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Tiszay Andor fotói
A fotózás tárgyilagos m�faj. Stílszer�en szólva: objektív. Hazudni, csalni termé-

szetesen lehet vele (benne, általa) is – ami manapság, a fotoshopnál is fejlet-

tebb technika korában gyerekjáték, de már 60 éve sem volt lehetetlen. Valójá-

ban csak a kommentár meg a megjelenítés politikai kontextusa a bizonytalan 

természet�, azaz emberi, a fotó maga tárgyilagos (m�vészi, dokumentáló vagy 

amat�r), s csak a fotós és a néz� lehet elfogult… Tehát, hogy Tiszay Andor, az 

1920–1980 közötti évek valószín�leg legnagyobb magyar dokumentumgy�j-

t�je, a jeles könyvtáros és mindenes: színész, utazó, intendáns, író, rendez�, 

m�fordító, azt írta a saját, 1956-ban készített, s valószín�leg még sose publi-

kált fotói alá például, hogy: A híres Corvin sarok az ellenforradalom els� perió-

dusában, az nem egyszer�en egy eseményekre vonatkozó adatközlés, hanem 

egyúttal a korszakról szóló, és persze a szemlél�kr�l meg a szemléletr�l valló 

tudósítás is. De ugyan hányan nyilatkoztak vagy írtak itt másképpen ’56-ról 

évtizedeken át?! Pedig valószín�leg még jócskán hevernek hasonló fénykép-

albumok, teli fotótasakok fi ókokban, elrejtett, elfelejtett dobozokban. Ezek a 

képek is egy albumban álltak 50-60 évig, többek sorában. A  fotós megel�z� 

személyes élet-dossziéja egy 1954-es prágai utazás fotóival zárul, ennek az 

albumnak a második felében pedig egy 1962-es moszkvai látogatás képdoku-

mentumai következnek beragasztva, egy új Marx-szoborral, a  Mauzóleumból 

kipaterolt Sztálin új sírjával, az új Rasszija Filmszínház képével stb.: ahogyan 

Szovjet madárijeszt� 

a Nagykörúton

A híres Corvin sarok 

az ellenforradalom els� periódusában
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egy magát kultúrtörténészként megfogalmazó gondos dokumentaristához illik, 

önéletének rögzítésekor. Nyilván tudta, hogy egyszer az utódok belelapoznak 

a könyvbe, és közzéteszik az arra érdemes iratokat, fényképeket. Ennek a pár 

fotónak az ideje, úgy látszik, most érkezett el. Kommentár nélkül.

Bakonyi Péter

Lövészállás (Kálvin tér)

Ez maradt 

a Rókus-kápolnából

Flaszterbarikád a Múzeum körúton

Költözköd� asszonyok 

a kiégett Divatcsarnok el�tt
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Dobos Marianne

Mikoron Dávid…
Els� szent királyunk halálának 950. évfordulójára, 1988. Nagyboldogasszony 

(Mennybemenetel) ünnepére egy albumot készítettünk Schéner Mihály fest�m�-

vész barátommal. Száz rajzával kereste, illetve fogalmazta meg a feleletet mint 

örökzöld alapját annak az emlékezéskoszorúnak, melybe én szedegettem a 

vallomásvirágokat. Kérdeztem, kézzel írt válaszokat kértem és kaptam történé-

szekt�l, íróktól, költ�kt�l, zeneszerz�kt�l, m�vészet- és irodalomtörténészekt�l, 

és az ökumenizmusra tekintettel megkérdezett magasrangú egyházi személyi-

ségekt�l. A Budai Ferences Rendházból is vártam „kéz”iratot el�zetes telefonos 

megkeresésemre. Váratlan meglepetés érkezett. Miel�tt a sorokat olvasni kezd-

tem volna, rácsodálkoztam a levél papírjára, annak nyomtatott fejlécére, melyre 

V. V. ferences gondolatait írta. „Nagy ember”, „okos ember” és „szerény ember” 

– összegeztem magamban, és boldogan válogattam írását az ünnepi albumba.
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De hogy jó sorsom kegyelme kivel hozott össze, azt b� egy évvel kés�bb, 

1989 októberében tudtam meg. Reg�czy István atya, akinek életér�l szóló Isten 

vándora kötete – melyet szerkesztettem, sajtó alá rendeztem, és legf�ként a 

Kiadói F�igazgatóságtól sikerült a kiadáshoz szükséges engedélyt is beszerez-

nem – 1988 karácsonyára jelent meg. Azon a napon, éppen ablakmosás köz-

ben voltam, mikor, ahogyan szokott, „erre jártam csak” mosolyával, de most 

nem egyedül érkezett. Rácsodálkoztam a vendég barna barátruhájára – akko-

riban még igen ritka volt utcai viseletként vagy vendéglátáskor habitust viselni. 

