
A 

PALÁSTHYAK 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2003. MÁJUS               3. szám. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Kedves Olvasó! 

 
   Immár kibővített terjedelemben, 8 oldalon 
lát napvilágot a minden év május utolsó 
vasárnapjára megjelenő családi újságunk, A 
Palásthyak. 
   A gyarapodó oldalszámot a kiterjedt 
Palásthy család áldozatkészsége és lelkesedése 
tette lehetővé. Egyre többen járulnak hozzá 
cikkekkel, tanulmányokkal, képekkel, de a 
sokszorosításban való részvétellel is a lap 
megjelenéséhez. Ez ugyan átmenetileg némi 
egyenetlenséget, esetleges stílustörést 
eredményez, de a közös munka egyben 
sokszínűséget is biztosít. Így nyugodtan 
remélhetjük, hogy újságunk az elkövetkező 
években is minden családtag és hozzátartozó, 
illetve a család iránt érdeklődőknek érdekes és 
élvezetes olvasmányt fog nyújtani. Minden 
Palásthyt szeretnénk megszólítani, 
mindenkihez kívánunk szólni, minden családi 
témával szeretnénk foglalkozni. 
 
   A Palásthyak összejövetele minden év 
májusának utolsó vasárnapján, a máriabesnyői 
templom kertjében (a templom jobb oldalán) 
van, a találkozó a 1/2 11-kor tartott misével 
kezdődik és késő délutánig tart. Mindenkit 
szeretettel várunk! 
 
  E lap 3. és 4. oldalát Palásthy Árpád Gábor 
készítette, a fényképbevitelek és a tördelés egy 
része ifj. Palásthy Péter munkája. Az 5. 
oldalon Antal Csaba tusrajza a palásti 
templomról. 

* 
 

Kazinczy Ferenc és a Palásthy család 

 
   A köztudatban valószínűleg nem eléggé 
ismert, hogy Kazinczy igen jó véleménnyel 
volt egyes Palásthyakról. A sokoldalú, a kor 
nagyon művelt emberének gazdag 
metszetgyűjteménye is volt, amelynek egyik 
lapján Palásthy István császári ezredes arcképe 
látható, 1649-ből. A metszetet Elias Wideman, 
(Augsburg 1619-Bécs 1652) korabeli neves 
metsző készítette. A képen a felirat: Candide 
et constanter, az ezredes jelmondata: 
�becsülettel és állhatatosan�. Kazinczynak elve 
volt, hogy a családi képtárak, az arcképek 
őrzik leghívebben, legmegfoghatóbban az 
ősöket. A metszet jelenleg a sárospataki 
Református Kollégium Nagykönyvtárában 
van, Kazinczy egész metszetgyűjteményével 
egyetemben. 
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   A metszet különben megjelent a Kazinczy 
Társaság 1992-ben kiadott �Kazinczy Ferenc 
metszetgyűjteménye Zemplén Levéltárában - 
III. sorozat� c. kiadványban. 
   Kazinczy járt Hatvanban is, amikor a 
Palásthyak már ott laktak. A nagy író azonban 
nem jószántából fordult ott meg, hanem 
akkor, amikor a napóleoni háborúk miatt a 
kufsteini börtönből Munkács várába vitték. 
Mint Fogságom naplója című könyvében 
leírja, Hatvanban ebédeltek a rabok és őrzőik, 
amikor őt egy Kecskés László nevű prókátor 
az ebédnél felkereste, és vele üzenetet tudott 
küldeni hozzátartozóinak. 
   Kazinczy meleg hangon méltatja más 
munkáiban Palásthy Márton ifjú kancellistát, 
akire fényes jövő várhatott volna, ha fiatalon 
meg nem hal (1789. febr. 13.). E 
nagyműveltségű fiatalember Bécsben élt. II. 
József minisztere, Swieten, felhatalmazta, 
hogy Németország jelesebb tudósait, 
személyiségeit Bécs számára megnyerje. Járt 
Jénában, Göttingában, ahol kora legrangosabb 
intézményei működtek. Széleskörű 
nyelvtudással is bírt, ezért mint rendkívüli 
futár több felé járt Európában: Londonban, 
Párizsban, Nápolyban, Velencében. Ferenc 
tábornok e fia sajnos nem bírt jó egészséggel. 
Tevékenységéről számos levélben számolt be 
piarista nevelőjének, Koppy Károlynak, főleg 
innen ismert az életpályája. Palásthy Pál is 
megemlékezik róla könyvében, de Kazinczy is 
több helyütt ismerteti. 
 

