
Dr. Veszely Károlyné Harmath Gertrud:   

 

EMLÉKEIM EGRESKÁTÁRÓL 

 
Édesapám, Harmath Árpád 1935-től a Keglevich uradalom intézője lett. Több ezer holdon gazdálkodott a 

Keglevich gróf. Nagy uradalom volt, így sok cselédház épült az egreskátai kastély köré. Sok dohányt termesztet-

tek, nagy szárító pajtára volt szükség. Gyakran jött ellenőrizni a pénzügyőrség. Veszely Károly pénzügyi ellenőr, 

aki később apósom lett.  

 

 
 

Keglevich családi címer, és gróf Keglevich Gábor valamint az egreskátai kastély 

 

 
 

Keglevich-kastély és a halastó Egreskátán 

 

 
 

Keglevich-kastély egreskátai halastava, 1937 nyarán. A csónakban Veszely Károly pénzügyőr evez 



 
 

 

Keglevich-uradalom parkja 

 

 

 
 

 

A Keglevich-kastély parkja. Veszely Károly és kollégája, 1937 nyarán. Balra apósom, Veszely Károly 

 



 
 

A Keglevich-kastély parkja. Középen Harmath Árpád intéző, jobbra Veszely Károly pénzügyőrség küldöttje, 

ellenőre. 1937 nyarán  

 

Gróf Keglevich Gabriella a Gábor gróf felesége távoli rokonok voltak. Gábor grófnak Somogyban, Za-

lában, és Horvátországban is volt birtoka. 

Elli grófnő Egreskátán született. Az akkori kis inastól amikor megkérdezték, hogy fiú, vagy leány szüle-

tett így felelt: se nem fiú, se nem lány, hanem „egy komtesz”! Ez a kisinas 1946-ban még mindig ott volt 

Egreskátán, s mentett, amit tudott a kastélyból. Hűséges volt.  

Jól menő gazdaság volt az egreskátai, s jól fizette az alkalmazottakat. Boltot és saját iskolát tartott fenn. 

A régi iskolaépület az intéző házzal szemben volt a kastély felé. Bodor tanító tanított 1937-ben ott. Bátyám az 

első elemit ott járta.  

 

 
 

Egreskátai Keglevich-uradalom intézőjének lakhelye, 1935–1938 között Harmath Árpád intéző és családja élt 

benne. Később iskolát alakítottak ki benne. 2018-ban így néz ki. 



Nagy vadászatok voltak, különösen télen nyúlra és fácánra. Igen szép lipicai-nóniusz-arabs keverékű 

lovak voltak.  

Gábor gróf ingázott az egreskátai és a somogyi birtokai között. Komoly tehenészet és nagy birkanyájak 

voltak. Kár volt azért a jól karbantartott uradalomért, hogy 1945 után tönkre ment. Édesapámat, Harmath Árpá-

dot 1939-ben behívták katonának, és részt vett az erdélyi bevonuláson, hisz édesanyja Kovásznán élt.  

1946-ban Édesapám a nagykátai-járás, járási gazdasági felügyelője lett, 16 település és Egreskáta tarto-

zott hozzá.  

Keglevich grófnővel 1946-ban találkoztam utoljára. Akkor adta el a kastélyt s valamennyi földjét – már 

ami megmaradt. A nagy uradalomnak vége lett. Gábor gróf többet nem jött Egreskátára. Az Anka család vette 

meg a kastélyt, be is költöztek a kiskastélyba. Azután tőlük is elvették az egészet. A nagykastélyt elbontották. Az 

épületek tönkre mentek. Egy pár cselédházban még most is laknak.  

Amikor Édesapámat rendőrségi felügyelet alá helyezték, az egreskátai volt cselédek aláírást gyűjtöttek, 

felmentek a minisztériumba, és kérték a szabadon bocsátását, mert nélküle nem tudták beszerezni a vetőmagot. 

Édesapám a szabadulása után vetőmagot szerzett a járásnak.  

A mai Horvátország területén ma is élnek Keglevich grófok. Elli grófnő külföldre ment 1946 őszén. 

Azóta nem hallottunk felőle, tudom, hogy Gábor gróf Horvátországban halt meg.  

 

Grófi rang és címer megerősítés: 

„Buzini Keglevicz Miklós és Péter bárók grófsága. I. Lipót, 1687. aug. 4. Bécs. P..421. Keglevicz cs. lt. okl. 1. 

19. sz.” 
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