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Számvetés 

 
   Egy évvel ezelőtt, 2001. májusban indítottuk 
útjára családi lapunk, a Palásthyak első 
számát.  Az azóta eltelt idő bizonyította, hogy 
nagy érdeklődést keltett ez a kezdeményezés. 
Számos cikk és javaslat érkezett, kérjük ezt az 
aktivítást a továbbiakban is. 
  A családi összejövetel immár hagyományos 
helye Máriabesnyő. A kegytemplom rövid 
leírását I. Németh József Krizosztom: "Mária 
kegyhelyek Mária országában" c. könyvéből is 
megismerhetjük. (Palásthy Péter szíves 
közlése.) Ezek szerint ezen a helyen már a 
XIII. században templom állt, mely a török 
idők alatt romba dőlt. Grassalkovich Antal, ill. 
felesége az 1750-es években elhatározta, hogy 
a romok helyén egy loretói kápolnát építtet. 
Az alapozáskor, 1758. ápr. 19-én Fiedler 
János gödöllői kőműves egy 11 cm magas 
elefántcsont Mária szobrot talált a földben, 
mely valószínűleg a XI.-XII.-században 
készült. 
Ezt kis üvegszekrénybe foglalták, és a 
főoltárra helyezték. A kápolna gondozására a 
kapucinus rendet kérték fel. 1763-1771 között 
a kápolnát megnagyobbították, így a régi 
kápolna az új templom szentélye lett. A főoltár 
mögött az Olaszországból érkezett Lorettói 
Mária szobrot helyezték el. A templom 
kriptájában a Grassalkovich család tagjai 
vannak eltemetve. 
A templom környezete az utóbbi évben nagy 
fejlesztésen ment keresztül, új szobrok és 
szabadtéri létesítmények készültek. 
  A kapucinus atyák már számontartják a 
május utolsó vasárnapján történő Palásthy 
találkozót. 

 
450 éve volt a palásti csata 

 
2002. év augusztus 10-11-én lesz 450 éve, 
hogy Palást falu határában, a Konyerád hegy 
tövében, a Korpona patak közelében az 
előnyomuló török és az ellene felsorakozott 
magyar és zsoldos sereg megütközött. Ez a 
csata 1552-ben, a közeli Drégelyvár (Szondi 
és két apródja történte!) 1552. júl. 19-én volt. 
A kétnapos csata leírását többek között Tinódi 
Lantos Sebestyén verses elbeszéléséből is 
ismerjük. A szakszerű leírást Istvánffy Miklós: 
"Historia magne regni Hungariae" c. 

munkájából ismeretes. 
A palásti csata emlékműve. Jorga Ferenc linometszete. 
 
