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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-
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kük született, Kertész András, aki most a
Germanisztik ai InÍézet egyetemi tanáta,

akadémikus és Kertész Gabriella orvos.
A matematikához fuződő kapcsolatát

jellemzi l9]Z'ben Rédei Lászlóhoz írt
levelének néhány sora: ,,Á matematika

számomra mindig szellemi'lelki gyönyö-

rűséget és művészi hajlamaim kiélését
jelentette. Élete- derekón túl rjrömmel

vóllalhatom: boldog vagyok, hogy mate-

matikus Lehetek, s hivatásként csindlom
azt, amit ha sorsom kedvezőtlenebbül
cLlakuL, valószínííleg csak hobbiból csi-

nálnék.''
lr/.ár 25 évesen kandidátus lett, 1955_

tő| a Publicationes Mathematicae szeÍ'
kesztője. Mikor 1956-ban a KLTE visz-
szakapta az egyetemi doktori címek
adományozásának jogát, az első avatott

doktorok között volt' Egy évvel később'
28 évesen már a matematikai tudomá-
nyok doktora, ami egészen kivételes
teljesítmény.

Kertész Andor 1951-57 között 14

dolgozatot publikált az Abel-csoportok
témájában. Munkásságáról Fuchs Lász\ó
így írt Pálfy Péter Pálnak: ,,Bandinak
fontos szerepe voLt abban ís, hogy Szele
Tibor meg tudta vele vitatni az Abel'
csoportokra vonatkozó elképzeléseit, és

ezáltal ébren tartotta Tibor érdeklődését
e fontos területen. Bandi nagy lelkesedés'
s el do l gozo tt Ab el- c s op o rto kra v onatkozó
probLémákon, és csak mikor a félig-
egyszeríi gyűrűk feletti egyenletrend'
szerre óltalánosítottct Abel'csoportokra
kapott tételeit, kezdett hűtlen lenni az

Abel-csoportokhoz. "

Fő eredményeit operátormodulusok-
kal kapcsolatban érte el. 1968_ban az

Akadémiai Kiadónál jelent rneg Vor-
lesungen über Artinsche Ringe című
könyve, mely később angol nyelven is
kiadásra került. A Zentralblatt für Ma-
thematik rcfeÁ),ő folyóiratban ezt írta a
könyvrol Wiegandt Richard: ,,Das Buch

enthcilt die wichtigsten Kapitel der
Theorie der Artinsche Ringe, ausserdem

ist es eine Eute Eiffihrung in die

allgemeine Ringtheorie. Man kann dieses

Buch sowohl den Forschern als auch den

Studenten warmstens emPfehlen. "

1956-tól kezdve folyamatosan számos
konferencián vett részt. 1960_68 között
az Algebra és Számelmélet Tanszék
vezetóje.

1961-ben O. H. Keller Professzor
Halléba, a Martin Luther Egyetemre
hívta meg' I962-63-ban, majd később
1968-7 1-ben Halléban vendégprofesszor.
A meghívásnak eleget téve szervezte
meg az algebra oktatását, hanem általá-
nos algebrai kutatócsoportot is létreho-
Zott és vezetett.

Hal\ei tartózkodása alatt 1968-ban
részt vett a Georg Cantor halálának 50'
évfordulójára rendezett ünnepségeken.
Előadást taftott Cantor munkásságáról,
hallei lakóházán emléktáblát avatott' Sőt

az ő tervei alapján készült el Halle-
Neustadt-ban Cantor emlékmríve. Cantor
életéről könyvet iS tervezett, amit kéSőbb
Manfred Stern fejezett be, aki kezdetben
tanítványa volt Halléban' majd aspiráns-
ként Debrecenbe is elkísérte, ésbarátjává
vált Kertésznek. A könyv 1983-ban a

Leopoldina Akadémia kiadásában jelent

meg.
1963 nyarán a KLTE egyetemi taná-

rává nevezték ki. 1968-ban MTA Aka-
démiai Díjban részesült a lineáris egyen_

letrendszerek és operátormodulusok terén
elért eredményeiért. 1968. december 7-én

a Leopoldina Akadémia (a Német Termé_

szettudományi Akadémia) tagává vá-

lasztotta, ami kiemelkedően nagy meg-

tiSzteltetéS volt számára.
|91L-ben egészsége tovább romlott, a

következo évben le kellett mondania
kanadai meghívását. I913-ban még el-
utazott Halléba a Leopoldina Akadémia
közgyűlésére. 1914. áprílis 3-án halt
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meg, temetésén, április I6-án Daróczy
Zo|tán bűcs(sztaÍta'

Az emlékünnepségen éIetrajzát Gaál
István (az Algebra és Számelmélet Tan-
szék vezetője) ismertette, tudományos
rnunkáiról Pálfy Péter Pál (az MTA Ré-
nyi Alfréd Matematikai Kutató Inté-
zetének igazgatőja) és Lakatos Piroska
(Algebra és Számelmélet Tanszék) tartott
előadást. Kertész Andor személyével
kapcsolatban Wiegandt Richard (MTA
Rényi Alfréd Matematikai Kutató Inté-
Zet), Győry Kálmán (Algebra és Szám-
elmélet Tanszék)' Da;róczy Zoltán (Ana_
lízis Tanszék), Berényi Dénes (MTA

A Debreceni Akadémiai Bizottság szék-
háza adott otthont 2009. május 19-én a
fenti rendezvénynek' a Debreceni Egye-
tem Magyar Irodalom- és Kultúratudo-
mányi Intézetében működő Reformáció-

Atommagkutató Intézet), Titkó István
(Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium),
Kónya István taniír ír (Óz$ mondta el
személyes emlékeit, valamint Turjányi
Sándor (Algebra és Számelmélet Tan-
szék) olvasta fel Manfred Stern vissza-
ern]ékezését'

Az ünnepség fiatalok és idősebbek
számára betekintést nyújtott egy olyan
tudós életébe, aki saját intézetünkben,
saját tanszékünkön élt, dolgozott és al-
kotott. Az intézet nagyjainak példamuta_
tása, eredményeik ismerete és továbbvi-
tele kovácsolja össze a debreceni mate-
matikusok közösségét évtizedek óta.

Gaál István

kutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti
Műhelye szeryezésében, az országos
Tudományos Kutatási Alapprogram, a
DAB és a Kálvin Emlékévek prog-
rams orozat Íámo gatás áv aL.

Az 1961-ben avégzetl évfolyammal. Az első sorban az oktatók:
Erdős Jenő, Tamássy Lajos, Kertész Andor, GyarmatiLászló, Gyires Béta, Aczél János, Rapcsiák

András' Gacsályi Sándor, Kántor Siándor

Beszámoló a,,Kultúra, társadalom és kálvinizmus a kora újkor_
ban'' című szakkönyv bemutatásáról


