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Tisztelt Polgármester Úr, Polgármester urak! 

Tisztelt szentendreiek! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

A Szerb Intézet vezetőjeként az a megtiszteltetést ért, hogy 

Szentendre városának jelenlegi és három volt polgármesterével – 

kikkel mind volt/van szerencsém sikeresen együttműködni – valamint 

a tősgyökeres szerbség kiemelkedő képviselőjével, a szentendrei 

szerb egyházi múzeum vezetőjével, s végezetül a városba újonnan 

betelepülő sokszínű lakosság, köztük román nemzetiségű 

polgártársaink képviselőjével együtt szólhatok Önökhöz abból az 

alkalomból, hogy 150 évvel ezelőtt, 1872-ben éppen ezen  a napon, 

április 9-én választották a város első polgármesterévé a város addigi 

főbíráját Evgen Dumčát – Dumtsa Jenőt.  

Dumtsa megválasztását követően a város polgárságának 

közmegelégedésére több mint 30 éven át igazgatta a település 

közügyeit. Polgármesterségének 25. évfordulóján rendezett 

nagyszabású ünnepségek során több, mint 20 helyi szervezet, 

intézmény képviselője méltatta érdemeit, a város értékes ezüst 

íróasztali készlettel ajándékozta meg, melyet ma az újvidéki Vajdasági 

Múzeumban őriznek, a városban utcát neveztek el róla, melyben 

most itt ünneplünk, sőt tiszteletére alkalmi Dumtsa-indulót is 

komponáltak és portrét készítettek. Ugyanakkor érdemei 

elismeréseként megkapta a Ferenc József Rend Lovagja címet is. 

Amikor megromlott egészségi állapotára hivatkozva, nemsokkal 

ötödik alkalommal történt újraválasztását követően, 1903-ban 

lemondott polgármesteri tisztségéről, képviselő társai a város 

szolgálatában eltöltött 35 éve során elért érdemeire tekintettel 

Dumtsa Jenőt egy művészi kivitelű fotóalbummal ajándékozták meg, 

melyet szintén az újvidéki múzeum őriz. 

Ki volt ez a köztiszteletnek örvendő személyiség a dualizmus korából, 

akire Szentendre mai, modern kori vezetői is mint példaképükre 



2 
 

tekintenek, akinek személyisége és életútja alkalmas arra, hogy halála 

után több mint száz évvel is integratív, közösségi szimbólum legyen a 

város lakói, polgárai számára? Mi volt sikerének titka?  

A szerb nemzetiségű Evgenije Dumča 1838-ban Pesten született, a 

pesti szerb ortodox templomban keresztelték meg. Apja, Antonij 

Dumča pesti nagykereskedő volt, a helyi szerb egyházközség egyik 

nagy tekintélynek örvendő elöljárója. Nagyapja, Dimtirij 

nagykereskedő szintén Pesten nyert polgárjogot és a szentendrei 

szerb Blázsics családból nősült. Dumtsa ősei a 18. század közepe táján 

érkeztek valahonnan Dél-Makedóniából Komáromba és ahhoz az 

ortodox vallású görögös kultúrával rendelkező cincár kereskedő 

diaszpórához tartoztak, amely Magyarországon legnagyobb részt a 

szintén ortodox szerb polgárságba olvadt be. Bécsben végzett 

kereskedelmi iskoláit követően Dumtsa Jenő csatlakozott a már 

korábbról itt élő rokonságához és Szentendrén telepedett le az 1850-

es évek második felében. 1862-ben megnősült a szintén jómódú 

szentendrei 16 éves, szépséges Blázsics Petronijával – Petronellával. 

(Személyes megjegyzésként hadd tegyem hozzá, hogy az egyházi 

okiratok alapján, az esküvői szertartásban részt vett az ekkor 

Szentendrén tanítóskodó diakónus ükapám, Vaszilije Masztánovics 

is.) A fiatal, szintén nagykereskedelemmel foglalkozó Dumtsa az 

1860-as évek közepétől vett részt a város vezetésében. 

Dumtsa polgármesterként elért eredményeit a mai Szentendre 

közönsége is betéve tudja: (1) a város korábbról örökölt adósságait 

rendezte, rendbe tette a város pénzügyeit, (2) 1886-ban a város az ő 

kezdeményezésére 44 ezer forintért örök időkre megváltotta a királyi 

kincstártól a földesúri területek, javadalmak és regálé jogok 

használatát, (3) lecsapoltatta a város déli határában levő mocsaras 

területet és felparcelláztatta, majd bérbe adta azt jelentős bevételhez 

juttatva Szentendrét, (4) a város gazdasági alapjait megrengető 

filoxéra járvány után elősegítette a gyümölcstermesztésre való 

átállást, (5) árvízvédelmi töltést építtetett és lekövezte az utcákat, (6) 
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városi takarékpénztárt alapított 1869-ben, (7) 1894-ben hivatalos 

elnevezést kaptak a város utcái, (8) Szentendrén megnyílt a járási 

bíróság és adóhivatal, (9) távíróállomás, telefonhálózat, 10) 1888-ban 

megnyílt a Szentendrét a Fővárossal összekötő HÉV-vonal, s.í.t. 

Több évtizedes polgármestersége idején az álmos mezővárosból 

fejlődő, modernizálódó, a 20. századba lépő, Budapest 

agglomerációjához tartozó prosperáló településsé változott 

Szentendre. Ezt magyarázhatjuk Magyarország általános 

dualizmuskori fejlődésével is, ennek ellenére felmerül a kérdés, 

hogyan lehetett mindezt elérni, mi volt Dumtsa titka? 

