
Gelen csér  József

S z é k e s f e h é r v á r

ÁLDÁSOS ÁRNYÉKÁBAN



Szüleim emlékének

A kiadvány létrejöttéhez nyújtott támogatásért köszönetét mondok a következőknek:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Cser-Palkovics András polgármester

Lánczos Kornél -  Szekfíí Gyula Közalapítvány 
Bobory Zoltán elnök

( o j  K A R S A I

Karsai Holding Zrt 
Karsai Béla elnök 

Csonka Krisztina cégvezető

Első borítón (kívül és belül):

1. Aromái katolikus székesegyház Székesfehérváron, 2017. A református templom 
Sárkeresztesen, 2017. Gelencsér András felvételei.

2. A Városháza kapuja Székesfehérváron. Soproni Horváth József festménye, 1922. 
A szerző tulajdonában. Gelencsér András reprodukciója.

Hátsó borítón (belül és kívül):

3. A sárkeresztesi református templom a hősök szobrával. Képeslap. Röszler K. 
kiadása. Győr, 1932. A szerző tulajdonában. Gelencsér András reprodukciója. A 
képeslap hátoldala: Csomasz Tóth Kálmán sárkeresztesi református lelkész és 
felesége üdvözlete Novits István kaposvári római katolikus hitoktatónak. 1932.

4. 19. századi présház. Sárkeresztes, Újhegy, 2017. Korábban Gelencsér József, jelen
leg Gelencsér Gábor és Gelencsér András tulajdonában. Gelencsér András felvétele.

19. századi présház. Sárkeresztes, Újhegy, 2017. Korábban Lengyel István, je 
lenleg Horváth Zoltán tulajdonában. Gelencsér András felvétele.



Gelencsér József

Székesfehérvár áldásos árnyékában
Sárkeresztes népi jogélete 1867-1959

Székesfehérvár
2018



Köszöntő
Felemelő érzés néhány éven belül a második kötetet kézbe venni Sárkeresztesről. 
Arról a településről, melynek jelenét és tegnapját jól ismerem, de lényegesen keve
sebbet tudtam a tegnapelőttről, vagy a még régebbi időkről. Történészek, régészek, 
néprajzkutatók írásait lapozgatva, a visszaemlékezők sorait olvasva, őket hallgatva 
természetesen mind többet ismertem meg. A gyűjtések, kutatások eredményeit le
írók közé tartozik Gelencsér József is. Nála a szakszerű feldolgozás alapulhatott, 
összefonódhatott személyes élményeivel, tapasztalataival. Ahogy mostani köteté
ben összefonódik a jogtudomány, a jogtörténet, a néprajz, a történelem és a művé
szet. Ahogy szétválaszthatatlanul összekapcsolódott már egykor is községünk élete 
Székesfehérváréval, és bizonyos mértékig a környező falvakéval.

Gelencsér Józsefet, a szerzőt jogászként, a Fejér Megyei Közigazgatási Flivatal ve
zetőjeként ismertem meg. Frissen megválasztott polgármesterként tett bemutatkozó 
látogatásaim első útja hozzá vezetett. A kezdeti feszélyezettségem a szívélyes fo
gadtatás és az őszinte, nyílt, majdnem barátinak mondható beszélgetés során tel
jesen elmúlt. Éreztem, hogy egy rendkívül művelt, mélyreható ismeretekkel, igen 
nagy tudással rendelkező, de szerény és végtelenül figyelmes, udvarias emberrel 
találkoztam, akinek tanácsaira a későbbiekben is számíthatok. Az eltelt közel két 
évtized alatt ezek az érzések, vélemények csak erősödtek bennem.

