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Tisztelt Olvasóink!
 

Az idei rendkívüli esztendőben lezajlott a szokatlan időpontban 
és módon megtartott akadémiai közgyűlés. A testület új elnököt 
és elnökséget választott. Az eredményekről az MTA honlapján 
tájékozódhatnak.
Bizottságunk mandátuma is lejárt, az új ciklusban végzendő 
munkánk változásairól a későbbiekben születik döntés. 
A nyár közepén egyébként is megcsappan a rendezvények száma, 
a járványhelyzet bizonytalansága miatt azonban idén ez fokozottan 
érvényes. Örömmel számolunk be a kutatásokról, az eredményeiket 
összegző publikációkról.

Kocsis Károly elnök
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2. oldal

ELISMERÉSEK, DÍJAK

 Roska Botond neurobioló-
gusnak, a Bázeli Molekuláris 
és Klinikai Szemészeti 
Intézet igazgatójának,  

a Bázeli Egyetem Orvostudományi Kara 
professzorának ítélték meg az idei Körber 
Európai Tudományos Díjat.

Bővebben:

 A kanadai Magyarságtudományi 
Társaság Dreisziger Nándor-
díját kapta Tömöry Éva 
filológus, a Torontói Egyetem 

oktatója. Bővebben:

KUTATÁSOK

 Egyedülálló 
régészeti leleteket 
tárnak föl az őrvidéki 

Locsmándon (Lutzmannsburg).
Bővebben:

 Csontvázakat  
tártak föl a füleki 
várban.

Bővebben:

 Szatmárnémeti és ungvári 
szervezetek közremű-
ködésével indult program  
a Felső-Tisza ökológiai 

állapotának felmérésére.  Bővebben:

 Új ptero-
szaurusz faj 
jelenlétét 
mutatták ki 

az erdélyi késő krétából a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem kutatói. 

Bővebben:

 A leghatékonyabb 
kognitívtorzítás-
módosítás 
terápiák nemzet-

közi összehasonlító elemzésének eredmé-
nyeiről olvashatnak a világhálón. A Babeș– 
Bolyai Tudományegyetem részt vevő 
kutatói között magyar szakember is van.

Bővebben:

 Kutatási jelentésben 
foglalták össze  
a Ferenc pápa 
csíksomlyói 

látogatásának társadalmi és gazdasági 
hatásairól készült vizsgálat eredményeit.  
A kutatást az MTA DOMUS Hungarica 
programja támogatta.

Bővebben:

 Erdélyi magyarok 
a nagyvilágban 
címmel indít kutatást 
a nyugatra 

elvándoroltak körében a kolozsvári 
Bálványos Intézet Bővebben:

https://librarius.hu/2020/06/24/roska-botond-kapja-a-korber-dijat-forradalmi-szemeszeti-kutatasaert/
http://hungarianstudies.org/blog/2020/06/10/news-in-hungarian-studies-june-2020-issue-99/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/3055238/
https://ma7.sk/tajaink/csontvazak-kerultek-elo-a-fuleki-varban
https://kronikaonline.ro/szines/erdelyi-kozremukodessel-indult-program-a-felso-tisza-okologiai-allapotanak-felmeresere
https://www.maszol.ro/index.php/tech-tudomany/128502-az-erdelyi-kretakorbol-sem-hianyoztak-a-nagy-test-repul-shull-k
https://news.ubbcluj.ro/hu/melyek-a-leghatekonyabb-kognitivtorzitas-modositas-terapiak/
http://csik.sapientia.ro/data/Videmus%20Papam%20-%20sajtojelentes%20(1).pdf
https://balvanyos.org/erdelyi-magyarok-a-nagyvilagban-2020/
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3. oldal

 A vamadia.rs oldalra 
költözött a vajdasági 
magyar digitális adattár.
Bővebben:

SZERVEZETI HÍREK

 
Közgyűlést tartott a vajdasági Kiss Lajos 
Néprajzi Társaság.

Bővebben:

 A Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem 
megőrizte helyét a világ 
legelismertebb egyetemei 

között az Academic Ranking of World 
Universities/ARWU értékelése szerint.

Bővebben:

 200., jubileumi ülését 
tartotta meg a Sapientia 
Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Szenátusa.
Bővebben:

 
A matematika és informatika 
oktatásának elmélete doktoranduszi 
tanulmányi programot indít a Selye János 
Egyetem.