 
   A török sereget Ali budai basa vezette, míg 
a magyar seregek vezére Taiffel Erasmus, 
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győri parancsnok volt. A had ellátását és 
élelmezését Sbardelleti Ágoston váci püspök 
végezte. Sajnos, a szokásos módon a magyar 
hevület nem várta be a Füleknél már 
gyülekező seregrészeket és ágyúkat, hanem 
harcba bocsátkoztak a törökökkel. Az első 
napon váltakozó szerencsével folyt a 
küzdelem, mindkét részről sok áldozat esett. 
A második napon folytatódott a harc, de a 
magyar csapatok szerencsétlenségére, egy 
puskaporos hordó véletlenül felrobbanván, 
sorainkban nagy zavar és riadalom támadt. Ezt 
a törökök kihasználták és újult erővel 
támadtak. Hamarosan a német zsoldosok 
futásnak eredtek, a hadrend felbomlott. 
Sbardelleti elesik, Taiffelt elfogják. A csata 
sorsa ily módon eldőlt, és megnyílt az út a 
törökök számára a további hódításokhoz. 
Rengeteg foglyot ejtettek ezek számát több 
ezerre becsülték. Ugyanekkor gyújtották fel a 
törökök a Sági (ma: Ipolyság, Sahy) 
konventet is, mely, mint hiteshely, sok 
okmányt őrzött Palástra és a Palásthy családra 
vonatkozólag is. 
A csata helyén a Felső-Túrra (ma: Horny 
Turovce) vezető út mellett a Palásthy család 
1780-ban (Palásthy Rezső kutatása) egy 
emlékoszlopot emeltetett (a helybeliek 
kápolná-nak hívják). Ipolyság felől közeledve, 
a kastély és a templom távoli látványa mellett 
ez az első emlék. 
Az emlékművön lévő tábla szövege: 
EZEN A HELYEN DÚLT A TÖRÖK 
ELLENI UTOLSÓ NAGY CSATA 1552. 
AUGUSZTUS 10-ÉN. EZ A HELY 2000 
BÁTOR HARCOS ÉS SBARDELLATI 
ÁGOSTON VÁCI PÜSPÖK EMLÉKÉT 
ŐRZI. HA ERRE JÁRSZ, EGY PERCRE 
ÁLLJ MEG ÉS GONDOLJ SZERETETTEL 
AZ ITT PIHENŐ MAGYAR OLASZ ÉS 
NÉMET HŐSÖKRE. 
PALÁST, 1968. AUGUSZTUS 21. 
A PALÁSTI MAGYAR DOLGOZÓK ÉS A 
VÖRÖS KERESZT 

* 
A fenti események méltó megünneplésére készül 
Palást község az idén augusztusban. A részletes 
programot még nem ismerjük. 
A Palásthy Pál magyar nyelvű tanítási alapiskola 
Paláston ez év május 31-én tartja alapításának 10 éves 
ünnepségét. 

A korponai templom. Vincze László linometszete. 
 

A bácskai ág rövid története 
Pataktól patakig, a Korpától a Krivajáig. 

 
A délvidéken a nyárfát jelentő Topolya 
(Topola) puszta újratelepítésénél, az 1750-es 
években jelennek meg a Palásthyak. Ugyanezt 
a helyet még 1462-ben Mátyás király 
adománylevelében Fybaych-nak írták. 
   A török dúlás elsodorta ezt a magyar falut. 
A törökök kiűzése után viszont Topolya 
puszta és környéke kamarai birtok lett. Bács-
Bodrog vármegye újratelepítése során az elsők 
között jelölik ki, és 1750-ben megkezdődik a 
betelepítés. Az érkezők szerződéses lakosként 
telepednek le. A vármegyei adó alól négy, a 
kamarai adó alól két évre, a papi tized és a 
kerti dézsma alól örök időkre felszabadították 
őket. A számtalan kedvező feltétel és 
kedvezmény idevonzotta a korabeli 
Magyarország különböző vidékeiről a rossz 
sorban és szorított jogi viszonyok között élő 
embereket, családokat. A földműveléssel és 
állattenyésztéssel foglalkozó Palásthyak 
némelyike Ceglédről költözött délebbre, a 
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Krivaja patak mellé, Topolyára, és az 
anyakönyvekben, melyeket 1755 óta vezetnek 
Topolyán, már találkozunk a Palásthyak 
nevével. A letelepedés után, 1799-ben a 
nemesi kiváltságokat igazoló kérelmek végett 
utaznak Pestre a Délvidékről --családi 
levéltáruk nem lévén -- amit meg is kapnak 
még abban az évben a Pestmegyei Levéltárból 
882. szám alatt.  
Időközben a nagy család szétköltözött 
Óbércsére, Kulára, Horgosra, Zentára, Adára, 
Törökkanizsára, Szivácra, Zomborra stb. 
Érdekességként említem meg, hogy az 
oldalági rokonokat, úgymint Palásthy Pál 
püspök rokonságát is Kassa környékéről 
1828-ban a délvidéki Kulán találtam meg a 
családfám levezetése közben. 
  És ami a búcsúkat illeti -- a topolyaiak az 
1800-as években Máriagyűdre jártak 
pünkösdkor búcsúba. Gyalog és lovas kocsival 
menve 9 nap alatt tették meg az utat. 1900-as 
években Doroszlóra, később Tekijára jártak. A 
Palásthy család kohéziós erejére utal, hogy ha 
csak tehették, a búcsú alkalmával együtt 
voltak. 
Palásthy Lenke, Szabadka. 

