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A

PALÁSTHYAK
2015. május Megjelenik minden év májusában 15. szám

ÖSSZEGZÉS

15 évvel ezelőtt, 2001. májusá-
ban indítottuk útjára családi lapunkat, A 
PALÁSTHYAK címmel, s akkor még nem 
gondoltuk, hogy ilyen szép kort megél. So-
kan járultak hozzá cikkekkel, információk-
kal, hogy széles érdeklődésre számot tartó 
lapot sikerüljön létrehozni, melyben családi 
kapcsolataink ápolását, a történelmi hagyo-
mányok, ismeretek továbbadását tűztük ki 
célul. Minden év május utolsó vasárnapján 
megrendezett máriabesnyői családi összejö-
vetelünkre adjuk ki (minden évben egyszer) 
ezt a lapot, mely már évek óta 12 oldalon 
tájékoztatja az érdeklődőket. Ebben az év-
ben a család tagjainak áldozatos munkájával 
újítottunk: a borító színes kivitelben jele-

nik meg. Lassan a generációk váltásával új 
családtagok kapcsolódnak be, s ez reményt 
ad arra, hogy a családi kapcsolatok tovább 
tartanak, sőt erősödnek, s mi, az immár idő-
sebb korosztály nyugodtan állapíthatjuk 
meg, hogy kezdeményezésünk nem volt hi-
ábavaló.

Természetes, hogy az újabb korosz-
tályoknak a régebbi lapszámok nincsenek 
meg, de ezt pótolni lehet, mert részben van-
nak megmaradt példányok, részben után 
lehet nyomni. Kérem, hogy a továbbiakban 
is olyan lelkesedéssel, érdeklődéssel, oda-
fi gyeléssel olvassák, írják családi lapunkat, 
mellyel eddig is kitüntették ezt.

Palásthy Lajos

A PALÁSTHY CSALÁD CÍMERE

A Palásthy család cí-
merét két kifelé fi gyelő 
oroszlán őrzi. A címert 
a család 1421-ben kap-
ta Zsigmond királytól 
(1387-1437). A négyelt 
pajzs 1. és 4. mezejében 
egy-egy ökörfő látható, 
szarva közepén piros ke-
reszttel. A 2. és 3. mező-
ben egy-egy befelé fordí-
tott, kardot tartó könyöklő 
páncélos kar van, a hajlás 
felett egy hatágú csillag-
gal és félholddal. (A pa-
lásti kastély homlokzatán 
lévő címer hibás, mert az 
egyik kar kifelé fordul.) A 

baloldali sisakdísz egy pajzs-
beli ökörfő, a jobboldali pe-
dig egy pajzsbeli kar. 

Forrás:
Palást – Egyházi 

emlékek. Honismereti 
Kiskönyvtár 182. szám 
Kiadja a Komáromi 
(Komárno) KT Kiadó Kft., 
a Palásti Egyházközség 
megbízásából 2002. – 
Felelős kiadó: Dr. Szénássy 
Árpád

Piacsek Lajos: A palásti 
kastély. (Kézirat, 1978)

Palásthy Kinga
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KIRÁNDULÁS PALÁSTRA

Sokszor voltunk korábban Paláston, s 
hol jó, hol kevésbé jó élményekkel tértünk 
haza. 2014 júliusában azzal a szándékkal in-
dultunk útra, hogy unokáink közül a három 
legidősebbnek már bemutathatjuk családunk 
ősi fészkét. Volt némi szorongás bennünk, 
mit tudunk megnézni, hol találunk egy júliu-
si délelőtt nyitott kapukra.

Először természetesen a templomot 
kerestük fel, nagy örömünkre nyitva volt, 
mindent megnézhettünk és rövid imával 
emlékeztünk elődeinkre. A következő cél 
a kastély volt – mely tudjuk jelenleg isko-
laként működik, de tanítási szünet van –, 
ahol óriási szerencsénkre megismerhettük 
Kiss Gyula urat, az objektum gondnokát. 
Gyula a sokunk által ismert Dr. Kiss Lász-
ló orvostörténész öccse és felejthetetlen él-
ményként a ház szinte összes termén végig-
vezetett, még a pincét a padlással összekötő 
„titkos” lépcsőházat is bemutatta. Végezetül 
ígéretet kaptunk – be is tartotta –, hogy az 

utolsó tulajdonos Berg báró egyik szolgá-
lójától kapott fotóalbum képeit az interne-
ten elküldi. A képek a báró családi fotói az 
1920-as, 30-as évekből.

Ezt követően a Polgármesteri Hivatal-
ban ajánlották fel, hogy számunkra kinyitják 
a helytörténeti múzeumot, mely a régi isko-
lában van.

Felkerestük az Ivánka kúriát is, ahol 
népes cserkészcsapat táborozott. Véletlenül 
találkoztunk itt unokáink egyik pedagógu-
sával, aki magyar gyerekeket, cserkészeket 
kísért a Felvidékre.

Mire mindezeket végigjártuk, alaposan 
megéheztünk. A község elején 2-3 évvel 
ezelőtt megnyílt Penzion Julkin dvor nevű 
étterem feltette a pontot kellemes kirándulá-
sunk I betűjére. Rend, tisztaság, udvariasság 
mellett kitűnő ebédet kaptunk itallal kb. 5-6 
euró/főért.

Reméljük, hogy a fenti élmények uno-
káinkban tovább erősítik őseink tiszteletét.

2015. febr. Palásthy Péter

A kastély
(a gyümölcsöskert helyén

most az iskola van.)

Halász intéző és Moppi a báró idősebb testvére 
a 2. teraszbejáratnál, 1931

(A mögöttük lévő fal eléggé omladozó volt.)

