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Ajdnlds

dnkormanyzatunk a millennium eveben elhatarozta a tobb mint tiz even at sziineteld Szentendrei Fiizetek helytdrteneti ismeretterjeszto kiadvanysorozat ujrainditasat.
2000 augusztusdban jelent meg Sin Edit helytdrtenesz Egy evszazad kronikaja
cimu munkdja, amelyben Szentendre tortenetet dolgozta fel 1900-tdl 1999-ig.
Ezen ujabb kotetet, amelyet most a kezeben tart a Tisztelt Olvaso, a sorozat
szerkesztoje. Mate Gyorgy dllitotta ossze. Tanulmdnyokat, visszaemlekezeseket es
dokumentumokat olvashatunk Dumtsa Jenorol, szeretett vdrosunk elso, kivalo kepessegu es jellemu polgarmestererol. Megismerhetjiik a kiemelkedo lokalpatriota
vdrosvezetoi, penziigyi, vasutepito, vdrosfejleszto, termeszetvedo es szocidlis tevekenyseget, valamint nemzetkozi szintii kepeslap-levelezeset. Ekdzben szinte megelevenedik elottiink a tizenkilencedik szdzadbol a huszadik szazadba lepo Szentendre
kepe.
A konyvet j6 szivvel ajdnlom a vdrost szereto olvaso figyelmebe.
Szentendre, 2001 juliusdban
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polgarmester
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Idoszamitas
Szentendre Dumtsa elott es utan
Szentendre elso polgarmestere, Dumtsa Jeno (18387-1917), cincar — elszlavosodott vagy elgorogosodott roman — csaladbol szarmazo, szerb identitasu es pravoszlav vallasu magyar hazafi volt; mintha atgondolt image-koncepcio szerint
valasztottak volna ki, jelkepiil, elsonek, a soknemzetisegii es kiilonfele kultiirakat
otvozo Duna-parti telepiiles elere.
Eletmiive: a varossa nyilvanitott Szentendre lij idoszamitasanak elso harom
evtizede.
Munkassaga valodi hatarko; egy letuno korszaknak az 6 szemelyeben felragyogo bucsufenye, s az iij idok kezdete, Szentendre modem varosi tortenetenek
nyitanya. Ennek megfeleloen, Dumtsa Jeno alakja is ket sikon el tovabb; legendava nemesedve az egyre szinesedo miilt emlekezeteben, illetve a tortenelem — a
varostortenet — valosagaban.
Tortenelmileg (ha van ilyen:) logikus volt, hogy Szentendre elso polgarmestere szerb legyen. A torok idokben elpusztult telepulest az 1690-ben idetelepiilt
szerb menekiiltek alapitottak lijra, s alakitottak ki az 1700-as evek soran jellegzetes arculatat, melyet az ovarosi kozpont a mai napig megorzott. Jelenletiik siilyat
es minoseget ezekben az idokben, leglatvanyosabban, az ily kis teriileten parjat ritkitoan nagyszamii — eredetileg het — szerb templom, a kegyhelyek, a muzeumban osszegyujtott egyhazmiiveszeti kincsek, valamint a varosban lathato szobrokkal
es emlektablakkal megtisztelt szerb miiveszek szep szama jelzi. Kesobb azonban,
a 19. szazadban, hanyatlasnak indult a varos. Sziilotte, Jakov Ignjatovic (Jokai
kortarsa), Orok volegeny (1878) cimu regenyeben — a szentendrei „apak es fiiik"ban — mar szembeallitotta a dicso miiltat a siillyedo jelennel, s 6 jovendolte azt is,
hogy eljon az ido, amikor Szentendren mar nem lesznek szerbek. E lefele ivelo
tendencia a trianoni hatarok meghiizasa utan hirtelen erosito lokest kapott, amikor
a frissiben megalakult jugoszlav allam hivasara szamos magyarorszagi szerb csalad koltozott (vissza) a nehai ohazaba; Szentendret ekkor a szerb lakossag egyharmada hagyta el.
Dumtsa Jeno munkassaga egybeesik a ket idoszamitas kozotti valtas evtizedeivel, sot a valtas megalapozasat eppen az 6 polgarmesteri tevekenysege je-
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lenti. A szerbek szemeben, annak dacara, hogy az elet es az irodalom ekkor mar a
lehanyatlasrol tesz taniibizonysagot, Dumtsa Jeno a regi dicsoseg utolso nagy, s
polgarmesterkent egyszersmind legnagyobb (vilagi) kepviseloje lett, s alakjat olykor szinte nepmesei amyalattal szinesiti rengeteg jotekony celu alapitvanyanak
emleke. Ugyanakkor az 6 nevehez fiizodik szamos olyan alapveto kozigazgatasi
intezkedes es varosalapitasi es -fejlesztesi vivmany, amelyek alapjan Szentendre
az urbanizacio utjara lephetett, s vilagszerte ismert, multjahoz melton tarka, de tomeny kultiiraju, modem varossa fejlodott.
Milosevits Peter
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Bikar Fedora

A polgari varosigazgatas megszervezoje
Bevezeto
Dumtsa Jenorol keveset irtak, de mindaz, amit irtak es mondtak rola, tele van munkaja iranti — Szentendre es lakosainak gazdasagi fellenditese a 19. szazad masodik
feleben es a 20. szazad elejen — dicserettel es elismeressel. Meltatoi tisztesseges emberkent, jo penziigyi szakemberkent es jotevokent emlegetik. Mindent, amit Dumtsa
Jenorol tudunk, azt a kortarsaitol tudjuk, akik szemelyesen ismertek 6t es visszaemlekezeseket hagytak rank, vagy nekrologot irtak rola. Szentendre tortenetet ez
ideig meg nem irtak meg. Viszont azokban a miivekben, amelyek Szentendre epiteszetet es miiveszetet dolgozzak fel, leggyakrabban megtalalhato a varos rovid
tortenelmi attekintese, mely az ujabb idokrol szolo reszben kotelezoen kiemeli
Dumtsa Jeno, Szentendre elso polgarmesterenek szemelyet, felhasznalva a munkassagara vonatkozo szorvanyos es hianyos adatokat. Dumtsa Jeno nevet nem talaljuk meg egyetlen jugoszlav es kiilfoldi enciklopediaban sem, habar mindnyajan,
akik valamit is tudunk rola, rendkiviil nagyerdemu szemelyisegnek tartjuk 6t. Nem
szerepel ott a neve, mert nem vegeztiink szisztematikus leveltari kutatasokat Szentendre ujabb tortenelmevel kapcsolatban, amelyek lehetove tennek tobbek kozott
azt, hogy dokumentaljuk Dumtsa munkassagat, es tobbet is elmondhassunk rola.
E tanulmany szerzoje sajat indittatasabol arra torekedett, hogy legalabb reszben potolja a kutatasok eddigi hianyait, arra torekedve, hogy a nehany rendelkezesere alio nap alatt feltarja a leveltari anyagot, amely jobban megvilagitja Dumtsa
Jeno szemelyet es dokumentalja munkassagat. E z nem volt nehez, hiszen Szentendre Varos Igazgatasanak 1872 es 1903 kozotti jegyzokonyveit lapozgatva, az
esetek 90%-aban azt a tenyt allapithatta meg, hogy Dumtsa szemelyesen elnokolt
az iileseken es intezte a varosi tanacs ugyeit. De a jegyzokonyvek csak a varosi tanacs munkajanak kivonatait tartalmazzak, a kisero leveltari anyagot abbol a korbol, ez ideig, meg nem talaltak meg.
Celunk, hogy eddigi tudasunkat Dumtsa Jenorol alatamasszuk azzal a leveltari
es muzeumi anyaggal, amelyhez hozzaferhettiink. E z meg tavol all a teljes dokumentaciotol, mert eppen legfontosabb tetteirol, amelyekkel Szentendre varosanak
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es lakosainak gazdasagi alapot teremtett, ez ideig nem sikerult leveltari anyagot talalnunk: az erdok megvaltasarol a foldesiirtol, a szentendrei nadas es a „saros to"
lecsapolasarol, a regalis jogok kivaltasarol, sem pedig reszvetelerol a Szentendre
mezovaros szervezett magisztratussal ellatott varossa valasa melletti agitacioban.
Megis remeljuk, hogy e tanulmany ujdonsaggal szolgal nemcsak Dumtsa Jeno
munkassaganak, hanem szemelyisegenek jobb megismeresehez is.
Itt szeretnem kifejezni halamat a kitarto es faradhatatlan, az Osztrak-Magyar
Monarchiaban elo szerbek miiltjat kutato Jaksity Ivannak Budapestrol, aki onzetleniil rendelkezesemre bocsatotta adatait Dumtsa Jenorol, amelyekre Szentendren
az Egyhazkozsegi Leveltarban talalt ra.

Dumtsa Jeno szdrmazasa
Dumtsa Jeno cincar csalad csaladbol szarmazott. A Dumtsa vezeteknevvel kapcsolatosan talaltak egy latin nyelvii feljegyzest 1755-b61, keletkezesi hely feltiintetese
nelkul, amely a gorog kereskedok miiltjarol tudosit az Osztrak Csaszarsag teriileten. ( A dokumentumot Jaksity Ivan bocsatotta rendelkezesemre.) A jelentes felsorolja a gorog kereskedok nevet, s a harmadik helyen a kovetkezo all: „N6tlen
testverpar Konstantin es Jovan Dumtsa, szarmazasuk szerint a macedoniai Voskopjebol a Magyar utcaban, Wiirtzenberg hazaban van egy helyisegiik, amelyben
engedellyel tartjak arujukat es a szerzodes szerint forgalmazzak. Gorogorszagban
is fizetnek adot." (Voskopje a 18. szazadban a legfejlettebb cincar varos, hires
szellemi es kereskedelmi kozpont, amely osszekototte Macedoniat, Epiruszt es
Albaniat Ausztriaval es Velencevel. A mai Albania teriileten talalhato, delnyugatra
a Maliq-totol.)
Dumtsa Jeno nem Szentendren sziiletett. Szuletesi helyet meg nem allapitottak
meg. Huzsvik Gyorgy Pestet, Stevan Camprag Komaromot tartja lehetseges sziilovarosanak. A gimnaziumot es a felso kereskedelmi iskolat Becsben vegezte, 1850ben pedig, fiatalemberkent, Szentendren telepedett le.
Stevan Camprag azt irja, hogy Dumtsa Jeno fiatal koraban „...alig beszelt
szerbiil, de kesobb is, amikor nepi-egyhazi eletiinkben lathato szerepet jatszott,
1892-ben a Szerb Nepi Egyhazi Szabor alelnoke volt, teljesen idegen, sajatos
»ultraszentendrei« kiejtessel beszelt. Ezt a kiejtest halalaig megorizte, a szerb
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nyelvvel pedig idovel szepen lialadt, es ezen a nyelven irta penziigyi szakvelemenyeit, amelyelcet annate idejen a volt szabori bizottsag, vagy a Budai Egyhazmegye igazgatasa kert tole. Szentendren eleinte aszalt szolovel es borral kereskedett, amig a regi szolok meg leteztek ( . . . ) es szep gazdagsaganak alapjait ekkor
vetette meg. ( . . . ) Fiatalemberkent az egyhazkozosseg elnoke lett, az egyhazmegyei
tanacs es az adminisztracios bizottsag tagja, majd az utobbi es az egyhazmegyei
szabor alelnoke, s e tisztseget 1912-ig viselte; de ezutan is a konzisztorium (egyhaztanacs) tagja maradt egeszen halalaig."
1862-ben Szentendren kotott hazassagot Blazic Petronellaval, akivel kozosen
hozott letre alapitvanyokat jotekonysagi celokra. Camprag igy emlekezik vissza
Dumtsa hitvesere, Petronellara: „Mindenben tamogatta ferjet, szerenyen eltek es
omnagukra keveset koltottek, hogy minel tobb jot tehessenek masokkal. Sajat koltsegiikre emeltek iskolai epuleteket Budakalaszon es Csobankan. A z egyhazmegyeben onkentes adomanyokbol epiilo 14 uj iskolai epiiletre 10.000 aranykoronat
aldoztak. Amikor Dumtsa polgarmestersegenek 25. evfordulojat iinnepelte, gazdagon megajandekoztak minden varosi felekezetet es jotekonysagi intezmenyt. Amikor az 50. hazassagi evfordulojukat unnepeltek, megemlekeztek sok oktatasi es
humanitarius intezmenyrol az egesz Karlovaci Erseksegben, es osszesen 50.000
aranykoronaval ajandekoztak meg oket. Dumtsa a Szerb Bank es a budapesti reszleg vezetesenek tagja volt. Osztalekat teljes egeszeben a Privrednik nevii szervezetre hagyta, amelynek kiilonben is nagy hagyatekot szant.
( A Privredniket —jelentese sajat haszonra dolgozo ember, gazda — 1897-ben
alapitottak Zagrabban Vladimir Matijevic es mas tekintelyes szerbek javaslatara
azzal a cellal, hogy a szegeny szerb ifjiisagot bevonjak a mestersegekbe es a kereskedelembe. A Privrednik szekhelye 1923-ig Zagrabban volt, ekkor pedig Belgradba helyeztek at. Albizottsagai voltak minden jelentosebb varosban, igy Szentendren is.)
Dumtsa es felesege tagjai voltak a patronatusnak is. Nehany szegenyebb egyhazkozsegnek allandoan segitettek iskolaik fenntartasaban. Es ki tudna felsorolni
minden oly gyakori kisebb-nagyobb jotetemenyiiket? Dumtsa jo penziigyi szakember volt, de tulzottan bizott a penz ertekenek stabilitasaban. Sajat budapesti
negyemeletes hazat az (elso) vilaghaboru elott eladta, majd penzet ertekpapirokba
es reszvenyekbe fektette. (Ezek mar az 6 eleteben is problematikus ertekek voltak,
es a haborii utan teljesen jelentektelenne valtak.) Kulonben minden vagyonat jote-
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konysagi celokra hagyta es a Szava es a Duna innenso felen elo szerb nep legnagyobb jotevoinek egyike lett."
(A mar tobbszor idezett Stevan Camprag sok even at volt a Szentendrei Budai
Egyhazmegye jegyzoje. Szemelyesen ismerte Dumtsa Jenot. A szentendrei szerbseg az utobbi 40 evben cimii, 1941-ben keletkezett kezirata az lijvideki Vajdasagi
Muzeumban talalhato.)

A varos fobiraja, majd polgarmestere
Dumtsa Jeno tanulmanyainak befejezese es Szentendren valo letelepedese utan valosziniileg azonnal foglalkozni kezdett a varos kozugyeivel, ugyanis nevehez fiizodik a szentendrei nadas lecsapolasa. Ezt a munkat 1863-ban kezdtek meg, 6 viszont
csak 1868-ban lett Szentendre mezovaros fobiroja, 1872-ben pedig a rendezett
tanacsii varos elso polgarmestere. Ezen a poszton, miutan hetszer valasztottak meg,
egeszen 1903-ig marad. Nekrologjanak ismeretlen szerzoje azt mondja, hogy
Dumtsa Jeno szemelyesen vegzett sokoldalii agitaciot azert, hogy Szentendre rendezett magisztratussal ellatott varossa valjon. Egeszen biztos pedig, hogy Szentendre varosi statusat az 1871. evi X V I I I . torveny alapjan kapta, es az alispan 6sz-i
tonzesere a varos megkezdte igazgatasanak atszervezeset, vegiil 1872. aprilis 9-en
megvalasztotta elso polgarmesteret.

Hidny a varosi penztdrban
Dumtsa Jenore es az igazgatasi es penziigyi dolgokhoz valo viszonyara jellemzo,
hogy meg fobirokent szemelyesen vizsgalta at a varosi igazgatas szamlait, penziigyi konyveit es penztarat azzal a szandekkal, hogy a varosi magisztratus munkajat vilagos anyagi helyzettel kezdje meg. Peldanak okaert megemlitiink egy esetet
a varosi igazgatas atszervezesenek idejebol, amikor a varoska volt penztarosanak
szerencsetlensegere Dumtsa nagy hianyt fedezett fel.
A varosi tanacs ulesen, amelyet 1872. februar 24-en tartottak, az elnoklo fobiro, Dumtsa Jeno tudatja a gyiilessel, hogy a varosi penztar 1868. evi szamlait vizsgalva 4.734 forint 50 korona hianyt talalt, amely akkor keletkezett, amikor a penz-
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tart Hirsberg Balint kezelte. A penztaros a vasarolt tegla es fa arat ketszer konyvelte el mint kiadast, ugyanabban az evben.
Dumtsa azt javasolta, hogy az emlitett osszeget osszak ket fele: 3.400 es 1.344
forint 50 koronara, majd Hirsberg es felesege, Jiilia szamlajara konyveljek el, akik
kotelesek 10 ev alatt potolni ezt a hianyt, 6%-os eves kamat mellett, mert csak ily
modon lehet ervenyesiteni a varos koveteleseit.
A varosi tanacs 1872. augusztus 12-i iilesen Dumtsa Jeno, immar polgarmesterkent kozli, hogy a Hirsberg hazaspar 4.734 forint 50 koronat ero valtot allitott ki, de nem fizeti a kamatokat. Ezert a polgarmester koveteli, hogy Hirsberget
es feleseget a torveny szerint biintessek meg es kerjek fel oket, tegyenek eleget
kotelezettsegiiknek, kiilonben az egesz alaposszeget kifizetetlennek tekintik. Kesobb
a varosi igazgatas elarverezte Hirsberg hazat, es igy hajtotta be a volt penztaros
adossagat. Ebbol az esetbol latszik, hogy a lagy sziv meg tud kemenyedni, amikor
felmeri, hogy becstelen emberekkel van dolga.
Dumtsa Jeno polgarmestersegenek elso testiileti ulesen sok erzeket mutatott az
igazgatas es az iigyek lebonyolitasahoz. A varosi tanacs 1872. aprilis 22-i iilesen
eloszor a jegyzokonyv ervenyesiteserol dontott, majd hattagii bizottsagot valasztatott, amely a gyulesi jegyzokonyveket ervenyesiti majd.

Uj hivatali rend a vdroshdzdn
Az 1872. augusztus 12-i iilesen azt is meghataroztak, hogy a tanacs tagjai milyen
modon jelentkezhetaek vitara, ez pedig: a felallas.
Dumtsa inditvanyozta tovabba, hogy a varoshazan ket megiiresedett helyet
toltsenek be. Segedpenztarosnak Bruckmiiller Lipotot, imoknak Szaner Edvardot
javasoltak, es ezt a javaslatot el is fogadtak. A z addigi sokevi imokot, Bohuszlav
Endret felmentettek posztjarol, mert gyogyithatatlan „szenvedelye" (alkohol) miatt
gyakran van tavol munkahelyetol, habar jo es odaado hivatalnok.
A z iiles vegen Dumtsa Jeno elmagyarazta a tanacs tagjainak, hogy a varosi
hatarozat alapjan aprilis 20-an ulest tartott a varoshaza osztalybizottsagainak tanacsadoival es elnokeivel, amelyen a varosi tisztviseloket szakosztalyokba soroltak, es most a tanacsnokok valasztasat kell elvegezni.

15

Mezogazdasagi Szakosztaly. Elnoke: Csopor Gabor tanacsos, tagjai: Milic
Jovan jovedelemigazgato es Lefanti Gyorgy szamlavezeto imok. Tanacsnokok:
Sofric Lazar, Tihi Ignjat, Sartner Ignjat, Beslic Stevan, Kovacevic Josif, Tiro
Nikola, Nestorovic Georgije es Tuharszky Ferenc.

