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nagyszárnú ismeretlen magadatot hatá_roztak meg rnunkatársaival Jgyütt.

. . ta3]<izuen kiépíti arneriká kapcsola-
tait' féjévet tcilt a Kentucty ngyetemen(Lexington) 1979_g0_ban 

- 
B.D. K;;;professzor intézetében.

már évek óta formálisan nyug-
drjban van, de a valóságban ez ulutt Li9ő.:r:r: ír3a egyedülárro rerteszuii*-*;
és. látókörrel a magyar szakirodalorn'ün
paratlan magfizikai kézikönyveit (össze-

illl*lÍbk::t,l 6 k^önyvet. iti. tonyu{.-
Í::] ]i, p'ályája' íolyamánl es tártJa aKüpcsolalclt az általa létI.ehozott kuiató-
közösséggel.

' Ha Fényes Tibor alkorásairól beszé-
lünk, ezt a kutatói közösséget különöserr

]:":*.|_.'' hangsÚlyoznun[. Valóságol
l:::'r"il:: is.kota ez. amelyet minrJgytlz kandidátusi. illetve dokiori lokoá
fémje\ez.

Fényes Tibor emberi és kutató egyé-
,"]'Ícél a'pontosság. a korrektség_ .;á;
brzhetóság jellemzi. ÉIetével ' ii^;"';í^
a^1']9, *'o-o'a megállapítasat. rrJgy ázlgazl kutatót a makac'ssdgjellemzi."Ámi-
be belefog, amit elhatárJz. r'"gy -"gJnálj.a, azt nem adja fel, annakíé ger; ii,amíg a kitűzött célt el nem éri.

- 
Hála Istennek, Fényes Tibor pályája

m!s, nem ért véget. A tőle -"g.'oíáu
li]l:'í''.l',folytala integráló munta1ar.
uJab?.Ís tUabb meglátásokra t.r. rr.rt'é.
azt cikkek, könyvek formájában közzé is

::::' " tudományos kozc;sség gazdagÍti--
sara.

' 
Kedves Tiborl További termékeny

tudományos éveket kívánok és kívanuni
nekedjó egészségben.

Ajó Isten éltessenl

Berényi Dénes

Kis s Á rpá 
^'6r: ;;:#flTJ,ffijT akalmá bóIATOMKI, 2009. maius h.

A tudományos ülést. Koltay Ecle- az ATOMKI jelenlegi igazgatója beszéIt.AT.MK] etneritus professzora'yi'"u" El;;á;"*''.i.I*'.erreu.n 
bemutatta'meg' akinek Árpád egyko1 d'p'";il;;_ 

logy mikoni""iá."rii"s az alkalmazottkása volt' Elciadásában Á'páa tuaoma- e. 
-iuptutuiar.. 

rri-|io"ira Ápád élet-nyos (evékenységének áttekjnresét aaia. 
.'',"n|!.... rlágyrr.'i*",t el a gyorsító-különös tekintettel a korai '."r.u'rrn*- technikától a magieakciókuratáson ke-AT.MKI Van de Graaff gyo.''oo;áat resztül az analitiií módszerekig, ésépítésével kapcsolatban 

.elért gyorsi- 
9:nan végüI a környezettudománvis.tólizikai eredménveir'e' A hullg;t;.;; 
Yuj9 .gy régi. Árpád által lslg-ainfiata'abb részének ez az előad'ai azei teszn.tt].'na-,nr*ii'oai vizsgálatok a

ir"ji"fi l?]'"5'"r: .oT":, ;:;l"l*n: D"ól.."il;o]u,"' ffi 'u,'n 
álás áy a1,, cÍmu

tér gyorsítákuun *ro optimalizálásárol, 
ü!1T:'::'.:','J*:lff'*TflHrffi,":iilaz átütéseknel lellépő rár',ir,'egl;kJ..k

c',ir,t.ntesjn.r.''j5'.*e.,;t. uugy pJl- [:ii'#ffi,';':[.,:,#Í.ffHi:l.-!"fi
r#""1":J:i:Í:"""-ffi:?i:.',^ll..ili"^iá" ]' Így zoos+""';gy"nezt amódszert