A palásti kastély, valamint az akkori tu-
lajdonos, Berg báró fotóit, több éves kuta-
tás és keresés után sikerült megszereznem. 
A megmaradt képek az eredeti fényképal-
bumban vannak elhelyezve, egyik-másik 
összefi rkálva vagy megrongálva. Sajnos 
már nincs benne minden kép, a megmaradt 
képek száma csak a fele az eredeti mennyi-
ségnek. Kisebb-nagyobb javításokat kellett 
elvégeznem, hogy visszaadjam a rongált 
fényképek eredeti képét. Az egyes szemé-
lyeket, a képekhez írt megjegyzések alapján 

neveztem meg. A megjegyzések németül, és 
más idegen nyelven vannak leírva, és nem 
mindent tudtunk megfejteni, lefordítani. 
Például a Berg Miksa báró több képen is 
Co, azaz Corbeause néven szerepel. De van-
nak képek, melyek felirat nélkül vannak az 
albumban elhelyezve. Így a vendéglátó há-
zaspár nevét, és az épület helyét sem sike-
rült kiderítenem. A kép alatt nevek olvasha-
tók, köztük Ivánka is. Berg Hedwig, a báró 
nevelőanyja, Mopi és Mignon édesanyja.
Hutten a család barátja volt. Kiss Gyula
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A PALÁSTI PALÁSTHY-KASTÉLY SZOMSZÉDSÁGÁBAN

Gyerekkoromban gyakran kukucs-
káltam át a kerítés hasadékain a kastély 
parkjára. Otthonunk ugyanis éppen a park 
mellett volt, szemben az emeletes iskolá-
val, s csak egy deszkakerítés választotta 
el a szépséges szomszédságtól. Láttam a 
hatalmas, különleges fákat ott, a kanyar-
gós kerti utakat; olykor áthallatszott a te-
niszezők vidám kiáltása is. A teniszpálya 
ott volt, ahol jelenleg a szlovák iskola. 
Mellette kör alakú, náddal fedett „beálló” 
épület, nem nagy, körbe futó mellvéddel. 
Gondolom: eső előli menedékül szolgált. 
A kastélyparkban pávák sétálgattak, s 
nekem nagyon tetszettek ezek a falunk-
ban sehol máshol nem lévő madarak, 
főleg mikor széttárták legyezőként szín-
pompás farkukat. Többször előfordult, 
hogy egy-egy kíváncsi páva felrepült a 
kerítésünkre, és úri fölénnyel lenézett a 
közönséges baromfi népségre nálunk. Le 
nem ereszkedett hozzájuk, már csak azért 
sem, mert a hatalmas bronz pulykakakas 
dühösen rikácsolt rá. Az iskolás gyerekek 
igen élvezték a harci riadót, s lelkesen 
skandálták: „Szebb a páva, mint a puly-
ka, mert a pulyka mérges pulyka...”

Berg báróra nem emlékszem, de 
Moppi bárónőt és leányát, Hubertát is-
mertem. Az főként élénken megmaradt 

emlékezetemben, hogy 1943-ban meg-
látogattak bennünket, és Moppi megkér-
dezte, hány éves vagyok. Illedelmesen 
válaszoltam, hogy kilenc. (Ezért tudom 
a dátumot pontosan.) Mint ekkora kis-
lány, irigyen csodáltam Huberta (Hupszi) 
rózsás fehér arcát, hullámos szőke haját, 
égkék szemét. Ő 13 éves nagylány volt 
akkor.

Jóval később édesapám elmesélte, 
hogy ő tanította magyar szóra Moppi ba-
ronesse-t, aki lehetett akkoriban 15-16 
éves. Apám még legényember. A stúdium 
lóháton történt: hajnali négykor a lovász 
felzörgette apámat, s mehetett lovagol-
ni a bárókisasszonnyal. Közben tanultak 
egymástól: Moppi magyarul, apám né-
metül. Kellemes lehetett a szép palásti 
utakon kocogni, csevegni, csakhogy nap 
mint nap  Apámnak 7-kor orgonálnia 
kellett a misén, 8-tól délig tanítania az 
iskolában. Moppi baronesse nyilván ké-
nyelmesen lezuhanyozott a kastélyban, 
s délig pihengetett. Apám kevésbé lel-
kesedett a hajnali lovaglós nyelvlecké-
kért. Hát még mikor kisült, hogy Moppi 
belehabarodott, s regényes megoldással 
állt elő: szökjenek meg. Azzal nem gon-
dolt, hogy egy kántortanító ugyan miből 
tartaná el… Nem tudom, hogy slisszolt 

A régi kastélybejárat (Berg báró és 
családja a kastély előtt, 1932-ben.)

Lépcsőfeljárat szétszedése 
(Nyilván a régi kastélybejárat 

előtt lehetett.)

Halász intéző a pincebejárat 
előtt (A lépcső omladékkal tele.)
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el apám eme romantikus fellángolás elől… 
Valószínűleg véget ért a nyár, a báróék Pa-
láston többnyire csak nyaraltak, s Moppi 
visszatért Németországba. A szíves barátság 
azért később is megmaradt. Moppi első há-
zasságából született Huberta. Második férjét 
Palástról választotta: Obuch Bélát, az erdő-
tanácsos fi át. (A fi atalember egyébként Or-
goványira magyarosította nevét.)

Érdekes kártyakeverése a sorsnak, hogy 
1944-ben Berg báró akarta „megszöktet-

ni” apámat. Már tisztában volt azzal, hogy 
a háborút elvesztettük, s készült emigrálni 
Argentínába. Felajánlotta apámnak, hogy 
családostul vele tarthat, s odakint ő megteszi 
jószágigazgatójának. Bizonyára jómód várt 
volna ránk ott, s nem csehszlovák meghur-
coltatás, ami 1945-ben bekövetkezett. Édes-
apám viszont nem volt hajlandó elhagyni a 
faluját, a hazáját.

Varsányi Viola

A PALÁSTI KASTÉLYRÓL

Számos írást olvashattunk lapunkban 
már a Paláston lévő kastélyról. De vajon kik 
voltak az elmúlt közel 300 év alatt a tulaj-
donosai? Ebben próbálok eligazodni Zsilka 
László: Palástok palástja c. könyvében 
megjelent írás, Piacsek Lajos osztálytanító 
feljegyzései alapján.

