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Előszó
NeSzE! Vedd és olvasd!
Amikor egy-két éve a Bolyai Kollégium könyvtárában először olvastam az 1999ben kiadott Bolyai Enciklopédia előszavát, még nem sejtettem, hogy egyszer én is írni
fogok egy hasonlót. Sőt, akkor nem is az előszó fogott meg abban a kis könyvben,
hanem hogy a szigorúan betűrendbe szedett szócikkek között olyan szellemes darabok
is megbújtak, mint a hinta vagy a jelenléti ív.
Bár a régi enciklopédia szerkesztőinek szándékával ellentétben művüket nem követte „évente egy újabbnak a megjelenése”, a kedves Olvasó most végre a kezében
tarthat egy új bolyais enciklopédiát: ez a NeSzE! Mintájául egyértelműen az 1999-es
könyv szolgált, formailag és szerkezetileg nem is szándékoztam újítani a nagy elődhöz
képest.
A NeSzE! címszavainak jelentős része viszont újonnan került a kötetbe, hiszen a
régi enciklopédia megjelenése óta eltelt 18 év alatt rengeteget változott a Kollégium.
Több olyan címszó is található az új műben, mely ugyan szerepelt már az elődben is,
ám a változások miatt a hozzá tartozó szócikket részben vagy teljesen át kellett írni. A
2010 körül megírt szócikkek többségét (esetenként kis változtatással) szintén átvettem, természetesen Szabó Ákos hozzájárulásával.
Az 1999-es Bolyai Enciklopédia címszavai közül csak azok kerültek be a NeSzE!be, amelyek ma is létező programot, illetve jelenleg is a Kollégiumhoz köthető fogalmat jelölnek. Kihagytam a címszavak közül az aktuális kollégistákat és kollégiumi
tanárokat, a Függelékben viszont nemcsak őket, hanem a Kollégiumhoz kötődő további embereket is felsoroltam. A szakszemináriumok, a Csütörtök Esték és a Bolyai
Konferenciák programja, illetve a különböző szabályzatok pontos szövege szintén
kimaradt, mivel aránytalanul nagy helyet foglaltak volna el a szócikkek között, ráadásul a Kollégium honlapján bárki számára elérhetők.
Az előző évezredről, vagyis a ’90-es évekről még hűen tanúskodik a Bolyai Enciklopédia, ezért a NeSzE! csak egy-két esetben foglalkozik ezzel az időszakkal. Az emlékek elhalványulása miatt a 2000-es évekből (a „régmúltból”) szintén csak néhány
pillanatkép került be az új enciklopédiába. A „közelmúlt”, azaz a 2010-es évek kollégiumi világa azonban már viszonylag nagy súllyal jelenik meg a NeSzE! hasábjain,
amely elsősorban a „jelenre”, azaz a 2017-es esztendő Bolyai Kollégiumára fókuszál.
A NeSzE! bemutatja a kollégisták mindennapjait, a dolgos, fárasztó, büszke, őrült
és vidám perceket egyaránt. Legfőbb célja, hogy a Kollégium emberöltőnyi életét
színesítő programok, történetek, emberek és helyek emléke ne vesszen el, hanem e
könyvecske hasábjain megmaradjon – a Bödönke tagjainak nosztalgiaként, a jövő
kollégistáinak pedig példaként. Hogy elrettentő vagy követendő példaként, annak
eldöntését már a kedves Olvasóra bízza:
a szerkesztő

25. évforduló

007

alkalmas. A →táblákon, asztalokon és
új székeken kívül a felszereléshez tartozik még a klímaberendezés és a
kihangosító rendszer, illetve itt található
a zongora is. Ebben a teremben tartják a
→Csütörtök Esték előadásait, egyes
→szakszemináriumokat és kurzusokat, a
→Bolyai Konferenciát, a társasestet, a
→Mikulás-estet, a →BElZeBuB-ot, a
→pingpongversenyt és néhány más
közösségi rendezvényt.

007:
1. James Bond fedőneve.
2. Oroszország telefonos országhívószáma.
3. A →Nándorfejérvári úti épület alagsorában található szemináriumi terem
száma. A ~-es terem →szakszemináriumok, →nyelvórák és egyéb kurzusok
helyszíne, illetve általában itt működik a
→Bolyai Konferencia büféje is. Ezen
felül az utóbbi időben egy leselejtezésre
váró lomhalmaz is található a ~-ben.
1-es villamos: A legrövidebb idő alatt
az egyetemre szállító tömegközlekedési
eszköz. Az ~ Hengermalom út / Szerémi
út megállója kevesebb mint 300 méternyire van a Bolyaitól, ezzel ez a legközelebbi megálló. Az egyetem felé tartva
az Infoparknál kell leszállni az ~ról,
aminek főleg a matematikusok, biológusok, informatikusok és földtudósok
örülhetnek, mert ehhez a megállóhoz a
Déli Tömb van közelebb. Az ~ délbudai szakaszát 2015 tavaszán adták át.

Társasjáték a 104-es teremben

25. évforduló: A →Bolyai Kollégium
→alapításának ~ja alkalmából 2017.
szeptember 9-én megrendezett ünnepség. Délelőtt az ELTE ÁJK Aula Magnájában többek között a Kollégium
korábbi →igazgatói mondtak köszöntőt,
valamint a →Baráti Kör elnökségi tagjai
tartottak előadást. Délután a Kollégium
→Nándorfejérvári
úti
épületében
→Kondor Imre alapító igazgató és hat
egykori kollégista szólt kötetlenebb
formában az ünneplőkhöz, majd beszélgetéssel és tábortűzzel zárult a program.
A ~ adta a →NeSzE! megjelenésének
apropóját is.

Zene és sport a 104-es teremben

104-es terem: A →Nándorfejérvári úti
épület első emeletén található előadóterem, mely kb. nyolcvan fő befogadására
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Alapító Okirat

420
420: →Raktárhelyiség a →Nándorfejérvári úti épület negyedik és ötödik emelete közötti félemeleten, ahol változatos
(elsősorban KÖZ) dolgok találhatóak.
Ezek közül a legfontosabb a vécépapír, a
szappan, a virágültetés kellékei és a
különféle szerszámok, de többek között
hegymászókötél, síléc, festékesvödrök,
lécek, nem használt számítógépek és
monitorok is fellelhetők itt. A ~-as helyiségben nincs vadkender.

1993 őszén kidolgozzák →szakterületük
konkrét működési programját.
1993. október-november: hallgatók és
→doktoranduszok felvétele (első körben
csak kapacitásának egy részét használja
ki
a
Kollégium;
a
következő
→felvételiken töltik fel a Kollégiumot).
1993. december 8.: a Kollégium első
→Közgyűlése elfogadja a házirendet.
1994. január: adminisztratív és kisegítő
személyzet felvétele.
A Kollégium első lakói Alexa Anita és
Takács Gábor voltak, akik 1994 januárjában költöztek be, hogy a már berendezett Amerikai úti épület a megnyitásig
ne legyen lakatlan.
A Kollégium 1994. február 1-jén kezdte
meg tényleges működését. A február 3án tartott →Közgyűlés meghatározta az
első szemeszter szakmai programjának
fő vonásait, a →szakterületek saját programját és a →Csütörtök Estéket. Létrejött a hallgatók ideiglenes képviselete,
az egyes →szakterületeket képviselő, öt
főből álló →Választmány.

A
alapítás: A Kollégium létrehozásának
ötlete →Horváth Zalán fizikustól származik. →Németh Judit kitartó szervezőmunkája nyomán az ELTE Egyetemi
Tanácsa 1992. szeptember 7-én alapította meg a →Bolyai Kollégiumot, amelynek célját az →Alapító Okirat fogalmazza meg. A Kollégium felépítését és
működését részletesen leíró Szervezeti
és Működési Szabályzatot az ELTE
TTK hatvan professzorából és a magyar
tudományos élet további harminckilenc
kiemelkedő személyiségéből álló tekintélyes testület, a →Bolyai Kollégium
Baráti Köre az 1992. novemberi ülésén
fogadta el.
Vékás Lajos rektor 1992 októberében
→Kondor Imrét nevezte ki a Kollégium
első →igazgatójának.
1993. május 10.: a felújítás kezdete.
1993 júliusa: a →Kollégiumi Tanács
kiválasztja a 10 mellékállású tanárt, akik

Alapító Okirat:
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
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amortizációs díj

Aldi
hoz létre. Működjön a kollégium a természettudomány hasznára és az Eötvös
Loránd Tudományegyetem dicsőségére.

szobáiból szép kilátás nyílik az ~ udvarára. A vizuális élményt valamelyest
ellensúlyozzák az ~ hanghatásai, amelyek kissé zavaróak lehetnek a későn
kelő (vagy legalábbis azt megpróbáló)
kollégisták számára. A Kollégium
→sportpályáján játszódó futballmeccseken gyakran megesik, hogy egy lelkes
játékos nem éppen jól találja el a labdát.
Ezt vagy az alacsonyabb szintek kollégiumainak ablakai bánják, vagy pedig az
~ udvarán landol a játékszer. Mivel a
Kollégium épületét egy drótkerítés választja el az ~tól, utóbbi esetben a sportos kollégisták a falmászást vagy a magasugrást is gyakorolhatják. Cserébe a
Lecke utcán ballagó hallgatók szívesen
visszadobják vagy -rúgják az eltévedt
pöttyös labdákat az ~ nebulóinak.

Budapest, 1992. szeptember 7.
Vékás Lajos s. k.
rektor
Aldi: A Kollégiumtól (ha a vásárló
pirosat kap a zebrán) öt percre található
→bolt, mely elsősorban közelségével
igyekszik ellensúlyozni szerényebb
kínálatát a →Tescóval szemben. Az ~
hétfőtől szombatig 7-21 óra között,
vasárnap pedig 8-18 óráig tart nyitva.
Az ~ban általános jelenség, hogy a zöldségeknél levő zacskók elfogynak, ezért a
pékárukig kell elbattyogni egyért, és ha
már ott van az illető, vesz onnan is valami finomságot. Nagyon cseles üzleti
fogás.

Amerikai út 96.: 1957-től a rendszerváltásig a Marxizmus–Leninizmus Esti
Egyetem (gúnynevén „Foxi-Maxi Egyetem”) egyéves pártiskolája működött az
~ szám alatt. 1993-tól 2004-ig aztán
(négy másik intézmény mellett) a
→Bolyai Kollégiumnak adott helyet az
itt található épület. Az ~ szám alatt kétágyas, zuhanyzóval felszerelt szobákban
lakhattak a kollégisták, a →doktoranduszoknak egyágyas szoba járt, közös
→konyha, külön étkező, jó akusztikájú
előadóterem, →kert és terasz tette kényelmessé a mindennapi életet. Az itt
lakó kollégisták létszáma 40-50 fő között mozgott. A Kollégiumnak a 2004-es
→költözés során kellett elhagynia az ~ot.

aldis pizza: Rendkívül olcsó étel a Kollégium melletti →Aldiban. Az ~ ára
2017 nyarán a 250 Ft-ot súrolta alulról,
tehát tulajdonképpen annyiba került,
mint egy →tescós mirelit pizza csomagolása. Az ~ többféle ízben is kapható,
nagyon népszerű a kollégisták körében.
Fénykorát a 2015-16-os tanévben élte,
mikor 200 Ft-jával egy kicsit volt olcsóbb, mint máshol a pizzalap. Mondjuk
egy kicsit rosszabb is…
általános
iskola:
A
Kollégium
→Nándorfejérvári úti épülete mögött, a
Sopron úton áll a Domokos Pál Péter
Általános
Iskola.
A
Kollégium
→konyhájából, →társalgójából, →gépterméből és nyugatra néző →lakó-

amortizációs díj: A →Választmány
által a →belsős kollégistáktól havonta
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Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium
szedett pénzösszeg (jelenleg 2000 Ft),
amely a →BÖK-kasszát gyarapítja.

Baráti Kör

felvenni a kapcsolatot az ~mal, és a
→25. évforduló kapcsán hat kolozsvári
kollégista élvezhette a Bolyai vendégszeretetét.

Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: Az ELTE Társadalomtudományi Karának →szakkollégiuma. Az ~ 2005-ben költözött a
→Nándorfejérvári úti épületbe, ekkor a
Bolyainak több negyedik emeleti
→blokkot át kellett adnia az ~ részére.
Ezt több kollégista „bolyais Trianon”nak nevezte. A negyedik emeleti
bolyaisok és az ~ lakói között előfordultak
ugyan
némi
ellentétek
a
→mosogatási ügyeletet illetően, de
nagyrészt jó viszonyt ápoltak egymással,
és gyakran eljártak egymás rendezvényeire is. A két kollégium jó kapcsolata
2009-ben csúcsosodott ki, amikor az ~
felvett egy matematika szakos hallgatót,
akinek a →Bolyai Kollégiumban megszűnt a →kollégiumi tagsága.

átlag: A Kollégiumban való bennmaradáshoz (és a bekerüléshez) el kell érni a
4,5-ös tanulmányi ~ot. A Kollégium
Tanulmányi Szabályzatának pontosabb
előírása szerint a kollégisták tanulmányi
~a két egymást követő félévre átlagolva
nem lehet alacsonyabb 4,5-nél, illetve
egyik félévben sem süllyedhet 4,2 alá.
Az ~ miatt néha négyest is mennek
javítani a kollégisták. Az ~ a kollégisták
öntudatába is beépült: a →Bolyais Társasjáték vizsgái között például 4,5-öt
kell elérni, és 4,25-nél elhangzik a híres
mondat: „Az Eötvösben már bennmaradnál!”.

Apafi Mihály Református Egyetemi
Kollégium: Kolozsvári kollégium, 2009
ősze óta a Bolyai „testvérkollégiuma”. A
partnerkapcsolat keretében a bolyaisok
többször ellátogattak már Kolozsvárra:
részt vettek az ~ által szervezett Erdély
Protestáns Szakkollégiumi Napokon és
az Apafi Kollégiumi Nyílt Napokon,
bekapcsolódtak az ~ szórványműhelyének munkájába, illetve megtekintették a
tordai sóbányát és a segesvári várat.
Cserébe a bolyaisok is jónéhányszor
vendégül látták az apafisokat, akik szintén nagyon élvezték Budapestet. Mivel a
korábbi kapcsolattartók elballagtak a
kollégiumokból, az utóbbi években
szüneteltek a kölcsönös látogatások.
2017 tavaszán azonban sikerült újra

B
Baráti Kör: A Bolyai Kollégium ~e a
magyar tudomány, kultúra és a közélet
ismert személyiségeiből, elsősorban az
IK és a TTK vezető oktatóiból, továbbá
a tudományos fokozatot szerzett egykori
Bolyai-kollégistákból megalakított testület, amelynek célja a →szakkollégium
szakmai működésének segítése. A ~
Alapszabálya szerint a testület feladatai
és hatásköre: (1) a →Kollégiumi Tanács
tagjaira vonatkozó javaslat előterjesztése
a Tanács elnökéhez és társelnökéhez; (2)
a szakkollégium igazgatói tisztségére
beérkezett pályázatok véleményezése;
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bejárat

BEAC
(3) az →igazgató éves beszámolójának
véleményezése; (4) segítségnyújtás a
szakkollégium tanári karának a tudományos felkészítő-oktató munkában, továbbá a szakkollégisták szakmai munkájának és szakmai előmenetelének a támogatása. A ~ tagjainak listáját lásd a
Függelékben.

A ~ témája volt például az abortusz, a
génmanipuláció, a homoszexualitás, az
iszlám, illetve a polgárpukkasztás a
művészetekben. A ~ lehetőséget kívánt
nyújtani mindenkinek, hogy ismereteit,
gondolatait, véleményét e témák kapcsán másokkal megossza, megtanulja
azokat megfogalmazni és kifejezni, jobb
esetben álláspontját akár képviselni is
mások előtt. A ~ célkitűzése hangsúlyozottan nem a vita volt, hanem a beszélgetés: egymás gondolatainak, véleményének, személyiségének megismerése,
egymás meghallgatása. És persze a
legfőbb cél az volt, hogy a kollégisták
jól érezzék magukat, hogy kellemes,
családias, társasági hangulat alakuljon ki
egy-egy ~-n és általában a Kollégiumban. A ~-n esetenként nemcsak a
bolyaisok, hanem az →Angelusz Róbert
Társadalomtudományi
Szakkollégium
néhány tagja is részt vett.
A ~ népszerűségét és résztvevőszámát
tekintve 2005 őszére kinőtte magát. A
megszállott
„bééékások”
ezért
„BÉÉÉKA! – Extra” néven ellátogattak
különféle érdekes, a beszélgetések témáihoz is köthető helyekre: a Szoborparkba, a Terror Háza Múzeumba és a Parlamentbe.
Raffai Péter két féléven keresztül, 2005
őszéig vezette a ~ beszélgetéseit, utódja
Éva Csaba lett, aki szintén egy éven
keresztül látta el ezt a feladatot. 2010
nyarától Bacsó András szervezte a ~-t,
majd 2012 nyarán szervező és érdeklődés hiányában megszűntek az efféle
beszélgetések.

BEAC: Budapesti Egyetemi Atlétikai
Club. A ~ kellemes, szocreál stílusú
főépülete a →Lágymányosi Campustól 5
perc sétára található. Itt sokféle sport
közül lehet válogatni, de a legnépszerűbbek az 1 kredites általános testnevelés órák. A Kollégium focicsapata korábban többször Vadkutyák, majd egy
nyár erejéig Quantum Bitchka, jelenleg
pedig már egy jó ideje Minimál FC
néven szerepel a ~ által negyedévente
megrendezett Lágymányosi Bajnokságban. A ~ további vonzótényezője, hogy
egy Szertár nevű kocsma is üzemel az
épületében (de nem az egész ~ egy
kocsma, mint egyes kollégisták sokáig
gondolták).
BÉÉÉKA!: Kollégistákból verbuválódott „értelmiségi kör”, melyet Raffai
Péter (alias Tatu) hívott életre 2005
tavaszán. A ~ heti rendszerességgel
tartott „beszélgetős” összejöveteleket a
Kollégiumban, melyek minimális ideje
60 perc volt. A ~ olyan aktuális vagy
örökzöld közéleti témákat kínált megbeszélésre, melyek mindennapjaink részei,
és amelyekről mindenkinek garantáltan
vannak gondolatai. A beszélgetések
témája nem volt előre kijelölve, a szervezők az adott találkozó elején egy előre
összeállított témalistáról sorsolták ki azt.

bejárat: A →Nándorfejérvári úti épület
fő~a Nándorfejérvári útra néz. A ~
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beköltözés

biológia szakcsoport

egyben a →portás szolgálati helye,
legfőbb tartozéka pedig a →kártyás
beléptető rendszer.
beköltözés: A kollégisták e folyamat
során nyernek fizikailag elhelyezést a
→Bolyai Kollégium épületében, rendszerint szeptember elején. A mesterszakos hallgatók és a →doktoranduszok
általában kétágyas, az alapszakos hallgatók háromágyas →lakószobában laknak.
Lásd még a →kiköltözés szócikket.
beléptető kártya: Olyan lapocska,
amely tulajdonosának átengedésére
ösztönzi a →kártyás beléptető rendszert.
Sajnos csak alternálva lehet segítségével
ki- és bemenni, és néha magától
inaktiválódik.

Kővári Emese hegedül, zongorán kíséri
Héra Kornélia (BElZeBuB, 2016. május)

Bikás park: A Kollégiumtól negyed óra
sétára található közösségi park. A ~ igen
népszerű a helyiek körében a játszótér, a
nagy füves terület, a street workout és a
kosárpályák miatt. Ha a kollégisták egy
kis pihenésre vagy sportolásra vágynak,
gyakran meglátogatják a ~ot.

belsős: Olyan kollégista, aki a Kollégium épületében lakik (és ezért havonta
→kollégiumi díjat fizet). A ~ kollégistának ugyanolyan jogai és kötelességei
vannak, mint a →külsős kollégistának,
azonban fizetnie kell még a havi
→amortizációs díjat.

biológia szakcsoport: A ~ tagjai 25 éve
szerda esténként tartják a biológus
→szakszemináriumokat,
amelyeket
három fő csoportba lehet sorolni: (1)
külső meghívottak által tartott előadások, kurzusok; (2) a →szakterület tagjainak munkabeszámolói (elsősorban a
diákköri munka vagy a doktori téma
ismertetése, az eredmények megvitatása); (3) adott témákról szervezett vitafórumok vagy ezek két-háromfős, csoportos ismertetése. Ezeken kívül előfordulnak rendhagyó szemináriumok is, amikor egy-egy érdekes könyv, videofilm
stb. kerül terítékre, de a ~ tagjai megvitatnak szakmai és etikai kérdéseket is. A

BElZeBuB: Begubódzás Elleni Zenés
Buli a Bolyaiban, ahol a kollégisták
bemutathatják mennyire tehetségesek a
zenélés terén is. Az első ~ot 2003-ban
rendezték meg, a név Pozsgay Balázstól
származik. Azóta már hagyománnyá
vált, hogy a hangszeren játszó kollégisták fellépnek a ~ keretében, mely általában a félév utolsó →Csütörtök Estéjén
zajlik. A zenés programot eleinte közös
gofrisütés követte, mára ezt felváltotta a
→pizzázás.
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biológia szakcsoport

„bioszos” kirándulás

„Bioszos” kirándulás a Balaton-felvidéken, 2015. október

félévi szemináriumi programba az ELTE
biológus hallgatóinak szervezett „Élő
adás” sorozat, illetve az Élettudományi
Liftbeszéd Fesztivál is beépül. Mindezek a tudományos látókör szélesítése
mellett lehetőséget nyújtanak az előadási
gyakorlat megszerzésére és a vitakészség fejlesztésére is, a külső előadók
pedig betekintést adnak szakterületük
aktuális problémáiba, a kutatások új
irányzataiba. A kötetlen beszélgetések
fő célja a tudományos szemléletformálás. A hallgatóság számos részterületét
képviseli a biológiának (a molekuláris
biológiától a viselkedésökológiáig), így
a ~ szaktanárai arra törekednek, hogy a
félév során lehetőleg változatos témák
kerüljenek sorra. A ~ tagjai 2014 óta az

