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Beszélgetés Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnökével
Zarkafalvi és práznóczi előnevet viselő magyar történelmi család sarja, amely tagjai magas
tisztségeket töltöttek be a császári−királyi udvarnál. Ma élő leszármazottjuk Práznovszky Mik−
lós a Nobilitas Carpathiae Polgári Társulás országos elnöke – amely egy, a magyar történelmi
családokat tömörítő civil egyesület. Vele beszélgettem a származásáról, a múltról és a kará−
csonyi szokásokról.
 Kezdjük az elején röviden a csa−
ládfa bemutatásával.
– A családfát több mint 800 évre vis−
sza tudom vezetni. Az első írásos emlí−
tés róluk 1183−ból van, de a szövegből
következtetni lehet, hogy ez a családnév
ettől régebbi. Nyitra megye, Praznóc
községből származnak az őseim. A kö−
zépkori nemzedékek katonák voltak és
közvetlen az uralkodónak teljesítettek
szolgálatot. A török hódítás alatt elveszí−
tették birtokaikat. A 17. század második
feléből – amikor Szatmár megyébe köl−
töztek – hiányosak a dokumentumaim,
mert a korabeli iratok nagy része Kolozs−
váron van. Később visszatértek Sáros
megyébe, Eperjes környékére. Az egyik
ősöm a 19. század elején a Károlyi csa−

tézője volt, majd később az egész Kár−
olyi vagyonnak a főgondnoka. Fia 1902−
ben Bécsben halt meg, ugyanis ő a csá−
szári− királyi udvarnál magas pozíciót töl−
tött be. A nagymamám szintén nemes, a
viszocsányi Lithvay családból szárma−
zott, aki pilisszántói születésű, de nagy−
apámmal Érsekújvárba költöztek. A vá−
rosban vettek egy kis birtokot kúriával és
a két világháború között itt éltek. Nagy−
apám 1940−ben meghalt. Szüleim 1943−
ban házasodtak össze és a városban
vettek egy családi házat, ott laktunk. A
birtok még a háború után megvolt, de
a 70−es években a kommunista állam ki−
sajátította. Akkoriban nem volt ildomos
hencegni a nemesi származással. 1918−
ban a Csehszlovák köztársaság megala−

ügyészek, közjegyzők. Édesapám is
folytatta ezt a pályát és én is. A 60−as
években a jogászok jórészt kegyvesztet−
tek voltak. Az édesapámat a rendszer
származása miatt nem tűrte meg. Még
a 40−es évek végén megvonták tőle az
ügyvédi engedélyt, kizárták az ügyvédi
kamarából és két évre „átnevelő” mun−
kára küldték. Én is csak a rendszervál−
tás után tudtam elvégezni a jogi egyete−
met. Egyrészt édesapám emlékére tet−
tem, másrészt, hogy hű maradjak őseim
hagyományához és nem utolsó sorban
azért, mert kezdettől fogva vonzód−
tam a jogászi pálya után.
 Mikor derült fény az Ön szárma−
zására?

Az emberséget és a törődést

kulása után hoztak egy törvényt, amely
megtiltotta a nemesi címek és előnevek
használatát és ez a törvény mai napig
érvényes. A háború utáni kommunista
rendszer évei alatt a nemesi származást
még említeni sem volt ajánlatos.

– Éreztem, hogy más nevelésben ré−
szesültem, mint például az osztálytársa−
im. Itt legfőképp az illemtanra gondolok.
De azt is elmondhatom, hogy hamarabb
tanultam meg németül, mint szlovákul.
Megértem, hogy a szüleim azért nem
szerették volna elmondani, hogy a köz−
vetlen környezetem ne tudja meg, és ne
bánjanak velünk kirekesztően. A 90−es
évek elején szereztem erről tudomást,
régi fennmaradt iratokból, fényképekből.
A nagyapám fényképének hátulján a ne−
mesi előnevek voltak feljegyezve, ekkor
tudtam meg az igazságot. Azelőtt nem
értettem, miért nem tudok szakmailag
előrelépni. Édesanyám mindig csak an−
nyit mondott, hogy édesapám szárma−
zása miatt bele kell törődnöm. Akkor azt
gondoltam, hogy azért, mert értelmiségi
és ráadásul magyar volt, ezért nem sike−
rül. Mikor fény derült az igazságra, el−
kezdtem a családom után kutatni. Sok
érdekességet fedeztem fel. Például,
hogy az egyik mellékági felmenőm, Dr.
Praznovszky Iván, a magyar trianoni bé−
kedelegáció főtitkára volt. Később diplo−
máciai szolgálatot teljesített, mégpedig
nagykövet volt Párizsban és Madridban.

