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kocsis színében vitte ki magával. (89.) 
Czetz lakájnak maszkírozza magát, így vi-
szi magával egy üzletasszony Bécsbe. A 
bécsi érdekeltségű cég üzleti kapcsolat-
ban állt egy hamburgi kereskedőházzal is, 
s Czetz néhány napos bécsi tartózkodása 
után, zsebében szabályos útlevéllel feljut a 
Hamburgba induló vonatra - s ezzel mind-
örökre elhagyja hazáját.

„Végre szabad tüdővel lélegezhettem 
szabad városban. Bécsi barátaimtól nem 
csupán útlevelet kaptam, hanem a Campe 
könyvkiadó és könyvkereskedő címét is. Ő 
volt az egyetlen akkoriban, aki a német-
országi, francia és a schleswigholsteini 
forradalmi mozgalmakról jelentetett meg 
könyveket... elvittem neki Bem erdélyi 
hadjáratáról készített feljegyzéseimet és ő 
lelkesen vállalta, hogy kiadja őket.” (90.)

Julius Campe a máig is létező Hoff-
mann und Campe hamburgi könyvkiadó 

vezetője volt 1823 óta, nevéhez fűződik 
Heine, valamint Marx műveinek kiadá-
sa is. 1850 júniusában már napvilágot lá-
tott Bem’ s Feldzug in Siebenbürgen in 
den Jahren 1848 und 1849 című könyve, 
melyben töretlen forradalmi hitvallásáról 
tesz tanúbizonyságot - kivíva ezzel maga 
és hazája számára a nemzetközi közvéle-
mény rokonszenvét.

„A nép ereje töretlen, s ha majd az égen 
ismét pirkadni kezd a hajnal, az első ka-
kasszóra bosszúálló seregek nőnek ki az 
anyaföldből, mert az ellenség sárkányfo-
gakat vetett belé. Akkor a szabadság har-
cosai széttapossák a századokon át imá-
dott bálványokat. ” (91.)

(Megjelent: Dr. Petri Edit: Czetz János 
– MH Oktatási és Kulturális Anyagellátó 
Központ, 1991

A Czetz János plakett Gergely István al-
kotása)

  

Felejthetetlen és életre 
szóló élményt nyújt im-
már évek óta határon túli 
magyar fiatalok számá-
ra a Kiskunhalas és Kis-
kunfélegyháza között ta-
lálható Kiskunmajsa mel-
letti ’56-os ifjúsági tábor. 
Mindez néhai Pongrátz 
Gergelynek, a Corvin köz 
egykori főparancsnokának 

Papp Annamária
Pongrátz Gergely ’56-os élő hagyatéka
Magyarország egyetlen ’56-os emlékmúzeuma 

Kiskunmajsán látogatható

köszönhető, aki az 1956-
os forradalom és szabad-
ságharc szellemének őr-
zése és továbbadása érde-
kében múzeumot, kápol-
nát és ifjúsági tábort ho-
zott létre a dél-alföldi tele-
pülésen. Először 1999-ben 
fogadtak itt diákokat: az 
esemény megszervezésé-
nek az ’56-os forradalom 
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legendás hősének 2005-ben bekövetkezett 
halála sem vetett véget, hanem hagyatéká-
nak megfelelően azóta is minden év nya-
rán benépesül a tábor helyszíne, és többen 
évek óta visszajárnak ide. Idén is mintegy 
negyven anyaországi és határon túli ma-
gyar fiatal lehetett Pongrátz Gergely „ven-
dége”, közöttük a Mezőség képviselő-
it, pontosabban a szamosújvári Téka Ala-
pítvány által működtetett szórvány iskola-
központ tanulóit is felfedezhettük.  

A tábor több más érdekes programja 
mellett ebben az évben mindenekelőtt az 
’56-os forradalomnak és szabadságharc-
nak a határon túli magyarok körében kel-
tett visszhangjáról beszélgettek a fiatalok-
kal. A diákok elsősorban az adott téma-
körben hallhattak tanulságos előadáso-
kat: Váradi Natália a kárpátaljai, Szesztay 
Ádám a felvidéki, Mészáros Zoltán a dél-
vidéki, Benkő Levente és András Ignác 
pedig az erdélyi eseményeket elevenítet-
te fel. További érdekességeket tudhattak 
meg az anyaországi előadóktól, Kozma 
Hubától, Paál Zsolttól és Csáky András-
tól. Ugyanakkor Boross Péter volt magyar 
miniszterelnökkel és Király Károly erdé-
lyi magyar íróval, politikussal is szemé-
lyesen találkozhattak és beszélgethettek a 
fiatalok. 