ELTE biológus TDK-n általuk legjobbnak gondolt előadónak kiosztják a „Bolyai Különdíjat”, amelyhez a Kollégium
nyújt támogatást. A ~ szervezi az úgynevezett →„bioszos” kirándulásokat.
A ~ eddigi tanárainak listáját lásd a
Függelékben.
„bioszos” kirándulás: A →biológia
szakcsoport tagjai által szervezett, az
összes kollégista számára nyitott
→kirándulás. (Utóbbi miatt →Kürti
Jenő igazgató úr jobban szereti bolyais
→kirándulásnak nevezni…) A ~ nagy
népszerűségnek örvend, főleg olyankor,
mikor a Kollégium állja a költségeit. Fő
programja általában a túrázás, de az
13

bólyaavató

blokk
utóbbi években barlangászásra és borkóstolásra is sor került.
A ~ helyszínei a közelmúltban:
2009. április 25.: Bakony
2009. október: Budai-hegység
2010. tavasz: Sas-hegy
2010. október 9.: Vértes
2011. október 29.: Tata
2012. április 14.: Börzsöny
2012. szept. 29.: Hunyadi-sziget (Budafok)
2013. tavasz: Pilis
2013. október 26.: Ipolytarnóc
2014. április 26.: Fülöpháza
2014. szept. 27.: Tisza-tó, kenutúra
2015. március 28-29.: Aggteleki Nemzeti Park, barlangtúrával
2015. október 17-18.: Balaton-felvidék
(Csobánc, Szent György-hegy, Salföld)
2016. április 23-24.: Mecsek, barlangtúrával
2016. október 21-23.: Eger

bolt: Általában a különböző áruk és a
pénz cseréjének színhelye, kollégiumi
szóhasználatban rendszerint élelmiszerüzletet jelent. A kollégisták által legygyakrabban látogatott ~ok az →Aldi és a
→Tesco. Ezeken kívül az Etele út /
Fehérvári út megállónál található egy
Spar, amely azonban az előbbi ~oknál
hamarabb bezár: hétköznap 20 órakor,
szombaton 17 órakor, vasárnap pedig
már 13 órakor. A Sparral szemben áll a
Pajti Pékség. A Nádorliget utca és a
Hauszmann Alajos utca kereszteződésében egy Akciópont Nádorliget nevű
kisebb ~ várja a vásárló kollégistákat,
amely minden nap 6 és 22 óra között tart
nyitva, tehát vasárnap este még a
→Tescónál is tovább vehető igénybe.
Kissé messzebb, a Csonka János térnél
egy Coop és egy Tesco Express, a
→Bikás parknál pedig egy Príma színesíti a ~ok palettáját.

blokk: A →Nándorfejérvári úti épület
→lakószobái ~okba szerveződnek. Egy
~ egy előtérből, két →lakószobából (Cés D-szoba) és egy →középső helyiségből áll.

bólyaavató: Az új kollégisták beavatása
céljából rendezett összejövetel. A
→gólyák számára ez az első közösségi
esemény,
amely ízelítőt
ad
a
→kollégiumi életből. A ~nak fontos
része egy vetélkedő, amely során a
→gólyák csapatokra osztva küzdenek
meg egymással és a szellemesebbnél
szellemesebb feladatokkal. A csapatoknak vicces egyenruhát kell viselniük, és
egy megadott stílusú zenére kell bevonulniuk a →104-es terembe. Ott aztán
elő kell adniuk egy színdarabot (pl.
verses western-regényt vagy Monty
Python-féle királydrámát), majd jönnek
az olyan kifinomult próbatételek, mint a
bekötött szemmel való etetés vagy az
úgynevezett autóverseny. A ~ produkci-

Rendhagyó étkezés a 2015-ös bólyaavatón

14

Bolyai Enciklopédia

Bolyai Kollégium

óit egy kollégistákból álló, közepesen
korrupt zsűri értékeli. A vetélkedő végén
a csapatok megóvhatnak egy-egy eredményt, méghozzá egy (nem mindig)
kőkemény tojásrulett keretében. A ~
csúcspontja a →gólyaeskü, ezzel válnak
igazi kollégistákká a →gólyák.

fogalmat vezetett be ill. tisztázott. Költő,
műfordító, drámaíró, foglalkozott zeneelmélettel és társadalmi kérdésekkel is.
A Kollégium nem róla kapta a nevét.
Bolyai János: (1802—1860) matematikus, hadmérnök. →Bolyai Farkas fia,
Marosvásárhelyen született. Bécsi tanulmányai idején kezdte meg azokat a
vizsgálatokat, amelyek elvezettek az ún.
hiperbolikus geometria elméletének
kidolgozásához. Apja Tentamen… című
könyve első kötetében függelékként
(Appendix) jelentette meg eredményeit
(1832). A Kollégium róla kapta a nevét.

Bolyai Enciklopédia: A →Bolyai Kollégiumról szóló alapmű, melyet a Kollégium megnyitásának ötödik évfordulójára adtak ki 1999-ben. A ~ szerkesztői
Farkas Zénó és Józsi Mihály voltak, de
sok más kollégista is közreműködött az
elkészítésében. Stílusát a Csúdió
(=Creative Studio) első ülésén alakították ki, ekkor született meg az enciklopédia-formátum ötlete, és ekkor készült el
a címszavak listája is. A ~ célja a Bolyai
működésének leírása, a →szakkollégiumi törekvések népszerűsítése, a kollégisták gondjainak és sikereinek bemutatása volt. A ~ néhány példánya megtalálható a Kollégium →könyvtárában.
2010 körül Szabó Ákos ugyan elkezdte a
~ frissítését, de ekkor csak mintegy 50
szócikk készült el. Ezek a →fal.bk-n
belül, egy online felületen érhetők el, és
közülük néhány a →NeSzE!-ben is szerepel. A szerkesztők szándékával ellentétben tehát az 1999-es ~ úgy érte meg a
nagykorúságot, hogy nem született kistestvére – egészen a →NeSzE! mostani
megjelenéséig!

Bolyai Kollégium:
1. Az ELTE 1992-ben alapított természettudományi →szakkollégiuma. Az
alapítók célját az →Alapító Okirat fogalmazza meg, a ~ működését a Szervezeti és Működési Szabályzat szabályozza részletesen. A ~ vezető testületei a
→Baráti Kör és a →Kollégiumi Tanács.
A ~ vezetői: az →igazgató, a →titkárok
és a →kollégiumi tanárok. A ~ működését, fenntartását az ELTE, illetve a ~
saját bevételei biztosítják. Ezek lehetővé
teszik a →kollégiumi tanárok fizetését,
a kollégiumi programok megtartását
(→szakszemináriumok, →Bolyai Konferencia, →Csütörtök Esték) és különböző
kurzusok megrendezését. A ~ címe:
1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
2. Miskolci Egyetem Bolyai Kollégium
(nem →szakkollégium)
3. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium
és Kollégium (Zenta): A zentai Bolyai az
első és egyetlen magyar tannyelvű,
tehetséggondozó, természettudományimatematikai szakirányultságú gimnázi-

Bolyai Farkas: (1775—1856) matematikus, az MTA tagja (1832), a marosvásárhelyi kollégium tanára (1804—1851),
a korabeli erdélyi szellemi élet kimagasló alakja. Tentamen… (I-II., 1832—33)
című művében számos matematikai
15

Bolyai Kollégium Baráti Köre

Bolyai Konferencia

um a Vajdaság területén. Az iskola
2003-ban jött létre. Célja a szakmailag
felkészült, a közösségért tenni akaró
magyar értelmiség kinevelése és megerősítése Szerbiában.
4. Bolyai János Műszaki Szakgimnázium
és Kollégium (Budapest)
Bolyai Kollégium
→Baráti Kör

Baráti

közösen ítélte oda az arra érdemes kollégistáknak az adott tanév első
→Közgyűlése alkalmával. A ~ban nem
részesülhettek az aktuális →Választmány tagjai. 2004 szeptemberében Farkas Zsuzsanna, Rokob Tibor András és
Varga Szilárd kapta meg elsőként a ~at,
a →költözés során végzett szervezői
munkájukért. 2005-ben Kovács Gábor
gazdasági és →rendszergazdai munkájáért, Kelemen Kristóf pedig elnöki és
programszervezői tevékenységéért részesült a ~ban, majd Raffai Péter is
elnyerte a ~at különböző közösségépítő
programok megszervezéséért. A 2008-as
díjazottak Mizsei Réka és Kovács István
voltak, akik a →Bolyai Konferencia, a
→Csütörtök Esték és a →felvételik
lebonyolításával érdemelték ki ezt.
2009-ben Pongrácz András, 2010-ben
pedig Daru János kapta meg a ~at. Ebben az időben hagyomány volt, hogy az
aktuális díjazottak nem jelentek meg
azon a →Csütörtök Estén, ahol épp
megkapták (volna) a kitüntetést. A ~
hagyománya az évek során elhalt. 2015ben →Szalay Péter igazgató és az akkori
→Választmány felélesztette a ~at, melylyel Babinszki Bence, Bognár Gergő és
Dénes Nóra munkáját ismerték el. Az
azóta eltelt két év során azonban ismét
feledésbe merült a ~.

Köre:

Bolyai Kollégiumért Alapítvány: A
Pázmány—Eötvös Alapítvány által
alapított, 1996 májusa óta működő alapítvány, mely 2008 áprilisától közhasznú szervezetként tevékenykedik. Célja
minden olyan tevékenység támogatása,
amely hozzájárul ahhoz, hogy a
→Bolyai Kollégium neve és szakmai
presztízse ismertté és elismertebbé váljon a szakmai közönség körében. A ~
jutalmazza az évenként megtartott
→Bolyai Konferencián a (független
zsűri ítélete szerinti) legjobb bolyais
előadót, továbbá támogatja a tudományos konferenciákra utazó kollégistákat.
A ~ Kuratóriumának elnöke →Galácz
András.
A ~ székhelye: 1117 Budapest,
Nándorfejérvári út 13.
Adószáma: 18156319-1-43
Számlaszáma: Erste Bank 1199110202154174-00000000

Bolyai Kollégium Hallgatói Önkormányzata: →BÖK

Bolyai Kollégiumért Díj: A Kollégiumért végzett kiemelkedő közösségi
munkát elismerő kitüntetés, melyet
Vörös László javaslatára 2004. augusztus 10-én alapított →Galácz András
igazgató és az akkori →Választmány. A
~at az →igazgató és a →Választmány

Bolyai Konferencia: A hallgatók kezdeményezésére 1996 óta minden évben
megrendezett konferencia, melynek
ötlete Járai Antaltól származik. Az első
~t az Alexa Anita által vezetett →BÖK
16

Bolyai Konferencia

Bolyai Konferencia
mek, illetve az ELTE más karainak
hallgatóit is. Rendszerint nagyszámú
jelentkező közül a beküldött absztraktok
alapján kerül kiválogatásra a körülbelül
30 előadó valamint azok, akik posztert
mutatnak be. A meghívott előadók a
tudomány és művészet széles területeit
fedik le, és közérthető előadásokkal
tágítják a hallgatóság látókörét.

Poszterek a XXI. Bolyai Konferencián (2016)

szervezte meg azzal a szándékkal, hogy
egy olyan találkozót keltsen életre, amelyen az ország →szakkollégiumainak
diákjai megismerhetik egymás érdeklődési körét. A kezdeményezés nagy sikert
aratott, amit évről évre bizonyít a résztvevők magas száma és az, hogy azóta a
Bolyai példáját más →szakkollégiumok
is követték sikeres rendezvényekkel
(többek között 1996-tól a Korányi Frigyes Tudományos Fórum, 2000-től az
Eötvös Konferencia és 2015-től az Illyés
Multidiszciplináris Konferencia).

Mérő László plenáris előadása
a XXI. Bolyai Konferencián (2016)

2013-tól plenáris előadásokra is sor
kerül, melyeket eddig a tudomány olyan
jeles alakjai tartottak, mint Szemerédi
Endre matematikus, Barabási AlbertLászló fizikus, Bojár Gábor fizikus,
Vámos Miklós író, Nádasdy Ádám
nyelvész, Frei Zsolt asztrofizikus, Mérő

A XXI. Bolyai Konferencia közönsége (2016)

A ~ legfőbb ismérve az interdiszciplinaritás, melynek jegyében a
rendezvényre meghívjuk az ország minden →szakkollégiumát és más egyete17

Bolyai League

Bolyai Lexikon

László matematikus, Vadász Gergely
fizikus, Szathmáry Eörs biológus és
Káel Csaba filmrendező.
A ~t szervező kollégisták nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az előadások
mellett kötetlen programokat is biztosítsanak a résztvevőknek. A közös vacsora,
társasjáték, foci, teaház, zenés közösségi
est, minden évben kiváló alkalom a
kollégiumok és a kollégisták közti kapcsolatépítésre, a →Bolyai Kollégium
bemutatására.
A ~ lebonyolítását a kollégisták végzik,
így a rendezvény kiváló lehetőséget
nyújt a szervezési gyakorlat megszerzésére is.

légiumban. A ~ félévente kerül megrendezésre más kollégiumok meghívásával.
Az
→Eötvös
Collegium
és
a
→Nándorfejérvári úti Kollégium szinte
mindig meg is jelenik a ~-en, és az
utóbbi időben így tett a Szent Ignác
Jezsuita Szakkollégium is. Szintén minden évben meghívást kap a ~-re az
→Illyés Sándor Szakkollégium és a Bibó
István Szakkollégium is, akik egyelőre
változatos kifogásokkal éltek. A házigazda Bolyai két-három csapatot szokott
kiállítani ~-re. A csapatok két kategóriában nevezhetnek: „csak lányok” és „nem
csak lányok”. Ez előbbi kategória megnyerése egyelőre várat magára. A ~-nek
szerves részét képezi a zsíros kenyér
plusz sör kombináció, illetve a hivatalos
programot követő sörös foci kifulladásig.
Bolyai Lexikon: A kollégisták alkotásait gyűjtő elektronikus könyvtár, amelyet
Raffai Péter talált ki és hozott létre
2004-ben a Kollégium →szerverén. A
~on belül külön (tudományágak szerint)
gyűjtötték a kollégisták szakmai műveit
(publikációkat, TDK-munkákat, diplomamunkákat, a →Bolyai Konferencia
diasorait stb.), és külön alkönyvtár tartalmazta a nem szakmai műveket (rajzokat, verseket, fotókat, poénokat, stb.).
Utóbbin belül két könyvtár kiemelendő.
A „Gondolat” mappába kerültek azon
művek, melyek ugyan nem köthetőek
TTK-s szakmai tevékenységhez, mégis
az agytekervényeket mozgatják meg,
mint például fejtörők, gondolkodtató
írások, vagy egyes bolyaisok büszkén
felvállalt társadalomtudományi(!) dolgozatai. A „Lélek” könyvtárba pedig a

Bolyai League (rövidítve BL): A Kollégium rangos focikupája, amely nem
keverendő össze nemzetközi kistestvérével. Az első ~ nevű eseményt Csóka
Győző szervezte meg 2009-ben, bár
(névtelen vagy más nevű) focikupa
valószínűleg korábban is létezett a Kol18

Bolyais Társasjáték

bödönke

kollégisták művészi hajlamainak áldásos
tevékenységéből eredő alkotások kerültek be. A ~ önszerveződő jellegű volt, és
a benne szereplő alkotásokat minden
kollégista megtekinthette. A ~ egyik
célkitűzése az volt, hogy archívumként
működjön a későbbi kollégisták számára, hogy utólag meg lehessen ismerni
belőle a korábbi kollégisták munkáit és
személyiségét. 2005 őszétől Kramarics
Áron vitte tovább a ~t, a kezdeményezés
azonban nemsokára elhalt. A ~ ma is
elérhető a kollégisták számára a
\\center.bolyai.elte.hu\lexikon_anyag\
címen, bár már évek óta nem frissítette
senki.

hogy a →25. évfordulóra készül hozzá
egy kiegészítő pakli.
Botó: A ~ a →felvételi egyik eseménye.
Ennek során a felvételizőknek egy kérdéssort kell kitölteniük a Kollégiumról.
Mint a ~ eredete, úgy a ~ kérdéseinek
egy részére adandó válasz is a múlt
homályába vész, de nem baj, a felvételizők úgysem tudják… A ~nak semmi
hatása nincs a felvételre, csak szórakoztató program – főleg a kollégistáknak.
bödönke: Kétfülű korsó, melynek fontos szerep jut a →Bödönke új tagjainak
felavatása során: a ~be kerül a vörösbor,
amelyből minden új →Bödönke-tagnak
kortyolnia kell. Az első ~t Alexa Anita,
Bojtos Tünde és Kis-Petik Katalin vette.
A ~ jelenlegi lelőhelye év közben a 419es →raktár.

Bolyais Társasjáték a Folyosóbulin,
2015. október

Bolyais Társasjáték: A Kollégium
→alapításának 20. évfordulójára a kollégisták által készített társasjáték, négy
alkotójának neve a múlt ködébe vész. A
~ célja az egyetem és sok más izgalmas
akadály bevétele és végül a vizsgázás.
Aki először eléri a 4,5-öt, az nyer, de
általában a többi résztvevő sem marad
szomjas. A ~ népszerűségét mutatja,

A kétfülű korsó

19

Bödönke

Bödönke-eskü

Bödönke-avatás, 2017. június. Az új Bödönke-tagok balról jobbra: Damásdi Gábor, Veszeli Máté,
Sztanó Gábor, Molnár Anna, Gyarmati Máté, Dankovics Attila, Mihálykó András, Bagoly Attila.
A képről hiányzik: Broda Balázs, Mezei Zoltán, Vértesy Gáspár.

Bödönke: A Bolyais Öregdiákok Önszervező Körének nem hivatalos, de
közkedvelt és általánosan használt elnevezése, mely Fülöp Tamástól származik.
A hagyományos definíció szerint azok a
kollégisták lehetnek a ~ tagjai, akik az
MSc-diplomájuk megszerzésekor kollégisták voltak vagy →doktoranduszként
kerültek be. A ~ 1996-ban alakult azzal
a céllal, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat a Kollégium és volt tagjai között.
Az első ~-avatást Alexa Anita, Bojtos
Tünde, Kis-Petik Katalin, Tóth Tamás
és Balog Erika szervezte. Mára már

hagyományosnak tekinthető szertartása
alakult ki az új tagok felavatásának: a
tanév végén tartott ~-esten adja át a
→Választmány a tagságot igazoló oklevelet a távozóknak, akik a →bödönkéből
vörösbort kortyolnak, lábukra pedig
jelképes →útilapu kerül.
Bödönke-eskü (írta Fülöp Tamás és
Takács Gábor 1996-ban):
Én, Bödönke Ödön, ki nemesedett csütörtöki előadásokon, edződött a szemináriumon, átverekedte magát elmosat20

BÖK

A bűvös vadász

lan edényhalmokon, fogadom, hogy a
messze földön híres Bolyai Kollégium
nevét öregbítem, emlékét pedig megőrzöm, mint névadónk, Bödönke a zsírt.
Fogadom, hogy a Bödönke tagjaként a
Kollégium hagyományait továbbra is
ápolni fogom, jobban, mint a kertet. Ha
ezen eskümet megszegem, akadjak le,
mint a bolyai1.

gukban foglalják többek között az
→amortizációs
díjat
és
a
→vendégfogadás árát. A ~ban lévő
pénzösszeg felhasználásáról a gazdasági
elnökhelyettes és az elnök közösen rendelkezik. A ~ tartalmát a Kollégium
zavartalan működésére (például a
→mosogatási ügyelet honoráriumaira)
és közösségi programok szervezésére
költi a →BÖK. A gazdasági elnökhelyettes elektronikusan nyilvántartott
számlákon regisztrálja a kollégisták kiés befizetéseit.

BÖK: A Bolyai Kollégium Hallgatói
Önkormányzata (röviden Bolyai Önkormányzat, még rövidebben ~), melynek minden kollégista alanyi jogon
tagja. Legfőbb döntéshozó szerve a
→Közgyűlés. A ~ első Alapszabályát
Fülöp Tamás, Takács Gábor és Tóth
Tamás írta meg, és az alakuló
→Közgyűlés fogadta el 1995. február
23-án. Eszerint a ~ célja, hogy ellássa a
Kollégium tagjainak érdekképviseletét a
hallgatókat érintő kérdésekben, és hozzájáruljon a Kollégium szakmai és közösségi életéhez. A napi ügyeket a ~
csúcsszervezete, a →Választmány intézi,
melyet a →Közgyűlés választ meg demokratikusan.

buli:
1. Oldott hangulatú zenés-táncos mulatság, általában valamely neves alkalom
(→bólyaavató, vizsgaidőszak eleje és
vége, születésnap, →Mikulás stb.) ürügyén. Lásd még: →Folyosóbuli,
→BElZeBuB, →ViKeND, →ViZIT.
2. Általánosságban bármely, nem kizárólag szélsőségektől mentes együttléti
forma, mely a résztvevők számára pozitív érzelmi állapot előidézését szolgálja.
Társadalmi szempontból nem okvetlenül
kívánatos jelenség (→vandalizmus).

BÖK-csoki: A →BÖK saját gyártású
csokoládéja. Összetétele: 100 g Boci
csoki, 5 g speciális csomagolás. A fenti
recept Farkas Zénó találmánya. Jelenlegi
felhasználása: a közfeladatokat és szerveznivalókat magukra vállaló kollégisták (például a →felelős rendszer tagjainak) megjutalmazása.

A bűvös vadász: Carl Maria von Weber
háromfelvonásos operája, amelyet a
kollégisták 2016 tavaszán a →Csütörtök
Esték keretében tekintettek és hallgattak
meg az Erkel Színházban. A német
nyelvű, kissé elvont darabot a kollégisták vegyesen fogadták, de sokuk valószínűleg egyetértett a Fidelio kritikájával: „Zsótér Sándor rendezése sok mindennel próbálkozott. (…) A testhez
simuló jelmezű férfiak inkább a csúnya
kategóriába tartoznak; a lányok – akár
csinosak, akár nem – tramplik, s a

BÖK-kassza: A →BÖK a Kollégiumtól
különálló költségvetéssel is rendelkezik,
vagyona a ~ban található. A ~ bevételeit
a féléves kivetések adják, amelyek ma21

csocsó

Csütörtök Esték

testiség áthatja az egész darabot, különösen a tömegjeleneteket.” A mű
emészthetőbbé tétele végett az előadás
utáni →Csütörtök Estére ellátogatott az
egyik fellépő énekes, Cser Krisztián, aki
fizikusi diplomája mellett korábban
növénybiológiai doktori tanulmányokat
is folytatott.

gium →104-es terme. A ~en jelen vannak a kollégisták (→jelenléti ív) és a
→kollégiumi tanárok, de a rendezvény
nyitott minden érdeklődő számára.
A ~ célja, hogy a kollégisták találkozzanak kiemelkedő személyiségekkel, nem
csupán természettudósokkal, hanem
írókkal, politikusokkal, gazdasági szakemberekkel, egyházi személyiségekkel,
szembesüljenek a tudomány vagy a
társadalom szempontjából érdekes és
aktuális kérdésekkel. A más területek
megismerése mellett fontos az előadó
személye, életútjának tanulsága is.
A kollégisták javaslatot tehetnek a ~
előadóira, a beérkezett javaslatok közül
pedig szavazással dönthetik el, hogy
kiket látnának és hallanának a legszívesebben. A ~et szervező kollégisták a
felkéréseknél igyekszenek figyelembe
venni a kollégisták többségének preferenciáját.