– Most sietnünk kell – mondta István atya –, de Vazul atya el�bb személyesen 

találkozni akart veled, mert örülne, ha holnap, mikor kocsival érted tudna jönni, 

együtt mennétek a Kerepesi temet� 21-es parcellájába, onnan pedig a rákos-

keresztúri 300-as és 301-es parcellájába.

Természetesen igent mondtam, csak nem sejtettem, hogy kinek és mire. 

Ahogy most, huszonhét év távlatából visszagondolok, értem meg, és senki ne 

higgye önhittségnek részemr�l, de ki voltam én általuk nézve, és alkalmasnak 

találtattam a szemükben arra a feladatra…

Állunk a kopjafák között. Vazul atya olvassa az alattuk nyugvók neveit… 

Könnycsepp jelenik meg arcán, amikor kezével végigsimítja Szabó János (Sza-
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bó bácsi) és Folly Gábor nevét. „A budai Vár véd�i voltak, és én meg, november 

4. és 7. között, a Vár véd�inek a parancsnoka” – magyarázza. Teljes a megdöb-

benésem, bár azt már hallottam róla, hogy 1957. szeptember 2-án a Magyar 

Szabadságharcos Szövetség elnökévé választotta Chicagóban.

De mit csinált a szerzetes a forradalomban s az azt követ� nemzeti sza-

badságharcban, amivel kiérdemelte ezt az – azt hiszem, egy barát esetében a 

történelem folyamán is ritka – címet? – kérdezve, kértem t�le, a beszélgetést.

„Harminchárom év után arra kér tehát, hogy gyónjak err�l – válaszolta, 

majd folytatta: – Ne csináljunk interjút csupán, mert nemcsak a tényeket sze-

retném elmondani. Hozzáf�zöm saját bels� indíttatásaimat, és mindazt, ami 

kötelezett a családi hagyományaink alapján.”

Valóban, amikor a megrendít� temet�látogatásból hazatérve el�vettem a 

magnetofont, el�ször anyai nagyapjáról szólt, aki Prohászka Ottokár nagyra 

becsült kántorkarnagya, munkatársa, a püspöki székesegyház orgonistája volt. 

„Nem hajlítható ember, olyanfajta, akit csak törni lehet. Akinél az igen az igen, 

a nem pedig nem, s ami a kett� között van, az az ördögé. Így is élt. Akár böl-

csen, vagy csak kevésbé okosan, de mindig igazan. Letartóztatták 1919-ben, és 

1945-ben is. Bátorsága, csodálatos jelleme mentette meg a kivégzést�l. Nagy-

anyámat ’kedves Margit asszonyának’ nevezte a püspök. A nagyszüleim tizenhá-

rom gyermekük nevelése mellett is találtak id�t arra, hogy a rájuk bízott ’jószol-

gálatokat’ mindig megtegyék. Édesanyám volt a legid�sebb gyermekük. Mi is 

nyolcan voltunk testvérek. Édesanyám 38 éves korában hagyott árván bennünket. 

Két kishúgomat ápolta, s t�lük kapta el a számára végzetes fert�z� betegséget. 

Legid�sebb testvérem akkor 15, a  legifjabb pedig egyéves volt. Szerencsémre, 

én még igen pontosan emlékszem anyámra. Mióta a másik oldalról vigyáz ránk, 

gyakran hallom: ’Kisfi am, ezt tedd!’, vagy éppen: ’Kisfi am, ezt ne tedd!’ Az Isten és 

az ember szeretete, a jóság és humánum, a latin, német, francia nyelv és a zenei 

ismeretek mellett, amire mind édesanyám, az igen m�velt és mélyen vallásos 

asszony tanított, t�le, t�lük kaptam a dolgokra való odafi gyelés képességét is.”

Ezeket azért mesélte el elöljáróban, hogy érthet� legyen, miért indul el 

gyalog, megszegve a szent engedelmességet egy ferences szerzetes 1956 

októberében a forradalom Budapestjére. Valahová, ahová nem küldték, nem 

helyezték, de tudta, hogy mégis ott a helye. Akkor 27 éves volt, Esztergomban a 

ferences fi úgimnázium internátusában élt és dolgozott, az els� osztálya éppen 

az érettségire készült, amikor féltve, hitetlenkedve hallgatták a forradalomról 

érkez� híreket.