Tuharszky Ferenc varosi tanacsos, Dumtsa Jeno kortarsa

Penziigyi Szakosztaly. A ) Aktualis kerdesek alosztalya. Elnoke: Deim Pal tanacsos, tagjai: Zauper Istvan varosi iigyesz, Zauper Karoly penztaros es Lefanti
Gyorgy imok. Tanacsnokok: Breutner Gaspar, Tuharszky Ferenc, Margaritovic
Pavle, Sator Andras, Mandelbaum Leo, Piperkovic Petar, Apostolovic Josif es Tiro
Nikola.
Penziigyi Szakosztaly. B ) Visszamaradt penziigyi kerdesek alosztalya. Elnoke:
Palffy Richard tanacsos, tagjai: Zauper Istvan varosi iigyesz, Zauper Karoly penztaros es Lefanti Gyorgy imok. Tanacsnok: Nestorovic Georgije, Unger Jozsef,
Bilein Janos, Bobic Ilija, Krecarevic Marko es Baukovic Jovan.
Miivelodesi es Oktatasi Szakosztaly. Elnoke: Cvetkovic Josip szenator Tanacsnokok: Bimski Petar, Mircic Jovan, Apostolovic Josif, Popovic Aleksandar, Ignjatovic Jovan, Piperkovic Petar, Mandelbaum Leo es Nagy Jozsef
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Epitkezesi Szakosztaly. Elnoke: Szelvenyi Imre varoskapitany, tagjai: Mathajnics Janos memok, Lefanti Gyorgy imok. Tanacsnokok: Dimsic Jovan, Pajor Titusz,
Nagy Jozsef, Apostolovic Josif, dr. Knol Ferenc, Apostolovic Jovan, Pantovic
Georgije es Kovacic Josif
Katonai Szakosztaly Elnoke: Dumtsa Jeno polgarmester, tagjai: dr Knol
Ferenc foorvos es Panic Toma jegyzo. Tanacsnokok: Ignjatovic Jovan, Raobiczky
Andras, Nestrovic Georgije, Ilic Elek, Panis Petar, Breutner Gaspar es Sartner
Ignjat.
A vegen elhangzott, hogy az emlitett szakosztalyok iileseinek hatarozatai csak
akkor valhatnak jogerosse, ha a megvalasztott tanacsnokok tobbsege jelen van a
varos egyes szakosztalyainak tanacskozasain.
Ez a dokumentum ket okbol erdekes: bemutatja, mely szakosztalyokat szerveztek meg, es milyen modon allitottak ossze vezetesiiket. A felsorolt vezeteknevek
alapjan pedig lathatjuk az akkori elso varosi tanacs nemzetisegi osszetetelet.

A varos penziigyi helyzetenek megszildrditdsa
Dumtsa Jeno penziigyi hozzaertese lathato a kovetkezokbol:
Amikor az 1872. jiilius 13-i iilesen megallapitotta, hogy a varos teljes koltsege
40.448 Ft 78,5 koronat tesz ki es a szentendreiek a fbldesiimak 2.520 forintot
kotelesek fizetni az ado kiilon kivetese nelkiil, Dumtsa azt javasolta, hogy a Pesti
Hazai Elso Takarekpenztartol reszvenyeket szerezzenek, amelyeket nemreg
bocsatottak ki. A varosi tanacstol jovahagyast kapott ket reszveny megvasarlasara
Szentendre reszere azzal, hogy abban a pillanatban eladjak oket, amikor az ertekuk
megno.
Mar a kovetkezo iilesen azt javasolta, hogy a reszvenyeket adjak el, mert ertekiik annyira felugrott, hogy magasabb mar nem lehet. A varosi tanacs tobbi tagja
is valosziniileg jo kozgazdasz es penziigyi szakember volt es polgarmesteruk kepessegeibe vetett bizalmuk is nagy lehetett, mert javaslatat azonnal elfogadtak
azzal, hogy e penziigyi manipulacioval, melyet ok „iizletnek" neveztek, a varosi
penztamak legalabb 2.800 forinttal kell gazdagabbnak lennie. De Dumtsa Jeno akcioja minden varakozast feliilmiilt.
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A z 1872. oktober 23-i ulesen a polgarmester tudatja a gyulessel, hogy mindket
reszvenyt a Franco-Magyar Banknak adta el 5.370 Ft 80 koronaert, majd a Pesti
Hazai Elso Takarekpenztamal rendezte a reszvenyek es az eljaras koltsegeit 1.996
Ft 18 korona osszegben, a megmaradt penzt pedig 3.374 Ft 62 korona osszegben
a szentendrei takarekpenztamal betetkonyvre helyezte el.
Ugyanez ev szeptemberetol decembereig, Dumtsa vezetese alatt, meg egy
penziigyi akciot bonyolitottak le: 40.000 forint ertekii, az lin. „6nkentes allamkolcson ertekpapirjainak" valo eladasat. Ezeknek az ertekpapiroknak is magasabb voh
az ertekiik abban az idoszakban, Szentendret pedig a kifizetetlen adok szoritottak,
emellett a varosnak a Nemzeti Banknal voltak zalogba helyezett allampapirjai,
amelyeket ki kellett volna valtani. Ezert a varosi tanacs ligy dontott, hogy eladja az
allami kolcson ertekpapirjait. Ezen ismet sikeres akcio utan a varosi penztar 11.925
Ft 54 korona keszpenzzel lett gazdagabb.
Szentendre 1872-ben meg eladosodott volt, az 1873-as koltsegvetes marpozitiv merleget mutat:
A varos bevetele

51.561 Ft 67,5 korona

A varos kiadasai

43.281 Ft 75,0 korona

A varosnak megmaradt tobblet

8.279 Ft 92,5 korona

Tehat, nem egeszen ket ev alatt Szentendrenek polgarmestere vezetesevel
sikeriilt kifizetni adossagait, sot meg keresett is. A felsorolt, viszonylag apro penziigyi manipulaciok nemcsak Dumtsa iigyessegerol taniiskodnak, hanem vagyarol
is, hogy felemelje a varos gazdasagi erejet, amely a hires 18. szazad utan hanyatloban volt.

Segely a termeszeti csapdsok kdrosultjainak
Dumtsa Jeno, azonnal a szentendrei szoloskertek tonkremenetele utan 1886. Junius 27-en egy hiizassal, 44.000 forintert „6r6k idokre" kivaltotta a regalis jogokkal
biro foldesiiri foldeket.
Mit ir Stevan Camprag a szentendrei polgarmester ezen jelentos tetteirol?
„Dumtsa Jeno ket nagy tettevel irta be arany betiikkel nevet Szentendre torte-
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netebe, ezek pedig: lecsapoltatta a koriilbeliil 400 kat. lioldnyi kozsegi retet es torleszteses kolcsonnel megvette a 2.094 kat. lioldnyi szentendrei erdot a Zichy
csaladtol. A meddo es egeszsegtelen ret lecsapolasaval es csatomazasaval a varos
elsorangii termofoldet nyert, amelyet kis parcellak formajaban haszonberbe adott,
foleg a varos szegenyeinek. Beloliik itt viszonylag tobb van, mint barhol masutt,
igy ez a fold, amiota a filoxera tonkretette a szolokerteket, a szegenyek szamara
aldas.
Emlitettiik mar, hogy a retek lecsapolasa 1863-ban kezdodott meg, de 1875ben meg mindig dolgoznak a fdldteriilet mocsaras reszenek lecsapolasan, amelyet
„saros tonak" (blatnjavo jezero) neveznek, 1882-ben pedig a nadast is lecsapoljak.
Ezen kiviil Dumtsa Jeno vedotolteseket is emeltetett a Duna felol.
A szentendrei erdok feliigyeletet ligy szabalyoztak, hogy egy foerdesz torodott
veliik, a varos szegenyeinek pedig joguk volt ahhoz, hogy hetente ketszer, szerdan
es szombaton, fat gyiijtsenek az erdokben.
Meg a filoxera pusztitasa elott termeszeti csapasok siijtottak Szentendret.
1875-ben szinte minden szoloskertet elvert a jegeso. Mivel a rossz idojaras, jegesovel es jeggel, az elozo evekben is gyakran tonkretette a szolotoket, a biztositotarsasagok nem akartak biztositast kotni rossz idojaras ellen. Igy ez a balszerencse
kozvetlenijl veszelyeztette a szentendreiek penztarcajat.
Hogy erzekeljiik, mekkora teruleten pusztitott a rossz idojaras es a filoxera,
kozoljiik az 1870-es foldbirtokokrol sz616 hivatalos statisztikai adatokat:
A szentendrei hatar osszesen 7.164 kat. hold foldet foglalt magaba.
Ebbol:

szolokert

1.868 kat. hold

szantofdld

1.254 kat. hold

ret

351 kat. hold

legelo

832 kat. hold

erdo
nadas

2.057 kat. hold
162 kat. hold

varosi foldbirtok kertekkel,
utakkal, vizmosasokkal es
hasznalhatatlan sziklas
reszekkel

700 kat. hold
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Stevan Malac (Malaty Istvan) szenator, Dumtsa Jeno kortarsa

Nem sikerult dokumentumot talalnunk arrol, hogy a varosi tanacs milyen
intezkedeseket tett abban az idoben, amikor a filoxera tonkretette a szoloskerteket.
(Doha Kldra Szentendre tortenete irdsos emlekekben cimu konyveben /1981/ taldlunk erre vonatkozo adatokat. — A szerk.)
Egy jegyzokonyv arrol tanuskodik, hogy a varosi tanacs, amennyiben modjaban allt, segitett a karosultakon. Egy termeszeti csapas utan Izbegen 6t haz egett
le, ezek koziil negynek nem volt biztositasa. Dumtsa Jeno az 1874. majus 7-i iilesen
a varosi igazgatasnal azt inditvanyozta, hogy a biztositas nelkiili hazak tulajdonosainak penzbeni segelyt nyujtsanak es hangsiilyozza, hogy ezek szegeny emberek.
Ekkor Marcicevic Jakovnak, Mirajsz Istvannak, Firszt Samsonnak es Popovic
Gavrannak nyiijtottak segelyt 25 Ft ertekben.

Dumtsa Jeno alapitvanyat
Jellemzo Dumtsa Jenore, hogy elso alapitvanyait 1883-ban es 1884-ben hozta letre
a Szerb Egyhazkozsegnel, abban az idoben, amikor a filoxera nagyban pusztitotta

20

a szentendrei szoloJcertelcet, es amikor a lakossag, amely a szolobol es a borbol elt,
elszegenyedett.
Mint a Szerb Egyhazmegye elnoke 1883-ban a bizottsag iilesen felolvasta
alapitolevelet, amelyben a kovetkezoket mondja: „halamnak jeleiil a bizalomert,
amelyet a megye irantam mutat, egy 500 forintos, 5%-os jaradekkal jaro valtot
nyujtok at, amelynek rendeltetese a kovetkezo:
„Az alapitvany neve legyen: Dumtsa Jeno es Petronella Alapitvanya.
Minden evben, karacsony elonapjan, december 24-en a 25 forintos eves kamatot egy szegeny, becsuletes lanynak, helybelinek atadni, vagy egy tanulonak, helybelinek, aki masutt tanul.
Minden evben az osszeget csak egy szemelynek adjak at. A z egyhazi bizottsagnak van joga ahhoz, hogy a kamatot odaitelje. A z igazsagos dontest egybehangzoan kell hozni, ellenkezo esetben engedelyeztetni kell az Egyhazmegyei Kozigazgatasi Bizottsagnal.
Ha az az eset allna fenn, hogy nines kinek az osszeget odaitelni, abban az evben ezt az osszeget iskolai celokra kell forditani."
A jegyzokonyv a legmelegebb hala kifejezesevel vegzodik. 1884 elejen a bizottsag az alapitolevelet az egyhazi tanacs ele teijeszti, amely ezt a legkedvezobben
tudomasul veszi.
A kovetkezo evben ujabb alapitvanyt hoz letre:
„A megye iranti lojalitasombol a helyi takarek 10 reszvenyet es 50 forintot
adok at a kovetkezo rendeltetessel:
1. A z alapitvanyt a kovetkezo nev alatt kezeljek: Dumtsa Jeno es Petronella
Alapitvany.
2. Az alaptoket sosem szabad elkolteni.
3. A kamatot minden evben Szent Miklos (Sveti Nikola) unnepen egy becsiiletes, szegeny lanynak, vagy egy szegeny ozvegynek adjak.
4. Ha a kamat 25 forintnal magasabb lenne, a tobblet a helyi pravoszlav iskolanak jar.
5. A bizottsag joga, hogy a kamatot odaitelje egybehangzo dontessel, ellenkezo esetben a kozigazgatasi bizottsag engedelyezesetol fiigg.
6. Ha egy evben nem lenne kinek a kamatot odaitelni, a teljes osszeget iskolara kell kolteni."
A testiilet ezert az alapitvanyert is a legmelegebben halas jegyzokonyveben.
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E ket hagyatek alapjan, a karacsonyi alapitvanyt 1884-t61, a Szent Miklos-napi
alapitvanyt pedig 1885-t61 itelik oda. Ettol kezdve a karacsony elotti napot es Szent
Miklos napjat sokkal iinnepelyesebben kezdte megiilni sok halas ozvegy gyermekeivel, mint pi. Cvetkovic Jos, Hajdzan Jelena, Gaicki Jelena, Sevic Saveta, Avakumovic Ana, Apostolovic Jelena, Persic Ana, Batnic Marija, Petrovic Pelagija,
Durkovic Ljuba es masok.
De Dumtsa Jeno es Petronella 1893-ban panaszt tesz az Egyhazmegyei Bizottsagnal, hogy az alapitvanyokat nem az alapitolevelek szerint kezelik, azaz, hogy
evente csak egy szemelynek iteljek a kamatot.
Panaszukra a bizottsag allitja, hogy evente csak egy szemelynek ad segelyt.
Pedig nem mindig tartotta magat ehhez az elvhez, mert 1889 ota a karacsonyi alapitvany kamatait ket ozvegynek adtak, a Szent Miklos-napi alapitvany kamatait
pedig, 1891-t61, szinten ket nonek iteltek. Ahogy teltek az evek, a meghatarozott
osszeget egyre gyakrabban harom, sot negy szemelynek adtak. A z alapitvanyokra
sulyosodo nyomas oly nagy volt, hogy Dumtsa Jeno az elso vilaghaboru elott,
1912-ben meg egy alapitvanyt hozott letre, Szent Gyorgy napjan (Durdevdan), 1000
korona ertekben. A 35 koronas eves kamatokat az ozvegyeknek majus 5-en osztottak.
Ezt a hagyateki levelet 1912. majus 4-en olvastak fel az egyhazbizottsagi ulesen. Ebben Dumtsa Jeno es Petronella, boldog hazassaguk 50. evforduloja alkalmabol, a kovetkezoket rendeltek:
„ 1. A Preobrazenska-templom alapjanak 1000 K .
2.

A z Iskolai Alapnak 1000 K .

3. A Szegenysegi Alapnak 1000 K . azzal, hogy a kamatokat minden evben
majus 5-en egy szegeny csaladnak vagy ozvegynek iteljek.
4.

Hozzajarulas a Pozarevacka-templom javitasara 500 K .

5. Hozzajarulas az izbegi templom javitasara 500 K . "
A fent emlitett celokra, Dumtsa hatarozata alapjan, a Szerb Bank budapesti reszlege mar 1912. majus 11-en az Egyhazkozsegnek atutalasokat eszkozol.
De Dumtsa, az Egyhazkozsegen keresztiil, az emlitett alapitvanyok mellett is
segitett. Peldaul adataink szerint az izbegi szegenyeknek 50 Ft segelyt adott 1888ban, 1893-banes 1904-ben.
E z a penzbeni segely es a hagyatekok kizarolag Szentendre szerb lakossaganak szoltak. De Dumtsa, mint minden szentendrei sokevi varosatyja, nemzeti es
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felekezeti hovatartozasra valo tekintet nelkul, a magisztratuson keresztiil kulonb5z6 alapokat is letrehozott minden szegeny megsegitesere.
(Az 1917. Junius 7-i testiileti iiles fennmaradt jegyzokonyve szerint Dumtsa
Jeno szegenysorsu dzvegyek javdra tett alapitvdnydnak rendelkezesre dllo 22 korona 50filler kamatdt dzv. Urbenek Jakabnenak adomdnyozta a kepviselo-testiilet.
~ A szerk.)

A millennium
Dumtsa Jeno patriotizmusa a millenniumi unnepseg es Kossuth Lajos sziiletesenek
100. evforduloja alkalmabol rendezett varosi iinnepsegek soran nyilvanult meg.
Mindket iinnepsegnek kizarolag magyar nemzeti jellege volt es a magyarok
tortenelmehez kapcsolodtak.
A magyar allam ezredik evfordulojat, a millenniumot 1896-ban iinnepeltek. A
magyarok joggal lehettek biiszkek arra, hogy ezereves tortenelmiik soran kivivtak
feimmaradasukat Europa kozepen. De Banffy Dezsonek, a magyar soviniszta es a
mindenaroni magyarositasi politika legismertebb alakjanak a kormanya nem a
magyarok miiltjat iinnepelte, hanem kihasznalta az alkalmat arra, hogy bebizonyitsa: csak a magyar „faj" az allamalapito. E z ellen a politika ellen, mas politikusok mellett, legerosebben a kisebbsegi orszaggyulesi kepviselok es a munkasosztaly
kiizdott, de az akkori uralkodo osztaly ahhoz a koncepciohoz ragaszkodott, hogy
a soknemzetisegii Magyarorszagon csak egy igazi tortenelmi nemzet letezik: a magyar A tobbi nem tortenelmi, csak masodrangii nemzet. Abbol az elvbol, hogy mas
egyeb tortenelmi nemzeteket nem ismer el, az akkori uralkodo osztaly azon torekvese adodik, amely a soknemzetisegii Magyarorszagbol homogen, monolit orszag
letrehozasara iranyult.
Ilyen politikai hangulatban, az orszag sziveben elve, hiisz kilometemyire a
magyar fovarostol, Dumtsa Jeno megmutatta kivalo diplomaciai keszseget es minden nacionalista koncepcio feletti allasfoglalasat. 6 egyarant iinnepelte a magyar
miiltat es a szerb es mas nem magyar nemzetiseg miiltjat is, az ossznemzeti iinnepet kihasznalva, hogy a magisztratusnal segelyalapokat hozzon letre.
A varosi tanacs rendes ulesen 1896. februar 27-en inditvanyozta, hogy a nemzeti iinnepek alkalmabol, Magyarorszag ezereves fennallasanak emlekere, hozza-
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nak letre egy 3.000 Ft-os alapot a varosi hivatalnokok es szolgak nyugdijara, es ezt
oly modon kell megvalositani, hogy az elmult evi varosi tobbletekbol, amelyek
9.000 Ft-ot tesznek ki, ideiglenesen 3.000 Ft-ot kiilonitsenek el, es ezzel letrehozzak „Szentendre Varosanak Milleniumi Alapitvanyat". Javaslatat egybehangzoan
elfogadtak.
1896. majus 9-en Szentendren rendkiviili iinnepi iilest tartottak a millennium
alkalmabol, melyen Dumtsa Jeno beszedet tartott az egesz varosi vezetes elott. Beszede utan bejelentette, hogy a varos letrehozta a 3.000 forintos Millenniumi Alapot, azaz 800 forintot a nyugdijbiztositasra, hogy a varosi penztarbol 160 forintot
helyeztek at potlekkent a megyei alaphoz es hogy Szentendre sajat koltsegere egy
kiildottseget allit ki, amely kepviseli a varost a megyei iinnepsegen, Junius 8-an.
Ezutan a kovetkezo hatarozati javaslatokat terjesztette elo:
1. Vasamap, majus ho 10-en reggel 5 orakor jelentse szaz mozsarloves ziigasa az iinnepnapot.
2. Majus ho 10-en reggel jarja be a tiizoltoi zenekar a varost.
3. Majus ho 10-en fel 9 orakor gyiilekezzenek a kepviselo testulet tagjai es a
varosi tisztviselok a varoshazan, testiiletileg elindulva a reformatus templomban 9 orakor, a romai katholikus templomban 10 orakor, a gorog keleti
templomban 11 orakor tartando halaado istentiszteleten reszt vesznek.
4. Este 8 oratol kezdve vilagittassek ki a varos illetve ennek foutczai.
5. Este "^9 oratol '"11 oraig legyen terzene a foteren a tiizoltoi zenekar altal.
6. Szavaztassek meg — az evenkenti koltsegvetesbe felveendo hatvan forintnyi osszeg, a mely millenaris osztondij czimen egy helybeli sziiletesii es
illetosegu — a fovaros egyik gymnasium vagy polgari iskolaba jaro, jol tanulo novendeknek evenkint kiszolgaltassek.
7. Szavaztassek meg a tiizoltok reszere otven forint, hogy a Majus ho tizediket megiinnepelhessek, illetve hogy ezen osszeggel legjobb belatasuk szerint rendelkezhessenek.
8. Szavaztassek meg a varos szegenyalapjabol otven forint, tiz szegeny
ozvegyasszony kozott leendo kiosztas vegett.
9. Szavaztassek meg a varos szegenyalapjabol otven forint a varosi szegenyek
kozott leendo szetosztas vegett.
10. A varosi tisztviselok es alkalmazottak nyugdijaztatasanak eseten, a jelen
ev szamittassek haromszorosan.
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11. A varoshazan kituzott zaszlo folyo evi Junius ho 9-ig maradjon kituzve.
12. Szereztessek be a „honfoglalast" abrazolo kep a varoshaz nagytermenek
diszitesere.
13. Ultessiink emlekfakat ugy a varoshaz udvaran, mint a varos also reszen
levo keresztnel, nemkulonben az Urban (Orban—A

szerk.) keresztnel.