A tábort vezető Nahimi Péter, a  
Pongrátz Gergely Alapítvány elnökhe-
lyettese úgy vélekedett: a határon túli ma-
gyarok nem tekintik annyira magukénak 
az 1956-os forradalmat, mint az 1848-49-
es történéseket. Meglátása szerint ez jó-
részt azzal függ össze, hogy Erdélyben, 
Délvidéken, Felvidéken és Kárpátalján is 
sok ’48-as emlékhely található, és ezek a 
régiók nem  is egy ’48-as hőssel büszkél-
kedhetnek. Ezzel szemben az 1956-os for-
radalom területileg a jelenlegi Magyaror-
szágra, és azon belül is jórészt Budapestre 

korlátozódott. A forradalom nem terjedt át 
a határokon, bár mindenütt erős együttér-
zés és tenni akarás övezte, majd kemény 
megtorlás követte az anyaországiak sza-
badságharcát. Pongrátz Gergely viszont 
azt vallotta, hogy ’56 valamennyi magya-
ré, ezért már az első diáktalálkozó meg-
szervezésétől kezdve kiemelt szempont 
volt, hogy a dél-alföldi középiskolások 
mellett erdélyi, felvidéki, délvidéki és 
kárpátaljai fiatalok is részt vegyenek a tá-
borban.

Múzeum és kegyhely a pusztán 
Pongrátz Gergely kiskunmajsai letele-

pedését követően határozta el egy múze-
um, kápolna és ifjúsági tábor együttesének 
a létrehozását. Magyarország mindmáig 
egyetlen ’56-os múzeumát a kiskunmajsa-
marispusztai, 1925-ben épült egykori Ró-
mai Katolikus Elemi Népiskolában alakí-
totta ki, abban az épületben, amelyik la-
kóháza volt Magyarországra való vissza-
települése után. 

Az egykori főparancsnok házában 
1999-ben nyílt meg az ’56-os múzeum, 
ahol többnyire ő maga vezette végig a lá-
togatókat. Az elmondások szerint a leg-
nagyobb kuriózumot maga Pongrátz Ger-
gely személye jelentette, hiszen nem min-
dennapi élményt jelentett kezet fogni a 
Corvin köz egykori főparancsnokával, és 
vele, mint a budapesti események egyik 
főszereplőjével és túlélőjével elbeszélget-
ni a forradalmi történésekről.

A Pongrátz Gergely ’56-os Emlékmú-
zeum  jelenleg is látható állandó kiállítá-
sát 2015-ben nyitották meg a Honvédel-
mi Minisztérium Hadtörténeti Intézete és 
Múzeuma munkatársainak a közreműkö-
désével. 

Az újabban létrehozott korszerű mú-
zeumban elhelyezett korabeli tárgyak, 
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bútorok, plakátok, fényképek, ruhaviselet, 
fegyverek mellett interaktív digitális táb-
lán felidézhetők az ’56-os forradalom ese-
ményei. A rekonstruált jelenetek és hely-
színek láttán olyan érzése támad a látoga-
tónak, mintha a forradalom kellős köze-
pébe cseppent volna bele, és mintegy idő-
utazásban, maga is cselekvő részese len-
ne a hatvan évvel ezelőtti eseményeknek, 
amint Pongrátz Gergely parancsára várva 
harcra készen áll a Corvin közi pesti srá-
cokkal. Külön érdekesség a múzeum ud-
varán látható négy ágyú, köztük egy 122 
milliméteres tábori tarack, valamint  egy 
- 1956-ban ugyan még nem létező, de a 
vele azonos típushoz tartozó T-54 már 
igen, tehát a kor hangulatát mindenkép-
pen felidéző – T-55-ös tank. 

A múzeummal szemben található ká-
polna az évek során valóságos zarándok-
hellyé vált az ’56-os eseményekre emlé-
kezők, illetve az ide látogatók számára. A 
Kapisztrán Szent János nevet viselő kápol-
na szintén Pongrátz Gergely kezdeménye-
zésére, Csete György Kossuth-díjas épí-
tész tervei alapján közadakozásból készült 
el az ’56-os áldozatok tiszteletére. A kis 
kápolna belső falába illesztett kicsi feke-
te márványtáblák az 1956-os forradalom 
és szabadságharc vérbe fojtását követő 
megtorlás során kivégzett szabadsághar-
cosok nevét őrzik, közöttük is megtisztelő, 

központi helyet kaptak a halálra ítélt és ki-
végzett erdélyi áldozatok. Ugyancsak a ká-
polnában látható a kádári megtorlás során 
halálraítélt és kivégzett Tóth Ilona buda-
pesti orvostanhallgató kis szobra.   