„Szeretem a nyilvánosságot, a magányosságot, de most úgy éreztem, nem 

maradhatok ki a történelemb�l – folytatódott az �szinte emlékezés. – Ne hozz 

szégyent az anyádra! – hallom a bens� hangot, miközben utoljára rakok rendet 

a cellámban. Tudom, sietnem kéne, ne találkozzak senkivel. Mégis, mire elké-

szülök, már kés�. Szaladtam le a lépcs�n, de megszólalt a cseng�. Az ajtóban 

már rám nevet a portás-testvér: Hová megy, Vazul atya? Mit makoghattam 

neki, s  mit gondolhatott �? Szerzetes sísapkában, síbakancsban, keki szín� 

kabátban, kofferrel kifelé rohan… Majd jövök, majd jövök, húztam be az ajtót 

magam mögött.

Vonat nem ment. Gyalog indultam Budapestre. Mint egykori katonaiskolás, 

majd hadifogoly a legifjabbak közül, mindig szerettem volna valamiféle h�si 
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halott lenni, szerzetesként pedig felfalt misszionárius, mondjuk. Ez így �szinte. 

Van ebben bels� indíttatásomból s a nyilvánosságszeretetb�l egyaránt. Már úgy 

látszott, gy�ztesen befejez�dik minden, s  én azt nagyon zokon vettem volna 

a történelemt�l, ha engem kifelejt. Három órakor értem Budapest határába. 

Magyar páncélosok zárták el az utat. Sapkájukon vörös csillag, arcukon sokféle 

érzelem és gond. Félhangosan beszélgettek. Mikor megláttak, megállítottak. 

Messzir�l jövök, a szüleim Budán laknak, s visszamenni nem tudok. Kértem, sa-

ját felel�sségemre engedjenek be. Ellenkezésüket látva, ment� ötletem támadt, 

megkérdeztem: ’Maguk hordják még ezt a csillagot? Amerr�l én jövök, ott már 

lehullott!’ Erre beengedtek. A fal mellett haladtam, fegyverek ropogtak, eltalál-

hattak volna. Egyre reménytelenebbnek t�nt az én történelmi részvételem…

Végül, talán valami plakát alapján, a Forradalmi Diákbizottsághoz kerültem. 

Be akartam jutni, de hogyan? Mondtam: ’Ferences pap vagyok, de katonaisko-

lás voltam. (Vajon melyik a jobb?) A vezet�vel szeretnék beszélni.’ ’Mi marxisták 

vagyunk’ – így �k. Mire én: ’Err�l talán elég lesz kés�bb tárgyalnunk, mondjuk 

az iskolareform vagy a hitoktatás bevezetésének megbeszélésekor, de addig 

egyezzünk ki, s engedjetek be!’ Megvertem az ajtót. Beléptem. Kezet ráztunk. 

Pillanatok múlva riporter voltam. A Forradalmi Diákbizottság megbízottja. Pe-

csétes papírt is kaptam err�l, s már küldtek is, hogy az egyetemi lapok szá-

mára csináljak tudósítást a Kilián-laktanyában. Gy�lés készül ott: most döntik 

el, hogy Király Béla vagy Maléter Pál lesz-e a nemzet�rség f�parancsnoka. Ez 

jó feladat volt a valahai katonaiskolásnak. Mint papot, az Úri utca 62.-be is el-

küldtek, a régi prímási palotába, hiszen Mindszenty már kiszabadult. Gyorsan 

iparkodtam a két megbízást teljesíteni; úgy éreztem, már hivatalosan is sza-

badságharcos vagyok.”

És mondta, mondta. Elbeszélte, hogyan lett a Vár katonai parancsnoka, ho-

gyan er�sítette a fi atalokat emberséges rendbe pillanatok alatt. Felel�sségtel-

jes fegyelmet alakított és tartott fenn. Majd látva a túler�t, békésen feloszlatta 

a véd�ket. Megmentve �ket az életnek, a Vár maradványát pedig a mai átépí-

tésre készen. És mindazt, amit elbeszélt, dupla visszaigazolás fogadta. Ezt kell 

még elbeszéljem az utókornak, ez hitelesíti Vazul atya valamikori elbeszélését, 

amelyet azonnal leközölt a Stádium folyóirat következ� száma, majd pedig 

betettem az Akkor is karácsony volt trilógiám második kötetébe, a Bölcsészek 

1956-ban cím�be ezt a különösen is szép és fontos történetet. Aki akarja, ott 

el is olvashatja.

