
Több nemzet h se

D ,í y0y lstván (l8ló-l889) a XVIll, században a Temes
megyei Vingára telepí tett bolgárok leszármazottia,
Apja csak bolgár é s román nyelven beszé lt- Fia viszont
a magyaron, s - a szül i házban elsalátí tott - bolgá,
ron kí vú l szerbül, románul, né metül, angolul, spanyo,
lul, portugálul é s franciáu] is megtanult.

Jogi diplomája megszerzé se után szül földjé n lett
ügyvé d, fenntartva a kapcsolatot a Yasvái Pál köré
csoportosult fiatalokkal, Vilats Jánossal é letreszóló
barátságot kötött,

A magyar szabadságharcban nemzet rké nt, majd
honvé dtisztké nt Vett ré szt. l849-ben sebesüIé se miatt
hordágyon vitté k a világosi fe$,lr'erleté teIhez, Dunyov
tudott hatni a tömegekre, Szónoklatai é s szervez te-
vé kenysé ge miatt el ször halálra, majd tí z é v várfog-
ságra í té lté k, Josefstadtban raboskodott más honvé -
dekkel együtt. Cellatársai köZé  tartozott a neves tu-
dós, ré gé sz, kú tat  R mer Flóris is. Szegé nysé ge miatt
Dunyov csak a rabkosztot fogyaszthatta, Napi tí z klaj,
cárnyi é tel é s kenyé r iutott neki. Amikor harminc fo-
rint adományt kapott Aradról, büSZké n ViSSZautaSí tot,
ta, Nem törte meg a fogság, bünteté se letölté se után
olaszországba szökött, Garibaldi táborába,,,A,z, ellensé g

mindig uqqanaz itt, melt1 od,ahaza rabiqába hajtia sú Iutltt
newzetünfret. Ha meggaöngí tiük itten: anndl kevesebb lesz te-

end nft vele odahaza" - vallotta ké s bb.

Bátran küZdött: amikor l8ó0. október l-é n Volturno-
nál bal lába olyan sú lyosan megsé rült, hogy amputálni
kel]ett, sebesülten sem hagyta el a csatateret, Ezé rt Ga-
ribaldi ezredessé  ]é ptette el , é s alaku|atát is róla ne-
vezte el. ,,Olyan ember szimára, mint ön, lí inden dicsé ret ke-

vls" - mondta neki elismer en, Szavai beleé gtek
Dunyov lstván lelké be. H sé gesen követte Garibaldit
balsorsában is. (Más emigránsok, pé ldául Türr István
ezt nem tetté k,) Fennmaradt leveleiben ,,Iegftedvesebb tá-
blrnlk|" é s ,saretett tábornok" megszólí tássai fordu] hozzá,

Mint Kossí tí ,   is visszautasí totta a kiegyezé st. Nem
köVette hazautazó JóZSef öccsé t. Amikor idehaza ország-
gy lé si ké pvisel jelöltké nt kí vánták indí tani, udvarias
levé lben visszautasí totta a felké ré st, olasz katonai
nyugdí iból é ldegé Jt családlával. Tudományos tevé keny-
Sé get fol}tatott, cikkeket í rt é s magyarra fordí totta
Boccardo földtajzi- é s kereskedelemtörté neti munkáját,

l889-ben bekövetkezett halálakor pistoiában olasz
katonai tiszteletadással temetté k el. Egyaránt volt h -
se a magyarságnak, az olasz egysé gmozgalomnak, va-
lamint a bánáti román é s bolgár nemzetisé gnek.

l9ó9-ben a f város XIIL kerületé ben, az angyalföldi
Tünde utca nevé t Dunyov István utcára Változtatták,
fuóta az utca egyik házfalán szeré ny emlé ktábla is hir-
deti emlé ké t,

Róbert pé ter

Falum krónikáiáb l

Szül falum, Püspökhatvan króniká|án dolgoztam. Az
egykor a váci püspöksé ghez tartozó közsé g, s a püs-
pöksé g gazdasági dokumentációját a Pest Megyei Le,
vé ltár Váci Fiókia  rzi, Hosszú  hónapokon át lapozgat-
tam a megsárgu]t iratok köZött, é s a ievé ltár könyvtá-
rának köteteiben, s í gy hiteles válaszokat kaptam leg-
fontosabb ké rdé seimre,

A budai szandzsák els  összeí rását l539-ben vé gez-
té k, Püspökhatvan Püsztew Pasa unokaöccsé nek, lú raí iinr-
nak é s Oszmánnak Ziamet (polgári) birtokaihoz tartozott.
Az |546-os é Vi tí már-defter (összeí rás) PüSpökhafuan-
ban negyvenhat családnevet rögzí t, Köztük ilyen nevek
is olvashatók Banka, Barla, Holtjh, Tanka, Petra, Zádom_

Ezek alapián felté telezhetiük, hoqu Püspöhhatvanban már a török
meosní Ilás el tt is é lhettek szlóvok (szlovákok}.

