
riport 2019. december 5. 7

száth annyira érdekesnek talált, 
hogy megkérte a még élő család-
tagokat, hadd írja meg történetét. 
A család beleegyezése után az 
„utolsó várúrnak” állított emlé-
ket – meséli Kágyán a híres Nedec 
urának leszármazottja. 

Mikszáth Kálmán így ír a gró-
fékról: „a Pongrácz-család törté-
nete tele van középkori fénnyel, 
ragyogással: Szentmiklósi Pong-
rácz, kinek fejedelmek voltak 
adófi zetői, Pongrácz Péter, a leg-
szebb magyar levente, aki iránt 
egy királyné gerjedt boldogtalan 
szerelemre, a nagypallosú Pong-
rácz Pál, török fejek lekaszaboló-
ja, megannyi vitéz ős, szépséges 
Pongrácz kisasszony. Olyan ez 
a családi történelem, mint egy 
mélységes tó. Aki belenéz, aki 
belemereng, ha nincs erős feje, 
megszédül. És István grófnak nem 
volt erős feje, és nagyon mélyen 
belenézett...”

Vonásaiban talán az egykori 
Pongrácz Péterre hasonlító, még 
mindig délceg és szép ábrázatú 
Vilmos gróf megtoldja a családi 
legendát az érmelléki ág történe-
tével és a kilencvenes évek utáni 
hazatérésének élményével. Déd-
apja, Pongrácz Ödön 1847-ben 
vette feleségül Lónyay Vilmát, aki 
házassági hozományként kapta 
szüleitől a nagykágyai birtokot. 
A család 1944-ig élt itt a faluban. 
Ő már Budapesten született 1947-
ben. 1996-ban jött először Nagy-
kágyára, ami minden szempont-
ból igazi élmény volt számára, 
hiszen ősei szelleme lengte be a 
táj minden szegletét. Első dolga 
volt, hogy testvérével rendbe ho-
zassa a teljesen szétvert, kirabolt 
családi sírboltot. A helyreállított 
nyughely felszentelését Tempfl i 
József akkori nagyváradi római 

katolikus megyéspüspök végezte 
el 1998-ban.

Nagykágyát főleg apja, a né-
hai Pongrácz Vilmos gróf (1898–
1975) elbeszéléseiből ismerte. 
Mindig nagy szeretettel beszélt 
Kágyáról, az ott élőkről, a gyö-
nyörű tájról, az egykoron virágzó 
birtokról, gazdaságról – magya-
rázza Vilmos gróf.

A gazdagság és a rang kötelez
„A 2006-ban létrehozott Pong-
rácz Alapítvány egyik fő célja a 

segítségnyújtás, a szellemi és az 
erkölcsi értékek népszerűsítése, 
valamint az emberi kapcsolatok 
ápolása. A kápolna tetőzetét is 
ennek segítségével sikerült kicse-
rélni, tataroztuk, majd villanyt 
vezettünk be” – mutat a domb-
ra a kágyai gyerekek által csak 
Vilmos bácsinak szólított arisz-
tokrata. A főúri család anyagilag 
hozzájárult a református temp-
lombelső felújításához is, világí-
tó testeket vásároltak és a kegy-
tárgyakat restaurálták. Anyagi 

segítséget nyújtottak Nagykágya 
közvilágításának felújításához. 
Megtisztították a héthektáros 
kastélyparkot, támogatták a falu 
ravatalozójának építését, és be-
indították a falugondnoki szolgá-
latot. Ezt a feladatot Bersánszki 
András látja el, aki a grófi  birto-
kot is szemmel tartja. 

Vendéglátóm szerint e pénz-
éhes, rohanó világban erkölcsi 
alapokra, közösségi összefogás-
ra, egymás iránti tiszteletre és 
főleg természetvédelemre na-

gyobb szükség van, mint bármi-
kor. „Sokszor panaszkodnak az 
emberek Kágyán, hogy nagy a 
szegénység, kevés a jövedelem. 
A válaszom rendszerint ez: aki 
ilyen szép faluban él, az csak 
gazdag lehet. Bár beismerem, ez 
sovány vigasz. Viszont ezt a szép 
környezetet meg kell védeni, és 
ezért a falu lakosaival és Szé-
kelyhíd vezetőségével karöltve 
teszünk azért, hogy Nagykágyát 
tisztán tartsuk” – fogalmaz Pong-
rácz Vilmos. 

Mindezt Székelyhíd polgár-
mestere, Béres Csaba is megerő-
síti, aki nagy tisztelettel beszél a 
falu arisztokrata családjának le-
származottjáról. A gróf faluturiz-
musról és lovas pályáról álmodik, 
mert véleménye szerint a kágyai 
legények lóra termettek. A birto-
kára épített technológiai líceum 
háromhektáros területéről is ki 
tudtak egyezni vele, sőt a falu sok 
háza is az ő földjeire került, de e 
telkeket is odaadományozta. A 
visszakapott kastéllyal a falu lát-
ványosságát szeretné gazdagítani. 
Nem szándékszik visszaköltözni a 
faluba, de alapítvány révén sokat 
segít a településnek.

Rálátás a kápolnára. Pongrácz Vilmos gróf őseinek szelleme lengi be e táj minden zegzugát
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