
Tisztelt Jelenlévők!  Kedves egykori, és mai bolyaisok! Kedves Vendégek! 

A Bolyai Kollégium igazgatójaként tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, akik 

megjelentek ünnepségünkön, amelyen a Bolyai Kollégium alapításának XXV. évfordulóját 

ünnepeljük. 

Engedjék meg, hogy először is bemutassam az asztalnál ülőket: 

- Vékás Lajos professzor nemcsak az MTA alelnökeként, hanem alapító rektorként van jelen.  

- Az ELTE vezetését Szalay Péter professzor, tudományos rektorhelyettes képviseli. 

A Bolyai az ELTE két karának szakkollégiuma: a Természettudományi Karnak és az 

Informatikai Karnak, és mindkét kar dékánja itt ül az asztalnál. 

- Surján Péter professzor a Természettudományi Kar dékánja.  

- Horváth Zoltán professzor pedig az Informatikai Kar dékánja. 

- Egyetemünk vezetése szeretné erősíteni a kapcsolatot egykori hallgatóival, alumnuszaival, 

ennek jegyében Pataky Csilla, az ELTE Alumni menedzsere mond majd köszöntőt. 

A délelőtti ünnepség záró beszédét pedig – a kórus műsora és 3 egykori kollégista előadása 

után – Galácz András professzor, a Bolyai Kollégiumért Alapítvány elnöke fogja tartani.  

A folytatásban hadd olvassam föl az Alapító Okiratot:  

Alapító Okirat 

„Annak érdekében, hogy a magyar természettudományos képzésnek olyan tudományos 

műhelye jöjjön létre, amelyben a legkiválóbb hallgatókat felkészítik a huszonegyedik század 

tudományos feladataira, a nemzetközi tudományos közéletben és versenyben magas szinten 

történő helytállásra,  

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanácsa 

Bolyai Kollégiumot 

 

hoz létre. Működjön a kollégium a természettudomány hasznára, és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem dicsőségére. 

 

Budapest, 1992. szeptember 7.  

Vékás Lajos s. k. 

rektor” 

 

Az alapítás ötlete Németh Judit és Horváth Zalán professzoroktól származik. Rajtuk kívül 

sokat köszönhetünk Vékás Lajos akkori rektor és Kiss Ádám a TTK akkori dékánja 

támogatásának, nem beszélve az első igazgató, Kondor Imre professzor elévülhetetlen, 

fáradhatatlan munkájának. 



Azt, hogy az Alapító Okiratban leírtak milyen mértékben teljesültek, mi sem bizonyítja 

jobban, mint a délelőtti három kiemelt előadónk: Schlett Katalin, Derényi Imre és Tarczay 

György. Mindhárman bolyai kollégisták voltak egykor, és ma már tudományterületük 

nemzetközileg elismert szakemberei. De hasonló mondható el sok itt jelenlevő egykori 

bolyais alumnuszról, „örök diákról” – például azokról, akik majd délután a kollégiumban 

tartanak előadást. 

Gondolkoztam, hogy mondjak-e számokat, adatokat a Bolyai Kollégiumról, de végül csak 

néhányat mondok. Honlapunkon nagyon sok információ megtalálható. Így az is, hogy eddig 

a 25 év alatt összesen 664 tagja volt a kollégiumnak, közülük 263 ún. Bödönke tag (Bolyais 

Öreg Diákok Önszervező Köre). Az utóbbi, a hagyomány szerint, azokat jelenti, akik 

diplomájuk megszerzésekor kollégisták voltak, vagy doktoranduszként kerültek be. Jelenleg 

67 bentlakó tagunk van, rajtuk kívül még 24 külsős tagunk is, akiknek a jogai és kötelességei 

azonosak a bentlakókéval, kivéve, hogy nincs a kollégiumban szállásuk. 

A Bolyai életéhez nagyon sok szakmai és közösségi program tartozik, csak a 

legfontosabbakat említem: szakszemináriumok, Csütörtök Esti interdiszciplináris előadások, 

Bolyai Konferenciák, kirándulások, színházlátogatások stb., stb. – tényleg nagyon gazdag a 

paletta. Külön kiemelem a tavalyi 1 hetes svájci tanulmányi utunkat, amelyen 11 bolyais 

hallgatóval vettünk részt Lausanne-ban az EPFL-en egy 1 napos konferencián, látogattunk 

meg laborokat, illetve tettünk egy napos látogatást a CERN-ben is. A mai ünnepség kezdése 

előtt vetített diasorozatban láthattunk 25 képet a Bolyai mostani életéből. További hasznos 

és érdekes információk találhatók a most elkészült új, NegyedSzázados Enciklopédiánkban. 

A NeSzE! címet viselő, mintegy 80 oldalas műnek az ünnepségre történő kinyomtatását 

sajnos már nem tudtuk időben elintézni, de a pdf fájl honlapunkról letölthető.  

Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül nem lett volna, és nem 

lenne a Bolyai az a rangos szakkollégium, amire büszkék lehetünk. Először is elődeimet, a 

korábbi igazgatókat említem: Kondor Imre, Galácz András, Patkós András, Surján Péter és 

Szalay Péter professzorokat. A színvonalas munka garanciáját jelentik a szakszemináriumok 

vezető tanárai. Hálás vagyok a Bolyai Baráti Kör tagjainak tanácsaikért és a kollégiumi 

munka figyelemmel kíséréséért. Köszönet illeti az egyetem vezetését, a Kancelláriát és a 

Rektori Hivatalt, ezen belül külön köszönöm a Rektori Koordinációs Központ és annak 

vezetője, Kóczián Lilla segítségét.  

Végül, de nem utolsó sorban a tehetséges kollégistákat illeti köszönet, a régieket, akik 

tudományos teljesítményükkel már bizonyítottak, és a mostaniakat, akik remélhetőleg az 

egyetem elvégzése után fognak bizonyítani. 

Köszönöm, hogy meghallgattak.  

2017. szeptember 9.        Kürti Jenő 