A kastélyt Palásthy Ferenc az 1730-as 
években építtette. A palásti Palásthyak utol-
sója, Gusztáv 1836-ban vesztegette el ősei-
nek mintegy 300 kataszteri holdas birtokát. 
Amit elkezdett, Palásthy Viktor bevégez-
te, aki után 1844-től 10-15 évig Ullmann-
Szitányiék és sógoraik birtokolták, majd a 
60-as években Mille(?) Károly tulajdonába 
került, akinek elhalálozása után özvegye 
Bencze Bálinthoz ment férjhez. Az 1870-
es években az új tulajdonos id. Battyányi 
László gróf, aki egy Lederer nevű zsidónak 
adta el 1875-ben. Az új birtokos azonban 
adós maradt a vételárral, így a birtok visz-
szakerült ifj. Battyányi László tulajdonába, 
aki később Reitzer Izidor bécsi bankárnak 

adta el. Őt egy magát bárónak kiadó szédel-
gő, Lothar Köppen követte, s ekkor minden 
élő és holt leltárhoz tartozó ingóság eltűnt 
a kastélyból. Az épület másodízben került 
a bécsi bankárhoz, aki feles gazdálkodással 
kiadta a kistúri Ivánka Oszkár földbirtokos-
nak. Utána következett lovag Routhkugel, 
majd a lengyel Roswdovsky Eugen, aki el-
hunyt feleségét nagy pompával temette el 
a Kálvária hegyen, majd Monacoba ment, 
minden pénzét eljátszotta és öngyilkos lett. 
A birtokot fi a állítólag lókötőknek adta el, 
majd ezektől gróf Esterházy Károly vette 
meg, aki azt az első világháború kezdetén 
báró Berg Miksának és örököseinek adta el. 
A báró a második világháború végén elme-
nekült, utódai Argentínában élnek.

A mostoha sorsú kastélyt a háború során 
teljesen kifosztották, majd sebesült szállás, 
raktár, tsz-iroda, magtár és ki tudja, mi min-
den volt. Több évi felújítás után lett a ma 
látható katolikus iskola és óvoda.

2015. febr. Palásthy Péter

A Berg család
(sajnos nem tudjuk, ki volt a vendéglátó házaspár)

Berg címer vésése
(ma is látható a támfalon)
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PALÁST KÖZSÉG

Lapunk eddigi számaiban is többször 
adtunk ismertetést Palást községről, de in-
dokoltnak látszik egy alapos összefogla-
ló, melyet Csáky Károly: A DUNÁTÓL A 
SZITNYÁIG c., 2003-ban Révkomáromban 
megjelent könyvéből idézünk. (121-127. 
old.)

A festői táj letelepedésre ösztönző ked-
vező adottságait a régi korok emberei is fel-
ismerték. Éltek már errefelé embercsopor-
tok például a bronzkor korai szakaszában is. 
Ezt bizonyítják többek közt a Paláston elő-
került kerámia-maradványok: a plasztikus 
bütyökkel, karcolt díszítéssel készült bög-
rék, vagy a szomszédos településeken (Méz-
nevelő, Felsőtúr) felbukkant urnatemetők, 
félholdidomú bronzsarlók stb. (Irodalom: 
Borovszky S. szerk. 1906., 280. o., Bátora J. 
1987., 155. o.)

Györffy György Anonymus krónikájára 
hivatkozva említi, hogy amikor Árpád vezé-
rei a Duna mellett az Ipolyhoz értek, a föld 
szláv lakói, akik az akkori Salan (Zalán) 
bolgár vezérnek hódoltak, Árpádnak vetet-
ték alá magukat. E tájon éltek még elszórtan 
a szlávok maradványai, s a megszállók után 
sem alakult ki éles határvonal a két etnikum 
között. (Györffy: 1987., 32. o.)

A falu neve először II. Géza 1156. évi 
oklevelében bukkan fel Plast alakban. A 
„plast” (köpeny, palást) szó etimológiáját il-
letően azt olvassuk, hogy az délszláv redetű, 
a magyar szó forrása pedig bolgár vagy ke-
leti szerb-horvát lehetett. A földrajzi nevek 
etimológiai szótára 
szerint a személynév-
ként is alkalmazott 
magyar „palást” a régi 
„plást” alakváltozatból 
keletkezett, a szlovák 
„Plástovce” pedig „a 
magyarral párhuzmos 
névadás eredménye”.
(Kiss L. 1988., 308. o.)

A falu történeté-
vel foglalkozók ál-
talában említik azt 

a ma már fel nem lelhető okiratot, melyet 
a hagyomány szerint II. András állított ki 
1217-ben Szentföldön, az egyik ott harcoló 
Palásthynak, Borsnak, aki a királytól ado-
mányként megkapta a palásti birtokot. Bár-
milyen alapja is van mindennek, tény, hogy 
a község ősi fészke a Palásthyaknak, akik 
mintegy fél évezreden át birtokolták – má-
sokkal egyetemben – Hont megye eme te-
lepülését. Az is tény, hogy a megyerendszer 
kialakulását illetően Palást várbirtok volt, 
s mint ilyet II. András 1232-ben a zólyomi 
vérnépek birtokához csatolt.

Tudvalévő, hogy a vidéket egykor a ka-
bar nemzetség szállta meg, (akik egyes el-
méletek szerint a palócok ősei), s a palásti 
jobbágyok később Hont várát szolgálták. De 
kapott e helyütt birtokot a bolondocsi várura-
dalom is. Az itt lakó jobbágyok fokozatosan 
a köznemességhez számítódtak, s 1281-ben 
a mai kastéllyal átellenben, a nagymagtár 
helyén már állhatott a Palásthyak egyik ősé-
nek, Álmosnak nemesi kúriája is.

