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Életének 80. évében, 2005. 
január 24-én elhunyt Tandori 
Károly Kossuth- és Széche-
nyi-díjas matematikus, a 
Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagja, a Szegedi 
Tudományegyetem Bolyai 
Intézetének nyugalmazott 
tanszékvezetõ egyetemi ta-
nára, az egyetem professor 
emeritusa és díszdoktora, a 
Bolyai János Matematikai Tár-
sulat tiszteletbeli elnöke, a 
nemzetközileg kiemelkedõ 
magyar matematikai analízis 
egyik legjelentõsebb egyé-
nisége.

1925. augusztus 23-án született Újvidéken, 
ahol édesapja, idõsb Tandori Károly egy, már 
régóta ott honos, kiterjedt családból eredõ 
tetõfedõmester volt, édesanyja, Varga Juli-
anna pedig egy bácsfeketehegyi földmûves 
családból származott. A háromfõs kis családot 
1930 nyarán kiutasították Jugoszláviából, így 
az ötéves Tandori Károly elsõ szegedi éjsza-
káját menekültként egy iskolai tornaterem 
padlóján töltötte. A család Szegeden telepe-
dett le, édesapja hamarosan itt is a megbec-
sült tetõfedõmesterek egyike lett, jól menõ 
kisiparral. Ifjabb Tandori Károly 1932-tõl 
négy évig az Újszegedi Állami Népiskolába 
járt, majd 1936-ban a Baross Gábor Gim-
názium diákja lett – ez volt akkor a Szegedi 
Tudományegyetem gyakorló gimnáziuma. A 
végig kitûnõ diák itt érettségizett 1944-ben, 
és felvételt nyert a Budapesti Mûegyetem 
kultúrmérnöki szakára. A közelgõ front miatt 
tanulmányait mégis inkább itthon, a Szegedi 
Tudományegyetem matematika-fizika tanári 
szakán kezdte meg 1944 õszén, gondolván, 
hogy ezekre a tárgyakra mérnökhallgatóként 
majd úgyis szüksége lesz.

Az elsõ évben azonban annyira belesze-
retett a matematikába, hogy itt is maradt. Töb-
ben felfigyeltek tehetségére, már másodéves 

korától díjtalan gyakornok 
volt, és három professzora, 
Kalmár László, Riesz Frigyes 
és Szõkefalvi-Nagy Béla aka-
démikusok elõadásainak 
hatására az is hamar eldõlt, 
hogy a matematikai analízis 
mûvelõje szeretne lenni, 
mert úgy érezte, hogy „az 
analízissel mindent meg 
lehet oldani”. 1948 végén 
szerzett diplomát, és 1949. 
január 1-vel tanársegédnek 
nevezték ki az Egyetem 
Bolyai Intézetébe. Hét évvel 
elhalasztva, elsõ tudomán-
yos eredményei hozták meg 

számára a budapesti utazást, amikor 1951 ele-
jén három évre Alexits György akadémikus 
aspiránsa lett a Mûegyetemen. Itt igen hamar 
jelentõs eredményeket ért el az ortogonális 
polinomok szerinti sorfejtések elméletében. 
Ezekrõl szóló kandidátusi disszertációját 1954 
januárjában védte meg, és Szegedre hazaté-
rve adjunktusként folytatta munkáját. Egy-két 
hetes konferenciáktól eltekintve egész életét 
itt élte le, az édesapja által épített Szõregi úti 
ház és az Aradi vértanúk terén levõ Bolyai 
Intézet között, naponta átkelve a Tiszán.

