
Emlékezés Gelencsér Sándor néprajzi
gyûjtõre

Egy elfelejtett dombóvári néprajzi gyûjtõre emléke-
zünk, aki egyszerû szülõk gyerekeként látta meg a napvi-
lágot, vasutas lett, majd nyugdíjasként kezdte el feldol-
gozni hosszú életének tapasztalatait.

Dadapusztán (Somogy megye) született 1896. július
8-án. Ez a kis puszta ma már nem létezik. Kazsok és Igal
között feküdt. Pár éve még állt a gémeskút a magtárral,
mely emlékek jelezték, hogy itt valaha település állott.
Gyermekkorát Gölle– Szentivánpusztán töltötte. Szülei
1897. április 24-én költöztek ide Dadapusztáról, ahol
1913. április 24-ig éltek. Édesanyját (Gelencsér
Györgyné Kalocsa Teréz) korán (1912) eltemette. Õ a
göllei temetõben pihen. A következõ állomás Baté volt
az életében, ahol vasúti munkásként tevékenykedett.
Majd a szomszédos Nagyberkiben lett szolgálattevõ. In-
nét ment nyugdíjba, s Dombóváron vásárolt családi há-
zat.

1993-ban régi vágyam teljesült, amikor betekinthet-
tem Gelencsér Sándor bácsi hagyatékába. Ez 141 dolgo-
zatból állt, terjedelmében több kötetet tenne ki. Sajnos,
életében nem akadt senki, aki támogatta volna Sándor
bácsi elképzeléseit, pedig dolgozott a kaposvári, a szek-
szárdi múzeumoknak és a budapesti Néprajzi Múzeum-
nak is. Most csak ízelítõt adok dolgozatainak címeibõl:
Aratóünnepségek a Kapos mentén, Arató és béres sztrájk
Nagyberkiben, Hagyományos népi temetés Mernyén, Gölle község falukrónikája, Lengyel katonai
emigrációs tábor Mosdóson 1939–1945 között I–II., Népi táplálkozás a Kapos mentén és Dombóvár
környékén, Béresek élete Gölle–Szentivánpusztán, Nemzetiségek a Kapos mentén, Régi országos állat-
és kirakodóvásárok stb.

E címek olvastán azt gondolhatnánk, hogy Gelencsér Sándor pedagógus, vagy szakmabéli ember
volt. Fiától kapott információ szerint egyszerû MÁV-nyugdíjasként kezdte el a gyûjtõmunkát. A dolgo-
zatok lapozgatása közben megállapítottam, hogy gyönyörû kézírása volt.

Gelencsér Sándor bácsi 1990. február 1-jén, 94 éves korában hunyt el. Ápolói mesélték el, hogy ha-
zájának Somogyot, Göllét tartotta. Amikor megkérdezték tõle, hogy hol lakik, a következõt válaszolta:
„Hát, Göllében!”

Dolgozatait fia, ifj. Gelencsér Sándor a dombóvári Városi Könyvtárnak adományozta azzal a céllal,
hogy az érdeklõdõk hozzáférjenek e nagyszerû életmûhöz. Micheller Józsefné könyvtárosnak köszön-
hetõen még 1993-ban betekinthettem az értékes anyagba, majd jeleztem dr. Sipos Csabának, a Somogy
Megyei Könyvtár akkori helytörténész könyvtárosának, hogy a dolgozatokat Kaposváron kellene elhe-
lyezni és megjelentetni, mivel ezek zöme somogyi vonatkozású. Mivel Tolna megyében, így Dombó-
váron sem volt vállalkozó a megjelentetésre, az anyagot megkaptuk és – anyagiak hiányában – úgy
döntöttünk, hogy a Somogyi Honismeret címû megyei lapban közlünk le a legérdekesebbekbõl. Ez a
munka akkor el is kezdõdött (Somogyi Honismeret 1993/1.), így felhívtuk a szakemberek figyelmét az
értékes dolgozatokra. Távolabbi terveinkben szerepelt természetesen a könyvformában való megjelen-
tetés is.

Sajnos e tervek nem valósultak meg, de nem felejtettem el Sándor bácsi életmûvét. Ugyan õt szemé-
lyesen nem ismertem, de úgy gondoltam, e rövid méltatásban megemlékezem róla. Nemcsak azért,
mert földimnek, somogyinak, gölleinek vallotta magát, hanem azért is, mert dolgozatainak olvasása
után gazdagabbak leszünk, és talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy azok magyarságunkat is formál-
ják.
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