Én mindenféleképpen hét (!) tényezőt emelnék ki Dumtsa Jenővel – 

Evgen Dumčával kapcsolatban: (1) beágyazottsága a hagyományos 

városi szerb polgári elitbe, amely a várost 1690 óta vezette, (2) 

őszinte lokálpatriotizmusa, elkötelezettsége a városi közjó iránt, (3) 

kiváló taktikai érzéke, kompromisszumkészsége, rugalmassága, 

nyitottsága, diplomáciai érzéke egy többnemzetiségű, többvallású és 

többnyelvű város élén és egy erősen hierarchizált vármegyei és 

kormányzati rendszerben, (4) teljes anyagi függetlensége, (5) kiváló 

pénzügyi és gazdasági ismeretei, készségei, (6) szerénysége, (7) 

kiemelkedő szociális érzékenysége. 

Ez utóbbinál maradva, meg kell jegyeznünk, hogy Dumtsa 

városvezetői sikerei mellett tiszteletét, hírnevét számos és 

nagyszabású jótékonysági akciói is megalapozták. Még 

polgármesterként ismertek jótékonysági akciói különböző ünnepi 

alkalmakkor, vagy a szükség napjaiban: (1) 1874-ben a tűzvész 

áldozatainak és az izbégi zendülés kisembereinek megsegítése, (2) 

1896-ban, a Millennium alkalmából ösztöndíj tanulóknak, segély a 

tűzoltó egyletnek, özvegyeknek és szegényeknek, (3) 1902-ben, 

Kossuth Lajos születésének 100. évfordulóján alapítvány a városi 

szegényeknek, (4) 1897-ben, polgármesterségének 25. évfordulóján 

adományok minden városi felekezet iskolájának, (5) 1914-ben 

hadikórház támogatása. Mégis a legemlékezetesebb jótékonysági 
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akciójára a Dumtsa házaspárnak 50. házassági évfordulójuk 

alkalmából került sor, amikor az önkéntes tűzoltó egylet, a katolikus 

érseki leányintézet, a keresztény munkásegylet, a katolikus 

legényegylet, az izraelita elemi iskola és a Javor szerb olvasókör és 

dalárda kapott támogatást a városban. 

Szentendrén kevéssé ismert, hogy Evgen Dumča – Dumtsa Jenő szerb 

politikusként, üzletemberként és jótékonysági tevékenysége során is 

a városon messze túlmutató, országos jelentőségű munkát folytatott, 

amely kiterjedt az egész magyarországi, sőt Osztrák-Magyar 

Monarchia beli szerbségre, amiből Vukovits Koszta barátom adott 

imént ízelítőt. Itt csak Dumtsa szerb közösségben folytatott 

jótékonysági tevékenységéről hozok fel néhány példát. A szentendrei 

szerb templomok, iskola, szegények mellett, 1912-ben 10 szerb elemi 

iskola épültének újjáépítését tette lehetővé a Budai Szerb Ortodox 

Püspökségben Pest megyében és Baranyában, támogatta a pomázi, 

csobánkai, budakalászi és lórévi szerb egyházközséget, valamint 23 

szerb kulturális, oktatási és jótékonysági szervezetet Budapesten, a 

Bánátban, Horvátországban, Karlócán (Sremski Karlovci), Újvidéken 

és máshol. A Dumtsa házaspár volt az egyik fő támogatója az 1897-

ben Zágrábban alapított Privrednik (Gazdálkodó) nevű szervezetnek, 

amely a monarchiabeli szerbség gazdasági prosperitását volt hivatott 

megalapozni (mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom, ipari tanulók 

iskoláztatása, támogatása, Szerb Bank alapítása). Ebben a munkában 

férjével együtt és egyenrangúan vett részt Petronella Blázsics, aki, 

miután férje 1917-ben elhunyt (a Szaborna székesegyházban 

búcsúztatták, a szentendrei szerb temetőben helyezték örök 

nyugalomra) az I. világháború után optált és az új délszláv államhoz 

került Újvidékre települt át a szentendrei szerb polgári elit más 

tagjaival együtt, ahol magas kort megélve, a II. világháború alatt 

1943-ban halt meg. 

Számunkra mindenféleképpen az is tanulság, milyen sikeresen tudta 

ez az ízig-vérig szerb nemzetisége iránt elkötelezett személyiség 
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szolgálni a város egészének, minden nemzetiségének és 

felekezetének közös érdekét, s nagy eleganciával összeegyeztetni a 

nemzetisége és az állama, uralkodója iránti lojalitását. 

A szentendrei és magyarországi szerbek nemcsak arra lehetnek 

büszkék, hogy 1690-ben újraalapították az elpusztult Szentendrét, a 

18. században, a város aranykorában pedig virágzó, festői, 

későbarokk Duna menti kereskedővárost hoztak létre gazdag 

kultúrával, hanem arra is, hogy egy olyan kiemelkedő személyiséget 

adtak a városnak első polgármestere, Evgen Dumča – Dumtsa Jenő 

személyében, aki döntő mértékben járult hozzá a Szentendre 

ezüstkorának méltán nevezett korszak létrejöttéhez. 

Örömünkre szolgál az is, hogy a városba újonnan betelepülők között 

vannak olyan közösségekhez tartozók is, mint a görögök vagy 

románok, akik Dumtsa személyén, ősei származása révén is kötődést 

találtak Szentendre hagyományaihoz, s ezúton is, akár csak 

szimbolikusan, kifejezésre jut közösségünk e néhai tagjának integratív 

szerepe. 

Engedjék meg, hogy végezetül szerb szokásnak megfelelően és szerb 

nyelven kifejezzem személyes tiszteletemet Szentendre első 

polgármesterének: SLAVA MU I NEKA MU JE VEČAN POMEN!      

Szentendre (Dumtsa-ház – Tourinform Iroda), 2022. április 9. 

(szombat), 10 óra   

Lásztity Péró 

 

 

 


