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Emlékek a kormányzóról
Horthy-emlékek után nyomoztam

Kenderesen. Nem kézzelfogható, tár-
gyi emlékek megtalálásának reményé-
ben jártam a falut, hanem arra voltain
kíváncsi, amit az emlékezet megőrzött.
Különösen érdekes volt ez azért, mert
több mint negyven évig legfeljebb csak
szidni lehetett, jóízűt beszélgetni a va-
lamikori kormányzóról aligha. Mind-
össze arra voltam kíváncsi, az a néhány
idős ember, aki még él és őriz valami-
kori közvetlen tapasztalatot, élményt a
kormányzóékról, mit tartott meg, mit
tudott megtartani emlékezetében. Úgy
gondolom, az ilyen fajta múltidézés
nem történettudomány. Adatai helyen-
ként pontatlanok is lehetnek. Az emlé-
kező nem úgy válogat, csoportosít, ren-
dez gondolatai között, mint azt a kuta-
tó, vagy a tudományos igénnyel dolgo-
zó memoáríró teszi. Sokat hallottam
idős embereket mesélni. Falusiakat. A
hétköznapi dolgokon nem időznek so-
kat, azt természetesnek veszik. De a
jóra és a rosszra mindig tudtak gazdag
példatárat sorolni. A hétköznapitól el-
ütő emberi tulajdonságokat, a sorsuktól
elütő más létezési formákat valahogy
mindig megőrizték. Életük végéig me-
ditáltak rajta, tanulságnak szánt törté-
neteket idéztek hozzá. Számomra min-
dig a történetek mögötti érzések, vá-
gyak, apró emberi örömök, bánatok
voltak igazán érde-
kesek. S még vala-
mi, amire csak ké-
sőbb jöttem rá: a
fantázia. Annak is
az a fajtája, mely
mindig jobbra
akarta változtatni
az életet. Őrzök er-
re személyes pél-
dát. Apámnak bor-
bélyműhelye volt a
faluban, a Kende-
reshez közeli Ti-
szaörsön. A falusi
ember csak hétvé-
gén kereste meg,
mert akkor ért rá.
Ha rendkívüli alka-

lom volt, akkor meg este kopogtattak
be hozzánk. Az elöljárókhoz hétköz-
ben egyszer, szerdán, személyesen lá-
togatott el, táskába rakva mestersége
kellékeit. Szombaton a munka mindig
éjszakába húzódott. Sokan is voltak,
meg nem mentek azonnal haza, hanem
beszélgettek. A háború után, szinte az
ötvenes évek elejéig különös beszélge-
tések szűrődtek át a műhelyajtón a
külső szobába, ahol öcsémmel együtt
feküdtünk. Már csak a jóismerősök
voltak együtt. Arról beszéltek, hogy
újra megváltozik minden, olyan lesz,
mint régen. Jönnek ugyanis az ameri-
kaiak és nem engedik, hogy továbbra is
megnyomorítsák az embereket. Vol-
tak, akik valahonnan tudták, hogy Fü-
zesabony, Poroszló környékén járnak,
csak idő kérdése, és elérik a falut is. A
vágyakból valótlannál valótlanabb tör-
ténetek születtek, és nem unták meg
újra és újra mesélni azokat. Ha jött a
szombat éjszaka, jöttek az amerikaiak
is.

Az emlékezet helyenként lehet csa-
lóka, téves, hamis, mégis valami lénye-
geset őriz mindig. Különbséget tud
tenni például a jó és a rossz között.
Talán azért is van rá szükség. Sajnos,
az elmúlt évtizedekben gyakran a hiva-
talos történettudomány volt csalóka,
téves és hamis, nem az emberek emlé-

kezete. A kenderesi házak hűvös
csendjében csak ültem, és hallgattam
az idős embereket.

Őze Miklós, 90 éves
Harmincegy évet dolgoztam a birto-

kon. Cselédként kezdtem 1914. január
l-jén tizenkét évesen, az iskola elvég-
zése után. Az utolsó mozgósítással
1944. november 28-án vittek el katoná-
nak. A szüleimmel kerültem a birtokra,
Kabátra a cselédek közé. Örült, aki
odakerült, mert többet fizettek, mint a
környező gazdaságokban. Ott megbe-
csülték az embert. Egy közcselédnek
járt 16 mázsa búza, 4 mázsa árpa, 40
forint évi bér. Kapott még egy katasz-
teri hold háztájit kukoricának, és volt
400 négyszögöl veteményföldje. Tart-
hatott egy tehenet urasági koszton, és
nevelhetett disznókat a saját költségé-
re. Kora tavasztól késő őszig, amíg ki
lehetett hajtani az állatokat, szabad volt
a legelőhasználat is.