A Inegnyitót hároil tanítvány előadá_ i:l],#H:nl ru;:nl*ffi_sa követte' Elsőként Futap 2sok, 
_az 

,"ouár"r,i'Jr'""*r"#ll-"o meghatáro-
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zásában. Tehát a régi poszter új címe

,,Asztrofizikai vizsgálatok a Doppler-
effektus felhasználásával'' lehetne'

Rajta Isn án eloadása pillanatképeket
mutatott be a pásztázó ion_mikroszonda
életéből. A kezdetek |992-te nyúlnak
vissza, ekkor nyerte el Koltay Ede mű-

szerközponti páIyázatáva| az OTKA
támogatását a mikroszonda főbb egysé-

geinek beszerzésére. Anyagi okokbói
akkor nem gondolhattak.a teljes rendszer

megvásárlására.Így az Arpád áItal 1993'
ban meghirdetett PhD ösztöndíjra felvett
fiatalnak lett a témája, hogy jelentős

fejlesztő munka eredményeképpen a
berendezést,,kulcsra kész'' állapotba
hozza. 7995 januárjára sikerült az első
mikronyalábot előállítanunk a mérőkam-

rában, majd 1996-ban meg is jelent pub-

likációnk az első alkalmazásokróI' Azóta
számos PhD-' diplomamunka, TDK
dolgozat és tudományos cikk készült a
mikroszondán, valamint a csoport lét-

száma is jelentősen megnőtt. Az alkal-
mazási terü]etek is számottevő mértékben

kiterjedtek.
A tudományos,ülés harmadik eiőadó-

ja Szíki Gusztóv, Arpád legfiatalabb vég-

zett doktorandusza volt, aki doktori témá-
járól beszélt. Kitért tobbek között a stan-

dard nélküli abszolút koncentráció-
meghaÍározás kérdésére, amely a PIXE
(részecske-indukált röntgenemisszió)
módszerrel el1entétben pontos kísérleti
hatáskeresztmetszet-adatok felhasználá-
sát igényli. Ezek az adatok a protonok

által keltett gamma-emissziós (PIGE)
módszer esetében jórészt már rendelke-

zésre állnak' A deuteron nyaláb hasznáIa-

tára alapozott hasonló módszernél
(DIGE) - amellyel Arpád 1993-ban Pá-
rizsban a Franciaország M(tzeumainak
Kutató Laboratóriumában (Louvre) kez-
dett el foglalkozni - az adatok még hiá-

nyosak. Előadásában bemutatta a leg_

könnyebb elemekre kapott gamma_

keltési hatáskeresztmetszeteket, majd

ismertette a DIGE módszer a]kalmazását

a magyalországi őskori ún. inkrusztált
kerámiák vizsgálatában.

A köszontéseket az Elektrosztatikus
Gyorsítók OsztáIya és a Környezet- és

Földtudományi osztály nevében Rajta
Istviin és Svingor Eva osztá|yvezetők
kezdték, Árpád feleségének is gratulál-
tunk egy csokor virággal. Ezt követően

Mócsy lldikó a kolozsvári Sapientia _

Erdólyi Magyar Tudományegyetem do-

cense szólt Arpád szerepéről egyetemük
és az AToMKI kapcsolatában. A Debre-
ceni Egyetem Természettudományi és

Technológiai Kara nevében Sailer Kornél
dékán üdvözölte Arpádot. Budapestről a

KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató_

intézet lgazgatója Szőkefalvi Nagy Zol-
tón, és tudományos főmunkatársa, Szl-
ltigyi Edit adta át az RMKI jókívánságait;

majd a Debreceni Egyetem Kísérleti
Fizikai- valamint a DE TTK - ATOMKI
Körny ezetfizikai Tanszékének munkatár_

sai nevében Raics Péter docens méltatta

Árpád oktatási tevékenységét. Ezek után

Árpád kért szót, megköszonÍe az ünneplő
közönségnek a részvételt, a jókívánságo-

kat. Az állófogadást Beke Dezső a DE
Fizikai Tudományok Doktori Iskolájának
vezetője nyitotta meg pohárköszöntőjé-
vel, amelyben méltatta Á.rpádnak a dok-
tori isko1ában kifei tett tevékenysé gét.

