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Egyszerre megéreztem a szabadságot -
emlékbegyűjtés 1989-ről
Ön is emlékszik még arra az évre, amikor szabadságnak érezték a szabadságot? Az Ön
rendszerváltó emlékeire kíváncsi az Europeana 1989 projekt.
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1989 és a rendszerváltoztatás emlékeit, dokumentumait, fotóit gyűjti be két napon

keresztül az „Europeana 1989" akció Szegeden, május 23-24-én 10-18 óra között a

szegedi egyetemi könyvtárban, a TIK-ben.

Laczkó Sándor, a Szegedi Klebelsberg Könyvtár osztályvezetője, a projekt szegedi

koordinátora azt mondja, számára 1989 a szabadság levegőjét jelentette, az

emlékbegyűjtéstől pedig alulnézetből megismert szegedi történelmet vár.

- 1989 övön aluli érettségi tétel lenne egy mai diáknak. Ha nincs szerencséje, ahány

véleménnyel találkozik, annyi értelmezést kap. Mégis bíznak az emlékbegyűjtés

sikerében?

- A rendszerváltozás kollektív emlékezete rendkívül hiányos, az egyéni emlékezet pedig

nagyon érzelemközpontú Magyarországon. Így aztán nehezen megfejthető viszonyunk lett

a múlthoz. Márpedig 1989 mérföldkő, majdnem mindenkinek van köze hozzá. Az

emlékbegyűjtési akciótól azt várjuk, hogy a helyi és kollektív történeteinket össze tudjuk

kötni, meg tudjuk erősíteni. Azt reméljük, hogy a begyűjtött anyagból összeáll egy

alulnézetből megismerhető szegedi történet 1989-ről .
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Laczkó Sándor: Egy generáció alapvető élménye lett, hogy a szabadság levegőjét szívhatta 1989-ben.
Fotó: Segesvári Csaba

- Kiket várnak pénteken és szombaton a TIK épületébe?

- Olyanoktól várunk anyagokat, akik részesei voltak az 1989-es eseményeknek,

diákmegmozdulásoknak, tüntetéseknek, rendszerváltó értelmiségi fórumoknak Szegeden

vagy máshol az országban. Olyan városi tüntetéseken vettek részt, amelyek beépültek

a városlakók kollektív memóriájába . Szegeden például az események nyitánya az 1989.

március 15-én tartott tüntetés volt a Móra Ferenc Múzeum előtt. Egy évvel korábban

még elvitték az embert március 15-én; itt pedig 15 ezer ember vett részt.

- Önnek is vannak ilyen emlékei?

- A szegedi egyetemen már 1988 őszén diáktüntetést szerveztek, amelynek eseményei

egy hónapon át tartottak. Én magam is részt vettem benne: hallgatói képviseletet, több

egyetemi önállóságot követeltünk, s ez talán hozzájárult a felsőoktatás későbbi

átalakításához. Kevesen tudják, hogy a rendszerváltó Magyarországon, akárcsak

1956-ban, először Szegeden volt diákmegmozdulás. A szabadság határait akartuk

kiterjeszteni , és akkoriban valóban a szabadság szigetének tűnt az egyetem. Később,

ugyancsak Szegeden jött létre a Bibó István Emlékbizottság, 1989 májusában pedig

jelentőségén is túlnőtt országos Bibó István-konferenciát rendeztünk minden oldal

részvételével. De nemcsak szegedi, hanem a tágabb régió eseményeivel kapcsolatos

emlékeket is várunk. 1989 decemberében például élénk határforgalom volt Románia felé,

sokan jártak Aradon, Temesváron, és rendelkezhetnek emlékekkel, dokumentumokkal

abból az időből. Én magam is jártam Temesváron december végén, és őrzök egy címer

nélküli, lyukas zászlót  a forradalomból.

- Van, aki szerint 1989 nem hozott mélyreható változást Magyarországon. Mit gondol

erről?

- Nekem 1989 a zsigereimbe épült. Az elfojtott, szürke, megalkuvó kompromisszumokat

támogató rendszer közepette a korabeli egyetemi hallgató számára egyszerre

kiszínesedett a világ. Egyszerre megérezhettem a szabadságot. Kevésbé értem azokat,

akik szerint 1989 nem volt jelentős változás. De igen, az volt, levegőt kaptunk! Egy

generáció alapvető élménye lett, hogy a szabadság levegőjét szívhatta . Éppen ez az a

kollektív élmény, amit dokumentálni készülünk.
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