A gazdaság ügyeit Horthy segéd-
tisztje, Kós ezredes ellenőrizte. Ő egy-
ben testőr is volt. Négyes vetésforgóba -
volt állítva a terület, ahol a munkát az
ezredes irányította. A '20-as évek kö-
zepéig nem volt gazdatiszt vagy intéző.
Parasztember volt a gazda, az irányí-
totta a cselédeket. Nősülésem után két
évvel én is gazda lettem tíz kerek

esztendeig. Ké-
sőbb törvény volt
rá, hogy akinek a
földje elérte az
1000 kataszteri
holdat, tanult em-
bert kellett beállí-
tani gazdaságve-
zetőnek. Olyat,
aki mezőgazda-
sági akadémiát
végzett. Lovak-
kal és ökrökkel
dolgoztunk 1935-
ig. Szántottunk,
vetettünk, ekeka-
páztunk. Kapálni,
kaszálni, aratni

Székelykapu avatása a kastély udvarán napszámosokat



fogadtunk. Őket a gazda fogadta fel.
Az intéző jó szakember volt, értett a
gazdasághoz, de a gazdát nem tudta
nélkülözni ő sem. Minden szombaton
eligazítást tartottunk, hogy kinek mit
kell tennie a következő héten. A sum-
mások, napszámosok minden hétvégén
megkapták a pénzüket. Aratáskor tíz
kishold jutott egy kaszásra és egy ma-
rokszedőre. A marokszedőt a kaszás
hozta, saját családjából. A termés tize-
déért dolgoztak. A gazda többet kapott,
mint a közönséges cselédek. Én gazda
koromban kaptam egy évre 24 mázsa
búzát, 6 mázsa árpát és 80 forint bért.
Kukoricaföldből 3 hold járt és 2 tehe-
net tarthattam urasági koszton. Nyolc
családom volt, így el tudtam őkei tarta-
ni. 1935-ben hoztak a gazdaságba egy
K-40-es traktort. Volt hoz/á eke. tár-
csa, borona, henger, minden, ami kel-
lett. Lóvontatású aratógépünk is volt.
Csak keresztelni kellett utána. Levágta
és bekötötte a gabonát. Megmondom
őszintén, úgy intéztük, hogy kevés
munkája legyen, meri a/ aratóknak is
meg kellett élni. Ha rossz idő volt, és
nagyon szorított bennünket, akkor vet-
tük jobban igénybe. Nagyon jól szerve-
zett gazdaság volt. Az '50-es évek
szövetkezetével össze sem lehet hason-
lítani. Ott minden munkát lelkiismere-
tcsen elvégeztünk. Tudtuk, ha nem ké-
szítünk jó magágyai a talajban, akkor
nem lesz termés. A napszámosok sem
teljesítményre dolgoztak, hanem a jól
elvégzett munka volt a fontos. Igye-
kezni pedig min-
denkinek saját ér-
deke volt.

Az egész
Horthy családot is-
mertem. Nemcsak
a kormányzót, a
feleségét meg a
gyerekeit, hanem a
nagyszülőket és a
kormányzó testvé-
reit is. Miklósi meg
Pistát lovagolni ta-
nítottam. Majdnem
cgykorúak vol-
tunk, mert én
1902-es vagyok,
István 1904-es,
Miklós 1906-os

születésű volt. István lett a kormányzó-
helyettes. Ő nagyon komoly ember
volt. Miklós a csirkefogó volt, magya-
rul mondva. Az nemigen törődött sem-
mivel, leginkább mulatozni meg szóra-
kozni szeretett. Nem izgatla a gazdaság
helyzete. Lovaglás közben is ment ár-
kon- bokron keresztül, nem kímélt
semmit. Vakmerő gyerek volt. István
mindig együtt maradt velem lovaglás
közben. Kcgyclmcs uraknak kellett
szólítani őket, de Miklósnak hiába be-
széltem akármit, ment a saját feje után.
A zsebpénzem megvolt mellettük, lc-
gényember voltam, jól is jött, amit
kapuim tőlük. Pár forintot mindig ad-
tak lovaglás után. Cipőt már négy-öt
forintért lehetett venni. Első osztályú
cipőt, ami bőrből volt, jól megvarrta a
mester, kitartott sokáig. Egyébként fa-
lusiakkal nem barátkoztak. Itt töltötték
a nyarat, vagy annak egy részét, de
társaságuk a kastélyban volt. Az apjuk
meg az anyjuk is itt nyaraltak minden
nyáron, általában két hónapot itthon
volt az egész család. Aztán, amikor
megnősültek a gyerekek, ők már rit-
kábban jöttek. Miklós elvette Károlyi
Imrének a lányát, a grófkisasszonyt.
Arra most nem is emlékszem, István
kit vett feleségül, pedig tudtam, meg
ismertem is őket. Miklóséknál két
lánygyerek született. Később aztán el-
váltak, és el akarta venni Welsberger
fegyvergyáros lányát, de a kormányzó
nem engedte. Pedig az hozzáment vol-
na. Miklós először kiment Törökor-
szágba, majd a zsidó nővel kimentek
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A kormányzó a Székelykapu avatásán