14. Helyeztessek el a varoshaz falan egy marvanytabla, melyen a varos kozonsegenek hazank ezereves fennallasa felett erzett orome aranybetiikkel
bevesve legyen megorokitve.
(A szdveget a korabeli jegyzokonyvbol vettiik at. A marvanytabla a varoshaza
fdldszinti folyosojdn, a penztar fdlott lathato, felirata: Szeretett drdga hazank,
Magyarorszag ezer eves fennallasa emlekere Szent Endren 1896-ik evi Majus ho
9-en. Szent Endre varos kozonsege. - A szerk.)
Minden pontot altalanos helyeslessel elfogadnak es elhatarozzak, hogy pergamenpapiron orokitik meg ezt az iinnepi iilest, a jegyzokonyvet minden tanacsnok
alairja, ezutan pedig a dokumentumot a varosi vasladaba zarjak — orok emlekul.
( A piros vaszonba boritott jegyzokonyvet a Pest Megyei Leveltar orzi.)
Kossuth Lajos sziiletesenek 100. evfordulojan, Dumtsa Jeno a Varosi Tanacs
iilesen, 1902. szeptember 16-an inditvanyozta, hogy Kossuth sziiletesnapjat szeptember 19-en iinnepeljek meg es javasolta, hogy a Varosi Tanacs a kovetkezo donteseket hozza:
„a) A z eddigi Budai utcat nevezzek Kossuth Lajos utcanak es a korabbi
Kossuth utca a »Regi Kossuth Lajos utca« nevet kapja.
b) A varoshazan harom napig lebegjen a nemzeti zaszlo, megpedig: szeptember 19-en, 20-an es 21-en.
c) A varos lakosai gondoskodjanak arrol, hogy szeptember 19-en, este 7 es 9
ora kozott minden ablak ki legyen vilagitva, es ez a kozepiiletekre is vonatkozzon.
d) Szavazzanak meg 1000 koronat a varosi penztar terhere a »Kossuth Lajos
Alapitvany« reszere. Ezen alapitvany kamataibol a varos szegenyeinek
osztanak majd segelyt minden evben szeptember 19-en."
A felsorolt javaslatokat egybehangzoan megszavaztak, es elhataroztak azt is, hogy
az iinnepsegen, amelyet a „varosi tarsasag" rendez, a kovetkezo tanacsnokok vesznek reszt: Petrovic Jovan kozjegyzo, dr. Weisz Armin varosi orvos, Pozna Mihaly
es Korpacsi Janos.
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Alapitvanyi oklevel 1914-b61 Dumtsa Jeno es felesege arckepevel

Ugyanezen az ulesen Dumtsa Jeno sajat jovedelmebol 1.050 koronat ajandekozott a varosi penztamak azzal, hogy 200 koronat az ev vegen a Tiizolto-egyesiiletnek osszanak ki.
A ket emlitett nemzeti iinnep kozott, 1897-ben Dumtsa Jeno sajat jubileumanak alkalmabol, polgarmestersegenek 25. evfordulojara 200 forintot adomanyozott a szerb iskolanak es az arvahaznak is.
Az 1897. augusztus 30-i ulesen Dumtsa ligy rendelkezett, hogy a varosi alapitvanyok 500 forintos ertekpapirjainak kamataibol a szentendrei felekezeti iskolak
diakjait jutalmazzak meg, es pedig: 1898-ban a romai katolikus, 1899-ben a szerb
pravoszlav, 1900-ban a reformatus es 1901-ben az izraelita altalanos iskolabol.
Ezt a sorrendet szemmel lathatoan tiszteletben tartottak, mert az egyhazbizottsag ulesenek jegyzokonyvebol megtudhatjuk, hogy a fent emlitett alapitvanyokbol
haromjutalmat osztottak ki a pravoszlav iskola tanuloinak. A z elso es legjobb diak
25 forintot, a masodik 15-6t, a harmadik 10 forintot kapott.
1900-ban Dumtsa Jenonek at kellett helyeznie egyes ertekpapirjait az egyik
bankbol a masikba, amely fel szazalekkal kisebb kamatot adott (4,5 %-ot). Ezert
azonnal tudatja a varosi tanaccsal es mindazokkal, akik addig jutalmat kaptak 100
koronas, illetve 50 koronas kamatokbol — meg kell elegedniiik 90, illetve 45 koronaval. (Egy szegeny lany a varosbol, a romai katolikus leanyiskola, a varos jo
tanuloja es az ozvegyek.)
Az alapitvanyok mellett, melyeket Dumtsa Jeno az egyhazmegyenel es a
szentendrei varoshazan hozott letre, egyik legnagyobb es legismertebb hagyateka
a „Dumtsa Jeno es Petronella Alapitvany Szentendren" a Privrednik szamara.
Dumtsa 1909 es 1914 kozott osszesen 52.000 koronaval gazdagitotta az alapitvanyt, A Privrednik halajanak jeleul egy kis plakat formaban alapitolevelet nyomtatott Dumtsa Jeno es Petronella arckepevel.
E kivalo hazaspar jotekonykodott meg Szentendren kiviil is, de mint ahogy
ezek az akciok nem tartoznak e munka keretei koze — ez iranyban nem is vegeztunk kulon kutatasokat.
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Dumtsa Jeno nyugalomba vonul
Dumtsa Jeno 1902. aprilis 20-an „romlott egeszsegi allapota miatt" bejelentette
lemondasat es a Varosi Tanacstol nyugdijaztatasat kerte. Kerelmet elvben elfogadtak, de megis meg egyszer, a testiilet 1902. oktober 25-i iilesen egyhangii felkialtassal polgarmesterre valasztottak, hogy bizonyos ugyeket veghez vigyen. A varosi igazgatas nehezen bucsuzott tole. Vegiil 1903. Junius 28-an elhatarozta, hogy
augusztus elsejetol nyugdijazzak, es hogy polgarmesteri posztjan az addigi varosi
kapitany, Stevan Maksimovic kovesse.

Stevan Maksimovic (Maximovich Istvan) varoskapitany, 1904-t61 1913-ig polgarmester,
Dumtsa Jeno kortarsa

Dumtsa Jeno 35 evig volt a varos elen. Nyugdijba 26 ev es 7 honap elismert
szolgalati idovel ment (a millenniumi evet haromszor szamitottak), ami azt jelenti,
hogy 12 evig ingyen dolgozott Szentendre es lakosainak joleteert.
Stevan Camprag azt irja, hogy Dumtsa, „mint sokevi polgarmester nem lelkesedett azert, hogy Szentendret vonzova tegye az idegenek szamara, amely istenadta csodalatos fekvese es a fovaros kozelsege miatt predesztinalva lenne azok
nyaraltatasara, akik a fovaroshoz kotodnek" es a Budapesten dolgozo hivatalno-
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kok es munkasok lakasara, „mert ez az oslakos szerbek es dominans helyzetiik
hatranyara lenne. Ezert inkabb hagyta varosat jobb kozvilagitas nelkul, utak es jardak nelkiil (azok neha a karlovaci jardara hasonlitottak), egeszseges viz, kozepiskola es egyeb kenyelmessegek nelkul, amelyeket az idegenek megkovetelnek es
amelyek vonzzak oket..."
Stevan Camprag ilyen minositesevel nem tudunk egyeterteni, mindenek elott
azert nem, mert egyoldalii. Igaz, az emlitett dokumentumok megerositik, hogy
Dumtsa Jeno szerbnek erezte magat es mint ilyen, leginkabb a lakossag szerb, pravoszlav reszet segitette. Ezt azert is tette, mert a szerb lakossag Szentendren kisebbsegben volt, 6 pedig eleg gazdagnak es tehetsegesnek erezte magat ahhoz, hogy
megmentse ezt a lakossagot a nelkiilozestol es segitse a fiatalabb nemzedeket abban,
hogy mesterseghez vagy tudashoz jusson.
Dumtsa a szerb lakossagnak mind hosszabb es biztosabb fennmaradast szeretett volna biztositani abban a varosban, amelyet a 18. szazadban oseik penzebol es
igyekezetevel epitettek fel. Ugyanakkor egesz lenyevel azon dolgozott, hogy Magyarorszag kedvezotlen nacionalista hangulataban a soknemzetisegii Szentendren
kialakitsa es megtartsa a vallasi es nemzerisegi tiirelmesseget es a polgarok egyenjogiisagat minden tekintetben.
Pentosan boles politikajanak, amellyel a varost es lakosait vezette, koszonheto, hogy Szentendre kulonbozo nemzetisegu es vallasu lakossaga abban az idoben a legnagyobb egyetertesben elt. A szerb kisebbseg meg a huszadik szazad elejen is dominans helyzetben volt Szentendre polgarsaga kozott. Dumtsa Jeno szentendrei szerb generaciqja egyseges volt elhatarozasaiban es tetteiben. Mas nemzetek
irant toleransan es nagyon szerenyen elt, hogy kepessegeihez es anyagi helyzetehez merten segitse a varost es annak szegenyebb reteget. E z az egesz lakossag
mely tiszteletet vivta ki.
(1891-ben Szentendren 765 haz allt es 4260 lakosa volt; ebbol magyar 1124,
nemet 1187, szlovak 1004, es 815 szerb. Felekezeti hovatartozasuk szerint a lakossagbol 3219 volt romai katohkus, 595 pravoszlav, 186 reformatus es 176 zsido. —
A Pallas Lexikon szerint.)
Ami pedig Szentendre varosanak elmaradottsagat illeti, megjegyeznenk, hogy
Dumtsa Jeno elso polgarmesteri tevekenysegei kozott iigyelt arra, hogy a szentendrei utcakat kikovezzek. Ezt 1874-ben vegeztek el. Ha az elobbiekben valamelyest megismertuk Dumtsa Jeno jellemet es termeszetet es mindenekelott taka-
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Diszalbum. A varos vezetoinek ajandeka Dumtsa Jenonek, nyugdijba vonulasa alkalmabol

If
a-^renca lJ«i«cf rend Uva^ja, sib.

35 evi h.^ e.* crcdmcni^tcLjesr''
muH.d<ics utatu tortenb
nyu^aUjfn.ba vonuLisa/
s»efetete jcLaiL

A diszalbum elso oldala

rekossagat es celiranyos befekteteseit mindig a legszuksegesebb javitasokba vagy
epitkezesekbe, akkor nem varliatjuk el tole, hogy 35 evi polgarmesteri mandatuma
alatt kicsereli az utak es jardak koveit.
Nem ismeretes, mikor vezettek be az elektromos aramot Szentendrere, de
tudjuk, hogy Pest 1864-ben kapott gazvilagitast, aramvilagitast pedig 1893-ban
azzal, hogy a 20. szazadot teljes megvilagitasban varja meg. Szentendre semmikepp sem tudta e tekintetben Pestet megelozni.
A Buda es Szentendre kozotti vicinalis vasiit kiepitesevel 1887/1888-ban, amely
a nehany oras utazast mindossze egy orara roviditette le, a lakossag elszivargasat
nem lehetett megallitani, sem pedig megakadalyozni. Ezt Dumtsa Jeno is tudta, aki
nagyon realisan ertekelt minden lij helyzetet. Ha a sokszinii Szentendre kikovezett,
kanyargos utcaival vonzotta a fovaros lakoit, Budapest is vonzo volt a szentendreiek
szamara, akik most mar konnyebben adtak el mezogazdasagi es ipari termekeiket
Magyarorszag fovarosaban. Feljegyeztek, hogy 1887-ben Szentendrenek mar vannak fejlett iparagai es kereskedelme. Asztalosai es kalaposai leggyakrabban Budapesten adjak el arujukat, 36 szentendrei bolt pedig kiilonfele termekekkel, nem
szamitva a borkimeroket, jo iizleteket kot.

Utcdt neveznek el rola
Hogy a szentendrei polgarok es varosatyak mennyire becsiiltek Dumtsa Jenot, a
halanak kiilonbozo kifejezeseibol es munkajanak elismeresebol vonhato le. Meg
eleteben, polgarmestersegenek 25. evforduloja alkalmabol, 1897-ben a fobb szentendrei utcak egyiket rola neveztek el. Meg ma is lathato az eredeti kolap a „86.
szam Dumcsa utcza 1897" felirattal a mai Dumtsa Jeno utca 2-es szamu haza falan.
A Szerb Egyhazkozseg Szentendren 1909-ben elkeszittette Dumtsa Jeno arckepet. A kep kidolgozasat Harmat professzorra biztak 600 K ertekben.
Nagyboldogasszony napjan, az istentisztelet utan, 1909. augusztus 15-en az
unnepi gyiilesen megtortent a portre bemutatasa. A jegyzokonyvben megemlitik:
„A gyiilesterem tele volt bizottsagi tagokkal, tanacstagokkal es vendegekkel, igy
teljesen lehetetlen volt megallapitani a jelenlevok szamat." A megjelentek kozott
magas rangii vendegek is voltak: Lukijan Bogdanovic szerb patriarka, Ilarion
Zeremski kanonok, a karlovaci papnovelde tanara, singellus Makarije Gavrilovic,
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a patriarhatus konyvtarosa es Maksimilijan Hajdin, konzisztoriumi jegyzo. A gyiilest Nikola Krecarevic nyitotta meg, az iinnepi beszedet pedig Stevan Camprag esperes tartotta, aki a nagy jotevo minden erdemet felsorolta.

Dumtsa Jeno halala
Dumtsa Jeno 79 eves koraban, 1917. majus 29-en hunyt el. Elhalalozasat kovetoen, majus 31-en rendkivuli kepviselo-testiileti iilesen meltattak erdemeit. Egyiittal
bizottsagot alakitottak, amelynek az volt a feladata, hogy dn Antolik Arnold polgarmester vezetesevel hivatalosan kepviselje Szentendre Varos Tanacsat a temetesi szertartason. A bizottsag tagjai voltak: Margaritovic Belizar, Fadgyas Janos,
Kada Mihaly, Szikszai Sandor es Schaffer Agoston.
A szertartas alkalmabol a Saboma-templom telis-tele volt az iskolakat es az
egyesiileteket kepviselo delegaciok tagjaival es a varos polgaraival.
A gyaszbeszedet Vasa Huzvik szentendrei plebanos tartotta. Dumtsa Jenot dr
Georgije Zubkovic budai esperes, valamint Szentendre es a komyezo telepiilesek
pravoszlav papjai a szerb ortodox vallas szertartasa szerint a Saboma temetojeben
temettek el, ahol a mai napig is nyugszik.

Dumtsa-hagyatek az ujvideki muzeumokban
Annak koszonhetoen, hogy Dumtsa Jeno ozvegye, Petronella Ujvidekre koltozott,
az ujvideki Varosi Muzeum es az ujvideki Vajdasagi Muzeum Dumtsa Jeno azon
szemelyes targyait is orzi, amelyeket Szentendre polgaraitol es varosatyaitol kapott ajandekba.
Dumtsa Petronella ferjenek halala utan testverevel, Annaval, Pacaris Jovan
szentendrei tanar es plebanos ozvegyevel elt egyutt. A z elso vilaghaboru utan
testverevel es annak vejevel, dr Dimsic Aleksandarral, a semmitoszek kesobbi
elnokevel Ujvidekre koltoztek. Mivel Dumtsa Jeno minden vagyonat ertekpapirokba es reszvenyekbe fektette, amelyek az elso vilaghaborii utan ertektelenne
valtak, Petronellanak semmifele anyagi Java nem maradt. Ezert Szentendre nyugdijat itelt neki, amelyet magyar allampolgarkent elete vegeig megkapott. (A kep-
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viselo-testulet 94/1917. szamii hatdrozataval Dumtsa Jeno dzvegyenek evi 1800
korona ozvegyi nyugdijat dllapitott meg. Kiilon rendelet hidnydban a szdmitds
alapjdul Dumtsa Jeno tenyleges szolgdlatban utoljdra elvezett 4.100 koronds evi
javadalma szolgdlt. Kesobb, 1937-ben a testiilet hozzdjdrult, hogy dzv. Dumtsa
Jenone — kerelmere — 112 pengo 16 filler havi nyugdijat es 42 pengo 96 fillert
kiilfdldon, Ujvideken elvezhesse. — A szerk.) Magas kort elt meg, 95. eleteveben
halt meg 1943. Junius 24-en. Ujvideken temettek el az Almasi temetoben. 1980ban foldi maradvanyait a regi Petrovaradini temetobe helyeztek at, ahol a Dimsic
csalad sirkamrajaban nyugszik.