Bővebben:

PUBLIKÁCIÓK 

 Újvidéken jelent meg Losoncz 
Alpár A formakereső ellen-
állás. Társadalomkritikai tanul-
mányok című kötete. A szerző  

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 A Kálmány Lajos 
néprajzkutató tiszteletére 
rendezett konferencia 
anyagából született meg  

a Csóka, Szanád, Bijodra, Cërnabara, 
Vërbica című tanulmánykötet.

Bővebben:

 Megjelentek a somorjai  
Fórum Kisebbségkutató Intézet új kötetei:

 Popély Gyula:  
A (cseh)szlovákiai magyarság 
történeti kronológiája  
1914-1945;

 Borsos Mihály:  
Mindenkié akarok lenni,  
hogy Istené legyek.  
Borsos Mihály plébános írásai I. 

Naplók, levelek 1922-1945.
Bővebben:

 A Szlovákiai Magyar Akadémiai 
Tanács kiadásában megjelent és 
elolvasható a világhálón  
a Filozófia és irodalom című

https://www.vajma.info/cikk/kultura/14004/Uj-feluleten-varja-olvasoit-a-zentai-szekhelyu-Vajdasagi-Magyar-Muvelodesi-Intezet-adattara.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4330/vajdasag_kishegyes/221797/%C3%9Ajj%C3%A1%C3%A9led%C5%91-n%C3%A9prajz.htm
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/128968-a-bbte-meg-rizte-helyet-az-egyik-legrangosabb-nemzetkozi-rangsorolasban
http://www.sapientia.ro/hu/hirek/ketszazadik-uleset-tartotta-a-sapientia-emte-szenatusa
http://gik.ujs.sk/hu/hirarchivum/6065-uj-doktoranduszi-tanulmanyi-program-a-karunkon.html
https://forumliber.rs/book/611/a-formakereso-ellenallas
https://hetnap.rs/cikk/Szentmise-es-konyvbemutato-Szajanban-31980.html
http://eshop.foruminst.sk/
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4. oldal

 konferenciakötet. Szerkesztette Mészáros 
András, az MTA külső tagja.

Bővebben:

 Megjelent Vajda Barnabás 
Dunaszerdahely története 
1945-1989 című forrás-
kiadványa. A szerző az MTA 

köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 A felvidéki Euline Kiadónál 
jelent meg Fehér Csaba  
Egy magyar pap életútja  
a nyelvújítás korában.  

Döme Károly (1768-1845) című kötete.
Bővebben:

 A Hodinka Antal 
Nyelvészeti 

Kutatóközpont adta ki a Kárpátalja 1920–
2020 című négyrészes összefoglalót 
(Történelem és demográfia; Oktatás és 
egyházak; Nyelvi jogok, nyelvhasználat és 
identitás; Gazdaság és érdekképviselet).

Bővebben: 

 Csíkszeredában jelent meg  
a Család – iskola – média című 
konferenciakötet. Szerkesztette 
Biró A. Zoltán, Bodó Julianna 

(az MTA köztestületének külső tagjai) és 
Székely Kinga Katalin.

Bővebben:

 A Kriterion Könyvkiadónál 
jelent meg Deé Nagy Anikó 
Teleki Sámuel peregrinációs 
naplója című kötete. A szerző 

az MTA köztestületének külső tagja.
Bővebben:

 Montrealban jelent meg a The 
Forgotten Revolution: The 
1919 Hungarian Republic of 
Councils című tanulmánykötet. 

Szerkesztette Göllner B. András.
Bővebben:

 Már az Univerzum sem a régi 
címmel jelent meg és elolvasható 
a világhálón a Magyar Tudo-
mány júliusi tematikus száma. 

Bővebben:

 Külhoni magyar kutatók írásait is 
tartalmazza a Külügyi Műhely 
tudományos folyóirat idei első 
száma.

Bővebben:

 Megjelent a Fórum 
Társadalomtudományi Szemle 
idei 2. száma.

Bővebben:

 Megjelent a vajdasági  
Híd folyóirat  
idei 4. száma.