Az emléktárgyakat is őrző hely vonze-
rejét még inkább növeli, hogy 2005-ben 
bekövetkezett halála után itt helyezték 
örök nyugalomra Pongrátz Gergelyt, majd 
később fivérét, Ödönt is, aki Gergely „tá-
vozása” után települt haza, és 2009-es ha-
láláig irányította a múzeumot, valamint az 
ifjúsági tábort.

Szamosújvári örmény gyökerek 
A néhai forradalmár és szabadságharcos 

érzékenysége és ragaszkodása az anyaor-
szág határain kívülre szakadt magyarok 
iránt abból is fakad, hogy valójában szár-
mazása, gyökerei Erdélyhez, pontosab-
ban a Mezőséghez, Szamosújvárhoz kö-
tik. 1982-ben megjelent és azóta több ki-
adást megért Corvin köz 1956 című köny-
vében Pongrátz Gergely leírja, hogy ősei 
(...) úgy kerültek Erdélybe, hogy a  mé-
szárlások elől menekültek el Örményor-
szágból. 

Alapítói voltak Szamosújvár városának, 
ahol maga is született 1932. február 18-
án. Mint írja, büszke örmény származásá-
ra, vérük és vallásuk az évszázadok folya-
mán megmaradt örménynek, szívük azon-
ban magyarrá vált.  Pongrátz Gergelynek 
nyolc testvére volt, akik közül öten – And-
rás, Bálint, Ernő, Kristóf és Ödön – vele 
együtt harcolt 1956 őszén Budapesten, a 
Corvin közben. 

Jogász végzettségű édesapja, Pongrátz 
Simon 1940-ben Szamosújvár polgármes-
tere volt, édesanyja zenei képzésben ré-
szesült.

Gergely tanúja volt a magyar csapa-
tok bevonulásának és ünneplésének a 
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visszacsatolt Partiumban és Észak-Erdély-
ben. Családjával mindaddig magyar köz-
igazgatás alatt élt, amíg a bevonuló ro-
mán és szovjet csapatok elől 1945-ben 
Mátészalkára, majd egy év múlva Sorok-
sárra költöztek, ahol édesapja kilenc gyer-
meke után 13 hold földet kapott, és azon 
gazdálkodhatott. Édesapjára így emléke-
zett: „Amikor meglátta az első orosz kato-
nát, akkor megfogadta: addig, amíg itt van-
nak az oroszok, nem borotválkozik. Mel-
lig érő szakállal temettük ’56 áprilisában.”

Pongrátz Gergely agronómus lett, ta-
nulmányait Bácsalmáson végezte. A szo-
bi járási tanács takarmánygazdálkodási 
előadója, majd a ceglédi városi tanács fő-
állattenyésztője lett. Mint azt könyvében 
vallja, „csakis őrangyalomnak köszönhet-
tem, hogy börtön nélkül megúsztam a kö-
zel 12 évig tartó kommunista rendszert”.  

Napokig kitartottak a Corvin köziek 
Az 1956-os forradalom kitörésének híre 

a hényelpusztai állami gazdaságban érte, 
ahonnan október 24-én Budapestre ment. 
„Éreztem, hogy testvéreim is részesei a 
felkelésnek. Tudtam, hogy mellettük van 
a helyem. A Corvin közbe október 25-én 
hajnalban kerültem, ahol bajtársaimmal és 
testvéreimmel én is részese lettem azok-
nak a harcoknak és tárgyalásoknak, ame-
lyek a forradalom győzelméhez vezettek”. 

Többször részt vett a fegyverszüneti tár-
gyalásokon, ahol igen bizalmatlan volt a 
politikai és katonai vezetőkkel szemben, 
és nem volt hajlandó semmiféle egyez-
kedésre. Pongrátz Gergelyt a Corvin kö-
ziek november 1-jén választották meg fő-
parancsnoknak, amit emlékiratában éle-
te legnagyobb kitüntetéseként értékelt. A 
szovjet csapatok november 4-i támadásá-
nak ellenálltak, sőt még napokig kitartot-
tak a Corvin köziek. 

November végén családjával magyar 
katonák segítségével elhagyta az országot, 
és Bécsben csatlakozott a Magyar Forra-
dalmi Tanácshoz. Egy ideig Spanyolor-
szágban élt, majd az Egyesült Államok-
ban telepedett le. 1957-ben a Chicagóban 
megtartott Szabadságharcos kongresszu-
son a Magyar Szabadságharcos (Nem-
zetőr) Világszövetségének alelnökévé vá-
lasztották meg, később 15 évig, 1982-es 
lemondásáig a szervezet elnöke volt.

