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Szentgyörgyi Zsuzsa:
Egy közép-európai mérnök-
sors: Benedikt Ottó

A szerzõ az izgalmas, kimagaslóan tehetséges 
kutatómérnököt, Benedikt Ottót (1897-1975), 
bevallottan szubjektív módon mutatja be. A 
két évtizedes személyes ismeretség és mások, 
egykori munkatársak emlékeibõl kirajzo-
lódik egy „vonzó, összetett jellemû és néha 
ellentmondásosan cselekvõ személyiség”. 
A kialakuló képet árnyalja, egészíti ki Be-
nedikt Szvetlána utószava, aki édesapjáról 
számos dokumentumot, fényképet is a szerzõ 
rendelkezésére bocsátott.

Ki volt Benedikt Ottó? A magyar tudo-
mányos élet az MTA Automatizálási Kutató 
Intézet (AKI) egyik alapítójaként és elsõ 
igazgatójaként emlékezhet rá. Életútja szá-
mos fordulaton keresztül vezetett idáig, amely-
ben a fõ szerepet a 20. század elsõ felének 
történései alakították. A könyv lebilincselõen 
színes, olvasmányos módon villantja fel a 
hõs nem mindennapi életsorsát. Megtud-
hatjuk, hogyan lesz a magyar-osztrák 
származású, „jómódú polgári csemetébõl, 
elsõ-világháborús tüzér”, akinek ekkor 
születik elsõ találmánya, két újfajta elven 
alapuló tüzérségi lövedék. Benedikt saját 
visszaemlékezéseibõl is szerepelnek idé-
zetek a kötetben. Például az anekdotikus 
történet, ahogy az ifjú katonatiszt 1918 
októberében belesodródik az események 
középpontjába, és katonák elõtt rögtönzött 
beszédével az õszirózsás forradalom egyik 
szereplõjévé válik. Kiemelkedõ szociál-
demokrata személyiségekkel (Leo Trockij, 
Karl Kautsky) már gyermekkorában talál-
kozik. Így nem teljesen véletlen, hogy egy 
idõre „lelkes szociáldemokrata, forradalmi 
aktivista, hivatásos pártmunkás” lesz. Bör-
tön, majd internálás után 1920-ban osztrák 
emigrációba kényszerül, ahol „a mûszaki 
problémákra gyermekkorától fogékony ifjú, 

pártja vezetõi ellenére és rosszallásuktól 
kísérve” mérnöki diplomát szerez a Bécsi 
Mûszaki Egyetemen.

Jelentõs eredményeket ér el a különleges 
villamos motorok fejlesztése területén. Még 
Bécsben dolgozza ki a Benedikt-motornak 
elnevezett, vasúti vontatásra használt gé-
pet. 1932-ben a szovjet kormány meghívja 
mûszaki tanácsadónak és egyetemi tanár-
nak. A sztálini paranoia éveinek szerencsés 
túlélésében segítette, hogy „osztrák, ráa-
dásul nagyon fontos találmányokat kigon-
doló és kivitelezõ mérnök”-ként sikerült 
elkerülnie a közvetlen politizálást. A Szov-
jetunióban töltött több mint két évtized alatt 
rengeteget dolgozott, oktatott, tudományos 
eredményeinek gyakorlati megvalósítását 
is irányította. Szellemes találmánya, az au-
todin - a szabályozott villamos erõsítõgép 

– széleskörû elismertséget, nemzetközi sikert 
hozott a maga korában. Az autodin egy 
gépben valósította meg az akkor háromgé-
pes feladatokat, és így a villamos hajtások 
különösen fontos elemévé vált. Benedikt 
mérnöki nagyságát bizonyítja, hogy amikor 
a forgógépes hajtásokat a félvezetõs sza-
bályozások felváltották, képes volt a témát 
feladni, és az új kutatási irányokat támogatni. 
Ez már 1955-ös hazatérése után történt.

A család: a cseh származású orvosfeleség, 
Szvetlána, a harmadéves villamosmérnök-
hallgató, együtt települt át Magyarországra, 
és találta meg kemény munkával – elsõként 
a magyar nyelv megtanulásával – a maga 
helyét. Benedikt Aliz itt lett az orvostudo-
mányok doktora, Szvetlána pedig édesapja 
nyomdokait követve, kutatómérnök: a mû-
szaki tudományok doktora. De közben még 
sok év telt el. Benedikt Ottó óriás energiával 
vetette be magát az itthoni munkába, kuta-
tómûhelyének megszervezésébe. Néhány 
visszaemlékezõ szerint máig vitatott egy-két 
lépése ezen az úton. Elõször a Budapesti 
Mûszaki Egyetem villamos gépek profes-
szora lett, és önálló, tanszéki kutatócso-
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portot hozott létre. 1960-ban akadémiai 
keretben ebbõl alakult meg az Automa-
tizálási Kutatócsoport, majd 1964-ben az 
Automatizálási Kutató Intézet, a mai SZTAKI 
elõdje. Benedikt jó érzékkel választotta 
meg munkatársait, aminek eredményeként 
az új intézetben szakmailag értékes fiatal 
kollektíva jött össze. Így lett az intézet a 
nemzetközi szintû kutatás mellett egyben 
magas szintû szellemi központ. A könyv-
ben errõl a hõskorszakról a szerzõ és más, 
egykori munkatársak visszaemlékezései 
szólnak. Mesélik azt is, hogy mikor szembesült 
azzal, hogy szellemi gyermekét, az autodint 
túlhaladta az idõ, még képes volt megújulni. 
Ezután születtek kitûnõ munkái az erõsen 
telített mágneses terek számításában. Ekkor 
már hetvenes éveiben járt!

