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Megemlékezés 

Sebestyén János 

 

Egy éve halt meg, kilencven éves volt, vak, magatehetetlen, elméjében viszont még 

őrizve élete keserűségét, keserűvé változtatva mindazt, ami számára is 

gyönyörűség, élete tartalma volt. Görcsös végakarata szerint gyászjelentés nem 

jelent meg róla, senkinek nem lehetett a saját halottja, tiltotta, hogy temetése 

esemény legyen, még a szűkebb hozzátartozó körnek sem. Ezért is szólok róla 

most, amikor talán már oldódott a tiltás ereje. Akik ma rá még emlékeznek, 

kevesen vannak, kortársainak többsége már régen halott, tevékenységét, mint a 

mérnökök tevékenységének többségét, elfedi az idő változása, annak a változó 

időnek a változása, amit a mérnök tudatosan gyorsít, alakít. Maradnak az elődeiktől 

eltérő, azokat rejtett módon továbbplántáló, új műszaki generációk, amelyek és 

akik ennek tudata nélkül vagy tudatos tagadásban úgy hordozzák az előzményeket, 

mint az idei növényzet a tavalyi, tavaly előtti elhervadtak táperejét. 

A Budapesti József Nádor Műegyetemet 1934-ben kitüntetéssel és önerőből, 

minden családi vagy más anyagi támogatás nélkül végezte el. Ez volt első próbája 

az elkövetkező nehézségekhez. Az egyetem elvégzése után nagyon nehezen és csak 

sokára kapott munkát, mivel a gazdasági világválság még nagyon erősen hatott. 

Ezért és a fasizmus előretörésének hatására először gondolt a kivándorlásra, majd 

itthon maradva szimpatizált a kommunista mozgalommal, de tagja egy pártnak sem 

volt. 1935-ben végül elhelyezkedett a Budapesti Kismotor- és Gépgyár elődjénél, 

egy kis cégnél, ahol ő volt az egyedüli - és mint kezdő, nagyon olcsó - mérnök. A 

háborúban a gyár a hadi termelés szolgálatába állt, hűtőgép-kompresszorokat és 

páncélostornyokat forgató villamos motorokat gyártottak. Mint egyedüli mérnök, a 

haditermelésben pótolhatatlan volt, ezért nem kellett bevonulnia. 

1944-ben sikerült az üldöztetés elől elrejtőzve életben maradnia, de ennek 

nyomasztó emléke végigkísérte életét. Dolgozott a főváros Elektromos Műveinél, 

majd a kiváló és tapasztalt szakembert az 1946-tól fokozatosan szélesülő állami 

ipar műszaki vezetésébe hívták. A későbbi miniszterelnök, leendő akadémikusok, a 

politika változékony színeiben is tevékeny emberek dolgoztak szakmai 

beosztottjaiként, ő maga sem akkor, sem később nem vállalt politikai jellegű 

szerepet, kezdettől visszahúzódott. 

http://www.matud.iif.hu/mthon.html
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Első hatalmas alkotása a Dunai Vasmű volt. A tervek és műszaki berendezések első 

szállítmányai a Szovjetunióból érkeztek, de eredetük a második világháború 

amerikai műszaki segélyére néz vissza, az akkor még teljesen korszerű és a 

Szovjetunióban általában elég megbízhatóan reprodukált amerikai technológiát 

tükrözték. Ezt kellett kiegészíteni a magyar építési és szerelési tervekkel és számos 

magyar vagy más importból származó technológiákkal, mint például az erőmű és a 

villamos rendszer teljes egészével, majd egyre inkább a hozzáférhető nyugat-

európai megoldásokkal. Sebestyén János fejében az egész, minden technikai 

részletével és összefüggésével együtt működött, tudott minden csővezetékről, 

ismert minden adatot, volt elképzelése minden berendezés funkciójáról, 

kapcsolódási feltételeiről. Maga az alapkoncepció is előremutató volt: szemben a 

magyar kohászatnak még a 19. század igényeihez alkalmazott gyártmányaival 

Sebestyén és munkatársai már a 20. század fogyasztói konjunktúráihoz építkeztek. 

Lemez kellett az autóiparnak, a háztartási nagygépiparnak, sokkal több lemez, mint 

profilvas. Ez a koncepció tette lehetővé, hogy a Vasmű a 21. század fordulóján is 

nyereséges üzemként működjék, amikorra a hatalmas beruházásokkal segített többi 

hazai kohászati üzem már régen tönkrement. 

Ma, a rendszertechnika, a logisztika korában visszatekintve erre a magyar iparban 

példátlanul nagyszabású és összetett teljesítményre, csodálattal kell néznünk az 

akkori nehéz idők e páratlan és döntően egy zseniális ember által alkotott művére. 

