткілікті, оның бәрін жазып жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын, 
Мараттың отбасына, ағайындарына артының қайыры болғай деймін, Мараттың 
жаны жәннатта, топырағы торқа болсын!

Наурыз мейрамында 
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Турлан Мукашев
Менеджер по экологии и охране труда

ТОО «Компания Аташ» (2004 – 2010 гг.)

Вспоминая Марата Коркитовича Байзакова, я не буду разливать елей и пи-
сать велеречивые славословия. К сожалению, ничто не вечно под луной, 
каждый из нас в свое время покинет землю, и, скорее всего, о каждом из 

нас скажут так: «О мертвом либо хорошо, либо ничего». Но редко кто знает про-
должение этой фразы. Афоризм звучал дословно так: «О мертвых либо хорошо, 
либо ничего, кроме правды». Автор этого афоризма – древнегреческий политиче-
ский деятель и поэт XVI века до нашей эры. Позже публицисты упростили дан-
ный афоризм, и в народе стали говорить так: «О мертвых говорят либо хорошо, 
либо ничего». 

Марат Коркитович был непростым человеком, со своими сильными и слабыми 
сторонами. Но он заслужил, чтобы о нем говорили только правду, не скрывая его 
недостатков, которые есть у всех людей, но и не забывая об его многочисленных 
достоинствах.

Главным в нем было то, что я считаю особенно ценным в людях, в первую оче-
редь в мужчинах, – его профессионализм. Он умел очень быстро находить слабые 
места и ошибки в огромных фолиантах, которые я ему приносил на проверку, и 
притом за время, за которое обычный человек мог только пробежать глазами часть 
текста. Мне нравилось его отношение к людям дела, которых он мог не любить, 
но уважал за их знания и работоспособность, и отдавал должное за выполненную 
работу, независимо от своих симпатий и антипатий. Он отдавал работе всего себя 
и ценил это в других людях. Он был строг и требовал полной отдачи в работе, но и 
себя не жалел, трудился с полной отдачей. Его уважение или неуважение к людям 
в первую очередь зиждилось на отношении этого человека к делу, профессии. 

Мне нравились его великолепное знание родного языка, его богатый и насы-
щенный словарный запас, умение чутким словом затронуть самые сокровенные 
струны души. Восхищали его знания и начитанность. 

Меня покорили его сострадательность, его желание и умение помогать людям, 
иногда даже малознакомым и не всегда благодарным. Мне нравилось его отноше-
ние к своим детям: любил их, но не без строгости, в меру сил защищал их, но и 
требовал от них многого. 

Маке был человеком эмоциональным, иногда слишком. Но вспыльчивость его 
компенсировалась отходчивостью, умением признавать свою неправоту и не стес-
няться приносить извинения людям намного младше его по возрасту, даже своим 
подчиненным, что обычно я редко видел у других людей. 

Со временем фраза «О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды» утра-
тила последние слова, тем самым ее смысл сильно изменился. В первоначальном 
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значении предполагалось, что об усопших людях во время их поминовения можно 
было говорить лишь быль, вспоминая человека, не приписывать ему ни грехов, ни 
подвигов. Впоследствии люди, в угоду этике, решили не говорить о человеке ни-
чего, кроме хорошего. А мне нечего добавить к сказанному, кроме фразы «Светлая 
память». Земля ему пухом и да пребудет его душа в раю!

Солдан оңға қарай: М. Батырбаев, Бәтіш апай, Т.Н. Жұмағалиев, 
Н.М. Мақашев, Т.П. Серіков, М.Қ. Байзақов  
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Ақкүміс Исақызы Алдабергенова
Қарындасы

Ағаны жоқтау

Менің отбасыма тумаса да туғандай болған, жаттан жақын болған абзал 
жан – Марат Қорқытұлына арналады. Жаның жәннатта болсын, ағажан! 
Біз Сіздің жарқын бейнеңізді мәңгі есте сақтаймыз. Артыңызда қалған 

Майра апа мен балаларыңызға шапағат нұрын төгіп, желеп-жебеп жатыңыз.

Бүгін бар адам жоқ ертең,
Тістейсің бармақ, деп «Әттең!»
Ағадан жақсы айырған,
Аллаға бар бір өкпем.
Асқар тау едің, ақылшым,
Тірегім болдың, қамқоршым.

Жаны болғай жәннатта,
Алтыннан қымбат ағаның.
Сағынып еске аламын,
Бейнеңе жиі қарадым,
Желеп-жебеп жатқайсың,
Болсын деп аман ұрпағың.

Есімде соңғы сол бейнең,
Қан ақты сол күн жүректен.
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Көзімнің жасын тия алмай,
Қия алмай сонда мен кеткем...

Сұм ажал тура келіпті, 
Жақсыны жұлып әкетті.
О, Алла, менің ағама,
Жұмақтан берші төріңді!

КЭ «МНГР» геолог-барлаушылары арасында