Bővebben:

http://szmat.sk/wp-content/uploads/2020/07/filozofia_%C3%A9s_irodalom_everzio.pdf
https://ujszo.com/regio/forraskiadvany-jelent-meg-dunaszerdahely-haboru-utani-torteneterol
https://www.bumm.sk/kultura/2020/07/02/megjelent-feher-csaba-legujabb-kotete
http://hodinkaintezet.uz.ua/category/hirek/
http://csik.sapientia.ro/hu/hirek/megjelent-a-media-hatasa-a-gyermekekre-es-fiatalokra-kutatocsoport-kiadvanysorozatanak-10-kotete?fbclid=IwAR3gyK-sG6s8grPINTs3HyqIIs3yYRXqniCNM3J2EFDkTTxJ8kky_nZuZAU
http://www.kriterion.ro/article/700-megjelent/
http://hungarianstudies.org/blog/2020/06/10/news-in-hungarian-studies-june-2020-issue-99/
https://mersz.hu/dokumentum/matud202007__1/
https://www.erdely.ma/a-kulugyi-muhely-2020-evi-1-szama-a-digitalis-adoktol-a-migraciokezelesig-tartalmaz-kutatasi-eredmenyeket-oktatoktol-es-hallgatoktol-egyarant/
http://eshop.foruminst.sk/index.php?route=product/product&product_id=324
https://forumliber.rs/book/608/hid-20204
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5. oldal

 Megjelent a vajdasági 
Bácsország  
idei első száma.

Bővebben:

 Kárpátaljáról származó kutató, 
László Elemér az egyik 
szerzője az Estimation of the 
solar-induced natural 

variability of the tritium concentration 
of precipitation in the Northern and 
Southern Hemisphere című 
tanulmánynak, amely az Atmospheric 
Environment nevű nemzetközi folyóiratban 
jelent meg.

Bővebben:

 Vincze Orsolya 
evolúcióbiológus, a Babeş–
Bolyai Egyetem kutatója is 
jegyzi az Experimental 

evidence of dispersal of cyprinid eggs 
inside migratory waterfowl című 
tanulmányt, amely a Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the 
United States of America-ban jelent meg.

Bővebben:

 Rurális iskolák – válaszút 
előtt? címmel jelent meg Biró 
A. Zoltán (az MTA 
köztestületének külső tagja) és 

Sárosi-Blága Ágnes tanulmánya a Pro 
Scientia Ruralis legutóbbi lapszámában. 

Bővebben:

 Fölkerült a világhálóra  
az MTA Kolozsvári Területi 
Bizottságának aktuális 
negyedéves szemléje  

romániai testületi és köztestületi tagjainak 
kiemelkedő publikációiról.

Bővebben:

 
Megjelent a Kanadai Magyarság-
tudományi Társaság júniusi 
e-hírlevele.

Bővebben:

 A trianoni szerződésről olvas-
hatnak el interjút a világhálón 
Peter Pastor amerikai magyar 
történésszel, a Montclair State 

University professor emeritusával.
Bővebben:

 Interjút olvashatnak el  
a világhálón Simon Attila 
történésszel, a somorjai Fórum 
Kisebbségkutató Intézet 

igazgatójával, a Selye János Egyetem 
tanszékvezető docensével a „felvidéki 
Trianon”-ról. Bővebben:

 Interjút olvashatnak el  
a világhálón Kontra Miklós 
nyelvészprofesszorral, az MTA 
Domus kuratóriumának elnökével.

Bővebben:

https://www.facebook.com/364383057060376/posts/1632978923534110/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/nemzetkozi-jelentosegu-tanulmany-egy-karpataljai-kutato-tollabol/
https://e-nepujsag.ro/articles/hogyan-keruelnek-halikrak-elszigetelt-allovizekbe
https://kamintezet.eu/2020/06/29/ruralis-iskolak-valaszut-elott/
https://kab.ro/hirek/hir/az-mta-romaniai-testuleti-es-koztestuleti-tagjainak-jelentos-publikacioi-1219
http://hungarianstudies.org/blog/2020/06/10/news-in-hungarian-studies-june-2020-issue-99/
https://nepszava.hu/3080611_csunderlik-peter-sziberiaban-dolt-el-magyarorszag-sorsa--peter-pastor-tortenesz-trianonrol
https://felvidek.ma/2020/06/meg-nem-tortent-meg-a-felvideki-trianon-szakszeru-torteneszi-feldolgozasa/
https://anyanyelvcsavar.blog.hu/2020/07/03/tobbe-kevesbe_egysegesen_beszelunk_13_millionyian?fbclid=IwAR1P0Vu9MwzPeBjd45fOScvRZ0RNJUhS2-N0m14IJwNAKkyPa6wjBxiLnPw
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6. oldal

 Interjút nézhetnek–hallgat-
hatnak meg a világhálón 
Csernicskó István 
nyelvészprofesszorral,  

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola új megbízott rektorával.