1953-ra a sztálinista diktatúra rendszere nemcsak a társadalomban, hanem ezzel 

szoros összefüggésben a gazdaságban is csődöt mondott. Az ország energiaellátása 

nem bírta a túlfeszített iparosítási ütemet, Budapesten a napi csúcsforgalomban 

rendszeresen leálltak a villamosok, esténként sötétségbe borultak a házak és az 

utcák. 

A Nagy Imre kormány Sebestyént hívta segítségül, és ő a villamosenergia-iparért 

felelős miniszterhelyettesként Zentai Bélával elképesztően rövid idő alatt teremtett 

rendet a fogyasztásban, megszervezte az igénybevételek legésszerűbb ütemezését, 

az energetikai hálózat üzembiztos működésének feltételeit. 

1954-55-ben komoly szerepe volt a magyarországi atomenergia-kutatás és az ehhez 

kapcsolódó, a magyar technológiai profilra támaszkodó ipar beindításában. Ö 

képviselte Magyarországot az ENSZ-ben, amikor előkészítették a Nemzetközi 

Atomenergia Ügynökség megalakítását. 

1956 forradalmában nem vett részt, tette műszaki feladatait, de nem volt ismeretlen 

kritikus gondolkodása, ezért 1957-ben kivonták a hazai szolgálatból, a frankfurti 

kereskedelmi kirendeltség vezetője lett. Az ott töltött évek legalább annyit 

jelentettek szakmai továbbfejlődésében, mint a korábbi mérnöki gyakorlat. 

Megismerkedett a tőlünk két évtizeden át elzárt Nyugat technológiai és gazdasági 

újdonságaival, és kapcsolatot tudott kialakítani a német ipar vezetőivel, akik hamar 

megtanulták becsülni felkészültségét, jellemerejét, kiváló partneri tulajdonságait. 



Az 1956 utáni megtorlások időszaka 1962-ben ért véget, ekkor kezdődött a magyar 

politika és közgondolkodás olyan, megszakításokkal előre haladó korszaka, 

amelyben az ország fokozatosan elszakadt a szovjet modelltől, és amikor arra a 

nemzetközi helyzet lehetőséget adott, bekövetkezett a rendszerváltozás. E folyamat 

kulcsemberei hívták haza ekkor Sebestyént, hogy Kiss Árpáddal előharcosai 

legyenek a magyar technológiai és az ezen keresztül ható gazdasági-társadalmi 

megújulásnak. Ennek a kettejük által alapított Országos Műszaki Fejlesztési 

Bizottság volt a szervezeti eszköze. 

Az OMFB máig is a jövő államigazgatási szervezetének eszményképe lehetne. Kis, 

bürokráciától mentes szervezet, amely kiváló, nagy áttekintésű és tapasztalatú 

szakemberek legfeljebb húszfős csoportjával dolgozik. Nem utasításokkal, hanem 

mecénási segítséggel támogatja azokat a hosszú távú kezdeményezéseket, 

amelyeknek időhorizontja túllép a gazdaság közvetlen szereplőinek látó- és 

érdekeltségi körén. Ez a szűk, de kitűnő csoport az ország különböző nézetű 

szakembereinek százaival dolgozott együtt, akik szakértőként tanulmányokat 

készítettek a legújabb műszaki irányzatokról, az azokra való hazai felkészülésről. A 

tanulmányok készítése és vitái során általában egyetértő nézetek vagy alaposan 

kidolgozott, nem napi politikáktól függő döntési változatok alakultak ki. A többi 

vezető állami szerv szakemberei is itt tanultak nem hatalmi eszközökkel, hanem a 

tények megismertetésével lett az OMFB az ország különösen befolyásos testülete. 

A támogatások metodikái is ennek a gondolkodásmódnak feleltek meg, az akkor 

kivételes lehetőségnek számító közvetlen devizajuttatásokkal, tanulmányutakkal a 

Nyugat vezető ipari országaiba támogatták az arra érdemeseket. Ehhez az akkori 

politika haladó erői, elsősorban a később szovjet beavatkozásra eltávolított Fock 

Jenő miniszterelnök adtak támogatást. A haladás és a nyugati kitekintés ellenségei 

ezt fel is ismerték, koncepciós pert készítettek először Sebestyén János, majd rajta 

keresztül Fock Jenő ellen. Sebestyén titkárát, Simon Endrét letartóztatták, és 

igyekeztek meghurcolni, tőle továbbgombolyítani a szálaikat a régi receptek 

szerint. A megindított folyamatot Kádár János akkor állította le, amikor érzékelte, 

hogy a sztálini idők visszahozásán szorgoskodók őt is el akarják távolítani. 

