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Szerkesztői előszó 

A szegedi Eötvös Loránd Kollégium 2011-ben ünnepelte alapításának 80. év-
fordulóját. Az ünnepséget megelőzően, 2011. március 25-én először került meg-
rendezésre az Eötvözet Konferencia, melyen részt vett a budapesti testvérintéz-
mény, az Eötvös József Collegium is. Az Eötvözet Konferenciának elnevezett 
rendezvényen négy műhely tagjai (a budapesti Bollók János Klasszika-Filológia, 
a Filozófia és a Történész Műhely, valamint a szegedi Quadrivium Műhely) mu-
tatták be kutatási eredményeiket. Az előadásokból készült tanulmányok az 
Eötvözet című kötetben láttak napvilágot, útjára indítva ezzel a későbbi konferen-
ciák anyagát összefogó Acta Szegediensia Collegii de Rolando Eötvös nominati 
sorozatot. 

Örömmel jelenthetjük ki, hogy a 2011-es rendezvényt később át kellett „ke-
resztelni” I. Eötvözet Konferencia névre, ugyanis a találkozó sikerén felbuzdulva 
az Eötvös Loránd Kollégium további közös szakkollégiumi fórumoknak adott 
otthont. Még ugyanebben az évben, április 16-án szintén Szegeden került sor a 
matematikus és informatikus hallgatók közös konferenciájára Eötvös2 Workshop 
néven. A II. Eötvözet Konferencia 2013. május 10-én zajlott, ismét közös részvé-
tellel. A kollégiumok bölcsészműhelyei által delegált tagok tizennégy színvonalas 
tanulmányban mutatták be munkájukat.  

Az immár hagyománnyá vált rendezvénysorozat következő állomása a 2014. 
május 9–10-én, a szegedi MTA SZAB Székházban megrendezett III. Eötvözet 
Konferencia. Ez alkalommal a bölcsész- és társadalomtudományi témájú előadá-
sok mellett a természettudományok képviselői is bemutathatták tudományos 
eredményeiket. A korábbi négy szekcióban zajló rendezvény ezúttal kilenc szek-
cióra és mintegy negyven előadásra bővült. A konferencia minden eddiginél vál-
tozatosabb, színesebb és számos tudományterületet felölelő programja, valamint 
az itt elhangzott, színvonalas és érdeklődést keltő előadások alapján egyöntetűen 
kijelenthetjük, hogy sikeres volt. Reméljük, hogy a III. Eötvözet Konferencia 
csupán egy hosszú sorozat legelején foglal helyet, így számos lehetőség nyílik 
majd arra, hogy a testvérkollégiumok tagjai újra és újra bemutassák eredményei-
ket, öregbítve az Eötvözet és a kollégiumok hírnevét. A legfontosabb célja a tu-
dományos fórumoknak azonban az – és ez alól a fentebb bemutatott konferenciák 
sem kivételek –, hogy mások kutatásainak, eredményeinek bemutatásán, megis-
merésén túl új tudományos kapcsolatok, együttműködések és barátságok szüles-
senek, megerősítve a két szakkollégium kapcsolatát.  
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A konferencia megszervezésében és a tanulmánykötet létrejöttében köszönet 
illeti Horváth Lászlót és Kincses Jánost, az Eötvös József Collegium, valamint az 
Eötvös Loránd Kollégium igazgatóját; Antal Gabriella kollégiumi tanárt; Nagyil-
lés Jánost, a Quadrivium Műhely vezetőjét; a Kollégiumi Bizottság tagjait és a 
műhelytitkárokat, valamint Balázs Katalint, a Kollégiumi Bizottság titkárát. A 
rendezvény támogatásáért köszönetet mondunk a Szegedi Tehetségpontnak és 
Bóka Jánosnak. Végül, de nem utolsó sorban a legnagyobb elismerés a konferen-
cia résztvevőinek jár. 

 
 
Szeged, 2015. május 27. 
 

Kutus Bence, Gyarmati Sándor 