Két Palásthy 
 
   Dienes Adorján 1940-ben megjelent �Regélő 
romok� című könyvében regényes formában 
írja le mintegy száz észak-magyarországi és 
felvidéki (ma szlovákiai) vár történetét. 
   A kötetben két vár történetében szerepel 
Palásthy. Kékkő (ma Modrý Kameò), akkor 
Nógrád vármegyében) várát a 17. század 
végén a meglehetősen heves vérmérsékletű 
Balassa Imre uralta. A Balassák híresek voltak 
virtuskodó természetükről, nem véletlenül 
látható a családjuk címerében az önmagát 
marcangoló sárkány. Balassa Imrének a 
szépséges Palásthy Krisztina volt a felesége. A 

legenda szerint egy szelíd hangon indult 
beszélgetés civakodássá fajult, oly annyira, 
hogy a felindult férj átnyalábolta feleségét, és a 
nyitott ablakon át a szédítő mélységbe dobta. 
Krisztina azonnal szörnyethalt. 
   Bozók (Ma Bzovik, az akkori Hont 
vármegyében) várával kapcsolatban említi e 
könyv, hogy Palásthy Bertók korponai 
várnagy 1451-ben a bozóki prépostságot 
kirabolta, épületeit feldúlta, s ezért Pál prépost 
a nádori széknél panaszt tett ellene. 
(Palásthy József) 

 
Egy mai mecénás 

 
   Az ősi családfán látható, hogy Palást, 
Keszihóc, Korpona, Dubravica Hatvan, 
Nagykáta után Cegléden is letelepedtek a 
Palásthyak. Közülök való a ma élő Palásthy 
Zsolt, aki Cegléden született és tanulmányai 
után oda tért vissza. 
   A kiterjedt család tagjai közül Ő az, aki igazi 
mecénásnak mondható. A 800 éves családi 
levéltárunk legrosszabb állapotban lévő iratait 
több éven át válogatta és saját költségén 
restauráltatta. A Paláston 1992-ben alakult 
egyházi iskolának, mely Palásthy Pál nevét 
viseli, éveken át könyveket ajándékozott, 
valamint 170 darab családi címerrel hímzett 
nyakkendőt, melyeket ünnepek alkalmával az 
iskola diákjai viselnek. 
   A palásti templom 1991 és 1996 közötti 
restaulásához több ízben igen magas 
adományokkal járult a költségekhez, pl. a 
vitrázsablak teljes költségét vállalta. A 
keresztúti képek és Pál püspök 100 éves 
portréjának eredeti állapotában való 
helyreállítását is Zsolt kezdeményezésére 
végezték, de egyéb tárgyi ajándékokkal is 
gazdagította az Egyházat. Méltán viseli Palást 
díszpolgára címet. 
A leszármazási tábla: 
 István *Dobravica, 1661--Mátyás *Hatvan1692 
+Nagykáta 1755, -- András *Nagykáta, 1715 -- 
András *Nagykáta, 1744 +Cegléd 1791 -- János 
*Cegléd 1777 -- Mihály *Cegléd 1819 -- Mihály 
*Cegléd 1861 -- Mihály *Cegléd 1899 -- Mihály 
*Cegléd 1930 -- Zsolt *Cegléd 1961. 
Palásthy Lenke 
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A PALÁSTI KÖZSÉG NÉPRAJZI ANYAGA 
 
Ez év augusztus 10-én állandó néprajzi kiállítás nyílt 
Paláston, immár a falumúzeum végleges helyén, az 
1890-ben épült hajdani római katolikus iskolában. A 
Palásthy Pál püspök által emelt szép épület fehérre 
meszelt oszlopos tornácával, magas ablakaival 
messziről felhívja magára a figyelmet. Kelet és nyugat 
felől lépcsősor vezet a hosszú, mellvédes tornácra, 
illetve a főbejárathoz. A tágas termek egyikében kapott 
helyet a falu néprajzi anyaga. 
A tárgyi néprajz gazdag emlékeit már az 1960-as 
években kezdte gyűjteni, néhány lelkes Csemadok-tag: 
Pásztor József, Kiss István, Oroszlány József, Gáll 
János, Jelen Lászlóné, Fricz Júlia és Blaskó István 
támogatásával a község lakói. Az összegyűlt anyagot 
1970-ben a volt Palásthy-kastélyban helyezték el, 
ahonnan azonban a régi tárgyak kiszorultak, s egy 
nyirkos raktárhelyiségben zsúfolódtak hosszú ideig. A 
még meglévő anyagból 1980-ban � Csáky Károly 
kezdeményezésére � Ipolyságon rendeztek kiállítást, 
melynek nyomtatott katalógusa is megjelent. A 
gyűjtemény az állandó odafigyelés eredményeként 
1984-ben külön épületbe, a volt takarékpénztár házába 
került, ahol az helytörténeti dokumentumokkal és 
egyháztörténeti anyaggal egészült ki. Mindez így 
aztán kinőtte az adott kereteket. 
Az új helyen kialakítottak egy stilizált háromsejtű 
lakást. A pitvart szebbnél szebb festett tányérok 
díszítik. A füstös konyhát beépített kemencével látták 
el, s itt kaptak helyet a különböző korsók, cseréptálak 
és főzőedények. 
A cserépedényeket egyébként hajdan bakabányai és 
gömöri fazekasoktól vásárolták az itteniek. A 
bakabányai fazekasok még az 1930-as években is 
jártak ide hosszú szekereiken: szállítva a �négylyukú 
bugyogókorsókat�, a drótozott korsókat, a 
cseréptálakat, a sir nyakat és ételhordó fazekakat. �a 
festett porcelántányérok főleg Apátfalváról és 
Hollóházáról kerültek Palástra. 
A tisztaszobában láthatjuk a díszes vánkosokkal és 
párnákkal magasra vetett ágyat, a �kasznyit�, a 
sublótot stb., itt áll a Fritz Mátyás hagyatékából 
előkerült faragott házioltár is. A padlót 
�rongyoskaszőnyeg� díszíti, a falakon régi szentképek, 
falióra és családi képek láthatók.  
A �hátsóházban� szép beépített �masina� áll, de 
felállították a működőképes �szávát� is. És van itt 
faragott lóca, megannyi háztartási eszköz stb. A 
gyűjteményben egyébként gazdag anyaggal 
szerepelnek a kenderfeldolgozás eszközei: a guzsaly, a 
rokka, a motolla, de van �tiló�, �héhő�, gombolyító is. 
A ház előtt, illetve annak udvarában gémeskút áll. A 
fészerben megannyi tárgy gyűlt össze: régi prés, 
mozsarak, teknők, gereblyék, s látni egy faekét is.  
Sok-sok tárgy került a múzeum raktárába is: szőttesek, 
viseletanyag, kerámia, háztartási eszközök, régi fotók 
egyaránt. Csak dicsérni lehet a legkitartóbb 
polgárokat: Kiss Gyulát, Zemanik Margitot, Hegedűs 

Lászlónét, Nagy Ilonát, Szarka Júliát, akik nagy-nagy 
buzgósággal rendezték az összegyűlt tárgyakat. Persze 
köszönet illeti az adományozókat meg az 
önkormányzatot is, mert az ő megértő támogatásuk 
nélkül nem jöhetett volna létre a nem mindennapi 
gyűjtemény. 
 

EMLÉKEZÉS A PALÁSTI CSATÁRA ÉS 
SBARDELATTI ÁGOSTONRA 

 
Drégelyvár vesztése után a török újabb csatát vívott 
Hont megyében. Ezúttal az egyik legnagyobb mezei 
ütközetre került sor: 1552. augusztus 10-én Palást 
közelében, a Korpona-patak völgyében tizenkétezer 
török s majdnem ugyanannyi császári katona szállt 
szembe egymással. Ali budai pasa és Teuffel Erazmus 
(Ördög Mátyás) volt a két fővezér. 
A csata emlékét Tinódi Lantos Sebestyén is 
megörökítette 1553-ban az Ördög Mátyás veszödelme 
című históriás énekében. A hősök közül többet is 
megénekelt, például Thury Györgyöt, a Hont megyei 
illetőségű vitézt és Sbardelatti Ágoston (Dudics János 
Ágoston) váci püspököt.  
A csata 450. Évfordulója alkalmából emlékünnepélyt 
tartottak Paláston. A jubileumi szentmisén dr. Sántha 
János váci kanonok emlékezett az elesett hősökre s a 
törökverő főpapra. Az istentisztelet után felszentelte 
azt a kopjafát, melyet Hojsza Zoltán helybeli fafaragó 
készített. Az emlékhelyen Csáky Pál miniszterelnök-
helyettes mondott szívhezszóló beszédet. Ezt követően 
történész-tanácskozásra került sor, melyet dr. Kiss 
László orvos-történész, a falu szülötte vezetett. 
Előadást tartott dr. Varga J. János, dr. Pálffy Géza, dr. 
Domokos György, Berecz Mátyás és dr. Petercsák 
Tivadar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGY FALUMÚZEUM GAZDAG ANYAGA 
 
A Palásthy falulmúzeum néprajzi anyagát már 
bemutattuk (előzőekben). Ezen kívül igen gazdag a 
vallástörténeti gyűjtemény és a helytörténeti anyag is. 
Az előbbit többek közt gazdagítja a Fritz Mátyás 
faragta szép házioltár, a Racskoné Teknős Mária 
készítette hímzésgyűjtemény, valamint a falu népszerű 
imádkozó asszonyának, Péter Jánosné Pásztor 
Erzsébet �szentasszonynak� értékes hagyatéka.  
Külön teremben idézik egy régi iskola hangulatát. 
Többek közt a falu egykori tanítóira emlékeznek, több 
hajdani iskolai dokumentumot és régi tankönyvet 
mutatnak be. (Az oldal anyagát írta: dr. Csáky Károly) 

Palásthy Pál 
püspök által 
emelt régi 
egyházi 

iskolában 
működik a 

falumúzeum
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A PALÁSTI TEMPLOM 

 
A mai palásti vörös téglából épített 
szecessziós templom neoromán elemeivel, 
külső támpilléréivel és 42 méteres tornyával 
messziről felhívja magára a figyelmet. A 
templom Palásthy Pál hathatós támogatásával 
épült, s ő is szentelte fel 1898, július 3-án. 
Külső falai vakolatlanok, a pillérek, az 
ablakszegélyek világosszürkék. Az ablakokat 
üvegfestmények díszítik. A freskókat a 
közelmúltban készítette Ludovit Blaho 
besztercebányai festő. A diadalíven a 
Jelenések könyvében leírt látomásokat 
örökítette meg. 
A főoltár képe a templom védőszentjét, 
sárkányölő Szent Györgyöt ábrázolja. A 
festmény az 1890-es évekből való, Maria 
Schöffmann munkája, akárcsak a déli 
oldalbejárat fölötti hármas kép, a németalföldi 
festő, Weyden Roger van der 
Keresztrefeszítés című tryptyhonja alapján 
készült kép. A Veronika kendője cimű 
festményt, Paczka Ferenc készítette. A képet 
Palásthy Pál adományozta a templomnak, 
akárcsak a róla készült portrét. A berendezési 
tárgyak legtöbbje egyidős az építménnyel. A 
kórus alatti boltozaton láthatjuk a Palásthyak 
címerét és a Szent Györgyöt ábrázoló községi 
címert. A nyugatra néző főbejárat fölött 
torony emelkedik, kereszttel a csúcsán. A 
főkapu feletti téglalap alakú kőtábla az 
építtető nevét örökítette meg. 

A PALÁSTHY-KASTÉLY 
 
 
A kastélyt a XVIII. század első harmadában 
építtette Palásthy Ferenc császári tábornok. A 
munkálatok 1730-ra fejeződtek be. Ez idő tájt 
a vármegye is tartott itt közgyűlést. Az épület 
eredetileg barokk stílusú volt, a XIX. század 
elején klasszicista stílusban átalakították. Az U 
alaprajzú kétszintes épület középrizalitos déli 
homlokzata háromszögletű orommezővel 
zárul. A középrizalit földszintjén és az 
emeleten 3-3 ívelt lezárású ablakkal enyhén 
előre ugrik. A falkorona fölé emelkedő 
háromszögű oromzatot szobrászati elemek 
díszítik. A háromszög belsejében a Palásthy 
család címere látható. 
A kastély északi folyosója dongaboltozatos, 
lunettákkal kiképezve. Az emeleti rész termei 
sima mennyezetűek, helyenként 
stukkódíszítéssel.  
A ma egyházi iskolaként használt épület 
földszintjén található az iskolakápolna, az 
előcsarnokban pedig a névadó, Palásthy Pál 
arcképét, valamint a rá emlékeztető 
dokumentumanyagot helyezték el. 
A kastély déli részén még látni az egykori 
függőkertek maradványait. A park szökőkútja, 
fürdőmedencéje, üvegháza, faritkaságai szinte 
teljesen megsemmisültek  
A közelmúltban felújított kastély belső 
rekonstrukciója a Palásthy Pál alapítvány 
munkájának eredménye. Az épület külső 
felújítása azonban csak nagyobb anyagi 
támogatással oldható meg. 
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Százesztendős a legidősebb Palásthy 

 
   Ez évben, 2003. március 12-én töltötte be 
századik életévét minden idők legidősebb 
Palásthyja, Imre Istvánné sz. Palásthy Teréz. 
   A sokgyermekes hatvani P-y István hatodik 
életben maradt gyermeke volt. Gyermekéveit 
Hatvanban töltötte, édesanyja az 1910-es évek 
végén meghalt. Testvérei jórészt Budapestre 
kerültek. 1923 május 16-án férjhezment Imre 
Istvánhoz, Hatvanban. Az új család Gödöllőn, 
a HÉV állomás épületében lakott, mivel Imre 
István pénztár kezelő volt. Két gyermeke 
született, Károly (1924) és Mária (1930). Itt 
1938-ig laktak, majd Kisújszállásra költöztek, 
mivel Imre Istvánt szívpanaszok miatt idő 
előtt nyugdíjba helyezték. Azért mentek 
Kisújszállásra, mert a férj idevaló származású 
volt. Gyermekeiket taníttatták, Károly a 
szegedi Felsőipariskolát végezte  el. A 
városban lévő házon kívül egy tanyájuk is volt, 
e sorok írója gyermekkorában járt is ott, 
nagyon hangulatos hely volt. 
   1946-ban Imre István megromlott egészsége 
azután halálát is okozta. 1948-ban megnősül 
Károly fia, 1950-ben Mária leánya. 1953 tájáig 
él Kisújszálláson, majd a házat eladva, 
szülővárosába, Hatvanba költözik vissza. 
   A kor szokása szerint elsősorban a család 
háztartását vezette, de főleg özvegységre 
jutása után goblein munkákat csinált. Ezt a jó 
szemet, jó kézügyességet és szépérzéket 
kívánó tevékenységet nagy szeretettel végezte, 
főleg budapesti kereskedők részére redikülök, 
pénztárcák gobleinmunkáit készítette, de más 
egyéb gobleint is csinált. 
   Fia Károly és Mária leányáék is Budapesten 
éltek, ezért kézenfekvő volt, hogy ő is 
Budapestre jöjjön. Károly fia az Ürömhegyen 
saját műhelyt és házat épített, Mária leányáék 

a Böszörmányi úton laktak. Teréz néni 
elsősorban a fiánál, de időnként a leányánál is 
lakott, mindvégig igen fürge, eleven, sokat 
dolgozó egyéniség volt. 78 éves korától fogva 
egyre többet volt a fiáéknál, akik felett 
természetesen szintén ment az idő. 95 éves 
korában döntöttek úgy a gyermekei, hogy bár 
egészsége különösebb gondot nem okoz, a kor 
indokolja az állandó orvosi felügyeletet. 
Nemsokára rá Mária leánya meghal. 
Budapesten, a Zugligeti úton lévő Idősek 
Otthonába kerül, melynek azóta is lakója. 
   Bár járókerettel, de járni tud, napközben 
fent van. A nagyothalló készülékét nem 
szívesen használja, de ha valaki a fülébe 
beszél, megérti és társalogni lehet vele. 
   Az unokatestvérek egy csoportja ez év 
március 10-én felkereste a nagynénit, aki 
többeket (főleg az idősebbeket) meg is 
ismerte. 
A 100-éves hivatalos ünnepség márc. 12.-én 
volt, melyen a szűkebb családi körön kívül 
Lovas Pál XII. ker. alpolgármester is 
felköszöntötte e ritka esemény alkalmából. Az 
ünnepségről a Budapesti Nap című újság 
2003. márc. 14-én fényképes riportban 
számolt be. Az ünnepeltnek egyébként 5 
unokája, 10 dédunokája és 3 ükunokája van. 

A legidősebb és 
a legfiatalabb 

Palásthy 

Ifj. Palásthy Péter és 
Julcsi kislánya Panna 

Borbála 
sz. 2002.december 

30. 
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SZÉPIRODALOM 
 
Mint előző számunkban már jeleztük, Palásthy 
Géza nagyon érdekes, eleven sodrású naplót 
írt világháborús élményeiről. Ebből adunk 
most egy kis ízelítőt. 
 

Szemelvény vitéz Palásthy Géza első 
világháborús naplójából. 

 
"   ...eljön a válás perce!  Egy-két könnyes 
tekintet, egy-két Isten hozzád a kísérők 
részéről; s vonatunk kirobog a pompásan 
kivilágított gömöri p.udvarról, talán egy-két 
sóhaj még, s vonatunk eltűnik a sötétségben. 
   Feledig virrasztok, csak azért, hogy ott 
feladhassak egy lapot. 
   (csütörtök) 15-én reggel Füleken hiába 
keresek ismerőst, nem találok. Az eső esik; 
szomorodott szívvel nézek az öreg Bucsony 
felé, melynek aljában fekszik az a kis falu, hol 
életemből 2 boldog esztendőt tölthettem. 
Estefelé már a Kárpátok alján teszi kígyózó 
útját vonatunk. A nap bíborvörösre festi a 
felhők foszlányait, rá veti búcsúzó sugarait az 
égbenyúló sziklák ormaira, -- melyek még 
mindig fehér köntöst viselnek -- s lenyugszik 
mintha ő is pihenni térne. A hóval borított 
hegyi tájkép e mélabús dallamú nótát juttatja 
eszembe: Égbenyúló hegyek ormán havas 
éjtszakákon, magyar baka szomorúan áll a 
muszka határon stb... E nóta csakhamar 
visszhangra talál, s még az öreg Danyi bácsi is 
bele tercel az ő kellemes mély baritonjával. 
   (péntek) 16-án reggel arra ébredünk, hogy 
elhagytuk forrón szeretett hazánk határát, s 
még csak el sem búcsúzhattunk úgy, amint azt 
a szívünk diktálta volna. 
   Egész nap gyönyörű szép verőfényes idő. A 
vidék változatossága és gyönyörűsége leköti 
ugyan figyelmünket, de nem tudjuk azt 
kellőleg élvezni. 
   Ápr. 17. (szombat) d.e. 10 ó-kor értük el az 
utolsó állomást Struzsét. Polna megállónál 
leszállunk és begyalogolunk Szalova faluba. Itt 
székel az ezred parancsnokság. Estig pihenő, 
közben bejárjuk a falut. Egy kis ablakban 
fityeg 2-3 garasos bicska, 1-2 narancs, házi 
cérna, pipa, s holmi apróságok: ez egy bolt. 

Gazdája egy polyák, ki az ajtó előtt áll, s 
magasra emelt süveggel köszönt bennünket. 
   A pihenő zlj. utat csinál, két zlj. pedig kint 
van a védő állásban kb. 1 1/2km-re. A 
honvédek alkotó munkájáról tesz 
tanúbizonyságot az iskola mellett álló újonnan 
épített kút. A falu tiszta, utai rendbe hozva, 
sőt a lakosság kincstári lovakkal szánt. A 
templom mellett egy emlékoszlop készül a 
következő felírással: 
 
�Ne feledjék el századok! 
Ne mossák el az évek, 
Itt harcoltak a hazáért 
A 10-es honvédek.� 
 
   Majd ha minden viszály elmúlik, ez talán 
őrizni fogja emlékünket, hol annyi szív hiába 
onta vért! 
   Este 7 óra után indulunk ki a tűzvonalba. 
Géppuskához (gp) alantas tisztnek lettem 
beosztva. Hideg szél fújt amikor libasorban a 
pocsolyás völgyön keresztül Fejes alezr. úr 
lakásához vezettek bennünket. Az udvaron 
őrszem állott bent a szobában egy lámpa 
pislákolt, s az ablak, amely az ellenség felé 
nézett, el volt sötétítve. 
. 
. 
...a födözékben... az ajtón a növekvő hold 
bevilágított, gyönyörű szép tiszta, s enyhe volt 
az idő. Tábori őrsök a helyüket elfoglalták, 
járőrök kiküldettek, mi pedig, hogy feledjük a 
háború borzalmait, hallgató nótákat 
dúdolgattunk. Prímet a guszonai kántor vitte s 
többiek halk zsongással kísérték. Egy-egy jó 
nóta után föl-föl sóhajtottunk; Istenem, miért 
nem lehetünk otthon! Ha valaki azt hinné, 
hogy csak világi nóták járták, nagyon tévedne. 
Még a legpogányabb is Istenéhez tér ilyenkor. 
Izraelita, kálvinista, csakúgy kérte a kántort; 
egy Istenest pajtás! s ekkor már hallatszott 
ajkáról a �Boldogasszony anyánk!� refrénje 
mit mindnyájan szívvel-lélekkel mondtunk..." 

