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SZABADSÁG PILLANATAI. EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI CSELEKVÉSFORMÁK
1956-BAN

Közzétette: Boros Tamás | okt 18, 2017 | Csongrád megye, Egyetem, Hírek, Köz, Kultúra, Oktatás, Szeged, Történelem
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Ezzel a címmel nyílt kiállítás október 17-én  az SZTE Klebelsberg Könyvtár Átriumában. A kiállítást Jancsák Csaba, az SZTE JGYPK
dékánhelyettese, valamint Miklós Péter, a Hódmezővásárhelyi Emlékpont igazgatója, történészek, a téma kutatói nyitották meg. A
kiállítással egybekötöttek két kötetbemutatót is, egyrészt Miklós Péter: A szabadság reményei. Egyéni és közösségi cselekvésformák
1956-ban, valamint szintén Miklós Péter művét, a    „Részt vettem a szabadságharc megmozdulásaiban” Putnik Tivadar (1929- 1998)
című könyvét. a kiállítás megnyitója után Miklós Péterrel beszélgetett Boros Tamás.

Szeged volt október 16 a forradalom lángja, és ahogy itt a Szabadság pillanatai kiállítást elnézem, két egyházi személy kivételével ez
Csongrád megyének a mikrotörténelméről szól.

Csongrád megyéhez kötődnek ezek az egyházi személyek is. Mindszenty József kapcsán annyit érdemes
megemlíteni, hogy 1946-ban, amikor a Szent Gellért ünnepségen itt járt, Szent Gellért vértanú halálának 900.
évfordulója alkalmából, akkor a provokátor kommunisták is motorral végighajtottak a palástján amikor vonult
be a templomba. Ő szerette ezeket a barokkos formulákat és a hosszú uszályokat. Úgyhogy azt, ha nem is szovjet
csizma, de magyar kommunisták motorjának az abroncsai taposták. 
Dél-Alföld és Szeged világa elevenedik itt meg A szabadság pillanatai. Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-
ban című tárlaton. A szabadságnak és a pillanatnak is a közös jellemzője az, hogy illékony. Ez egy nagyon fontos
üzenete 1956-nak, hogy ezek az emberek néhány napig voltak a történelem főszereplői. Nem csak azért, mert
fölfordulás van, nincsen oktatás, nincsen munka, emberek felfegyverkezve szerveznek ellenállást, közellátást
vagy vonulnak be a szovjet csapatok, hanem tudták, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon súlyos időszaka a
magyar történelemnek. Ahogy mondjuk segítséget vagy kiállást csak szimbolikusat kapott a magyarság és azért
látható itt a tablókon XII. Piusz Pápa, aki több körlevelet is ezekben a napokban kiadott, éppen a nándorfehérvári
diadal 400. évfordulójára is emlékezve és a magyarságnak a pogány ellen való küzdelmében. Ugye XII. Piusz
harcosan antikommunista.

A teljes beszélgetés meghallgatásához kattintson az alábbi linkre:

Fotó

MEGOSZTOM:  

NAPI FILMEK

Hogyan javíthatja memóriánkat,
munkahelyi és társadalmi életünket a
mesterséges intelligencia?

Kaszparov: Ne féljünk az intelligens
gépektől! Dolgozzunk velük!

Mesterséges értelem = második ipari
forradalom?

“Öntudatos” robotok építése

A vöröshajú “időutazó”

ÁLLÁSHIRDETÉS

Civil Hang Rádió 
Miklós Péter - A szabadság pillanatai. Egyéni és közösségi cselekvésformák 1956-ban

Cookie policy

  

0:00 / 9:50

I

http://promenad.hu/cikk/a-szabadsag-elmenye-kozossegformalo-ero-182651
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://civilhangradio.hu/2017/10/18/szabadsag-pillanatai-egyeni-es-kozossegi-cselekvesformak-1956-ban/&t=Szabads%C3%A1g%20pillanatai.%20Egy%C3%A9ni%20%C3%A9s%20k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi%20cselekv%C3%A9sform%C3%A1k%201956-ban
https://plus.google.com/share?url=https://civilhangradio.hu/2017/10/18/szabadsag-pillanatai-egyeni-es-kozossegi-cselekvesformak-1956-ban/&t=Szabads%C3%A1g%20pillanatai.%20Egy%C3%A9ni%20%C3%A9s%20k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi%20cselekv%C3%A9sform%C3%A1k%201956-ban
https://civilhangradio.hu/2017/10/13/urban-innovative-actions-hang/
https://civilhangradio.hu/2017/10/20/deli-szo-szeged-oktober-20/
https://civilhangradio.hu/2017/09/15/hogyan-javithatja-memoriankat-munkahelyi-es-tarsadalmi-eletunket-a-mesterseges-intelligencia/
https://civilhangradio.hu/2017/09/11/kaszparov-ne-feljunk-az-intelligens-gepektol-dolgozzunk-veluk/
https://civilhangradio.hu/2017/08/02/mesterseges-ertelem-masodik-ipari-forradalom/
https://civilhangradio.hu/2017/07/18/ontudatos-robotok-epitese/
https://civilhangradio.hu/2017/05/25/a-voroshaju-idoutazo/
https://soundcloud.com/civilhang
https://soundcloud.com/civilhang/miklos-peter-a-szabadsag-pillanatai-egyeni-es-kozossegi-cselekvesformak-1956-ban
https://soundcloud.com/civilhang/miklos-peter-a-szabadsag-pillanatai-egyeni-es-kozossegi-cselekvesformak-1956-ban
https://soundcloud.com/pages/cookies