Cs
csocsó: Asztali labdarúgás, a III. sz. óta
népszerű, stratégiai elemeket is tartalmazó küzdősport, melynek során speciális játékasztalon, rudakra szerelt harcosok kétirányú mozgatásával küzdenek a
játékgolyó (korábban ürgekoponya)
birtoklásáért. A játék célja a golyó játékasztalon kívüli kosárkába juttatása
(gól). A játék űzésére a Kollégium
→konyhájának hátsó részében található
~asztalon nyílik lehetőség. Az asztalt az
→Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium vette 2009-ben a
→Bolyai Kollégium felé meglévő (vécépapírból és egyéb tisztálkodási dolgokból fakadó) tetemes adósságának rendezése érdekében.
Csütörtök Esték: A Kollégium
→alapítása
óta
létező,
heti
rendszerességű interdiszciplináris előadássorozat, a Kollégium legfontosabb
programja. Az előadások szorgalmi
időszakban csütörtökönként este 18 óra
15-kor kezdődnek, diszkusszióval együtt
kb. másfél órásak. Helyszínük a Kollé-

Farkas Bertalan mesél a Csütörtök Esték
keretében, 2017. március

A Kollégium és a ~ presztízsét mutatja,
hogy a felkért neves előadók általában
szívesen fogadják a ~re való meghívást.
Ennek köszönhetően olyan híres személyiségek tartottak már előadást a ~
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Csütörtök Esték

Derényi Imre

keretében, mint Göncz Árpád, Sebestyén
Márta, Sólyom László, Erdő Péter,
Habsburg Ottó, Jókai Anna, SzegedyMaszák Mihály, Romsics Ignác, Cser
Krisztián, Jankovics Marcell, vagy a
természettudósok közül Lovász László,
Almár Iván, Sohár Pál, Csurgay Árpád,
Frei Zsolt, Csányi Vilmos, Farkas Bertalan és még sokan mások.

D
defenesztráció:
1.
(történet)
Az
egyik
őszi
→Folyosóbuli során a hangulat a tetőfokára hágott, és a kirobbanó lendületű
→buli során a résztvevők egy történelmi
eseményről emlékeztek meg: az 1618-as
prágai defenesztrációval kezdődött a
harmincéves háború, ennek tiszteletére
(többek között) kések repültek ki az
ablakon a Kollégium →sportpályájára.
A prágai tanácsosokhoz hasonlóan a
kések sem úszták meg sérülések nélkül a
történelmi tettet.
2. (számítástechnikai szleng) Megszabadulás a Windows operációs rendszertől.

Jankovics Marcell előadása a Csütörtök Esték
keretében, 2017. április

Derényi Imre (sz. 1970): egyetemi
tanár, 2017-től a →Baráti Kör elnöke.
1994—1997-ig →külsős kollégista volt.
1994-ben szerzett fizikus diplomát,
1997-ben PhD-fokozatot az ELTE-n.
Munkahelyek, beosztások: University of
Chicago (USA), tudományos munkatárs
(1997—1999); Collegium Budapest
(2000); Institut Curie (Párizs), Marie
Curie-ösztöndíjas (2000—2002); ELTE
Biológiai Fizikai Tanszék, adjunktus
(2002—2007), docens (2007—2012),
egyetemi tanár (2012—); az MTAELTE Lendület Biofizikai Kutatócsoport vezetője (2011—2016).
Kutatási területek: molekuláris motorfehérjék elméleti vizsgálata; polimer- és
membrándinamika;
fehérjedinamika;
komplex hálózatok szerkezete és dinamikája; evolúcióbiológiai jelenségek.

A kollégisták a →fal.bk felületén szavazhatnak a nekik legjobban tetsző előadás(ok)ra, és a legtöbb voksot kapó
vendég elnyeri „A félév legjobb előadója” címet és mellé egy üveg bort.
A ~ programját az utóbbi években színházi előadások, opera (→A bűvös vadász) és az Egis Gyógyszergyár Tudományos és Technológiai Központjának
meglátogatása is színesítette. Általában
a ~ félévbeli első alkalmán zajlik a
→Közgyűlés, a félév utolsó előadását
pedig a →BElZeBuB és a →pizzázás
helyettesíti.
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dohányzás

Eötvös Collegium

Tudományos fokozatok: habilitáció,
ELTE (2005); az MTA doktora (2006).
Tudományos díjak: Bródy Imre-díj
(Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 2003);
Burgen-díj (Academia Europaea, 2006);
Fizikai Díj (MTA, 2006).

nek, a Kollégiumban pedig a fiatal generációk tudományos és lelki pesztrálását
végzi. A ~ok képzésük idejére, de legfeljebb nyolc szemeszterig lehetnek a
Kollégium tagjai.

dohányzás: Ez a fogalom hagyományosan ismeretlen a bolyaisok körében. Már
1994 őszén, az első tanévnyitó utáni
→Közgyűlésen szóba került a ~, de
kiderült, hogy egyetlen kollégista sem
dohányzik. Erre jót nevettek, és összeszedték a hamutartókat. A következő
évben felvettek közül ketten a mellékhelyiségben hódoltak a ~ szenvedélyének,
de ők fél év elteltével távoztak az
→átlaguk miatt. A →költözéssel járó
bővülés során ismét érkezett egy-két
dohányos a Kollégiumba, az új épület
többi kollégiumának lakói körében pedig ténylegesen elterjedt volt a ~. A
kollégiumi főigazgató utasítására ezért
az épület minden lépcsőfordulójában
kijelöltek egy ablakos helyiséget dohányzónak. Később az épület előtti
részre korlátozták a ~t, ez ma is érvényes. 2010-ben már szerepelt a
→Botóban a „Melyik szenvedélynek
nem hódolnak a bolyaisok?” kérdés. Az
utóbbi években legfeljebb egy-két
bolyais dohányzott rendszeresen. Nem
állítható tehát, hogy a Kollégium teljes
mértékben nemdohányzó (volt), de a
bolyaisok büszkén őrzik a ~tól mentes
közösség hagyományát.

E

embléma: Hosszas vajúdás után 1998
őszén készült el a Kollégium arculatterve, amelynek lényeges eleme az ~. A
terveket a Képzőművészeti Főiskola
diákjai készítették, ezek közül lett kiválasztva a Képes Krónikában található
írnokábrázolás stilizált íróasztala, amely
Horváth Balázs alkotása.

doktorandusz: Doktori ösztöndíjas
kollégista. A ~ az ELTE TTK vagy IK
Doktori Iskolájában tesz eleget tanulmányi, kutatási és oktatási kötelezettségei-

Eötvös Collegium: Az ELTE legrégebbi, 1895-ben alapított →szakkollégiuma
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felelős rendszer

extra kurzus
(nevének rövidítése: EC). Tagjainak
kétharmada bölcsész, de TTK-s, IK-s és
TáTK-s hallgatói is vannak. A Bolyai
különösen jó kapcsolatot alakított ki az
~mal. Ennek legfőbb oka a közelség
(villamossal 4 megálló) és az ~ saját
szórakozóhelye, az Estike. Gyakran
szerveződnek közös foci- és röplabdameccsek, és kölcsönösek a meghívások
egymás sporteseményeire is (→Bolyai
League, Eötvös Majális). Bár mindkét
→szakkollégiumnak vannak olyan tagjai, akik a másik intézményben →külsős
tagsággal rendelkeznek, egyfajta egészséges rivalizálás mégis tapasztalható az
~ és a Bolyai között.

tölthető ki a →félévértékelés űrlapja, és
Bognár Gergő 2009-2010-es munkájának köszönhetően itt található az online
szavazások felülete (például a félév
→Csütörtök Estéinek legjobb előadója),
valamint a jelenlegi és volt kollégisták
adatbázisa is. A ~-n keresztül lehet módosítani a →felhasználói fiókhoz tartozó
jelszót, illetve itt lehet fel- és leiratkozni
a Kollégium levelezőlistáira/-ról is. A ~ról letölthető a Kollégium →emblémája
és ELTE címere különböző formátumokban. Szintén megtalálható itt az
1999-es →Bolyai Enciklopédia digitális
formában, illetve a Szabó Ákos által
2010 körül elkezdett (de be nem fejezett) online Enciklopédia szócikkei is.
Korábban a ~-n működött a Kollégium
→könyvtári adatbázisa és online
kölcsönzőrendszere is, ezek újraindítása
folyamatban van.

extra kurzus: A szokásos egyetemi
órákon túlmutató, azoktól eltérő témájú
szeminárium, melyet a Kollégium minden félévben meghirdet, és az NTPSZKOLL pályázatból finanszíroz. Az
aktuális ~ témáját a kollégisták szavazással döntik el, és annak megfelelően
hívnak meg egy-egy előadót. Az utóbbi
félévekben filozófia, vizuális kommunikáció, LaTeX és családpszichológia
szerepelt az ~ témái között. Az ~ nem
kötelező, de aki jelentkezik, annak illik
bejárnia rá a félév során.

faliújság: A →Nándorfejérvári úti
épület negyedik emeletén a →titkárság
melletti fachok szomszédságában, az
ötödiken pedig a →konyhával szemben
található a Kollégium egy-egy ~ja
(előbbi közös az Angelusszal). A ~okon
megtalálható például a →felelős rendszer táblázata és az aktuális szobabeosztás.
felelős rendszer: A Kollégium kaptártudata, vagy →StarCraft-os kifejezéssel
élve az Overmind. A ~ korábban úgy
működött, hogy a sok állandó feladat
felelőseit az év eleji →Közgyűlésen
jelölték ki, a munkájukat pedig anyagilag vagy →BÖK-csokival honorálta a
közösség. A jelenlegi ~t Zöldi Miklós
alakította ki 2015-ben, hogy minden

F
fal.bk: A Kollégium →honlapján található belső honlap, amelynek tartalma
csak a Kollégium tagjai számára érhető
el, felhasználói azonosítás után. A ~-n
25

félévértékelés

felvételi követelmények

kollégista jobban kivegye a részét a
mindennapi feladatokból. Az átláthatóság kedvéért a ~ egy táblázatban is manifesztálódik, melyet a →Választmány
e-mailben küld ki a kollégistáknak,
illetve nyomtatott formában kihelyez a
→faliújságokon és a →konyhában is. A
~ megannyi feladata az alábbi főbb
csoportokba sorolható: Tisztaság és
Rend (TRend), Közösség, Külügy és
Propaganda,
Konyha,
Informatika,
Szakmai Programok.

jai közé tartozik az →igazgatóval és a
→kollégiumi tanárral folytatott beszélgetés, játékok, →Botó, a →Kiss család
története, városnézés, 2009 óta pedig a
kollégisták által szervezett szakmai
elbeszélgetés. A kollégiumi felvételről a
felvételi bizottság dönt.

félévértékelés: A kollégisták kötelesek
minden félév végén beszámolni az adott
féléves teljesítményükről. A ~ során az
→átlagon kívül meg kell adni például a
nyelvtudásbeli előrehaladást, a szakmai
olvasmányokat, a kulturális szabadidős
tevékenységet, a következő félévre vonatkozó vállalásokat, be kell vallani a
→Csütörtök
Estékről
és
a
→szakszemináriumokról való hiányzásokat, illetve kérni lehet a →kollégiumi
tagság folytatását. A ~ űrlapja a →fal.bk
felületén tölthető ki.

Közösségi program a 2016-os felvételin

felvételi követelmények: A →Bolyai
Kollégium →felvételijére az alábbiak
jelentkezhetnek: leendő elsőéves hallgatók, akik felvételt nyertek az ELTE TTK
és IK bármely szakára (a tanárképzést is
beleértve); az ELTE TTK és IK bármely
szakának legalább másodéves nappali
tagozatos hallgatói, akiknek a tanulmányi →átlaga a →felvételit megelőző
félévben elérte a 4,5-öt; az ELTE TTK
és IK →doktoranduszai. A jelentkezők
felvételi pályázatának a szokásos személyi adatokon kívül tartalmaznia kell az
alábbiakat: két tanári vagy kutatói ajánlólevelet; nyelvtudást, tudományos tevékenységet,
versenyeredményeket,
díjakat
igazoló
dokumentumokat
(amennyiben vannak); felsőbbéves hallgatók esetén a legalább 4,5-ös tanulmányi →átlag igazolását; →doktoranduszok esetén a diploma fénymásolatát

felhasználói fiók: A ~ segítségével
lehet használni a →géptermi számítógépet és a →nyomtatókat, ezzel lehet bejelentkezni
a
→fal.bk-ra,
és
tárhelyszolgáltatás is jár hozzá. A Kollégium minden tagja és alkalmazottja
jogosult ~ létesítésére, igényelni a
→rendszergazdáktól lehet.
felvételi: Az új kollégisták kiválasztását
szolgáló, kétnapos augusztusi rendezvény, amelynek során a bolyaisok megismerkednek a jelentkezők szakmai és
emberi oldalával. A ~ állandó program26

Filmklub

Filmklub

és a kutatási téma rövid ismertetését. A
tanulmányi versenyeken való eredményes szereplés és a tudományos kutatásban való részvétel ugyan nem tartozik a
~ közé, de mindenképpen előnyt jelent a
felvételnél.

trilógiákat, illetve a Stephen King-féle
hatórás Végítéletet tekintették meg.
5. Csóka Győző 2008 és 2010 között
szervezett ~ot változatos felhozatallal, a
filmeket eredeti nyelven, felirattal megtekintve.

Filmklub:
1. Magyarfalvi Gábor és Zsuzsa szervezésében 1995-ben alakult meg a Bolyai
~. A →Csütörtök Esték után eleinte az
→Amerikai út 96. →társalgójában,
majd az előadóteremben voltak filmvetítések. A ~ néhány év múlva megszűnt.
2. 1998. december 31-én alakult meg a
második Bolyai ~, nagyrészt a december
6-i →Mikulás-ünnepségen bemutatott
The True Taelapow Story című film
hatására. Célja a kollégiumi filmélet
fellendítése volt színvonalas alkotások
bemutatásával és saját filmek készítésével. Első produkciója az 1999. január 3án bemutatott Szilveszteri lidércnyomás
volt.
3. A Gáspár Merse által szervezett ~on
(2004 előtt) többnyire klasszikusnak
számító művészibb filmeket, filmtörténeti szempontból fontos és érdekes régebbi filmeket láthatott a nagyérdemű.
4. 2004-2005 környékén több féléven
keresztül Raffai Péter (Tatu) szervezte a
~ot, különböző tematikák köré csoportosítva a filmművészet gyöngyszemeit. A
filmes kultúrában járatlanabb kollégisták
például alapműveket nézhettek meg az
ún. „kommersz” ~ keretében, az ínyenceket pedig többek között az „elmés” és
a „sorsfordító” ~ várta. Tatu nyaranta
→pizzázással
egybekötött
filmmaratonokat is szervezett, melyeken
például a Mátrix- és A Keresztapa-

Csillagok háborúja maraton, 2016. január
(éppen a negyedik rész kezdődik: Egy új remény)

6. Kovács Bence igényes „mainstream”
filmeket és elgondolkodtató művészfilmeket vetített (2010—2012), és a ~ot
népszerűsítő e-mailjei is remekműszámba mentek.
7. 2012-ben Kiss Dániel (Mágus) szervezett néhány alkalomnyi ~ot, ahol
lazább, de még nem „zs-kategóriás”
filmeket lehetett látni.
8. A legutóbbi, 2013 tavaszától 2017
tavaszáig rendszeresen megtartott ~
szervezője Nagy Dániel (Tapír) volt, aki
sosem volt rest minőségi darabokkal
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Folyosóbuli

fizika szakcsoport
szórakoztatni az érdeklődőket. A ~ kedd
esténként 20 órától kezdődött, és nagyban hozzájárult a kollégisták egészséges
jellemfejlődéséhez. A ~ résztvevői 6-10
film közül szavazással döntötték el,
melyik két film kerüljön terítékre aznap.
A második film gyanúsan sokszor ninjás
vagy szörnyes volt, melyet egy legfeljebb 25 perces rövidfilm követett ráadásként. A félévek végén Tapír emailben körbeküldött a kollégisták számára egy kvízt a filmekkel kapcsolatban, és a legtöbb pontot kapó személyek
tudását sörrel jutalmazta. Nagy T. Dániel munkásságát az utolsó általa szervezett ~on a filmkritikusok körében hőn
áhított Aranytapír Díjjal jutalmazták,
melynek díjátadó gáláján Tapír nem volt
kiöltözve, de cserébe jól megoldotta a
számára összeállított tesztsort. Tapír
2017 júniusában PhD-hallgatói éveit
befejezvén kiköltözött a Kollégiumból,
és a ~ szervezését Erdélyi Dániel (a
Kölyök) vette át.

ára meghívott előadók érkeznek, egy
másik egyharmadukon a ~ot vezető
tanár tart előadást, a fennmaradó időpontokat pedig a kollégisták produkciói
töltik ki. A ~ átlagos létszáma 6-8 fő, a
szemináriumok alapvetően jó hangulatban telnek, de néha problémák adódnak
az időkeret betartásával. A ~ szemináriumainak helyszíne hagyományosan a
→104-es terem.
A ~ eddigi tanárainak listáját lásd a
Függelékben.

Folyosóbuli, 2015. október

Folyosóbuli: A →Bolyai Kollégium
egyik híres rendezvénye. A →költözés
utáni években még spontán szerveződtek
az első ~k (például szilveszterkor), és az
esemény már akkor is meglehetősen
megosztó volt a kollégisták körében. A
2009. februári ~t Kovács Bence szervezte meg. Némelyik ~ra lányokat is sikerült átcsábítani az →Eötvös Collegiumból, és a programot táncverseny, folyosói →pingpong illetve sörpong színesítette. 2013 októberétől 2015 tavaszáig
Illés Tamás és Zöldi Miklós fővédnökségével, félévente került megrendezésre
a ~. 2015 tavaszán úgy tűnt, hogy az
lesz az addigi szervezők utolsó ~ja, ezért

Az utolsó és feltehetően rekordszámú nézőt
bevonzó Tapír-filmklub, 2017. május 23.

fizika szakcsoport: Az utóbbi években
a ~ →szakszemináriumainak kb. 30%28

földtudomány szakcsoport

füst

apait-anyait beleadtak a szervezésbe.
Már két hónappal a rendezvény előtt
folytak az előkészületek, italvásárlás és
ismerősök meghívása, egyaránt százas
nagyságrendben. Végül kb. 80 ember
fordult meg az eseményen, ezzel a
résztvevők száma alapján a 2015. tavaszi alkalom tekinthető a ~k csúcsteljesítményének. A társaságnak éjjel 2-ig
volt engedélye bulizni, de akkor még
legalább 30 ember „masszívan nyomta a
veretést”. Néhány aludni kívánó bolyais
le szerette volna zárni a ~t, az egyikük
például erőszakosan próbálta lecsavarni
a hangerőt. Erre pár bulizó vendég kemény szóváltások közepette a szobájukba kergette a tüntetőket, így a ~ még fél
órán át tarthatott. Ezen ominózus ~t
követően tapintható volt a feszültség a
Kollégiumban, amely pro és kontra
táborra szakadt szét. Összehívtak egy
→Közgyűlést is, amely egy parázs vita
után abban állapodott meg, hogy a ~nak
helye van, csak szigorúbb kereteket kell
neki biztosítani. A ~t azóta is (majdnem)
minden félévben megszervezik: a Kollégium saját DJ-je szolgáltatja a minőségi
zenét, és egész este saját szervezésű
italpult üzemel a résztvevők jó hangulatának fenntartására. A bolyaisok mindig
szeretettel várják a ~ra barátaikat és a
többi →szakkollégium (főleg az
→Eötvös Collegium) tagjait is.
Lásd még: →defenesztráció.

és környezettudomány mesterszakos
hallgatók tartozhatnak ide. Ennek ellenére általában alacsony a ~ létszáma: a
2016/2017-es tanévben 9 fő volt, ebből
4 földtudományi alapszakos, 2-2 geológus és geofizikus mesterszakos, illetve
egy csillagász mesterszakos. Mivel a
hallgatók érdeklődésüket, specializációjukat tekintve igen eltérő adottságokkal
és elvárásokkal jellemezhetők, igen
különböző szakterületek művelői fordulnak
meg
előadókként
a
→szakszemináriumi foglalkozásokon. A
szemináriumi alkalmak javarészt a Kollégium épületében, annak is a sajátos
kaotikus atmoszférájú 5. emeleti
→társalgójában zajlanak. Ezeken jelentős szerepet kapnak a meghívott előadók
mellett a hallgatók szakmai (diákköri,
szakdolgozati, doktori, egyéb önálló)
munkái is. A →szakszemináriumi alkalmakat terepi →kirándulások is színesítik.
A ~ eddigi tanárainak listáját lásd a
Függelékben.
függöny: Az ablak eltakarására szolgáló
többfunkciós eszköz. Megakadályozza
illetéktelenek betekintését a szobába, a
kollégista kitekintését a Kelenföldi
Erőműre vagy az →általános iskolára,
véd a nap hatásaitól (hasra sütés) és a
külvilág zajait is tompítja. Ezek a hatások tetszés szerint szabályozhatók a ~
elhúzásával.

földtudomány szakcsoport: A Kollégium
tagjainak
legheterogénebb
→szakszemináriumi csoportja, ugyanis
földrajz, földtudományi és környezettudományi alapszakos, geológus, geofizikus, geográfus, meteorológus, csillagász

füst: Levegőben diszpergált szilárd
részecskék halmaza, amelyet bizonyos
→konyhai műveletekkel (pl. kenyérpirítás) viszonylag könnyen létre lehet
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hozni. A ~ legfőbb feladata, hogy beindítsa a →tűzjelzőt.

szakpublikációja jelent meg, zömmel
nemzetközi folyóiratokban. Egyéb publikációi
harmadidőszaki
Cephalopodákkal, tudománytörténeti és
módszertani témákkal kapcsolatosak. A
hazai témákhoz kapcsolódóan kutatómunkát végzett Németországban, Lengyelországban, Nagy-Britanniában és
Olaszországban,
továbbá
KeletAfrikában (Kenyában és Tanzániában).
Tudományos munkáját a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 2013-ban
Akadémiai Tudományos Díj, 2016-ban
Eötvös Koszorú odaítélésével ismerte el.
Az
Egyetemen több
szervezésiadminisztratív funkciót is vállalt. Különböző testületek (Tanszékcsoporti,
illetve Intézeti Tanács, Kari Tanács,
Egyetemi Tanács) választott tagjaként
aktívan közreműködött az ELTE, illetve
a
Természettudományi
Kar
és
→szakterülete működésének alakításában. 1994 és 1997 között a TTK tudományszervezési dékánhelyettese volt.
Ebben a minőségben komoly szerepet
vállalt az új, iskola rendszerű doktori
képzés megszervezésében, a PhD-vel,
mint az egyetlenné vált tudományos
fokozattal kapcsolatos szabályos tevékenységek kiépítésében, valamint a
habilitáció rendszerének, szabályainak
kialakításában. E munka elismeréseként
az Egyetem 1997-ben Pro Universitate
kitüntetésben részesítette.
Alapító tagja az 1992-ben a TTK
→szakkollégiumaként
létrehozott
→Bolyai Kollégiumnak. Először a földtudományi szaktanári funkciót látta el,
majd
1999.
január
1-jétől
→igazgatóként váltotta →Kondor Imre
alapító igazgatót. 2004-ben, a Kollégium