Kiss Árpád a nyíregyházi Kossuth
Lajos gimnázium tanulója volt, amikor az

iskola fennállásának 150. évfordulóját
ünnepelve Szalay Sándor akadémikus, az

ATOMKI tntézetd,apító igazgatója, az

iskola öregdiákja tartott előadást Nyír-
egyházán Magyarország reményeiről az

atomenergia békés felhasznáIásróL Az
előadás olyan mély benyomást tett fá,
hogy ennek hatására döntött a fizikusi
pálya mellett. 1963-ban szerzett diplomát
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen.
PáIyáját a KLTE Kísérleti Fizikai InÍéze-
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tében kezdte, majd 796'7-ben az Atom-
magkutató Intézetbe került' I979-ben
szerezte meg a fizikai tudomány kandidá-
tusi fokozatát, majd l994-ben a fiz1kat
tudomány doktora címet. Eközben az
ATOMKI tudományos tgazgatóhelyet-
tese lett. Kapcsolata az egyeternmel nem
szakadt meg. Részt vett mind a graduális,
mind a posztgraduális fizikusképzésben,
később pedig a környezettudományi szak
fizt'ka szakjrányának indításában' és ott a
fizikáv aI kapcsolatos tár gy ak gondozásá_
ban. oktatómunkájának elismerésekép-
pen 1995-ben egyetemi magántanári

A Matematikai Intézet Algebra és Szám_
elmélet Tanszékének világhírű professzo-
ra, egykori tanszékvezetője 80 éve szüle-
tett, 35 éve halt meg. Alakja, egyénisége

Unnepi konferencia
Kertész Andor egyetemi tanár emlékére

címet kapott, 2001-ben pedig kinevezték
a Debreceni Egyetem egyetemi tanátrává'
Közben átvette a KLTE-ATOMKI (elen-
leg a DE _ TTK ATOMKI Környezetfi-
zikai) Tanszék vezetését Irányításával
valósult me1 az egyetem és az AToMKI
közös beruházása, amelynek keretében
modern létesítményeket hoztak létte az
ATOMKI területén az egyetemi oktatás
számára: hallgatói laboratóriumokat,
alacsony hátterri radioaktív laboratóriu-
mot, valamint egy C szintű izotóplabora-
tóriumot'

Rajta István

példaképként maradt meg kollégáiban.
Emlékére 2009. május I9-én a Debreceni
Egyetem Matematikai Intézetének Al-
gebra és Számelmélet Tanszéke és a
DAB Matematikai Szakbi zottsága ünnepi
konferenciát tartott a DAB székházban.

Kertész Andor 1929. fe&uár 79-én
született Gyulán. Édesapja Kertész Lajos
református kántor, ének-zene tanár a
Gyulai Általános Iskolában, édesanyja
Nyíri Mária. Testvérei, Kertész Lajos
zongoraművész, Kertész Gábor épitész-
mérnök, Kertész Attila történelem-ének
szakos taniír.

1952-ben kitűnő minősítésű oklevelet
szerzett a debreceni Kossuth Lajos Tu-
dománye gyetem matemat 1ka-ttzlka- ábr á-
zo1ő geometria szakán. Mrír hallgató
korában demonstrátorként tevékenyke-
dett. 1951-54 között aspiráns volt Szele
Tibornál, majd Rédei LászlőnáI. Ered-
ményeiért már diplomája megszerzése
után egy évvel megkapta a Grünwald
Géza ernlékdíjat. l953-ban feleségül
Vette Tóth Ilona történelem-földrajz
szakos középiskolai taniírt. Két gyerme-