Közben hatalmas ívû pályát futott be 
egy másik terrénum, a matematikai alkotás 
világában. További kutatási területei is a mate-
matikai analízis klasszikus kérdésköreihez 
csatlakoztak. Nagy lélegzetû eredményei 
a Fourier-sorok és az általános ortogonális 
sorok konvergenciájának elméletét húsz-
harminc éves stagnálás után újították meg. 
Ezeken a területeken Tandori Károly mun-
kássága részben új utakat vágott késõbbi 
kutatók elõtt, részben pedig több kérdéskört 
lényegében lezárt: a briliáns technikával elért 
konvergenciatételekrõl, a klasszikusokéról 
vagy a sajátjairól, szellemes, leheletfinom 
konstrukciókkal a legtöbb esetben azt is 
megmutatta, hogy azok tovább már nem 
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javíthatók. Híres konstrukciói közül példa-
ként említjük meg azt, ami arra vezet, hogy 
az ortogonális sorok majdnem mindenütt 
való konvergenciáját az összes ortogonális 
függvényrendszerre biztosító klasszikus 
Rademacher–Menysov-feltétel monoton 
együttható-sorozat esetén szükséges is; a 
nem-monoton általános eset máig nyitott. 
Egyik legmélyebb eredménye ugyanakkor 
tetszõleges együtthatók esetén megadja 
annak a szükséges és elegendõ feltételét, 
hogy ezek az ortogonális sorok minden 
ortogonális rendszerre minden átrendezés-
ben majdnem mindenütt konvergáljanak. 
1957 és 1962 között az Acta Scientiarum 
Mathematicarumban megjelent, 188 oldalt 
kitevõ cikksorozata, Über die orthogonalen 
Funktionen I –X, a klasszikus matematikai 
analízis egyik csúcspontja, melyért 1961-ben Kos-
suth-díjjal tüntették ki. (A korra jellemzõ kedves 
történet, hogy amikor a díj átvétele után 
feleségével a Parlamentbõl kijöttek, sikerült 
egy kiló narancsot venniük, és így egy Duna-
parti padon ülve azzal ünnepelhettek, hogy 
egyet-egyet megettek. A korra jellemzõ, nem 
kedves történet, hogy a díj teljes összegét 
arra kellett fordítaniuk, hogy a már említett 
Szõregi úti házukba idõközben beköltöztetett 
„társbérlõket” onnan kivásárolják.) Alexits 
Györgynek a tárgykörben 1960-ban németül, 
majd 1961-ben bõvített formában angolul 
publikált monográfiájának sikerére is döntõ 
hatással volt a tízrészes cikksorozat. Tandori 
Károly számos késõbbi dolgozata is vagy 
végleges megoldást hozott az általa tárgyalt 
problémákra, vagy csodálatosan, a végleges 
lényegig egyszerûsítette és finomította azo-
kat és korábbi megoldásaikat, vagy pedig, 
kedvenc szavajárásával, új forrást fakasztott, 
mindig a rá jellemzõ mély intuíció és virtuóz 
technika szinte névjegyként felismerhetõ 
ötvözetével. Többek között jelentõs eredmé-
nyeket ért el a többszörös sorok konvergen-
ciaelméletében és a valószínûségelméletben 
is, páronként független véletlen változók 

sorainak konvergenciájára és a kapcsolatos 
nagy-szám törvényekre. Hat évtizeden 
keresztül volt termékeny, rendkívül eredeti 
gondolkodású, világszerte ismert kutató. 

1957-ben védte meg akadémiai dok-
tori disszertációját, 1958-ban léptették elõ 
docenssé, és 1962-ben nevezték ki egyetemi 
tanárrá. A Magyar Tudományos Akadémia 
1965-ben, negyven éve választotta tagjai so-
rába, 1975-ben lett rendes tag. Maga körül 
nemzetközi rangú iskolát teremtett, számos 
sikeres kutatót nevelt ki. Hat nemzetközi 
szaklap szerkesztõbizottságában dolgozott 
fáradhatatlanul, tizennyolc évig volt az Aka-
démia által kiadott Acta Mathematica Hun
garica fõszerkesztõje. Szakmai kitüntetései 
között szerepel a Bolyai János Matematikai 
Társulat Szele Tibor Emlékérme (1983), a 
MTESZ Díj (1994), a Bolyai Intézetben szer-
kesztett Acta Scientiarum Mathematicarum 
Szõkefalvi-Nagy Béla Emlékérme (2001) és 
az Akadémiai Kiadó Nívódíja (2001), 1992-
ben Szent-Györgyi Albert- és Széchenyi-díjjal 
is kitüntették.