Palást ez idő tájt a környező települések-
hez képest már nagy lehetett. Az első utak is 
átvezettek a falun, s a Ság-Palást-Litva útvo-
nalon 1342-ben már vámok álltak, a patakon 
hidak épültek, malmok működtek stb. 1281-
től adatolható a falu templomának léte. A 
XIII. századot követően Paláston még in-
kább növekedett a népességszaporulat. Bi-
zonyítéka mindennek az egyes falurészek 
időbeni előfordulásai is. Közülük legrégebbi 
a Palástból kialakult Fősök, azaz Felsőpa-
lást, majd Alsók, illetve Alsópalást és Ucca 

(Utcapalást). De ismert 
a Radópalást, Litvarc, 
Zahora és Gárdány is.

A török időkben 
Palást határa az egyik 
legnagyobb mezei üt-
közet színtere volt. 
Alig egy hónappal 
Drégely vesztése után, 
1552. augusztus 10-én 
Ali budai basa tizen-
kétezer török katonája 
s a Teuffel Erazmus 

A három testvér, Moppi, Mignon, és Miksa a 
kastély előtti parkban, 1931-ben

(Kiss Gyula gyűjteményéből)
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(Ördög Mátyás) vezette császáriak majd-
nem ugyanennyi embere ütközött itt meg. 
A csata másnap a császáriak gyászos vere-
ségével ért véget: több ezren elestek, köztük 
Sbardelatti (Dudics) Ágoston váci püspök. 
Részt vett az ütközetben a később híressé 
vált nagy törökverő, Thury György is. A 
csatának nemcsak a történeti irodalomban 
van nyoma, de Tinódi Lantos Sebestyén 
révén a szépirodalomba is bekerült Ördög 
Mátyás veszödelme címen. Az ütközet egyik 
pontján pedig egy emléktáblával jelölt kép-
oszlop, a „Török-kápolna” áll. A falu keleti 
sziklás részén pedig ma is látható egy nagy 
üreg, a Kőlyuk, ahová hajdan a falu népe 
menekült a török elől. Az itteniek szenve-
déseiről egyébként több helyi monda is él a 
népi emlékezetben, idézve például a község 
mártír bírójának, Koncz Ambrusnak példa-
mutató önfeláldozását is.

A XIX. század közepén Palástnak 1107 
lakosa volt, közülük 997 római katolikus-
nak, 84 evangélikusnak, 1 reformátusnak, 
25 zsidónak, 10 pedig cigánynak vallotta 
magát. 1890-ben 1545 lakost írtak össze: 
1448 magyart, 87 szlovákot és 7 németet.

Egy 1867-es határösszeírás az aláb-
bi palásti birtokosok nevét közli: Coburg 
Ágoston herceg, Nedeczky Zsigmond, 
Bencze Bálint, Ivánka Imre, Buocz Kál-
mán és Murányi György. Itt jegyezzük meg, 
hogy az 1863/64-es tanévben Mikszáth Kál-
mánnak is volt Selmecbányán egy Murányi 
Ödön nevű 20 éves diáktársa, aki édesapjá-
val, Murányi Miksa földbirtokossal együtt 
Paláston lakott.

Nem kerülték el a falut később sem a 
forradalmak, háborúk hullámai. A középbir-
tokos Palásthy Géza Jellasics ellen harcolt 
1848-ban. A szabadságharc költőjének, Pe-
tőfi  Sándornak Selmecen diáktársa volt a 15 
éves Wissnyánszky András, Mátyás palás-
ti kézműves fi a. Nedeczky Géza fi atalként 
indult a szabadságharcba, s főhadnagyként 
tért haza. De akadt palásti azok között a 
tisztek közt is, akik a honti nemzetőrök ki-
képzésére jöttek haza a megyébe. Az első 
világháború 62 palásti áldozatot követelt. 
A második világháborúban 44 itteni katona 
és 28 civil áldozat esett el. Nevüket ma há-

borús emlékmű örökíti meg. Trianon után 
az 1759 lakosból 282-en tartották magukat 
„csehszlovák” nemzetiségűnek. Az új ha-
tármódosítások áldozata lett a falu földbir-
tokosa, Hont alispánja, Ivánka István író. 
Az első köztársaság ideje alatt Zmeskall 
György nagyobb földterületet is eladott itte-
ni birtokából a Trencsén környékéről érkező 
szlovákoknak, báró Berg birtokából pedig 
117 kh területet a szomszédos rakoncai szlo-
vákoknak adtak. Ez idő tájt a faluból többen 
Kanadába vándoroltak munka után, s akadt, 
aki sosem tért vissza.

1938 november 9-én Palástra is bevo-
nult a magyar hadsereg, s az új országhatár 
a falu kataszterében húzódott. A „felsza-
badulás” aztán újabb szenvedést hozott. A 
falu lakosainak egy részét nemzetiségükben 
alázták meg, amikor a templomban betil-
tották a magyar nyelvű istentiszteleteket, 
amikor bezárták a magyar iskolát, 122 csa-
ládot pedig csehországi munkára jelölték ki. 
Köztük vagy százat deportáltak is emberte-
len módon, marhavagonokban szállították 
a cseh munkapiacokra, hogy rabszolgaként 
árulják őket. Ez a megfélemlítés még ma is 
érezteti hatását a lelkek mélyén. [...]

A kastéllyal szemben a XIX. században 
egy klasszicista stílusú nagymagtár épült. 
Ettől keletre jutunk el a Kálváriára, ahon-
nan gyönyörű kilátás nyílik a falura.

A hajdani úrilakok közül még áll – bár 
eléggé meggyötört és elhanyagolt állapot-
ban – a XIX. századi késő klasszicista, két-
szárnyas, sima mennyezetű Zmeskall-kúria 
(48. sz.) Ennek közelében a főút mentén 
épült az egykori Nedeczky-féle kúria (69-
70. sz.), a XIX. századi földszintes, késő-
klasszicista épület. Nedeczky György utódai 
Trencsén megyéből kerültek Hontba. László 
Felsőtúron lett birtokos; Bertalan 1848-ban 
szolgabíró volt, a volt honvédfőhadnagy, 
Géza pedig Paláston van eltemetve.

