Labádi Imre (1970–1973)
Hogy került a Kollégiumba?
1968-ban kezdtem az egyetemet vegyész szakon. Minden karnak megvoltak a
külön lány- és külön fiúkollégiumai. Én a Bolyai Kollégiumban laktam, de 1970
őszén Nagy Gyuri, az Eötvös Kollégium tagja megkeresett, hogy volna egy hely,
nem lenne-e kedvem átmenni. Először azt sem tudtam, hogy mi az, ahogy más
sem, ha nem volt valami ismerőse bent. Garab Győző volt a diáktitkár, vele
is elbeszélgettem, hogy miről lenne szó, felvételi elbeszélgetésre nem emlékszem.
Voltak bejáró és visszajáró tagok is: többek között Ferke András, Nagy János,
Seres Laci, Szabad János, Marton László, Pordány László, Novák Mihály.
Milyen volt a kollégiumi elhelyezés?
A Kollégium akkoriban az Irinyi épület körútra néző szárnyának első emeletén helyezkedett el. Először a hátsó szobában laktam, majd a legelsőbe költöztem át. A
portásunk a legendás Szőllősi bácsi volt. Az árvı́znél adoma volt, hogy ,,ide a Tisza nem fog bejönni, mert Szőllősi bácsi kapupénzt kér tőle”. Felszerelésben nem
volt nagy különbség más kollégiumokhoz képest: nyolcágyas szobák, emeletes sodronyágyakkal. A többiektől való eltérés elsősorban a szellemiekben mutatkozott
meg. Más kollégiumokban a légkör nem segı́tette a tanulást, az Eötvösé viszont
kifejezetten jó volt erre. Olyan is volt, hogy egy-egy beszélgetés után önszántából ment el valaki a kollégiumból. A ’70-es években infrastrukturális fejlesztésre
került sor, a Móra és a Herman Kollégiummal szemben az Eötvös továbbra is a
szellemiekkel tűnt ki, nehezen lehetett tagokat toborozni.
Milyen volt a kollégiumi tagok tanulmányi, tudományos, szellemi élete?
Mindenki jól tanult és diákkörözött, plusztevékenységet végzett. Másodévben
Dóbé Sanyival beadtunk egy közös pályaművet. Különböző karokról jöttünk össze,
nagy beszélgetéseink voltak. Tágı́tottuk egymás látókörét. A Kollégium ehhez
azon túl is hozzátett, hogy egy helyre gyűjötte a jófejűeket. Tartottunk neves
meghı́vottakkal (például Nagy Géza) előadásokat, beszélgetéseket, a korábbi kollégisták nyelvet tanı́tottak, például Pordány Laci angolt. Diákbizottságunk is volt
élén a titkárral, aki először Garab Győző, majd Kürti Béla lett, őt Frank Gábor
követte.
Milyenek voltak az igazgatók? Úgy tudom, többhöz is szerencséje volt.
Huhn Péter bácsit, amikor beköltöztem, joviális embernek ismertem meg, sokat
sakkozott és tarokkozott velünk, teljesen egyenértékű emberként kezelt minket.
Félelmetes memóriája volt. Wagner volt a kedvence, és kirándulásokat is szervezett számunkra. Nekem tanszékvezetőm is volt, tehát nagyon jól ismertem.
Utolsó évemre Novák Mihály lett az igazgató, aki erősebb kezű volt. Szerintem
az ő nevéhez fűződik a ’72-es átalakulás, amelynek során a Kollégium lányszinttel
bővült, megalakı́tották az Igazgató Tanácsot, valamint kisebb szobákat alakı́tottak ki, eltűntek az emeletes ágyak. Ebben talán szerepet játszott, hogy Novák

Mihály tanszékvezetője, Márta Ferenc volt a rektor. Akkoriban nem mindenkinek tetszett, hogy itt valami többet akarnak, szabadabbak a kollégisták. Bár
mindenki KISZ-tag volt, de ez nem éreztette a hatását a Kollégiumban.
Hogy működött a közösség, hogy vált be a különféle szakosok, a lányok-fiúk együttélése?
Jól működött, több kapcsolat házassággal végződött, elég ha csak magamra utalok. Voltak benti összejövetelek (félévenként két hivatalos főzés) és eljártunk a
Sárkányba is, ahol még este 11-kor is csináltak nekünk sült krumplit, holott 12-kor
zárt a hely. A Gödörbe is jártunk kávézni, néha a Hágiban is megfordultunk.
Hogy alakult egyéni életpályája?
A Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéken kezdtem el dolgozni, és ma is ott vagyok, közben doktoráltam és kandidáltam, majd minden tárgyat oktattam, még
matematikát is, félig elvégeztem a matematika szakot. Európa szinte minden
országában töltöttem több-kevesebb időt. Majd húsz évig voltam a kémikusok
diákköri felelőse. Ma már formálisan nyugdı́jas vagyok, de folytatom a kutatómunkát.
Mit adott a Kollégium?
Nagyon sok barátot szereztem, különösen Garab Győzőt, Frank Gábort és Kürti
Bélát tudom emlı́teni, itt ismertem meg a feleségemet is. Kürti Béla barátsága
révén részt vettem az ópusztaszeri ásatási, feltárási munkákban. A Kollégium a
széles körű ismeretszerzés fontosságát húzta alá.
Az interjút Varga-Orvos Zoltán készı́tette 2010-ben Szegeden
Szerkesztette: Nagyillés János

