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A 20. század (h)arcai

Juhász-Pintér Pál

„A vérem örmény, de a 
szívem magyar…”
Pongrátz Gergely, a Corvin köz egykori 
főparancsnoka

Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc történetének 
számos meghatározó és egyben 
szimbolikus helyszíne volt, amelyek 
között kétségtelenül ott szerepel a 
fegyveres harcok egyik központi 
színtereként a Corvin köz. A forra-
dalom kirobbanásától folyama-
tosan újabb és újabb felkelőcso-
portok alakultak az egész főváros 
területén. A harcolók összlét-
száma mintegy 15 000 főre volt 
tehető: többségük fiatal munkás, 
segédmunkás volt. Az idősebbek 
közül többen megjárták a szovjet 
fogolytáborokat is. Többségük 
értelemszerűen egyetértett a 
forradalom követeléseivel. A nyolc 
évig tartó terror megtapasztalását 
követően a diktatúra megszünte-
téséért és az ország függetlensé-
gének kivívásáért fogtak fegyvert.

A felkelőcsoportok közül a legna-
gyobb hírnevet a stratégiai 
szempontból kiváló adottságú 
Corvin moziban összegyűlt 

1 Práter utcaiak, Tűzoltó utcaiak, Tompa utcaiak csoportjai.
2 Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája. Budapest, Akadémiai, 2003, 109–124. 
3 Pongrátz Gergely: Corvin köz – 1956. Chicago, 1982, 55–56.
4 A szülővárossal kapcsolatban érdemes felidézni, hogy 1700-ban Verzár Oxendius örmény római katolikus püspök kezdeményezésére 

– és I. Lipót engedélyével – vették meg az örmények a Martinuzzi-vár melletti Gerla falu területét 12 ezer forintért. Tizenhárom év 

alatt épült itt fel Armenopolis (Örményváros), amelyet 1838-tól hívnak Szamosújvárnak. Az örmények zárt közösségben éltek: a 

városba csak a tanács engedélyével költözhetett be idegen, és rendkívül alacsony volt a vegyes házasságok aránya. Az 1848-as 

forradalom és szabadságharc idején a 12 ezer magyarországi örményből mintegy 10 ezer Erdélyben élt: 4 ezren Szamosújváron, 

2 ezren Erzsébetvárosban. A szabadságharc idején az örmények a magyar ügy támogatói voltak. Bővebben lásd: Tarjáni G. Gábor: 

Ahogy magukat nevezik – magyar örmények. Acta Universitatis Szegediensis Acta historica, (141) 2017/3, 105–118. http://acta.bibl.u-

szeged.hu/51047/1/historica_141_105-118.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 09. 11.)

szabadságharcosok szerezték 
meg. Olyannyira, hogy a magyar 
kommunista politikai és katonai 
vezetés szovjet segédlettel már 
október 25-étől meg akarta 
szervezni e bázis megsemmi-
sítését, ám az október 28-ára 
tervezett akciót Nagy Imre 
miniszterelnök tiltakozása meghi-
úsította. Természetesen a Corvin 
köziek harci sikereihez hozzá-
járultak a közvetlen környeze-
tükben lévő VIII. és IX. kerületi 
felkelők is.1A felkelők sokszor – a 
Széna tér és a Corvin köz esetében 
is – elszórtan, a város stratégia-
ilag fontos és megfelelő gócpont-
jaiban vették fel a harcot a szovjet 
csapatok ellen.2 Az ellenálló 
gócpontok helyszínek kiválasz-
tásában elsősorban a praktikus 
szempontok játszottak szerepet. 
Pongrátz Gergely, a Corvin köziek 
megválasztott főparancsnoka az 
Egyesült Államokban megjelent 
visszaemlékező kötetében írja: 
„Tehát szétnéztünk a környéken, 

hol van egy olyan hely, ami 
páncélos és gyalogsági támadás 
ellen is jól védhető és ugyanakkor 
a visszavonulást is biztosítani 
tudjuk, ha éppen sor kerülne erre. 
A Kilián laktanyával szemben van 
a Corvin mozi, ami 4–5 emeletes 
épületekkel van körülvéve. A 
körútra és az Üllői útra olyan szűk 
utcákkal, amelyekbe egy tank 
sem tud befordulni.”3 