Kanadába. Csak elvette feleségül, akit
akart magának.

A gazdaságnak az a része, ahol én
dolgoztam, Kakát, nem a kormányzó
úré volt. Ők öten voltak testvérek. Zol-
tán a legöregebb, István tábornok volt,
Jenő után a kormányzó úr következett,
és volt még Szabolcs, a huszárfőhad-
nagy, aki Szolnok megyének volt a
főispánja. Szabolcs birtoka volt Kakát,
1200 kataszteri hold. A Hosszúhát pe-
dig a legidősebb gyereké lett volna. Az
kétszer elkártyázta meg elkurvázta,
magyarul mondva. Mindig a kormány-
zó váltotta vissza, végül nála is maradt.
Hosszúhát 900 kataszteri hold volt.
Szabolcs az első háborúban a fronton
halt meg. Nem volt családja, így a
kormányzó gyerekeire maradt Kakát,
Istvánra és Miklósra.

A kormányzó mindig Kenderesen
tartotta a neve napját. Kijöttek a tanyá-
ra, ahol a cselédeknek ünnepélyes ebéd
volt készítve. Ilyenkor mindenki, még
a családtagok is kaptak egy- egy öltöny
ruhát. Minden családnak a ruhája kü-
lön volt becsomagolva. Ezt minden
évben megtartották. A kormányzó és a
felesége együtt ebédelt a cselédekkel.
A csendőröket sem tűrte meg az öreg
kormányzó ilyenkor, mert azt mondta,
neki nincs kitől félni Kenderesen.
Azért csak voltak kakastollasok, csak
elhúzódva. Volt egy nagy magtár, ott
tartottuk az ebédet. Az alsó része de-
cemberre már mindig kiürült. Vittünk
hosszú asztalokat meg lócákat. Az
asszonyok főzték a birkapaprikást,
tyúkhúslevest. Gyakran zenekar volt,

táncolni is lehe-
tett, húzták a ci-
gányok. Első tán-
cot is jártam a fő-
méltóságú asz-
szonnyal. Na-
gyon szép asz-
szony volt.
Horthy nem volt
igazán szép em-
ber, de a felesége
gyönyörű volt.
Halassy Paulának
hívták, közönsé-
ges nemesi csa-
ládból szárma-
zott, akárcsak a
kormányzó.

Kenderes na-



gyön kiépült abban az időben. Tanyasi
iskolákat építettek, elkészült a posta, a
vasútállomás, lakásokat építettek a cse-
lédeknek. Megjavították az ulakat. A
kormányzó nem volt rossz ember, úr
volt. A kendercsi emberek mindenhol
kaplak állást, mert a papírjukon ott volt
Horthy aláírása. Még nyugdíjas álláshe-
lyekre is bejutottak. Többen felkerültek a
fővárosba testőrnek. Szívén viselte a fa-
lusi emberek sorsát. A nagycsaládosokat
leszcrcltctte. A nép örülne, ha a Kende-
rcsi temetőbe kerülne a holtteste.

Csató György,
77 éves

Rosszat nem tudok mondani a kor-
mányzó úrról meg a családjáról. Cse-
léd voltam a tanyán. A kormányzóné,
ha kijött, beszélgetett az asszonyokkal.
Megnézte, van-e a bödönben zsír, ha
nem volt, hozatott hájas szalonnát, ki-
süttette, hogy legyen a főzéshez zsír.
Ezt a szokását már tudták, és amikor a
látogatása közeledett, a gazda mindig
gondoskodott arról, hogy ne legyen
üres a bődön. Segítőkész emberek vol-
tak azok, kérem. A feleségem unoka-
testvére homokbányában dolgozott.
Amikor buktatták a földet, elütötte és
eltörött a lába. Szegény gyerek volt,
nem sokra számíthatott. A Horthy csa-
ládtól akart segítséget kérni, de csak
úgy egyszerűen nem lehetett a köze-
lükbe jutni. Őrizték nagyon a csendő-
rök. Pedig Horthy nem félt. A gyerek
lába rosszul gyógyult, újra el kellett
törni. Nagyon kellett volna a segítség.
Mikor a kormány-
zó úr sétált a jár-
dán, váratlanul a
kiskapun kilépett
eléje, és elmondta,
milyen baj érte.
Szóvátette, hogy
szívesen tanulna,
mert dolgozni már
nemigen tud. El is
vitték három évre
kertészeti iskolába.
Még negyvenöt
után is abból élt,
agronómus lett az
egyik állami gaz-
daságban. Élete
végéig hálás lehet
Horthynak.