Aztán múltak az évek, és abban a szerencsés jelenetben lehettem résztve-

v�, amikor az I. kerület azzal ünnepelte meg a forradalom és szabadságharc 

évfordulóját, hogy a Dísz tér 3. számú ház kapualjában, amely a Vár parancs-

nokságának f�hadiszállása volt, emléktáblát állított. Vazul atya szentelhette 

fel, megemlékezve kivégzett egykori harcostársairól. De ezt megel�z�en a 

Városháza dísztermében emlékülést tartottak, ahol – íme az igazmondás cso-

dája – Vazul atya szinte szó szerint elismételte a valaha nekem mondott törté-

netét. Mellettem ült a férjem. Annyira bennem élt az atya lelkesen elmondott 

valamikori szövege, hogy néha el�re súgtam neki a következ� szavakat. Íme, 

az igazat csak egyféleképpen lehet továbbmondani, ismételni. Ahogyan Vazul 

atya a nagyszámú meghatottan ünnepl� el�tt a Vár védelmének felejthetetlen 

történetét felejthetetlenül idézte fel.
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De nemcsak � beszélte el ezt a történetet. Volt még egy, 1956 �szén majd-

nem a halálból szabadult, börtönviselt fi atalember is, aki, miután végigsétálta 

és fi gyelve elemezte magában a forradalom különböz� eseményeit, amikor a 

szovjet tank-hernyók elindultak Budapest ostromára november 4-én hajnalban, 

úgy döntött: az � számára is elmúlt a meditáció ideje, elérkezett a fegyve-

res ellenállás pillanata. És elment a Széna térre, csatlakozott a vár véd�ihez. 

Jelentkezett a parancsnoknál. Egymásra néztek, és tudták, hogy bízhatnak 

egymásban. Nevet, foglalkozást nem kérdeztek. Mindketten végiggondolták a 

védelem esélyeit, majd az adott pillanatban mindketten a felesleges vérontás 

helyett a terep csendes átadása mellett döntöttek. Ezer év történetét maguk-

ban átgondolva. Soha többé nem találkoztak. A fi atal utóbb Kossuth-díjas író 

lett, a  Kortárs f�szerkeszt�je, a  legrázósabb társadalmi kérdések mindmáig 

legizgalmasabb átgondolója. Fiának többször is beszélt a várbeli jelenetr�l, és 

mindig elgondolkozott azon, ki is lehetett az a félig katonás, félig papos pa-

rancsnok, aki kezébe adta a fegyvert és ellátta feladatokkal. Fia pedig egyszer 

csak elkezdte az apja életének rejtélyét felfejtve a huszadik századközép hazai 

rejtélyeit megírni. Elhozta készül� regényét, és megoldatlan problémáit sorol-

ta. És nagyot nézett, amikor elbeszélését én fejeztem be, kimondván el�tte 

a keresett és pontosan leírt személy nevét. Honnan tudod? – kérdezte. Mire 

kezébe adtam a könyvem. És a két történet egybevágott. Ugyanazt beszélte el 

ezekr�l a napokról Száraz György valaha a fi ának, mint amit nekem magnóba 

mondott Vazul atya. Az igaz történetek, egymást igazolva, egybefonódtak. Az-

óta az utóbbi év legnagyobb könyvsikere az Apám darabokban lett. A magyar 

regényirodalom legsikerültebb darabjainak egyike. Az összetartozó emberek 

nemcsak az életben, de az irodalomban is összetalálkoztak, egymást hitele-

síthették. Történelmünk és irodalmunk magas pontjai ölelkezhettek. Ünnepi 

alkalmat szervezve maguk köré a valóságban, és annak metafi zikai végiggon-

dolása során. Kivételes, ritka pillanatként: nem ellentmondtak egymásnak, 

hanem példázattá alakult általuk a párhuzamosak találkozása a végtelenben. 

A  felel�sségteljes döntés megszületésének keserves, mégis méltósággal fel-

emel� példáját adva a tettek és az elvek távlatával is.

A menekült Vazul atya 32 évi távollét után mint „kegyesen” hazaengedett 

egykori elítélt láthatta újra az édes hazát. A halálraítélt hazalátogatását, mint 

sok hozzá hasonló szabadságh�sét is ugyanis nem tartották kívánatosnak. 

