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E S E M É N Y T Á RE S E M É N Y T Á R

M Ű S O R T E R V
2015. január 29., csütörtök

12 óráig folyamatosan Magyarka-
nizsai Körkép – Kanjiška panorama
17 órakor: Szeretettel Kanizsának 
– emlékkoncert Zsámboki Pál tisz-
teletére (ism.) 

2015. január 30,, péntek
10 órakor: Magyar népzene kobzon, 
dudán és furulyán a magyar kultúra 
napjának alkalmából
17 órakor: Magyar népzene kobzon, 
dudán és furulyán a magyar kultúra 
napjának alkalmából
19 órakor: Évgyűrűk – válogatás 
a Magyarkanizsai Körkép korábbi 
adásaiból

2015. január 31., szombat
10 órakor: U našem ataru – poljop-
rivredna emisija/mezőgazdasági 
műsor
17 órakor: A Szabadkai Filharmónia 
kamarazenekari koncertje 
19 órakor: Magyarkanizsai Körkép 
– Kanjiška panorama (ism.)

2015. február 1., vasárnap
10 órakor: Szeretettel Kanizsának 
– emlékkoncert Zsámboki Pál tisz-
teletére (ism.)
17 órakor: Magyar népzene kobzon, 
dudán és furulyán a magyar kultúra 
napjának alkalmából 
19 órakor: Magyarkanizsai Körkép 
– Kanjiška panorama (ism.)

2015. február 2., hétfő
10 óra: U našem ataru – poljopriv-
redna emisija/mezőgazdasági műsor
17 óra: U našem ataru – poljopriv-
redna emisija/mezőgazdasági műsor

2015. február 3., kedd
10 órakor: Nézőpont – magazinmű-
sor a Községi népesedési akcióterv-
ről 
17 órakor: Nézőpont – magazinmű-
sor a Községi népesedési akcióterv-
ről
19 órakor: A törökkanizsai televízió 
Mozaik című heti műsora – emisija 
novokneževačke televizije

2015. február 4., szerda
10 órakor: Eretnek gondolatok elő-
adás-sorozat – Magyarok és szerbek 
az 1848/49-es szabadságharc idején
15 órától másnap 12 óráig folya-
matosan Magyarkanizsai Körkép – 
Kanjiška panorama

A szabadságharc 
egyértelmű!

A szerb és magyar történészek által 
egy máig vitatott, kétféleképpen értel-
mezett történelmi korszak, az 1848/49-
es forradalom és szabadságharc esemé-
nyeiről, ezen belül a délvidéki szerbek 
és magyarok szerepvállalásáról tartott 
előadást a magyarkanizsai József Atti-
la Könyvtár Koncz István-termében dr 
Zakar Péter szegedi egyetemi tanár. 

A szervező, a Rákóczi Szövetség 
magyarkanizsai helyi szervezete azért 
tartotta fontosnak a téma részletesebb 
ismertetését, mert a szerb és magyar 
történészek mindmáig más-más aspek-
tusból értékelik és tárják a nyilvánosság 
elé az akkori eseményeket. 

– A közelebbi múlt eseményeihez 
hasonlóan a két ország történészeinek 
a szabadságharcról és más, korabeli 
történelmi eseményekről kialakított 
álláspontjaikat is közelíteniük kellene 
egymáshoz – mondta egyebek mel-
lett Kávai Szabolcs történelemtanár, 
az est házigazdája. – Ezt a témát nem 
szabadna a szőnyeg alá söpörni, hisz 
mindkét nép történelmének meghatáro-
zó időszaka volt. Közös történelmünk-
ben egyébként rengeteg ilyen pont van. 
Gondoljunk csak a Rákóczi-szabadság-
harcra vagy a török hódoltság időszaká-
ra, amely ugyancsak nem múlt el súrló-
dásmentesen a két nép között.

– A szabadságharcot megelőző idő-
szakban viszonylag nyugalom volt eze-
ken a tájakon.1848-ban sem éppen az itt 
élő népek csaptak össze, mert például a 
szerb oldalon az úgynevezett „szerbiá-
nusok”, vagyis azok a török megszállás 
alatti Szerbiából érkezett szabadcsapa-
tok garázdálkodtak, amelyeket az itteni 
szerb nemzeti mozgalom nagymérték-
ben támogatott. Ezek nem reguláris 
alakulatok voltak, és gyakorlatilag a 
szabad rablásból éltek. Előadásomban 
igyekszek rámutatni arra, hogy a ma-
gyar és szerb politikusok hogyan keres-
ték a megegyezés lehetőségét, és aztán 
hogyan került sor mégis a fegyveres 
összeesküvésre, aminek következmé-
nyeként, 1849 végén, a szerbek azt 
kapják jutalmul, amit a magyarok bün-
tetésül, egy szerb Vajdaságot, aminek a 
hivatalos nyelve német volt, többségi 
lakossága német volt – vázolta előadása 
lényegét dr. Zakar Péter. 

Az igen érdekes, sok, a szélesebb 
nyilvánosság előtt eddig szinte isme-
retlen tényre és körülményre rávilágító 
előadáson a téma iránt érdeklődő pol-
gárok mellett részt vettek a Beszédes 
József Mezőgazdasági és Műszaki Is-
kolaközpont diákjai is. 

Bödő Sándor
Fotó: Puskás Károly

– Történelmi visszatekintés az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc történéseire – Dr. Zakar Péter előadása a József Attila 
Könyvtárban –