A cselédvilágról sok mindent össze-
vissza mondtak, beszéltek. Én a regge-
lit is, meg az ebédet is mindig asztalnál
ettem, és hála Istennek, volt mit fo-
gyasztani, ehettem eleget. Két magyar
ló volt rám bízva, azokkal kellett dol-
goznom a gazdaságban. Örültem, mert
jobbára muraközi lovakat tartottak,
azokat nem szerettem annyira. Tehén-
tartás szaporulatával, disznó szaporu-
latával engedélyezett volt. Legelőt az
uraság biztosított. Szombaton délben
leálltunk a munkával, mert karbantar-
tást kellett végezni a kocsikon és a
szerszámokon. A lovakat is le kellett
ápolni, igazítani volt muszáj a szer-
számokon is. Norma nem volt, mint a
háború után, de nem is kellett, minden-
ki tudta a kötelességét. A gazda sosem
kérdezte meg, hol jártunk, mit csinál-
tunk, tudta, hogy mindenki becsü-
letesen végzi a dolgát. Volt egy intéző,
egy számtiszt és gyakornok. Több nem
volt, aki parancsolt, mert nem is kellett.
Cselédek voltunk legalább ötvenen
Kakaton meg Hosszúháton. Az aratást
napszámosok végezték, abban a cse-
lédség nem vett részt. A hordásban már
igen, mert kocsiról csépeltek. Bár volt
elevátor is, ami felhordta a szalmát
csépléskor a kazal tetejébe. Termesz-
tettek itt borsót, kukoricát, cukorrépát,
gabonaféléket meg herét. Sok here kel-
lett, mert sok volt a jószág.

Kakaion a régi cselédházak mellé
építettek 14 korszerű lakást is. Le volt
kövezve, palló volt benne. Villany
mindenütt volt. Fel voltak szerelve
kályhával, a szenet az uraság adta. A

szalmát sajnálták, mert kellett alom-
nak. A négyes konyhában kemence
volt. Négy csaíád tartozott egy konyhá-
hoz a régi lakásokban. Az új lakások-
ban külön-külön éltek a családok. Eke-
kapázni, vetni a magyar lovakkal nem
kellett. A nehéz munkát a muraközi
lovak jobban bírták. Legfeljebb magta-
karóztunk. Augusztusban kezdtük a si-
lózásl. Kiváló takarmányt készítettünk
az állatoknak silókukoricából. Minden
tíz kocsihoz egy kocsi méznád ment,
mert azt is termeltünk. Az ugye szeszes
volt, meg cukros volt. Mikor megbon-
tottuk a silót, a disznók szinte nekiug-
rottak, amint megérezték a szagát. A
tehenek elé alig lehetett bevinni, mert
mindig belekaptak, nem úgy, mint
most, hogy hanyattesik a tehén a. siló-
tól, mert olyan büdös és olyan rossz.

Óriási trágyakazlakat gyűjtöttünk és
leföldeltük, hogy jól összeérjen. Mű-
trágyát egyáltalán nem használtunk.

A cselédek elsőosztályú földet kap-
tak veteményesnek. A gazdával együtt
volt a háztáji. Megtermett minden, ami
a háztartáshoz kellett, krumpli, zöld-
ség, bab, borsó. Nem szorultunk piac-
ra. Vígan meg tudtunk élni. 1944-ben
én már gazdakönyvet is kaptam, elen-
gedett az uraság csépelni is. Adót meg
szinte nem is kellett fizetni. Hét gyere-
ket neveltünk, nem volt az kis dolog,
kérem. Beszéltek itt mindent a fehér
terrorról meg kivégzésekről. Én ezek-
ről nem tudok mondani semmit. A

vörös terrorról
már inkább tud-
nék. Rendes em-
berek éltek a
Horthy család-
ban. Segítettek,
ha szükség volt
rá. Mikor itt vol-
tak, rendszeresen
jártak templomba
is. Az egyik kato-
likus volt, a má-
sik református.
Nem egy isten-
tiszteletre járt a
kormányzó és a
felesége. De hí-
vők voltak mind-
ketten

