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DR. BALLA KATALIN (1947�2005)

FARAGÓ ISTVÁN, GALÁNTAI AURÉL

Súlyos veszteség érte a hazai alkalmazott matematika közösségét: hosszan
tartó, súlyos betegség után 2005. júniusában eltávozott közülünk Balla Katalin.

Balla Katalin 1970-ben szerzett matematikusi diplomát a Moszkvai Állami
Egyetemen. Ezután el®bb ösztöndíjas gyakornokként, két évvel kés®bb pedig már
tudományos segédmunkatársként az MTA SZTAKI jogel®djének tekinthet® MTA
Számítástechnikai központba került, és ebben az intézetben dolgozott teljes életpá-
lyája során.

Értékes tudományos munkája, eredményei vezet®i feladatra is alkalmassá tet-
ték. 1980 és 1990 között a Matematikai �zika, majd a Matematikai szoftverek osz-
tály vezet®je volt. Az intézeti szervezeti változások után 1992-ben lett az Operáció-
kutatás és Döntési Rendszerek Laboratórium f®munkatársa. Emellett 2002-t®l
egyetemi tanári kinevezést kapott a Miskolci Egyetem Matematikai Intézetében.

Balla Katalin sokoldalú, több területen is jelent®s eredményeket maga után
hagyó, sikeres tudós volt. A továbbiakban, a teljesség igénye nélkül szeretnénk
néhányat kiemelni.
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1. Balla Katalin, a kutató

Kutatási területe a numerikus és a tágabb értelemben vett alkalmazott mate-
matika volt. Ezt tanúsítja szakmai életpályája és publikációs tevékenysége is.

Kutatómunkáját kezdett®l fogva mindvégig az önmagával szembeni igényes el-
várás, igazi tudományos elkötelezettség jellemezte.

1974-t®l Abramov professzor levelez® aspiránsa volt a Leningrádi Állami Egye-
temen, ahol 1978-ban sikeres védés után lett a matematikai tudomány kandidátusa.
A további sikeres és nemzetközileg is elismert jelent®s tudományos eredményei,
publikációi alapozták meg az MTA doktori értekezését, amelyben az elméleti és
gyakorlati szempontból is fontos di�erenciál-algebrai egyenletek egy részosztályára
dolgozta ki az adjungált-elméletet. A �Di�erential algebraic equations and their
adjoints� c. értekezésének tárgya a di�erenciál-algebrai egyenletek olyan nem au-
tonom, közönséges, implicit lineáris di�erenciálegyenlet rendszerei, amelyekb®l az
alapváltozók deriváltjai nem fejezhet®k ki explicit módon. Az ilyen típusú rendsze-
rek vizsgálata gyakorlati szempontból is fontos, de ugyanakkor igen nehéz feladat.
Dolgozatának jelent®s érdeme a kezelhet®ségi index fogalmának újragondolása és
alkalmazása. A védési bizottság megállapítása szerint: �Az értekezés a szerz®-
nek egy fontos, nehéz (és talán ezért kevesek által m¶velt) területen elért értékes
eredményeit foglalja össze, és hazánkban ebben az irányban úttör®nek tekinthet®.�
Egybehangzóan az volt a vélemény, hogy a dolgozat tételeinek bizonyítása egzakt és
logikailag teljes, a szerepl® eredmények eredetiek, jók és jelent®s mértékben viszik
el®re ezen a területen a kutatást.

A dolgozat ritka siker¶ védése, Balla Kati meggy®z® válaszai szívszorító körül-
mények között zajlottak, és ez az utolsó fellépése talán minden er®tartalékát igénybe
vette. A fokozat megítélését sajnos már nem érhette meg.

A tudományos tevékenységét több mint negyven szinvonalas publikáció, számos
(több mint ötven) független hivatkozás és több, a SZTAKI-ban odaítélt tudomá-
nyos elismerés is jellemzi. (Többek között Intézeti Ifjúsági Díj (1973), Intézeti Díj
(1996, 1999), Intézeti Publikációs Díj (1997), stb.)

2. Balla Katalin, az oktató

Balla Katalin tevékenységének fontos eleme volt az egyetemi oktatás, az alap-
és a kutatói (PhD) képzés területén egyaránt.

Számos hazai tudományegyetem oktatási tevékenységében vett részt. Kezdet-
ben óraadóként Szegeden, majd az ELTE-n tartott órákat. Ezután 1994-ben a
BME-n docensi kinevezést kapott, és itt 1996-ban habilitált is. Kés®bb bekap-
csolódott a Budapesti Corvinus Egyetem oktatásába is. Máig is emlékezetes kur-
zusokat tartott az ELTE Alkalmazott Matematika Doktori Iskolájában. 2002-t®l
a Miskolci Egyetemen kinevezett egyetemi tanár lett, ahol oktatói tevékenységét
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mindvégig folytatta. Itt a programozó matematikus szak matematikai analízis tár-
gyának el®adója volt. E tárgyhoz jegyzetet is készített.