* 

 
Topolyai részletek. Andruskó Károly linometszetei. 
 
Palásthy Lenke a Jeruzsálemi Szent Lázár 
Katonai és Kórházi Lovagrend tagja, és 
nemzetközi első osztályú tiszt rangban van. 

* 
Hibaigazítás 

 
Az első számban hibásan jelent meg a 
hatvanban élő és a múlt emlékeit gyűjtő és 
megbecsülő családtag neve. Nem Balatoni, 
hanem csak Balaton Tibor. 
   Ugyancsak hibás volt Palásthy Borbála 
férjének neve is. Helyesen: Kóródi Sándor. 

Nem hozzáértő körökben félreértésre adott 
okot a Palásthy Borbála valamikori 
nyilatkozata, a hajdani nemesi előnév helyesen: 
keszihóci és palásti. 

* 
   Többek kérdésére közöljük, hogy Palásthy 
Pál püspök sírja az esztergomi bazilika 
kriptájában van, a lejárattal szemben lévő 
falban. A kripta felirata: 
ITT VÁRJA FELTÁMADÁSÁT 
MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ DR. 
PALÁSTHY PÁL ÚR, SAREPTAI 
FELSZENTELT PÜSPÖK, AZ 
ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYE 
OLVASÓ KANONOKA, APÁTÚR. 
SZÜLETETT 1825. MÁRCIUS 29-ÉN 
ELHUNYT 1899. SZEPTEMBER 241-ÉN. 
KORÁBBAN A KASSAI EGYHÁZMEGYE 
LELKIPÁSZTORA ÉS A BUDAPESTI 
KIRÁLYI TUDOMÁNYEGYETEM 
PROFESSZORA, AZ ESZTERGOMI 
FŐKÁPTALAN BEVÁLASZTOTT TAGJA. 
VÉGRENDELETÉBEN VAGYONÁT 
KEGYESEN AZ ESZTERGOMI EGYHÁZ-
MEGYE SZEGÉNY PLÉBÁNIÁINAK 
ÖRÖKSÉGÜL HAGYTA. 
SZÁLLJON ÁLDÁS EMLÉKEZETÉRE 

* 
Palásthy Pál arcképe megtalálható az 
esztergomi bazilika képtárában, a festmény 
Paczka Ferenc munkája. Ugyancsak a palásti 
templom bejáratában is van egy hasonló 
festmény. A Selmecbányai Múzeumban 
Kubinyi Sándortól (?) van egy Palásthy Pál 
kép. 

* 
 

Továbbra is Palásthy Pálról 
 
   Dr. Diós István, a Magyar Katolikus 
Lexikon főszerkesztője, doktori disszertációját 
1967-ben Palásthy Pál erkölcstudományi és 
írói munkássága címmel írta és védte meg. 
Bírálója Dr. Kecskés Pál volt. A tanulmányban 
részletesen kifejti Pál püspöknek a Theologia 
Morum Catholica c. munkájában kifejtett 
erkölcstani téziseit, összeveti más korabeli és 
előző moralisták munkáival. Végül rövid 
életrajzot ad, és néhány szóban kitér a 
Palásthyak című munkára is. 
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Évfordulók, események 

 
   Ebben az évben ünnepelte 99. életévét Imre 
Istvánné Palásthy Teréz. Legidősebb 
rokonunk, aki Palásthy István (Hatvan) 
leánya, 1903. március 12-én született, s bár 
nagyot hall és járókerettel jár, de jó 
egészségnek örvend. Kívánjuk, hogy a 100. 
születésnapját is ünnepelhessük! Testvérei 
közül már egy sem él. 
 