Pongrátz Gergely 1956-ot követően 
először 1990-ben, a rendszerváltás után 
járt Magyarországon, és már a következő 
évben végleg hazaköltözött. Budapesti el-
nöke lett az 1956-os Magyarok Világszö-
vetségének, majd az ’56-osok Szövetsé-
gének, tiszteletbeli elnöke, aztán elnökhe-
lyettese a Magyar Politikai Foglyok Szö-
vetségének, a POFOSZ-nak, alapítója a 
Pesti Srác Alapítványnak.

Az élete végéig megalkuvást nem tűrő, 
jobboldali és kommunistaellenes néze-
teket valló Corvin közi főparancsnokkal 
szívinfarktus végzett 2005. május 18-án 
a marispusztai múzeum udvarán. Május 
28-án Budapesten, a Corvin közben rava-
talozták fel. 

Erősíteni kell a közös cselekvés tudatát 
„Minden tábornak van egy tematikus ve-

zérfonala, amelyre valamennyi program 
felfűzhető. A tábor idei előadásai azt bon-
tották ki, hogy miként sereglettek a forrada-
lom zászlói alá a magyar fiatalok az egész 
Kárpát-medencéből, többen – mint az erdé-
lyi Józsa Árpád Csaba és Bíró Benjámin – 
akár a zöldhatáron átszökve is” – mondta 
kérdésünkre Nahimi Péter az idei ’56-os if-
júsági tábor célkitűzését összegezve.

Mint fogalmazott, a demokráciában 
mindig közösségek döntenek a saját sor-
sukról. Ennek feltétele, hogy mindenki, 
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aki egy adott közösséghez tartozik, legyen 
akkora bizalommal a többiek iránt, hogy 
az ő többségi döntésükre merje bízni a sa-
ját és gyermekei sorsát. 

„Ha nincs bizalom, nincs közösség, ak-
kor nincs demokrácia sem: valamennyi 
tábor programjában meghatározó elem 
ezért, hogy az egymásrautaltság mellett 
a közös cselekvés szükségszerűségének 
tudatát is erősítsük a résztvevő fiatalok-
ban” - fejtette ki a Pongrátz Gergely Ala-
pítvány elnökhelyettese. Hozzátette: na-
gyon örülnének, ha jövőre Kolozsvárról 
is köszönthetnénk a táborban középisko-
lásokat, csak még keresik azt az oktatási 

intézményt, amely ebben a partnerük len-
ne, illetve azt az elhivatott tanárt, aki el-
hozza ide a fiatalokat.

Jóllehet a sokak által egyszerűen csak 
Gergely bácsiként emlegetett szabadság-
harcos már nincs közöttünk, mint az a leg-
frissebb példa is mutatja, az általa létreho-
zott múzeum, kápolna és ifjúsági tábor fo-
lyamatosan tovább élteti a Corvin köz egy-
kori főparancsnokának, és vele egyetemben 
a pesti srácoknak, egyszóval az ’56-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc emlékét. 

Forrás: Szabadság napilap, Kolozsvár, 
2016. augusztus 26-27.

A fotókat Benkő Levente készítette.

Ismét felkerekedett a XII. Kerületi Ör-
mény Nemzetiségi Önkormányzat, ezút-
tal Kalocsa, Kiskunmajsa és Kiskunha-
las nevezetességeit keresték fel. Az első 
városban nagy szerencséjük volt, mert 

Hegedüs Annamária
Kiskunmajsa, Pongrátz-ház – kicsit másként

megtekinthették a főszékesegyházat, ame-
lyet még nem nyitottak meg a nagyközön-
ség előtt, csak szentmiséket mutatnak be. 
Szinte teljes pompájában áll már az épület 
kívül-belül, csupán az utolsó simításokra 

A néhai forradalmár és szabadságharcos 
érzékenysége és ragaszkodása az anyaor-
szág határain kívülre szakadt magyarok 
iránt abból is fakad, hogy valójában szár-
mazása, gyökerei Erdélyhez, pontosab-
ban a Mezőséghez, Szamosújvárhoz kö-
tik. 1982-ben megjelent és azóta több ki-
adást megért Corvin köz 1956 című köny-
vében Pongrátz Gergely leírja, hogy ősei 
a 14. században kerültek Erdélybe, aho-
va a török mészárlások elől menekül-
tek el Örményországból. Alapítói voltak 

Pongrátz Gergely ’56-os élő hagyatéka
Szamosújvári örmény gyökerek

Szamosújvár városának, ahol maga is szü-
letett 1932. február 18-án. Mint írja, büsz-
ke örmény származására, vérük és val-
lásuk az évszázadok folyamán megma-
radt örménynek, szívük azonban magyar-
rá vált. Pongrátz Gergelynek nyolc test-
vére volt, akik közül öten – András, Bá-
lint, Ernő, Kristóf és Ödön – vele együtt 
harcolt 1956 őszén Budapesten, a Corvin 
közben.

Papp Annamária
2016. 08. 27.