A Nedeczkyek otthonával szemben, 
a főút másik felén, a mai óvoda mellett áll 
még a csaknem felismerhetetlenségig átala-
kított hajdani Vajda-kúria.

Báró Berg Miksa osztrák mágnás 
1916-ban vette meg fi ának nászajándékul 
az Eszterháziaktól a volt Palásthy kastélyt. 
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Megvásárolta ezenkívül Luka Pál itteni 
uradalmát is. Az egykori uradalmi központ-
ban, a mai erdészet helyén lakott közel 30 
évig Obuch Mihály, Bergék erdőtanácsosa. 
A volt Luka-kúriát is teljesen átalakították.

Az Ivánka család szintén régi birtoko-
sa a falunak. A mai palásti Ivánka-kúria a 
Kissoron épült a XIX. század második felé-
ben klasszicista stílusban. A sima mennye-
zetű egyszintes épület északi bejárata előtt 
egy nyitott boltíves oszlopcsarnok áll. A ki-
ugró csarnok előtt háromszög alakú csúcs-
ban két félköríves ablak és a családi címer 
látható. Itt élt hajdan Ivánka István megyei 
ispán, költő, a Honti Gazdasági Egyesület 
vezetője. A kúria ma a Szlovákiai Magyar 
Cserkészszövetség egyik otthona.

Palást temetői is érdemesek a megte-
kintésre. A Sipkai-temető, azaz a katolikus 
nagytemető több XIX. századi korpuszos 
vaskeresztet, két horganytetős nagy fake-
resztet, s egy Fájdalmas-kápolnát őriz, 
amely az 1930-as években épült. A Gárdo-
nyi-temetőben találjuk az Ivánka-kriptát. 
Itt nyugszik többek közt a sokszor említett 
Ivánka István is. Sajnos, a sírbolt eléggé el-
hanyagolt állapotban van. Felette áll még 
Nedeczky Géza 1848-as honvédtiszt sírkö-
ve.

A szakrális emlékek közül megem-
líthetjük még az 1904-ben emelt templom-
előtti kőfeszületet, a Kőlyuk alatti kovácsolt 
vaskeresztet 0935-ből, a Sopai-keresztet, 
az 1800-as években emelt pléhkorpuszos 
Renneki-keresztet stb. A kisszobrok közül 
is látható néhány, mint például Nepomuki 
Szent János klasszicista kőszobra, Vendel 
XIX. századi barokk-klasszicista faszob-
ra, Szent Orbán képoszlopban elhelyezett 
szobra, a Fájdalmas Szűz szobra az 1945-
ben emelt Szőlőhegyi kápolnában, a Mikula 
István faragta Szűz Mária Szíve szobor, az 
1901-ben emeltetett Szentháromság szobor 
stb.

A régi házak legtöbbje nyeregtetős, a 
homlokzati fal felett kiugró vízvetős tető-
szerkezettel. A deszkaoromzatot kereszttel, 

szívvel, félholddal szellőzőlyukakkal díszí-
tették. A házak főleg háromosztatúak, de 
maradt még néhány kétosztatú zsellérház is.

A falu régi viseletanyagát, tárgyi emlé-
keit kerámiagyűjteményét a falumúzeum 
őrzi. Van itt iskolatörténeti, egyháztörténeti 
kiállítás is, s megtekinthető benne a Szíves 
Galéria képanyaga is.

Palást község jeles szülöttei közé tarto-
zik Belányi Tivadar (1854-?) pedagógus, 
aki verseket, elbeszéléseket, pedagógiai és 
nyelvészeti dolgozatokat írt. Ivánka Ist-
ván (1855-1919) politikus, költő, gazdasági 
szakember és lapszerkesztő szintén itt szü-
letett. Írt népszínművet, (Az agglegény vő-
legény, 1893.) és operát is (Aszik a nagyné-
ni, 1895.), s szerkesztette a Honti Ellenzék 
című havilapot.

Kiss László (1950) orvostörténész, 
helytörténeti kutató bár nem Paláston szü-
letett, de itt töltötte gyermek- és ifjúkorát. 
Több kiváló orvosról rajzolt portrét, mono-
gráfi át írt Pongrácz Lajosról (1994.) Nép-
szerű könyvei közül megemlíthetjük még az 
alábbiakat: Kínok tövisében, Recept nélkül, 
Doleo ergo sum.

Palásthy Géza (1821-?) császári és ki-
rályi alkamarás, 1848-as főhadnagy is innen 
indult. A falu szülötte Zsilka László (1929-
1997) újságíró, a Vasárnap című magyar he-
tilap volt vezető szerkesztője. 1996-ban Pa-
lástok Palástja – Palócia végvára címmel 
jelentetett meg egy könyvet szülőfalujáról. 
Zsilka Tibor (1939) nyelvész, irodalomku-
tató, egyetemi oktató, műfordító is itt szü-
letett. Főleg stilisztikával, kommunikációs 
elmélettel, szemiotikával és lexikológiá-
val foglalkozik. Fontosabb művei: A stílus 
hírértéke (1973) Stilisztika és statisztika 
(1974), Poétikai szótár (1977) (Csáky Ká-
roly összeállítása.)

Itt kell megemlítenünk Piacsek Lajost is 
aki több tanulmányban feldolgozta Palást 
jelentőseb részeit, műemlékeit, a környező 
településeket is beleértve. Az alapos, minden 
esetben irodalmi hivatkozással is ellátott 
munkája sajnos még ma is kiadatlan.
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SZÜLŐFALUM NEVÉRŐL

Különböző „szakirodalmak” szerint a 
plast szó (köpeny, palást) délszláv erede-
tű, magyar forrása pedig bolgár vagy keleti 
szerb-horvát lehetett. Így írja Csáky Károly a 
Fénykép és paraszt kultúra c. könyve elején.

Sehogy nem békéltem meg ezzel a bi-
zonytalankodó szófejtéssel. Addig-addig ke-
resgéltem, hogy ráakadtam a sokkal inkább 
hihető magyarázatokra.