A szerző másik oldalát mutatta meg akkor, amikor a sárkeresztesi szőlőhegy, az Új
hegy egyik területének müvelőjeként találkoztam vele. Láttam a termésért, présháza 
épségéért aggódó arcát is. Különösen akkor, amikor megpróbáltak a 150 éves, nádfe- 
deles épületbe betömi, de a 19. századi furfangos zárak megoldhatatlan feladatot je
lentettek az ingyen borra szomjazoknak. Amire a tulajdonos azt szokta mondani, hogy 
az csak olyan régi módszerekkel, eszközökkel készített parasztbor, ám bárkit meg 
mer belőle kínálni. Azt is láttam, hogy a betörési kísérlet felfedezése után percek alatt 
hányán jöttek össze a présháznál, hogy segítsenek a megrongált ajtó és zárak helyre- 
állításában. Olyan szolidaritás és segítőkészség hatotta át az ott lévőket, amilyen az 
egykori faluközösséget (is) jellemezte, ahogy a könyv lapjairól is kiderül.

A kötet témájából adódóan nem könnyű olvasmány. A szerző azt szokta mondani, 
hogy mindenki keresse benne az őt érdeklő részeket. Hiszen az országgyűlési tör
vények szövegétől, értelmezésétől kezdve a község mindennapjait szabályozó írat
lan törvényeken, jogszokásokon át a kapcsolódó, megtörtént, szomorú és vidám, 
vagy éppen szemléltető történetig bezárólag még egy-egy fejezet is összetett. Jól 
kibontakozik belőle, hogy a faluközösség saját jogi normái miként egészítették ki 
az országos törvényeket, rendeleteket, vagy éppen miként tértek el azoktól. A sárke
resztesi református paraszti közösség életének egy markáns szelete mutatkozik meg 
az olvasó előtt, átfogva az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés és az 1959-es, a felső 
hatalom által diktált termelőszövetkezeti szervezés közötti időszakot. Az itteni nép 
küzdelmes, szenvedélyes, munkával teli, egyáltalán nem könnyű élete kerül meg
világításra. Azokkal az értékekkel, amik ma is példaadóak lehetnek: a szorgalom, a 
fáradságot nem ismerő tevékenység, a családok összetartó ereje, a müveit táj megőr
zése, egy specialitás (tejfeldolgozás) magas szintre emelése, az árucserénél a keres
let figyelembe vétele, az elődök értékes hagyományának továbbvitele, a parasztság
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kollektív reagálása a szabályait megsértőkkel szemben. Itt-ott felbukkannak a tele
pülésre beköltözők, akik akkor is és az utóbbi időszakban is a község fizikai vagy 
szellemi erejét növelték. Imponáló az a névsor, melyből kiderül, hogy milyen jeles 
papok, tanítók, jegyzők életek a településen.

A fényképek elém hozzák a korábbi korok szereplőit, akik közül néhányat még én 
is ismerhettem illetve ismerek. Azokat a személyeket, parasztembereket, iparoso
kat, kereskedőket, akik a település múltbeli életének továbbvivői voltak, akik a mai 
leszármazottaknak életet, nevelést, szellemi és vagyoni értékeket adtak át. Akik a 
szerzőnek is beszéltek a saját vagy éppen szüleik, nagyszüleik, dédszüleik koráról. 
A szerző mellett nekik is köszönettel tartozunk. Mindenkinek, aki emlékezetével, 
megőrzött családi képeivel vagy bármilyen más módon hozzájárult ahhoz, hogy 
ismereteink bővüljenek.

Székesfehérvár századokon át a Város volt az itteni nép számára. Ezer lehetőséget 
nyújtott egykor, ahogy napjainkban is. A könyv kapcsán is. Mindezekért köszö
nettel tartozunk Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának, különösen 
Cser-Palkovics András polgármesternek, valamint a Lánczos-Szekfű Közalapít
ványnak és a Szent István Király Múzeumnak.

Ajánlom a könyvet a régebbi sárkeresztesi családoknak, hogy még jobban megis
merjék miként éltek a hétköznapokon és az ünnepnapokon elődeik. Ajánlom továb
bá Sárkeresztes újabb családjainak, hogy lássák az itt élő nép mit tett, mit alkotott. 
Az egész mostani faluközösségnek azért, hogy a korábbi értékeket felhasználják és 
továbbvigyék, valamint azért, hogy büszkék legyenek a település múltjára, ezáltal 
erősödjék községi identitásuk.

Sárkeresztes, 2018. január 3.

Kráhling János 
Sárkeresztes polgármestere
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Szakmai ajánlás
Úgy hozta a sors és a szerencse, hogy immár közel 50 esztendős barátság köt össze 
a Szerzővel, ami -  mindjárt a mondanivalóm elején be kell vallanom -  nyilvánva
lóan elfogulttá tesz, éspedig nyilvánvalóan a javára. Ezt az elfogultságot azonban jó 
szívvel vállalom, mert ami értékes és példamutató, az Gelencsér József életpályáján 
mind fellelhető. Kiváló szakember és érző ember, aki a múltat összeköti a jelennel, 
s a jelenből a jövőbe tekintve menti át a történelmi múlt maradandó értékeit.

Gelencsér József született néprajzkutató. Mondom ezt annak ellenére is, hogy kivá
ló közjogászként példás közigazgatási karrier és életút áll mögötte, amelyet méltat
lan módon szakítottak meg rajta kívülálló körülmények. Több -  az önkormányzato
kat segítő -  kézikönyvet, módszertani útmutatót írtunk, szerkesztettünk együtt, s jó 
érzés megtapasztalni azt, hogy ezeket a munkáinkat még ma is keresik és dicsérik 
az önkormányzatok polgármesterei, jegyzői. Az elismerő szó azonban -  felkészült 
kollégáival együtt - elsősorban Gelencsér Józsefet illeti, hiszen az ő gyakorlati 
ismerete és tudása tette keresettekké ezeket a munkákat. Az a szakmaszeretet, az a 
szorgalom, az a felelős pontosság, ami a háttérben áll, mind-mind Gelencsér József 
által hozzáadott érték volt. (Én legfeljebb csak a „díszkíséret” lehettem.)

Az imént említettek mellett a néprajztudomány területén elért eredményei mögött 
már erősen kitapintható a szülőföld, (a haza) szeretete is, amit bár így kifejezetten 
sohasem ír le, de az mégis árad, sugárzik a munkáiból. Nincs ez másként a most 
kiadásra került „Sárkeresztes népi jogélete 1867-1959” című monográfiája esetében 
sem, ami valójában a falu, a környék néprajzi „Értéktára”, amely a múlt értékeinek 
(meg)mentésével vállalt fel történelmi szerepet.

Amiről a Szerző ebben a könyvben írt, abba valóban beleszületett, részese, megfi
gyelője, gyűjtője és kutatója volt mindannak, ami körülötte, a folyamatosan változó, 
alakuló világban végbement.

Gelencsér József több mint 40 éve foglalkozik néprajzkutatással, s ahogy ő mondja: 
a kezdetekben még csak nem is tudatosan, inkább aíféle „honpolgári” érdeklődés
ből, kíváncsiságból. Erre e természetes igényére szerencsés módon „fejeltek rá” 
a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán folytatott tanulmányai, 
amelyek keretet adtak a kezdeti vizsgálódásoknak. A jogtörténeti és jogbölcseleti, 
valamint közjogi tanulmányai során megismert statútum- és szabályrendelet alko
tásijog, a szokásjogszokás, szokásjog, alkotott jog kategóriáknak fontos szerepük 
volt az egyre bővülő ismeretek rendezése, kategorizálása terén. Ezek révén a helyi 
gyűjtött anyag tudományosan is rendezett, forrásértékű ismeretanyaggá lett, s ilyen
ként a további kutatások irányát és tárgykörét is kijelölte.