 Mivel foglalkoztak az elődei?
– Az őseim a 19. század végétől már
jogászi pozícióban voltak: ügyvédek,

 Bizonyára élnek még rokonok.
Tartja velük a kapcsolatot?
– Itt Felvidéken mi vagyunk az egyet−

A Práznovszky család férfi ága, a családi címerrel
lád szolgálatába került, ahol magas pozí−
ciót töltött be. Valószínűleg annyira meg
voltak elégedve a munkájával, hogy a
családom többi tagja is állást kapott a
Károlyi családnál. Így elkerültek az or−
szág minden részére, ahol a Károlyi csa−
ládnak birtokai voltak. Ezáltal az egyik ág
Nyitra megyébe, Nagysurányba költözött
viszsza. Az egyik dédapám a 19. szá−
zadban a tótmegyeri Károly kastély főin−
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len ág a Práznovszky családból. Ugyan−
úgy a 90−es években tudtam meg, hogy
Magyarországon is vannak rokonaim.
Ezen kívül vannak még Németország−
ban és Ausztriában. 2005−ben volt egy
családi találkozónk, ahol 69−en voltunk
jelen. Kapcsolattartásban a modern
technika is besegít. A világháló segítsé−
gével levelezünk és beszélgetünk is.
 Közeledik a karácsony. Ez a fon−
tos ünnep a nemesség körében mi−
ként zajlott?
– Ha valaki arra gondol, hogy a neme−
si családokban úri−murik voltak, az na−
gyot téved, mert ez a gondolkodás a
kommunista propagandának a következ−
ménye. A nemesi címhez nem csak jo−
gok hanem kötelességek is tartoztak. A
hazával szemben katonai szolgálatot
kellett továbbra is biztosítani, még az
utódok részéről is. Erkölcsi kötelesség−
ként törődni kellett azokkal a jobbágyok−
kal, akik a birtokon dolgoztak. Mindez
jellemző volt a nemesekre. 1848−ban
megszüntették ugyan a nemesi előjogo−
kat és a jobbágyságot, de ez nem jelen−
tette azt, hogy továbbra is ne törődtek
volna a fölművesekkel. Nagyapám birto−
kán is rendszeresen dolgoztak ilyen

A családfa bemutatása közben

a nemesség is tudatosította
munkások bérért. Nagymamám, majd
édesanyám évente többször sütött−fő−
zött nekik is. Ugyanígy volt karácsonykor
is. Ez a törődés és emberség csalá−
dunkra jellemző mind a mai napig.
Édesanyám idősebb ismerőseivel is tö−
rődött és gondozta őket egészen életük
végéig.

Gyermekként a karácsonyfa alatt nővé−
rével az 50−es években

 Az Ön családjában milyen kará−
csonyi szokások élnek?
– Gyerekkori emlékeimben az él,
hogy mindig pontos szertartásként zaj−
lottak a karácsonyi ünnepek, amelyek−
ben a keresztény hagyományok játszot−
ták a főszerepet. Fontosak voltak az
előkészületek is. Már december 6−án
Miklós napjával megkezdődtek, ugyanis
édesapámnak, fiamnak és nekem is ez
a keresztnevem. Gyerekkoromban ád−
vent időszakban ministránsként jártam
a reggeli rorátékra, ami szintén már azt
sugallta, hogy közelednek a várva várt
ünnepek. Édesanyám minden éven eb−
ben ostyát sütött a család és számos
barát részére, de csak titokban, mert
egyházi motívumokkal volt díszítve.
Szenteste délutánján kiküldtek szánkóz−
ni, hogy ez idő alatt szüleim feldíszítsék
a fát. Sötétedés előtt hazaértem, édes−
anyám már a halat sütötte. Kisvártatva
édesapám becsöngetett a csengettyű−
vel, de ezt mindig úgy időzítette, hogy a
bécsi rádióból épp a Stille Nacht (Csen−
des éj) szóljon, amelyet minden félórá−
ban leadtak. Ez a karácsonyi dal igazán
meghitté tette a pillanatot. A karácsony−
fa alatt hálát adtunk az Istennek, hogy
az elmúl év egészségben és családi
szeretetben telt el, és arra kértük, hogy
az elkövetkező is ilyen legyen. Mikor

már beteltünk az ajándékokkal, leültünk
az ünnepi asztalhoz vacsorázni. A kará−
csony tartalma nálunk sohasem az
ajándékok mennyiségéről és nagyságá−
ról szólt, hanem a szeretetről, a család−
ról és az összetartozásról. A hagyomá−
nyos lencseleves után az alma, az os−
tyaevés mézzel majd a mákos guba és
végül a rántott hal következett. A vacso−
ra után együtt játszottunk, édesanyám
mesélt a betlehemi kis Jézusról. Ké−
sőbb, amikor már nagyobb voltam, már
együtt díszítettük a karácsonyfát. A fe−
nyődíszek fennmaradtak évekig, mind−
egyikhez kedves emlékek, történetek
fűződtek. Ezeket a szokásokat ma is
fenntartjuk.
Családunk egyik jó barátját minden
évben meghívjuk, hogy karácsony első
ünnepét velünk töltse, ugyanis ő egye−
dül él.
Manapság az ünnepek előtt mindenki
arra összpontosít, hogy rohanva járja az
üzleteket, teli bevásárlókocsikkal. A tár−
sadalmi értékek teljesen megváltoztak.
Mi ma is szigorúan betartjuk és a gyere−
keinket is arra neveltük, hogy nem a fo−
gyasztásra kell összpontosítani, hanem
a szellemi értékekre – a családra, hi−
szen ez a társadalom legfontosabb épí−
tőeleme.
ANDO KRISZTINA
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