A községháza alapkőletétele Kenderesen



Uliczki Balázsné,
84 éves

Az én édesapám 32 évig dolgozott a
birtokon. Mindenes volt. Oklevelet is
kapott 1911-ben Horthy Jenőtől. Buda-
pesten lakik a fiam, őrzi a lakásában.
Sokat dolgoztam a kastély körüli park-
ban és kertben. Ott gyakran láttuk a
kormányzót és a feleségét. Szívesen
beszélgettek velünk, igazán kedves
emberek voltak. Meghallgattak min-
denkit. Nagyon szerette a falut és sokat
tett érte. Munkalehetőséget teremtett a
cipőkészítőknél, a varrodában, a tcsz-
tagyárban. A '20-as években valami-
kor felújították a kastélyt. Évekig tar-
tott. Több mint száz ember dolgozott
rajta. A környékbeli településekről ren-
geteg szakembert hoztak.
Mi hordtuk a maltert. Sokat
dolgoztunk rajta. Sajnáltam
is, mikor a háború után
mindent széthurcoltak a
család ellenségei. Pedig
Horthyék idevalósi embe-
rek voltak, falubeliek. Az
édesapám egy másik em-
berrel együtt kapott, annak
idején oklevelet. Mikor be-
jöttek az oroszok, az lett a
Horthy család egyik legna-
gyobb ellensége. Meghalt
már. K. Szabó Jánosnak
hívták. Ő volt a legelső, aki
feltörte a kastélyt, a szobá-
kat. Pedig előtte mindig be-
lőlük élt. Hát, így változik
az ember.

Én annak idején, lány
koromban majdnem felke-
rültem a családhoz, Buda-
pestre. Megbízható család-
ból kerestek szobalányokat.
Egy másik lánnyal fel is
vettük az útiköltséget, de-
hát édesapám csak nem en-
gedett cl. A másik elment,
ott férjhez ment, elvette egy
csendőr. Kiházasíiották. A
faluban is sokan csendőrök-
höz mentek feleségül. Itt
mindig voltak idegenből
jött emberek, akik szívcsen
nősültek a faluban. Főleg

gazdalányokat vettek el, mert kauciót
kellett adni a házasságba. Azért olyan
is volt, akinek csak úgy összeszedték a
hozományát, hogy ha vizsgálni men-
nek, meg legyen minden. Aztán min-
dent visszaadtak az eredeti gazdának.
A lényeg az volt, hogy mégis összeke-
rüllek. Ezeknek nagy része a háború
után a kommunisták elől elmenekült,
mert félt.

Áldás volt Kenderesen a Horthy
család. Rengeteg ajándékot adtak az
embereknek, a gyerekeket, ha jó eszű-
ck voltak, taníttatták. Egyszer azt lát-
tam a televízióban, hogy milyen nyo-
morban éltek a cselédek a tanyán. Jaj,
Istenem! Nem volt az igaz! Hogy tud-
tak ilyen hazugságot bemutatni! Hi-
szen teljesen új lakásokban éltek, ahol
minden volt. Szerettek ott élni a cselé-
dek. Véget kellene már vetni a hazug-
ságoknak. Hozzák haza a kormányzó

és felesége holttestét. Hiszen idevalók.
Itt a helyük.

Süveges Lajos,
71 éves

Az a rész, amit én saját tapasz-
talatomból tudok mondani, az a keve-
sebb. Amikor születtem, 1921-ben, il-
letve azt követően, már nem volt fiatal-
ember a kormányzó. Véget ért a ke-
resztelők, disznótorok időszaka, ame-
lyeken még Horthy Miklós is részt
vett. A famíliám minden ágon a tehető-
sebbek közé tartozott. Presbiterek,
gondnokok voltak az egyháznál. Álta-
lában a Horthy család valamelyik tagja
volt a főgondnok. A nagyszüleiül így
közeli kapcsolatba kerültek a család-
dal, és bizony sokat meséltek. Elmond-
ták, hogy a férfiak nem is bátrak, ha-
nem inkább vakmerőek voltak. Volt

egy Horthy, aki tengerész
volt, és belefulladt a ten-
gerbe. Korengedéllyel
küldték el a kormányzót a
helyére. De volt olyan is a
családban, aki puskával ki
tudta lőni a pipát a cselé-
dek szájából.