G
Galácz András (sz. 1944): professzor
emeritusz, 1999—2004 között a
→Bolyai Kollégium →igazgatója, jelenleg a →Bolyai Kollégiumért Alapítvány
kuratóriumának elnöke.
Az ELTE TTK-n végzett 1968-ban,
geológus szakon. 1972-ben szerzett
egyetemi doktori fokozatot, 1987-ben
lett a földtudomány kandidátusa, 1997ben MTA doktora címet nyert. Diplomája megszerzése óta az ELTE Őslénytani
Tanszékének oktatója. 1995-ben habilitált, 1997-ben kapott egyetemi tanári
kinevezést. 1992-ben a Cambridge-i St.
John’s College visiting fellow-ja volt.
2006 és 2009 között az Őslénytani Tanszék tanszékvezetője, 2014 óta az Egyetem professzor emeritusza. Őslénytani
és geológiai tárgyakat tanított geológus,
geográfus, földrajztanár, biológus és
környezettudomány szakos hallgatóknak. Társszerzővel két egyetemi jegyzetet és egy tankönyvet írt.
Megindulása óta részt vett az ELTE
TTK Földtudományi Iskolájának munkájában, és alapító tagja, majd második
vezetője volt a TTK Környezettudományi Doktori Iskolájának.
Paleontológusként kutatási területe jura
ammoniteszek
paleobiológiai,
sztratigráfiai, paleobiogeográfiai vizsgálata. Ebben a témakörben közel 100
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gépterem

gólyatábor

Nándorfejérvári útra való →költözése
után igazgatói posztjáról lemondott.

kollégistákkal, majd a →bólyaavató
során válik igazi bolyaissá.

gépterem: A Kollégium 505/B jelű
helyisége. Gyakran hívják nyomtatószobának is, ami a ~ leggyakrabban igénybe
vett szolgáltatására utal. A ~ egykor
szebb napokat is megélt, a →blokk
mindhárom helyisége számítógépszobának volt berendezve, 6-8 windows-os
géppel illetve Linux alapú terminálokkal. A laptopok folyamatos elterjedésének köszönhetően folyamatosan csökkent az igény a ~re, így először a jobb
oldali helyiség olvadt be a →konyhába
(→konyhafelújítás), majd a bal oldali
alakult át lakó-, majd →szárítószobává.
Jelenleg egy hallgatói számítógép található a ~ben, ezt minden kollégista szabadon használhatja, felhasználónévvel
és jelszóval történő bejelentkezés után
(→felhasználói fiók). Ezen kívül a ~ben
található a →szerver, a →nyomtatók, a
szkenner, a →projektorok, egy vágógép,
egy spirálozógép és egy nem működő
fénymásoló. A →szerver túlmelegedése
ellen a ~ben klímaberendezés van felszerelve, amely hivatalosan nem a kollégisták kényelmét szolgálja, de nyáron
mégis népszerű tanulóhellyé teszi a ~et.
A klíma lekapcsolása és átállítása szigorúan tilos.

gólyaeskü: A →gólya életének egyik
legfontosabb eseménye a ~ letétele,
melynek szövegét Farkas Zénó és Takács Gábor írta 1996-ban:
Én, Gólya Töhötöm, amikor csak
töhötöm, az előadásokon aktívan hallgatok. Fogadom, hogy a konyhai etikettet
betartom, de aki nem, annak én tartok
be. Törekszem, hogy a vegyes szobák
számát növeljem. Ígérem, hogy miképpen főmet, úgy a kertet is művelni fogom, és úgy élek, hogy méltó legyek a
Bödönke tagságára. Ha ezen eskümet
megszegem, BÖK-ődjek meg.

gólya:
1. Ciconia sp., nagy termetű, hosszú
lábú, hosszú nyakú madár. Csőre hoszszú, egyenes. Gyakran látható fél lábon
álldogálva.
2. A →Bolyai Kollégium új tagja, aki a
→gólyatáborban ismerkedik meg a

Csapatépítés a 2015-ös gólyatáborban

gólyatábor: A →Bolyai Kollégiumba
felvettek integrációjának a →felvételi
utáni második lépése a ~ban való részvétel. A bolyais ~ alternatív elnevezése:
csibitábor. Itt a →gólyák megismerked31

gólyatábor

honlap

A 2015-ös kollégiumi gólyatábor résztvevői is szeretik a Bolyait

hetnek a kollégisták nagy részével és
izgalmas, vicces csapatépítő programokban vehetnek részt. A ~ rendszerint
a Velencei-tónál kerül megrendezésre,
ahol a megfáradt kollégisták a tó hűvös
vizében pihenhetik ki magukat a feladatok után és töltődhetnek fel a következő
félév megmérettetéseire.

H
honlap: Az interneten keresztül elérhető
dokumentum
(címe:
www.bolyai.elte.hu), amely a Kollégiumhoz kapcsolódó információkat tartalmaz. A Kollégium előző ~ja 2003
környékén született Pozsgay Balázs,
Vörös László és Rokob Tibor András
keze nyomán, Böde Csaba és Pusztai
Zoltán designötletei alapján. A jelenlegi
~ működését, tartalmát és designját
Bognár Gergő alkotta meg 2013-ban. A
~on elérhetők például a Kollégium
32

Horváth Zalán

Illyés Sándor Szakkollégium

szabályzatai, a tanárok és a kollégisták
aktuális listája, a →szakszemináriumok,
a →Csütörtök Esték és a →Bolyai Konferencia programja (korábbi évekre
vonatkozóan is), a Kollégium elmúlt 5
évének képei, de a szervezők a ~on
teszik közzé a felvételi felhívást illetve a
→Levelezős Csapatverseny feladatait és
megoldásait is. A ~on belül található
meg a →fal.bk nevű oldal is.

I
igazgató: A Kollégium felelős vezetője.
Az ~ képviseli a Kollégiumot, kidolgozza a Kollégium Szervezeti és Működési
Szabályzatát, kinevezi a →kollégiumi
tanárokat, irányítja a Kollégium szakmai munkáját, és erről évente beszámolót készít a →Baráti Kör számára. Az ~i
állást az ELTE TTK vagy IK habilitált
oktatója töltheti be pályázat útján. Az ~t
a rektor nevezi ki három-öt évre, ez
többször is meghosszabbítható. Az ~ email címe: director@bolyai.elte.hu.
Az eddigi ~k névsorát lásd a függelékben.

Horváth Zalán (1943—2011): egyetemi tanár, a →Bolyai Kollégium egyik
alapítója. Fizikus diplomáját az ELTE-n
szerezte 1967-ben. 1991 óta a fizikai
tudomány doktora, 1992 óta egyetemi
tanár, 1998-ban lett az MTA levelező
tagja, majd 2004-ben rendes taggá választották. 1993—2001 között vezette az
Elméleti Fizikai Tanszéket, 1995—2001
között pedig a Fizikus Tanszékcsoportot. 1994-től haláláig irányítása alatt
működött az MTA Elméleti Fizikai
Tanszéki Kutatócsoportja. 2002-től
haláláig vezette a Fizika Doktori Iskolát.
Elnöke volt az MTA Fizikai Tudományos Osztályának, a Magyar CERN
Bizottságnak, az Eötvös Loránd Fizikai
Társulatnak és a Wigner Jenő-díj szakkuratóriumának. A CERN Tudományos
Tanácsában ő képviselte Magyarországot. 1976-ban Novobátzky-díjjal,
1986-ban Akadémiai díjjal tüntették ki,
1996-ban elnyerte a Széchenyi profeszszori ösztöndíjat. Hosszas betegsége
után 2011. április 5-én hunyt el.

igazgatói
iroda:
A
kollégiumi
→igazgató
dolgozószobája
a
→Nándorfejérvári úti épület negyedik
emeletén (408/C). Található benne egy
tárgyalóasztal kényelmes fotelekkel (bár
a leginkább irigyelt berendezési tárgy az
→igazgató ún. főnöki széke). Egyik
falán az →Alapító Okirat van kifüggesztve. Tanulás céljára a kollégisták is
igénybe vehetik az ~t, amelynek látogatottsága a vizsgák idején jelentősen
megnő, népszerűségi indexe ezzel párhuzamosan meredeken csökken, akárcsak a →társalgóé.
Illyés Sándor Szakkollégium: Az ELTE legfiatalabb, 2007-ben alapított
→szakkollégiuma, mely a pszichológia,
a nevelés- és az egészségtudományok
iránt érdeklődő hallgatók tehetséggondozását végzi. Az ~ 2012-ben költözött
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jelenléti ív

informatika szakcsoport
a →Nándorfejérvári úti épületbe, elfoglalván a harmadik emelet egyik felét. Az
~ tagjainak többsége lány (volt), ennek
(is) köszönhetően a Bolyai igen jó viszonyt alakított ki velük: közös röplabdaverseny, túrázás és sütögetés erősítette
a kapcsolatot. Egy emlékezetes kollégium körüli futás után aztán elmaradoztak
a közös programok az ~mal. Gyarmati
Máténak még sikerült egy kisebb rajongótábort összegyűjtenie az ~ból, amikor
gitárján három akkordot játszott egy
órán keresztül.

zatukat, beszélnek meg versenyfeladatokat; illetve kihelyezett szemináriumi
alkalmakra is sor kerülhet, C++ Meetupok keretében, vagy ha például Bjarne
Stroustrup (híres számítógéptudós, a
C++ nyelv megalkotója) történetesen
pont az ELTE-n tart előadást. Az elmúlt
évek informatika szemináriumának
külön jellegzetessége volt, hogy a szeminárium kedd 18:45—19:45 között
került megtartásra, a 20:00-kor kezdődő
Tapír-féle →Filmklub előtt, amely így
időkorlátot szabott az előadásoknak,
megelőzve azok tervezett időn való
túlnyúlását.
A ~ eddigi tanárainak listáját lásd a
Függelékben.

informatika szakcsoport: Az ~ az
ELTE Informatikai Karának 2003-as
különválása után, 2005-ben alakult meg,
az első informatikus bolyais Acsai Péter
volt. Azóta az ~ létszáma erősen ingadozik, és →szakszemináriumait a
→matematika szakcsoporttal közösen
tartja. A két csoport sok szempontból
közös érdeklődésű, de mivel az informatikusok szeretnék elkerülni a „nagyon
matekos” (a matematikusok pedig „nagyon infós”) előadásokon való részvételt, ezért már többször felmerült a matematika szemináriumtól való teljes
vagy részleges különválás gondolata, a
két szakcsoport létszámának függvényében. Az elmúlt években részleges különválás valósult meg, félévente néhány
közös szemináriumot tartva. Az érdeklődőbb hallgatók mindkét szemináriumon is részt vehetnek, melyeket (külön
tartott alkalom esetén) éppen ezért egymás után tartanak meg. Az ~ szemináriumainak tematikája változatos: külsős
előadók szerepelnek; a kollégisták mutatnak be egy érdekes témát, kutatásukat
vagy munkájukat, TDK- és szakdolgo-

interdiszciplináris
→Csütörtök Esték

előadássorozat:

J
jelenléti ív: A →Csütörtök Esték előadásainak látogatottságát dokumentáló
lista, mely tartalmazza a →külsős és
→belsős kollégisták névsorát. Az előadáson jelen lévők a ~et (többnyire) a
saját nevük mellett aláírják. Ebből látható, hogy a ~ fizikai, nem pedig lélekjelenlétet mér.
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Kaktusz

Kaktusz

A XXI. Bolyai Konferencia ebédje a Kaktuszban

kinéző, zavaros sört kapott a ~ban, és
amikor reklamálni kezdtek, a tulaj melegebb éghajlatra küldte őket. Ettől kezdve
a kollégisták szolidaritásból nem látogatták a ~t. Időnként aztán néhány kollégista mégis lement, de egy ilyen alkalommal az egyiküket kitiltották a ~ból,
mivel félmeztelenül jelent meg a helyiségben. Kissé árnyaltabb képet fest a
viszonyról, hogy többek között 2007ben és 2008-ban is a ~ban rendezték
meg a kollégisták a →bólyaavatót, illetve hogy már évek óta a ~ biztosítja a
→Bolyai Konferencia ebédjét. 2015-ben
új tulajdonos került a ~ élére, de a név
nem változott. Jelentősen javult viszont
a ~ kapcsolata a kollégistákkal, akik
azóta kedvezményes áron élvezhetik itt
az italokat és ételeket. Jelenleg a ~ két

K
Kaktusz: A →Nándorfejérvári úti épület alagsorában található vendéglátóipari
egység, melynek hivatalos neve ~ Étterem és Söröző. A ~ néhány évvel a
→költözés után nyitott meg, már akkor
is ezen a néven. Eleinte egy fiatal pár
vezette a ~t, és nem is volt nyitott az
utca felé, de rejtélyes módon mégis
működött. A korábbi tulajdonos állítólag
nem szerette a kollégistákat, ezért ők
szinte sosem jártak a ~ba. Az ellentétet
hagyományosan onnan eredeztetik, hogy
egyszer egy bolyais társaság romlottnak
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kártyás beléptető rendszer

kapcsolatok
legfontosabb tulajdonsága, hogy közel
van, és kedves a felszolgálás. Hétköznap
menüvel várják a kollégistákat (a gyümölcsleveseik utolérhetetlenek), pizza
pedig minden nap kapható itt. A ~ tartozéka egy billiárdasztal és egy kábeltévé.
Utóbbin például meccseket lehet nézni
egy-két sör mellett, ha az előbbin játszó
vendégek nem zavarják a kilátást. Az
étteremben evő-ivó vendégek számára
wifit is biztosítanak. Érdekesség, hogy a
~ jelenlegi tulajdonosát, Tibi bácsit a
szerencsésebb kollégisták még a
→konditeremben is megtalálhatják.

karbantartó: Olyan személy, aki (elvileg) az épület helyben javítható tárgyi
eszközeinek karbantartását végzi. 2004
és 2010 között Lőrinc bácsi látta el a ~i
tisztséget a →Nándorfejérvári úti épületben , akinek a munkájával a kollégisták elégedettek voltak. Utána néhány
évig a →Nándorfejérvári Úti Kollégium
akkori titkárnőjének a fia volt a ~, aki
sajnos nem végezte kellő szorgalommal
és szakértelemmel a munkáját. A következő ~ Zsiros Zoltán lett, aki kifejezetten lelkes volt, és szintén jó munkát
végzett. Egy jó ideje azonban már külső
~ cégek végzik az itteni karbantartási
feladatokat is. Bár Zsiros Zoltánt továbbra is ~nak nevezi a közbeszéd, ő
2016. augusztus 15-e óta az ELTE Kancellária megbízásából a Műszaki Főigazgatóság (MÜFIG) állományába
tartozik, és hivatalos titulusa „megbízott
műszaki gondnok”. Feladata már csak a
portán elhelyezett hibabejelentő füzetben rögzített hibák felterjesztése a vezetőségnek, és a javítási folyamatok megrendelése a ~ cégektől. Mivel a ~i feladatkör még nem teljesen kiszervezett,
így egy-egy kisebb feladatot még a
„megbízott műszaki gondnok” old meg.

kapcsolatok: A →Bolyai Kollégium
kezdettől fogva törekszik ~at kiépíteni
azokkal az intézményekkel, elsősorban
más →szakkollégiumokkal, amelyek
hozzá hasonló célokat tűztek maguk elé.
1997 óta minden →szakkollégium meghívót kap a →Bolyai Konferenciára,
melyen sokan részt is vesznek előadóként és hallgatóként egyaránt. A hallgatói önkormányzatok kapcsolataira alapítva közös sportrendezvényekre is sor
került (kosárlabda, foci). A Bolyai az
→Eötvös Collegiummal ápolja a legszorosabb kapcsolatot. A BME-s Wigner
Jenő Szakkollégium tagjai korábban
gyakran énekeltek a →BElZeBuB-on. A
Bolyai a
határon túli
magyar
→szakkollégiumok közül a kolozsvári
→Apafi Mihály Református Egyetemi
Kollégiummal alakított ki testvérkapcsolatot. A ~hoz kapcsolódik a bolyaisok
körében hírhedt „Ultimate Challenge”
is, miszerint legyen barátnőd az összes
ELTE-s →szakkollégiumból. Ez eddig
még senkinek sem sikerült.

kártyás beléptető rendszer: Olyan
szerkezet, amely csak a működőképes
→beléptető kártyával rendelkező személyeket engedi be a →Nándorfejérvári
úti épületbe, és amelyet csak a →portás
közreműködésével lehet megkerülni. A
~t a →költözés utáni második évben
építették ki. Az elsőben így nyílt lehetősége az egyik kollégista Zolika nevű
ismerősének arra, hogy illegálisan szálljon meg a Kollégiumban. Az ügyre úgy
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kémia szakcsoport

kert

derült fény, hogy egy másik kollégista
ártatlanul rákérdezett az →igazgatónál,
hogy Zolikának miért nincs ágya. Az
→igazgató pedig rákérdezett, hogy az
meg kicsoda…

hanem a kémia időszerű, minél általánosabb kérdéseiről beszéljen. A másik
felfogás szerint a szakmai témák mellett
alapvetően bármilyen téma tárgyalható;
a lényeg, hogy megfelelő szellemi színvonalú, gondolatébresztő, új kérdések
felé mutató legyen az előadás. Az előadások formája kezdetektől fogva a
PowerPoint szoftverre épül, a mondandót kiemelő, illusztráló ábrákkal, táblázatokkal. Az előadás színvonalát formai
és tartalmi szempontból a hallgatók és a
két →kollégiumi tanár együtt értékeli.
A ~ eddigi tanárainak listáját lásd a
Függelékben.

kémia szakcsoport: Létszámát tekintve
a ~ erős, a →belsős és →külsős tagok
száma együttesen az utóbbi években 15
fő körül mozgott, de volt időszak, amikor a létszám meghaladta a harmincat. A
diákokat általában a Kémiai Intézet két
tanára mentorálja, jelenleg Fogarasi
Géza
professzor
emeritusz
és
Magyarfalvi Gábor egyetemi adjunktus.
A ~ tevékenysége alapvetően a heti
rendszerességgel
tartott
→szakszemináriumok keretében folyik.
Egy félévben 12-13 szeminárium van,
melyek többségében egy-egy hallgató
tart előadást. A ~ tagjai időnként (2-3
alkalommal) külső előadót kérnek fel,
vagy egy másik szakirány (leggyakrabban a →biológia szakcsoport) szemináriumát hallgatják meg. A szemináriumok célja kettős: egyrészt a hallgató
előadói gyakorlatot szerez, ami a későbbi tudományos életben, illetve már a
diákköri tevékenységben nélkülözhetetlen. Másrészt, mind az előadó, mind a
hallgatóság bővítheti ismereteit, sőt,
érdeklődési körét. A témát az előadó
hallgató választja, de előzőleg konzultál
valamelyik mentorral. A témák tekintetében az elmúlt két évtizedben két felfogás közül hol az egyik, hol a másik
érvényesült erősebben. Az egyik felfogás szerint szigorúan szakmai-kémiai
témákra kell szorítkozni; de ekkor is
figyelni kell arra, hogy az előadó ne a
saját, szűk szakmai munkáját ismertesse,

kert:
1. A →Nándorfejérvári úti épület mellett mintegy 1200 m2 területű ~ található. Minden évszakban szórakozó- és
pihenőhelyül szolgál a tanulásban vagy
munkában megfáradt kollégisták számára. Mivel a ~ben van tűzrakóhely, a
→szalonnasütések, →bulik, a →bólyaavatók és a →Bödönke-est helyszínéül
szolgál. A nyári vizsgaidőszakban kedvelt tanulóhely.
2. A Hengermalom Közösségi Kertet
2016. november 8-án adták át a
Nándorfejérvári útnak a Kollégiummal
átellenes oldalán. A ~ben 30 emelt
ágyás, két komposztáló keret, egy zárható, közös szerszámoskamra és egy nagyobb, közös ágyás is került. A ~ melletti parkos területen sakkasztalok és
szabadtéri fitneszkerékpárok is segítik a
kertészkedők kikapcsolódását. A jelentkező környékbeli lakók között sorsolással dőlt el, hogy ki jut ágyáshoz. A
→Bolyai Kollégiumot Kenéz Lili és
Erdélyi Dani képviseli az ágyástulajdo37

kiköltözés

kollégiumi élet

nosok között, kevéssé meglepő módon
mindketten biológusok.

csapat egyik tagjának, aki emlékezetből
továbbadja egy társának, és így tovább,
majd a csapat utolsó tagja előadja a
kollégistáknak és a többi felvételizőnek
mindazt, amit a hozzá eljutott sztoriból
megjegyzett. A ~ története több utalást
hordoz a Kollégium múltjára vonatkozóan, azonban másfél évtized távlatából
már nemcsak a felvételizők, hanem a
legtöbb kollégista sem tudja, hogy a
történet egyes részei miért viccesek
vagy érdekesek. Ennek ellenére a feladat
végén általában nem bánatukban törölgetik a könnyeiket a résztvevők.

kiköltözés: A Kollégium lakói e folyamat során hagyják el hosszabb időre a
Kollégium épületét. A ~nek több oka is
lehet: a nyári szünet, egy külföldi ösztöndíj vagy a →kollégiumi tagság vége.
A kollégisták általában évente kétszer
költöznek (ahogy a →gólyák). Szeptember elején történik a →beköltözés, a
nyári vizsgaidőszak végén pedig a ~. A
nyárra kiköltöző kollégistáknak ki kell
üríteniük a szobájukat, mert vendégek
érkezhetnek a helyükre. A Kollégiumban maradó cuccokat a →középső helyiségekben lehet tárolni a nyár folyamán.
A fentiek alól kivételt képeznek azok a
kollégisták, akik igénybe veszik a
→nyári bentlakást.
A ~ fogalma nem keverendő össze az
Amerikai útról a Nándorfejérvári útra
való →költözéssel.

KolHÖK: Az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzata, az egyetem kollégiumaiban lakó hallgatók érdekképviseletének csúcsszervezete. A ~ Küldöttgyűlésének a →BÖK elnöke is szavazati
jogú tagja.
kollégiumi díj: A →belsős kollégisták
által a kollégiumi ellátásért havi rendszerességgel fizetendő díj. Jelenlegi
összege 12 320 forint.

kirándulás:
1. →„bioszos” kirándulás
2. Általánosságban a kollégisták felüdülését szolgáló közös program. Időről
időre feltűnik egy-egy e-mail, amelyben
valaki meghirdeti az általa szervezett ~t,
például a közeli hegyekbe (Budaihegység, Pilis), egy nevezetes borvidékre, barlangba stb.

kollégiumi élet: A kollégisták által a
Kollégiumban (vagy azon kívül, de a
kollégisták körében) folytatott nem
szakmai tevékenységek gyűjtőneve. Ide
tartoznak többek között a sporttevékenységek: a foci, a →pingpong, a futás, a
→konditeremben való edzés, az úszás, a
biciklizés,
a
korcsolyázás,
a
→kirándulás, a Tor-túra, valamint a
sakk, a →csocsó és a →SportnapTM is.
Gyakran alakulnak ki beszélgetések a
konyhai tevékenykedés közben, illetve
viták a →Csütörtök Esték után. A
→konyhához kötődnek — legalábbis az

Kiss család: A →felvételi egy hagyományos feladatának része egy történet,
amely a ~ról szól. A ~ története valószínűleg 2001 és 2004 között íródott, szerzője ismeretlen. A feladat szerint egy
kollégista felolvassa a ~ nem túl rövid és
nem túl egyszerű történetét a felvételiző
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kollégiumi tagság

kollégiumi tanár

előkészületeket illetően — az olyan
nagyobb események is, mint a
→bólyaavató és a →Mikulás-ünnepség.
Jeles eseménynek számítanak a →bulik,
mint például a →Folyosóbuli, a
→BElZeBuB vagy a →Bödönke-est. Év
közben gyakran látogatott helyiség a
→társalgó: a →Filmklubon és a
→Bolyais Társasjátékon kívül itt folynak a kártyacsaták, beszélgetések és
meccsnézések, sőt néha még a
→medence is előkerül. Ugyancsak közkedvelt
a
→104-es
terem,
a
→pizzázások és a társasjátékestek színtere. Az éjjel (is) aktív emberek, csoportok a →társalgóba vagy a →konyhába
vonulnak vissza ~et élni. Főleg vizsgaidőszakban kerül elő az együtt tanulás
mint közös program, de ilyenkor sem
maradnak el a szórakozások. A palettán
végignézve elmondható, hogy zajlik a ~.