Ha a Corvin közről beszélünk, 
szólnunk kell Pongrátz Gergely 
személyéről is, akinek neve 
szorosan összeforrott a szabad-
ságharc ikonikus helyszínével. 
A forradalom és szabadságharc 
napjaiban, november 1-jén 
főparancsnokká választott 
Pongrátz Gergely 1932. január 
18-án született az akkor 
már Romániához tartozó 
Szamosújváron, örmény család-
ban.4 Származása – magyar-
sága mellett – meghatározó volt 
egész életében, ahogy maga is 
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emlegette: „a vérem örmény, de 
a szívem magyar”.5 

Pongrátz Gergely ebbe a közös-
ségbe, kilencgyermekes családba 
született. Édesapját 1940-ben 
Szamosújvár polgármesterévé 

5 Wertán Zsolt: Vendégségben Pongrátz Gergelynél. Erdélyi Örmény Gyökerek, 2005/10, 3–6. http://epa.uz.ua/01400/01440/00158/pdf/

EPA01440_eogyke_2005_10_03-06.pdf (Utolsó letöltés: 2021. 09. 11.)
6 Pongrátz Gergely. https://mek.oszk.hu/01900/01937/html/szerviz/kislex/biograf/pongratz.htm (Utolsó letöltés: 2021. 09. 11.)
7 Juhász Pintér Pál – Mészáros Csaba: „Mindenki el volt készülve a halálra”. Beszélgetés Pongrátz Gergellyel. Belvedere Meridionale, 

2006/5–6, [47–61.] 48.
8 Pongrátz Ernő (1920–1978): 1951-ben tiltott határátlépés kísérlete miatt internálták, tizenhat hónapot töltött a Mosonyi utcai 

toloncházban. A forradalom idején Pesterzsébeten segédmunkásként dolgozott, és a jogi egyetemre járt. A családtagjai közül elsőként 

csatlakozott a tüntetésekhez, a tüntetők megbízottjaként az Országházban is tárgyalt, Nagy Imrével is találkozott, de a Magyar Rádió 

ostrománál is jelen volt. Csatlakozott a Corvin köziekhez, ahol gyakran vett részt a különböző tárgyalásokon. 1956. december 22-én 

családjával együtt hagyta el az országot. Bővebben lásd: Pongrátz i. m. 1982, 29–37.; Stefka István: Ötvenhat arcai. Budapest, Kairosz, 

2003. https://otvenhatarcai.hu/a-pongratz-testverek-amikor-mindenki-corvinista-akart-lenni/ (Utolsó letöltés: 2021. 10. 11.).
9 Déry Tibor (1894–1977): író. 1946-ban lépett be a Magyar Kommunista Pártba. 1952-ben Felelet című regénye miatt kemény bírálatban 

részesült a hivatalos kultúrpolitika részéről. 1953-tól Nagy Imre támogatójává vált, 1955-től kezdve személyes baráti kapcsolat is 

formálódott közöttük. 1956 júniusában, a Petőfi Kör sajtóvitáján elhangzott felszólalása miatt kizárták a pártból. A forradalom idején 

a Magyar Írók Szövetsége Forradalmi Bizottságának és a Magyar Értelmiség Forradalmi Tanácsa elnökségének tagja. Részt vett a 

forradalom utóvédharcaiban, és határozottan kiállt a szabadságharc eszméi mellett. 1957 áprilisában letartóztatták, novemberben 

a nagy íróperben kilenc év börtönbüntetésre ítélték. 1960 áprilisában a részleges amnesztiával szabadult.
10 Pongrátz Ödön: A magyar forradalom talán legszebb pillanata. Részletek a naplóból. [Szerk. Ónody Éva]. Pest Megyei Hírlap, 1993. 11. 04. 8.
11 Pongrátz Ödön (1922–2009): Október 23-a estétől vett részt a budapesti eseményekben, már ekkor sikerült fegyvert szereznie. A 