A falu szigorúan szá-
mon tartja, ki kicsoda. A
kormányzó apját gatyás
ténsúrnak hívták, mert '48-
as kuruckodó ember volt.
Időnként bő gatyában járt,
ezért csúfolták egymás
közt az emberek. Amikor
Kenderesre kerültek, talán
1200 kateszteri hold került
nekik össze. A Magyari és
Halassy birtok jóval na-
gyobb volt. Középnemes,
vagy kisnemes család lehe-
tett az övék. Nagyon tehet-
séges gyerekei lehettek an-
nak a református papnak,
akitől a kormányzó apja is
származott. Ennyire em-
lékszem a család törté-
netéből.

A kormányzó egyéb-
ként református volt, a fe-
lesége katolikus. Mikor itt-
hon voltak, egyik a refor-
mátus templomba ment, a
másik a katolikusba. Egy
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megszemlélte a kormányzó a katolikus
templomot, és valami viharvert Mária-
képet talált. Szólt az apátúrnak, hogy ki
kellene már azt dobni, és újat tenni a
helyére. Az apát nemigen mert szólni,
de ott volt a templomban a mázolós
Zsuzsa néni is. Megszólalt, hogy lel-
kem, kormányzó uram, meglátszik ma-
gán, hogy kálvinista. Hogy gondol
olyat, hogy a Szűz Máriát kidobják a
templomból? - Hát nem lehet kitenni?
- Nem. Ott is maradt a kép, amíg
Zsuzsa néni élt.

A felesége nem volt ilyen barátsá-
gos. Az öreg kormányzó nagyon köz-
vetlen ember volt. Nem igen tudott
lovagolni, lépten-nyomon leesett a ló-
ról. Egyszer úgy esett le a vasútnál,
hogy a fejét beleverte a sínbe. A nagy-
bátyám, Dorogi Kálmán, orvos volt.
Sarkon volt az orvosi rendelő, kétfelől
is volt bejárata. A kormányzó ott zör-
getett, amelyiket nem használták soha.
A szakácsnő, Rozi néni kiszólt az ajtón,
hogy ki a/? - Én! - Ki a csoda az az én?
- Horthy Miklós kormányzó. - A másik
bejárathoz invitálták gyorsan. Lekezelte
nagybátyám a sebet, és mondta, hogy
majd bemegy a kastélyba újrakötözni. -
Hallod, doktor, nagyon rossz bőrben
vagy te, inkább majd én jövök el hozzád.
- mondta a kormányzó. Tudni kell, hogy
a nagybátyám valóban vézna, beteges
ember volt.

Valamikor júliusban tartották a kor-
mányzó születésnapját. Olyankor min-
dig volt ünnepély a faluban. Fogadta a
képviselő-testület tagjainak jókívánsá-
gait, kezet szorított velük. Az énekka-
rok is felléptek. A
kormányzó beszé-
det mondott. Egyik
beszédjére nagyon
emlékszem, akkor
már egyetemista
voltam. Ez már a
háború kitörése
után történt, tehát
1939-et követően.
Azt mondta, ne je-
lentkezzenek ön-
ként a frontra, a há-
ború nem a mi há-
borúnk. Csak bele-
kényszerültünk, és
minél kevesebb
vérrel ússzuk meg,
annál jobb. Ez volt

a lényege a mondanivalójának. A szü-
letésnapon a postától kezdve ki volt
díszítve az utca, cigányzene szólt, cifra
rakétákat eregettek.

Jártam teniszlabdát szedni is. Egy-
egy alkalomra 10 pengőt adtak, nagy
pénz volt abban az időben. Egy évi
tandíj a gimnáziumban 64 pengőbe
került. Én mindig odaadtam anyámék-
nak a keresetemet. Siheder diák lehet-
tem, valamit szerettem volna venni, és
számítottam a labdaszedésből szárma-
zó keresetre. Nagyon vártam, hogy ha-
zajöjjön a család. Onnan lehetett tudni,
hogy megjöttek, mert kitűzték a zászlót
a kastélyra. Bcballagtam. Még nem
kezdődött a játék, de a kormányzó kint
sétált. Faggatni kezdett, hogyan tanu-
lok, minek készülök. Emlékezetem
szerint 15-16 éves lehettem. Azt
mondta, nagy fiú vagyok én már a
labdaszedéshez. Bevitt a könyv-
társzobába, ahol a teniszütők voltak.
Azt mondta, válasszak egyet közülük
és legközelebb teniszezni menjek, ne
labdát szedni. így sajnos a 10 pengőtől
elestem. A teniszütő valahol még min-
dig megvan. Hozzáteszem, hogy soha
nem mentem vele teniszezni.

