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Az ’56-oS Múzeumhoz való érkezésünk-
kor a Kárpátaljai TV még forgat. Megte-
kintjük tehát a kicsiny ’56-os kápolnát (1), 
amelyet a szintén ’56-os harcostárs Csete 
György építőművész úr tervezett. Komoly 
oltár, ülések, sok száz kivégzett szabad-
sághős feketemárvány táblácskája a hó-
fehér falon és nagy tömeg nemzetiszala-
gos koszorúcska, mécses. A kápolnának 
két tornya van: az egyik a győztes Forra-
dalmat, a másik a november 4-e utáni vér-
befojtott Szabadságharcot jelképezi. A ká-
polna előtti gyepes térségen több szobor-
kompozíció. Köztük, egy megdöbbentő 

Vendégségben Pongrátz Gergelynél
Kiskunmajsa, 2004. október 18. I. rész

feliratú - tölgyből faragott - méretes ülő 
Krisztus szobor, mint aki leroskadt va-
lami hihetetlen fájdalomtól, a fejét fog-
ja. Talán ez lehet az egyetlen ülő Krisz-
tus a Világon. Alul befaragva: HOGY 
ENGEDHETTED MEG EZT. Rimantas 
Zinkevicius litván szobrászművész aján-
déka.

A rendbe hozott tanyasi iskolaépület 
szép, festett léckerítésén át látszik a kop-
jafás emlékmű, ágyúk és egy tank. Ger-
gely bácsi elsőként az ’56-os sortüzek tér-
képéről beszél: „A fekete pontok a no-
vember 4. előttieket, a pirosak a nov. 4. 

A Pongrátz testvérek
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utániakat jelzik. Ami be van karikázva, 
ott többször volt sortűz. A leghírhedteb-
bek: Mosonmagyaróvári: 105 áldozattal, 
több mint 200 sebesült. Budapest Kossuth 
téri: 400 és 600 között volt a halottak szá-
ma. Tiszakécskén repülőből géppuskázták 
a tömeget: 17 halott, 110 sebesült stb. stb.. 
A vonalak mutatják, mely irányból és mi-
lyen erővel jöttek be a szovjet csapatok, 
21 hadosztály = 250 000 katona, 3 000 T 
55-ös tank, ami kinn van az udvaron. Biz-
tosra mentek!

Az a zászló a Sztálin szoborral szemben 
volt egy villanyoszlopra felhúzva és no-
vember második felében Ördögh Pál éjjel 
felmászott, levette és azóta dugdosta. Ráta-
láltam, kértem, adja nekem, (nagy nehezen) 
ideadta! Az a cirill betűs katonai térkép a 
Szovjet Hadsereg Déli Parancsnokságáról 
származik, félig kaptam, félig loptam...

Itt a Sztálin szobor. Ha valaki nem látta, 
hogy mekkora volt, nézzék meg, ott áll-
nak az emberek. Öt teherautó húzta, drót-
kötéllel a nyakában, elszakadtak a köte-
lek. S valaki elment, hozott autógén he-
gesztőt és itt a csizmánál körbevágták, 
úgy tudták ledönteni. A csizma maga ek-
kora. Nagyobb, mint egy ember.

A Magyar Rádióhoz óriási tömeg gyűlt. 
Követelték, hogy olvassák be az egyete-
misták 16 pontját. Az épület tele volt ávó-
sokkal és tüzet nyitottak. Az első halott 
egy 18 éves gyerek, Vízi Jancsi, fejlövést 
kapott. Na, most eddig a pillanatig csak 
tüntetések voltak, de ez elindította a For-
radalmat. Arra számítottak, hogy az törté-
nik Budapesten is, ami ’53-ban Berlinben. 
Ott is volt egy felkelés. Megjelentek a tan-
kok és mindenki hazaszaladt. Hát, úgy lát-
szik, a magyarok valahogy más fából van-
nak faragva!