családban az elsők között csatlakozott a Corvin közi felkelőcsoporthoz, részt vett a tárgyalásokban és a lőszer- és élelmiszerutánpótlás 

biztosításában. Október 30-ától a Corvin köz delegáltjaként a Forradalmi Karhatalmi Bizottság tagja. 1956. november 18-án hagyta el 

az országot, az emigrációban a Magyar Október 23. Mozgalom elnöke lett. 2006-ban, Gergely halála után tért haza Magyarországra, 

átvéve a kiskunmajsai ’56-os Múzeum vezetését. Bővebben: Pongrátz i. m. 1982; Stefka i. m. 2003; Kozma Huba: Pongrátz Ödön. 

Kiskunmajsa, ’56-os Történelmi Alapítvány, 2006.
12 Pongrátz Kristóf (1927–2009): Október 23-a estétől vett részt a budapesti eseményekben, már ekkor sikerült fegyvert szereznie. 

Bátyjával, Ödönnel együtt csatlakozott a Corvin közi felkelőcsoporthoz, részt vett a tárgyalásokban és a lőszer- és élelmiszerutánpótlás 

biztosításában, a beszerzési és elosztási csoport parancsnoka volt. 1956. november 18-án hagyta el az országot.

választották, aki így tagja volt 
a bevonuló magyar csapatokat 
köszöntő küldöttségnek, amikor 
1940-ben Erdély egy részét vissza-
csatolták Magyarországhoz. 
A retorzióktól tartva a család 
1945-ben elhagyta szülőföldjét 
és áttelepült Magyarországra, 
először Mátészalkára, majd 
Soroksárra, ahol 1956-ban is 
éltek. Ezen évek alatt Pongrátz 
Gergely elvégezte Bácsalmáson 
a mezőgazdasági gimnáziumot.6 
Ezt követően agronómusként 
helyezkedett el: a forradalom 
kitörésekor a Nógrád megyei 
Hényelpusztán dolgozott. A hírek 
hallatán, október 24-én indult el 
Budapestre, azzal a gondolattal, 
hogy „nekem az egész családom 
ott van Pesten, és ha valami ilyesmi 
van, akkor a testvéreim biztos, 
hogy benne vannak. Mondom, 
nekem ott van a helyem mellet-
tük.”7 Ebben nem is tévedett. 
Egyik testvére, Pongrátz Ernő8 

részt vett 1956. október 23-án 
a Kossuth téri tüntetésen, sőt 
még aznap este az Országházba 
is bejutott, ahol többek között 
Déry Tibor9 társaságában Nagy 
Imrével is találkozhatott.10 A 
testvérei közül többen, közülük is 
kiemelkedő mértékben Ödön11 és 
Kristóf12 is részt vett a Corvin közi 
csoport megszervezésében és 
az azt követő harcokban. Miután 
Gergely csatlakozott a corvinis-
tákhoz – testvéreinek is köszönhe-
tően –, gyorsan vezető szerepben 
találta magát. Egyes visszaem-
lékezések és források szerint 
két olyan személy volt az első 
napokban, akik parancsnokként 
tűntek ki. Egyikük volt Pongrátz, a 
másik személy pedig Iván Kovács 
László. Iván Kovács 1930-ban 
született, 1956-ban fizikai 
munkásként dolgozott Gödön – 
mivel édesapja hivatásos katona 
volt a Horthy-korszak idején, nem 
tanulhatott egyetemen. Október 

Pongrátz Gergely a Corvin közi 
ünnepségen, 2004. október 23-án. 
Fotó: Wikimedia Commons
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A 20. század (h)arcai

23-án a tüntetéseken, a Sztálin-
szobor ledöntésében, majd a 
Rádió épületének ostromában is 
részt vett, 24-én pedig csatlako-
zott a Corvin közi felkelőkhöz.13