A tudományos közélet számtalan munkás 
bizottságában szolgált az ügy iránti alázattal 
és nagy hatékonysággal, például tíz évig volt 
a Szegedi Akadémiai Bizottság alelnöke és 
húsz hosszú esztendõn keresztül vezette a 
Tudományos Minõsítõ Bizottság Matemati-
kai és Számítástudományi Szakbizottságát. 
Az egyetemen belül a Bolyai Intézetnek 
ösz-szesen tizenhárom évig volt igazgatója, 
a Természettudományi Karnak pedig hat 
éven át dékánja. Bár a párttagságra történt 
meghívásokat rendre elhárította, az elõzõ 
rendszer is csak kitüntetni tudta: a fentiek 
mellett az Oktatásügy Kiváló Dolgozója lett 
1971-ben, megkapta a Munka Érdemrend 
arany fokozatát 1981-ben és az Április 4-e 
Érdemérmet 1985-ben; Pedagógus Szolgálati 
Emlékéremben részesült 1994-ben. Szeretett 
városa és egyeteme is megbecsülte, 1994-ben 
neki ítélték a Szegedért Alapítvány Tudomán-
yos Kuratóriumának Díját, és ugyanekkor 
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Megemlékezés

részesült Szeged Város Pro Urbe Díjában is. 
A Szegedi Tudományegyetem díszdoktorává 
avatta 1997-ben és Klebelsberg Kunó-díjjal 
tüntette ki 2001-ben.

Tandori professzor a Bolyai Intézet leg-
jobb hagyományainak megszemélyesítõje, 
legendás tanáregyénisége volt. Híres analízis 
és valószínûség-számítás elõadásait évtize-
dekig minden diákunk hallgatta, sok más 
elõadásán és speciálkollégiumán is százak 
tanulták a finomabb részleteket, jegyzeteit a 
mai hallgatók is haszonnal forgatják. 1972-
ben alapította meg az Analízis Alkalmazásai 
Tanszéket, amelyet 1995-ben történt nyuga-
lomba vonulásáig huszonhárom és fél éven 
át vezetett. Sugárzott belõle a megértés és 
tisztelet kollégái, hallgatói és minden körü-
lötte lévõ ember felé, szerénységérõl és áldo-
zatkészségérõl sok kedves történet kering. 
Õrizte, létrehozta és továbbadta az értéket, 
szép szögedi beszéddel, derûs, érdeklõdõ, 
biztató mosollyal. Köztiszteletnek örvendett, 
akit valóban mindenki szeretett. Az õ szavait 
használva: szöröncsések voltunk vele. 

Kiegyensúlyozott életpályájához a sze-
retõ családi hátteret negyvenhat éven át 
felesége, Csetri Mária magyar-történelem 
szakos középiskolai tanárnõ szolgáltatta, 
aki a gyerekek születésével tanári pályáját 
kénytelen volt feladni, mivel addig a megle-
hetõsen távoli Székkutasra járt ki tanítani, és 

az idõs Tandori szülõket is õk gondozták. 
Egyik lányuk történész, a másik biofizikus 
lett. A család gyakran kirándult, kutyájuk, 
macskájuk mindig volt, Tandori professzor 
sokat biciklizett lányaival az újszegedi körtöl-
tésen a Maros-töltésig. Csendes kedvtelései 
közé tartozott a bélyeggyûjtés, életének 
különbözõ szakaszaiban a matematika mel-
lett az irodalom, a zene és az opera, majd 
a honfoglalás és a középkori magyar törté-
nelem kötötte le, tudása az utóbbi területen 
az eredeti források ismeretére is kiterjedt. 
Élvezettel és hozzáértéssel kertészkedett, 
házuk kertjében negyvenféle fa, bokor, 
cserje, növény és vetemény évi változását 
kísérte gonddal és figyelemmel rügyezéstõl 
lombhullásig. 

Intézetünket, a kart, az egyetemet, a vá-
rost, az Akadémiát, a magyar matematikai 
közélet egészét és a nemzetközi tudomá-
nyosságot pótolhatatlan veszteség érte Tan-
dori Károly halálával. A református egyház 
szertartása szerint 2005. február 16-án az 
újszegedi temetõben helyezték örök nyuga-
lomra, házától hetvenhat számmal kijjebb 
a Szõregi úton. Utolsó útjára négyszáznál 
többen kísértük el. Felejthetetlen emlékét 
õrizzük és ápoljuk.

Csörgõ Sándor
 az MTA levelezõ tagja

Szegedi Tudományegyetem, Bolyai Intézet