Kiváló nyelvészünk, Varga Csaba írja A 
fi nnugrista áfi um ellen való orvosság című 
könyvében a következőket:

„…a hangok felcserélésével is sok 
szavunk keletkezett. Pl.: szökcse—szöcs-
ke, zsákcsó—zacskó; töpör—törpe, köp—
pök,suháng—husáng. A szógyök is fordítha-
tó: a lap gyökből, ami alapja a lapos, lapát, 
lapul, lepény, lappang szavaknak, megfor-
dítva lesz a pal szógyök.”

Ebből képeztük a pala, palló, pallér, pa-
lást, palack, platni, plató, plakát stb. szava-
kat!

Mindegyikben benne van a lapos jelen-
tés. Még elvont értelemben is: pallérozni 
szavunk a simítani, kicsiszolni, kiművelni 
értelmet hordozza. Megfi gyelhető, hogy bár 

mindkét gyök jelentése alapvetően ugyanaz, 
de a pal származékai a takar, fed mellékje-
lentést is érzékeltetik. A palást szó tehát a 
lap—pal = sima, lapos, egyben elfedő, elta-
karó értelemben volt használatos. Takar, el-
fed a palást, a köpeny értelemben is.

A híres Czuczor-Fogarasi Szótár így ír 
e szóról:

„A palást mind gyökére, mind értelemre 
egyezik ugyan a latin pallium és palla, va-
lamint pellis, vela szókkal; de mint takaró, 
több magyar szóval is áll rokonságban, úgy 
mint palmant, páló vagy pálya. A t úgy lát-
szik, csak hangtoldalék, mint némely kivált 
s, sz végzetű szóban (lásd: pákosztos), mi-
szerint eredetileg palás (takaró, födő) volna; 
innen a palástolni, elpalástolni valamit.”

Úgy vélem, több szavunk végződik 
hasonlóan, azaz az –s végződés kap egy –t 
ragot: hamarost, most, üstöllést, erőst stb. 
Mind a régi nyelvhasználat képződményei. 
Így jött létre a palást szavunk is.

Semmiképp nem szláv szó tehát! Ősi 
szógyökből származik. Lehet, hogy ez keve-
seket érdekel. Engem megnyugtat.

Varsányi Viola

VÁLOGATÁS PALÁST KÖZSÉG NÉPDALAIBÓL

Én fölöttem hiába zörög az ég. Népda-
lok Vikár Béla palás  ti gyűjtéséből címmel 
jelent meg 2014 őszén egy gyűjteményes 
kötet Dr. Tóth Árpád szerkesztésében. A 
kiadvány Vikár Béla XX. század eleji gyűj-
téséből, a Palást községben gyűjtött népda-
lokból ad közre egy válogatást, kotta, illetve 
hanganyag formájában (CD-mel-
léklettel).

A kötet bemutatása előtt hadd 
szóljak pár szót a kiadvány szer-
kesztőjéről, Tóth Árpádról – akit 
jómagam személyesen is ismer-
hetek a Csíkszerda kórusból. Tóth 
Árpád kiemelkedő pedagógiai ér-
zékkel megáldott zeneelmélet-, il-
letve ének-zene tanár, karvezető; 
számos hazai és határon túli ama-

tőr kórus karnagya (többek között a már 
említett budapesti Csíkszerda kórusnak, 
továbbá a Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Vass Lajos Kórusának és a szintén fel-
vidéki Csábi Szeder Fábián Dalegyletnek). 
Felvidéki karnagyi munkájának egyik – szá-
munkra különösen is kedves – gyümölcse 

a palásti népdalokat megjelente-
tő kötet. Folyamatosan törekszik 
a gyermekek és felnőttek részére 
emberközelibbé tenni a kórusmu-
zsikát, a közösségi alkotás nagy-
szerű élményét adva. Tehetségét 
bizonyítja, hogy karvezetői és 
zeneszerzői munkájának elisme-
réseként a kortárs zene népszerű-
sítéséért 2010-ben Artisjus-díjjal 
tüntették ki.
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A kiadványban közétett népdalok gyűj-
tőjéről, Vikár Béláról is érdemes megemlé-
keznünk. Vikár Béla a XX. század első fe-
lének kiemelkedő népdalgyűjtője (Kodály 
Zoltán és Bartók Béla mellett), etnográfus, 
műfordító. Vikár Európában elsőként hasz-
nált fonográfot az elhangzó dallamok rög-
zítésére 1896-tól kezdve. 1902-ben Palást 
települést választotta az Ipolymente falvai 
közül, hogy ott népdalokat gyűjtsön. Élete 
folyamán az egész Kárpát-medencét bejárta 
népdalgyűjtő útjai során. A dalokat később 
Bartók Béla jegyezte le, de sok közülük ki-
adatlan maradt, többek között a palásti nép-
dalok is, melyek e mostani kötet megjelené-
sével láttak először napvilágot.

Jelen gyűjtemény a fellelhető források-
ból a legrégebbi ismert palásti népdalokat 
adja közre – szám szerint tizennégyet. A 
kötetet szerkesztő Tóth Árpád előszavában 
kiemeli, hogy „ezek a dalok különleges je-
lentőséggel bírnak a palástiak számára”. 
A palásti népdalok megjelentetése azon-

ban nemcsak az ott élők számára fontos és 
örömteli esemény, hanem legalább annyira 
az onnan elszármazottak számára, vagy-
is számunkra is, Palásthyaknak, hiszen – 
ahogy Tóth Árpád fogalmaz, „a több mint 
100 évvel ezelőtti gyűjtés bepillantást enged 
ugyanis a régiek, a régen itt [Paláston] élők 
lelkébe, rajtuk keresztül többet tudhatunk 
meg múltunkról és talán önmagunkról is”.