Miközben szinte azonnal megkez-
dődtek a forradalmi csoportok 
szerveződései és ezzel egyidőben 
a harcok is, Nagy Imre rádióbe-
szédben jelentette be, hogy a 
kormány statáriumot hirdetett: 
„akik a további vérontás 
megszüntetése érdekében ma 
14 óráig megszüntetik a harcot 
és leteszik fegyvereiket, mente-
sülnek a statáriális eljárás alól”.14 
A felhívásnak érdemi foganatja 
végül nem lett, sem a corvinisták, 
sem más csoportok nem tették le 
a fegyvert, és tovább harcoltak. 
A szovjetek sem tettek le ugyan-
akkor a Corvin köziek lefegy-
verzéséről: a parancsnokság 
ultimátumban követelte a corvi-
nisták fegyverletételét október 
28-án, reggel 9 óráig – cserébe 
szabad elvonulást ígértek. A 
Corvin vezetői – Iván Kovács, 
Pongrátz Ödön és Gergely – a 
szomszédos Kilián laktanyába 
küldettek Maléter Pál ezredesért, 
a Műszaki Kisegítő Alakulatok 
parancsnokáért, akire katonai 
szakértőként számítottak. 
Maléter – a további áldozatok 
elkerülésére hivatkozva – az 
ultimátum elfogadását ajánlotta. 
A Corvin parancsnokai hosszú 
vita után egy tízpontos választ 
fogadtak el, amelyben visszauta-
sították a fegyverletételt. Az erről 
szóló dokumentumot Pongrátz 

13 Eörsi László: Mit tudunk a Corvin köziek vezetőiről? In: Kérdések és válaszok 1956-ról. Szerk. Varga Eszter. Budapest, Napvilág, 2015, 

[107–108.] 107.
14 Nagy Imre rádióbeszéde. (Elhangzott 1956. október 24-én, 12 óra 10 perckor). In: A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások, 

1956. október 23. – november 9. Szerk. Varga László. Budapest, Századvég – Nyilvánosság Klub, 1989, 31–32.
15 Eörsi László: Corvinisták, 1956. Budapest, 1956-os Intézet, 2001, 57–63.
16 Lásd többek között: Eörsi László: Egy ellopott hős. Népszabadság, 2002. 12. 28. 10.; Galambos István: Iván Kovács László, a Corvin 

közi felkelők főparancsnoka. Rubicon, 2006/10–11, 26–39.; Eörsi László: Iván Kovács László a forradalomban. Részlet Iván Kovács 

László önvallomásából, 1957. március 16. In: Évkönyv II. 1993. Szerk. Bak János – Békés Csaba – Hegedűs B. András – Litván György. 

Budapest, 1956-os Intézet, 1993, 209–219.
17 Eörsi i. m. 2002, 10.

Gergely, Pongrátz Ödön és Iván 
Kovács László írták alá,15 mindez 
szintén az ő valamiféle vezetői 
szerepükre utal. Az ekkor létrejött 
egységes fellépés ellenére a 
Pongrátz testvérek és Iván 
Kovács László között folyamatos 
feszültség állt fenn. Reguláris, 
szervezett csoportokról nem 
beszélhetünk 1956 kapcsán, így 
sok esetben a hatalmi viszonyok 
egzakt módon nem voltak 
definiálhatók. Az kétségtelen, 
hogy a Corvin közben a Pongrátz 
testvérek, közülük is Gergely 
vezető szerepet vittek, csakúgy, 
mint Iván Kovács László. Bár 
formális főparancsnok-választás 
az első napokban nem történt, 
több forrás szerint is a kezde-
tekkor első számú vezetőnek 
Iván Kovács Lászlót tekintették 
a felkelők.16 A corvinisták között 
tényleges főparancsnok-válasz-
tásra november 1-jén került 

sor, amelynek során az egymás 
között „Bajusz” becenévvel illetett 
Pongrátz Gergelyt választották 
meg vezetőnek.17 A Corvin köz a 
továbbiakban, az ő parancsnok-
sága alatt is az október 31-én 
megalakult Nemzetőrség egyik 
legtekintélyesebb bázisa volt. 

