
Kertész Kálmán

(1867–1922)

1867. január 2-án született Eperjesen. A Budapesti Tudományegyetem

Orvosi, majd Bölcsészettudományi Karán folytatott tanulmányait követõen

utóbbin szerzett doktorátust, 1894-ben. A Magyar Nemzeti Múzeum

Állattárában 1896-tól dolgozott, segédõrként, õrként, igazgatóõrként, késõbb

tárigazgatóként. 1910-ben lett az MTA levelezõ tagja.

Tudományos munkásságát az egyetemen a kagylósrákok és a kerekesférgek

tanulmányozásával kezdte, 1894-tõl haláláig azonban a kétszárnyúak kutatója

volt. A legtöbbet a katonalegyek, illetve egyes torpikkelynélküli légycsaládok

trópusi anyagairól publikált – több új légynemet és számos új fajt leírva. A

Magyar Természettudományi Múzeum légygyûjteményének megalapítója.

Többször járt tanulmányúton Nyugat-Európában, londoni, párizsi, hamburgi és

brüsszeli múzeumok gyûjteményeiben is dolgozott, illetve azok anyagait össze-

hasonlításra használta. A Magyar Rovartani Társaság egyik alapító tagja.

Légykatalógusai világhírû kutatóvá tették. 1900 és 1901-ben még folyóirat-

ban jelentek meg a Tabanidae és Pipunculidae légycsaládok világkatalógusai,

de 1903 és 1907 között társszerzõkkel megírta, szerkesztette és Budapesten

kiadatta a palearktikus nagyrégió kétszárnyúinak katalógusát. A fenti munká-

val párhuzamosan dolgozott a kétszárnyúak világkatalógusán is, amelyet egye-

dül írt és tízkötetesre tervezett. A sorozatból 1902-ben jelent meg az elsõ két

kötet, a Magyar Nemzeti Múzeum támogatásával. A következõ öt kötet

nyomdaköltségét maga fedezte. További három kötet kézirata is elkészült, de

pénz hiányában azok kiadása elmaradt. Kora dipterológusai minden megje-

lent közleményük különnyomatát megküldték Kertésznek, így nála állt

rendelkezésre több mint egy évtizeden át a téma legjelentõsebb separatum-

gyûjteménye. Könyvein kívül 70 tudományos dolgozata jelent meg magyar,

német és angol nyelveken.
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Kertész Kálmán a maláriával kapcsolatos kutatások eredményeinek napvi-

lágra kerülése nyomán kezdett el behatóbban foglalkozni a hazai szúnyogok

rendszertanával, elterjedésével és életmódjával. Munkájához a Magyar Nemzeti

Múzeum gyûjteménye, valamint az ország különbözõ vidékein 1901–1902-ben

maga által gyûjtött szúnyogok szolgáltatták az alapot. Úttörõ szerepe a hazai

szúnyogfauna megismerésében és megismertetésében elvitathatatlan. A témá-

val kapcsolatban összeállított dolgozatában (A magyarországi szúnyogfélék rend-

szertani ismertetése) foglaltak alapját szolgáló határozások jó ideje nem

helytállóak, de ettõl még Kertész munkája az elsõ témaspecifikus hazai mûnek

számít.

(Mihályi Ferenc megemlékezõ írásának felhasználásával.)
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* * *

A Kertész-féle légykatalógus elsõ kötetének címlapja és egyik oldala

12

pannon fuzetek 5 szunyog 2012_szunyog2009.qxd  2012.11.19.  10:06  Page 12