Ez itt egy eredeti pufajka. Na most, 
hogy kik voltak a pufajkások? Október 

28-án győzött a Forradalom. Az ávósok és 
ezek a nagy kommunisták nagyon meg-
ijedtek és menekültek. Hát hova menekül-
hettek, csak az oroszokhoz. Hideg volt és 
az oroszok pufajkát adtak rájuk. Na most 
a pufajka rajtuk maradt a Szabadságharc 
után is. Ők szedték össze aztán a felkelő-
ket. Több százat agyonvertek a kihallga-
tások során. A Kápolnában látták: 338-at 
tudunk dokumentálni, akiket a bíróság ha-
lálra ítélt és felakasztottak: 90%-uk mun-
kás. Takarítónő van közöttük, Magori Má-
ria. Hát vajon milyen veszélyt jelentett 
egy takarítónő az államhatalomra, ugye?

Ebben a szekrényben kézi fegyve-
rek vannak: 3 karabély, 22-es kispus-
ka és egy kalacsnyikov, amit annak ide-
jén még davaj gitárnak hívtunk. A legha-
tásosabb fegyver a Forradalom idején a 
molotovkoktél volt. A Corvin mozi háta 
mögött volt egy benzinkút, még így kel-
lett a benzint pumpálni belőle. Benzin, az 
volt bőven, kellett üveg. Küldtük a sráco-
kat, menjenek a lakókhoz, kérjenek üres 
üvegeket. Amikor elmondták, hogy mire 
kell az üveg, a télire eltett paradicsomot 
kiöntötték és adták az üveget.

Ez 85mm-es hadosztályágyú, okt. 26-án 
17 lövést adott le, 17 telitalálat volt! Ezek 
mind oroszoktól zsákmányolt fegyverek 
voltak, a lőszer is. A baj az volt, hogy hiá-
ba páncéltörő ágyú, az oroszok nem hoz-
tak páncéltörő lövedéket, csak repeszlö-
vedéket, ami nem üti át a páncélt. De a 
repeszlövedék is elszakítja a hernyótalpat. 
És amikor elszakadt a hernyótalp, a másik 
működött, egyhelyben kezdett forogni, 
kapta a benzines üveget és végzett vele. 
Ez a lövedéke az ágyúnak, ilyent nem 
hoztak az oroszok. A középső, a repesz-
lövedék , ilyen volt csak a Corvin közben.

Ez a képsor tavaly előtt készült, a Kápol-
nát szenteltük fel, Bábel Balázs kalocsai 
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érsek, Gyulay Endre szeged-csanádi püs-
pök és egy evangélikus lelkész volt itt. 
Ökumenikus a kápolna, minden hónap 
utolsó vasárnapján szentmise van. Már 
volt vagy 50-60 keresztelő, első áldozás. 
Működik, mint egy templom.

Na most keresek egy önként jelent-
kezőt, aki jól és hangosan el tud olvas-
ni egy verset. Én mindig elbőgőm ma-
gam. Andrásfay Antal: „Pesti srác”. En-
nek a versnek is megvan a maga történe-
te, a Corvin közből való. (Döbbent csend 
a szavalat alatt). 

Állandóan hoznak valamilyen anya-
got. Amikor először itt volt a kalocsai ér-
sek, beírt az emlékkönyvbe. Nekem any-
nyira megtetszett, hogy kiszedtük nagy 

betűkkel és oda tettük a falra: „A MÚLT 
ERŐS GYÖRÉR, JELEN ÉS JÖVŐ BE-
LŐLE ÉL” Hát azért nem szabad a sző-
nyeg alá seperni ’56-ot sem, része a ma-
gyar történelemnek!

Az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturá-
lis Egyesület látogató csoportja nevében 
lejegyezte: 

id. Wertán Zsolt
Lábjegyzet: (1) A kápolnát Csete 

György építőmérnök tervezte, 2002 júni-
usában Kapisztrán Szent János tiszteleté-
re került felszentelésre. A kápolnában te-
mették el Pongrácz Gergelyt 2005. május 
18-án, majd Pongrácz Ödönt 2010. janu-
ár 5-én.

Folytatjuk

  
Krizdosz dznáv – ávédisz! 

Krisztus megszületett 
– hirdessétek!

Az erdélyi örmény-katolikus temp-
lomokban felcsendülő karácsonyi 

ének szavaival kíván 
áldott Karácsonyi ünnepet, 

egészséget, békességet és bőséget 
az új esztendőben 

az Erdélyi Örmény Gyökerek 
               Kulturális Egyesület 
               és a Szerkesztőség

Hugo van der Goes festménye