Pongrátz Gergely nevéhez a 
Corvin köz főparancsnoksága 
mellett a Maléter Pállal való 
konfliktusos viszonyát is sokszor 
társítani szokták. Pongrátz 
azzal vádolta a szemközti Kilián 
laktanyát vezető ezredest, hogy 
a kezdeti napoktól a tűzszünet 
kihirdetéséig harcolt a felkelők 
ellen, és csak később, a politikai 
fordulattal állt át. Pongrátz őt 
tette felelőssé több corvinista 
társa haláláért. Vélhetően ez a 
konfliktus is hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy Maléter Pál helyett 
a Nemzetőrség főparancsnoki 

Maléter Pál harckocsija a Kilián laktanya előtt. Pongrátz Gergely nevéhez a 
Maléterrel való konfliktusos viszonyát is sokszor társítják. 
Fotó: Fortepan, 39835 / Nagy Gyula
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tisztségébe – azaz a felkelők, a 
rendőrség és a hadsereg együttes 
vezetőjének pozíciójába – Király 
Béla került.18

A november 4-ei második 
szovjet intervenció, ahogy 
más felkelőcsoportokra, úgy a 
Corvin köziekre is elviselhetetlen 
nyomást helyezett. A felkelők 

18 A Nemzetőrség Kilián laktanyában zajló megalakulásáról és a Pongrátz és Maléter közötti vitáról többek között lásd: Drucza Attila: 

Vonások Dudás József arcképéhez. Életünk, 2006/11–12., [112–131.] 119.
19 Eörsi i. m. 2015, 108.
20 Juhász Pintér – Mészáros i. m. 2006, 55.
21 Fejér Dénes: Ki volt nekünk Pongrátz Gergely? Belvedere Meridionale, 2005/3–4, 142–147.
22 Hóka Ernő (1931): 1950 októberében letartóztatták, 1951 februárjában „államellenes összeesküvés és izgatás” címén öt év 

börtönbüntetést kapott. 1953 októberében amnesztiával szabadult. 1956 őszén az aszódi járási forradalmi bizottság alelnöke. 

November 20-án hagyta el az országot. New York-i emigrációjában a Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség alapítója, 

1957 januárjától főtitkára, 1981-től elnöke. 1989 júliusában tért először haza, itthon a Magyar Szabadságpárt alapítója lett.  
23 Hóka Mihály (1929–1994): újságíró, szerkesztő. 1956 őszén a Corvin közben harcolt, az emigrációban részt vett a Magyar 

Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség munkájában, és a Magyar Holnap főszerkesztője volt. 1989 júliusában tért először haza, 

itthon a Magyar Szabadságpárt alapítója, elnöke és a Független Kisgazdapárt tagja lett.  
24 Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza, 1945–1985. Bern, EPMSZ, 1985, 269.
25 Sulyok Dezső (1897–1965): politikus. 1945-től a Független Kisgazdapárt tagjaként nemzetgyűlési képviselő, a párt egyik meghatározó 

szereplője, rövid ideig miniszterelnök-jelöltje volt. 1946 márciusában kizárták az FKGP-ből, ekkor társaival megalapította a Szabadság 

Pártot, amelynek elnöke lett. Pártjának választáson való indulását azonban ellehetetlenítették, lemondott országgyűlési mandátumáról, 

és 1947 szeptemberében elhagyta az országot. Az emigrációban részt vett a Magyar Nemzeti Bizottmány tevékenységében, majd 

1956 után a Magyar Október 23. Mozgalom alapítója lett. 
26 Nagymihály Zoltán: „Azért maradtunk meg, hogy most segíthessünk”. A magyar emigráció kapcsolata a rendszerváltó Magyarországgal 