Bővebben:

 Interjút olvashatnak el  
a világhálón Bartos-Elekes 
Zsombor térképész–
névkutatóval, a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem docensével, akit 
nemrég tüntettek ki a Szabó T. Attila-díjjal.

Bővebben:

 Interjút olvashatnak el a világ-
hálón Veres Valér szociológus-
sal, a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem intézetigazgató 

professzorával, dékánhelyettessel, az MTA 
köztestületének külső tagjával. Bővebben:

 Az Erdélyi Magyar 
Műszaki Tudományos 

Társaság júniusi, 24. alkalommal 
megrendezett építéstudományi 
konferenciájáról olvashatnak a világhálón.

Bővebben: 
RENDEZVÉNYEK

 Június 27-én online módon 
rendezték meg a XIV. 
Kárpátaljai Tudományos 

Diákköri Konferenciát. Bővebben:

 Július 6-10. között rendezték 
meg Újvidéken a XX. 
Apáczai Nyári Akadémia 
társadalom- és természet-

tudományi szekcióit.
Bővebben:

 Társadalmi-gazdasági 
területi különbségek 
hatásának vizsgálata  
az életmódra és  

a magyar kisebbség identitására című 
kutatásáról számolt be július 13-án Duna-
szerdahelyen Lelkes Gábor közgazdász, 
társadalomkutató, a somorjai Fórum 
Kisebbségkutató Intézet munkatársa,  
az MTA köztestületének külső tagja.

Bővebben:

ÉVFORDULÓK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET

 Rimaszombat-
ban született 
360 esztendeje 
Kaposi 
Juhász 
Sámuel 

csillagász, teológus, a gyulafehérvári 
kollégium tanára.

Bővebben:

 Nagyszebenben született 280 
éve Buzágh Aladár kémikus, 
a budapesti tudományegyetem 
professzora, akadémikus.

Bővebben:

http://kmf.uz.ua/hu/a-kuratorium-dontese-ertelmeben-dr-csernicsko-istvan-lett-a-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-megbizott-rektora-video/?fbclid=IwAR0NHuoJ_oDvTjsNfW-u0ESjXS5uPBofdbCyoU-JUeTfK8pNEVxGZxPIqds
https://hagyatek.cholnoky.ro/temp/TV-BEZS.pdf
https://multikult.transindex.ro/?cikk=28485&eletunk_kozossegi_tarsadalmi_vonatkozasai_miert_fontos_a_szociologia_az_antropologia_es_a_szocialis_munka?
https://magyarnemzet.hu/gazdasag/hataron-atnyulo-forum-a-magyar-szaknyelvert-8270511/
http://life.karpat.in.ua/?p=20017&lang=hu
https://www.magyarszo.rs/hu/4344/kozelet_oktatas/222748/Ki%C3%A1lltunk-a-szem%C3%A9lyes-tal%C3%A1lkoz%C3%A1s-fontoss%C3%A1ga-mellett.htm
https://felvidek.ma/esemeny/beszelgetes-lelkes-gabor-kozgazdasszal/
https://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=kaposis
https://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=buzagh&nev5=Buz%E1gh+Alad%E1r
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7. oldal

 Kerek 250 évvel ezelőtt született 
Rozsnyón Magda Pál statisz-
tikus, geográfus, a sárospataki 
kollégium tanára, akadémikus.

Bővebben:

 A felvidéki Dukafalván 
született 195 évvel ezelőtt 
Duka Tivadar orvos, India-
utazó, Kőrösi Csoma Sándor-
kutató, az MTA tiszteleti 
tagja.

Bővebben:

 A felvidéki Breznó-
bányán született 185 éve 
Herman Ottó 
polihisztor 

természettudós, néprajzkutató, a Magyar 
Ornitológiai Központ megalapítója.