1. →belsős (bentlakó) és →külsős kollégisták,
2. BSc-s (alapszakos) kollégisták, MScs
(mesterszakos)
kollégisták
és
→doktoranduszok,
3. →szakterületek szerint: biológia,
fizika, földtudomány, kémia, matematika, informatika.
Kollégiumi Tanács: A Kollégium
szakmai felügyelő testülete, melynek
elnöke az ELTE TTK mindenkori dékánja, és társelnöke az IK mindenkori
dékánja. 7 tagja közül →szakterületenként egyre a →Baráti Kör tesz javaslatot
az ELTE IK és TTK vezető oktatóinak
köréből. Egy tagját a →BÖK javasolja a
szakkollégisták közül. A ~ oktató tagjának megbízatása öt évre szól, és meghosszabbítható. A szakkollégista tag
megbízása egy évre szól és megújítható.
A ~ feladatai: (1) az →igazgató kinevezésére szóló javaslat előterjesztése a
rektornak, (2) a Kollégium Szervezeti és
Működési Szabályzatának szakértői
véleményezése, (3) javaslattétel külföldi
előadók meghívására, (4) javaslattétel a
Kollégiumban tartandó nyári konferenciákra, PhD-iskolákra, kurzusokra, és
azok előadóira.
A ~ jelenlegi tagjainak listáját lásd a
Függelékben.

Téli kollégiumi élet:
korcsolyázás a Városligeti Műjégpályán

kollégiumi tanár: A Kollégiumban
→szakterületenként legfeljebb két-két,
az →igazgató által legalább egy egyetemi félévre megbízott ~ dolgozik. A
~ok segítik a kollégisták diákköri, szakdolgozati, doktori munkáját, megszervezik a kollégiumi →szakszemináriumokat, javaslatot tesznek a Kollégium

kollégiumi tagság: A ~ot sikeres felvételivel lehet elérni. A ~ a megtartás
feltételeinek teljesítése esetén megszerzésétől a doktori terminus befejezéséig
folyamatos. A ~ az alábbiak szerint
osztható különböző csoportokra:
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konditerem

Kondor Imre

meghívott előadóinak személyére, és
részt vesznek a →felvételi eljárásban.
Az →igazgatónak a ~ok személyére tett
javaslatát a →Kollégiumi Tanács elnöke
illetve társelnöke fogadja el.
Az egykori és jelenlegi ~ok listáját lásd
a Függelékben.

2011); az ELTE Komplex Rendszerek
Fizikája Tanszékének vezetője (1998—
2000); Raiffeisen Bank, Budapest, Piaci
Kockázatok Főosztálya, főosztályvezető
(1998—2002); Collegium Budapest,
Institute for Advanced Study, rektor
(2002—2008),
állandó
munkatárs
(2002—2010); Corvinus Egyetem, címzetes
egyetemi
tanár
(2004—),
Quantitative Finance Group, Applied
Mathematics and Systems (MAS), Ecole
Central, Paris, külső munkatárs (2010—
); Parmenides Foundation, Pullach b.
München, kutatói kar tagja (2010—);
London Mathematical Laboratory, külső
munkatárs (2016—17); Complexity
Science Hub, Bécs, külső munkatárs
(2017—).
Kutatási területek: kondenzált Boserendszer, szuperfolyékony hélium elmélete (1966—71); fázisátalakulások elmélete, kritikus dinamika (1971—75);
sztatikus kritikus jelenségek, 1/n sorfejtés (1975—79); rendezetlen rendszerek:
perkolációelmélet, hígított Potts-modell
(1979—81); rendezetlen rendszerek:
spinüvegek elmélete (1981—); tőzsdefolyamatok statisztikus fizikai elemzése,
portfólió-elmélet, pénzügyi szabályozás
(1997—).
Külföldi tanulmányutak: Trieszti Nemzetközi Elméleti Fizikai Kutatóközpont
(1972—73); Frankfurti Egyetem Elméleti Fizikai Intézet (1981); Saclay Magfizikai Kutatóközpont (1981—82);
Manchesteri Egyetem Elméleti Fizikai
Tanszék (1984—86), Ecole Centrale
MAS, Paris (2010); Abdus Salam ICTP,
Trieste (2011); Universita di Roma La
Sapienza (2011).

konditerem: A →Nándorfejérvári úti
épület alagsorának végén található edzőterem. Nem nagy, nem jól felszerelt,
nem tiszta, de a miénk. A ~ kulcsa a
portán kérhető el. A →költözés után a ~
csak a bolyaisok számára volt nyitva,
mivel ők vásárolták az első ottani gépeket. Ma már a többi kollégium lakói is
bejárhatnak a ~be, és ők is vettek eszközöket.
Kondor Imre (sz. 1943): nyugalmazott
egyetemi tanár, 1992 és 1998 között a
→Bolyai Kollégium első →igazgatója.
Múlhatatlan érdemei vannak a Kollégium tényleges létrejöttében: személyesen
irányította a kijelölt épület (→Amerikai
út 96.) felújítási munkálatait, berendezését, és megszervezte a tanári kar és a
diákok felvételét.
Az ELTE-n szerzett fizikus diplomát
1966-ban.
Munkahelyek, beosztások: az ELTE
Atomfizikai Tanszékén gyakornok,
tanársegéd (1966—69); az MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoport
tudományos segédmunkatársa, munkatársa (1969—74); az ELTE Elméleti
Fizikai Tanszékének tudományos munkatársa, főmunkatársa (1974—88); az
MTA Elméleti Fizikai Tanszéki Kutatócsoportjának tudományos tanácsadója
(1988—1997); egyetemi tanár (1991—
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konyhafelújítás

konyha
Tudományos fokozatok: a fizikai tudományok kandidátusa, MTA (1984); a
fizikai tudományok doktora, MTA
(1988).
Tudományos közéleti funkciók: ELFT
Statisztikus Fizikai Szakcsoport, titkár
(1977—80); MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztálya, Statisztikus
Fizikai Albizottság, titkár (1980—90),
elnök (1990—93); MTA Fizikai Tudományok Osztálya, Statisztikus Fizikai
Bizottság, elnök (1993—97); Felsőoktatási Kutatási és Fejlesztési Pályázatok
Kuratóriuma, elnök (1996—98); Magyarországi Kockázatkezelők Egyesülete, elnök (2000—04); Misztótfalusy
Kiss Miklós Könyv- és Tankönyvtámogató Kuratórium tagja (2002—06);
Magyar Fulbright Bizottság tagja
(2002—07); Tudományos és Technológiai Tanácsadó Testület tagja (2002—
06); l’Oréal Women in Science díj kuratóriumának tagja (2003—17); European
Complex Systems Society Tanácsának
tagja (2005—08); Nemzeti Kiválóságok
Kollégiuma kuratóriumának elnöke
(2006—10).
Tudományos díjak: ELFT, Bródy Imredíj (1973); MTA Matematikai és Fizikai
Tudományok Osztálya, Fizikai díj
(1989); MTA Akadémiai Díj (1992);
Apáczai Csere János-díj (1999) Magyar
Köztársaság Érdemkeresztje (2003).

2010-es →konyhafelújítás során alakult
ki. A →BÖK az idők során rengeteg
KÖZ eszközt vásárolt a ~ba, amelyeket
minden kollégista használhat. Két villanytűzhely, két mosogató, 12 hűtőszekrény mélyhűtővel, mikrohullámú sütő,
vízforralók, kávéfőzők és egyéb ~i eszközök, valamint saját szekrény áll itt a
kollégisták rendelkezésére. A sok el nem
mosogatott edény és a ~ban tapasztalható állandó rendetlenség miatt vált szükségessé a →mosogatási ügyelet bevezetése. Az ELTE Egyetemisták a Környezettudatos Szemléletért (EKSZ) programnak köszönhetően a ~ban (és az
egész kollégiumban) szelektív hulladékgyűjtés folyik.
Lásd még: →razzia.

Közös vacsorakészítés a konyhában
a 2016-os felvételin

konyha: Főzésre, evésre és ételek tárolására szolgáló tágas helyiség a Kollégium épületének 5. emeletén (504). Elsődleges funkciói mellett a ~ vitathatatlanul
a →kollégiumi élet központja, baráti
beszélgetések helyszíne. Itt található a
→csocsó is. A ~ jelenlegi formája a

konyhafelújítás: Daru Jánosban merült
föl az ötlet, hogy az ötödik emeleti
→konyhában ki kellene alakítani egy
közösségi teret, így megtervezte a három
konyhai helyiség egybenyitását, és a
→gépterem egy szobájának hozzákap41
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csolását. A Kollégium vezetése és
→titkársága segítségével 2010 nyarára
sikerült megvalósítási fázisba juttatni a
tervet, így ekkor került kialakításra a
jelenlegi konyhai tér. A ~ azonban nem
volt teljesen bonyodalommentes: a közbeszerzésbe például véletlenül csak kb.
tíz konnektor került, a 20-30-as többlethez pedig új közbeszerzést kellett volna
kiírni, ha a →BÖK nem tudta volna
átvállalni a különbözetet. Az építők a
falra írt, az ott kiépítendő konnektorok
számát jelölő 8-as számot 3-nak olvasták. Az elektromos tűzhelyet pedig elsőre rosszul kötötték be, így kezdetben
kissé érdekes volt a lelkivilága. A tanévkezdésre aztán nagyjából véget ért a
~.

változatos családi programokat lehet
kipróbálni. A ~ helyet ad a →felvételi
egyes közösségi programjainak is.
költözés: Az a folyamat 2004 nyarán,
melynek során a →Bolyai Kollégium az
→Amerikai út 96. szám alatti épület
elhagyására kényszerült, és helyette a
→Nándorfejérvári úti épületben talált
otthonra.
Előzmények. A ~ legfőbb oka az volt,
hogy az Amerikai úti épületre igényt
tartott a →szomszédos Táncművészeti
Főiskola (1990 előtti nevén Balettintézet). Korábban az ELTE-n is többen
bírálták a Kollégiumot, mert egyágyas
szobái miatt alacsony volt a kihasználtsága, és kis létszáma ellenére ugyanúgy
igényelt portaszolgálatot, mint a nagyobb épületek. Többek között az akkori
BTK-s dékán, Manherz Károly is a
Bolyai ellen kampányolt, mert a felesége
a Balettintézetben dolgozott. Az egyetem éppen rektorváltás előtt állt, és a
TTK-s rektorjelölt, Hudecz Ferenc a
Bolyai mellett foglalt állást. A Balettintézet főigazgatója, Dózsa Imre azonban
jó kapcsolatainak köszönhetően megszerezte az igen jól felszerelt épületet a
bolyaisok feje fölül. A Népszabadságban megjelent egy cikk a Kollégiumról,
amely több valótlanságot állított, például
hogy egyébként is átépítésre szorulna az
épület, mert műszakilag nem megfelelő
az állapota. Az egyetem fizikus és vegyész oktatói indítottak egy petíciót,
amelyben kérték a még hivatalban levő
rektort, Klinghammer Istvánt, hogy
akadályozza meg az épület átadását. Ezt
néhány kivétellel a Kémiai és a Fizikai
Intézet minden docense és egyetemi

Játék a Kopaszi-gáton (felvételi, 2016)

Kopaszi-gát: Jól karban tartott, füvesített terület a Duna Lágymányosi-öble
körül, amely a Kollégiumtól a Hengermalom úton egészen a folyóig sétálva
érhető el a legegyszerűbben. A ~ ideális
futásra, sétálásra, napozásra, illetve egy
játszótér és több étterem is található itt.
Alkalmanként nagyobb rendezvényeket
is szerveznek az öböl északi részén, ahol
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tanára aláírta, és a TTK többi intézetéből
is sok aláírás gyűlt. A petíció hatására
Klinghammer István fogadott egy küldöttséget, melynek tagja volt többek
között Fogarasi Géza és →Patkós András. Ennek a tárgyalásnak azonban már
nem volt semmi hatása. Hiába lobbiztak
a kollégium mellett az alapítók és a
támogatók is, ez sem számított semmit.
A saját épület elvesztése után fennállt
annak a veszélye, hogy az ELTE vezetése beolvasztja a Bolyait a szociális kollégiumok rendszerébe. A →Baráti Kör
tagjai azonban keményen lobbiztak az
egyetemi vezetésnél, hogy a Kollégium
értékeit meg lehessen őrizni. Így végül
annyit sikerült elérni, hogy egy másik
→szakkollégiumot, az →Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumot költöztették a Bolyai mellé.
A kollégistákat nem vonták be a tárgyalásokba, így ők már csak azzal a kész
ténnyel szembesültek, hogy az egyetem
és a Balettintézet megállapodott, hogy
utóbbi ingyen megkapja az Amerikai úti
épületet. A kollégistákat hidegzuhanyként érte a bejelentés, mert éppen néhány hónappal korábban vezették be
minden kollégiumi szobába az internetet, méghozzá saját erőből és pénzből.
Ettől kezdve azonban a kollégisták a ~
minden mozzanatát követték, hogy még
egyszer ne fordulhasson elő az, hogy
csak utólag értesülnek a sorsukat érintő
döntésről.
Végrehajtás. A ~re a vizsgaidőszak
utáni héten került sor. Az akkori
→Választmány Vörös László és Farkas
Zsuzsanna irányításával összeállított egy
~i tervet, és a kollégisták szigorú rend
szerint pakolták össze és dobozolták be

a mozdítható tárgyakat, így a költöztetőket már szervezett rend várta. Ez persze
úgy jöhetett létre, hogy egy 5-6 főből
álló „kemény mag” nagyjából 36 órán át
ébren volt, és a →konyhától a szobákon
át a →géptermekig, →konditermeken át
az előadóig mindent ellenőrzött, hogy
kész legyen az átpakoláshoz.
Az új hely. A →Nándorfejérvári úti
épület
ugyan
közelebb
van
a
→Lágymányosi Campushoz, de korábban munkásszállóként működött, és
sürgős felújításra szorult. A felújítás
végén derült ki, hogy a keretbe az ablakok cseréje nem fért bele, nem lesz
közös →konyha, és a negyedik emeleten
az →Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumnak is adnak négy
szobát a Bolyai hátrányára. Az alagsori
→konditerem és →könyvtár közös
használatba került volna az →Angelusz
Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiummal és a →Nándorfejérvári úti
Kollégiummal. Ezt az eszközök hoszszabb élettartamának érdekében a
bolyaisok nem támogatták. A →104-es
terem akusztikája jelentősen elmaradt az
Amerikai úti előadóteremétől, így a
zenész kollégisták nem éppen jó körülmények közé kerültek. Az épület felújítása is hagyott némi kívánnivalót maga
után, több helyen például hamar leszakadt a vakolat a plafonról. Ezt követően
a kollégisták seprűvéggel igyekeztek
végigkopogtatni minden plafon minden
pontját, hogy ami omlani akar, az ellenőrzött körülmények között omoljon. Az
akkori ellenőrzés alól valószínűleg kicsúszott egy terület a →társalgóban,
amely 12 évig észrevétlenül lappangott.
A Nándorfejérvári úti épület →udvarán
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rökből, de kisebb számban más területekről is. Ezen kívül folyóiratok is szép
számmal találhatók itt. A ~ állománya
→szakterületenként csoportosítva helyezkedik el a polcokon. A ~ folyamatos
bővítés alatt áll, a katalógus frissítése és
az online kölcsönzési rendszer beindítása folyamatban van. Utóbbi elkészültéig
a kölcsönzés bizalmi alapon működik: el
kell kérni a kulcsot a portáról vagy a
könyvtárostól, ki kell venni az adott
könyv(ek)et a ~ból, majd le kell adni a
kulcsot. A könyvtárosi feladatokat egy
erre kijelölt kollégista látja el, 2016-tól
Lájer Márton. Mivel a nyári vizsgaidőszakban a →Nándorfejérvári úti épületen belül a ~ban az egyik legelviselhetőbb a hőmérséklet, ezért több kollégista
jár ide tanulni is.

viszont helyet kapott egy betonos
→sportpálya, amely az Amerikai útról
hiányzott.
Változások. A ~ és a →felvételi között a
kollégistáknak az új helyzethez igazodva
újra kellett írniuk a Kollégium szabályzatait. Az egyetem vezetése 60 fő fölé
emelte a →Bolyai Kollégium létszámát,
így 2004-ben a korábbiakhoz képest sok
új hallgatót kellett felvenni a Kollégiumba. Emiatt egyrészt a régiek nem
tudtak annyi segítséget nyújtani az újaknak, mint korábban. Másrészt az újonnan felvettek már háromágyas szobákba
kerültek, és a →Választmánynak csak
nehezen sikerült elérnie, hogy a „régi”
bolyaisok kétfős szobákban maradhassanak. A kétágyas szobák többsége
azonban az ötödik emeleten volt, míg a
háromágyas szobák nagyrészt a negyediken, így tovább mélyült a szakadék az
újak és a régiek között.
További problémát jelentett, hogy
Seifert Tibor, az ELTE kollégiumainak
főigazgatója kinevezte a Bolyai gazdasági
vezetőjét
az
egész
→Nándorfejérvári úti épület gazdaságisává, ami jelentősen csorbította a
→szakkollégium önállóságát.
A ~t követő →felvételi után →Galácz
András igazgató egy nyílt levélben lemondott. Az igazgatói feladatokat a
kollégisták felkérésére →Patkós András
vállalta el, és az ő vezetése alatt normalizálódott a Kollégium helyzete.

KÖZ-cetlik: Ha egy →belsős kollégistának olyan étele van, amelyet már nem
bír megenni (vagy romlott, vagy nem
erre számított, mikor megvette, vagy
csak mert jófej), akkor az adott terméket
kihelyezi a →konyhában található asztalra egy ~ társaságában, és az előbb
mint utóbb eltűnik onnan. (Ritkább
esetben feltűnnek olyan élelmiszerpopulációk, melyek rendkívül hosszú
ideje KÖZ-ként hevernek az asztalon,
valószínűleg számukra az a hely a Purgatórium.) A kedvesebbek a nevüket is
ráírják a ~re egy-egy dátum kíséretében,
mely utóbbi azt jelöli, hogy meddig
fogyasztható vagy mióta nem tanácsos
megenni. (Mármint nem a cetlit, hanem
a mellette heverő ételt.) Gonoszabb
kollégisták a ~ „KÖZ” szavát halvány
ceruzával „NEM KÖZ” feliratúvá alakítják, ha épp nem találnak gyárilag

könyvtár: A Kollégium ~a a
→Nándorfejérvári úti épület alagsorában található (006). A gyűjtemény több
mint 1100 könyvből és jegyzetből áll,
főként természettudományos témakö44
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nyomtatott NEM KÖZ-fecnit, és ekkor
hamis reményt keltenek az éhes kollégistákban, akik csak közelebb érve veszik észre a derengően ott ékeskedő
„NEM” szócskát. A kollégisták egyébként már igen régóta valamilyen KÖZ
felirattal jelölik meg a felajánlott ételeiket. A jelenlegi ~k története úgy szól,
hogy 2011-ben a XVI. →Bolyai Konferencia programfüzetét takarékosságból
nem nyomdában készíttették el a szervezők, hanem (mint a régi szép időkben) a
Kollégiumban nyomtatták, vágták méretre és tűzték össze. Amellett, hogy ez
teljes bukás lett, rengeteg zöld színű
papírhulladék maradt, és ezeket a
→konyhában kezdték használni, KÖZ
feliratot írva rá, eleinte még kézzel.

lőit. A választmányi elnök és a gazdasági elnökhelyettes beszámolója általában
szóban történik, ezeket a ~ szavazással
fogadja el. A →Választmány tagjai
általában a ~ keretében osztják ki a
→BÖK-csokikat. A ~ a tavaszi félév
elején megválasztja az új →Választmány
tagjait, akiknek a mandátuma egy évre
szól. A választás elején a ~ tagjai bárkit
jelölhetnek szóban. Ezután a ~ tagjai
titkosan szavaznak a jelölést elfogadó
kollégisták közül legfeljebb ötre. A
→Választmányba az 5 legtöbb szavazatot kapó kollégista kerül be, nekik joguk
van bevenni a 6. és 7. legtöbb szavazatot
kapó kollégistát is.

középső helyiség: Másnéven tanulószoba vagy B-szoba, mely a →blokkok
közepén található. Eredeti rendeltetése a
tanulás, de →vendégfogadásra és a
→lakószobákba már be nem férő cuccok
tárolására is használható.
Közgyűlés: A →BÖK legfőbb döntéshozó szerve, amelynek alanyi jogon
tagja minden kollégista. A ~t félévente
legalább egyszer a →Választmány hívja
össze, általában a →Csütörtök Esték
félévbeli első (nulladik) alkalmára. A ~
kezdetén a ~ tagjai levezető elnököt és
jegyzőkönyvvezetőt választanak. A ~
határozatképes, ha a tagok legalább fele
jelen van. A ~ a határozatait általában
egyszerű szótöbbséggel hozza (az „igen”
szavazatok számának meg kell haladnia
a szavazatok 50%-át). A ~ minden tagja
egy szavazattal rendelkezik. A ~ beszámoltatja az Önkormányzat tisztségvise-

Raffai Péter és a köz-sakk

köz-sakk: A Bolyai →sportéletének és
→kollégiumi életének meglehetősen
egyedi színfoltja volt a ~, amelynek
ötlete Raffai Péter és Strenner Balázs
nevéhez fűződik. A ~ lényege egy szabályszerű sakkjátszma volt, csakhogy a
bábukkal bárki léphetett, de egy nap egy
adott ember csak egyszer. A ~
→tábláját a 4. emeleti →társalgó fehér
→táblájára rajzolták fel, a bábukat
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pedig mágnesfóliából vágták ki. (Utóbbiak közül még 2017-ben is megtalálható volt egy-kettő a Kollégium fehér
tábláin.) A táblán egy állásjelző mutatta,
hogy épp a világossal vagy a sötéttel
kell lépni, ezt az adott játékos a lépése
után mindig az ellenkezőjére változtatta.
A ~ játékosai a tábla elkülönített részén
lejegyezték a lépésüket. A ~ egy játszmája a résztvevők számától függően
akár hetekig is tarthatott. A ~ba a
bolyaisokon kívül az →Angelusz Róbert
Társadalomtudományi
Szakkollégium
tagjai is beszállhattak (volna). A ~ eleinte kudarcba fulladt az erősen különböző
szintű játékosok miatt. Néhány évvel
később egy csapat nagyjából hasonló
szinten játszó kollégista életre keltette a
játékot, ők sokszor hosszasan meg is
vitattak egy-egy állást, nehogy valaki
játékrontót lépjen. Pár év aranykor
(2010—12) után ismét abbamaradt a ~.