Ezust dohanyszelence Dumtsa Jeno monogram] aval

Az lijvideki Varosi Muzeum Dumtsa Jeno valosziniileg legkedvesebb targyat
orzi: egy ovalis, ezust dohanyszelencet. A szelence alja es fedoje domboria, a fedojen pedig egy ovalis medalion talalhato Dumtsa Jeno gravirozott monogramjaval.
Ezt a szelencet niello technikaval keszitettek Becsben 1872 es 1903 kozott. A
mester „R.N." jele is megtalalhato rajta.
A Vajdasagi Muzeum egy nagyon ertekes iroeszkozkeszletet oriz, amelyet
1896-ban keszitettek Becsben, a G P miihelyben, ontott, vert es cizellalt eziistbol.
Ez Szentendre lakosainak ajandeka Dumtsa Jeno polgarmestemek 25 eves jubileuma alkalmabol.
A keszlet tiz targybol tevodik ossze: rokoko diszitesii tintatarto, talpazatan ket
amorettoval. A tintatarto ketoldalt egy-egy kartussal van diszitve. Az egyik kartuson Dumtsa Jeno gravirozott monogramja talalhato, a masikon pedig egy gravi-
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rozott ajanlas: „DUNTSA JENO polgarmester umak 25 eves jubileuma alkalmabol
Szentendre varos kozonsege 1872-1897." ( A becsi gravirozo tevesen irta le Dumtsa
vezeteknevet: az M betu helyett N-t irt.) A keszlet tobbi darabjai: ket rokoko diszitesii gyertyatarto, egy-egy szivacstarto. Amor alakii pecsetnyomo, papirvagokes.
Amor alakii itato, gyufatarto es hamutal.

Eziist tintatarto. Szentendrei polgarok ajandeka Dumtsa Jenonek
25 eves polgarmestersege alkalmabol

Az emlitett jubileum alkalmabol a szentendrei asszonysagok Dumtsa Jenonek
egy szep szeket ajandekoztak, amelyet sajatkeziileg keszult gobelinnel hiiztak at,
amelybe Szentendre cimeret szottek bele. E z a szek a masodik vilaghaboru ideje
alatt megsemmisiilt. Nem maradt belole egy darabka sem.
A Vajdasagi Miizeum kultiirtoteneti taraban egy kivalo szepsegii albumot oriz,
amelyet Dumtsa Jeno nyugdijaztatasa alkalmabol ajandekba kapott munkatarsaitol, a szentendrei igazgatas vezetoitol.
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A ket ozvegy nover (balrol jobbra): Petronella es Anna az 1930-as evek kozepen Ujvideken
Fenykep az Apatini csalad tulajdonaban

A z albumot nagyon reszletesen es gondosan dolgoztak ki a Morzsanyi konyvkotonel, Budapesten. Mindenfele szempontbol iparmuveszeti mestermunka. Nem
ismeretes, hogy e szepen komponalt miinek ki keszitette a tervet, de olyan miivesz
volt, aki jol ismerte a korabbi stilusokat es az anyag technikai formalasat.
Az album kotese kek borbol van. Az elso boritolap ugy kesziilt, mint egy sokszinii keret keppel. A dominans kozepso reszt Szentendre cimere foglalja el (felprofilbol egy feher barany all zold mezoben eziistkeresztes voros lobogot tartva).
A cimert temperaval festettek es atlatszo kaucsukkal (vagy iiveggel?) fedtek le,
amelyet ovalis keretben helyeztek el, korotte a diszites alrokoko stilusban kesziilt,
rokajokkal. A hatso boritolapon negy cizellalt diszgomb-lab talalhato fembol. Mindket belso oldalat aranysarga ripsszel beleltek. A gerincet hat bordaval mezokre osztottak. A z albumot plasztikusan kidolgozott femkapoccsal lehet zami.
Az album elso oldalan, kalligrafikusan megrajzolt betiikkel a kovetkezo rovid,
de velos dedikacio all, magyar nyelven: „Nagysagos Dumtsa Jeno ur a Ferencz
Jozsef rend lovagja, stb. Szentendre rt. varos erdemdus Polgarmesterenek 35 evi
hii es eredmenyteljes miikodese utan tortent nyugalomba vonulasa alkalmabol
mely tisztelete es oszinte szeretete jeleiil a varos tisztikara 1903."
Az album oldalain fenykepek sorakoznak, alattuk pedig a varosi igazgatas
szemelyisegeinek sajatkezii alairasai 1903-b61. ( A nem magyar anyanyelviieke
magyar valtozatban is.)
Fontossaguk szerint fenykepeik a kovetkezo sorrendben allnak: Maksimovic
Stevan (Maximovich Istvan) varoskapitany, Tuharszky Ferenc varosi tanacsos,
Stefan Malac (Malaty Istvan) szenator, Jovan Petrovic (Petrovich Janos) fojegyzo,
Szaliczky Dezso aljegyzo es kozsegi biro, Fadgyas Rethei Janos varosi iigyesz, dr
Cseby Antal varosi foorvos, dr Weisz Armin varosi orvos, Leitner Samu szamlaviv6, Wirker Gyorgy penztaros, Velizar Margaritovic (Margaritovics Belizar) konyvelo es penztari ellenor, Leonhardt Komel kozgyam, Georgije Ilic (Hits Gyorgy)
vegrehajto, Aleksandar Stanja (Sztanya Sandor) kozigazgatasi kiado, Julije Margaritovic (Margaritovics Gyula) gyamsagi kezelo, Szelner Odon (Szellner Odon)
a kapitanysag imoka.

Forditotta Kocsis Zsivka
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Doka Klara

Dumtsa Jeno es az izbegi zendiiles
A kiegyezes utan az allamkincstaraak fontos jovedelmet biztositott a kozvetett adok
egyik formaja, az lin. fogyasztasi ado, mely a bust, dohanyt, cukrot, szeszes italt
terhelte. Mar 1850-t61 bevezettek, merteket, kezelesenek modjat tobbszor modositottak. Beszedeserol a penziigyorsegek gondoskodtak, melyek a Penzugyminiszterium teriileti szervei, a penziigyigazgatosagok feliigyeleteben miikodtek. Egy-egy
penzugyigazgatosag egy vagy tobb penzugyori keriiletbol allt, melyeket penziigyori biztosok vezettek.
Dumtsa Jeno polgarmestersege idejen Szentendre es komyeke a budai penzugyigazgatosaghoz, ezen beliil a promontori (budafoki) penziigyorseghez tartozott, melynek elen Balogh Jozsef penziigyori biztos allt. A z adoszedesi jogot az
eljaras megkonnyitese erdekeben az illetekes penziigyi szervek rendszerint berbe
adtak. Ezaltal a tisztviselok mentesultek az osszeirassal, adokivetessel, beszedessel kapcsolatos kenyelmetlen feladatoktol, es az allamkincstar a szerzodesben
meghatarozott, biztos jovedelemhez jutott. Termeszetesen az adoberlo a maga
hasznat is biztositani kivanta, es igy a ketlepcsos rendszemek a lakossag latta karat. A z adoberloket mindenutt gyanakvassal, ellenszenvvel fogadtak.
Ez tortent 1884 elso napjaiban Szentendren, Pomazon, Izbegen is, ahol a bor
fogyasztasi adojanak beszedesere a penziigyigazgatosag Trenk Samuellel kotott
szerzodest. A harom telepiiles koziil az ellentetek leginkabb Szentendre kulvarosaban, Izbegen csaptak ossze. A szovevenyes tortenet nemcsak az adoberlo onkenyeskedeserol, a karhatalom es a lakossag osszecsapasarol, a penziigyi szervek
ossze nem hangolt intezkedeseirol szol, hanem bepillantast enged a szentendrei
varosi vezetoseg, mindenek elott a polgarmester tevekenysegebe is.
Trenk Samuel, mint elso adoberlo 1883 decembereben jelent meg az emlitett
telepuleseken. Fennhejazo viselkedesevel, melyhez a lakossag nem volt hozzaszokva, ugyefogyott, vandorlo legenyekhez hasonlo, ketes kiilsejii segedeivel 6 is
ellenszenvet valtott ki. Nem biztak meg benne, es el sem hittek, hogy jogosulva
lenne az allamkincstart illeto vagyon kezelesere.
Nem volt megoldva az adoberlo elszallasolasa es irodajanak elhelyezese sem.
A penziigyori laktanyaba — mivel ez hivatali epiilet volt — nem fogadtak be, es
nem tudott lakast berelni a lakossagtol sem. Nemcsak az ellenszenv miatt, hanem
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azert sem, mert irrealisan keves osszeget ajanlott fel berleti dijkent. Vegiil egy
szatocsnal huzta meg magat, ideiglenes jelleggel.
Dumtsa Jeno polgarmester igyekezett eloszlatni az adoberlovel kapcsolatos
aggodalmakat, de ez Izbegen kevesse sikeriilt. Itt a helyi birot es kisbirot bizta
meg, jarjon hazrol hazra, gyozze meg a lakossagot, hogy segitse tevekenysegei. A z
ellenzest fokent az valtotta ki, hogy Trenk Samuel velemenye szerint a sziiret utan
osszegyiijtott vegyes szolobol es vizbol keszult csingert is meg kellett adoztatni,
igy megkezdte annak osszeirasat.
Gondot okozott az is, hogy az izraelita vallast koveto berlonek es legenyeinek
nem voh iinnep az ujev, es ekkor kezdtek meg a telepiiles kocsmajaban a munkat.
A vendegloben es komyeken az iinnep miatt mulatozo tarsasag gyuh ossze, melynek tagjai ertheto modon szovaltasba keveredtek az osszeirokkal. A haszonberlot
fia, ket segedje, ket penzugyori felvigyazo es ket helyi render kiserte el. Mivel igy
sem tudtak a feladatot elvegezni — a szolgabiro szerint a harangok felreverese
mellett — , eltavoztak. Masnap ugyanez ismetlodott meg azzal a kiilonbseggel,
hogy az egyik penziigyor a nyomatek kedveert a lakossagot lofegyverrel fenyegette. Januar 3-an nem jart adoszedo Izbegen, de mivel Pomazon es Szentendre
varosban is problemak voltak, a polgarmester ismetelten figyelmeztette az izbegi
lakossagot, tegyek lehetove az adoszedest.
Januar 4-en megjelent a szentendrei polgarmesteri hivatalban a budafoki penziigyori biztos, aki csendorok kirendeleset kerte olyan formaban, hogy arrol Dumtsa
— a felelosseget is vallalva — irasban intezkedjek. A polgarmester ezt nem latta
indokoltnak. Annal inkabb nem, mivel Pomazon is allomasoztak csendorok, s ott
sem ert el eredmenyt az adoberlo. Masreszt a csinger utan fizetendo ado annyira
csekely volt, hogy amiatt nem latszott erdemesnek egy esetleges osszecsapast
kockaztatni. Abban allapodtak meg, hogy a varosi ormester es ket kozrendor kiseri
el Izbegre az adoberlot, segedeit, valamint a penzugyoroket.
Nehany ora miilva kideriilt, hogy az ujabb kiszallastol Trenk Samuel elaUt. A
penzugyori laktanyaban kijelentette, ilyen csekely kiseret mellett nem megy Izbegre. Keri majd a budai penziigyigazgatosagot, hogy egy szazad katonat rendeljenek melle. Ha erre nem hajlandok, a Penzugyminiszteriumot keresi meg szemelyes biztonsaga erdekeben.
A penzugyori biztos sem nyugodott bele, hogy nem kaphattak segitseget. K e resere a penziigyori laktanyaba mar 4-en reggel megerkezett negy csendor. Kozii-
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liik ketto delelott portyazott Izbegen, ami a telepiiles szokasos bejarasat jelentette,
majd visszatert. Annak ellenere, hogy taniii voltak Trenk Samuel visszalepesenek,
es arrol is tudomasuk volt, hogy a penziigyori biztos nem Izbegen, hanem Pomazon
tartozkodik, a csendor szakaszvezeto utasitasara delutan ketten ismet Pilisszentlaszlora indultak portyazni, es litjukat Izbeg fele vettek.
A z izbegi templomnal osszetalalkoztak nehany ittas egyennel, akik feltartoztattak oket. A vitat hallva a Nedelko-gyar munkasai es izbegi parasztok gyultek
ossze, a kialakult lincshangulatban ratamadtak a csendorokre es az egyiket agyonvertek. Tarsa ket szemelyt (egy munkast es egy helyi lakost) lelott, egyet pedig
megsebesitett. 6 t a feldiihodott lakosok — a szolgabiro szerint legalabb 50-60 fo
— Szentendreig iildoztek. Itt osszetalalkozott a pomazi orvezetovel es meg egy
csendorrel, es igy mar harman mentek vissza Izbegre. A fokolomposnak tartott 8-9
embert elfogtak es bekisertek.
Az esemenyrol a polgarmester meg aznap, januar 4-en jelentest irt Foldvary
Mihaly alispannak, aki azt a Beliigyminiszteriumba tovabbitotta. Dumtsa beszamolojat a kovetkezokkel zarta: „...hogy mikent keletkezett az osszeiitkozes, majd
csak a rogton meginditott vizsgalat fogja kideriteni — az eddig hallottakbol kovetkeztetheto, hogy a Nedelko-fele gyaf munkasai nemi izbegi parasztokkal feltiinonek talaltak azt, hogy a csendorok ismetelve jelentkeztek, es a lore felvetele vegett
gyiiloletes haszonberlonek bevezeteset gatolni szandekoztak. — Igen sajnos ezen
eset azert, mert az osszeiitkozes elkeriilheto lett volna azzal, ha a penziigyori
biztossal megallapitott eljaras kovette kovettetett volna — a csendorok folosleges
fellepese most is, mint egyebkor szaporitotta a bajt."
Dumtsa leginkabb a penzugyori biztost hibaztatta a tortentekert, akinek a
csendorok csak eszkozei voltak. Majus 18-an ezt irta: „Balogh Jozsef lir valosziniileg orosz vagy torok orszagban divo rendszerhez alkalmazkodolag hiszi itt
viseltetni a penziigyor biztosi tisztet — mivel nezete szerint a zaklatasok folytan
felbosziilt nep ellen minden szertartas mellozesevel fegyveres erot alkahnazni
kellett, a budai kir penziigyigazgatosag pedig szinten igy velekedik." Mattyok
Bence foszolgabiro, aki az alispan utasitasara januar 8-an tett hivatalos jelentest,
hasonlokeppen latta a helyzetet, elitelve a „penzijgyigazgat6sag boles, de nagyon
is kritika ala eso" eljarasat.
Mint a polgarmester jelenteseben irta, az iigy rovidesen biroi litra keriilt, es a
per lezarulasa utan meg is sziilettek az iteletek. A penziigyi szervek azonban nem
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nyugodtak bele az elutasitasba. Mar ket nappal az izbegi esemenyek utan
megkereste a penziigyigazgatosag az alispant, utasitsa Szentendre polgarmesteret
a csendorseg kirendelesere. Azt is allitottak, a lazadok elvettek az adoberlo penzet,
iratait (melyekrol kesobb kiderult, hogy azokat sajat legenye vitte el). Foldvary
Mihaly alispan azonban mar mas vonatkozasban ismerte az ado beszedesevel
kapcsolatos problemakat, es helyi szintre utalta vissza a kerdest: azaz a dontest a
polgarmester iteletere bizta.
Dumtsa januar 10-en megismetelte korabbi velemenyet, miszerint nines helye
ezuttal sem a csendorseg kirendelesenek: az adoberlo ugyanis betegsegre hivatkozva eltavozott, a fia, aki nem tudott irodat nyitai, szinten elhagyta a varost. Masreszt — allaspontja szerint — „ismerve a lakossag hangulatat, az ilyen segellyeli
fellepes az izgatottsagot meg inkabb novelne. A f. ho 4-en elofordult... sajnalatos
eset be nem kovetkezett volna, ha intezkedeseim szorosan kovettettek, es tudtom
nelkiil kiadott utasitas nem foganatosittatott volna".
Dumtsa Jeno tisztaban volt azzal, hogy az izbegi esetet nem egy adoberlo 6nkenyeskedese valtotta ki, jelentosege tulmutat Szentendre hatarain. Teny, hogy a
torvenyhatosagok es a miniszteriumi szervek munkajat kezdettol fogva nehez voU
osszehangolni. A z 1871-ben megalakult torvenyhatosagok — feudalis elodjeikhez
hasonloan — az elet valamennyi teriiletere (kozigazgatas, biraskodas, penziigy,
miiszaki iigyek) szerettek volna kiterjeszteni hataskoriiket, de erre egyre kevesbe
volt lehetoseg. Mint ismeretes, a torvenyhozas 1870-t61 megsziintette a megyei
torvenyszekeket, es a megerosodott miniszteriumok szakigazgatasi szervei is mind
tobb hataskort szereztek meg maguknak. A z allami szervek es a helyi vezetes kozti
nezetelteresek kiilonosen erosek voltak olyan kenyes kerdesekben, mint az allami
adok beszedese.
Januar 6-an az eset tanulsagait levonva, Dumtsa Jeno az alispani hivatalon
keresztiil a Penziigyminiszteriumhoz fordult, kerve, vizsgaljak felul, illetve semmisitsek meg a penzugyigazgatosag es az adoberlo szerzodeset. Javasolta, kossenek
ujat, mely mar a lakossag erdekeit is figyelembe veszi. A z alispani hivatal altal leroviditett feliratban a polgarmester reszletesen elemzi a penziigyigazgatosag feladatait, munkajanak sziiksegesseget. „A penziigyigazgatosagi szervezet kozegei —
irja — nem mechanikus kapcsok es formak, nem a nep erdeke ellen toro egysegek,
hanem a neppel egyiitt, azzal termeszetszerii benso kotelek altal osszefiizott, igy
kozvetve az allamkincstar erdeket elomozdito rendszeres egeszet kepeznek, mely-
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be minden elem es minden tag a torveny altal eloszabott korben, mind a tobbiekkel
viszonyban egymast tamogatva mozogjon es teljesitse kotelesseget." A lakossag
tiszteli e hivatalt, mivel „a magyar nep a kiilfold elott az altalanosan ismert lovagiassagan kivul meg igazi hazaszereteterol is hires volt", azonban az allami szerv
munkatarsainak maskent kellene viselkedni. A z izbegiek sem az adot sokalljak,
hanem annak megallapitasi modja, az onkenyeskedesek ellen emeltek kifogasokat.
Az adoszedok motozzak a gazdakat, varatlanul ellenorzik a pinceket, bormereseket, az adot elobb beszedik, mint a bort a termelok valojaban eladjak.
A szerzodes felbontasara iranyulo keres vegiil meghallgatasra talalt: az adoberletet a varos, mint testulet valtotta meg, es — anyagi aldozatot nem kimelve —
magara vallalta.
Bar az alispan jovahagyta januar honap folyaman Dumtsa Jeno allaspontjat, ti.
hogy utolag sem sziikseges a csendori ero kirendelese Izbegre, a penziigyigazgatosag a tortentekbe meg mindig nem tudott beletorodni. A Penziigyminiszteriumon
keresztiil kerte a torvenyhatosagok szemelyi iigyeiben illetekes Beliigyminiszteriumot, kezdemenyezzenek az alispannal fegyelmi vizsgalatot a polgarmester ellen.
Allapitsak meg, milyen mulasztasok irhatok rovasara, amelyek a januar 4-i izbegi
esemenyeket okoztak.
Dumtsa kimerito jelenteset majus 18-ra keszitette el. A z alispan a varmegyei
foiigyesz velemenyet kerte, aki megallapitotta, hogy „nevezett polgarmester lir a
karhatalom kirendeleset (ti. Izbegre) meg nem tagadta, hanem egy szelidebb, s a
helyi viszonyok ismerete mellett celravezetobb modot ajanlott, s a bekovetkezett
baleset az 6 allitolagos mulasztasa kovetkezmenyenek egyaltalan nem tulajdomthato". Ennek alapjan az alispan nem kezdte meg a fegyelmi eljarast, es donteserol
ertesitette a Belugyminiszteriumot is.
A tanulsagos tortenetbol Dumtsa Jeno polgarmester kivalo tulajdonsagait ismerhetjiik meg. Elsosorban azt, hogy nagyon jol ismerte a helyi viszonyokat, a
lakossag mentalitasat, varhato viselkedeset. A polgarok hallgattak ra, bizalonunal
voltak iranta, de maga mogott tudhatta a varmegyei vezetoseget: az alispant, a foiigyeszt, a szolgabirot is. Tiltakozott az onkeny minden megnyilvanulasa ellen, es
igyekezett megvedeni ettol a rabizott telepiiles lakossagat is.