Bővebben:

 Székelyudvarhelyen született  
165 éve Issekutz Hugó 
gyógyszerészdoktor, a kolozsvári 
tudományegyetem professzora, 

intézetigazgató.
Bővebben:

 145 éve született Torday 
Emil Afrika-kutató, 
etnográfus, a British Museum 
munkatársa.

Bővebben:

https://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=magda&nev5=Magda+P%E1l
https://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=duka&nev5=Duka+Tivadar
https://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=herman&nev5=Herman+Ott%F3
https://tudosnaptar.kfki.hu/historia/egyen.php?namenev=issekutzh&nev5=Issekutz+Hug%F3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Torday_Emil
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8. oldal

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság hírlevele

2020/7. szám

Felelős kiadó: Kocsis Károly elnök 
Szerkesztő: Kálóczy Katalin 

1112 Budapest, Budaörsi út 45.
mtkhirlevel@titkarsag.mta.hu

A hírlevél korábbi számai megtekinthetők 
az MTA honlapján.

mailto:?subject=
https://mta.hu/magyar-tudomanyossag-kulfoldon/hirlevel-105577


KÜLHONI MAGYAR TUDÓSPORTRÉK
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Bollobás Béla   
(Budapest, 1943. augusztus 3.)

a Magyar Tudományos Akadémia 
külső tagja 

Bollobás Béla Budapesten 
született 1943. augusztus 
3-án. 1957-től 1961-ig az 
Apáczai Csere János Gyakorló 

Gimnázium diákja volt. Magántanárai is 
voltak, akik nem az iskolai tantárgyakat 
tanították. A kommunizmus előtt fontos 
pozíciókat töltöttek be Magyarországon, 
de eltávolították őket állásukból, tanításból 
éltek. Volt közöttük tábornok, gróf, 
bárónő és egy bíró. Már középiskolás 
korában nagyon érdekelték a Középiskolai 
Matematikai és Fizikai Lapokban havonta 
megjelenő feladatok, 1957-ben pedig 
megnyerte az Arany Dániel Országos 
Matematikai Tanulmányi Versenyt. Ennek 
köszönhető, hogy megismerkedett Erdős 
Pállal, aki ettől kezdve tartotta vele  
a kapcsolatot, rendszerint levélben, de 

Béla Bollobás was born in 
Budapest on 3 August 1943. 
He attended the Apáczai 
Csere János Grammar School 

from 1957 to 1961. He also had private 
tutors, not to teach him school subjects 
but to teach him other activities. These 
tutors, who had held important positions 
in Hungary before the Communists took 
over, had been forced out of their jobs and 
had taken up teaching. They included a 
former general, a count, a baroness and 
a former judge. As a secondary school 
student he was very much interested in 
solving mathematical problems published 
in the monthly Mathematical and Physical 
Journal for High Schools and in 1957 
he won the Arany Dániel National 
Mathematical Competition, which resulted 
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személyesen is találkoztak, amikor Erdős 
Budapesten volt. Korai matematikai 
munkásságára nagy hatással volt Erdős, 
első, még középiskolás korában (magyarul) 
írt tanulmányát – Szélsőséges problémák 
a gráfelméletben – valójában Erdőssel 
közösen publikálta 1962-ben. (1959-
ben bronzérmes, 1960-ban és 61-ben 
aranyérmes lett a Nemzetközi Matematikai 
Diákolimpián.) Egyetemi tanulmányait 
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
kezdte matematika szakon 1961-ben. Még 
hallgató volt, amikor Erdős ajánlásával 
1963-ban Cambridge-ben tölthetett egy 
évet. Hazajött, 1966-ban diplomát, 1967-ben  
Dr. Rer. Nat. fokozatot szerzett.
1966-70-ben az MTA Matematikai 
Kutatóintézetében tudományos munkatárs 
volt. 1967-68-ban a Szovjet Tudományos 
Akadémia vendége volt Moszkvában, 
ahol Moiseievich Gelfanddal dolgozott. 
1970-ben kiengedték Cambridge-be, 
ahol megkapta a már korábban megítélt 
PhD ösztöndíjat, 1972-ben fokozatot 
szerzett. Így két doktorátusa van, az 
egyiket Budapesten szerezte (Fejes Tóth 
László és Erdős Pál mentorálásával), a 
másikat Cambridge-ben (Frank Adams 
mentorálásával). Ugyanekkor – 1970-
ben – meghívták a Trinity College-
ba, 1970-től Fellow, 2006-től örökös 
professzor a Cambridge-i Egyetem 
Matematikai Központjában. 1996 óta 
a Memphisi Egyetem Jabie Hardin 
kiválósági kombinatorikai professzora. 