Nagy és széleskör¶ szakmai tudására jellemz®, hogy a szûkebb kutatási területei
mellett a matematika számos egyéb területén is oktatott. Hallgatói tisztelték és
szerették, hiszen mindig felkészülten, nagy lelkiismerettel tartotta meg óráit.

Oktatói munkáját egyetemi elismerésekkel is jutalmazták.
Szívesen foglalkozott a �atalokkal. Hallgatói bármikor fordulhattak Hozzá kér-

déseikkel, problémaikkal. PhD témavezet®je volt Linh, V.H. hallgatónak, aki sike-
res magyarországi védése után már nemzetközileg is számontartott tudósnak szá-
mít.

3. Balla Katalin és a tudományos közélet

Balla Katalin aktív és nélkülözhetetlen résztvev®je volt a hazai és nemzet-
közi szakmai közéletnek. Tudására, széles látókörére, hasznos tapasztalataira szá-
mos bizottság és tudományos fórum tartott igényt. 1995-2005 között tagja volt
a BME Alkalmazott Matematika Habilitációs Bizottságának és Doktori Tanácsá-
nak. Az ELTE Alkalmazott Matematikai Doktori Iskola alapító tagja, illetve a
CORVINUS Egyetem (BKÁE) Doktori Iskolájának küls® tagja is volt.

Ugyancsak küls® tagja volt a Miskolci Egyetem Hatvany József Doktori Isko-
lájának.

2002-2005 között folyamatosan bizottsági tag volt az ELTE Alkalmazott Ma-
tematika Államvizsgabizottságában.

2004-2005 között a MAB Matematikai Bizottságának volt tagja.
Több hazai szakmai folyóiratnak volt szerkeszt®bizottsági tagja. Többek kö-

zött az Alkalmazott Matematikai Lapoknál, illetve a Hungarian Electronic Journal-
nál (Section Math.).

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy Balla Kati egyike volt a kezdetben Rózsa
Pál nevével fémjelzett, a hazai numerikus matematika nemzetközi megismerteté-
sében és elfogadtatásában kiemelked® szerepet játszó Numerical Methods nemzet-
közi konferencia megszervez®inek. Az els® konferencia Tihanyban (1968), a máso-
dik és harmadik Keszthelyen (1973, 1977) volt. Utána rendszeresen Miskolcon lett
megtartva ez a nemzetközi szinten is számontartott rendezvény. Kati mindvégig
aktív szervez®je volt a konfereciáknak, illetve a konferenciakiadvány szerkeszté-
sének.

Nyelvismerete (orosz, angol, német nyelveken tudott magas szinten) lehet®vé
tette, hogy több külföldi intézménnyel és kutatóval rendszeres kapcsolatot tart-
son fenn. Szakmailag talán két hely különösen fontos volt a számára: a berlini
Humboldt Egyetem, ahol 1991-2003 szinte évente 8-10 napot töltött és ahol több
értékes dolgozata született; valamint a moszkvai SZUTA/OTA Számítóközpont,
ahol volt témavezet®jével, illetve annak tanítványaival folytatott közös kutatáso-
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kat. Megemlítend® még a Bécsi M¶szaki Egyetem, ahol egy termékeny hónapot
töltött 1987-ben, illetve a hírneves varsói Banach Centrum, ahol 1980-1991 között
összesen kb. 3 hónapot töltött, többször meghívott el®adóként.

Pályafutása során több mint 30 külföldi és kb. 20 hazai nemzetközi konferencián
vett részt, ezek közül kb. 15 alkalommal volt meghívott el®adó.

4. Balla Katalin, a kolléga és a magánember

Emberi arcát, magánéletét a valódi értékek iránti tisztelete, szerény, csendes
magatartás jellemezte. Ez a csendes szerénység azonban soha sem akadályozta
meg abban, hogy saját értékei, világképe, az általa helyesnek tartott irányok és
célok mellett határozottan és következetesen kiálljon � ebben er®s egyéniség volt.
Széleskör¶ szakmai tudására mindig támaszkodhattak kollegái. Önzetlenül segített
tudományos vagy fejlesztési munkák során felmerült szakmai kérdésekben.

A magánéletben a családja és barátai sokat jelentettek a számára. Ebben a
körben nyitott volt, és a beszélgetések során gondolataival, jó humorával gyakran
került a társaság középpontjába. A szakmán kívül sokminden más is érdekelte.
Szerette a színházat, a klasszikus zenét: rendszeres színház és operalátogató volt.
Szeretett olvasni, a mai magyar irodalom, azon belül Spiró és Eszterházy volt a
kedvence. Ameddig egészségi állapota engedte, gyakran utazott és kirándult.

Közvetlen munkatársait, mindazokat, akik ismerték, szerették, mélységesen
megrendítette az az egyenl®tlen küzdelem, amelyet az elhatalmasodó kórral vívott.

Emlékét kegyelettel meg®rizzük.
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