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A II. Világháború utáni nemzedék szakmai kitunoségei közé tartozott Halász
Ottó. Úgy emlékszem, már hallgatóként is kiváló volt, évfolyamának egyik kimagasló
tagja. Tanulmányait az akkori I. sz. Hídépítéstani Tanszéken folytatta akadémiai
ösztöndíjjal, majd a tanszemélyzet beosztott tagjaként muködött Korányi Imre
vezetésével, aki mindent megtett, hogy fiatal munkatársa késobb utódja legyen. Ott
sajátította el azokat az elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyeket késobb oly
nagyszeruen kamatoztatott. Halász Ottó jó mérnöki vénáját születésétol magával hozta,
hiszen édesapja – akit sajnos nagyon korán elvesztett – 1908-ban a budapesti
muegyetemen szerzett mérnöki diplomát, s a MÁV elismert mérnöke lett.
Halász Ottó tudományos felkészültsége eredményeként hamarosan az
acélszerkezetekkel kapcsolatos elméleti képzés élvonalába karült. Nagy tudása mellett
ragyogó eloadó volt. Azt mondták róla a hallgatói, hogy van egy nagy „hibája”: a
tanítványok számára olyan világosak, jól érthetok voltak az eloadások, hogy azt
hihették, azok meghallgatása után már nem is kell tanulni.
Imponáló volt a nyelvtudása is. Hadd mondjak el errol három, sokak által ismert
példát: Amikor Halléban hegeszto szakmérnöki képesítést szerzett, írásbeli vizsgát is
kellett tennie. A vizsgát pontozták. Híre ment annak, hogy egy magyar több pontot ért
el, mint amennyit német anyanyelvu mérnök valaha meg tudott szerezni. – Amerikai
ösztöndíjas évének elso felét a pennsylvaniai Lehigh egyetemen töltötte, s azután került
Kaliforniába. Rövidesen eloadást tartott a Berkeley egyetemen, s az azt követo
beszélgetés során megkérdezték tole, hogy hány éve él Amerikában. – Egyszer, az
1970-es években egy páratlanul nagy tudású örmény tudós tartott eloadást a BME-n
orosz nyelven. Az eloadást tolmács fordította, aki mind nehezebben birkózott meg a
szerkezetek plazmaállapotban követett mechanikai viselkedésérol szóló eloadással.
Halász Ottó eloször csak a szakkifejezések magyar megfeleloinek súgásával segített a
tolmácsnak, majd szinte észrevétlenül o folytatta a fordítást. (A végén még o
szabadkozott, mert úgy érezte, nem volt tökéletes az orosz szöveg fordítása.)
A középiskolában elég jól megtanult olaszul és értette a franciát is. Jó
nyelvérzékén kívül bizonyára segítette latin muveltsége, tény, hogy néha órahosszat
skandálta kedvtelésbol a római klasszikusokat. – S ha már a filológiáról esik szó, meg
kell említeni, hogy Halász Ottó mérnökként tanúsított szépirodalmi muveltsége is szinte
egyedülálló volt. Bizonyos, hogy nagy általános muveltsége hozzájárult magas szakmai
elméleti tudásának elsajátításához.
Elérte az egymást követo kandidátusi, doktori fokozatokat, s miután akadémikus
lett, székfoglalójával lenyugözte hallgatóságát.
Egyetemi elomenetele munkája és személyes tulajdonságai, szeretetre méltósága
révén gyors volt, még elodje, Korányi Imre is segítette a tanszék vezetéséig.
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acélszerkezetek kapcsolataira vonatkozó eredményeket. Mindemellett az egész világ
fejlett technikai irányzatainak alapos ismeroje volt. A szerkezetek mechanikájában
szakított a grafosztatikával, s emelt szinten híres közvetett elodje, Kossalka János
követoje lett.
Az Építomérnöki Kar dékánja volt. Ezt a funkciót töltötte be halálakor is. Úgy
gondolom, rövidesen rektor lehetett volna, de azt sajnálatosan korai távozása nem tette
lehetové.
Tehetségét, szakmai tudását igen nagyra értékeltem, azonban emberi
magatartását, ha lehet, még inkább becsültem. Így a velem kapcsolatos segíto készségét
nem egyszer tapasztaltam, pedig ez akkoriban nem volt éppen tanácsolt magatartás.
Halász Ottó korai halála ma is érzett nagy vesztesége a szakmai tudományos
életnek.
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