- 
2002. május 4-én megszületett Palásthy 
Nikoletta, P-y Zsolt és Voith Klaudia kislánya, 
a nagyszülők, P-y József örömére. 

- 
Palásthy Árpád nejének, elhunyt Lázár 
Ilonának testvére, Lázár Margit, aki többször 
is részt vett a máriabesnyői találkozón, ez és 
februárban, 82 éves korábban elhunyt 
Ugyancsak elhunyt testvérének, elhunyt Lázár 
Annának férje Nagy Lajos is szintén ez év 
februárjában. 
Mindketten a budapesti Farkasréti-temetőben 
vannak eltemetve. Béke poraikra! 
 

* 
 

Vitéz Palásthy Géza emlékezete 
 
   Mint azt az első számunkban már jeleztük, 
Palásthy István fiai közül P-y Gézáról, 
eseménydús életútja miatt külön is 
megemlékezünk. Álljon itt tehát rövid 
életrajza. 
   1892. május 7-én született Hatvanban. 
Ugyanitt elvégezte a polgári iskolát, de 
felfigyeltek nagyon jó hangjára. (Gimnázium 
Hatvanban csak 1927-ben létesült). Ezért 
javasolták, hogy tanulmányait tanítóképzőben 
folytassa. A család nehezen engedhette meg 
magának ezt, de a rokonság áldozatkész 
hozzáállása folytán (P-y János és P-y Sándor 
bácsiék) a szükséges anyagiak előteremtődtek, 
ezért viszont nyaranként nekik a 
mezőgazdasági munkákban segített. A 
tanítóképzőt Losoncon végezte. 1910-ben 
befejezte tanulmányait és kántortanító lett 
Losonc mellett Guszona nevű faluban, Nyeste 

József plébános mellett. 1913-ban, mint 
önkéntes bevonult a 10. honvéd ezredhez. Itt 
érte az első világháború kitörése, és a tábori 
ezreddel ment az orosz harctérre. Izgalmas 
harcokat végigélve, Vrahanic községnél bal 
combján golyótól megsebesült. Felgyógyulva, 
a póttestnél, mint pótszázadparancsnok nyert 
beosztást. Ezután gépfegyver tanfolyamra 
vezényelték, mint géppuskás parancsnokot. 
Hadi élményeit egy napon költőien 
megformált naplóban rögzítette, melynek 
számítógépen való feldolgozása folyamatban 
van. 
   1915. május 28-án Kalnikownál orosz 
hadifogságba esett, ahonnan csak 5 esztendei 
szenvedés után, 1920. májusában tért haza. 
Édesanya ezenközben, 1919-ben elhunyt. 
   Több kitüntetést is kapott a háborúban. A 
harctéren tanúsított példaadó magatartásáért 
1930. augusztus 25-én vitézzé avatták. 
   A fogságból hazatérve, Horton lett 
kántortanító, igazgató. Itt megnősült, felesége 
Sztankó Adél volt. Öt gyermeke született, 
akik ma is élnek. 
   A második világháború alatt hivatalból 
leventeparancsnok volt. Többször is behívták, 
de frontra nem került. A háború végén 
nyugatra ment a leventékkel, de azokat hamar 
hazaengedte. A nyugatra menekülő családok 
ellátása is feladata volt. Ausztriában nyugati 
fogságba esett, de elengedték, azonban 
hazafelé jövet orosz fogságba esett, ahonnan 
csak 1947. augusztusban tudott hazajönni. 
Észtországban volt hadifogoly. Hazajövet sok 
kellemetlensége volt a kommunista 
hatóságokkal, kuláknak tekintették. Ecsedre 
költözött. 1956-ban Horton volt, ahol rendet 
tartott a forradalom alatt. 1970. január 10-én 
hunyt el. 
   Fia Miklós és annak fia Zsolt megörökölte, 
kérte és tartja a vitézi címet. Őket 1992-ben 
avatták. 
 
Észrevételeket az alábbi címre várjuk: 
 
Palásthy Lajos, Budapest, 1538. Pf. 519. 