(1987–1990). In: A szétválás fél éve, 1989 ősze. Szerk. Szeredi Pál. Lakitelek, Antológia, RETÖRKI Könyvek 44., 2020, [11–75.] 53.
27 Az ügynök és barátai. Fáklyaláng, 1966. 10. 01. 24.

ezután a VIII. kerületi rendőrka-
pitányság épületébe és annak 
környékére vonultak át. Az ellen-
állás reménytelenségét látva 
ugyanakkor Pongrátz Gergely 
lemondott a főparancsnoki tisz-
téről,19 és harcostársait is arra 
kérte, hogy – a további vérontás 
elkerülése érdekében – tegyék 
le a fegyvert, és hagyják abba a 
harcot.20 

Helytállása és a szabadság-
harc eszméje melletti rendü-
letlen kitartása miatt életben 
maradt bajtársainak jelentős 
része élete végéig a Corvin köz 
főparancsnokaként tekintett rá. 
Miután azonban ő és testvérei 
a szabadságharc vérbe fojtása 
után egyértelmű jelzést kaptak 
arról, hogy a legsúlyosabb 
megtorlás vár rájuk, az egész 
család a külföldre menekülés 
mellett döntött: Pongrátz Gergely 
1956. november 28-án lépte át 
Magyarország határát.21 Először 
az Egyesült Államokban, majd 
1959-től Spanyolországban tele-
pedett le. Tizenkét évet töltött 
Madridban, majd ezt követően 
visszatért az USA-ba, ahol 

Magyarországra történt hazatele-
püléséig élt.

Az emigrációban is egyetlen célja 
maradt: küzdeni az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc eszmé-
jéért, tisztán tartásáért. Ennek 
érdekében aktív közéleti szerepet 
vállalt: 1957-ben – testvéreivel 
és a Hóka fivérekkel, Ernővel22 
és Mihállyal23 együtt – létrehozta 
a Magyar Szabadságharcos 
(Nemzetőr) Világszövetséget, 
amelynek elnökévé választot-
ták.24 Ödön testvére a Sulyok 
Dezső25 kezdeményezte Magyar 
Október 23. Mozgalmat vezette,26 
amely a forradalom ötödik évfor-
dulóján jött létre.27 Pongrátz 
Gergely hitvallását több alka-
lommal is kifejtette – tíz évvel a 
forradalom és szabadságharc 
után például ekképpen: „Az a 
bizalom, amely 1956 októberében 
a Corvin köz főparancsnokává 
történt megválasztásomban 
csúcsosodott ki, ma is töret-
lenül él szabadságharcos bajtár-
saim lelkében. […] Bennünket 
szenvedő népünk szomorú sorsa 
késztetett fegyverfogásra, s az a 
hit, hogy a magyar nemzet szabad 

Pongrátz Gergely első kiadásban 
1982-ben, New Yorkban megjelent 
könyvének címlapja.
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A 20. század (h)arcai

és magyar lehessen egyszer saját 
hazájában. Ezért harcoltunk ott, 
ahol ezerszámra haltak hősi 
halált küzdőtársaink, és ezért 
harcolunk ma is itt az emigráci-
óban, ahol ellenfeleink könyör-
telensége ugyanolyan nehéz-
ségek elé állít bennünket, mint a 
fegyveres harcok során az óriási 
túlerővel felvonuló ellenség… 
[…] Mi, volt aktív magyar szabad-
ságharcosok szükségét érezzük 
annak, hogy ismételten kinyil-
vánítsuk, hogy mindazt, amit 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc céljaiként megnevezett, 
ahhoz töretlenül ragaszkodunk, 
mint népünk utolsó szabadon 
nyilvánított akaratához.”28

