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A Fővárosi Örmény Ön-
kormányzat által szervezett 
márciusi 21-i klubrendez-
vénykeretébenDr. Zsebők 
Csaba történész beszélt
nemrégmegjelentkönyvé-
ről,amelybenaz56-osfor-
radalom és szabadságharc
eddig kevéssé feltárt feje-
zetévelfoglalkozik.

Zsebők Csaba 56-os élő
tanúkkal közösen mutatta
beTiszta szívvel 1956-ban 
–A ’Kolhoz Kör’: a forra-
dalom (egyik) szellemi előkészítője című
könyvét a régi Pesti Vármegyeházán, 
a Nyáry Pál termében. A rendezvényen
adíszvendégDr. Kabdebó Lóránt iroda-
lomtörténész, kritikus, professzor eme-
ritus – aki az ’56-osTiszta szívvel szer-
kesztőbizottságitagja–,Kelemen Elemér 
professzor, valamint Trencsényi Imre 
szerkesztőemlékezettakönyváltalmeg-
idézett eseményekre. Kelemen Elemér 

Tiszta Szívvel 1956-ban – Egy hiánypótló kötet 
bemutatója a Fővárosi Örmény Klubban

az56-os„Tisztaszívvel”lap
egyikeredeti(nagyonritka)
példányábólfelolvastaMáté 
Imrének a forradalom ki-
törését pár héttel korábban
megjósolóversétis.

ZsebőkCsaba a kötetmeg-
írása előtt hajdani állam-
biztonsági forrásokat is
kutatott. Ezekből is ki-
derült: a rendszerellenes
egyetemistákból, s a pár
oktatóból álló „Kolhoz
Kör” és a Tiszta szívvel

című ELTE-s folyóirat „csapata” – so-
raiban például I. Tóth Zoltánnal, Sza-
bad Györggyel, Molnár Józseffel, illetve 
Máté Imrével, ifj. Domokos Pál Péterrel, 
Szakács Sándorral,Dr.KabdebóLóránt-
tal – rendkívül jelentős hatást gyakorolt 
az 1956-os eseményekre. „Félig nyilvá-
nosan” ’56. március 15-én léptek színre 
aRégiOrszágházVendéglőben.

Pagonyi Judit

Jobbról Dr. Kabdebó Lóránt, Kelemen Elemér és Trencsényi Imre

1974-ben,amelynekÁzbejSándorépí-
tetteátafölszintjétkápolnává.
Az örmények térítő püspöke,Világosító 

Szent Gergelypatrocíniumátviselőkápolna
nagyobb részét az eredeti falak fogadják
magukba.Ázbej amellékhajón átmegkö-
zelíthető főhajóhoz kapcsolta az újonnan
épített,négyoldalánsüttőivörösmészkővel
borítottnyolcszögűapszist,amelycentrális

elrendezése révén a keleti kereszténység
térképzésétidézi.Szinténkeletiutalásthor-
doznakazegyenlőszárúbizáncikeresztek,
amelyekafőhajóttagolónégymárványosz-
lopzömökkockafejezeteitdíszítik.Azem-
berléptékűteretaszakrálisatmoszféramel-
lett -valószínűlegazanyaghasználatmiatt
-aKádár-korhangulataisbelengi.

Folytatjuk

  

  

Március 14-én ünnepség Kiss Ernő
emléktáblájánál    

Balról: Várady Mária, Nurisány Zoltánné, 
Belényessy István

AXV.kerületÖrményNemzetiségiÖn-
kormányzat Képviselő Testülete fennál-
lása óta közösenmegemlékezik március
15-rőlésoktóber6-ról.
2002-tőlazÖrményÖnkormányzatszer-

vezésébenállítottKiss Ernőörményszár-
mazásúaltábornagy,aradivértanúemlékpla-
kettjével díszített emléktáblánál szerveznek
ünnepséget és emlékünnepséget egyaránt.
Az emléktáblát Nuridsány Zoltánné 

kezdeményezésére,négyévutánajárással
tudtákelhelyezniaXV.kerületKissErnő
utca ésSzentmihályiutca sarokház (volt
TaródyNagyGyógyszertár)falán.

Leleplezte és felavatta Katona Tamás 
történész2002október6-án.KissErnő
bronzplakettjétmegmintáztaNagy Előd 
a kerületben élő festő és éremművész.
Az első emléktábla voltKissErnő aradi
vértanúéakerületben,azaradivértanúk-
rólelnevezettutcáksorában!
Nuridsány Zoltánné elnök köszöntötte 

amegjelenteket.Smiutánelőzőlegfeltettek
egy fontoskérdést, amely ígyhangzott:


