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A

PALÁSTHYAK
80 ÉVE TÖRTÉNT

Akkor ősszel…

A palásti tanító-házaspár a rádió mellett 
némán, reszketve hallgatta a bemondót. Vá-
rosok, falvak neve hangzott el: Érsekújvár, 
Nagysalló, Komárom Léva, Ipolyság, Kis-
túr, Középtúr, Felsőtúr…

Csaknem felkiáltottak, mert a bemondó 
lélegzetvételnyi szünetet tartott.

Ezek a helységek térnek vissza Magyar-
országhoz. Felsőtúr a szomszéd falu. Jaj! És 
a mi falunk?!

– Palást – mondta ki végül a bemondó.
Férj és feleség örömtől zokogva borult 

össze. Mi is hazatérünk!

1938 őszét írták. A bécsi döntés értel-
mében a Felvidék egy részét visszacsatolták 
az anyaországhoz. A zömmel magyarlakta 
területet, amelyet a szörnyű trianoni döntés 
elszakított ezeréves hazájától.

A tanító úr fellélegzett, kihúzta magát, 
és átsietett a plébániára. Ott Bartal Rafael 
plébános úr is eufórikus hangulatban volt.

– Tűzzük ki a magyar zászlót, Rafael! – 
indítványozta a tanító úr.

Így is történt. A rejtekből előkerült a 
nemzeti lobogó, amit 1920 óta gondosan 
őriztek, s csakhamar a toronyablakból len-
gett elő.

Másnap reggel a szomszéd, Szondi Pis-
ta bácsi a földjére indult tehenes szekerével. 
Aztán egyszer csak megállt, mintha földbe 
gyökerezett volna a lába. Nézett, nézett föl-
felé, mint aki nem hisz a szemének.

A tanító az ablakából fi gyelte. S látta, 
ahogy Szondi Pista bácsi csak nézi, nézi a 
tornyot a zászlóval, és peregnek szeméből a 
könnyek. Kis falu volt Palást, villany, rádió 

nélkül. Az egyszerű em-
berek nem hallhattak még 
híreket. (A papnak, taní-
tónak, jegyzőnek telepes 
rádiója volt.) Természete-
sen a terjengő szóbeszéd, 
találgatás, izgalom ott 
rezgett a levegőben, sőt 
nemrég cseh agitátorok is 
jártak a faluban: szavaza-
tokat akartak kicsikarni a 
lakosságtól, amellyel azt 
bizonyították volna, hogy 

a nép többsége Csehszlovákiához akar tar-
tozni. A falu azonban ellenállt, kitartott ma-
gyarsága mellett.

November 9-én megzendültek a haran-
gok, s a falu végén megjelentek a magyar 
honvédek! A fő téren hatalmas, ujjongó 
tömeg várta őket. Szónoklatok, Himnusz, 
örömkönnyek.

A tanító négyéves kislánya a tömeg 
szélén, a szövetkezet folyosójának kor-
látján üldögélt; előtte álltak a fehér ruhás 
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iskoláslányok, s ő a lábával a levegőben ka-
limpálva rugdalta a fehér szoknyákat.

Egyszer csak felfi gyelt arra, hogy az ün-
neplők köréből előtámolyog egy idős néni, 
odaroskad a földbe ásott póznához, amely-
nek magasán a magyar zászló lengett. Térd-
re omolva öleli át a zászlót tartó póznát, és 
megcsókolja.

Évekkel később tudta meg édesapjától, 
hogy az idős hölgy özvegy Ivánka Istvánné 
volt, az utolsó Hont vármegyei főispán fele-
sége.

1919-ben cseh csendőrök rontottak rá 
az Ivánka-kúriára, hogy letartóztassák a ma-
gyar főispánt. Ő percnyi türelmüket kérve a 
dolgozószobájába ment, és főbe lőtte magát.

Özvegy Ivánka Istvánné erre a tragédi-
ára gondolhatott, amikor leborult a magyar 
zászló előtt.

Erre a jelenetre ma is világosan emlék-
szem, mert ez a négyéves kislány (a lányok 
szoknyáját rugdosó) én voltam.

Varsányi Viola

HÍREK

Palásthy Kinga és Kunszenti-Kovács 
Dávid második gyermeke Eliza 2018. októ-
ber 25-én megszületett.

*
Palásthy Mária és Zólyomi Lajos Liza 

nevű leányának gyermeke: Zólyomi Zoé 
2019. április 30-án megszületett.

Palásthy Lajos immár 9 dédunokának 
örvend.

*
Palásthy Lajos életkorára és megromlott 

egészségi állapotára való tekintettel a kiad-
vány szövegének összeállításában a továb-
biakban már nem vesz részt.

FELHÍVÁS

Várjuk a kedves családok írásait, emlé-
keit, visszaemlékezéseit, bemutatkozó írása-
ikat, családjuk bemutatását, régi fényképei-
ket leközlésre stb.

Nagypapák, nagymamák! Meséljetek a 
ti szüleitekről, nagyszüleitekről, életetekről, 
családotokról! Osszátok meg a nagy család-
dal, hogy a jövő nemzedéke is tudjon róla!

Lelkes, fi atalos, válallkozó szellemű 
családtagokat keresünk újságunk szerkesz-
téséhez! Jelentkezzetek az alábbi elérhető-
ségeinken:

info@palasthybt.hu, 20/9892-759, 
Palásthy Imre. Én a cikkek, írások, képek 
formába öntését megcsinálom továbbra is.

Eliza

Palásthy Lajos 2018 őszén
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A DÉL KERESZTJE ALATT

Palásthy Lajos egyik unokája, Palásthy 
Gergely szerzetespapnak készül. Élményeit 
osztja meg velünk az alábbiakban.

2017 márciusában, számomra is meg-
lehetősen váratlanul, Paraguayban kötöttem 
ki, a Schönstatt-atyák novíciátusában. Nem 
maga a novíciátus volt a váratlan, ugyanis 
már jó ideje készültem arra, hogy megkez-
dődjék a képzésem a közösségben. A meg-
lepetés az volt, hogy ez Dél-Amerikában 
történik, ugyanis eredetileg Németország-
ban tanultam volna. Azonban végtelenül 
hálás vagyok azért, hogy így alakult. Eddig 
két évet töltöttem Paraguayban (illetve eb-
ből egy félévet Argentínában), a következő 
két-három évet pedig Santiago de Chilében 
töltöm a Közösségünk szemináriumában. 
Rengeteg ajándékot kaptam ez alatt az idő 
alatt... Mindenről úgysem tudok beszámol-
ni, de megpróbálok néhány meghatározó él-
ményt felvillantani az itteni életemből.

Az első és talán legnagyobb ajándék 
az az évfolyamunk. Kezdettől fogva meg-
határozó élmény volt a nemzetköziségünk: 
tizenöten vagyunk kilenc országból (Chi-
le, Argentína, Brazília, Paraguay, Mexikó, 
USA, Portugália, Németország és Magyar-
ország), hat anyanyelvvel (spanyol, angol, 
portugál, német, magyar, guarani). Az eddig 
együtt töltött két év alatt hihetetlenül szoros 
kapcsolat alakult ki közöttünk.Nagyon szép 
megtapasztalni a sokszínűségünket, felfe-
dezni a másik személyiségének és kultúrájá-
nak kincseit, noha ennek a sokszínűségnek, 
különbözőségnek megvannak a maga ki-
hívásai is. A másik értékei, erősségei pedig 
nap mint nap új meghívást jelentenek a sze-
mélyes növekedésre is.

A nemzetköziséget a tágabb közösség-
ben is megélhettük, megélhetjük. Egyfelől 
azáltal, amikor a Közösségünk indiai, afri-
kai helyzetéről, kihívásairól hallunk, másfe-
lől a mindennapokban is egészen konkrétan, 
hiszen két nigériai társunk is van a szeminá-
riumban.

Hálás vagyok azért is, hogy valamennyit 
megismerhettem a dél-amerikai egyház kin-
cseiből, erősségeiből és kihívásaiból, nehéz-

ségeiből is. A sok közül talán egy konkrét, 
nagyon meghatározó élményt emelnék ki. 
December 8-ára fél Paraguay elzarándokol 
az ország legnagyobb Mária-kegyhelyére, 
Caacupéba. (A fél ország tényleg szó szerint 
értendő! Ha nem is ezen az egyetlen napon, 
de a környező néhány napban tényleg a la-
kosság fele megfordul a kegyhelyen.) Kora 
délutántól másnap reggelig szakadatlan sor-
ban mennek a zarándokok, az egészen pici 
gyerekektől egészen idősekig, várandós 
anyák vagy tolókocsis személyek is. Mi egy 
kis enni- és innivalóval, egy jó szóval és mo-
sollyal kínáltuk őket. Hihetetlen élmény volt 
látni az éjszaka közepén áramló tömeget (a 
hőség miatt a többség éjszaka teszi meg az 
utat), pár szót váltani egy-egy zarándokkal, 
s utána reggel magunk is elzarándokoltunk 
a kegyhelyre.

Öt hónapot tölthettem egy szociális 
gyakorlaton: önkéntes ápoló voltam Mar 
del Platában egy kórházban, két társammal 
együtt. Gyakorlatilag mindazt csináltuk mi 
is, amit bármely rendes ápoló, s az öt hónap 
során a kórház számos részlegén megfordul-
tunk, az ügyelettől a félintenzív osztályon 
át a pszichiátriáig. A szakmai feladatokon 
túl igyekeztünk egyszerűen csak jelen len-
ni is, meghallgatni, támogatni a páciense-
ket, beszélgetni velük. Nagyon szép volt 
megismerni a puszta név (rosszabb esetben 
egy „kórházi ágyszám”) mögött az embert a 
maga sorsával, egyedi élettörténetével. Ta-
lálkoztunk sok örömmel és szeretettel, de 
nagyon sok fájdalommal, magánnyal, elha-
gyatottsággal is. Nap mint nap szolgálhattuk 
a szenvedő Krisztust egészen konkrét for-
mában. Ugyanakkor sok tréfás helyzetben 
is volt részem. Például minden nap megkér-
dezték, honnan való vagyok, miután nem 
tudták azonosítani az akcentusomat, illetve 
sokan megpróbálták kitalálni, aminek során 
számtalan nemzetiségre „tettem szert”. Egy-
szer pedig egy lengyel beteghez hívtak for-
dítani (meg kell valljam, viszonylag kevés 
sikerrel járt).

S végezetül, számtalan olyan helyre is  
eljutottam, amikről korábban nem is álmod-
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tam. Megcsodálhattam az Iguazú-vízesést, 
a jezsuita missziókat Dél-Paraguayban, 
járhattam az Atlanti- és a Csendes-óceán 
partján, átkelhettem az Andokon, működő 
vulkánra mászhattam Dél-Chilében, hogy a 
legnevezetesebbeket említsem. S megismer-
hettem valamennyit Paraguay, Argentína, 
Chile kultúrájának kincseiből.

Sosem képzeltem korábban, hogy egy-
szer ennyi időt fogok tölteni Dél-Ameriká-
ban, de tényleg nagyon-nagyon hálás va-
gyok, hogy így történt. Megajándékozott 
rengeteg élménnyel, új nézőpontokkal és 
szemléletmóddal, nyitottsággal. Kaptam 
ajándékba sok új családot, barátokat, helye-
ket, ahol otthon vagyok. Szinte azt mond-
hatnám, hogy már most százannyit kaptam 
az elhagyott családért, barátokért, otthonért 
cserébe (vö. Mt 19,29). A kaland pedig még 
szinte csak most kezdődik. Még jó sok év 
van hátra a papszentelésig, s utána folytató-
dik egész életen át.

Palásthy Gergely

Chile, Colegio Mayor, 2019. Csoportkép a  szeminaristákról és az elöljárókról

Vonulás szentmisére
a résztvevő nemzetek zászlóival

(az első sorban középen Gergő viszi a keresztet)
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PALÁSTHY ZSOLT ÉS CLAUDIA CSALÁDJA BEMUTATKOZIK

Kedves Palásthyak!
Nikoletta vagyok és az alábbiakban sze-

retném pár szóban bemutatni a mi családun-
kat:

A családunknak ez az ága Palásthy Jó-
zsef leszármazottaiból áll, aki Palásthy Ár-
pád (1907-1989) második fi a. Palsáthy Ár-
pádról a 2004-es Palásthy újság 2. oldalán 
lehet olvasni.

József 1967-ben vette feleségül Ruszka 
Ágnest, akivel az OTP-nél ismerkedtek 
meg, ahol mindketten dolgoztak. 1970-ben 
született fi uk Zsolt, aki 2001-ben kötötte 
össze életét Foit Claudiával. Első gyerme-
kük Nikoletta 2002. május 4-én született, 
a második András 2004. július 27-én, majd 
2007. június 5-én Anita.

A család 2007. óta, Budapest XVII. ke-
rületének egyik kertvárosi részén él.

Zsolt harminc éve dolgozik az OTP 
Banknál mint IT rendszerszervező, Claudia 
pedig a Hold utcai Németajkú Református 
Egyházközségben irodavezető. Niki és Ani-
ta a Pál Apostol Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium tanulói, Niki most tizedikes, 
Anita ötödikes, András pedig nyolcadikos a 
Deák Téri Evangélikus Gimnáziumban.

Családunkban nagyon fontos szerepet 
játszik a zene, így mindenki játszik vala-
milyen hangszeren: Zsolt – Árpád dédapa 
példáját követve – mandolinozik. Saját ze-
nekara is van, akikkel évente többször is fel-
lépnek. Többféle stílusú zenét játszanak, a 
gospeltől, az ír zenén át a bluegrassig.

Claudia csellózik. Niki szabadidejében 
a pesterzsébeti ESMTK sportegyesület ka-
jak szakosztályában kajakozik, és mellette 
a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 
PICCOLINO zenekarában fuvolázik. Az 
együttessel az elmúlt évben eljutottak Litvá-
niába is. András szintén zenél: a Bartók Béla 
Alapfokú Művészeti Iskola orgona szakának 
végzős tanulója.

Anita a Szent István Király Zeneiskola 
cselló szakos tanulója és nemrég bekerült a 
Zeneiskola Tücsök Zenekarába. Emellett az 
idei tanévben néhány osztálytársával több 
énekversenyen is indult, ahol kitűnő ered-

ményeket értek el. Évente többször is van, 
hogy összeáll a családi zenekar, amit mind-
annyian nagyon élvezünk!

A zene mellett a másik fontos jellem-
zőnk a német nyelv, mert Claudia Édesapja 
révén német származású, ezért otthon gyak-
ran beszélünk németül is.

A mi családunkban a fi úk katolikusok, 
a lányok reformátusok. Rendszeresen járunk 
templomba, mert számunkra fontos a hitünk 
megélése és gyakorlása.
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PALÁSTHY GYÖRGY,
a mellékszereplő

Palásthy György nevét hallva, elsőre 
talán a XX. század jól ismert fi lmrendező-
je, forgatókönyv írója jut eszünkbe. Ez nem 
meglepő, hiszen aki a 70-es, 80-as években 
látta fi lmjeit (Hahó, Öcsi!, Égigérő fű, A 
szeleburdi család stb.), azokban mind kelle-
mes emlékek ébrednek.

Ha azonban fi gyelmesen olvastuk Mik-
száth Kálmán: A Noszty fi ú esete Tóth Ma-
rival c. regényét, ott is feltűnik egy mellék-
szereplő Palásthy György néven.

A regény főszereplője Noszty Feri, a le-
csúszott dzsentri, akinek a cselekmény ide-
jén (a regény a kiegyezés után játszódik), 
nevén kívül semmije sem maradt a nemesi 
múltból, még a becsületes sem. Ezt szeren-
cséjére sokan nem tudják, úgyhogy a jól 
hangzó név még egy ideig segíti a vele szü-
letett szakértelem gyakorlásában, ami má-
sok kihasználásában merül ki.

A Noszty család, a Mikszáthra jellemző 
összetett, de regényben humoros, valóság-
ban inkább tragikus történések következ-
tében kerül ismeretségbe a vagyonos, ám 
velük ellentétben tisztességes Tóth Mihály-
lyal, akinek szemrevaló és eladósorban lévő 
lánya volt Mari. Innentől beindul a gépezet, 
mindenáron meg kell szerezni a Tóth csa-
lád vagyonát, ami legegyszerűbben Mari 
behálózásával lehetséges. És itt jön képbe 
Palásthy György, aki „csinos, elkényezte-
tett úrfi  volt” és „minden alkalommal más-
más lovakon jött, folytonosan csereberélvén 
őket”1, ráadásul szintén udvarolt Marinak, 
tehát konkurencia. A családról Mikszáth 
megjegyzi, hogy „előkelő magyar família”. 
Regénybeli rokonunk azonban nem a leg-
jobban kerül ki ebből a versengésből, össze-

különbözik Noszty Ferivel és párbajra kerül 
sor, melynek során „Noszty Ferenc átlőtte a 
Palásthy jobb kezét, úgy, hogy harmadnapra 
amputálni kellett.”.

Érdekes módon Mikszáth más írásában 
is szerepel a Palásthy név. A Magyarország 
lovagvárai c. műben, a Kékkőről szóló rész-
ben, Balassa Imre „megharagudott egyszer a 
feleségére, összefeleseltek, méregbe jött, ál-
lati dühében átfogta a szép Palásthy Kriszti-
na derekát, de nem ölelésre, hanem fölemel-
te és a nyitott ablakon át lehajította a rémítő 
mélységbe. Az asszony természetesen ször-
nyethalt”.2 Mikszáth tehát itt sem túlságo-
san dicső módon léptette ki a Palásthyakat a 
cselekményből, sovány vigasz, hogy Balas-
sa elfogására küldött Schramm Mátyás kirá-
lyi kapitány is hasonló véget ért.

Ennek kapcsán megpróbáltam utána-
nézni, hogy Mikszáth milyen kapcsolatban 
volt a Palásthyakkal, sikerrel azonban nem 
jártam. Viszont A rokon c. elbeszélésében is-
mét szerepel a család, azt nem állítom, hogy 
feltétlen pozitív kontextusban. Most ebből a 
műből is kiemelek egy részt. „A Palásthyak 
igen jó família voltak. Jobb, mint mi. A mi 
nemességünk Mária Teréziától való. Az 
semmi. A Palásthyak ellenben régi nagyurak 
voltak. Családi hagyományuk szerint egy 
Palásthy tartotta volna keresztvízre Vajkot, a 
későbbi Szent Istvánt.”3 Innentől már kicsit 
negatívvá kezd válni a család jellemzése, 
ezért nem is idézem tovább, de az elbeszé-
lés, a fent említett művekkel együtt, teljes 
terjedelmében olvasható az Interneten.

Palásthy Zsolt István (József fi a)

Jegyzetek:
1 mek.oszk.hu/00900/00949
2 mek.oszk.hu/02100/02184/
3  http://real.mtak.hu/30582/1/MikszathKOM43.kot.ElbeszelesekXVII.1898_1903_Utannezo4_u.pdf

77. oldal

vagy Mikszáth Kálmán művei I-IV:
http://mek.oszk.hu/00900/00905/
http://mek.oszk.hu/00900/00906/

http://mek.oszk.hu/00900/00907/
http://mek.oszk.hu/00900/00908/
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IMPRESSZUM
A kiadvány szövegét összeállította 

Palásthy Lajos 1538 Budapest, Pf. 519. 
info@PalasthyBt.hu

Várjuk továbbra is a családi esemé-
nyekről érdekességekről a híradásokat, 
valamint az érdeklődésre számot tartó 
cikkeket! Lapzárta: minden év április 30.

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
20/9892-759

www.PalasthyBt.hu/palasthyak

Csoportképek a 2009-es Palásthy találkozóról Máriabesnyőn:
Palásthy Zsolt István (József fi a) és felesége, Claudia és Palásthy Józsefné
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Csoportképek a 2009-es Palásthy találkozóról Máriabesnyőn
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Gergő a helyi Schönstatt-kápolnában Uruguayban (Nueva Helveciában)

Paraquay, Trinidad, jezsuita templomrom

További képek „A Dél keresztje alatt” c. cikkhez
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Paraquay, Tuparenda, a Schönstatt-központ bejáratánál

Paraquay, Tuparenda, Gergő a beöltözési ünnepség után szüleivel


