A Kandó család 300 éves kapcsolata Egerfarmossal
Ezelőtt 150 évvel, 1852. március 1.-én Egerfarmoson halt meg Kandó Ágnes, aki
Domonyban született 1812. december 24.-én és felesége volt annak a Kandó Ferencznek, aki
1809. február 14.-én Egerfarmoson született, testvére volt Kandó Józsefnek. (1797. XII. 2.
Egerfarmos – 1885 Pest), aki „Egerfarmosy Kandó Kálmán”-nak (a híres „Kandó” mozdony
megalkotója) a nagyapja volt és Ő pesti jurátus korában felkutatta a Kandó család történetét
egészen 1103-ig, Könyves Kálmán koráig, amikoris a Kandó testvérek – Kandó Masta fiai,
Edus és Mojus – birtokfelosztásában állapodtak meg. Ekkor birtokaik még Nógrádban és
Abaúj vármegyében voltak. Pl. Sztregován, ami most Szlovákiában van.
1380-ban Nagy Lajos király előtt Kandó Anna leánynegyedének jogát és
nászajándékát „az igazi testvéri szeretetnél és feloldhatatlan rokoni köteléknél fogva”
testvéreire hagyta, és ezt 1413-ban Zsigmond király is megerősítette, a koronának tett kiváló
hű tetteikért.
Ugyanakkor 1842-ben Mátyás király tett igazságot Kandó János – aki a királyi kancellária
titkára volt - és atyja Kandó András közötti birtokvitában, hivatkozva az 1103-as oklevélre.
Egerfarmosra úgy kerültek, hogy
Kandó György 1575-ben egy nemesi kúriát szerezvén FARNOS-on, a család innen kezdte ezt
az előnevet használni, mindig a falu nevének megfelelően. (volt Fornos, Fornas, Farnos,
Furnus, Farnus, 1796-tól Eger-farmos). 1653-ban a farmosi birtokaikat bérbe adták és a török
időkre visszavonultak a nógrádi birtokaikra.
Ebben az időben Kandó János Nógrád megyében táblabíró lett, ehhez „nemessége
kimutatására szorítattván” egy Bocskaitól nyert nemesi levelet mutatott be, amit az akkori
Magyar Királyság területén nem fogadtak el, ezért igazolnia kellett, hogy „Ő nem a bogáchi,
hanem a farnosi Kandó családból származott, ennél fogva nemesnek elismertetett (Protok C
Neograd)”.
A táblabíró István nevű fia Hevesen szolgabíró lett 1687-ben.
1730-ban III. Károly Kandó Zsigmond, István, József, Ferencz vérszerinti testvéreket
megerősítette birtokaikban, így a farnosiban is, aminek ekkor kétharmadát birtokolták és itt
éltek, birtokvitáik is voltak.
Zsigmondnak Sámuel nevű fia a szemerei Szemere Annát vette feleségül, míg
Erzsébet nevű lánya szemerei Szemere Pál felesége lett.
Ezt követően Pest, Nógrád, Heves, Borsod, Abaúj, Szatmár megyékben éltek. Kandó
József, aki Kandó Kálmán nagyapja, a pesti jogászkodása után Székesfehérvárra került, mint
Fejér megyei alispán, de Géza fia (Kandó Kálmán édesapja) Pesten született és Tiszafüreden
halt meg 1906-ban. Ugyanakkor Egerfarnusy Kandó Ferencz, aki Egerfarmoson született és
felesége haláláig, 1852-ig itt élt, Miskolcon halt meg 1885. január 1.-én, de síremléke
Egerfarmoson található, amit 1906-ban emelt nagyapja emlékére ifjú Kandó Ferenc
Szatmárcseke jegyzője. (felújítva 1999-ben)
Ennek a családnak a leszármazottja Melocco Miklós híres szobrászművész is (Antal
József síremléke, Esztergomi Milleniumi emlékmű)
2001. július 9.-i egerfarmosi Milleniumi Ünnepségen Kandó Kálmán mellszobrának
felavatásán, ahol jelen volt Szabó János Honvédelmi Miniszter Úr is, közel 20 Kandó
leszármazott jelent meg 70 évestől 6 évesig, akik most jártak először előnevüket adó
Egerfarmoson és nagyon meg voltak elégedve a fogadtatásukkal.
A Kandó család erősen ápolja a rokoni kapcsolatokat, mégis azt történt, hogy itt találkoztak
először egy Amerikából hazajött fiatal Kandóval.
A kúriát 1935-36-ban bontották le, de a falunak ezt a részét ma is Kandó kertnek
hívják.