Az ELTE TTK-n szerzett fizikus diplomát, 1978-ban. 1982: egyetemi doktor
(ELTE), 1990: a fizikai tudomány kandidátusa (MTA), 1997: Schmid Rezsődíj (ELFT), 1998—2001: Széchenyi
Professzori Ösztöndíj, 1998: habilitáció
(ELTE TTK), 1999: MTA doktora.

közsó: A →konyhában található, közösen használt só. Az elnevezés Fülöp
Tamástól
származik,
elválasztása
hejesen: kö-zsó. A ~ tárolására szolgáló,
KEUGEOT (ejtsd: ~) feliratú faedény
valamikor 2001 és 2004 között készült.

Végzés után először az ELTE TTK
Atomfizikai Tanszék oktatója/kutatója:
tanársegéd
(1978—83),
adjunktus
(1983—91), docens (1991—98). 1998
óta az akkor megalakult Biológiai Fizika
Tanszéken oktat és kutat: docens
(1998—2000), egyetemi tanár (2000—).
2006—2015 között tanszékvezető a
Biológiai Fizika Tanszéken, közben
2008—2011 között a Fizikai Intézet
igazgatója. 2002-ben TDK érmet és – a
hallgatók szavazataival – a TTK kiváló
oktatója címet nyert. A 2016—17-es
tanévben az ELTE Rektora Kiválósági
Különdíjának egyik nyertese volt.
Megszakításokkal összesen több évig
volt vendégkutató a Bécsi Tudományegyetemen, három hónapig pedig a

külsős: Olyan kollégista, aki nem lakik
a Kollégium épületében. Jogai és kötelezettségei megegyeznek a →belsős kollégistáéval, de értelemszerűen nem fizet
→kollégiumi díjat és →amortizációs
díjat.
Kürti Jenő (sz. 1954): fizikus, egyetemi
tanár, a →Bolyai Kollégium hatodik
→igazgatója (2015 óta).
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Georgetown Egyetemen (Washington
DC). Fő kutatási területe konjugált szénláncú
polimerek
és
szén
nanoszerkezetek
(fullerének,
szén
nanocsövek) Raman-spektroszkópiai és
kvantumkémiai vizsgálata. Angol nyelvű tudományos cikkeinek száma >100,
az ezekre kapott független hivatkozások
száma >2300. 10 kutatási pályázat témavezetője.
Tudományos közéleti funkciói: MTA
Atom- és Molekulafizikai Bizottság (tag
1999-től, titkár 2003—2007, elnök
2007—2011), MTA Atom-, Molekulafizikai és Spektroszkópiai Bizottság (elnök 2012-től), ELTE Fizika Doktori
Iskola „Statisztikus fizika, biológiai
fizika és kvantumrendszerek fizikája”
program vezetője (2008—),Eötvös Loránd Fizikai Társulat (főtitkár 2011—15,
alelnök 2015—17), ELTE Fizikus Professzori Tanács elnöke (2012—2015),
ELTE Fizikus Habilitációs Bizottság
elnöke (2013—2016), MTA Doktori
Tanács tagja (2014—)
Megalakulása óta tagja a →Bolyai Kollégium Baráti Körének. Több alkalommal részt vett az új kollégisták felvételiztetésében. 2015 őszén, →Szalay Péter
akkori igazgató rektorhelyettesi kinevezése okán, pályázás után átvette a
→Bolyai Kollégium igazgatói feladatait.
Igyekszik megőrizni az elődei által kialakított magas szakmai színvonalat.
Nagy súlyt fektet a →Csütörtök Esték
előadóinak kiválasztására. 2016 őszén
megszervezte 11 kollégista szakmai útját
Lausanne-ba az EPFL-re, kiegészítve
egy CERN-i látogatással (→svájci út).

L
Lágymányosi Campus: 1117 Budapest,
Pázmány Péter sétány 1/A és 1/C. Itt
található az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara és
Informatikai Kara (illetve a Társadalomtudományi Kar is, amely azonban a
→Bolyai Kollégium szempontjából igen
csekély jelentőséggel bír).
Megközelíthetőség. A ~ tömegközlekedéssel negyed órán belül elérhető a
Kollégiumból, leggyorsabban az →1-es
villamos Infopark megállóján keresztül
(lásd még: →megközelíthetőség). Biciklivel pedig még hamarabb, akár 5 perc
alatt oda lehet érni a ~ra.
Történet. A ~ Északi Tömbjéhez tartozó
Kémiai Épületet 1989-ben, az Északi
Tömb újabb részét 1998-ban, a Déli
Tömböt pedig 2001-ben adták át, a TTK
ekkor költözött át teljes egészében a
Múzeum körútról a ~ra.
lakószoba: A kollégisták alvóhelye a
→Nándorfejérvári úti épületben. A ~k
→blokkokra vannak osztva, kétszobánként egy tanulószobával. A Kollégiumban 13 kétágyas és 13 háromágyas ~
található, előbbiekben általában MSc-s
kollégisták és →doktoranduszok, utóbbiakban BSc-sek laknak. Az épület
másik három kollégiumában a ~k háromfősek. A Kollégium ~i tetszés szerint be- és átrendezhetőek, de a bútorok
áthelyezését jelezni kell a →titkárság
felé. A kollégiumi szobabeosztást mindig a →Választmány készíti el, az aktuá-
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Levelezős Csapatverseny

matematika szakcsoport

lis verzió a →faliújságokon olvasható.
Cserélni közös megegyezéssel, valamint
a →Választmány és a →titkárság értesítésével lehet.

cióját viszont ekkor is képes betölteni,
ugyanis a lépcsőház mellett található,
meglehetősen feltűnő kinézetű ~ egyben
népszerű találkozóhely is („Öt perc
múlva a ~nél!”).

Levelezős Csapatverseny: A Kollégium 2011-ben szervezett először ~t középiskolásoknak, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy megismertesse a Kollégiumot a tehetséges, potenciálisan a
Kollégium utánpótlását adó középiskolásokkal. A ~ azóta minden évben megrendezésre kerül, a jelentkező csapatoknak két-három fordulón keresztül kell
megküzdeniük összetett, több tudományterületet átölelő természettudományos és informatikai feladatokkal, melyeket a kollégisták állítanak össze. A ~
csúcspontja a legügyesebb csapatok
számára rendezett, döntővel egybekötött
nyári tábor, melynek során a jelentkezők
megismerkedhetnek a Kollégiummal és
az aktuális kollégistákkal is.

Fogas kérdés a Levelezős Csapatverseny
döntőjében, 2017. július

M
matematika szakcsoport: A →Bolyai
Kollégium matematika →szakszemináriuma az utóbbi években fokozatosan
elválik az informatika szemináriumtól az
→informatika szakcsoport kialakulásával és megnövekedésével. A két szakcsoportnak az utóbbi időben félévente
egy-két közös szemináriuma van a szokásos, immár hagyománnyá váló félév
végi →pizzázáson kívül. Ennél nagyobb
elkülönülés a jövőben sem várható, mert
mindig voltak és lesznek is olyan témák,
amik mindkét társaságot érdeklik. A
matematika szemináriumon leggyakrabban a kollégisták adnak elő saját kutatási
területükről, TDK-dolgozatukról, szakdolgozatukról. Ezt kiegészítendő minden

Munkában a Levelezős Csapatverseny
döntőjének egyik csapata, 2017. július

lift: Az emeletekre történő, lépcsőzés
nélküli feljutást lehetővé tevő eszköz,
amely néha elromlik. Másodlagos funk-
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medence

mentorrendszer

félévben meghívnak külsős előadókat is,
akik a saját szakterületükről mesélnek.
A ~ tagjai továbbá meg szokták beszélni
az
egyetemi
matematikaversenyek
(Schweitzer, IMC, ostravai verseny,
illetve válogatóversenyek az utóbbiakra)
feladatait is, amikor ezek aktuálisak.
A ~ eddigi tanárainak listáját lásd a
Függelékben.

található, bár pontosabb helye ismeretlen.
megközelíthetőség:
Tömegközlekedéssel. A Kollégium a ~
szempontjából nagyon jó helyen fekszik:
legfeljebb öt perces sétával elérhető
innen az Etele út / Fehérvári út megálló,
ahonnan több mint tíz különböző tömegközlekedési eszköz indul: az →1-es,
17-es, 41-es, 47-es, 47B, 48-as, 56-os és
56A jelű villamosok, illetve a 103-as,
114-es és 214-es buszok. A közelben
található továbbá a →Bikás park is, ahol
a 4-es metró mellett számos további
busz megáll. A Fehérvári utat is érintő
budai fonódó villamoshálózatot 2016
telén adták át.
Személygépkocsival. A Rákóczi (korábbi
nevén Lágymányosi) híd felől a Szerémi
útra ráhajtva, majd a Hengermalom úton
jobbra kanyarodva az első mellékutca
jobbról a Nándorfejérvári út. A Kelenföldi Pályaudvar felől érkezve az Etele
út folyatatásaként a Hengermalom úton
a Fehérvári úti kereszteződés után a
második utcán balra kell fordulni, az a
Nándorfejérvári út. A Móricz Zsigmond
körtér felől a Fehérvári úton haladva az
Etele úti (Hengermalom úti) kereszteződésben kell lekanyarodni balra a Hengermalom útra, innen balra a második
mellékutca a Nándorfejérvári út. A
Nándorfejérvári úton már csak kb. 100
métert kell megtenni a Kollégium
→Nándorfejérvári úti épületéig.

medence: (történetek)
1. Mivel a →Nándorfejérvári úti épület
ötödik emeletén a lapos tető alatt minden nyári vizsgaidőszakban meg lehetett
főni, ezért több kollégista vágya volt egy
~. Ezeket az álmokat 2014-ben Dénes
Nóri váltotta valóra, aki a →Tescóban
járva befektette a pénzét (majd magát is)
egy 700 forintos felfújható ~be. Nóri
akkori szobatársaival, Bethlendy Bogival és Böőr Katával vette igénybe a
hűsítő ~t a szobájukban (511/C). Egyszer (!) még ki is takarították ezt a helyiséget (ez náluk nagy szó volt), hogy jól
mutasson a ~s képeken. Terveztek egy
úszógyertyás éjjeli fürdőzést is, a gyertyákat meg is vették, de a →buli végül
elmaradt.
2. Dénes Nóri 2016 nyarán Londonba
költözött, ezért tavasszal méltó búcsút
kellett venni tőle. Pálos Zsófi és Csorvási Niki úgy gondolta, hogy ezt egy ~s
parti keretei között lehetne a legkényelmesebben megtenni. A →társalgóbeli
→buli során az előző esethez képest
jóval több kollégista megmerült a kétéves ~ben (nem csak lányok), sőt egy
kisebb nézőközönség is összegyűlt. A
forró vizet Sarka Jani biztosította. Nóri a
~t Zsófi és Niki gondjaira bízta, így az
valószínűleg azóta is a Kollégiumban

mentorrendszer: 2010 őszén bevezetett
rendszer, amelynek keretében a BSc
elsőéves kollégistákat egy-egy tapasztaltabb kollégista segítette a zűrzavaros
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Mikulás

mosogatási ügyelet

kezdeti időkben. A ~ 2015-ig működött,
de nem túl nagy intenzitással. A
→gólyák megkereshették problémáikkal
a melléjük rendelt felsőbbéves kollégistát, aki időnként kérdezgette őket arról,
hogy hogyan megy a tanulás. Mivel a
felsőbbévesek ezt egyébként is csinálni
szokták, így nem túl sok vizet zavart a ~
bevezetése és megszűnése.

zók eldugulását jelenthetik a kollégisták
a takarítóknak. A női ~k előterében
találhatók a Kollégium →mosógépei.

mosogatási ügyelet: A tapasztalat szerint a →konyhában naponta jelentős
mennyiségű elmosatlan edény gyűlik
össze. Ennek forrása az, hogy néha
(majdnem) minden kollégista elfelejt
egy-két evőeszközt, edényt elmosogatni
Mikulás: ~kor a kollégisták egymásnak
maga után, és a nagy létszám miatt ez
készítenek (vagy vesznek) ajándékot. A
már összességében jelentős mennyiséget
megajándékozottnak magára kell ismertehet ki. A ~ ötletét Csoma Anita vetette
nie az ajándékozó által költött versből
fel 1998-ban, és azóta folyamatosan
(vagy egyéb rejtvényből), hogy megműködik. Bacsó András konyhafelelőskaphassa ajándékát a ~tól. A kollégiumi
sége idején, 2012-ben minden kollégis~-est helyszíne általában a →104-es
tát beosztott a ~re, de már ekkor is le
terem.
lehetett iratkozni a listáról. A ~re jelenleg naponta két-két
bentlakó
kollégista
van beosztva. A ~ben
minden
bentlakó
kollégistának illene
részt vennie, a negyedrészük azonban
felmentést kért és
kapott a beosztás alól.
A →konyha falán ki
van függesztve a
beosztás, amelyet a
napi ügyeletesek a
Mikulás-est 2015,
és
a
a Mikulás szerepében Dávid Gyula, a fizika szakcsoport kollégiumi tanára mosogatás
→konyha kitakarítása
után aláíratnak az erre jogosult kollégismosdó: Mellékhelyiséget és zuhanyzót
ták egyikével. A közösségért végzett
tartalmazó helyiség. A →Nándorfejérmunka értékének kifejezésére a napi
vári úti épületben emeletként egy férfi
ügyeletesek fejenként 750 Ft-ot kapnak
és egy női ~ található. A Bolyai ~inak
a →BÖK-kasszából a ~ben való részvévécépapír- és szappanutánpótlásáért a
telükért. A napi ügyeleteseknek 19 és 23
TRend Bizottság felel. A ~k ajtaján
óra között van előjoguk a mosogatáshoz,
található egy-egy lap, melyen a zuhanykésőbb bárki elmosogathat helyettük
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mosógép

Németh Judit

ugyanannyi pénzért. A ~ eredménye
azonban még mindig nem tökéletes.

terem, a →konditerem és a →Kaktusz,
az első emeleten pedig a →104-es terem. A ~ minden szintjén találhatók
→lakószobák,
→mosdók,
egy-egy
→konyha és →társalgó.

mosógép: A ruhák mosószerrel történő
tisztítását elősegítő elektromos eszköz.
A Kollégium ~ei a női →mosdók előterében találhatók.

Nándorfejérvári úti Kollégium: Száz
főjével az ELTE legkisebb, és egyben
legfiatalabb szociális kollégiuma (nevének rövidítése: NFK). A ~ba a
→szakkollégiumok felvételi rendszerétől
eltérően szociális pontrendszer alapján
lehet felvételt nyerni.
nemek aránya
1. Ha a →Közgyűlésen egy javaslatra
leadott szavazatok között a ~ eléri az
50%-ot, akkor az adott javaslatot elutasítja a →Közgyűlés.

A Kollégium Nándorfejérvári úti épülete

N
Nándorfejérvári
úti
épület:
A
→Bolyai Kollégium jelenlegi helye,
ahová a 2004-es →költözés során került
át. Pontos címe: 1117 Budapest,
Nándorfejérvári út 13. A ~ közvetlenül a
→költözés előtt, egy felújítást követően
vált az ELTE kollégiumi épületévé. A
→Bolyai Kollégium a ~ 5. emeletét és a
4. emelet egyik felét foglalja el. A ~ ad
otthont a Kollégium legközelebbi
→szomszédainak is: az →Angelusz
Róbert Társadalomtudományi Szakkollégiumnak (4. emelet másik fele), az
→Illyés Sándor Szakkollégiumnak (3.
emelet) és a →Nándorfejérvári úti Kollégiumnak (1-3. emelet). A ~ alagsorában található a →könyvtár, a →007-es

2. A ~ a Kollégium összes tagja között
2017-ben: 34% lány, 66% fiú. A ~ a
→belsős kollégisták esetében: 33%
lány, 67% fiú.
Németh Judit (sz. 1932): fizikus, professzor emeritusz, a →Baráti Kör tagja,
akinek alapvető érdemei vannak a Kollégium létrehozásában (pl. egy FEFApályázaton elnyert 28 millió forintot az
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nyelvórák

NeSzE!
→Amerikai út 96. szám alatti épület
felújítására). Az ELTE-n szerzett diplomát (1955), majd 1955-től közel 30 évig
volt egyetemi tanár az ELTE Elméleti
Fizika Tanszékén. Kutatási területei:
elméleti magfizika, asztrofizika és kozmológia. 2003—2004-ig az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat elnöke volt,
2004-től az MTA rendes tagja. A 2005ös budapesti Kvarkanyag Világkonferencia egyik főszervezője volt. Édesapja
Németh László író.

vette a kapcsolatot Szabó Ákossal, aki
2010 körül kb. 50 szócikkel bővítette az
Enciklopédiát. Május 4-én →Galácz
András kuratóriumi elnök szóban is
megerősítette, hogy a →Bolyai Kollégiumért Alapítvány támogatja a ~ szerkesztőinek munkáját. Május elején a
szerkesztő két alkalommal is meghirdette a BEncE (azaz Bolyai Enciklopédia
Előkészítés) nevű ötletbörzét, amely
azonban a csekély érdeklődés miatt nem
hozott
eredményt.
Május
19-én
Mihálykó András létrehozott egy online
dokumentumot, amelynek köszönhetően
a kollégisták egy helyen írhatták meg az
addig összegyűlt címszavak szócikkeit,
illetve új címszóötleteket is gyűjthettek.
Júniustól a szerkesztő már több öregdiáktól, →kollégiumi tanártól és volt
→igazgatótól is gyűjtött információkat
és emlékeket a ~-hez, legtöbbször emailben, esetenként pedig személyesen.
A ~ digitális változata augusztusra elkészült, a nyomtatott könyvecske azonban
a közbeszerzés körüli bonyodalmak
miatt csak a →25. évfordulós ünnepség
után jelent meg.

NeSzE!: NegyedSzázados Enciklopédia,
a →Bolyai Kollégium →alapításának
→25. évfordulójára készült mű. A ~
tulajdonképpen az 1999-es →Bolyai
Enciklopédia „második kötete”, így
ahhoz hasonlóan címszavakban mutatja
be a Kollégium életét. A ~-t Telek Máté
szerkesztette és nevezte el, de sok más
kollégista is közreműködött az elkészítésében. 2017. február 9-én a →Bolyai
Kollégiumért Alapítvány pályázatot írt ki
„a Bolyai Kollégium múltjának és jelenlegi működésének maradandó dokumentálását” szolgáló tevékenység támogatására. Az Alapítvány szorgalmazta, hogy
a pályázók fényképeket, illetve tanárok
és kollégisták visszaemlékezéseit is
gyűjtsék össze, majd ezen anyagokat az
interneten és egy méltó emlékkötetben
tegyék közzé. A kollégisták a február
16-án tartott →Közgyűlésen értesültek
erről a pályázatról, amelynek kapcsán
Nagy Donát rögtön javasolta az 1999-es
→Bolyai Enciklopédia frissítését. A
→Választmány felhívására március 22én kezdődött el a ~-t előkészítő ötlet- és
címszógyűjtés. A szerkesztés élére Telek Máté állt, és március 30-án fel is

nyári bentlakás: A kollégisták nyáron
is bent lakhatnak a Kollégiumban, de
ennek (is) ára van. Júniusban még a
szokásos havi →kollégiumi díjat kell
fizetniük, a júliusi és augusztusi szállás
ára pedig a →vendégfogadás díjával
egyezik meg (350 Ft/fő/éj), ami kb. 15%
kedvezményt jelent a rendes díjhoz
képest. Több kollégista az egész évszakban igénybe veszi a ~t.
nyelvórák: A kollégisták igényeinek
megfelelően szervezett ingyenes idegen
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nyolcelemű csoportok

Patkós András

nyelvi kurzusok a Bolyaiban. Általában
az angol- és németórák valósulnak meg,
bár a látogatottságuk viszonylag alacsony.

Ó
óvoda: Az Újbudai Mozgolóda Óvoda a
Kollégium →szomszédságában, a Lecke
utcában található.

nyolcelemű csoportok: (történet) Öszszesen öt darab nyolcelemű csoport van
– mint az közismert. A ~k közül három
kommutatív, és kettő nem. Ez már anynyira nem közismert, legalábbis Csóka
Endre a záróvizsgáján nem tudta. Ezzel
ő lett az első Bolyai-kollégista, aki megbukott záróvizsgán. Ezt a bravúrt azóta
sem sikerült megismételnie senkinek, de
csak azért, mert Endre második záróvizsgáján a biztonság kedvéért nem
mertek még egyszer algebra tételt adni
neki. A kimaradó egy évét Endre tudományos segédmunkatársként, Lovász
László témavezetése alatt töltötte az
ELTE-n, tehát volt, akinek megtetszett,
hogy ő tényleg csak arra koncentrál, ami
érdekli.

P
Patkós András (sz. 1947): emeritusz
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja.
Megalakulásától
kezdve
tagja
a
→Bolyai Kollégium Baráti Körének. A
→Bolyai Kollégium →igazgatója 2004
és 2007 között, majd 2007-től 2017-ig a
→Baráti Kör elnöke.
1970 és 2012 között (két év megszakítással) a TTK Atomfizikai Tanszék
oktatója, 1998 és 2003, majd 2007 és
2010 között tanszékvezető.
Kutatási területei: a fizika alapvető
kölcsönhatásainak kvantumtér-elmélete,
a részecskefizika asztrofizikai és kozmológiai alkalmazásai.
100 tudományos közlemény, közel 70
tudománynépszerűsítő cikk, 4 hazai és 1
külföldi kiadású egyetemi jegyzet/tankönyv (társ)szerzője.
Megszilárdította a →Bolyai Kollégium
szervezeti és gazdálkodási önállóságát.
→Igazgatóként
kezdeményezte
a
→Baráti Kör Ifjúsági Szekciójának
létrejöttét a Kollégium PhD-fokozatot
szerzett egykori hallgatóiból (a szekció
különállása 2016-ban megszűnt, azóta
egységes szervezetet alkotnak a

nyomtató: Digitális információk papíron való rögzítését végző eszköz. A
Kollégium →géptermében három lézer~
található: lp (elsődleges fekete-fehér ~),
lpcolor (színes ~) és lp_backup (tartalék
fekete-fehér ~, amelyet a →BÖK a saját
pénzéből vásárolt). A ~k kiszagolják a
felhasználók félelmét, és változatos
módon igyekeznek elkerülni a dokumentumok papírra vitelét. Egyszerű, de
mégis rendszeres és hatásos trükkjük az,
amikor kifogy belőlük a papír. A ~k
hibáinak észlelése esetén szólni kell egy
→rendszergazdának. A hibák sokszor
már attól felszívódnak, hogy egy
→rendszergazda belép a →gépterembe.
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pingpong

pingpongverseny

→Baráti Körnek a TTK vezető oktatóiból, illetve a tudományos fokozatot
szerzett egykori kollégisták közül toborzott tagjai). Bolyai Mesterműhelyek
címen egyhetes-tíznapos intenzív kurzussorozatot kezdeményezett, amelyek
során meghívott hazai és külföldi vezető
szakemberek tartottak előadásokat. 2007
és 2013 között 12 Bolyai Műhelykonferenciát szervezett a hazai tudományos
kutatás, valamint a felső- és közoktatás
égető
kérdéseiről.
Bevezette
az
→igazgatói munka anonim kérdőívvel
történő szemeszterenkénti minősítését,
amelynek részeként a kollégisták odaítélték a →Csütörtök Esték legjobb
előadójának címét. Az ezzel járó üveg
francia pezsgőt →igazgatói javadalmazásából fedezte.

az étkezőasztalokon való játékra. A
~hoz köthető legnagyobb szabású rendezvény a →pingpongverseny.
pingpongasztal: Zöld színű asztal fehér
csíkokkal, hálóval. Fő felhasználási
területe a →pingpongozás (asztalitenisz). A Kollégium saját ~a az ötödik
emeleten található összecsukott állapotban. Ezt általában csak a →pingpongversenyen és a →Folyosóbulin szokták
használni, de elvileg este 10-ig bármikor
lehetne rajta játszani a folyosón. A
bolyaisok azonban legtöbbször a
→Nándorfejérvári úti épület alagsorában található közös ~t veszik igénybe.

