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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.
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vár. Az érseki palota könyvtárában a XV. 
század közepétől őriznek gyönyörű, érté-
kes kiadványokat; az idegenvezető külön 
felhívta a figyelmet az orvosi és gyógynö-
vényeket ismertető könyvekre. A kincstár-
ban a XVII. századi, illetve későbbi szak-
rális tárgyak: kelyhek, miseruhák gazda-
gítják a gyűjteményt; ám a kiállításhoz 
tartozik a paprikatermesztés bemutatása 
is.

A kiskunmajsai 56-os Emlékmúze-
um felkeresésével is emlékeztek a részt-
vevők a szabadságharcra és a két örmény 
származású hősre. Segítségükre volt eb-
ben egy kiváló idegenvezető, aki elme-
sélte a következőket: Pongrátz Gergely 
2001-ben települt haza, Budapesten kí-
vánt múzeumot nyitni, ám erre nem kapott 
engedélyt. Egyik bajtársát látogatta meg 
hat évvel később, ekkor talált rá az üre-
sen álló, egykori tanyasi iskola épületére. 
Az édesapa, Pongrátz Simon Szamosújvár 
polgármestereként fogadta 1940-ben a 
magyar csapatokat. A „második Trianon” 
után a család az anyaországba való költö-
zés mellett döntött, a kilenc gyermek kö-
zül a legkisebb ekkor csupán három hó-
napos volt. Az édesapa betartotta fogadal-
mát: amíg Magyarországon szovjet ka-
tona van, nem vágatja le szakállát – ezt 
egy fénykép kapcsán ismertette vezetőnk. 
Pongrátz Gergely származásával kapcso-
latban gyakran emlegette, hogy ereiben 
örmény vér folyik, de szíve magyar. 

Bár az épületet szépen felújították, a hát-
só szobát is berendezték, a kiállítás anyagát 
azonban teljesen kicserélték. A Pongrátz-
testvérek által összegyűjtött anyag rak-
tárban várja jobb sorsát, a jelenlegi tárlat-
ból hiányoznak a régi, értékes dokumen-
tumok. Az első helyiségben Pongrátz Ger-
gely bútorai, valamint három családi fény-
kép látható. Orgonasípként sorakoznak a 
Pongrátz-gyerekek a nagyméretű fotón a 
második helyiségben, ahol a szamosújvári 
templom régi fényképe, néhány életrajzi 
tabló is található. Interaktív, ám újabb in-
formációt alig nyújtó bemutató, néhány 
fegyver (vajon eredetiek-e?), öltözék és 
fotó zárja a kiállítást. Meghatódni, méltó 
módon emlékezni csak a kápolnában lehet; 
a közel 20 fős csoport Pongrátz Gergely és 
Ödön sírján elhelyezte a koszorút, mon-
dott egy imát és elénekelte nemzeti éne-
künket, a Himnuszt.

Kiskunhalason már csak a szép, gon-
dozott parkban álló Csipkemúzeumra ju-
tott idő. A készítési mód és idő ismerteté-
sekor ámulattal hallgattuk az idegenveze-
tőt. Hatvanféle öltéstechnikával dolgoz-
nak, erről meg is győződhettünk az egyik 
tárlóban. A legnagyobb méretű terítő kb. 
30x40 cm-es, s ez napi nyolc órában há-
rom év alatt készül el. Szinte mindegyik 
csipkén megjelenik a két, keresztben elhe-
lyezett hal; a virág- és állatmintákon kívül 
a magyarságra különösen jellemző motí-
vumok is fellelhetők.
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