in getting to know Paul Erdős. From that 
time on Erdős kept in touch with him, 
usually by letter but also seeing each other 
at times when Erdős was in Budapest. 
Much of his early mathematical work was 
strongly influenced by Erdős and in fact 
his first paper Extremal problems in graph 
theory (Hungarian), written while still at 
high school, was a joint publication with 
Erdős appearing in 1962. (In 1959 he won 
a bronze medal, in 1960 and 1961 gold 
medals at the International Mathematical 
Olympiad.) He began his university studies 
in mathematics at the Eötvös Loránd 
University in 1961. In the middle of his 
undergraduate studies – with Erdős’s 
recommendation – he was allowed to go to 
Cambridge for a year in 1963. He returned 
and received his degree in 1966 and a Dr. 
Rer. Nat. in 1967. 
In 1966–1970 he was research scientist 
at the Mathematical Research Institute of 
the Hungarian Academy of Sciences. In 
1967–68 he was the guest of the Soviet 
Academy of Sciences in Moscow, where he 
worked with Israel Moiseievich Gelfand. 
In 1970 he went to Cambridge, took his 
old PhD scholarship – which he was not 
permitted to take before – and received his 
degree in 1972. So he has two doctorates: 
one from Budapest (supervisors: László 
Fejes Tóth and Paul Erdős), the other from 
Cambridge (supervisor Frank Adams). 
At the same time he got a fellowship 
from Trinity College, since 1970 he 
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has been Fellow, since 2006 Honorary 
Professor of the Centre for Mathematical 
Sciences, University of Cambridge. Since 
1996 he has been Jabie Hardin Chair of 
Excellence in Combinatorics, University 
of Memphis. He loves both of the two 
universities, as he says in an interview 
published in the Newsletter of Institute 
for Mathematical Sciences, National 
University of Singapore  in 2007: “I view 
Memphis as a mathematical training camp, 
where the first thing to do is mathematics, 
and there is no second… one of the best 
aspects of my own college, Trinity, is that 
academics from different disciplines mix: 
we have outstanding people from all kinds 
of different subjects at our fairly informal 
lunches and rather formal dinners.” He 
was visiting fellow/researcher/professor 
in several places, among others th 
Mathematical Institute, Oxford (1969), 
Institute for Advanced Study, Princeton 
(1996), ETH Zurich (2004), Microsoft 
Research, Microsoft, Redmond (2005). He 
travels a lot: “I frequently go for several 
months, and then I take lots of people 
with me, mostly my students and former 
students from Cambridge and Memphis.” 
(He has had close to 50 PhD students, 
including the Fields Medallist Tim Gowers, 
four professors in Cambridge and two in 
Oxford.) His wife, Gabriella Farkas, a 
former actress in Budapest and a sculptor 
in Cambridge also travels with him. 
However, he thinks ”Cambridge is our true 