A Grósz kormányzat akkor kezdett hirtelen el�zékenységgel foglalkozni haza-

látogatása formaságaival, amikor McCarrick, New York-i érsek kinevezte az 

Amerikai Püspöki Kar Menekültügyi Bizottságába. Fontosnak tartva, hogy a 

fontos személyiség olyan jó benyomásokat szerezzen, melyekr�l visszatérve 

kedvez�en számolhat majd be.

No ez az, ami már a hegyeshalmi határnál nem így sikerült. A körülmények 

úgy alakultak, hogy nem adódott mód a barna barátruha, rajta a szabadsághar-

cos jelvény, ’1956. X. 23’ felirattal, civilre cserélésére. Az útlevél vizsgálatánál ez 

a jelvény nézett szembe a sarló-kalapácsossal, melynek visel�je tudtul akarta 

adni, szúrós tekintetével, hogy „ki is az úr a mi népi demokráciánkban”.

Nem, nem err�l álmodtak 1956 h�sei, amikor „…els�sorban nem materiá-

lis célokért folyt a harc. Emberséget, jogot, félelemmentes, épít� hétközna-

pokat, a hit és az erkölcs megnyugvásos ünnepnapjait követelte akkor egy 
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tisztességtelen életre kényszerített nép. Míg Marx és Lenin m�veit égette az 

utcákon, nem volt hajlandó vita tárgyává tenni valójában szociális vívmányait. 

A paraszt, aki meglátta végre saját földjét, és a munkás, aki verejtékezésének 

értelmét kereste, nem t�rhette többé, hogy másé legyen az ország, mint 

egészen az övé” – ahogyan azt a XX. század legtisztább és leghumánusabb 

forradalmára emlékezve mondta Végvári Vazul OFM 1957. október 23-án a New 

York-i Carnegie Hallban.

Miközben nem felejtjük nevét, emlékezzünk vele együtt.

Memento
Kivégzett mártírjaink emlékére

(1945–1956)

Akiket az embertelen barbárság el�zött
„bölcs�d az” – földünkr�l, az él�k honából, reájuk
bujdosó kurucok énekével emlékezem.
„�szi harmat után, nagy hegyeknek
ormán fújdogál a hideg szél.
Zöld erd� harmatát, piros csizmám
nyomát hóval lepi be a tél.
Ha minden elmarad, Isten el nem marad,
reá bíztam magamat.”

– reá bíztuk magunkat.

Annyi évnek 365 napján át hiányoztatok.
Hiányoztatok ott, ahonnan kiszakított
benneteket az önkény,
s annyiszor, ahány esztend�nek szomorú
évfordulóin

valaki újra megnézte egykorvolt, fiatal
arcotok a képen,
mit anyaszívekbe égetett a bánat, és
görcsös kezek gy�rtek cafattá, hogy a
megsegít� Isten tenyerébe morzsolják a
testük-lelkük tövises füzérét hitvesi ujjak.

A nappalok felejtet� robotjára rendre
eljöttek a hiába váró esték. 365 éjjelnek
magányos párnáin és hány esztend�nek
siratófalánál szólongatta oly-rég-rabolt párját
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aki csak volt asszony, mikor gyermekei
az apjukat keresték.

Ti annyiszor 12 hónapon át hiányoztatok,
ahány mindenszentek estéje van a
temet�knek, annyiszor 53 hétnek
újra elmúlásán, annyiszor,
mikor a halottak napi gyertyák
a csonkjukig égtek.

Hiányoztatok a sírkeresztek helyén, ahol
feledést parancsolt a gyilkos:
neveteket hogy senki meg ne lássa;
Lovak patájára bízták a szertartást –
temet� árkába névtelen nevetek írták üres
rubrikákba.

Évek is elmúltak, sokatok halálát
nem hihette volna a konok reménység;
a megöltek nevét kivénhedt sírásók
suttogták,
postások hordták a hírt,
megsúgta a szomszéd, hogy melyik
hajnal-órán – 365 éjjelnek el�tte –
földelték el szegényt.

Mit mondtatok akkor, utoljára ízlelt
fuldokló szavakkal? Nyögésetek hangját
�rzik még az erd�k, panaszolja visszhang,
de kalapot emelnek-e az utánatok
jöv�k?
Iskolák padjain történelemkönyvek,
október 6-oknak gyász-karszalagján
megemlegetnek-e még?