Befejezésül álljon itt egy palásti népdal 
a kötetből:

Nem jó csillag lett volna én belőlem,
Nem ragyognék, csak éjfélig az égen.
Szombat este leszállnék a faluba,
Hogy a babám kit ölel a kapuba’.
Jaj, de boldog, aki egymást szereti,
Aki egymást soha el nem felejti!
Nékem is van szeretőm a faluba’,
Azért nincsen bús szívemnek nyugalma.
Forrás: Dr. Tóth Árpád (szerk.): Én 

fölöttem hiába zörög az ég. Népdalok Vikár 
Béla palásti gyűjtéséből. Csáb, 2014. 

Palásthy Kinga

CSEKŐ MIHÁLY ÉLETE

A máriabes nyői találkozókon rendsze-
resen jelen van a hatvani Csekő Mihály, 
akinek felesége Palásthy Katalin. Sokszor 
mesélt életének fordulatairól, melyet ezúttal 
közreadunk.

Nevem Csekő Mihály, 1929.  március 
3-án születtem Hatvanban. Édesapám a 
MÁV-nál dolgozott mozdonyvezetőként. 
Kárpátalja visszacsatolását követően, 1941-
ben Beregszászba helyezték, a MÁV ottani 
fűtőházának állományába. Áthelyezése nyo-
mán a családunk is elköltözött Beregszászba.

1944 őszén a szovjet csapatok elfog-
lalták Beregszászt. 1945-ben, miután köz-
ismertté vált, hogy Kárpátalja véglegesen a 
Szovjetunióhoz kerül, igyekeztünk Magyar-
országra, Hatvanba visszajutni. Azonban a 
szovjet határőrizeti szervek már 1945-ben 
megkezdték a határzár kiépítését, ezért a hi-
vatalos, szabályszerű módon nem állt lehe-
tőségében családunknak a hazaköltözés.

A határőrök megvesztegetése árán 
Édesanyámnak és három testvéremnek si-

került 1945 nyarán átjönniük a határon, míg 
én Beregszászban maradtam a lakásunk 
és ingóságaink őrzése céljából. Testvére-
im Magyarországon, Hatvanban maradtak, 
Édesanyámnak a hazajöveteléhez hason-
ló módon sikerült még visszajutnia Bereg-
szászba, azzal a szándékkal, hogy ingósága-
ink értékesítése után végleg hazatelepüljünk 
Magyarországra.

Édesapámat még 1944 őszén lágerbe vit-
ték, a Szovjetunió belső területeire, ahonnan 
1948-ban engedték el, s mint magyar állam-
polgárt Magyarországra szállították haza.

Ingóságaink értékesítése – és részbeni 
elajándékozása – után Édesanyámmal Csap-
ra utaztunk. De ott, több napi várakozás után 
a szovjet hatóságok megtagadták hazatéré-
sünket, és visszairányítottak Beregszászba, 
mert ellenkező esetben internálással fenye-
gettek. Ezek után visszakényszerültünk tér-
ni Beregszászba, ahol időközben egy ukrán 
család elfoglalta a lakásunkat. A helyi köz-
igazgatósági hatóság egy helyiségből álló, 



10 Palásthyak • 2015. május

hiányos bútorzatú szükséglakást jelölt ki 
részünkre. Életünk mind nehezebbé vált, 
egyrészt a mostoha lakáskörülményeink, 
másrészt a hatóságok, valamint az egyre na-
gyobb számban betelepített szovjet lakosság 
magyarokkal szembeni ellenszenves maga-
tartása miatt.

1946 folyamán levél útján kapcsolat-
ban léptünk a moszkvai magyar követség-
gel, hazatelepülésünk ügyében. Évekig tar-
tó levelezés után, 1949. szeptember 25-én 
megkaptuk végre a hazatérési igazolványt. 
(Csak tájékoztatásul: a követség 1949. már-
cius 31-én állította ki!) Az igazolvány kéz-
hezvétele után azonnal összecsomagoltunk 
szegényes holminkat és 26-án már Csap ál-
lomáson voltunk. Itt azonban nem várt csa-
lódás ért bennünket. A szovjet határőrség, 
az érvényes hazatelepülési igazolványunk 
ellenére megtagadta tőlünk a határátlépést. 
Tiltakozásunkra, tolmács útján, azt közölték 
velünk, hogy érvénytelen a hazatérési iga-
zolványunk, mivel az azt aláíró Páris László 
ügyvivőt állítólagos nyilas tevékenységéért 
háborús bűnösnek nyilvánították és letartóz-
tatták.

Ezek után ismét visszatoloncoltak Édes-
anyámmal együtt Beregszászra.

Én annyira jogtalannak és igazságta-
lannak találtam a szovjet hatóságok velünk 
szembeni magatartását, hogy 1950. szep-
tem ber 24-én illegálisan átléptem a határt és 
hazatértem Hatvanba.

Ezt megelőzően, hazatérésünk elősegí-
tése érdekében, Édesapám megkérte a ré-
szünkre a magyar Belügyminisztériumtól az 
állampolgársági bizonyítványt, amelyet a M 
1950. május 16-án ki is állított.

Hatvanba érkezésem után, magyar ál-
lampolgárként, a hatvani rendőrségen beje-
lentkeztem szüleim családi házába.

Két hét múlva, 1950. október 10-én 
ÁVH-s tisztek jelentek meg lakásunkon, 
és engem a hatvani rendőrségre bekísértek. 
Két napig tartottak itt indoklás nélkül fogva, 
majd október 12-én átadtak három szovjet 
katonának, akik Beregsurányba kísértek. Itt 
a magyar határőrség vette át az őrizetemet 
azzal a bíztatással, hogy a szovjet határőr-
ségtől, aláírásom ellenében, elbocsátó iga-

zolványt kapok, amellyel ismét visszatérhe-
tek Hatvanba.