Mindkét egyetemet nagyon szereti, ahogy 
egy, a Szingapúri Nemzeti Egyetem 
Matematikai Tudományos Intézetének 
Hírlevelében, 2007-ben megjelent 
interjúban mondja: „Memphist úgy 
tekintem, mint egy matematikai edzőtábort, 
ahol az első feladatom a matematika, 
második feladatom pedig nincsen… 
saját egyetememen, a Trinityn pedig az 
az egyik legjobb dolog, hogy különféle 
szakterületek akadémikusai keverednek: 
a legkülönbözőbb területek kiválóságai 
találkoznak baráti ebédeken és hivatalos 
vacsorákon”. Számos intézményben volt 
vendégelőadó, kutató vagy professzor, 
többek között az Oxfordi Matematikai 
Intézetben (1969), a princetoni Institute  
for Advanced Study-ban (1996),  
a Zürichi Egyetemen (2004), a Microsoft 
Kutatóintézetben Redmondban (2005). 
Rengeteget utazik: „Gyakran több hónapra 
elmegyek, és magammal viszek egy 
csomó embert, többnyire jelenlegi és volt 
cambridge-i és memphisi diákjaimat.” 
(50 körül van doktoranduszainak 
száma, köztük van a Fields-érmes Tim 
Gowers, négy cambridge-i és két oxfordi 
professzor.) Természetesen vele megy  
a felesége, Farkas Gabriella, aki 
Budapesten színésznő volt, Cambridge-
ben szobrász lett. Mégis úgy gondolja, 
„Cambridge az igazi otthonunk: itt élünk 
több mint negyven éve, itt van az igazi 
házunk – biztos vagyok abban, hogy előbb-
utóbb csak Cambridge-ben fogunk lakni, és 
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home: that’s where we have been for close 
to forty years, and that is where our real 
house is – I’m sure that eventually we shall 
live only in Cambridge, with occasional 
trips to Budapest.”
He is the founder and Editor-in-Chief of 
the international journal Combinatorics, 
Probability and Computing, and he serves 
on the editorial boards of seven other 
journals.
He has worked in several areas, including 
functional analysis, extremal and 
probabilistic combinatorics, probability 
theory, percolation and bootstrap 
percolation. He has proved numerous 
fundamental results, including the Bishop–
Phelps–Bollobás theorem, the cube 
theorem (with Thomason), the correct order 
in the Erdős–Stone theorem (with Erdős), 
the chromatic number of random graphs, 
the precise nature of the phase transition 
in the random graph process (with Erdős), 
the critical probability of random Voronoi 
percolation in the plane (with Riordan), 
the Balister–Bollobás entropy inequality, 
and the critical probability in bootstrap 
percolation on grids of any dimension and 
any infection parameter (with Balogh, 
Duminil-Copin and Morris). He also 
introduced the interlace polynomial (with 
Arratia and Sorkin) and the Bollobás– 
Riordan polynomial, and defined a very 
general model of inhomogeneous random 
graphs (with Janson and Riordan). “The 
theory of random graphs was founded by 

időnként elutazunk Budapestre.”.
Alapítója és főszerkesztője a Combina-
torics, Probability and Computing 
nemzetközi szakfolyóiratnak, több más lap 
szerkesztőbizottsági tagja.
Számos kutatási területe van, a funkcionális 
analízis, a szélsőséges és valószínűségi 
kombinatorika, a valószínűség-elmélet, 
a perkoláció és a bootstrap perkoláció. 
Több alapvető tételt bizonyított, köztük a 
Bishop–Phelps–Bollobás-tételt, a doboz-
tételt (Box theorem, Thomasonnal), javított 
nagyságrendű becslést adott az Erdős–
Stone-tételhez (Erdőssel), meghatározta 
a véletlen gráfok kromatikus számait, 
leírta a fázisátmenet pontos természetét 
a  véletlen gráf folyamatban (Erdőssel), 
meghatározta a Voronoi-féle véletlen 
perkoláció (magyarul: fürtösödés) 
bekövetkezésének kritikus valószínűségét 
(Riordannel), felállította a Ballister–
Bolobás-féle entrópia-egyenlőtlenséget,  és 
kiszámította a véletlen gráfok úgynevezett 
bootstrap perkolációjának (magyarul: 
önvezérelt fürtösödésének) kritikai 
valószínűségét tetszőleges dimenziójú 
rácsokon, tetszőleges infekciós (magyarul: 
fertőzési, terjedési) paraméterek mellett 
(szerzőtársak: Balogh, Duminil-Copin és 
Morris). Bevezette az átlapolt polinomot 
(Arratia és Sorkin), a Bollobás–Riordan-
polinomot és definiálta az inhomogén 
random gráfok igen általános modelljét 
(Janson és Riordan). „A random gráfok 
elméletét Erdős és barátja, Rényi Alfréd 
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Erdős and his good friend Alfréd Rényi 
in the late 1950s and early 1960s. …I got 
interested and from then on, I was doing 
random graphs. I had this urge to showcase 
the classical theory together with lots of 
new developments and show that it is 
not only a beautiful subject but also very 
important. Really, random graphs became 
more and more active in the 1970’s.”
In addition to over 450 papers, he has 
written ten books, including Modern 
Graph Theory, Percolation and The Art of 
Mathematics. 
He is organizer of two Bill Tutte 
Conferences and four Paul Erdos 
Conferences in Cambridge (1977, 1978, 
1983, 1988, 1993, 2017); organizer of the 
Annual Paul Erdős Conference, Memphis, 
Tennessee, since 1997; co-organizer of the 
three-yearly Workshop on Combinatorics, 
Probability and Computing, Oberwolfach, 
Germany, co-organizer of the six months 
program on Theoretical Foundations 
for Statistical Network Analysis, 2016, 
Newton Institute, Cambridge; organizer of 
half a dozen other conferences.
He is Fellow of the Royal Society (2011), 
foreign member of the Polish Academy of 
Sciences (2013) Inaugural Class of Fellows 
of the American Mathematical Society 
(2013), doctor honoris causa of the Adam 
Mickiewicz University, Poznan, Poland 
(2013) and Member of the Academy of 
Europe (2017).
He was awarded the Senior Whitehead 