Mondják-e majd erre is, meg arra, hogy
feny�fagyújtáskor hiányoztatok,
hányaknak és hányszor, mikor az élet
jászolánál éjféli miséknek kántáló estéin
nélkületek jártak?

Csillagszóróikból lábatok elébe
visszaváró ösvény hiába világolt, nem
jöttetek ti meg harangkondulásra,
vízkeresztre se, se farsangolásra, nem
hozott vissza a feltámadó húsvét, se piros
pünkösdök minden újulása.
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Kimeszelt gödrökbe hulltatok ti bele, mint
ellobbant kanóc a fehér viaszába.
Százezer zászlóinkkal mi szörnyeteg
bálványoknál jártunk, csillag-piros
zarándoklást mikor úgy utáltunk, akkor
hullottatok ti bitófák tövébe – kegyetlen
jelenb�l feled� jöv�be.

Meghajol egyszer majd nektek is a zászló.
Katonazenékkel, új sapkarózsákkal
vöröscsillag-tép� ádáz indulattal kiált
„soha többet” egy kés�bbi gárda
himnuszos danákkal.

Igaz lehet? Balsors-káromlással érkezik hát
végre méltóságos ünnep? Ápolva eltakar
sírokon a virág, megszólal a kürtszó, kései
koszorúval hozzátok hajoló miniszterek jönnek.
AZ IMÁNK csak ennyi: kegyetlen bírákat
isteni irgalom neveljen bánatra,
feloldozására elégtételt adjon, aki gyilkolt,
Krisztusban áldozat és hóhér egyként
megtisztuljon.

A halálos harcban fáradottat
nyugtassa az Isten,
aki felejtene, hajnali kett�kor retteg�n
ébredjen: b�rkabátos rend�r arcába
meredjen.

Jaj, a zsebre dugott kézben
pisztolyok rejlenek, ködös látomásban
bilincsek csörrennek.

Aki felejtene, mindig emlékezzék!
Helyetted, ha hallgatsz, a kövek szóljanak,
s az emlékez� esték…

Ezt a mementót vértanú bajtársainkat
megtisztel� Miniszterelnökünknek ajánlom
– a háború egykori hadapródjaként s mint
az ’56-os lángolás egyik veteránja.

Mikor csak teheti, emlékezzék velünk,
és emlékeztessen is meggyilkolt h�seink
áldozatára.
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Adja tovább, kérem, gyermekeigyermekei
anyjának,anyjának, memorandum gyanánt,
és minden nemzetes asszonynak,
nemzetünk termékeny álmait holnapba
ringató kis menyasszonyoknak,
hogy családi t�znél tanulságos mesét
melengessen, évfordulóinknak
napnyugovásán a hazáért áhítatos
imára serkentsen.

Kapisztrán János ajkára egy börtönben
kínzott, ferences magyar zeneszerz� ezt az
imát adta, a rácsok közül hangzót:

„Fejem lehajtom, kezem kitárom, szózatod
vettem, indulni vágyom. Miatyánk, Isten, ki
vagy a mennyben, neved szent légyen,
jöjjön országod, legyen meg mindig a Te
akaratod. Legyen meg mindig… égen és
földön… a Te… a Te akaratod.”
Nemzetünk vészes fogyatkozásának
idején, hadd szórjuk holt h�sök neveit:
csírázó magjaként a jöv�nek –
egy élni akaró ország megtartó, anyai
kötényébe.

Budapesten, a mártírok nevével áldott
emlékm�nél, Orbán Viktorné Lévai
Anikónak – 1999. június 25-én.

Az 1945 és 1956 között kivégzett mártírok
emlékm�vének koszorúzásán elmondta:
Végvári Vazul ferences, a budai Vár-körlet
’56-os véd�inek egykori parancsnoka.
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„Ma már hozzáférhetetlen a Tiszta szívvel egyetlen megjelent száma. Domonkos Pál Péter ba-

rátunk aláíratta a szerz�kkel a maga példányát, ez megmaradt, örülök, hogy reprint példányát a 

Napút most közzéteszi. Persze mi nem egyetlennek terveztük, hanem egy majdan nagy jöv�j� 

folyóirat els� számaként hoztuk össze bele az írásokat.”

Kabdebó Lóránt szavai a Tiszta szívvel 1956 �szén megjelent egyetlen számának aláírt pél-

dányából, amelyet a Káva Téka-füzetek 3. darabjaként jelentettünk meg 2006-ban. Kabdebó 

professzor – alkosson még nyolcvanévesen sokáig, kívánjuk – el�szavából idézünk.
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