A forradalom és szabadság-
harc eszméje és céljai képvise-
letének szellemében fektették 
le a Magyar Szabadságharcos 
(Nemzetőr) Világszövetség alap-
szabályát, amelyben többek 
között követelték „Magyarország 
szabadságának, függetlensé-
gének biztosítását, a szovjet 
csapatok kivonását, a Varsói 
Szerződés felbontását, az 
általános, egyenlő, titkos válasz-
tások megtartását az összes 
demokratikus pártok részvéte-
lével, igazságos, az egész nemzet 
érdekeit kielégítő földreform 
megvalósítását, az igazságosság 
és tisztes jövedelemelosztás 
figyelembevételével a nagyüze-
meknek, bányáknak, bankoknak 
köztulajdonban való tartását oly 
mértékben, ahogy az a közjónak 

28 Magyar Szabadságharcos Parlament. Fáklyaláng, 1966. 10. 01. 2.
29 Pongrátz Gergely, a Corvin köz volt főparancsnoka, a Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség elnöke nyilatkozata. 

Fáklyaláng, 1966. 10. 01. 2.

megfelel”.29 Fontos leszögezni, 
hogy az ’56-os emigráció megle-
hetősen heterogén volt: a már 
otthon is különböző érték-
renddel és forradalomképpel 
rendelkező szereplők konfliktu-
sait a két hét eufóriája elfedte 

ugyan, de meg nem szüntette. 
E különbözőségek az emigráci-
óban, a szabad beszéd lehetősé-
gének megnyílásával csak még 
inkább kiéleződtek. Madrid nem 
lett a magyar emigráció fontos 
központja – Pongrátz Gergely 

A Csete György építész tervezte kápolna a kiskunmajsai ’56-os múzeum 
udvarán. Fotó: Wikimedia Commons
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már csak ezért is kiszorult 
az ’56-os emigráció jelentős 
képviselői közül.30 

Az emigrációs évek eredménye 
volt az is, hogy megírta emlékeit 
az ’56-os eseményekkel kapcso-
latban. „1981. szeptember 12-én 
chicagói bajtársaim meghívtak 
egy előadás megtartására, 
melynek témája a Corvin köz és 
az 1956-os magyar forradalom 
volt. Boldogan fogadtam el 
meghívásukat, annál is inkább, 
mert ez volt az első eset, amikor 
a Corvin köz volt főparancsnokát 
hívták meg beszélni, és nem a 
Szabadságharcos Világszövetség 
elnökét. Ez volt az alkalom 
arra, hogy végre, közel 25 éves 
hallgatás után nyilvánosságra 
hozzam azokat az eseményeket, 
melyek 1956-ban lejátszódtak 
a Corvin közben és elmondjam, 
hogy milyen szerepük volt a 
corvinistáknak a magyar forra-
dalomban.”31 A könyv 1982-ben 
Chicagóban jelent meg Corvin 
köz, 1956 címmel – itthon termé-
szetesen csak a rendszerváltás 
után láthatott nyomdafestéket.32 
Az 1989 utáni időszak lehetővé 

30 Az emigrációs szereplők különböző ’56-képét érzékeltetve Borbándi Gyula a következőkre mutatott rá fent idézett munkájában: 

„Pongrátz Gergely az 1967 októberében a toledói Alcázarban – Marosy Ferenc madridi követ jelenlétében – rendezett 1956-

os emlékünnepségen egy laptudósítás szerint: »rámutatott az Alcazar védőinek és a magyar szabadságharc hőseinek eszmei 

közösségére, a hazaszeretetnek és halálmegvetésnek azonos példáira«. […] Ez az eset is mutatta, hogy mennyire alaptalan volt 

az ötvenhatosokat egységes politikai tábornak felfogni és a forradalom eszméi közös letéteményesének tekinteni. Az ötvenhatos 

menekültek még kevésbé voltak egyformák és egységesek, mint a negyvenötösök vagy a negyvenhetesek. Jóllehet valamennyien azt 

hirdették magukról, hogy a forradalom szellemét és eszméit testesítik meg, kifelé a legvegyesebb képletet mutatták. Természetesen 

nem azért, mert szerepet alakítottak és képmutatók voltak, hanem azért, mert Magyarországon 1956 októberében és novemberében 