alapozta meg az 1950-es évek végén és az 
1960-as évek elején… Ettől kezdve engem 
is érdekelt, dolgoztam a random gráfokkal. 
Be akartam mutatni ezt a klasszikus 
elméletet az új eredményekkel együtt, meg 
akartam mutatni, hogy ez nemcsak egy 
szép téma, de nagyon fontos is. És valóban, 
a random gráfok egyre fontosabbak lettek 
az 1970-es években.”
Több mint 450 tanulmányt és 10 könyvet 
írt, köztük: a Modern Graph Theory,  
a Percolation és a The Art of Mathematics 
című kötetet.
Szervezője két Bill Tutte Konferenciának 
és négy Erdős Pál Konferenciának 
Cambridge-ben (1977, 1978; 1983, 
1988, 1993, 2017). 1997 óta szervezi 
Memphisben az évenkénti Erdős 
Pál Konferenciát, társszervezője 
a háromévenként megrendezett 
Oberwolfach-i Kombinatorika, 
Valószínűség és Számítástechnika 
Workshop-nak. 2016-ban megszervezett 
a cambridge-i Newton Intézetben egy 
hathónapos programot a Statisztikai 
Hálózatelemzés Elméleti Alapjai 
címmel, és szervezett még fél tucat más 
konferenciát.
Tagja a Királyi Akadémiának (2011), 
külső tagja a Lengyel Tudományos 
Akadémiának (2013), meghívott tagja az 
Amerikai Matematikai Társaságnak (2013), 
díszdoktora a poznani Adam Mickiewicz 
Egyetemnek (2013) és tagja az Európai 
Akadémiának (2017).
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Prize of the London Mathematical 
Society, 2007, the Bocskai Prize (2016) 
and the Széchenyi Prize of the Republic 
of Hungary for academic achievements 
(2017),
He helped many Hungarian researchers and 
students go with very good scholarships 
to England and America. He wanted them 
to return home with the new knowledge 
but most of them did not. However, 
his own son, Márk, who was born in 
Cambridge, moved to Hungary and attends 
the Semmelweis University. Professor 
Bollobás is the Senior Treasurer of the 
Cambridge University Hungarian Society.
In 1990 he was elected foreign member of 
the Hungarian Academy of Sciences in the 
Section of Mathematical Sciences. He read 
his inaugural speech Perkoláció alacsony 
és magas dimenziókban on 7 November 
1991.

Contact

Trinity College
CB3 0WB Cambridge, Wilbeforce Road
UK
Tel.: +44 1223 3764290
E-mail: bb12@cam.ac.uk

2007-ben megkapta a Londoni 
Matematikai Társaság Senior Whitehead 
díját, 2016-ban a Bocskai Díjat, 2017-ben  
a Széchenyi-díjat.
Segítségével sok magyar kutató és 
diák kapott ösztöndíjat Angliában és 
Amerikában. Szerette volna, ha a meg-
szerzett tudás birtokában hazatérnek, de 
többségük nem jött vissza. Saját fia,  
a Cambridge-ben született Márk viszont 
Magyarországra költözött, a Semmelweis 
Egyetemen tanul. Bollobás professzor 
a Cambridge-i Egyetem Magyar 
Társaságának Senior Treasurerje.
1990-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia külső tagjává választották  
a Matematikai Tudományok Osztályában. 
Székfoglaló előadását 1991. november 
7-én tartotta Perkoláció alacsony és magas 
dimenziókban címmel.

Kapcsolat

Trinity College
CB3 0WB Cambridge, Wilbeforce Road, 
UK
Tel.: +44 1223 3764290
E-mail: bb12@cam.ac.uk
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