A kormányzó nagyon haragudott,
ha csendőrök kísérgették itthon. Ezért
csak távolról tudták figyelni a mozgá-
sát. Mindig hangoztatta, hogy neki
Kenderesen nem kell félni senkitől.

Majdnem szemben lakik velünk
Bárdi Kálmán, annak az apja a Nava-
rón szolgált. Egy másik legénye a távo-
li nagybátyám volt. Ők a hajóról eredő
kapcsolatot a '40-es évekig fenntartot-

•>.rw«

ták. A nagybátyám, ha gondolt egyet,
lement a kastélyba. A főkapunál min-
dig állt egy csendőr. Egyik alkalommal
- új ember lehetett szolgálatban - nem
engedték be. Szó nélkül visszafordult,
és írt egy levelet, hogy mi történt, a
volt legényt már be sem engedik. Ettől
kezdve az újaknak fényképet osztogat-
tak az öreg Süveges Zsigáról, mert
tudták, hogy baj származik abból, ha
nem eresztik be. Tudomásom szerint
sose kért semmit a kormányzótól, tehát
csak az volt fontos, hogy bejárhasson.
Egyszer meg is kérdezte tőle Horthy,
hogy miért nem kér valamit. Elgondol-
kodott, és azt mondta: „Kérek én, ho-
zasd haza a fiamat." Az első háború-
ban, 1916-ban esett el egyik fia. „Hol
van eltemetve?" - kérdezte a kormány-
zó. „Hát ne holtan, élve hozasd haza!"
- mondta Süveges nagyapám. „Látod,
nem tudsz nekem adni semmit." Tulaj-
donképpen a faluban mindennapos volt
az ő jelenlétük, egyáltalán nem számí-
tott unikumnak, ha itthon voltak. Min-
den, ami akkor történt, hétköznapinak
számított, a történetek csak utólag let-
tek érdekesebbek. Az összbenyomá-
som utólag az, hogy jó politikus nem
lehetett, mert sose beszélt róla. Beszélt
a gazdálkodásról, a tengerről, nagyon
szeretett viccelődni, előadókészsége is
volt hozzá, de a politikáról soha nem
beszélt. Vagy csak ritkán. Amíg fiata-
labb volt, elég sok embernek ő lett a
keresztapja. Nagyon jó viszonyban

volt a falusiakkal.
A régi ismeretsé-
geit fenntartotta.
Ezért külön be-
csülték. Aztán,
mikor idősebb
lett, a kapcsolatai
is csökkentek,
így vagyok ezzel
én is. Valamikor
mindenkit ismer-
tem a faluban, ma
már sokról azt
sem tudok, ki fia-
borja. Az utánam
jövő generáció-
kat nem ismerem.
Amikor én talál-
koztam vele, már
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csak néhány emberrel tartott s/orosabb
kapcsolatot a faluban. Például a K.
Szabó családdal, vagy az Ő/se famíliá-
val. A falu sokat köszönhet Horüiyék-
nak. Itt 1928-ban már fúróit kutak vol-
ta, több kilométer vezetékkel. Sokat
építkezett. Az összes iskolát ő építtette.
A templomkat rendbeho/aita. Ha vala-
kinek elpusztult a tehene, és rendes
ember volt, kiment Hosszúhátra és ka-
pott másikat. Kenderesen soha nem
volt munkanélküli, akkor sem, amikor
a környező településeken már igen so-
kan voltak, l'tkaparó. gátőr, csendőr,
rendőr, testőr, katona mindig kellett, és
a kenderesi embert biztosan elhelyez-
ték. Kézenfekvőnek és természetesnek
tartjuk, hogy hazakerüljenek a család
földi maradványai, hiszen itt van a
családi sírbolt. Horthy Szabolcs elesett
az első háborúban. Senki nem örült,
mikor a tanácsházán, az elesettek listá-
ját tartalmazó táblán, legipszclték a
nevét. Szerencsére a templomba nem
jártak a család „jóakarói", olt megma-
radt az a pad. mely még ma is őrzi a
família nevét.

Forró Imréné,
Hajnalka néni,
nyugdíjas tanárnő,
77 éves

deresre. Nagyon szerényen éltünk.
Kedvesen elbeszélgettek velünk.
Őszintén érdekelte a sorsunk, az, hogy
tudunk-e boldogulni.

A kormányzó és családja sokat tett a
községén. Felépült a posta, a vasútállo-
más, a mozi, a közfürdő, a református
iskola, a parókia, zárda a katolikusok
részére. A mostani tanácshaza 1942-ben
épült. A kormányzó és felesége ott vol-
tak az alapkő letételénél. Néhány fény-
képem maradi is erről az eseményről.