Az MTA tagja (levelezõ 1956, rendes 1958), 
az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság 

egyik kezdeményezõje és számos fontos 
szakmai szervezet elnöke, alelnöke volt. Tu-
dományos munkái, könyvei német, orosz, 
angol nyelven jelentek meg a magyaron 
kívül. Életmûvéért 1958-ban Kossuth-díjat 
kapott.

A könyv az utolsó pillanatban készült, 
mikor még élnek azok közül néhányan, akik 
személyesen ismerték Benedikt Ottót. Az élet-
rajzírónak az összegyûjtött anyag alapján sike-
rült mûvében izgalmasan megörökíteni ezt a 
nagy egyéniséget, és érzékeltetni az olvasóval 

„a politikai történéseiben gyötrelmes, viszont 
a természettudományokban és techniká-
ban ragyogó 20. század” egy kis vetületét 
is. (Szentgyörgyi Zsuzsa: Egy közép-európai 
mérnöksors: BENEDIKT OTTÓ. Budapest: 
Typotex, 2005, 138 p.)

Vicsek Tamásné
 PhD, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat fogad 
el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, 
vagy az egyes tudományterületek sajátos problé-
máit érthetõen bemutató témákkal foglalkoznak. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme-
retterjesztõ, illetve egy-egy tudományterület újabb 
eredményeit bemutató ta nulmányokat; a társadalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos eseményeirõl szóló 
beszámolókat, tudománypolitikai elemzéseket és 
szakmai szempontú könyvismertetéseket, de lapunk 
nem szakfolyóirat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egy-
egy tudományterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket 
várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a 
30.000 leütést (ez a szóközökkel együtt kb. 8 oldal-
nak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanulmány 
ábrákat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek várható 
felületével csökkentsék a szöveg mennyiségét. 
Beszámolók recenziók terjedelme ne haladja meg a 
7-8000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf formátumban, 
mágneslemezen (CD-n) és 2 kinyomtatott pél-
dányban kell a szerkesztõségbe beküldeni. 

3. A közlemények címének angol fordítását 
és a legfeljebb 10, magyar kulcsszót külön olda-
lon kérjük. A tanulmány címe után a szerzõ(k) 
nevét, tudományos fokozatát, a munkahely(ek) 
pontos megnevezését és ha közölni kívánja(ják), 
e-mail-címét(eit) kell írni. A külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztõk a szerzõt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt (italic), 
(esetleg félkövér – bold) formázás alkalmazható; 
ritkítás, VERZÁL  (kiskapitális, small capitals, 
kapitälchen) és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kérjük megadni. 

5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, leme-
zen vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket: 
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
formátuma B5 – tehát ne használjanak színeket, és 
vegyék figyelembe a megjelenõ oldalak méreteit. 
Általában: a képek, ábrák és magyarázataik le-
gyenek egyszerûek és áttekinthetõk. A lemezen 
vagy emailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy 

.bmp formátumban kérjük; értelemszerûen feke-
te-fehérben, min. 150 dpi felbontással, és nagysá-
guk ne haladja meg a végleges (vagy annak szánt) 
méreteket. A közlemény szövegében tüntessék fel 
az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc-sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve – Feuer et al., 
2002 ). Ha azonos szerzõ(k)tõl ugyanazon évben 
több tanulmányra hivatkoznak, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az 
irodalomjegyzékben. Fordítsa nak különös figyel-
met a bibliográfiai adatoknak a szövegben ille-
tõleg az iro dalomjegyzékben való egyeztetésére! 
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, 
amilyen és amennyi elõsegíti a megértést. Számuk 
ne haladja meg a 10-15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben kérjük. 
A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. 
(2002): Scientific Culture and Educational Research. 
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): 
The Politics of Territorial Identity: Studies in 
European Regionalism. Sage, London

• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD 
tevékenysége az oktatás területén. In: Bábosik 
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító 
pedagógia – A nevelés és oktatás nemzetközi 
perspektívái. Books in Print, Budapest 

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az 
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szer kesztett példányát. A 
tördelési munka során szükséges apró változtatá-
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idõszakos CD mellékleten is megjelentetjük. Kér-
jük jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.