43

Urmos Lorant

A vasutepito, turizmusfejleszto es termeszetvedo
polgarmester

Szdzezer utas
A filoxera pusztitasa az 1880-as evek kozepen erte el a tetofokat Szentendren. A
szolotokek tulnyomo reszenek kihalasa utan a helyi lakossagnak mas megelhetesi
forrasok utan kellett neznie. Tobben vallaltak munkat a fovarosban, a helyi termelok pedig a baromfit, a friss gyiimolcsoket es a viragokat a pesti piacokra szallitottak. Ugyanakkor a fovarosiak szivesen kirandultak hetvegeken a csendes, tiszta
levegoju Dunakanyar telepiileseire, elkezdodott az olcso telkek es nyari lakok felvasarlasa, sot uj nyaralokat es telepeket is epitettek szep szammal.
Kozos erdeke volt mind a fovarosnak, mind a komyezo telepiileseknek, hogy
gyorsabb es olcsobb kozlekedesi eszkoz szallitsa az utasokat. Baross Gabor kozmunka es kozlekedesi miniszter kezdemenyezte allami szinten a helyierdekii vasutak megepiteset, melyhez csatlakoztak a komyekbeli varosok es falvak vezetoi is.
A z egyik leglelkesebb tamogato Dumtsa Jeno volt. A H E V elomunkalatai mar
1885-ben elkezdodtek ezen a szakaszon, es Szentendre vezetese 1886-ban irasban
rogzitette, hogy a Budapesti Koziiti Vaspalya Tarsasagnak ingyen atadja a palyaudvar teruletet es azt a ftildszakaszt, ahol a sinek hiizodtak.
A H E V szentendrei vonalanak iinnepelyes atadasara 1888. augusztus 16-an
kerult sor A fellobogozott lokomotiv negy kocsival es ketszaz diszvendeggel
indult utnak, az akkori alkalmi vegallomast61 — a Filatori-gattol — ahogy a korabeli ujsagok beszamoltak az esemenyrol.
Gyongyossy Janos miniszteri tanacsost, Jellinek Henrik vezerigazgatot, Kada
Mihaly fovarosi alpolgarmestert, Beniczky Lajos fojegyzot es a tobbi meghivottat
minden allomason iinnepelyesen fogadtak.
Szentendren 2 orakor Dumtsa Jeno polgarmester iinneplo beszeddel, a nagy
szamu helyi kozonseg eljenezve es koszoriik atadasaval koszontotte a vendegeket.
Gyongyossy Janos valaszaban tobbek kozott remenyet fejezte ki, hogy a vasiit
fellendiilest hoz a komyeknek es a szentendreiek magyarosodasat is elosegiti.
Szentendre nagy napja volt ez.
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Az iinneples egy vendegloben folytatodott, ahol lijbol koszontok hangzottak
el, majd lakomaval lattak vendegiil a szentendreiek a kiildottseget, akik kozott ott
volt peldaul Hauszmann Alajos epitesz es Gyulai Pal kolto, forendhazi tag, aki a
leanyfalusiakat kepviselte. A jo hangulatii tarsasag este 8 orakor indult vissza Budara.
Masnap megindult a menetrend szerinti vasiiti forgalom; Szentendre es kornyeke bekapcsolodhatott Budapest verkeringesebe.
Az elso fel evben kozel harmincezer utas erkezett Szentendrere es ugyanennyi
utazott el, a kovetkezo evben tobb mint szazezer szemely erkezett es szallt fel
Szentendren a vonatra.

Szentendreiek a turista egyesiiletben
A Magyarorszagi Karpat Egyesiilet Budapesti Osztalya 1888. december 28-an a
Magyar Tudomanyos Akademia Kisfaludy termeben alakult meg. A fovaros kornyekenek turistaeletet fogta ossze es iranyitotta, kulon figyelmet szentelve a Pilis
videkere. A z alakulo kozgyiilesen baro Eotvos Lorandot valasztottak elnoknek. A
valasztmanyi tagok kozott nyolc pilisi telepiiles kepviseloje volt, peldaul Szentendrerol Dumtsa Jeno polgarmester es Csanadi Istvan jarasbiro; Pomazrol Kontra
Kalman, Luppa Peter es Mattyok Bence; Leanyfalurol Szitanyi Odon.
A megalakulas napjan 237 fo volt a tagletszam, a kovetkezo ev vegere megkozelitette az 1000 fot. Szentendren belepett Fadgyas Janos, Dimits Istvan es
Schmidt Istvan iigyved, Dimits Basil, Krecsarevits Miklos es Ignyatovics Gizella
foldbirtokos, Pacsariz Janos plebanos, Jakab Istvan gyogyszeresz, Postpisil Karoly
gozmalom tulajdonos, Panits Tamas es Petrovits Janos varosi jegyzok, Lefanty
Gyorgy varosi szamvevo, Sztanya Sandor varosi hivatalnok, Wirker Gyorgy varosi
penztamok, Fekete Mor jarasbiro es felesege, Dumtsa Jenone, Dimits Anna,
Heifeld Izidor fakereskedo, Heifeld Mano epitesi vallalkozo, Leonhardt Jozsef es
Treibitser Zsigmond vendeglos, valamint Thodorovits Istvan. Kesobb mas szentendreiek is csatlakoztak hozzajuk, akiket a regi tagok ajanlasai alapjan vettek fel.
Valosziniileg Dumtsa Jeno beszelte ra a pilisi telepiileseket, hogy fogjanak ossze a
turistamozgalom fejleszteseert a tersegben, ahogy biztosan 6 leptette be az egyesiiletbe a „fel" szentendrei varoshazat, vagy peldaul Hauszmann Alajos miiegyetemi tanart es Janko Janos festomiiveszt, aki egy ideig Szentendren lakott.
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A M . K . E . B . O . 1891-ben Magyar Turista Egyesiilet Budapesti Osztalyava alakult at, amelyben Dumtsa Jeno iijbol valasztmanyi tag lett. Letrehoztak a Tanitok
Osztalyat, melynek nevsoraban szerepelt a varosbol Brozsik Pal, majd kesobb
Csupics Danica.
Az, hogy a turistak figyelme a Pilis tajai fele iranyult, elsosorban a helyierdeku
vasut megindulasanak koszonheto. Ezt megelozoen nehez es lassii volt lovas tarsaskocsival vagy hajoval meg Szentendreig is eljutni, nemhogy tovabb a komyezo
helysegekbe es a hegyekbe. A vonat mar 50 perc alatt tette meg az utat, akkor meg
csak Obudatol Szentendreig.
Ezutan mar egy nyari delutan eleg volt, hogy valaki eljusson Csikovarra, a
Kohegyre, Domorkapuhoz vagy Visegradra. A vasiitvonal menten villak epiiltek,
vendeglok nyiltak. A komyek is fejlodott, az elso par honap utan peldaul Visegradon taviro hivatal letesiilt, megoldodott a kompatkeles, es az egyik nyaralo hotelle
alakuh at. A turistak j 6 reklamot csinaltak a pilisi taj telepiileseinek. A z itt lakok
egyediil nem tudtak volna menedekhazakat, utakat, kilatokat epiteni, de nelkiiliik
sem lehetett volna ezeket letrehozni. A filoxera jarvany miatt kipusztultak a szolok.
Az anyagilag tonkrement lakossagnak uj jovedelmi forrast jelentettek a kirandu16k, akik nyari lakot vagy szobat bereltek, es itt vettek meg az elelmiszereiket.
A Budapesti Osztaly adta ki a Turistak Lapjat, melyet az egesz orszagban terjesztettek. A z elso idoszakban 1889-t61 kezdve kiilonosen sokat foglalkozott a Pilis
videkevel es az itteni emberekkel. Reszletes utikalauzok igazitottak el a Domorkapura, Dobogokore, Visegradra kirandulni vagy6kat. Megtudhattak az olvasok,
hogyan szolt a vofelykoszonto Pomazon, vagy egy iinnepseg resztvevojekent ifjii
Janko Janos hogyan latta a pomazi szerbek viseletet. Nemcsak a csobankai szent
kut mondaja jutott el a lap reven tavoli orszagreszekbe es kiilfoldre, de egy 1790es foiiri pomazi kirandulas tortenete is, melyen reszt vett a „szent-endrei gorog
pusp5k is, hosszii szakallii ember, nagy kereszttel, de aki jogasz voh s ugyancsak
tud kurizalni", szolt rola a korabeli feljegyzes.
A turistak kedvezmennyel utazhattak hajon, vasiiton, Trebitser Zsigmond a
Duna partjan alio „Korz6-kert" vendeglojeben 10 szazalek engedmenyt adott az
arakbol. Izbegen Gilitzer fogadoja varta a kirandulokat, amely a megnovekedett
forgalom miatt kicsinek bizonyuh, ezert tobben javasoltak, hogy a Banhegyi malom is alakuljon at vendeglove.
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Mar 1889-ben leirtak, hogy a videk fejlesztese csak ligy biztosithato, ha Esztergomig meghosszabbitjak a szentendrei vasutat. Szo volt arrol is, hogy a masik
vegallomast beviszik a Lanchidig, illetve a Terez konitig. Ugyancsak ebben az
evben kesziih el az elso, reszletes es olcso „kirandulasi terkep" a videkrol, addig a
becsi katonai fbldrajzi intezet draga terkepet lehetett hasznalni.
( A visegradi H E V elomunkalatai az I . vilaghaboriiig folytak, de ennel elobbre
nem jutottak. Szentendre varos vezetese eveken keresztiil keszitett beadvanyokat
a minisztemek cimezve, eredmenyteleniil.)
A Budapesti Osztaly hivatalos keresere engedelyeztek, hogy a visegradi korona uradalmi birtok bizonyos reszeit a turistak latogathassak. Addig ugyanis teljesen zart teriilet volt, melyet 0 Felsege vadaszata reszere tartottak fenn. Evente
tobb olyan kirandulast szerveztek, melyen a fovarosiakhoz a helybeliek is csatlakoztak. Errol szoh egy 1892. szeptember 11-en keltezett hiradas. A M.T.E.B.O.
hetven budapesti tagja es veliik meg harminc vendeg felkerekedett, hogy a Gilitzer
vendegloben szorakozzanak.
A helyi ciganyzenekar jateka mellett elkoltottek az ozsonnat. Amikor a szentendrei vendegek megerkeztek, elkezdodott a feldiszitett nagyteremben a tanc. A
vacsora alatt tiizijatek mulattatta a jelenlevoket. Este fel tizkor faklyakkal vonult a
tarsasag az allomasra. A tudosito felsorolta a szentendrei holgyek nevet: Dumtsa
Miklosne, Ignativits Janosne, Pacsariz Janosne, Schmidt Istvarme, Csupics Fani,
Dumtsa Stancika, Elemery Ilka, Ignatovits Olga, Jakab Olga, Malaty Komelia,
Schmidt Melania es Stefania. Budapestrol tizenhet holgy jott el. A vendegsereget
Fialowski Lajos lefotografalta.

„Intezkedtetett, hogy a ... Idbas erdo kimeltessek"
A fakitermeles a 19. szazadban is jovedelmezo tevekenyseg volt. Szentendre varosa elt a lehetoseggel, pedig Thirring Gusztav fbldrajztudos ezt irta tanulmanyaban: „... ujabban Szentendre videkere is ellatogat az iidiilesre vagyo fovarosi
kozonseg, de itt az erdok hianya akadalyozza az iidiilotelepek fejlodeset nem ligy,
mint mas dunakanyari telepiileseken".
Ebben az idoben Szentendre komyekenek egyik legfobb turisztikai latvanyossaga a domorkapui ket vizeses volt. Egy korabeh leiras igy emlekezett meg rola:
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„A keskeny volgyet felkoralakban lepcso modjara emelkedo sziklafal zarja el,
melyrol bovizii patak 7 meter magasbol, tobb szakaszban nagy zajjal es tajtekozva
zuhan ala. A 15 meter atmeroju sziklafal a keskeny volgyet amphiteatrum modjara
elzarja".
Hauszmann Alajos egyetemi tanamak a kozelben voh villaja. 6 figyelmeztette
a Magyarorszagi Karpat Egyesiilet Budapesti Osztalyat, hogy a Domorkapu kornyeken elkezdtek kivagni az erdot. A hivatalos megkeresesre Dumtsa Jeno polgarmester 4205/1889 iktatoszamu levelben valaszoh a tekintetes egyesiiletnek.
„A helybeli Domor-kapui erdoresz irant a varos tanacsahoz intezett becses
felhivasa folytan van szerencsem hivat. tisztelettel ertesiteni, hogy ambar az 1879.
evi X X X I . t.cz. szerint a kerdesben forgo erdoresz ez evben letarolando, intezkedtetett, hogy a nemi regenyes szepsegii vizesest kepezo sziklak komyeken, valamint
az odavezeto uton alio labas erdo kimeltessek... Szt-Endre. 1889. nov.l6. Dumtsa
polgarmester".
Dumtsa Jeno voh az egyik kezdemenyezoje armak, hogy az M . K . E . Budapesti
Osztalya minden ev vegen karacsony-iinnepelyt tartson az egyik pilisi faluban. A z
elsore 1889. december 29-en Pilisszentkereszten keriilt sor. A z iskolaban felallitott
karacsonyfa mellett az Egyesiilet kiildottsege es vezetoi megajandekoztak a kornyek gyerekeit. A z uj es hasznah ruhakat, valamint az edessegek es tanszerek arat
gyiijtes utjan szedtek ossze. A kovetkezo evben Pilisszanton rendeztek meg a
karacsony-iinnepelyt.
Szentendre eveken keresztiil 50 forintot adott a Budapesti Osztaly miikodesenek tamogatasara.
A Turistak Lapja 1917. evi egyik szama ezt irta: „Dumtsa Jeno Szentendre
nyugalmazott polgarmestere 79 eves koraban elhunyt. Dumtsa egyesuletiink megalakulasanak idejen, mint polgarmester lelkesen felkarolta egyesiiletiinket, a varos
szamos tagot gyiijtott, a varosi testiiletet rabirta, hogy egyesiiletiinknek 6t even keresztiil anyagi segitseget szavazzon meg, s a Domorkapu koriili erdoseget a letarolastol megovta."
Az 1920. januar 4-en megalakult M.T.E. Szentendrei Osztalya igyekezett ezt a hagyomanyt folytatni. Elnoke mindig a hivatalban levo polgarmester
volt.
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tirmos Lorant

Dumtsa Jeno, a kepes levelezolap-gyujto
Szentendren evtizedeken keresztiil legendak keringtek egy hatalmas kepeslapgyiijtemenyrol. Mar az 1930-as evektol ajandekozas litjan tobben kaptak a varosban vastag szurke albumokat — tele iidvozlo kartyakkal — ajandekba, melyeket
elraktak egy ideig, majd tovabb ajandekoztak vagy eladtak. A Ferenczy Muzeum
1968-ban hatszaz forintert vett meg koriilbeliil 2400 lapot ebbol a gyiijtemenybol,
az 1970-es evekben a lapok darabjat mar 1 forintert arultak Szentendren, manapsag tobb szaz, nehany esetben tobb ezer forintot is kemek egy-egy ilyen kulfoldi
lapert, remelve, hogy a nemet, osztrak vagy francia turistak es gyiijtok megveszik
ennyiert is az antikvariumokban vagy az arvereseken. A magyar gyiijtok viszont
kulfoldrol hozzak vissza az oda kuldott hazai lapokat.
Dumtsa Jeno a maga koraban az egyik legnagyobb magyar gyiijtonek szamitott, kollekciqja elerhette — becslesek szerint — a hiiszezer darabot is. Termeszetesen legalabb ugyanennyi magyarorszagi kepes kartyat kellett viszonzaskent
elkiildenie szinte a vilag minden tajara.

Dumtsa Jeno altal elkuldott, alairasaval ellatott kepeslap
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Szazadvegi vildgdivat
Az 19. szazad vegen uj vilagdivat sziiletett; a kepeslapok gyujtese olyan lazat okozott, mint ma a telefonkartyake. Gyiijtottek egyszerii polgarok es uralkodok egyarant. Ferenc Jozsef ketszazezres gyiijtemenye meg Viktoria kiralynoet is feliilmiilta. Fiatalok es idosek vasaroltak a kartyakat — igy is neveztek akkor a
kepeslapokat —, es elkiildtek ismeroseiknek azzal a nem titkolt szandekkal, hogy
szep lapokat kapnak ertiik cserebe. Igazi demokratikus es polgari szorakozas vok
ez, bar miiveloik abban az idoben sportnak tekintettek es sporttarsnak szolitottak
egymast. Egyesuletekbe tomoriiltek, es folyoiratokat adtak k i , melyek szakcikkeket, gyiijtesi j 6 tanacsokat, valamint a cserelni hajlandok neveit es cimeit kozoltek.

Dumtsa Jeno altal elkiildott, alairasaval ellatott kepeslap

Dumtsa Jeno lokalpatriota volt, eloszor szeretett varosarol postazott lapokat,
es amikor mar nem talalt itt ujakat, akkor elment a fovarosba, es a budai es pesti
varosreszek kepeivel orvendeztette meg cseretarsait. Dumtsa Jeno szamtalan
bemutatkozo kepeslapot kiildott szet Europaba; Konstantinapolytol Londonig,
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Csehorszagtol Madridig, Szerbiatol Belgiumig, sot meg az Ujvilagba is. A
valaszlapokbol megmaradt gyiijtemeny toredekebol lehet kovetkeztetni ma arra,
hogyan gyiijtotte Dumtsa Jeno a kepeslapokat. Sok erdekesseget tartalmaznak
ezek a kartyak.
A legtobb lapot (nemetiil, angolul, franciaul) Eugen Dumtsa, a Ferenc Jozsef
rend lovagja reszere, vagy egyszeriien Szentendre polgarmesterenek cimeztek. E z
nem okozott gondot, hiszen a varos legnagyobb levelezojet, a polgarmesteri j o l
ismerte a postas.
Mivel felesege is lelkes gyujto volt, igy Petronella vagy Nella Dumtsa nevere
is sok lap erkezett. De talalhato olyan lap is, amelyet mindkettojiiknek cimeztek.
Persze sok az eliras is: irtak a varost Zent-Endrenek, a Jeno nevet tevesen Odonnek
forditottak.

(Visszaemlekezhetunk Jokainak a Koszivii ember

fiai cimu

regenyeben a Baradlay testverek nevcserejere, ott is hasonlo felreertes tortent.)
Mindenesetre a szazadelon Europa legtobb orszagaban es jo nehany eszakamerikai allamban sokszor leirtak Szentendrenek es polgarmesterenek nevet.

Hol iidiilt a Dumtsa hazaspar?
Dumtsa Jeno polgarmester felesegevel a teleket a francia es az olasz Rivieran toltotte. Termeszetesen kedvenc hobbijukat, kiterjedt cserelevelezesiiket innen is
folytattak. Az ekkor Szentendrere erkezett kepeslapokra a postan rairtak ideiglenes
cimiiket, es utanuk kuldtek. A nizzai Pension Gross cimevel kiilon belyegzot is keszitettek, megkonnyitve a helyi postas dolgat. A szallodaba erkezett lapokra Dumtsa
Jeno rogton valaszoh, helyi francia vagy olasz lapokat kuldve helyettiik, melyekre
a kinti cimuket irtak ra. Sok lapon olvashato, hogy megkoszonik a Monte-Carlobol, Monacobol vagy Franciaorszagbol kiildott szep „kartyakat". Ezekbol lehet
tudni, hogy 1901 es 1909 telet Nizzaban, 1903 telet San Remoban toltottek. A nyari
szabadsaguk alatt kapott valaszlapok 1902 jiiliusaban a horvatorszagi Kariocan,
1903 augusztusaban a Stajerorszagi Romnerbadon voltak, szinten bekerultek a
gyujtemenybe.
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A gyiijtes szabdlyai
A kiilonbozo orszagokban sorra alakultak klubok, melyek gyakran tobbezres tagsaguk reszere folyoiratot jelentettek meg szakcikkekkel es a cserelni vagyok nevevel, lakhelyevel. Dumtsa Jeno tobbek kozott levelezett a Skandia, a Hispania, a
Kosmopolit vagy a francia A.P.N, roviditesu egyesiiletek tagjaival, sot 6 is tobbe
belepett.
A Globe-nal az 53-as tagsagi szamot kapta, a Weltfall-nal az 1027-est, es az
eddig meg meg nem fejtettnel a 313-ast. (Egyes gyiijtok a cimzes melle a tagsagi
szamot is odairtak.) Sokan keszittettek sajat neviikkel belyegzot — Dumtsa Jeno
is — nemelyeknek ezen a szamuk is szerepelt. (Nehany komolyabb amerikai gyiijto negy-6t olyan egyesulet nevet is felsorolta, amelynek tagja voh.)
A belyegzo hianyaban bizony gyakran nehezen lehetett elolvasni az alairast.
Dumtsa Jenonek is sokszor ugy kellett kibetiiznie cseretarsa nevet es cimet. Ilyenkor ceruzaval rairta a „megfejtest" a lapra, hogy azonnal valaszolhasson. Cserepartnereik szama tobb szazra teheto. Biztos, hogy nyilvantartast vezetett; kinek
milyen lapot kiildott mar, nehogy egyfelebol tobbet kapjon valaki.

A belyeg elhelyezese is gyiijtesi szempont lehetett
A kepeslapokat a hoskorban a 19-20. szazad fordulojan bizonyos szabalyok szerint gyiijtottek. Komoly gyujto csak a postan feladott, sot varoskepi lapoknal az
adott helyseg belyegzojevel ellatottat tette be az albumaba. Ekkor jott divatba az a
szokas, hogy a belyeget a lap kepes oldalara ragasztottak, eredeti helyere pedig
„belyeg a tiiloldalon" szdveget irtak, vagy belyegzovel ranyomtattak: magyarul,
nemetiil, angolul, franciaul, mindig az adott orszag nyelven. Dumtsa Jeno ilyen lapokat gyiijtott es 6 is kiildte cserepartnereinek a szentendrei es budapesti „kartyakat".
Bizonyara az elso bemutatkozo kepeslapon mindenkivel kozolte, hogy ily modon kivanja a postazast lebonyolitani. Erre a kivansagara reagalt az egyik amerikai
gyujto, azt irva, hogy az ottani postatorvenyek nem engedik meg, hogy ne az eredetileg kijelolt helyen legyen a belyeg. Vegul erdekes megoldast talaltak, a belyeg
a kepeslap „harmadik" oldalara keriilt, igy mind a kepes, mind a cimzett felen latszott.
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Dumtsa Jeno altal elkuldott, alairasaval ellatott kepeslap

Valosziniileg ebbol a gyakorlatbol adodott, hogy neha egyesek elfelejtettek
belyeget ragasztani a lapra. Ilyenkor a postas vastag kek vagy piros ironnal „veste"
ra a porto erteket, amit a cimzettnek kellett kifizetnie.
A Dumtsa Jenonek kuldott lapok altalaban varoskepeket, szep francia kastelyokat abrazolnak, de akadt kozottuk esemenyeket megorokito is, peldaul arviz
1899-ben Ebenseeben. A kepeslap kiildqje csak kesve tudott valaszohii, mert amint
irta, rajuk tort az arviz. Olaszorszagbol kapta azt a lapot, amely az 1902-ben a velencei Szent Mark teren ledoh harangtorony romjait mutatja. Osszemontirozott,
trefas kepeslapon „szaguld6" jarmuvek lathatok Berlin utcain. Tobb szazadvegi
fiuncia kepeslapon mutattak be az 1870-es porosz-francia haboni jeleneteit. Igy
vittek a kepeslapok Dumtsa Jeno otthonaba a vilag esemenyeit.
A nagy gyiijtok egyszerre tobb lapot is feladtak egymasnak. Ezeket a kepeslapokat beszamoztak, hogy figyelemmel lehessen kisemi, mindegyik megerkezett-e.
Ha hosszabb iizennivalojuk volt, az elson elkezdtek imi, es az utolson fejeztek be,
mert a kepes oldalon keves helyet hagytak erre, a masik oldal pedig csak a cimzesre szolgah 1905-ig.
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Egy kozbenso szamozasu, Karlsbadbol kuldott lapon igy maradt fenn a kovetkezo toredekszoveg: „... ha nagyhirii levelezolap-gyiijtemenyet, nehany lappal
Ezek szerint a maga koraban is ismertek a polgarmester szenvedelyet es gyujtemenyet. Fenimiaradt ket, W. Block lir altal Dessaubol kiildott lap, rajtuk 205.,
valamint 236. sorozatszammal. A z elsot 1901. szeptember 11-en, a masodikat oktober 23-an adtak fel. Ebbol is kovetkeztetni lehet Dumtsa Jeno gyiijtemenyenek
nagysagara. Azonban nem minden gyiijto voh ilyen szorgalmas! Mindenesetre a
polgarmester lir az osszes kiildemenyre valaszolt. Talan ezzel is magyarazhato,
hogy keves szentendrei lap maradt itthon ebbol az idobol, igy a nagy kiilfoldi kepeslap-gyiijtemenyekben szep szammal talalhatok Dumtsa Jeno altal irtak.

Ki mit irt a lapokra?
Legtobbszor csak egy alairas szerepelt rajtuk. A hosszabb szovegek szemelyes
iizenetet tartalmaztak: koszontek a szep lapokat es erdeklodtek, hogy milyeneket
kiildjenek. Csehorszagbol ezt irta az egyik gyujto: „Milyen nagy az On varosa?
Milyen hivatalok vannak Onoknel? Kremsiemek 14 ezer lakosa van. A mi varosunk autonom, es szekhelye a jarasi kepviselo-testiiletnek."
Dumtsa Jeno minden bizonnyal valaszolt az ilyen kerdesekre es bemutatta
Szentendret. Egy masik lapra irt szoveg igy hangzott Franciaorszagbol: „Uram!
Vegteleniil koszonom a szines es szuper lapjait, es nagyon sajnalom, hogy nines
lehetosegem hasonlot kuldeni. Viszonzasul mellekelem onnek a thiersi levelezotarsa fenykepet. Kerem, fogadja uram oszinte iidvozletemet. Eugenie Feugere."
Ma ujdonsagkent hirdetik nalunk az arckepes maganbelyeget, amelyet 1904-ben
Franciaorszagban mar hasznaltak.
Dumtsa Jeno levelezett foglalkozasra, rangra valo tekintet nelkiil mindenkivel,
akivel csak lehetett; fodrasszal, tanit6val Nemetorszagbol, katonai szallitoval, cipoes borarussal. Credit Lyonnais bankalkalmazottal Franciaorszagbol, orvossal, grafikussal Olaszorszagbol, szallodasokkal Ausztriabol, karmesterrel Pilsenbol. Masokkal Spanyolorszagbol, Szerbiabol, az Egyesiilt AUamokbol, Angliabol..., de
nevbelyegzojiikon ok sem tiintettek fel foglalkozasukat. Nagyon sok lap erkezett
Ausztria legkiilonbozobb helysegeibol Petronella Dumtsa nevere.
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Dumtsa Jeno altal elkuldott, alairasaval ellatott kepeslap

Egy nemet filatelista sajnalattal irta, hogy nem tudja viszonozni a kiildott szep
magyar belyegeket, mivel Dumtsa Jeno nem belyeggyiijto. Egy masik francia
cserepartner jelezte, hogy feladott egy vilagkoriili liton levo lapot a polgarmester
lir cimere es kerte, hogy kiildje tovabb egy gyiijtonek. Ismert olyan (nem kepes)
postal levelezolap, melyet Dumtsa Jeno kiildott Svajcba. A z akkori gyiijtok
igyekeztek cserepartnereik minden kivansagat teljesiteni.

Szentendre a vildghir szdrnydn
Dumtsa Jenonek egyszer eszebe jutott, imia kellene Europa es az Egyesiih AUamok nagyobb varosainak vezetoihez. Mivel jol tudott nemetiil, franciaul es szerbul, keveset angolul is, igy ez nem okozott neki nehezseget. Mar 1899-ben irt tobbek
kozott a Bodeni-to partjan fekvo Romanshom polgarmesterenek. Jokivansagait
fejezte ki, es hasonlo lapot kert a svajci varosrol, mint amilyet 6 kiildott Szentendrerol.
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Ilyen es hasonlo kepes levelezolapokat kapott Dumtsa Jeno viszonzasul
europai es amerikai varosok polgarmestereitol

Nehany kepeslap megmaradt a valaszul erkezettek kozul. Egyesek csak alairasukat vagy monogramjukat irtak ra, mint a Pireneusokban fekvo Ceret varos alprefektusa vagy az amerikai St. Luis allam kormanyzqja. A sziciliai Termini Imerese polgarmesteri hivatala a belyegzojet nyomta a lapra. A Loire partjarol 1890
majusaban erkezett levelzolap szovege igy szolt: „Blois polgarmestere koszonti
szentendrei koUegajat. Abban a remenyben, hogy minden ember nemsokara kezet
fog egymassal, a hare helyett testveri iidvozletet kiildi Paul Gauthier".
Ez a szemlelet elterjedt volt ebben az idoben Franciaorszagban, hiszen peldaul
Coubertin baro a beke szellemeben szorgalmazta az ujkori olimpiak megrendezeset.
Magyarorszagrol Szepesvaralja polgarmesteretol

ismert valaszlap. Milyen

fantasztikus lenne ma, ha megmaradtak volna a vilag es az akkori Magyarorszag
varosainak elso embereitol erkezett kepeslapok, amelyek ugy latszik, olyanok, mint
az idos emberek, visszavagynak ifjusaguk szinhelyere. Igy Belgiumbol, Franciaorszagbol, Nemetorszagbol es Svajcbol erkezett haza, vetel vagy csere litjan Dumtsa
Jeno altal irt lap.
Mindenesetre a vilag nagy koz- es magangyiijtemenyeiben bizonyara talalhatok a polgarmester lirtol szarmazo szentendrei es budapesti kepeslapok.
Ugy latszik, sajat koraban jobban ertekeltek gyiijtemenyet. A z I . Budapesti
Nemzetkozi Kepes Levelezolap Kiallitason 1900-ban aranyermet es oklevelet
nyert. A Kritika igy fogalmazott rola: „... kiilonos figyelmet erdemel Dumtsa Jeno
Szt-endrei polgarmester gyiijtemenye, amely 8 albumban van elhelyezve celszerii
es konnyen attekintheto beosztassal".
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Dumtsa Jeno millenniumi iinnepi beszede 1896-ban
Amidon az igen tisztelt kepviselo urakat a mai rendkiviili diszkozgyules alkalmaval iidvozolni szerencseltetem, es az iilest megnyitottnak nyilvanitom, jelentem, miszerint sziiksegesnek tartottam a mai rendkiviili diszkozgyiilest osszehivni
a czelbol, hogy mi is a magunk hataskoreben Szent Endre varos kozonsege neveben, hazafias erziiletiinknek illetve oromiinknek kifejezest adandok legyiink a
felett, hogy ama felejthetetlen szerencse jutott osztalyresziinkbe, hogy szeretett
magyar hazank ezer eves fennallasanak emleket iinnepelhetjuk.
S valoban tisztelt diszkozgyules tagadhatatlan, miszerint nagy, szep es magasztos iinnepe van ez evben a hazanak, a nemzetnek es annak kiegeszito reszet
kepezo nepek es nemzetisegeknek, oly iinnepe ez, a minot keves nep ult meg
mindeddig, egyszer ezer esztendoben.
Ezer esztendeje, hogy a magyarok leptek e foldre, hogy veriik ontasaval hazat
szerezzenek maguknak, mindamellett nem igazvan le az itt talalt meghodolt es
legyozott nepeket, hanem allamferfiiii bolcsesseggel es bekeszereto okossaggal
reszesitven azokat, nemkiilonben a kesobbi idoben ide bevandorolt es kiralyi
kivaltsagok mellett letelepedett nepeket az allam minden javaban, az allam minden
aldasaban.
Ezer esztendeje, hogy elodeink, Arpad vezetese alatt megalapitottak e hont,
melyet mi edes hazanknak nevezzuk, mely nekiink annyival dragabb kell hogy
legyen, mert elodeink, nagyjaink, vertanuink, hoseink nyugszanak itt.
Ezer esztendeje kuzdiink mi itt joban es rosszban, volt resziink a fenybol, a
hatalombol, orombol es dicsosegbol, de volt elegendo a tortenelemben paratlan
megprobaltatasokban is.
Ezer esztendeje megohalmazott benniinket a hazat, a nemzetet minden veszedelem ellen a mindenhato egek ura, a magyarok istene.
Es, ha tisztelt diszkozgyiiles, vissza tekintiink a miiltakra, az evek hosszii
sorara, hazank es a nemzet tortenelmere, a lefolyt — reszben gyaszos, reszben
orvendetes — de minden idoben dicso esemenyekre, tartsuk emlekezetben elodeink dicso tetteiket, tartsuk szem elott, hogy a haza vedelmere, szeretett hazanknak
az idegen jarom alol valo felszabaditasara az orszag osszes nepei, vallasra es nemzetisegre valo kulonbseg nelkiil a haza iranyaban taplalt hiiseggel, szeretettel es
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odaadassal, egy lelekkel, egy szivvel hozzajarultak, orizziik meg kegyelettel elodeink nagy emlekeit, hogy hazafiui erziilettel peldajukbol a haza iranyaban valo
szeretetet, lelkesedest es kitartast tanuljuk.
S ha peldajukat kovetve, draga magyar hazank iranyaban valo kotelessegeink
teljesitese, minden tekintetben, jovoben is mint eddig legelsobb polgari feladatunkat fogjak kepezni, akkor nem kell felnunk a jovotol.
Ha szeretett magyar hazank minden torvenyhatosaga, minden varosa es kozsege, minden egyes polgara hazafias erziilettel elodeink szellemeben eljarand, biztositva van draga hazank jovoje.
Ha mi itt, tisztelt diszkozgyiiles, a magunk hataskoreben ugy a jovoben, mint
eddig, szem elott tartva, hogy draga hazank szabad polgarai vagyunk, szem elott
tartva, miszerint barmely nemzetiseghez, barmely vallashoz is tartozunk, elsosorban a magyar nemzet egyenlo jogokkal felruhazott tagjai vagyunk, s ha mi, szem
elott tartva, mi szerint aldjon vagy verjen sors keze, e fbldon kiviil nines szamunkra hely, itt elniink, itt halnunk kell, ha mi mindnyajan a jovoben is egy szivvel es
egy lelekkel, egymassal vallvetve, egyetertesben, bekeben, elodeink adta peldajat
kovetve, legelsobb polgari kotelessegiinket leszunk teljesitendok, akkor nyugodt
lelekkel, eros onerzettel, mely a haza iranyaban valo kotelesseg teljesitesenek erzete juttat a kebelnek, batran allithatjuk, hogy mi is a magunk reszerol hozzajarultunk draga magyar hazank tovabbi fennallasanak es felviragzasanak biztositasahoz.
Szent Endre varos kozonsege minden idoben, amint ezt a leveltarban orzott
okmanyok, elismero levelek, a kiralyoktol kapott kivaltsagok tanusitjak, az uralkodohaz es a haza iranyaban valo kotelesseg teljesiteseben peldas magatartast tanusitott. Szent Endre varos kozonsege minden idoben szinten aldozott hazafias czelokra
annyira, hogy e tekintetben batran kiallhatja a versenyt barmely varossal vagy
kozseggel, minek folytan batran reszt vehet az altalanos oromben es allithatja,
hogy egyetert az egesz orszaggal. Minelfogva azon tudatban, hogy a varos kepviselo-testiilete osztja az altalanos hazafias lelkesedest, vagyok azon meggyozodesemet kifejezendo, miszerint a tisztelt diszkozgyules erzelmeivel megegyezek,
ha annak aziranti kivanatat kifejezem, miszerint a Mindenhato ur Isten eltesse
dicsosegesen uralkodo alkotmanyos Kiralyunk 6 felseget (lelkes eljenzes), arassza
aldasat a hazara es a nemzetre (eljen), adja az egek ura, hogy az orszag osszes
polgarai egymassal egyetertesben, bekeben, szeretetben, draga magyar hazank ira-
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nyaban valo huseggel, szeretettel es ragaszkodassal annak erdekeben miikodjenek.
(Hosszantarto lelkes eljenzes).
Ezek elorebocsajtasa utan vagyok bator azon inditvannyal jarulni a tiszteh
diszkozgyiiles ele, miszerint 0 felsege legkegyelmesebb kiralyunk (eljenzes) es
urunk, nemkiilonben draga magyar hazank (eljenzes) iranyaban valo tantorithatatlan hiisegiink, szeretetiink es ragaszkodasunk nyilvanulasa mellett jegyzokonyvbe
iktassuk a varos kozonsegenek a feletti oromet, hogy hazank ezer eves fennallasanak emleket iinnepelheti (eljenzes).
(Reszlet az 1896. majus 9-en tartott diszkozgyules jegyzokonyvebol)
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Dumtsa Jeno a sajto tiikreben
Szent-Endren a lakossag fo iparaga a bortermeles. E teren s kiilonosen a pincze
kezelesenel tanusitott iigyesseg tekintetebol felemlitendok: Dumtsa Jeno ... birtokosok, kik boraik minosegevel hirt szerzettek.
Galgoczy Karoly: Pest-Pilis-Solt-Kiskm

megye monographidja 1876-77.

Philoxera jelenletet konstataltak Szentendre es Leanyfalva kozsegek szoloiben,
minek folytan a fbldmivelesi miniszter szakbizottsagot kiildott a helyszinre, s
felszolitotta a megyei alispant, hogy a megye reszerol hasonloan kiildjon ki valakit. A megyei alispan e felszolitas kovetkezteben Matyok Bencejarasi szolgabirot
es Dumtsa Jeno szentendrei polgarmesteri bizta meg a bizottsagbani reszveteke. A
sziikseges ovintezkedeseket a miniszterium ehendelte.
Foldmivelesi erdekeink, 1881. augusztus 8.

A szentendrei vasiit megnyitasa. Pomaz szep, halmos videke utan a vasiit vegpontjara, Szent-Endrere ert a vonat, hol nagy kozonseg, elen a polgarmesterrel, eljenezve, diszes koszonik atadasaval fogadta a varos fejlodesenek erne fontos tenyezojet.
... Dumtsa Jeno polgarmester tartott udvozlo beszedet.
Budapest, 1888. augusztus 17.

A Magyarorszagi Karpat-Egyesiilet Budapesti Osztalya 1888. december 28-an a
Tudomanyos Akademia Kisfaludy termeben megalakuh. Elnok baro Eotvos Lorand,
alelnok Loczy Lajos es dr. Tery Odon lett. A videki valasztmanyi tagok kozott szerepelt Szentendrerol Csanady Istvan es Dumtsa Jeno. Dumtsa Jeno befizette a 3
forint tagdijat.
Turistdk Lapja,

1889.februdr

Tisztujitas Szent-Endren. Foldvary Mihaly ahspan elnokletevel Dumtsa Jenot iijbol polgarmesterre valasztottak.
Kozsegi Kdzldny, 1890. oktober 5.
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Kirandulas Szent-Endrere. Azt hallottak, hogy rosszak az iskolai allapotok. Majd
Dumtsa Jeno segiteni fog, 6 „igen miiveh ember es j 6 polgarmester". Ekkor avattak fel a nagy pinceben a kobanyai sorfozde szent-endrei raktarat.
Buda es Videke, 1895. majus 26.

Szent-Endren tobb fovarosi lakos vett hazat. A Gilitzer-fele telket budapesti orvosok neztek meg, hogy itt letesitsenek gyogyintezetet. Ezeket a kezdemenyezeseket
Dumtsa Jeno szorgahnazta.
Buda es Videke 1896. 4. szdm

Szent-Endren munkas menhelyet terveznek letesiteni. Sokat tett ezert Dumtsa Jeno.
Buda es Videke, 1896. augusztus 23.

Hosszabb cikk emlekezett meg Dumtsa Jeno polgarmestersegenek 25. evfordulojarol, melyben leirtak, hogy Budapesten sziiletett, kereskedelmi akademiat vegzett, a szerb nyelvet csak kesobb tanulta meg. A karlocai kongresszuson a szerb
egyhazat 6 kepviselte, mint az egyhazjog alapos ismeroje. ( U . L . )
Buda es Videke, 1897. Junius 13.

Szent-Endre iinnepe. A polgarmester jubileumat a Poszpisl vendegloben iinnepeltek meg. A varosban harom diadalkaput allitottak, este tiizijatekot es faklyamenetet rendeztek. Udvardy Gyula festomuvesz arckepet festett rola, az iiimepelt pedig
adomanyt adott jotekony celra.
Buda es Videke, 1897. Junius 20.

A z I . Budapesti Nemzetkozi Kepes Levelezo-Lap Kiallitason, melyet az Iparmiiveszeti Muzeumban rendeztek meg, Dumtsa Jeno aranyermet nyert. „A gyiijtok
csoportjaban kiilonos figyelmet erdemel Dumtsa Jeno Szt.-Endre polgarmesterenek gyujtemenye, mely 8 albumban van elhelyezve czelszerii es konnyen attekintheto beosztassal."
Kepes Levelezo-Lap,
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1900. jiilius 1.

Szent-Endre kozgyulese. Dumtsa Jeno mar 1881 -ben meginditotta a mozgalmat az
izbegi elemi iskola ugyeben. Most ujbol szorgalmaztak ezt.
Pestvdrmegye, 1900. Julius 29.
Szent-Endre kozgyulese augusztus 24-en Dumtsa Jeno elnokletevel az alabbi temakkal foglalkozott: Megvitattak azt a javaslatot, mely szerint a gyakran hasznalt
»Szt.-Endre« rovidites helyett hivatalosan valtoztassak a varos nevet »Szentendre«re. A z otletet elvetettek. Horovitz Adolf helyi gozmalom-tulajdonos ajanlatat megvitattak, miszerint felajanlotta, hogy a varost villanyvilagitassal latja el. Hataroztak, hogy a hazakat uj szamokkal latjak el es megtiltottak a hazalast. Vegul a kozgyiiles negy het szabadsagot engedelyezett Dumtsa Jenonek.
Pestvdrmegye, 1900. szeptember 2.
Alapitvany. Dumtsa Jeno Szentendre varos erdemes polgarmestere egy 5000 koronas alapitvanyt tett kihazasitasi, nevelesi es segelyezesi czelokra. Ezen alapitvanyt
a varos fogja kezelni.
Pestvdrmegye, 1901. dprilis 14.
Otven eves evfordulo. Ahalanos szeretetnek es kozbecsiilesnek orvendo voh polgarmesteriink Dumtsa Jeno, a Ferenc Jozsef rend lovagja es koztiszteletben alio
neje 1912. majus 5-en unnepeltek hazassaguk 50 eves jubileumat. Ebbol az alkalombol a gor kel. szerb iskola nagyobb szabasii iinnepelyt rendezett majus 4-en
delutan 4 orakor a „Javor" olvasokor helyisegeiben.
Dumtsa Jeno, volt polgarmester, koztiszteletben alio polgartarsunk, otven eves
boldog hazassagi evforduloja alkalmabol 41.000 koronat osztott szet kiilonbozo
jotekonysagi es kulturalis celokra. Helyi erdekii alapitvanyai a kovetkezok: a szentendrei onkentes tiizoltosag 1000 K , a szentendrei rk. leanyiskola 1000 K , a helybeh
kereszteny munkasegyesiilet 500 K , a szentendrei legenyegylet 500 K , a szentendrei izr iskola 500 K , Javor szerb olvasokor 1000 K , szentendrei gor kel. szerb
hitkozseg 4000 K .
Dumtsa Jeno ezen alapitvanyaival ujabb bizonyitekat adta a mar ismert partatlan onzetlensegenek es kovetesre melto, embertarsai iranti szeretetenek.
Szentendre, I . ev. 17.szdm, 1912. dprilis 28.
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Dumtsa Jeno, Szentendre nyugalmazott polgarmestere 79 eves koraban elhunyt....
mint polgarmester lelkesen felkarolta egyesiiletiinket, a varosban szamos tagot
gyiijtott, a varosi kepviselo-testiiletet rabirta, hogy az egyesiiletiinknek 6t even
keresztiil anyagi segitseget szavazzon meg, s a Domorkapu koriili erdoseget a letartolastol megovta.
Turistdk Lapja, 1917. 58. oldal
Adomany a szegenyeknek. Dumtsa Jeno volt polgarmester ozvegye ferje halala alkalmabol Szentendre szegenyei reszere 500 koronat kiildott Antolik polgarmesterhez azzal, hogy az osszeg felereszben a varos gorog keleti vallasu, fele reszben
a tobbi felekezet szegenyei kozott osztassek ki.
Szentendrei Ujsdg, 1917. Junius 17.
Urmos Lorant es Dietz Ferenc gyujtese
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Rendkivuli kepviselo-testiileti iiles Dumtsa Jeno
halala alkalmabol
Polgarmester (dr. Antolik Arnold. -A szerk.) bejelenti, hogy a varosnak hosszu idon
at volt polgarmestere, nehai Dumtsa Jeno folyo ev majus 29-en elhunyt. A varos
tanacsanak tanacsiilesi hatarozatabol kifolyolag hivta egybe mai napra ezen rendkiviili kepviselo-testiileti kozgyiilest, a mely reszvet kinyilvanitasa es nevezett emlekenek megorokitese vegett. Ugymond:
Igen tisztelt Uraim! Tisztelt gyaszolo kozgyules!
Ahogy az egyes ember eleteben vannak pillanatok, amikor varatlan esemenyek
kovetkezteben megrendiilve all meg, hogy szamot vessen onmagaval, ugy az orom
vagy fajdalom kimagaslo esemenyei egy varos eletenek a verkeringeset is megallithatjak egy pillanatra.
Esemenyek, melyek bekovetkezesekor eppiigy megerzi, mint az egyes ember,
hogy eletenek hatarkovehez erkezett el.
Tegnap meg dolgozott es jarta a kifurkeszhetetlen akarat orok litjat es ma mar
megallt, hogy felre teve napi munkajat lelekben elmelyedve gondolkozzon, elmelkedjen multrol, jovorol.
Egy ilyen fajdalmas esemeny, egy ilyen szomoni kotelesseg az, igen t. kepviselo-testulet, amely benniinket itt osszehozott ma, hogy megalljunk egy perczre es
elmelkedjiink — amint ezt a minket koriilvevo gyasz mutatja — a multrol.
A multrol es a miiltban. Dumtsa Jenorol, arrol az emberrol, aki eletenek javareszet eppen ezek kozott a falak kozott toltotte el munkaban, a mi erdekiinkben, a
mi javunkra, a mi eletunkert.
Dumtsa Jeno 33 evig volt ennek a varosnak a polgarmestere, s ezen hosszu ido
alatt ugyszolvan megalapitoja annak az egesz szervezetnek, amit mi ma varosnak
neveziink.
Nehez idokben, sivar viszonyok kozott vette at ennek a varoskanak a vezeteset. A penziigyi helyzete aggaszto volt, a philoxera fellepese sulyos csapast mert a
varos kozonsegere is, mert egy csapassal fosztotta meg egyik legkivalobb kereseti
forrasatol. S csakis Dumtsa Jeno polgarmester rendkiviili buzgosaganak es elorelato boles vezetesenek lehet tulajdonitani, hogy lekiizdve minden nehezseget a
varos anyagi viszonyait csakhamar rendezni sikeriilt. A regale jog megvaltasa, ma
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az egesz varosnak kenyeret es elelmet ado retek lecsapolasa es kiszaritasa, a tiizeloanyagot biztosito erdo megvetele csak kimagaslo tettei az 6 faradhatatlan tevekenysegenek.
Mert Dumtsa Jeno nemcsak a varos penziigyi merleget billentette helyre, egy
csapassal tekintelyes vagyont szerezve a varosnak — hanem faradhatatlan munkaval
minden torekvese oda iranyult, hogy Szentendre kierdemelje a varos elnevezest is.
6 latta el a varos belso reszet jardaval. 6 volt, aki megszervezte a korabban
megfelelo kozvilagitast, aki kutakat epittetett, takarekpenztart alapitott, tiizoltosagot letesitett, s akinek koszonheto, hogy a kin jarasbirosag a telekkonyvi es a m.
km adohivatal Szentendrere helyeztetett.
A polgarmester azonban nemcsak jo polgarmester voh, hanem melegszivii, nemesen gondolkodo ember es jo hazafi is, aki egyetlen alkalmat sem mulasztott el,
hogy hazafias erzeset tettekkel is ne igazolja.
A milleimiumi, a Kossuth alapitvanyok hazafiassagarol, a Dumtsa Jeno fele
alapitvanyok egesz sorozata pedig az 6 meleget erzo sziverol tesznek tanusagot.
33 ev nagy ido, egy egesz emberelet, ezt az embereletet Dumtsa Jeno nekiink
szentelte. Nekiink, akik ma ennek a varosnak a lakoi vagyunk.
Amidon melyen aterezve azt a nagy halat, amivel 6 ezt a varost maganak ezzel
orok idokre lekotelezte, az egesz varos kozonsegenek a neveben kifejezest adok
melyseges gyaszunknak, inditvanyozom tiszteh gyaszolo kozgyiiles, hogy Dumtsa
Jeno emlekenek a megorokitesere a kepviselo-testiilet bizottsagot kuldjon ki, amely
bizottsagnak tegye feladatava egy tervezet kidolgozasat, amely meltokeppen hkdesse
majd, hogy Szentendre varos mindenkor csak halaval gondol vissza legelso polgarmesterere, s hogy nem felejti el az erette kuzdok kozerdekii, nemes munkalkodasat.
Javaslom, hogy a bizottsagba kikuldeni sziveskedjek: a Polgarmester elnoklete
alatt Margaritovits Belizar, Fadgyas Janos, Kada Mihaly, Szikszay Sandor es Schaffer
Agoston kepviselo-testiileti tag urakat, s inditvanyozom egyben, hogy jelen gyaszkozgyiilesrol felveendo jegyzokonyv masolata, s a hozott hatarozatok a gyaszolo
ozveggyel, s Dumtsa Jeno iir gyaszolo csaladjaval a varos mely reszvetenek kifejezeseiil kuldottsegileg kezbesittessenek, s vegiil, hogy a varos kepviselo-testiiletileg
helyezze el a varos koszonijat volt polgarmesterenek ravatalara, s testiiletileg vegyen
reszt temetesen.

Reszlet az 1917. majus 31-en tartott rendkivuli iiles jegyzokonyvebol
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Dumtsa Jeno
Ismeretlen szerzo nekrologja 1917-boI
Szentendre varos kozonseget sulyos csapas erte. Harmincharom even at volt polgarmestere, Dumtsa Jeno e ho (majus - A szerk.) 29-en 79 eves koraban rovid
szenvedes utan Szentendren meghalt. A z elhunyt nyugalmazott polgarmester
Szentendre varos fejlesztese koriil elevijlhetetlen erdemeket szerzett, s mint nagy
emberbarat, tarsadahni es szocialis teren is nagy alkotasokkal, jotekony adomanyokkal es alapitvanyokkal a keso utokor elott is maradando emleket allitott nevenek. 6 volt Szentendrenek elso polgarmestere. Kozigazgatasi palyajat, mint az
akkor meg mezovaros fobiraja kezdette, s mikor Szentendre az 6 agitacioja folytan
rendezett tanacsu varossa alakult, 6t valasztottak polgarmesterre. Kiilonos erdemeket kiilonosen penziigyi es gazdasagi teren szerzett. Neki koszonheto a varosnak
csaknem egesz vagyona. A z erdovasarlassal, a retek lecsapolasaval es a regale jog
megvaltasaval lerakta alapjait a varos gazdasagi fejlodesenek, s milliokat ero
vagyont szerzett a varosnak ezekkel a miiveletekkel.
Mikor 25 eves polgarmesteri jubileumat iilte, a kiraly a Ferenc Jozsef rend lovagkeresztjevel tiintette ki. 6 alapitotta a szentendrei takarekpenztart, s ennek elnoke is voh halalaig. Hazassaganak otvenedik evforduloja alkahnaval szamos
nagylelkii alapitvanyt tett. Halalat felesege, Blazsits Petronellan kiviil szeleskoru
rokonsag, s az egesz varos kozonsege oszinte fajdalommal gyaszolja.
Dumtsa Jeno halalanak hirere a varoshazara nyomban kituztek a gyaszlobogot,
s Antolik polgarmester a varos kepviselotestuletet csiitortokon delutan fel negy
orara rendkiviili gyaszkozgyiilesre hivta ossze. A kozgyulesi termet fekete draperia fedte be, s gyaszkeretet oltott az elhunytnak a kozgyulesi terem szamara mar
regebben megfestett kepe is.
A gyaszkozgyulesen Antolik polgarmester mondott emelkedett szellemu
gyaszbeszedet, meltatva az elhunyt orok erdemet. Beszedeben tobbek kozott
ezeket mondotta:
— Nehez idokben, sivar viszonyok kozott vette at ennek a varoskanak a vezeteset. A varos penzugyi helyzete aggaszto volt, s a philoxera fellepese sulyos csapast mert a varos kozonsegere is, mert egy csapassal fosztotta meg egyik
legkivalobb kereseti forrasatol. S csakis Dumtsa Jeno polgarmester rendkivuli
buzgosaganak es elorelato boles vezetesenek lehet tulajdonitani, hogy lekiizdve
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minden nehezseget, a varos anyagi viszonyait csaidiamar rendezni sikeriilt. A regale
jog megvaltasa, ma az egesz varosnak kenyeret es elelmet ado retek lecsapolasa es
kiszaritasa, a tiizeloanyagot biztosito erdo megvetele csak kimagaslo tettei az 6 faradhatatlan tevekenysegenek.

Dumtsa Jeno siremleke a szerb temetoben

Mert Dumtsa Jeno nemcsak a varos penziigyi merleget billentette helyre, egy
csapassal tekintelyes vagyont szerezve a varosnak, hanem faradhatatlan munkaval
minden torekvese oda iranyult, hogy Szentendre kierdemelje a varos elnevezest is.
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A polgarmester azonban nemcsak jo polgarmester volt, hanem melegszivii, nemesen gondolkodo ember es jo hazafi is, aki egyetlen alkalmat sem mulasztott el,
hogy hazafias erzeset tettekkel is igazolja. A millennium, a Kossuth alapitvanyok
hazafiassagarol s a Dumtsa Jeno fele alapitvanyok egesz sorozata pedig az 6 melegen erzo sziverol tesznek tanusagot.
33 ev nagy ido, egy egesz emberelet, ezt az embereletet Dumtsa Jeno nekiink
szentelte. Nekiink, akik ma ennek a varosnak a lakoi vagyunk.
Amidon melyen aterezve azt a nagy halat, amivel 6 ezt a varost maganak ezzel
orok idokre lekotelezte, az egesz varos kozonsegenek a neveben kifejezest adok
melyseges gyaszunknak, inditvanyozom tisztelt gyaszolo kozgyiiles, hogy Dumtsa
Jeno emlekenek a megorokitesere a kepviselotestiilet bizottsagot kiildjon ki, amely
bizottsagnak tegye feladatava egy tervezet kidolgozasat, amely meltokeppen hirdesse majd, hogy Szentendre varos mindenkor csak halaval gondol vissza legelso
polgarmesterere, s hogy nem felejti el az erette kiizdok kozerdekii, nemes munkalkodasat.
Javaslom, hogy a bizottsagba kuldeni sziveskedjek: a Polgarmester elnoklete
alatt Margaritovics Belizar, Fadgyas Janos, Kada Mihaly, Szikszay Sandor es Schaifer
Agoston kepviselotestiileti tag urakat, s inditvanyozom, hogy jelen gyaszkozgyiilesrol felveendo jegyzokonyv masolata, s a hozott hatarozatok a gyaszolo ozvegynek s Dumtsa Jeno Ur gyaszolo csaladjanak a varos mely reszvetenek kifejezeseiil kiildottsegileg kezbesittessenek, s vegul, hogy a varos kepviselotestiilete
testiiletileg helyezze el a varos koszonijat volt polgarmesterenek ravatalara, s testuletileg vegyen reszt temetesen.
Temetese a gorog keleti szerb piispoki templomban ment vegbe fenyes gyaszpompaval. A z egyhazi szertartast Zubkovits Gyorgy dr piispok vegezte el a helybeli es komyekbeli papsag segedletevel. A templomban, mely zsiifolasig megtelt
a kiilonbozo egyesiiletek, iskolak kiildottsegeivel es a nagyszamu gyaszolo kozonseggel, Huzsvik Vazul helybeli gorog keleti plebanos mondott magas szamyalasii
gyaszbeszedet.
Az egyhazi szertartas utan a gyaszlobogos gyaszmenet a foteren keresztul
kiserte el utolso litjara a szekesegyhazi temetoben levo csaladi sirboltba, hol a nyitott sir elott Antolik polgarmester mondott a varos neveben utolso Istenhozzadot,
s azutan a sir bezamlt Szentendre varos elso polgarmestere folott.
Megjelent a Szentendrei Ujsdg 1917. Junius 3-i szdmdban
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Huzsvik Gyorgy

Dumtsa Jeno (1838—1917)
Ez ev marciusaban van otven eve, hogy Szentendre varos elso polgarmestere, Dumtsa
Jeno meghalt. Dumtsa 1838-ban Pesten sziiletett, s sziileivel 1850-ben telepedett
meg Szentendren. Giirmaziumot es kereskedehni iskolat vegzett es szologazdalkodassal foglalkozott. Blazsits Petronella szentendrei hajadonnal kotott hazassagot,
es eltek 1917. marcius 17-i (helyesen: majus 29. — A szerk.) halalaig a mai kiegeszito parancsnoksag epiileteben.