Az iskolás gyerekek Miklós napján
mindig kaptak ajándékot. Össze kellett
írni előre, kinek mire van szüksége. Ci-
pő, csizma vagy ruhanemű hiányzott
leginkább. Az utolsó időben anyagot vá-
sároltatott Horthyné, illetve a titkári iroda.
Elküldték, és mi szétosztottuk. A tehetsé-
ges kenderesi diákok mehettek tovább
főiskolára, vagy állásba juttatta őket a
kormányzó. A jó kiállású fiúk felmentek
testőrnek. Azokban megbízott Horthy.
Lehettek csendőrök is. A faluban sok lett a
icstőrné, esendőmé, és ez bizony csak
használt az egész közösségnek.

Az iskolában a kollégák tisztelték és
szerették a kormányzót. Már a megje-
lenése is tiszteletet parancsolt. Nem
volt kötelező kitenni a róla készült
fényképet, én azért egyet mégis kitűz-
tem a falra Az iskolát is ellátták min-
dennel, ami a ianításhoz kellett. A re-
formátus iskolában szinte minden tan-
teremben volt valami hangszer, harmó-
nium, vagy zongora. Sőt, akadt egy kis
orgona is. Volt gazdakör, iparoskör, és
még sokféle. Ezekben a tanítók, tanító-
nők előadásokat tartottak, különböző
témákból. Mindenki arról beszélt, ami-

1940. október 8-án kerültem Ken-
deresre, pályázat útján. Az iskolaszék
elnöke eljött Debrecenbe megnézni,
hogy nézek ki, mi-
lyen a modorom. A
bizonyítványom
kitűnő volt. Hor-
thyéknál nem
mindegy, ki a ta-
nárnő - mondták.
Megfeleltem. Iga-
za volta/elnök úr-
nak, mert 1941 ta-
vaszán Horthyné
bejött a lakásunk-
ba, a 3-as iskolába,
megnézni, hogyan
élnek a fiatal taní-
tónők. A kolléga-
nőm, akivel együtt
lakiam, Nagyvá-
radról került Ken- A kormányzót üdvözli a falu vezetősége (1942 körül)

hez értett. Ezért fizetlek is. Nagyon
gazdag és tartalmas élet folyt azokban
a körökben. Az ott eltöltött idő épülé-
sére vált az embereknek. Az igazgatók
a község elöljárói közé tartoztak. Részt
vettek a különböző összejöveteleken.
A kormányzót születésnapján mindig
együtt köszöntötték a község vezetői-
vel, bent a kastélyban. Jegyző, bíró,
orvos, ügyvéd és néhány falusi együtt
mentek be a kastélyba felköszönicni a
kormányzót. Nők nem vettek részt eze-
ken a köszöntéseken, csak férfiak voltak
oda hivatalosak. Rendszerint a kertben
tartották a fogadást. Volt, aki köszöntőt
mondott, a dalárda meg énekelt. A refor-
mátusoknak jó énekkaruk működött. A
rektor úr vezette, Kovács Mihály. Kiváló
ember hírében állt. Kendercsen kezdtek
tanítani, itt mentek nyugdíjba, és itt is
vannak eltemetve gyerekeikkel együtt.

Amikor itt volt a család, az öreg és
fia, István mindig együtt mentek a
református templomba. Van a temp-
lomban egy pad, az külön az övék volt,
a presbitérium készíttette 1939- ben,
születésnapra. A pad elején ma a csa-
lád címere. Kalotaszegi faragással ké-
szült a pad. A címerre a mostani önkor-
mányzat az Otraniói csata emlékére
májusban helyezett egy koszorút. Úgy
tudom, akkoriban a tengerész egyesü-
let is lejött és koszorút is hozott.

A kastély nagyon szép volt Hor-
thyék idejében. Nekem Ország Sán-
dor bácsi, a gondnok megmutatta.
Az előcsarnokban jobbra megvolt a
kicsinyített mása az otrantói csata-
hajónak. Három méter hosszú lehe-
tett, egy-egy asztalon volt elhelyez-

ve. Sajnos min-

dent széthordták
a háború alatt, ál-
lítólag a németek,
aztán az oroszok,
meg maga a la-
kosság is. Szinte
semmi nem ke-
rült elő a faluból
a mai napig. Saj-
nos, sok emlék
örökre elveszett.
Negyven évig
beszélni sem le-
hetett róla, az a
csoda, hogy még-
is megőrizte őket
az emlékezet.