Jobbra a pingpongversenyt szervező Wolosz
János, középen pedig a pezsgő
Pingpongverseny, 2016. március

pingpongverseny: Az NFK és a Bolyai
közös szervezésű megmérettetése a
tavaszi félévben, melyen az épület minden kollégistája indulhat. A ~ helyszíne
a →104-es terem. A jó hangulat érdekében az indulók és a szurkolók egy kis
(ingyen) harapnivalót és italt is kapnak.
A legutóbbi ~ vigaszágas rendszerű volt,
azaz minden játékos csak a második
elvesztett meccse után esett ki. A ~ után

pingpong: Rövid nyelű, rugalmas felületű ütővel, kemény labdával, megfelelő
asztalon (→pingpongasztal) űzött népszerű sport. A játékosok száma kettő
vagy négy (páros), kollégiumi változatában tetszőleges számú játékos részt
vehet. ~ra a kezdetek óta van igény a
Kollégiumban. Ezt mutatja az is, hogy
már 1995-ben történtek próbálkozások
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pizzázás

projektor

általában lehetőség nyílik kötetlen játékra, forgózásra, párosozásra stb. Korábban Sarka János, az utóbbi években
pedig Wolosz János volt felelős az eseményért. Utóbbi úgy gondolta, hogy
szervez egy ~t, hogy azt megnyerhesse.
Így is lett. Háromszor. Elképzelhető,
hogy csak pezsgőt akart inni, és így
próbálta a Kollégiummal kifizettetni az
árát.

portás: A →Nándorfejérvári úti épület
→bejáratán áthaladó személyek illetékességét ellenőrizni hivatott személy.
Az épületnek három ~a van, akik felváltva látják el a 24 órás portaszolgálatot. Vicces kedvű kollégisták néha bizonyos melléknevekkel látják el őket. A
Tűzoltó becenevű ~t például azért rúgták ki, mert valaki besétált az épületbe,
és kivitt magával egy laptopot és egy
kézitáskát. A Hisztis melléknevű ~ pedig a régi →Kaktuszban hunyt el szívroham következtében, nyugodjék békében!
A jelenlegi ~ok: Felbert Zsolt, Földesi
László, Tiletzky József (Dzsigoló).

pizzázás:

1. A kollégisták minden félév utolsó
→Csütörtök Estéje keretében összeülnek, és elfogyasztanak 25-30 nagy méretű pizzát, a hozzá tartozó üdítőkkel. Ez a
→Csütörtök Este ennek megfelelően
kiemelkedő népszerűségnek örvend, és
egyben nagyszerű alkalom a féléves
események megbeszélésére is. A ~ hagyományai 2013-ra nyúlnak vissza,
amikor is egy adag pályázatból megmaradt pénz alakult át étellé. A pozitív
visszhangok miatt a ~ féléves gyakorlattá vált. A ~ előtt a kollégisták gyakran
→BElZeBuB-bal készítik fel az emésztőnedveiket a pizzára.
2. Lásd még: →aldis pizza.

Az épület egyik portása,
Földesi Laci bá saját készítésű papírdíszeivel

projektor: Digitális vetítő. A Kollégium három ~ral és több vetítési kellékkel
rendelkezik, melyeket a →Csütörtök
Estéken, a →szakszemináriumokon, a
→Filmklubon illetve egyéb kollégiumi
eseményeken lehet használni. A ~ok a
→gépteremben, egy zárt kisszekrényben
(4-es szekrény) találhatóak, melynek
kulcsa
a
→rendszergazdától,
a
→Csütörtök Esték szervezőitől és néhány más kiváltságos kollégistától kérhető el.
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rácsos ajtó

sportélet
található (→420, 419), a harmadik pedig
az alagsor 003-as számú helyiségében.

R

razzia: A ~ arab eredetű szó, jelentése
támadás, rajtaütés. Félévenként néhány
alkalommal a →felelős rendszer razziafelelősei végigjárják a szobákat, és felszólítják a kollégistákat, hogy a
→lakószobákban tárolt KÖZ konyhai
edényeket, tányérokat stb. vigyék vissza
a →konyhába, és mindenképpen mosogassák el.

rácsos ajtó: (történet) A →költözés után
a bolyaisoknak merőben új volt, hogy
más kollégiumokkal kell osztozniuk a
→Nándorfejérvári úti épületen. Egyes
szociális kollégiumok példái alapján a
bolyaisok komolyan féltek a lopások
lehetőségétől. Akkoriban még nem létezett a →kártyás beléptető rendszer sem.
Ezért az akkori →Választmány úgy
döntött, hogy a →konyhát és a
→géptermet mindig zárni kell, és a
kulcsukat egy felelősre kell bízni, hogy
a két helyiségbe ne juthassanak be a
nem bolyaisok. Ez sok kellemetlenséget
okozott, különösen éjszakánként. Ezért
Csóka Endre egy →Közgyűlésen felvetette, hogy még mindig kényelmesebb
lenne a felső két szintet lezárni, ha cserébe nyitva maradhatna a →konyha és a
→gépterem. Arra a kérdésre, hogy hogyan oldaná meg a két szint lezárását,
Endre azt válaszolta, hogy például egy
~val a harmadik és a negyedik emelet
között. A javaslatot leszavazták, de az
épületben még éveken át terjengett a
pletyka, hogy „Csóka Endre, a tipikus
öntelt elitista bolyais egy ~val akarta
távol tartani a jöttment szockolisokat a
feljebbvaló bolyais közösségtől”.

rendszergazda: A Kollégium számítógép-hálózatának és számítógépeinek
karbantartását végző önkéntes kollégista. A ~ feladata a →nyomtatók tonerilletve patroncseréje is. A számítógépes
rendszerrel kapcsolatos probléma esetén
a kollégisták a ~hoz fordulhatnak. A ~
e-mail címe: rgazd@bolyai.elte.hu.

S
sportélet: A Kollégiumban folyó, sporttal kapcsolatos tevékenységek gyűjtőneve. A →Nándorfejérvári úti épületen
belül csak kis helyigényű sportágak
űzhetők. A lépcsőház alagsorában áll az
épület
kollégiumainak
közös
→pingpongasztala, a →konyhában terül
el a →csocsópálya, a →SportnapTM
helyszíne pedig a →104-es terem. Kifejezetten a ~ fellendítésére létesült a
→konditerem. A Kollégium →udvarán
található egy betonos →sportpálya,
amelyet a kollégisták főként focival és

raktár: Olyan helyiség a Kollégiumban,
amely különféle eszközök, kellékek és
szerszámok tárolására szolgál. Két ~ a
→Nándorfejérvári úti épület negyedik
és ötödik emelete közötti félemeleten
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sportnap

StarCraft
2. SportnapTM: olyan ~, amikor a kollégisták elektronikus sportokat űznek
némi élelem és ingyensör társaságában.
A SportnapTM atyja és névadója Hegedűs Ferenc, aki 2011. február 13-án
szervezte meg az első ilyen eseményt. A
résztvevők
eleinte
kizárólag
a
→StarCraft nevű hagyományos sportágat művelték, és többnyire négy a négy
elleni játékot játszottak. Később felkerült a palettára a Counter-Strike és az
Age of Empires elnevezésű extrém sport
is. A SportnapTM helyszíne korábban a
→konyha volt, de azt hamar kinőtte a
rendezvény, amelyet az utóbbi időben a
→007-es vagy a →104-es teremben
bonyolítanak le.

Beltéri sportélet: sakkverseny, 2015. március

kosárlabdával koptatnak. Itt játszódik a
Kollégium ~ének egyik legjelentősebb
eseménye, a →Bolyai League. A közelben fekvő →Bikás-parkban egy futópálya várja a sportos kollégistákat, a
→BEAC Bogdánfy úti sporttelepén
pedig a ~ egész kavalkádja. A Kollégiumtól nem messze található egy
→uszoda is, ahová kollégiumi bérlettel
ingyen járhatnak a bolyaisok. És ha a
Kollégium saját ~e nem lenne elég mozgalmas (pedig de), akkor az →Eötvös
Collegiumban mindig szeretettel látják a
Bolyai tagjait egy-egy közös röplabdavagy focimeccsre.

sportpálya:
1. A Kollégium →udvarán található,
betonnal borított terület. A kollégisták
főként focival és kosárlabdával koptatják a ~t, és itt játszódik a →Bolyai League is.
2. A Kollégium további ~i: a
→pingpongasztal, a →csocsóasztal és a
→teniszpálya.
3. Lásd még: →BEAC.

Röplabdázás a 2015-ös gólyatáborban

sportnap:
1. Olyan esemény, amikor emberek egy
előre meghirdetett időpontban összejönnek és sportolnak.

StarCraft: A kollégisták által művelt
legősibb elektronikus sportág. Noha
népszerűségi szempontból viszonylag
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jól áll, időnként →SportnapTM-ok szerveződnek, hogy még jobban álljon. A
jelenlegi, közös →konyha kialakítása
előtt derült ki, hogy a negyedik és az
ötödik emeleten egymástól függetlenül
létezik egy-egy ~-közösség, akik rendszeresen összejárnak játszani. Ez a felfedezés nagyban hozzájárult a két szint
közeledéséhez, és ez alapozta meg a
későbbi →SportnapTM-okat is.

mányos főmunkatárs (1990—1995);
ELTE Elméleti Kémiai Tanszék, docens
(1991—1998); ELTE Fizikai Kémiai
Tanszék, egyetemi tanár (1998—); az
ELTE Kémiai Intézetének igazgatója
(2008—2012); az ELTE TTK dékánja
(2012—).
Kutatási területek:
kvantumkémia,
intermolekuláris kölcsönhatások, kémiai
kötés
és
elektronszerkezet,
nanorendszerek
elektronszerkezete,
polimerek és fullerének elektronszerkezete.
Tudományos fokozatok: a fizikai tudományok kandidátusa (1986); habilitáció
(ELTE, 1996); az MTA doktora (1998).
svájci út: 2016. november 1-4. között
11 bolyais diák és →Kürti Jenő igazgató
egy konferenciával egybekötött tanulmányúton vett részt Svájcban, a
lausanne-i EPFL-ben és a genfi CERNben. A laborlátogatások mellett a ~
programjának legfontosabb részét a
Swiss-Hungarian Science Workshop on
Research Before the PhD című konferencia képezte, amelyen a →Bolyai
Kollégium hallgatói is előadtak.
szakkollégium: A →Bolyai Kollégium
egy ~. A ~ok célja, hogy egy saját
szakmai program kidolgozásával magas
szintű, minőségi szakmai képzést nyújtsanak. A ~ok ezzel segítik a kiemelkedő
képességű egyetemi hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az
értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra
érzékeny, szakmailag igényes értelmiség
nevelését. A ~ok az önkormányzatiság

Az első SportnapTM plakátja

Surján Péter (sz. 1955): egyetemi tanár, 2007 és 2012 között a →Bolyai
Kollégium →igazgatója. Az ELTE-n
szerzett fizikus diplomát 1978-ban.
Munkahelyek, beosztások: CHINOIN
Kutatóközpont, Budapest (1978—1989);
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet,
vendégtudós (1980—1990); Memorial
University of Newfoundland, posztdoktor (1986); BME Fizikai Intézet, tudo58
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elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épülnek.

degyike a hat tudományterület egyikének felel meg: biológia, fizika, földtudomány, kémia, matematika, informatika.

Szakkollégiumi
Charta:
A
→szakkollégiumi mozgalom alapelveit
tartalmazó okirat. A ~ határozza meg
azokat a feltételeket, amelyek teljesülése
feltétlenül szükséges a →szakkollégiummá váláshoz. A ~t 1991-ben Zánkán, a harmadik →szakkollégiumi találkozón fogadták el, majd 2001-ben és
2011-ben módosították.

Szalay Péter (sz. 1962): egyetemi tanár,
2012 és 2015 között a →Bolyai
Kollégium igazgatója. Az ELTE-n szerzett vegyész diplomát 1986-ban, majd a
Bécsi Egyetemen PhD fokozatot 1989ben.
Munkahelyek, beosztások: az ELTE
Elméleti Kémiai Laboratóriumában
tudományos ügyintéző (1986—88) tanársegéd
(1988—1990),
adjunktus
(1990—1994), docens (1994—2003),
egyetemi tanár (2003—); a Kémiai Intézet igazgatja (2005—2008); a Szervetlen
Kémiai Tanszék vezetője (2008—2010);
az Elméleti Kémiai Laboratórium vezetője (2009—2015). 2015. augusztus 1től
az
ELTE
tudományos
rektorhelyettese.
Kutatási területek: kvantumkémia;
elektronszerkezet-elmélet, elektronkorreláció, kvantumkémiai módszerek és
programok fejlesztése, molekuláris
tulajdonságok számítása; molekulaspektroszkópia, rezgési és gerjesztési
spektrumok, zárt héjú molekulák és
gyökök gerjesztett állapotai, potenciális
energiafelületeik
számítása,
fotodisszociációs és fotokémiai folyamatok leírása.
Oktatási tevékenység: elméleti kémia
előadások és gyakorlat magyar és angol
nyelven; kémiai matematika gyakorlatok, és elméleti kémiai speciális gyakorlatok; általános kémia előadás emelt
szinten; kvantumkémia modern módsze-

szakszemináriumok: A ~ a hat
→szakterületnek a →kollégiumi tanárok
által vezetett, hetente megtartott szakmai
programjai, melyek kötelezőek a kollégisták számára. Az egyes szakcsoportok
létszámuktól és az adott →szakterület
képzési sajátságaitól függően eltérő
jellegű ~at szerveznek. Ezeken meghívott hazai és külföldi előadók, a hallgatók és a →doktoranduszok, valamint
kisebb részben a →kollégiumi tanárok
előadásokat tartanak, illetve ezek keretében kollégiumon kívüli szakmai programokon vesznek részt. Ezek az órák
lehetőséget adnak arra, hogy a kollégisták kötetlenebb formában tehessék fel
kérdéseiket az előadó kutatónak, illetve
saját kutatási témájukról vagy érdeklődési területeikről beszéljenek, fejlesszék
előadói készségüket. Részletesen lásd a
→biológia szakcsoport, →fizika szakcsoport, →földtudomány szakcsoport,
→kémia szakcsoport, →matematika
szakcsoport, →informatika szakcsoport
címszavaknál.
szakterület: A →Bolyai Kollégium
tagjai ~ekbe sorolhatók, amelyek min59
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szerver

rei, valamint molekuladinamika előadások a doktori program keretében.
Külföldi tanulmányutak: Bécsi Egyetem
Elméleti Kémiai Intézet (1986—1989);
Floridai Egyetem, Kvantumelméleti
Kutatócsoport
(1991—1993);
Universität
Mainz,
Institut
für
Physikalische Chemie (1996—1997);
Texasi Egyetem, Kémiai Intézet
(2003—2004); Reims-i Egyetem (2008;
2009); Floridai Egyetem, Kvantumelméleti Kutatócsoport (2010—2011).
Tudományos fokozatok: a kémia tudomány kandidátusa, MTA (1991); a kémia tudomány doktora, MTA (1999);
habilitált doktor, ELTE (2001).
Tudományos közéleti funkciók: Magyar
Kémikusok Egyesülete Kvantumkémiai
Szakcsoportja, titkár (1989—1995);
Európai Kémikusegyesület, Számítási
Kémia Munkacsoport titkár (1995—
2006), elnökhelyettes (2011—2016),
elnök (2017—) ; COST Action D26
igazgatóbizottság, tag (2001—2006);
IUPAC Task Group, tag (2001—2006);
Magyar Kémikusok Egyesülete, főtitkárhelyettes (2011—); Fulbright Egyesület, vezetőségi tag (2011—), elnök
(2014—); OTKA Bizottság, tag (2013—
megszűnéséig); Országos Doktori Tanács, tag (2017—); MTMT Bizottság,
tag (2017—)
Elismerések, kitüntetések: Széchenyi-díj
(Fogarasi Gézával és Császár Attilával
megosztva, 2017); Polányi Mihály díj
(2015); „Magyar Felsőoktatásért” emlékplakett (2010); HAESF ösztöndíjas
(2010—2011); Fulbright kutatói ösztöndíj (2003—2004); Széchenyi Professzori
Ösztöndíj (1999—2002); Magyar Ké-

mikusok Egyesülete „Kiváló Egyesületi
Munkáért” oklevél (2000).
szalonnasütés: A →kertben kiépített
tűzrakóhely található, amit egyes kollégiumi rendezvények során (például
→Bödönke-est) hagyományosan igénybe vesz a Kollégium ~ céljából. Ha a
hangulat ezen alkalmakkor nem lenne
már amúgy is jó, akkor mindenképpen
feldobná az ilyenkor szokásos gitározás
és éneklés — így azonban csak annak
fenntartását szolgálja, míg le nem ragad
az emberek szeme…

Szalonnasütés a 2015-ös Bödönke-esten
Szalay Péter igazgatóval

szárítószoba: A →Nándorfejérvári úti
épület ötödik emeletén található, 505/C
jelű helyiség, amely régen →gépterem
volt (és így mostanáig itt találhatóak a
→rendszergazdai kellékeket tároló
szekrények). Ez a helyiség azért lett
elkülönítve ruhaszárítók tárolására, mert
a tűzoltók kitiltották a szárítókat a folyosókról.
szerver: Folyamatos üzemű számítógép,
amely a hálózatba kapcsolt többi gép
számára szolgáltatásokat nyújt. A
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szoba
Kollégium első ~e a bolyai1 volt, amely
annyira instabil volt, hogy még a
→Bödönke-eskübe is bekerült. A fénykorban három bolyais ~ létezett (helium,
neon és argon), valamint több épületi
DNS-szerver, melyek a 320-as kábelrendezőben helyezkedtek el. Az 2017-es
informatikai átállás előtt a belső ~ek
látták el a →honlapot és a levelezést is.
Mára csak a helium (másnéven center)
maradt a →gépteremben, amelyre a
személyes →felhasználói fiók segítségével lehet bejelentkezni. A ~en találhatóak a felhasználók személyes tárhelyei,
valamint azon keresztül érhető el a
nyomtatási szolgáltatás.