nem egy, hanem több »forradalom« játszódott le. Majd minden politikai irányzat és árnyalat megvívta – szóban vagy fegyverrel – 

a maga harcát a szovjet megszállással és a kommunista egypártrendszerrel szemben. Ennek következtében minden politikai és 

világnézeti csoport a forradalom részesének tekintette magát. Így is cselekedett és ennek tudható be, hogy 1956 végétől kezdve a 

legeltérőbb nézetek és törekvések jelentkeztek a magyar forradalom hangjaként. Sokszor egymásnak ellentmondó felfogások is mint 

ötvenhatos gondolatok és igények jelentkeztek, követelve a tudomásul vételt és elismerést. A forradalom »eszmei mondanivalója« 

rangjára kívánt emelkedni a többi között a Mindszenty-féle konzervativizmus, a Pongrátz Gergely sugallta spanyol párhuzam, a 

polgári és a népi radikalizmus, a Nagy Imré-s nemzeti kommunizmus, de még a Petőfi Kör-ös Nagy Balázs trockista irányzata is. A 

valóságban az ötvenhatos tábor minden más menekült rétegnél heterogénebb volt és nem csoda, hogy a benne való eligazodás oly 

sok problémát okozott.” Borbándi i. m. 1985, 269–270.
31 Pongrátz i. m. 1982, 7.
32 Pongrátz Gergely: Corvin köz, 1956. Budapest, 1992.
33 Épül a szabadságharcosok otthona. Magyarok Világlapja, 1993. 05. 01. 36.
34 A főparancsnok, Pongrátz Gergely. http://1956majsa.hu/a-foaparancsnok/ (Utolsó letöltés: 2021. 10. 06.)

tette számára a hazatérést, első 
ízben 1990 márciusában. A forra-
dalom eszméjének éltetését 
itthon is fontosnak tartotta: 
több ’56-os szervezetben is aktív 
szerepet vállalt, tagja és vezetője 
volt az 1956-os Magyarok 
Világszövetségének, tiszteletbeli 
elnöke lett a Politikai Foglyok 
Országos Szövetségének, illetve 
megalapította az 1956-os Pesti 
Srác Alapítványt.

Itthoni munkássága arra is irányult, 
hogy egykori bajtársai, akiket a 
Kádár-rendszer meghurcolt és 
sok esetben anyagi értelemben is 
ellehetetlenített, megfelelő élet-
körülmények közé kerüljenek. 
Oroszlánrésze volt abban, hogy 
a XVI. kerületi Mátyásföldön, az 
egykori szovjet laktanya területén 
’56-osok számára lakásokat alakít-
sanak ki.33 

Az 1956-os események megis-
mertetéséért végzett munká-
jának eredményeként jött 
létre Kiskunmajsán hazánk 
egyetlen ’56-os múzeuma is, 
amely 1999-ben nyílt meg. 
A Kiskunmajsán élő egykori 

főparancsnok a múzeum mellett 
saját vagyonából és közada-
kozásból kápolnát is emelte-
tett az 1956-os forradalom és 
szabadságharc, illetve az 1956 
után kivégzett mártírok emlékére. 
Az épületet Csete György Kossuth-
díjas építész tervezte. Az alföldi 
településen végzett munkájáról 
így vallott: „Hátralévő életem 
legfontosabb célja a kiskunmajsai 
ötvenhatos múzeum megnyitása 
után a nyári tábor és a kápolna 
megvalósítása, működtetése. 
Alighanem a kápolna felépítése, 
felszentelése lesz az utolsó csele-
kedet életemben, amit ötven-
hatért tettem. A pont életem 
végén…”34 Mindezek megvalósu-
lását aktívan irányíthatta még, 
az ’56-os ifjúsági tábor felépü-
lésének és első évek működé-
sének is részese lehetett. Nem 
sokkal ezután, 2005. május 18-án 
hunyt el, és az ’56-os kápolnában 
helyezték végső nyugalomra.