 
HELYESBÍTÉS 

   A 2. szám �Évfordulók, események� 
rovatában hibásan jelent meg Palásthy Zsolt 
feleségének neve. A név helyesen: Foit 
Claudia. 
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Az elmúlt évben Rita és Péter által bejegyzésre 
és regisztrálásra került az interneten a 
Palásthy.hu domain név. 
Azok kedvéért, akik nem ismerik az internetet 
elmondjuk, hogy maga a domain név egy 
ugyanolyan címet takar mint a közönséges 
postacímek. A számítógép megfelelő 
programjába gépelve a fenti cím sort, egy 
adatbankba lépünk, melynek tartalmát, az ott 
tárolt információkat elolvashatjuk, adatokat 
másolhatunk saját gépünkbe, illetve adatokat 
küldhetünk az oldal tulajdonosának. Ez a 
lehetőség a megfelelő technikai háttér esetén 
(számítógép, internet hozzáférés) bármikor és 
bárhonnan rendelkezésünkre áll. Vagyis a föld 
bármely pontjáról, akár Ausztráliába szakadt 
hazánk (családunk) fia is elérheti és olvashatja 
az oldalakat. Bár még csak néhány hónapja 
"került fel" a világhálóra, máris több 
megkeresés és érdeklődés érkezett, 
bizonyítékául az e fajta kapcsolatkeresésnek. 
Az oldal célja a Palásthy családdal kapcsolatos 
közérdeklődésre számot tartó információk, 
adatok elérhetővé tétele mindenki számára a 
világon bárhonnan és bármikor.  
Az oldalon jelenleg a Nagy Iván féle család 
történeti leírás, a kapcsolódó családfák, illetve 
a Palásthy címer található meg. 
A terveink szerint a későbbiekben a jelenleg 
ismert teljes családfánk, a Palásthyak újság 
eddigi számai, illetve régi és új fényképek is 
elérhetővé válnának. Továbbá Palástról és 

családunk egyik leghíresebb tagjáról Palásthy 
Pálról rendelkezésre álló információk. 
Az oldal � mint az Internet egyik legfőbb 
előnye � lehetőséget kínál gazdasági 
tevékenységek reklámozásához. Így felajánljuk 
a család tagjainak, érdekeltségükbe tartozó 
egyéni vállalkozások, illetve céges 
tevékenységek közvetlen és közvetett 
reklámozásának lehetőségét.  
Az oldal szerkesztésével Rita és Péter 
foglalkozik �vállalva a felmerülő költségeket�
akik ezúton is számítanak mindenki ötletére, 
információjára, mely színesebbé és gazdagabbá 
tenné az oldalt. Őhozzájuk lehet fordulni a 
reklámokkal kapcsolatos adatokkal is.  
Az oldal elérhetősége: www.palasthy.hu 
Javaslatok, információk az alábbi címekre 
küldhetők: 
E-mail: palasthy@palasthy.hu, fax: (1) 208-
1496, tel: 06-20/971-4972, 
------------------------------------------------------
-- 
Évfordulók, események: 
 
Palásthy Rita és  
Tóth Ferenc  
2003. január 25-én  
házasságot kötöttek. 
 
Mire ezek a sorok megjelennek várhatóan 
megszületik első gyermekük is.  
 
Három csemetével gazdagodott a Palásthy 
család Árpád ága:  
Palásthy József unokája: 
Nikoletta (2002. V. 4. Claudia és Zsolt lánya)  
Palásthy Katalin unokája: 
Dani (2002. IX. 15. Judit és Kristóf fia) és  
Palásthy Péter unokája: 
Panna (2002. XII. 30. Julcsi és Péter lánya). 
 
------------------------------------------------------
-- 
Kérem, hogy akinek észrevétele van a 
cikkekkel kapcsolatban, vagy részt kíván venni 
a családi okmányanyag tanulmányo-zásában, 
vegye fel velem a kapcsolatot: 
Palásthy Lajos, Budapest, 1538. Pf. 519. 
tel: 395-17-58 
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