→sportpályán, a közös focimeccsek
alkalmával futnak össze (szó szerint is) a
bolyaisok és a ~ kollégisták. Ezeken
kívül időnként közös vacsorákat, iszogatásokat is szerveznek. Az utóbbi években már a ~ kollégiumokkal közösen
hirdették
meg
a
bolyaisok
a
→pingpongversenyt és a →SportnapTMot, illetve a →Folyosóbulikra is meghívást kaptak a ~ kollégisták.
2. Olyan személy, aki a →Nándorfejérvári úti épület ~ságában (közelében) lakik, és általában nem tolerálja a
hangos, éjszakai zenét, →bulit és beszélgetést.
3. Lásd még: →általános iskola,
→óvoda.

szoba: →lakószoba
szomszéd:
1. A Bolyai legközelebbi ~ai a
→Nándorfejérvári úti épület másik
három kollégiuma: a →Nándorfejérvári
úti Kollégium (NFK), az →Angelusz
Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium és az →Illyés Sándor Szakkollégium. A →költözés után a bolyaisok
nagyon lassan építették ki a kapcsolataikat az akkor még csak két másik kollégiummal, főleg a második és harmadik
emeleten lakó szociális kollégistákkal
(lásd a →rácsos ajtó esetét). Ekkor még
inkább csak a negyedik emeleten lakó
bolyaisok ápolták a ~i kapcsolatokat. Az
évek során a tudatosan megszervezett
közös programoknak (→BÉÉÉKA!,
→köz-sakk, →Filmklub) is köszönhetően előnyösen változott a ~ kollégiumokkal való viszony, több bolyais alakított
ki baráti kapcsolatot társadalomtudós és
szociális kollégistákkal. Legtöbbször a

T
tábla:
1. A Kollégiumban több fehér ~ található: az ötödik emeleti folyosón kívül a
→konyhában, a →társalgóban, a →104es és a →007-es termekben, illetve a
→könyvtárban is rendelkezésre áll egyegy példány.
2. Hagyományos, krétás ~ viszont csak a
→104-es teremben van.
3. A →BÖK-csoki mértékegysége.
4. A sakk nevű sportág űzésére alkalmas
→sportpálya. A →köz-sakk ~ja például
egy fehér ~n helyezkedett el.
takarítás: A Kollégium szobáinak heti
rendszerességű ~át kérni lehet a takarító
szolgálattól, amellyel a TRend Bizottság
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tanulószoba

teniszpálya

felelősei tartják a kapcsolatot. A szobát
olyan állapotban kell hagyni, hogy a
takarító el tudja végezni a ~t. A közös
helyiségek (→mosdók, →konyha, lépcsőház, folyosó) ~át szintén a takarító
személyzet végzi. Ez a →társalgó esetében nem mindig valósul meg, ezért az
ottani rendrakást és ~t nagyjából évente
a kollégisták szokták megcsinálni.

mináriumoknak, beszélgetéseknek, közös meccsnézéseknek, →buliknak. Az
igazán elszántak tanulás (és alvás) céljára is igénybe veszik. Ez utóbbi tevékenységeket főként a nyári vizsgaidőszakban űzik gyakran a ~ban, miután a
→titkárságról idevándorolt egy mobil
klímaberendezés, és ezzel a ~ lett a
Kollégium második leghűvösebb helyisége a →gépterem után. 2016 januárjában egy kiterjedt területen leszakadt a
vakolat a ~ plafonjáról. Ezt akár egy
rendkívüli hazugság is eredményezhette,
de a balesetben valószínűleg jelentős
szerepe volt a →költözést megelőző
felújítás minőségének is.

tanulószoba: →középső helyiség

Közös foci-Eb-nézés a társalgóban, 2016

társalgó: A →Nándorfejérvári úti épület minden emeletén megtalálható, tévével ellátott közösségi helyiség. A
→Bolyai Kollégium 5. emeleti ~jában
egy fehér →tábla, egy vetítővászon,
kényelmes, új kanapék, kevésbé kényelmes és kevésbé új babzsákfotelek,
asztalok és jelentős mennyiségű társasjáték
található.
A
2017
nyarán
(köz)beszerzett három furcsán zöldellő
kanapénak egyes kollégisták szerint „új
busz” illata van. A vasalóval és a porszívókkal ellentétben nem a ~ban lenne
a helye annak a biciklis bukósisaknak,
amelynek tulajdonosa egyelőre a múlt
ködében rejtőzködik. A ~ kedvelt helyszíne a →Filmklubnak, egyes →szaksze-

A leszakadt társalgóplafon

teniszpálya: A →Nándorfejérvári úti
épület →sportpályája mellett egy leharcolt állapotú ~ terül el. Ennek felújítását
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térkép

tűzjelző

már a →költözéstől kezdve tervezgették
a kollégisták. 2014 márciusában egy
→Közgyűlésen is megszavazták, hogy
létrehoznak egy új ~t állítható hálómagassággal. Mivel ez azóta sem valósult
meg, a ~ lassan az elérhetetlen célok
szimbólumává lépett elő. A kollégisták
hasonló álmai közé tartozik még a röplabdapálya, a kolitehén, a jakuzzi és a
wifivel felszerelt kerti pavilon.

eredményeire. Bár a zárva tartás 2016
áprilisában eltörlődött, a ~ nem lett újra
0-24-es. Jelenleg hétfőtől szombatig 622 óra között, vasárnap pedig 7-20 óráig
tart nyitva, tehát egy (két) órával tovább,
mint az →Aldi.
titkár: A kollégisták és a →Bolyai
Kollégium adminisztratív ügyeit intéző
személy. A ~ feladata az →igazgató
tudományos szervezőmunkájának segítése; a kollégisták teljesítményének
nyomon követése; a Kollégium leltári
nyilvántartásának ellenőrzése; pénzügyi
és gazdasági feladatok intézése; pályázatírás. A ~t a Kollégium →igazgatója
nevezi ki. A Kollégium jelenlegi ~ai
Dériné Surján Katalin és Molnárné Tóth
Ildikó (utóbbi 2017 nyarán váltotta
Punkné Szalai Borbálát).

térkép: A Föld felszínének síkba vetített, kicsinyített ábrázolása. Az első,
kartonból készült ~et, amely a kollégisták származási helyeit mutatta, közvetlenül a →költözés után Farkas Zsuzsanna kezdeményezésére tették ki a
→Nándorfejérvári úti épület negyedik
emeletére, a →titkárság mellé. 2012
márciusában az akkori választmányi
elnök, Vidnyánszky Zoltán felvetésére
készült el az új származási ~. Ennek
alapja egy fehér lepedő, amelyre a készítéskor →projektorral vetítették rá a
Kárpát-medence képét, és az alapján
festették rá a kollégisták a ~et Kalina
Kende vezetésével. Az elkészült alkotás
az ötödik emeleten, a →lifttel szembeni
falon kapott helyet. A kollégisták a
nevükkel ellátott színes szövetdarabot
kitűzve jelezhetik származási helyüket a
~en. Minden (bolyais) évfolyam saját
színt kap, az elballagott kollégisták
nevei viszont (a hely szűke miatt) lekerülnek a ~ről.

titkárság: A Kollégium hivatali ügyeit
intéző adminisztrációs egység, mely
jelenleg két →titkárt foglal magában. A
~ irodája a →Nándorfejérvári úti épület
408/D jelű helyiségében található, és
elvileg hétfőn, kedden illetve csütörtökön 9 és 11 óra között van nyitva, azaz a
kollégisták ekkor intézhetnék ügyesbajos dolgaikat. Gyakorlatilag azonban a
~ fenntartja a műsorváltozás jogát, ráadásul a kommunikációs csatornákban
keletkező zavar néha sajnálatos információs fennakadásokat okoz a ~ és a
kollégisták között. A ~ e-mail címe:
secretary@bolyai.elte.hu.

Tesco: A Hengermalom úton található
Új Buda Center hipermarketje. A ~ban a
vasárnapi zárva tartás előtt éjszakánként
is lehetett vásárolni, ami kifejezetten jó
hatást gyakorolt a kollégisták vizsga-

tűzjelző: A Kollégium közutálatnak
örvendő eszközeinek egyike, amely
→füst vagy villámcsapás hatására éles
hullámzó hangot hallat. Beindítása
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udvar

vandalizmus

viszonylag könnyen megvalósítható
kenyérpirítással vagy pattogatott kukorica készítésével. A ~ megszólalása esetén
a hivatalos protokoll a Kollégium épületének elhagyása, ezt általában a szobaajtó és a →blokk ajtajának becsukása
helyettesíti. A ~ leállítása a →portások
feladata. Az utóbbi időben sokkal ritkábban szólal meg a ~, és néha komoly
oka van: tűzvédelmi ellenőrzést jelent.
Viszont a meglévő beidegződések elmúlásáig valószínűleg a Kollégium lakóinak elenyésző százaléka élne túl egy
tűzvészt.

le), amely a Kollégiumból távozó tagok
lábára kerül a →Bödönke tagjaivá való
avatásukkor.

U

V

udvar: A →Nándorfejérvári úti épületet
három oldalról körülölelő terület, amely
magában foglalja a →kertet, a
→sportpályát, a tűzrakóhelyet és a biciklitárolót (valamint a →teniszpályát
is).

Választmány: A →BÖK ~át a
→Közgyűlés választja meg évente. A ~
fő feladata, hogy irányítsa az Önkormányzat tevékenységét a →Közgyűlések
közötti időszakokban. A ~ban lehetőség
szerint képviseltetik magukat az egyes
→szakterületek, →külsős és →belsős
tagok egyaránt. A megválasztott ~ a
tagjai közül elnököt és gazdasági elnökhelyettest választ. A ~ e-mail címe:
bok@bolyai.elte.hu.
Az eddigi ~ok elnökeinek és elnökhelyetteseinek, illetve a jelenlegi ~ tagjainak névsorát lásd a Függelékben.

uszoda: A Hajós Alfréd Tanuszoda (és
az abban működő Hófehér Fóka Úszóiskola) a Campona mellett, a Kollégiumtól
busszal 30 percnyire található. A →BÖK
által vásárolt bérletekkel minden kollégista ingyen látogathatja ezt az ~t. Korábban sok éven keresztül a Nyéki Imre
Uszodába, majd a közelmúltban a MoM
Sport Uszoda és Sportközpontba is volt
bérlete a Kollégiumnak.

vandalizmus: Etikai szempontból erősen negatív megítélésű cselekmény,
melynek során az elkövető kollégista
nagy találékonyságot tanúsítva szándékosan okoz anyagi természetű kárt a

útilapu: Bármely nagyméretű falevél
(pl. platánfa vagy vadgesztenyefa leve64

vendégfogadás

webmester

→Bolyai Kollégiumnak. Nem tévesztendő össze az idő múlásával természetes
módon bekövetkező amortizációval
(→amortizációs díj), mely esetben sem
a találékonyság, sem a szándékosság
nem bír relevanciával. Egyesek szerint
csak a vizsgaidőszak borzalmait kiheverni akaró diákok spontán és természetes megnyilvánulása. Valódi ~ra a Kollégiumban fennállása óta még nem volt
példa, bár a →defenesztrációnál már
rezgett a léc.

ViZIT: Vizsgaidőszak-záró Iszonyatos
Tivornya. Eme beszédes nevű rendezvény az utóbbi években összeolvadt a
→Bödönke-esttel.

W
webmester: A ~ feladata a →honlap
karbantartása és tartalmi frissítése, legyen
szó
aktuális
hírekről,
a
→kollégiumi életet dokumentáló fotógalériákról, a →Csütörtök Esték programjáról vagy beszámolókról. A ~ek ugyanakkor mindig törekednek a munka
minimalizálására, ennek érdekében
különböző felületeteket biztosítanak a
→fal.bk-n keresztül a kollégisták számára, hogy a megfelelő felelősök maguk is
módosíthassák a →honlap egyes részeit.
Néha nagyobb fejlesztésekre is rászánják magukat, ennek nyomán fejlődik a
→honlap, új szolgáltatások születnek,
vagy akár maga a →honlap is teljesen
újjászülethet.

vendégfogadás:
Ha a kollégisták több napra szeretnének
vendéget fogadni, jelezniük kell azt a
portán egy vendégbejelentő lap kitöltésével. A ~ díja 350 Ft/fő/éj, amelyet a
fogadó kollégistának kell befizetnie a
→BÖK-kasszába.
ViKeND: Vizsgaidőszak-kezdő Népes
Duhajkodás. A →BÖK közösségi eseménye volt, amely eddig csupán egyszer, 2010 tavaszán lett megtartva.
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FÜGGELÉK
Egykor (1992-2017)
Igazgatók:
1992—1998: Kondor Imre
1999—2004: Galácz András
2004—2007: Patkós András
2007—2012: Surján Péter
2012—2015: Szalay Péter
2015—: Kürti Jenő
Tanárok
Földtudomány:
1993—1995: Farkas László
1993—2007: Galácz András
1999—?: Csontos László
2006—2012: Horváth Erzsébet
2012—: Erőss Anita
2012—: Nagy Balázs
2014—2016: Simon Szilvia
Matematika:
1993—2000: Major Péter
1993—1994: Bárány Imre
1994—1997: Frank András
1998—?: Tardos Gábor
1994—1998, 2000—2003: Győri Ervin
2000—2006: Friedl Katalin
2001—2002: Szamuely Tamás
2003: Böröczky Károly
2004: Domokos Mátyás
Tóth Árpád
?—2009: Gács András
?—2015: Pálvölgyi Dömötör
2015—: Zábrádi Gergely
2016: Kun Gábor
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Biológia
1993—1997: Csányi Vilmos
1993—2000: Erdei Anna
1997—1998: Szathmáry Eörs
2000—2008: Bárdos György
2008—: Schlett Katalin
2008—2014: Ódor Péter
2014—2015: Magyary Enikő
2015—: Kovács M. Gábor
Informatika:
2005—: Porkoláb Zoltán
Kémia:
1993—1997: Jalsovszky István
1993—1997: Zrínyi Miklós
1997—2009: Rábai József
1997—: Fogarasi Géza
2009—: Magyarfalvi Gábor
Fizika:
1993—1995, 1996—2001: Csabai István
1993—1997: Jánossy András
1993—2003: Kondor Imre
1997—1998: Palla László
2003—2009: Takács Gábor
2009—2017: Sasvári László
2016—: Dávid Gyula
Választmányi elnökök:
1995. febr.—szept.: Fülöp Tamás
1995. szept. — 1996. márc.: Alexa Anita
1996—1997: Magyarfalvi Gábor
1997—1998: Józsi Mihály
1998—?: Radics Kornélia
2001—2002: Berényi Eszter
2002—2004: Kelemen Kristóf
2004—2005: Farkas Zsuzsanna
2005—2006: Pintér Dömötör
2006—2007: Strenner Balázs
2007—2008: Básti József
2008—2010: Daru János
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2010. febr.—szept.: Szabó Ákos
2010—2011: Daru János
2011—2012: Csóka Győző
2012—2013: Vidnyánszky Zoltán
2013—2014: Pós Eszter Sarolta
2014—2015: Hoksza Zsolt
2015—2016: Damásdi Gábor
2016—2017: Pálos Zsófia
2017—: Telek Máté
Gazdasági elnökhelyettesek:
1995. febr.—szept.: Magyarfalvi Gábor
1995—1996: Járai Antal
1996—1997: Bajnóczi Bernadett
1997—1998: Kurucz Zoltán
1998—1999: Fige Péter
2001—2002: Kovács Gábor
2002—2003: Rokob Tibor András
2003—2005: Vörös László
2006—2007: Simon Zsolt
2007—2008: Estélyi István
2008—2009: Dudás László
2009—2010: Éva Csaba
2010—2013: Földes Tamás
2013—2015: Damásdi Gábor
2015—2017: Gyarmati Máté
2017—: Porupsánszki István
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Most (2017)
Igazgató: Kürti Jenő
Tanárok:
Dávid Gyula, fizika
Erőss Anita, földtudomány
Fogarasi Géza, kémia
Kovács M. Gábor, biológia
Magyarfalvi Gábor, kémia
Nagy Balázs, földtudomány
Porkoláb Zoltán, informatika
Schlett Katalin, biológia
Zábrádi Gergely, matematika
Titkárok:
Dériné Surján Katalin
Molnárné Tóth Ildikó
Választmány:
Horváth András
Pálos Zsófia
Porupsánszki István (gazdasági elnökhelyettes)
Szabó Eszter
Szobota András
Telek Máté (elnök)
Kollégisták:
Árvai Balázs, informatika, külsős
Baglyas Márton, kémia, belsős
Bagoly Attila, fizika, belsős
Bán Róbert, informatika, külsős
Benics Balázs, informatika, külsős
Bereczki Zoltán, matematika, belsős
Bodolai Előd, matematika, belsős
Bondici László, matematika, külsős
Borbényi Márton, matematika, belsős
Borsik Gábor, informatika, belsős
Broda Balázs, kémia, belsős
Ciuciu-Kiss Jenifer, informatika, külsős
Czifra Domonkos, matematika, külsős
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Csahók Tímea, matematika, belsős
Csenki János Tivadar, kémia, belsős
Csorba Benjámin, kémia, belsős
Erdélyi Dániel, biológia, belsős
Farkas Borbála, fizika, belsős
Galambos Klaudia, biológia, belsős
Gelencsér Orsolya, földtudomány, belsős
Gyarmati Máté, informatika, belsős
Györgyi Csaba, informatika, belsős
Hegyi Krisztina, matematika, külsős
Héra Kornélia, matematika, külsős
Hoksza Zsolt, matematika, külsős
Horváth András, matematika-fizika tanár, belsős
Horváth Bálint, informatika, külsős
Ignácz Attila, biológia, külsős
Jóna Kristóf, biológia, külsős
Jordán Lilla, biológia, külsős
Kátay Tamás, matematika, belsős
Kenéz Lili Anna, biológia, belsős
Kiglics Mátyás, informatika, belsős
Kis Zoltán Sándor, kémia, belsős
Kiss Krisztián, biológia, belsős
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Knoch Júlia, fizika, belsős
Kocsis Ábel, informatika, külsős
Koncz Gabriella, fizika, belsős
Kormányos Hanna, fizika, külsős
Kosztolányi Kata, matematika, belsős
Kovács Adorján Márk, informatika, belsős
Kovács Gellért, biológia, belsős
Kővári Emese, matematika, belsős
Kurgyis Bálint, fizika, belsős
Lájer Márton Kálmán, fizika, belsős
Lajer Panna, biológia, belsős
Leitereg Miklós, matematika, belsős
Lomoschitz Andrea, kémia, külsős
Lőrinczy Döme, fizika, belsős
Mártonffy András, biológia, külsős
Máté Mihály, fizika, külsős
Medvegy Anna, biológia, belsős
Mezei Zoltán, biológia, belsős
Mezősi Máté, fizika, külsős
Mocskonyi Mirkó, fizika, külsős
Mógor Fruzsina, biológia, belsős
Nagy Donát, matematika, belsős
Nandrean David, informatika, külsős
Németh Flóra Boróka, kémia, belsős
Oravecz Éva, földtudomány, belsős
Pacskó Vivien, földtudomány, belsős
Pacsuta Johanna, biológia, belsős
Pálos Zsófia, földtudomány, belsős
Pánczél Emese, földtudomány, belsős
Pap Viktória, informatika, belsős
Pataki Bálint Ármin, fizika, belsős
Podlovics Péter, informatika, belsős
Poór Artúr, informatika, belsős
Poór Márk, matematika, belsős
Porupsánszki István, matematika, belsős
Rancz Adrienn, kémia, belsős
Simkó Irén, kémia, belsős
Sipos Ágoston, informatika, belsős
Strenner Péter, informatika, belsős
Sütő Péter, kémia, belsős
Szabó Eszter, matematika, belsős
Szakács Lili Kata, matematika, külsős
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Szécsi Péter, informatika, belsős
Szikszai Lőrinc, fizika, belsős
Szilágyi Gergely Bence, matematika, külsős
Szobota András, kémia, belsős
Szőke Tamás, matematika, belsős
Sztanó Gábor, kémia, belsős
Tarsoly Gergely, informatika, belsős
Telek Máté, földtudomány, belsős
Tófalvi Tamás, informatika, belsős
Váli Benedek, matematika, belsős
Varga Imre Károly, kémia, belsős
Várkonyi Dorka, matematika, külsős
Vértesy Gáspár, matematika, belsős
Veszeli Máté Tibor, fizika, belsős
Zalai Zsófia, földtudomány, külsős
Kollégiumi Tanács:
Surján Péter (TTK dékán, társelnök)
Horváth Zoltán (IK dékán, társelnök)
Benczúr András (informatika)
Erdei Anna (biológia)
Fogarasi Géza (kémia)
Frei Zsolt (fizika)
Mindszenty Andrea (földtudomány)
Szőnyi Tamás (matematika)
Hoksza Zsolt (Hallgatói Önkormányzat)
Baráti Kör:
Elnökség:
Derényi Imre professzor (elnök)
Schlett Katalin hab. docens
Tarczay György hab. docens
Nem TTK-s, nem IK-s tagok:
Bajnóczi Bernadett
Csermely Péter
Kampis György
Petz Dénes
Recski András
Vékás Lajos
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Biológusok
Alexa Anita
Bárdos György
Bodzsár Éva
Erdei Anna
Gráf László
Gyenis Gyula
Józsi Mihály
Kiss János
Kovács János
Papp Balázs
Reményi Attila
Sármay Gabriella
Schlett Katalin
Szathmáry Eörs
Virányi Zsófia
Fizikusok
Balog Erika
Csabai István
Cserti József
Csikor Ferenc
Czirók András
Derényi Imre
Domokos Péter
Frei Zsolt
Kenesei Péter
Kiss Ádám
Kondor Imre
Kovács István
Kürti Jenő
Lendvai János
Németh Judit
Palla László
Patkós András
Takács Gábor
Ungár Tamás
Vattay Gábor
Veres Gábor
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Földtudósok
Buda György
Érdi Bálint
Galácz András
Gábris Gyula
Karátson Dávid
Mindszenty Andrea
Nemes Nagy József
Radics Kornélia
Tasnádi Péter
Informatikusok
Benczúr András
Horváth Zoltán
Pásztor Endréné
Matematikusok
Kiss Emil
Michaletzky György
Németh Z. Sándor
Pálfy Péter Pál
Simon László
Szenthe János
Szőnyi Tamás
Vizvári Béla
Vegyészek
Baranyai András
Fogarasi Géza
Horváth István Tamás
Hudecz Ferenc
Inzelt György
Keszei Ernő
Kovács Tamás
Lévay Béla
Magyarfalvi Gábor
Náray-Szabó Gábor
Sohár Pál
Surján Péter
Szakács Zoltán
Szalay Péter
Szepes László
74

Tarczay György
Turányi Tamás
Vass Elemér
Záray Gyula
Bolyais házaspárok:
Böde Csaba – Magyar Gabriella
Józsi Mihály – Uzonyi Barbara
Kalina Kende – Dénes Nóra
Kenesei Péter – Pollák Beatrix
Kiss János – Schlett Katalin
Kocsis Bence – Pető Mária
Kovács Bence – Biri Beáta
Kovács Gábor – Sipőcz Brigitta
Kovács István – Mizsei Réka
Lukács László – Tóth Katalin
Pongrácz András – Faragó Eszter
Raffai Péter – Mesterházy Ildikó
Rokob Tibor András – Révész Ágnes
Szabó Jácint – Kőhalmi Dóra
Szakács László – Györey Bernadett
Szakács Zoltán – Torma Viktória
Takács Gábor – Alexa Anita
Varga Szilárd – Kis Anna
Vass Elemér – Bajnóczi Bernadett
Vidnyánszky Zoltán – Bottyán Emese
Vörös Tamás – Palya Dóra
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Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönöm mindazok munkáját és segítségét, akik bármilyen módon részt
vettek a NeSzE! elkészítésében. A jelenlegi kollégisták közül kiemelkedő mennyiségű
hasznos információt és régi történetet kaptam Bognár Gergőtől, rajta kívül pedig Nagy
Dániel (Tapír) és Wolosz János osztott meg velem sok érdekességet. Köszönöm
Mihálykó Andrásnak a buzdítást és a szócikkírás összefogását, Sütő Péternek, Kiss
Krisztiánnak és Nagy Donátnak a jobbnál jobb szócikkek megkomponálását, Mezősi
Máténak a lektorálást, Bereczki Zoltánnak és Pálos Zsófiának pedig a fotókat. Rengeteg adatot és történetet köszönhetek a Bödönke tagjainak (és más egykori
bolyaisoknak) is. Külön hálával tartozom Raffai Péternek, aki személyesen mesélt az
„ő idejéről”, illetve Szabó Ákosnak, aki sok hasznos információ mellett a 2010 körül
írt új szócikkeket is a rendelkezésemre bocsátotta. Köszönöm a Kollégium múltját
feltáró válaszokat Csóka Győzőnek, Bacsó Andrásnak, Takács Gábornak, Éva Csabának és Dénes Nórának. Különösen hálás vagyok Farkas Zsuzsannának és Csóka Endrének, akik nemcsak e-mailben, hanem a Facebookon keresztül is sok adalékkal szolgáltak a NeSzE!-hez. Köszönet illeti továbbá Sarka Jánost, aki több fényképen kívül
utólagos javaslataival emelte a NeSzE! színvonalát. Köszönöm Kürti Jenő igazgató úr
segítségét és észrevételeit, Galácz András tanár úr és a Bolyai Kollégiumért Alapítvány támogatását, illetve Molnárné Tóth Ildikó segítségét a NeSzE! kinyomtatása
körül.
A NeSzE! megszületésében közreműködött még: Almási Gábor, Básti József, Bojtos Tünde, Böde Csaba, Damásdi Gábor, Daru János, Erőss Anita, Fogarasi Géza,
Gáspár Merse, Gelencsér Orsolya, Hantz Péter, Horváth Erzsébet, Illés Tamás, Kondor Imre, Lájer Márton, Magyarfalvi Gábor, Molnár Dénes, Pacsuta Johanna, Patkós
András, Pongrácz András, Pozsgay Balázs, Punkné Szalai Borbála, Rakyta Péter,
Schlett Katalin, Simkó Irén, Sipos Ágoston, Sipőcz Brigitta, Szalay Péter, Szobota
András, Tarczay György, Uzonyi Barbara, Zábrádi Gergely, Zöldi Miklós.
Mindnyájuknak köszönettel ajánlja e könyvecskét:
a szerkesztő
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