Október 17-én három magyar határőr-
tiszt – köztük egy ezredes –, a beregsurányi 
határőr laktanyából, gépkocsival, a magyar-
szovjet határra szállított. A szovjet határőrök 
az érkezésemről korábban már értesítve let-
tek, mert mintegy 15-20-an vártak rám, köz-
tük számosan tisztek. A magyar határőrök 
az „aláírás” céljából a szovjet oldalon álló 
határsorompóhoz irányítottak. A sorompó 
felnyitását követően egy szovjet tiszt egy 
szöveges papírt és egy tollat nyomott a ke-
zembe, sürgetett, hogy írjam azt alá. Bár a 
szöveg tartalmát nem értettem, alá akartam 
a papírt írni, hogy ennek fejében mielőbb 
megkapjam a hazatérési engedélyemet. 
Azonban csak a vezetéknevem leírásáig 
jutottam, amikor egy pokrócot dobtak a fe-
jemre, amelyet kötéllel erősen a derekamra 
kötöztek úgy, hogy a karjaimat sem tudtam 
mozdítani, majd feldobtak egy teherautóra.

Beregszászba szállítottak, ahol négy na-
pon át, folyamatosan, éjjel-nappal kihallga-
tásoknak vetettek alá. Közölték velem, hogy 
kémkedéssel és hazaárulással vádolnak.

Négy nap múlva Ungvárra szállítottak, 
ahol további két héten át folytatták az éjjel 
nappali kihallgatásomat.

1950. november 8-án Ungváron katonai 
bíróság elé állítottak, amely bíróság öt évre 
elítélt. Az ítélet indoklását az orosz nyelv 
akkori gyenge ismerete miatt nem értettem. 
Tolmácsot hívattak, aki röviden, a részletek 
ismertetése nélkül közölte velem, hogy öt 
év kényszermunkatáborban letöltendő bün-
tetésre ítéltek. Majd magyar nyelven, bizal-
masan tolmácsolta, hogy éljek a fellebbezés 
lehetőségével. Ennek – fellebbezés – nyo-
mán, decemberben újbóli tárgyalás után há-
rom évre mérsékelték büntetésemet.

December végétől, több elosztó láger, 
Lemberg, Kiev, Moszkva, Gorkij után a 
Kirov megyei Omutninszkij körzet peszov-
kai munkatáborba kerültem, ahol erdőirtá-
son favágóként dolgoztam.

A három év büntetés letöltése után, 
1953. október 17-én szabadultam. Ezt kö-
vetően a szovjet belügyi szervek Kamenec 
Podolszkaja oblat, Szlavuta várost jelölték 
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ki kényszertartóz-
kodási helyemnek.

A munkatábor-
ból a tartózkodási 
helyemre való uta-
zásom Moszkván 
át vezetett. E lehe-
tőséget felhasznál-
va felkerestem a 
magyar nagykövet-

séget, ahol az ottani illetékeseknek elmond-
tam a kálváriámat és ismételten kértem a 
hazatérésünk intézését mind magam, mind 
a továbbra is Beregszászban élő Édesanyám 
részére.

Ezek után a kényszertartózkodási helye-
met, Szlavutát már nem hagyhattam el. Itt 
a Moszpiscse Kombinátban kazánfűtőként 
dolgoztam.

1954. február 20-án behívattak a 
szlavutai rendőrségre, ahol közölték velem, 
hogy megérkezett részemre a magyar nagy-
követségtől a hazatérési igazolványom.

Ennek birtokában 1954. február 27-én 
érkeztem véglegesen haza. 

A leírtak értelmében 1945-től 1954 
február végéig a szovjet hatóságok meg-
akadályozták a hazatérésemet. 1950-ben, a 
hatóságok részéről illegálisnak minősített 
hazajövetelemet követően a magyar belügyi 
szervek, az általuk pár hónappal korábban 
kiállított magyar állampolgárságomat iga-
zoló bizonyítvány ellenére jogellenesen ki-
szolgáltattak a szovjet hatóságoknak.

1945. májustól 1954. február 20-ig tartó 
időszakban a következő munkahelyeim, il-
letve munkaköreim voltak:

1945. májustól 1946. júniusig Bereg-
szászban a Vinszovhozban szőlőmunkás.

1946. június 16-tól 1946. szept. 30-ig 
Beregszászban az Igaz Szó nyomdában sze-
dőtanuló.

1946. október 1-től 1948. januárig Be-
regszászban, a REMBASZ vállalatnál autó-
szerelő tanuló, majd szerelő.

1948. januártól 1950. szeptember 23-ig 
Beregszászban a Mélykútfúró vállalatnál, 
vízvezetékszerelő.

1950. szeptember 24-től október 17-ig 
Magyarországon voltam.

1950. október 
17-től 1953. októ-
ber 17-ig, mint el-
ítélt, munkatábor-
ban.

1953. októ-
ber 17-től 1954. 
február 21-ig 
Szlavutában ka-
zánfűtő.

Nyugdíjazásom előtt, munkaidő beszá-
mí tás céljából felkerestem a budapesti szov-
jet nagykövetséget, a szükséges igazolások 
beszerzése végett. Hosszas utánjárás után is 
csak a beregszászi Igaz Szó nyomdában el-
töltött időmet tudta a nagykövetség igazolni.

Csekő Mihály

Csekő Mihály végleges hazatérése után 
szintén a Magyar államvasutaknál dolgo-
zott. „Akiket a mozdony füstje megcsapott”, 
azok szívesen dolgoztak ezen a téren. Ré-
gebben mint gőzmozdonyvezető, később a 
vasutak villamosításának terjedésével mint 
villanymozdony vezető dolgozott, ilyen mi-
nőségében vonult nyugdíjba.

IMPRESSZUM
A kiadvány szövegét összeállította 

Palásthy Lajos 1538 Budapest, Pf. 519. 
info@kisgrafi ka.hu

Várjuk továbbra is a családi esemé-
nyekről érdekességekről a híradásokat, 
valamint az érdeklődésre számot tartó 
cikkeket!

A lap megjelenik minden év május 
végén, a máriabesnyői nagy Palásthy 
találkozóra. Az újság az interneten is el-
érhető: www.PalasthyBt.hu/palasthyak
Ugyanitt Palásthyakról stb. további in-
formációk!

Tördelés:
Palásthy Bt., 
Palásthy Imre, 
www.PalasthyBt.hu
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