
Emlékezés Pap Gyula professzorra

Pap Gyula tősgyökeres debreceni. 2009-ben, 55 évesen került Szegedre a Bolyai Intézet
Sztochasztika Tanszékének élére. Nehéz volt a döntés, és nehéz volt a váltás is. Hónapo-
kig lakott az Eötvös Lóránd Kollégiumban, míg megtalálta a megfelelő házat Szegeden.
Csörgő Sándort követte a Sztochasztika Tanszék élén. Nehéz örökség volt, de kiválóan
helytállt.

Pap Gyula nagyon sokat dolgozott. A szegedi 10 év alatt több mint 50 tudományos
cikket publikált rangos nemzetközi folyóiratokban. Sok külföldi társszerzővel dolgozott.
Több nemzetközi együttműködési pályázatot vezetett (kínai, német, horvát partnerekkel),
amivel emelte a Bolyai Intézet nemzetközi tudományos megítélését, és elősegítette diákjai
elhelyezkedését, ismertségét.

A tudományos kutatómunka mellett vezetői feladatokat is ellátott. 8 évig volt a Szto-
chasztika Tanszék vezetője, ebből 3 évig a Bolyai Intézet vezetője.

Talán kutatói és vezetői munkájánál is kiemelkedőbb témavezetői tevékenysége. Négy
szegedi tanítványa szerzett (vagy a nagyon közeli jövőben szerez) PhD fokozatot, mind-
annyian különböző témában. Sokszor tanítványai kedvéért vágott bele új, számára is
ismeretlen kutatási területekbe. Nemcsak doktoranduszaira, hanem hallgatóira, szakdol-
gozóira is rengeteg időt szánt. Nagyon szívesen, heti rendszerességgel több órát konzultált
diákjaival, legyen szó akár véletlen változók tulajdonságairól, szakdolgozati témáról, vagy
éppen egy új eredmény bizonyításáról.

Kutatói és témavezetői munkásságáért több díjat, kitüntetést vehetett át. 2013-ban
az SZTE Pro Talentis díját, 2014-ben a Bolyai János Matematikai Társulat Szele Tibor
Emlékérmét kapta meg. 2015-ben Akadémia Díjban részesült, 2018-ban pedig a Szege-
di Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Pro Facultate Díját
vehette át.

Nem csak munkából állt a szegedi 10 év. Kedves, szerény és közvetlen személyiségével
gyorsan beilleszkedett a Bolyai Intézet közösségébe. Sok minden érdekelte. Egyszerre
volt az intézeti énekkar kihagyhatatlan tagja, és a heti teniszezések állandó résztvevője.
Szegeden még az iskolapadba is újra beült, habár vizsgái nem sikerülhettek túl jól, mert
minden évben újra és újra járt borkurzusra. Az év végi intézeti ünnepségeket sosem hagyta
ki. Pár éve az egyik pikniken főzőtudományát is megismerhette az intézet, slambucot
készített.

Sok terve maradt félbe. Halála napján nyújtotta be Mátyás egy nehezen megszületett,
horvátokkal közös cikkünket. Volt és jelenlegi doktoranduszaival több közös félbemaradt,
majdnem kész, vagy éppen alig elkezdett munkája volt. Nagy terve volt könyvet írni
sztochasztikus folyamatok paraméterbecsléséről. Ezt éppen idén tervezte elkezdeni, mert
szeptembertől a Rényi Intézetben volt vendégkutató. Váratlan halálával aktív kutatói
pálya tört derékba.

Még most is hihetetlen, hogy nem futunk össze többé a társalgóban egy kávéra. Hiá-
nyozni fogsz.

Kedves Gyula! Emléked megőrizzük. Nyugodj békében!