Az egykori lakohaz ma: Dumtsa Jeno u. 20.

1871-ben Szentendre kozseg biraja lesz, majd 1872 aprilisaban valasztjak meg
a varos elso polgarmestereve. Nevehez fazodik a reti mocsar lecsapoltatasa, amivel a varos 450 kat. hold elso osztalyu szantofoldhoz jut. A varost koriilvevo erdo
megvasarlasaval pedig Szentendre az orszag egyik leggazdagabb varosava lep elo.
A gyermektelen Dumtsa hazaspar mar koran a varos jotevojekentjelentkezik.
Eleteben es vegrendeleteben is szamos jotekony alapitvanyt tett, kozoktatasi, iskolaalapitasi es -epitesi es szocialis celokra.
Ezert hivjak belso foutcankat 1897-t61 mind a mai napig Dumtsa Jeno utcanak.
Megjelent a Pest Megyei Hirlap 1967. marcius 22-i szdmdban
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Dumtsa Jeno, keresztlanya emlekezeteben
Edesapam, Csupity Iiles 1883-ban sziiletett Szentendren. Tanulmanyainak befejezese utan rovid ideig Sikloson lelkeszkedett. 1909-ben bizta meg a piispok lir a
budakalaszi szerb ortodox egyhazkozseg vezetesevel. Sziileim masodik gyermekekent 1910. marcius 20-an sziilettem Kalaszon. A keresztsegben a Braniszlava nevet kaptam es Brankanak beceztek. Azota is igy szolit mindenki.
A Blazsity csalad reven rokonsagban voltunk a szentendrei polgarmesterekkel,
Dumtsaekkal, mivel Dumtsa Jeno felesege Blazsity lany volt. Sziileim Jeno bacsit
es feleseget, Petronella nenit kertek meg, hogy legyenek a keresztsziileim.
Jeno bacsieknak nem voltak gyermekeik es — talan eppen ezert — nagyon
szerettek a gyermekeket. Erre a mai napig is jol emlekszem.
Abban az idoben szuleim, Dumtsaek, Dimsitsek (akik szinten rokonsagban
voltak Petronella nenivel) Huzsvikek, Csampragek es neha masok is, egyhazi es
csaladi iinnepek alkalmaval, de most ligy tiinik, hogy szinte minden vasamap
osszejottek. Legtobbszor nalunk Kalaszon, vagy Dumtsaeknal Szentendren.
A mai Dumtsa Jeno utca 20. szam alatti sarokepulet volt Jeno bacsiek haza. A
szepen berendezett nagy szalonban fogadtak a vendegeket. Emlekszem a szeles folyosora, a haloszobara, a konyhara, a spajzra, sot meg a kis viragos udvarra is, mert
amig a felnottek beszelgettek, mi gyerekek bejartuk az egesz hazat. Mindig tobben
voltunk, mert Petronella neni testverenek a gyerekei is allandoan ott voltak. A neni
ligy szerette oket, mintha a sajat gyermekei lettek volna. Nyaralni is gyakran magaval vitte oket.
Heteves voltam, amikor 1917-ben, 79 eves koraban Jeno bacsi meghalt.
Gyermekkori emlekeim persze osszekeverednek azzal, amit szuleimtol, Petronella nenitol es masoktol hallottam, kesobb pedig olvastam Dumtsa Jenorol.
0 is nagyon szerette a gyerekeket. Keresztelomkor kaptam tole egy damaszt
asztalterito es szalveta gamitiirat. A monogramja — E . D. — (Eugene Dumtsa)
van belehimezve, maig megoriztem. Kiilfoldi utazasai soran nekiink is mindig kiildott kepes levelezolapokat. Ezeket egy albumban tartom. Ugy emlekszem ra, hogy
kozepmagas termetu, tiszteletet parancsolo megjelenese volt. Igazsagszereto es segitokesz hireben allt, de nagyon megharagudott arra, aki megszegte az igeretet. Sajat penzen restauraltatta a pomazi es a kalaszi szerb templomot. Kereskedo volt
fiatalabb koraban, akinek hajoval hoztak az arut a Dunan. Nagykereskedo lehetett.
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mert sohasem hallottam, hogy valamikor olyan boltja lett voha, ahova eljart volna
barki is vasarolni.
Idos kora miatt mar nem vett reszt a haboruban, az elsoben. Edesapam viszont
szazadosi rangban tabori lelkesz volt az olasz fronton. Orzok tole egy kepes levelezolapot: Polaban (ma Pulanak mondjak) adta fel 1917. majus 1-jen es azt irja, hogy
Dosztojevszkij Biin es biinhodes cimii regenyet olvassa a harcok sziineteben.
Edesapam a haboriibol szerencsesen hazajott, de nehany ev miilva, 1923-ban,
Sztojan batyammal egyiitt, a rossz ivoviztol hastifuszban varatlanul meghalt.

Dumtsa Jeno himzett monogramja damaszt asztalkendon.
Keresztapai ajandek 1910-b61 Csupity Branislavanak

Nehany evvel a trianoni bekekotes utan Petronella neni testverevel, Annaval,
aki szinten megozvegyiilt, Ujvidekre koltozott. Abbol a nyugdijbol elt, amit Magyarorszagrol, a szentendrei varoshazatol kapott. Amikor a zombori tanitokepzobe
jartam, a szunidot mindig naluk toltottem es nagyon j o l ereztem magam.
Lejegyezte: Mate Gyorgy
•
1999-ben es 2000-ben tobbszor meglatogattam Apatini Ferencne nyugdijas tanitdnot, azaz Branka nenit. A kedves, bardtsdgos, idos hdlggyel Dietz Ferenc jovoltdbol ismerkedtem meg. Dedk Ferenc utcai elso emeleti lakasdbdl szep kildtds nyilt.
A Biikkos-patak vdlgye fole magasodo Piispokmajor kockahazainak

geometrikus

merevseget jobbrol a Ko-hegy lankdinak Idtvdnya oldotta fdl. Tedzgatdsaink kdzben
en egyre Dumtsa Jenorol faggattam, de foltdrult eldttem sok megprobdltatdst dtveszelt csaladjanak tortenete is, amelyet ferje halala utdn 6 tartott egyben. Meg sok
meselni valot tartogatott szdmomra, de 2000. szeptembereben vdratlanul elhunyt.
-M.
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Utoszo
A Dumtsa csalad
Az 1848/49-es forradalom es szabadsagharc, majd az azt koveto 1867-es kiegyezes eredmenyekent megindult a polgari atalakulas a korabban feudalis Magyarorszagon. Ebben a kedvezo tortenelmi idoszakban keriilt a varosvezetes elere Szentendren egy kivalo szervezoi es penziigyi szakiranyii kepessegekkel rendelkezo,
politikai, nemzetisegi es vallasi tekintetben tolerans, szocialis erzekenysegii, vagyonos varosi polgar, Dumtsa Jeno.
Mar tobb mint szaz eve (1897 ota) viseli Szentendre foutcaja az 6 nevet. Eleteben feltetlen tisztelet ovezte. A z evtizedek miilasaval azonban egyre inkabb megfeledkeztiink Szentendre elso polgarmestererol. (Ehhez bizonyara hozzajarult az
az idoszak is, amely tagadta a szemelyiseg szerepet a tortenelem alakitasaban; mikozben a szemelyi kultusz peldatlan megnyilvanulasait hozta magaval. Szentendren
— igaz, hogy csak rovid idore — a foutca nevet is megvaltoztattak!)
A tovabbi feledest kivanja megallitani mostani szereny kiadvanyunk.
Sajnos nem sikeriilt Dumtsa Jeno csaladfajara, szarmazasara, Magyarorszagra
es Szentendrere keriilesere vonatkozoan pontosabb es bovebb adatokhoz jutnunk.
A kortars Stevan Camprag szerint Dumtsa Jeno Komaromban, szerzoink kozul
Huzsvik Gyorgy szerint viszont Pesten sziiletett. Itt idezhetjiik Fuves Odont, a magyarorszagi gorogok gazdasag- es miivelodestortenetevel foglalkozo torteneszt,
aki Fejezetek a szentendrei gorogok tortenetebol cimu tanulmanyaban (Antik
tanulmanyok 1961/8) a kovetkezoket irja: „A gorog szarmazasii elszerbesedett
szentendrei csaladok koziil a legjelentosebb a Tyro es a Dumtsa csalad vok (...)
Szentendre varos elso polgarmestere, 1872-ben a szinten gorog szarmazasu, de
szerb neveltetesben reszesiilt Dumtsa Jeno lett. A vaskereskedobol es szolobirtokosbol birova, majd polgarmesterre valasztottt Dumtsa Jeno (...) a balassagyarmati
agbol szarmazik (...). 1917. majus 29-en halt meg, 79 eves koraban. Egy evvel elobb
halt meg unokatestvere, Dumtsa Miklos. A z 6 fia volt Dumtsa Antal, 1914-t61
szentendrei jarasbiro, aki gorog szarmazasiinak vallotta magat, de gorogiil nem tudott, csak szerbiil es magyarul. Dumtsa Antal tulajdonaban voh a Peter-Pal utcai
copf stilusii Dumtsa-haz." (Ma a 6-os hazszamot viseli.) Ehhez hozzatehetjuk meg
Urmos Lorant kutatasainak eredmenyeit. Urmos adatai szerint az elso Dumtsa —
akirol tudunk — Dumtsa Antal volt. A z 6 fia Dumtsa Ignatz-Anasztaz, 1808-ban
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sziiletett Revkomaromban. Kesobb csaszari tanacsos es szentendrei lakos. 6 a
kesobbi, masodik Dumtsa Antal es Dumtsa Jeno nagyapja. D. Ignatz-Anasztaz fia
Dumtsa Miklos, 1840-ben sziiletett Pesten es biztositasi tisztviselo volt. 0 D. Jeno
unokatestvere. D. Miklos fia dr Dumtsa Antal-Ignatz, 1914-t61 szentendrei jarasbiro. A z ove volt a Peter Pal utcai lakohaz. Tiidobetegsegben halt meg 1929-ben.
Ket gyermeke sziiletett: Eufenia-Antoinette (1907) es Miklos-Kalman (1913), aki
a I I . vilaghaboniben hosi halalt halt. Jelenlegi ismereteink szerint 6 volt az utolso
Dumtsa. tirmos Lorant tud meg egy Dumtsa Gyularol is, aki 1893-t61 Pocsmegyer
jegyzoje voh. Fehehetoen 6 is a szentendrei polgarmester rokona. A Dumtsak foglalkozasabol mindenesetre joggal kdvetkeztethetiink arra, hogy a kiterjedt familia
tagjai feltorekvo, tanult es muvelt szemelyisegek voltak.
Sajnos nem kaptunk lehetoseget a Pest Megyei Miizeumok Igazgatosaga
gyiijtemenyeben levo esetleges Dumtsa-dokumentumok attanulmanyozasara sem.
A muzeum birtokaban

levo dokumentumokkal

talan gazdagithattuk volna

kiadvanyunkat.

A szerb nevek irdsmodjdrdl
A maganhangzok es a kiilonleges jelolesek kiejtese a kovetkezo: a - a, e - e, c cs, c - ty, d - gy, s - sz, s - s, z - zs. Peldaul: Camprag - Csamprag, Kovacevic Kovacsevity, Durdevdan - Gyurgyevdan, Sofric - Szofrity.
Konyviinkben azonban nem mindig ezt az irasmodot hasznaljuk, mivel Szentendre szerb polgarainak nevet a hivatalos okmanyokban es iratokan hagyomanyosan latin betiikkel irtak, meghozza magyar szorendben es a kiejteshez kozelito
magyar helyesirassal, bar nem mindig kovetkezetesen; peldaul a vezeteknevek
vegen igen gyakori ,,-ic" (kb. „fi" jelentesii) vegzodes cs, ts es ty alakban is
elofordul. E jellegzetes hagyomanyt megorzendo, a magyar nyelven irott tanulmanyokban es a dokumentumokban zommel megtartottuk a magyarositott irasmodot,
mig a szerb nyelvii eredetibol forditott bevezeto tanulmanyban a mellekjeles irast
hasznaljuk.
A Dumtsa nevet viszont kovetkezetesen Dumtsanak irjuk, mert az Evgen
Dumtsa, Eugen Dumtsa es Dumcsa Jeno valtozatok mellett Dumtsa Jeno is ezt az
irasmodot hasznalta legtobbszor.
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Dumtsa Jeno idos koraban
Vastagh Gyorgy festmenye a szentendrei varoshazan

Szerzoinkrol
Dr. Bikar Fedora (1931) kozepiskolai tanulmanyait Budapesten vegezte. Anyai
agon Malaty Istvan (Stevan Malac) szentendrei gazdalkodo es szenator leszarmazottja. Sziileinek az 1930-as evektol nyaraloja volt Szentendren, a Sztelin-patak
volgyeben, amit 1945 utan allamositassal elvettek toluk. Gyermekkora nyarait
mindig itt toltotte. A zagrabi Bolcseszettudomanyi Egyetem tortenelem szakan
1962-ben torteneszi diplomat szerzett. 1975-ben doktoralt. A z ujvideki Vajdasagi
Muzeum munkatarsakent vonult nyugdijba 1995-ben. Szamos publikacioja koziil
tobb magyar, illetve szentendrei vonatkozasii.
Leforditotta peldaul Illyes Gyula Petofi cimu eletrajzat horvat nyelvre (1960),
Lupa Peter 1858-ban megjelent utleirasat pedig szerb nyelvre (1988). Szerbek
Szentendren cimii rovid torteneti attekinteset a Vajdasagi Muzeum adta kozre
1997-ben. Szerbek Magyarorszagon cimii konyve (a Szerbek a kelet-europai diaszporaban cimii sorozat 7. kotetekent)

1998-ban jelent meg Belgradban. Itt kozolt

tanulmanya a Szerb Tudomanyos es Miiveszeti Akademia altal kiadott Sentandrejski
zbomik (Szentendrei emlekkonyv) 1986/1. koteteben talalhato eredeti szoveg
szerkesztett valtozata.
Kocsis Zsivka fordito es tolmacs, az E L T E szlavisztikai szakan szerezte nyelveszi diplomajat.
D r Huzsvik Gyorgy (1916-1976) szentendrei iigyved, szamos helytorteneti
publikacio szerzoje.
Dr. Doka Klara leveltaros. Mate Gyorgy konyvtaros, dr. Milosevits Peter egyetemi docens, iro es irodalomtortenesz, valamint Urmos L6rant lijsagiro munkassaga megtalalhat6 a Szentendrei arckepcsamok cimii eletrajzi lexikonban.

Remeljiik, hogy kotetiink hozzajarul Dumtsa Jeno szemelye es a korabeli Szentendre jobb megismeresehez; alkalmas lesz arra, hogy iskolainkban segedkonyvkent forgathassak; vegiil remeljiik azt is, hogy biztatast ad a jovo helytorteneszei
szamara a munka folytatasara.
Mate Gyorgy
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Szentendrei arckepesarnolc I .
A konyv a kozismert es nepszerii K i kicsoda? jellegu eletrajzi
lexikonok helyi valtozata. Hatszazot olyan szemely — nagyreszt
fenykeppel illusztralt — eletrajzat tartalmazza, aki valamilyen
modon kotodik varosunkhoz: itt sziiletett, itt lakik, itt dolgozik,
vagy tevekenysege, munkaja, valamely alkotasa Szentendrevel
kapcsolatos.
A lexikon fo reszeben a szemelyek A B C rendben kovetik
egymast. A z eletrajzokat olvasva sok erdekeset tudhatunk meg
azokrol, akiket csak hallomasbol vagy futolag ismeriink, de sok
lijat fedezhetiink fol kozeli ismeroseinkrol, baratainkrol is.
A fo fejezetet foglalkozas es sziiletesi hely szerinti mutato
egesziti ki, megkonnyitve a keresest es novelve a hasznalhatosagot.
A konyvet e ceha alakuh szerkeszto bizottsag allitotta ossze,
tagjai: Benkovits Gyorgy, Biczak Peter, dr. Gelencser Gyula, dr
Hann Ferenc, Mate Gyorgy, Petho Zsoltne Nemeth Erika.

Megvasarolhato
a Pest Megyei Konyvtar olvasoszolgalatanal

Egy evszazad kronikaja
Szentendre 1900—1999
A konyv bemutatja, hogyan gondolkodtak elodeink az utobbi szaz
esztendoben orszag-vilag, de fokeppen a varos dolgairol. Osszeallitoja, dr. Sin Edit sajatos modon dolgozta fel Szentendre 1900tol napjainkig tarto eveinek tortenetet. Nem tortenelemkonyvet
ht, hanem a varos mindenkori onkormanyzatanak hatarozataibol,
a kepviselo-testiileti iilesek jegyzokonyveibol, valamint a korabeli, elsosorban helyi ujsagokban megjelent irasokbol keszitett
idezetgyiijtemenyt. Vagyis nem magyarazta es ertekelte a miiltat,
hanem megidezte. Ezert a konyv lapozgatasa kozben olyan erzesunk tamad, mintha szaz even at a varoshaza tanacstermenek karzatarol hallgatnank az elhangzottakat, vagy eppen otthon fotelben
iilve a frissen megjelent lijsagokat bongesznenk.
Termeszetesen, mivel megiscsak mai szemmel olvassuk a
konyvet (ismerjiik a tortenet veget), onkenteleniil is itelkezunk
elodeink felett es levonjuk nezeteikbol es cselekedeteikbol a mara
ervenyes tanulsagokat.
A Szentendrei Fiizetek helytorteneti kiadvanysorozat ezen
otodik kotete iskolai segedkonyvkent is kitunoen hasznalhato.

Megvasarolhato
a Pest Megyei Konyvtar olvasoszolgalatanal.

Szentendre

elso polgarmestere,

Dumtsa Jeno (1838-

1917), cincar — elszlavosodott vagy elgorogosodott reman — csaladbol szarmazo, szerb identitasu es pravoszlav vallasu magyar hazafi volt; mintha atgondolt imagekoncepcio szerint valasztottak volna k i , jelkepiil, elsonek,
a soknemzetisegii es kiilonfele kultiirakat otvozo D u n a parti telepiiles elere.
Eletmuve: a varossa nyilvanitott Szentendre uj idoszamitasanak elso harom evtizede.
Munkassaga valodi hatarko; Dumtsa Jeno a regi dicsoseg utolso nagy, s polgarmesterkent egyszersmind legnagyobb (vilagi) kepviseloje lett, s alakjat olykor szinte
nepmesei amyalattal szinesiti rengeteg jotekony celii alapitvanyanak emleke. Ugyanakkor az 6 nevehez fiizodik
szamos olyan alapveto kozigazgatasi intezkedes es varosalapitasi es -fejlesztesi vivmany, amelyek alapjan Szentendre az urbanizacio utjara lephetett, s vilagszerte ismert,
multjahoz melton tarka, de tomeny kultiiraju, modem v a rossa fejlodott.

Milosevits Peter
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