Í rott források szerint Püspökhatvanba a XVlIl. szá-
zad elejé n a kisszám11  slakosság mellé  folyamatosan
é rkeztek szlovák é s né met családok. Egy é vszázaddal
ké s bb a közsé g lakossága mé g három nyelv  volt, A
XIX. század második felé re azonban már teljesen szlo-
vákká vált,

Az adatfeldolgozás során az í rott forrásokat össze-
hasonlí tottam azokkal a visszaemlé kezé sekkel, ame-
lyeket az id sebb ismer seimt l iegyeztem le. A het-
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venegy é ves Pálhdzi (Pé zman) lózsef í gy emlé kezett a
nagyszüleit l hallott törté netre;

,,A család eredeté r l annyit hallottam, hogy Lipcse
környé ké r l költöztek Püspökhatvanba. Üknagyapám
mé g több mestersé get folytathatott. EZt onnan €on-
dolom, hogy a ré gi padlásunkon cipé sz-, k faragó-,
k m ves- é s ácsszerszámokat találtunk, ,,

Apai dé dnagyapám Pé zman lstván Vo]t, akir ] már
pontosabb adataink vannak, É desanyia a Bagqal család-
ból származott, Az   felesé ge Gí nd, Eí zsé bet volt, í gy
beolvadt az itteni szlovák rokonságba. Házasságában
három fia é s három lánya született, A lányokat fé rjhez
adta, azok a fé rjeik családiához köitöztek. A három fiú
otthonra n sült, A családba - tizenharmadiknak -
l90ó-ban szüIetett é desapám. Mindannyian egy szobá-
ban laktak, Fö]dm velé ssel foglalkoztak, állattenyé sz-
té sük nem volt számottev , Egy pár lovat, egy pár ökröt
é s egy tehenet, juhokat é S baromfit tartottak. A három
fiú testvé r közül legfiatalabb a nagyapám volt, Ké t id -
sebb bátyia a földekkel foglalkozott. Az egyik a lovakat,
a másik az ököket hajtotta_ A legfiatalabbra már nem
volt szüksé g odah aza.   az aWor é pül  vasú tnál dolgo-
zott, A családi munkamegosztásuk szigorú  volt. Igen
sz kösen é ltek, de dé dnagyapám a tizenöt kataszteri



hold földie mellé  mé g ké tszer annyit vásárolt, í gy min,
den fiának jutott tizenöt hold.

É tkezé sük egyszer  volt, Mivel gabonát termeltek,
1egtöbbet kenyé rb l fogyasztottak. A dé dnagymama
hetenké nt egyszer kilenc darab 4,' kilós kerek kenye-
ret sütött a kemencé ben. Másik f  fogyasztásuk a tej
é s a teitermé kek Vo]tak, Vasárnaponké nt a dé dnagy-
mama tú rós ré test sütött. Ez volt az ú nnepi eledel,
Hé t közben mé g kelt té sztát is sütöttek. Né ha barom-
fihú St é s toiást iS fogyasztottak. A füStölt hú s kevé s
volt, A háromnyomásos gazdálkodásból következett,
hogy kukoricát csak a kis aljföldeken termeltek, s ab-
ból mindóssze egy darab egy máZsáS hí zóra tellett,
Zsí riuk alie volt tizenké t ]iter egé sz é vre.

A fé rfi é s n i alsóruhákat az asszonyok a saját ma,
guk által font é s sz tt kendervászonból, ké s bb pa-
muttal vegyes vászonanyagból ké szí tetté k. A n i fel,
s ruhák anyagát mé teráruban vetté k meg, A fé rfiak,
akik vásárokba iártak, gyakrabban fordultak meg váro,
sokban, fels ruhálukat a szabómesterekt l vetté k,

Ezek azonban illeszkedtek a n k viseleté hez, é s nem
követté k a városi fé rfiak,,ú ri" divatját.

Gondolkodásukat a babonák é s hiedelmek befolyá-
solták, Nagyapám, amikor kislánya SZületett, az istáIló,
ban ké nyszerült aludni, Kemé ny té l volt. Ahogy ment az
istállóba, Iátott egy fehé r alakot amint a baromfi itató-
vályú ba mosta a lábát, A szomszé dunkban egy zsidó
ember lakott, Amikor a házát eladta, az ú j lakónál es-
té nké nt összeiöttek az emberek a környé kr l beszé lget-
ni, Egy alkalommal elaludt a petróleumlámpa é s vala-
mi dobálni kezdte a szobában a kályhához ké szí tett fát.
Mindenki fé lt é s elmenekült onnan, A nagymamámtól
hallottam, hogy gyermekkorában egyszer é jszaka háton
hozták  t haza szülei a rokonoktól, A ré gi templom kö-
vé n ugyanis valamilyen szörnyet láttak ülni, Egymásnak
nem is merté k elmondani, csak amikor hazaé rtek, vallá-
sos é letüket ezek a hiedelmek befolyásolták, de temp-
lomba is jártak é s tisztelté k papiukat,"

Pálházi József visszaemlé kezé seib l több adat ke,
rült a falukrónikánkba, laml lstván
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