Az OMFB lett a gazdasági reform gondolatainak és a reform kísérleteinek talán 

leghatásosabb műhelye. Sebestyén itt már a 60-as években elmondta, hogy a 

szimulált tulajdon helyett valódi tulajdonra van szükség, sőt németországi 

tapasztalatai nyomán a több generáción át örökölhető vagyon fontosságáról is 

beszélt, mint a hosszú távú, felelős gondolkodás biztosítékáról. 

Nehéz felsorolni, hogy az OMFB hányfajta új technológia bevezetését propagálta 

és segítette, egyik legelső, akkor korszakváltó tettük az első nagy nyugati 

szabadalomvásárlás volt. A bírálatok kereszttüzében megvalósult a vasúti vontatási 

fordulat. Az OMFB-ből indult a könnyűszerkezetes építési technológia bevezetése, 

a számjegyes vezérlés magyarországi meghonosítása, legfőképpen pedig az 



ideológiáktól mentes, józan, műszaki-gazdasági szemlélet elterjesztése a politikai 

orientációktól terhes fél évszázad után. 

Legnagyobb tettük a számítástechnika és a korszerű információs technológiák hazai 

áttörésének előkészítése volt. Ezek a végeredményben rendszerkritikus újítások 

egyáltalán nem voltak olyan kézenfekvők a közgondolkodásban, mint azt ma 

természetesnek tartanánk. Számos más, tradicionális iparág befolyásával kellett 

megküzdeni, és el kellett fogadtatni azt a tényt, hogy Magyarországnak 

technológiai fejlesztési és importpolitikájában gyökeresen el kell térnie a korábbi 

autark, majd a KGST-re támaszkodó magatartástól, technológiában és 

iparszervezésben a Nyugat felé kell tekinteni. Ennek persze megvoltak az 

ideológusok és egyéb hatalmasságok által hamar felismert társadalmi 

következményei is. Sebestyén itt is a racionális mérnöki gondolkodás példáját 

szolgáltatta. Létrehozta a szükséges szakemberi és gyártási magokat, a születőket 

segítette és közben olyan kompromisszumot dolgozott ki a KGST 

együttműködésben, amely elkerülte a veszedelmes konfrontációkat, de mégis 

megőrizte a magyar fejlődés külön útjait, nyugati licencekkel és Nyugatról vásárolt 

oktatási, kooperációs sémákkal való kapcsolódással. Az eredeti kezdeményezések 

többsége a rendszerváltást követő nemzetközi nyitás nyomán szerkezetileg ugyan 

megszűnt vagy alig felismerhetően alakult át, de a gondos szemlélő nyomon 

követheti e hatalmas munkának az eredményét abban, hogy Magyarország tudott 

először visszakapcsolódni a világ műszaki-gazdasági véráramába, ide több tőke 

tartotta érdemesnek termelő beruházást hozni, mint a többi volt KGST országba 

együttvéve, itt hasznosnak bizonyult kutató-fejlesztő bázisokat is létrehozni, a 

külföldi partnerek gyorsan megtalálták a közös nyelvet a magyar szakemberekkel. 

Egyik legnagyobb művük ma is virágzik, sőt hatalmasra fejlődött: ez a hazai 

információs infrastruktúra megteremtése volt. A háló megteremtése, itthoni 

elindítása Sebestyén személyes érdeme, ezt persze a mai felhasználók százezrei 

már nem tudják. A mérnök-hős nem kap lovasszobrot, hanem elmúltában is 

munkatársaira, a vele együtt dolgozókra mutat. 

Sebestyén egész pályája idején igyekezett segíteni az értékes, de a változó időkben 

üldözött vagy félretett, törést szenvedett szakembereken. Nemcsak mentette őket, 

hanem be- és visszakapcsolta az alkotó munkába. Számára a saját értékrendszere 

volt a mértékadó: szakmai hitelesség, a feladat iránti elkötelezettség és az emberi 

becsület. Sok százan, ha nem ezren voltak, lehettek hálásak ezért, rejtőzködő, 

visszahúzódó egyénisége hatalmas vonzóerő volt. 

Szolgálója és tisztelője volt a tudománynak és a tudományból születő fejlődésnek. 

Mindig elhárította az elismeréseket, félreállt akkor is, amikor az övénél sokkal 

szerényebb érdemekért osztogattak tudományos fokozatokat, egyetemi pozíciókat. 

Mindenkivel és mindennel szemben okos volt, csak magával szemben nem. 

2002. január 27. 
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