Talán csak a szerencsés véletlennek köszönhető, hogy a pécsi Jogi Kar Jogtörténeti 
Tanszékét annakidején az a Csizmadia Andor professzor vezette, aki maga is nagy
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jelentőséget tulajdonított a helyi (városi és falusi) jognak, a szabályrendelet alko
tásnak, s mindannak, amit ezutóbbi a szabályozásának tárgyául beemelt. Gelencsér 
József által alapul vett irodalom komoly mértékben utal is erre a forrásra. A pécsi 
tanszékkel való szakmai kapcsolata Csizmadia professzor halála után is megmaradt, 
hála annak a körülménynek, hogy a tanszék munkatársai felelősen kezelik és „kö
vetik” ma is valahai főnökük hagyatékát. Ebben pedig Gelencsér József is biztos 
érzékkel találta meg a megfelelő irányjelzőket.

Magáról a most kiadásra került könyvről!

A monográfia a „működő” falut több fejezetre bontva mutatja be. Címe azt ígéri, 
hogy Sárkeresztes népi jogéletének megismertetése csak az 1867-1959 közötti idő
szakra szorítkozik, ezen azonban ahol indokoltnak látja, túllép a Szerző. Néha szinte 
napjainkig is „kifut” az elemzés, ami lehetővé teszi, hogy a fejlődési folyamatok 
kellően plasztikus módon jelenjenek meg az olvasó előtt. Más tekintetben sem szű
kül le a vizsgálat kizárólag Sárkeresztes közigazgatási területére: ahol kell, külföldi 
összehasonlításokat tesz (így kerülnek be például horvát, szerb, bosnyák, hercego- 
vinai, montenegrói, szlovák források is a műbe). Az pedig teljesen természetes és 
feltétlenül üdvözölendő, hogy a Szerző más magyar térségeket, tájegységeket is 
összehasonlít vizsgálatának szűkebb tárgyával.

A monográfia logikus szerkezetű: a közjogi alapok (szervezet és működés) bemu
tatásával indul, mindenütt külön gondot fordítva arra, hogy az éppen hatályos köz
ponti szabályozást (mint keretet) is megismertesse. Ezen belül helyezi el (ehhez 
a háttérhez viszonyítja) a vizsgált falu működő szervezeti-intézményi rendszerét. 
Közjogi vetület még egyszer bukkan elő: a monográfia utolsó fejezetében. (E fejezet 
impozáns tartalmára már itt felhívom a Tisztelt Olvasó figyelmét!)

A közjogi keretek között viruló helyi népi jogélet történéseit a családi jog, a magán
jog, a kötelmi jog, az öröklési jog címet viselő fejezetekből ismerhetjük meg, ame
lyek felvezetéseiben mindenütt eligazítást kap az olvasó a fejezetben használt jogi 
szakkifejezések tartalmáról. Mindezt pedig imponálóan érthetően, leegyszerűsítve 
teszi a Szerző.

Mindenütt helyi (jog)esetek tömegének bemutatásával találkozik az olvasó, érdeke
sebbnél érdekesebb, tanulságos történeteket ismerhetünk meg, s rajtuk keresztül te
kinthetünk be a helyi népi jogélet, népi jogszokások világába. (Ez utóbbiak tartalmát 
is megvizsgálja a Szerző, s meggyőző érveléssel húz cezúrát közöttük.) Adomáktól, 
anekdotáktól, rigmusoktól lesz még hangulatosabbá a könyv, s valóban úgy érzi az 
olvasó, hogy maga is ott ül egy helyi összejövetelen, tollfosztáson, vagy éppen a helyi 
képviselőtestület (vagy elöljáróság) ülésén gyújt pipára. Kiemelésre méltó a szerző 
finom humora, amely külön is élvezhetővé teszi a könyvet: talán ez is az oka annak, 
hogy tényleg nem tudja letenni az ember ezt a könyvet. Mindezt tovább erősíti az a 
körülmény, hogy a Szerző mindenütt eredeti kifejezéseket, megjelöléseket használ.
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A monográfia alaposan dokumentált, a közel 900 lábjegyzete önmagában mutatja, 
hogy minden forrás benne van ahhoz, hogy a „megszüntetve megőrzés” hegeli ka
tegóriájából itt tényleg a megőrzésre kerüljön a hangsúly. Minek a megőrzéséről 
van szó?

A Szerző szavait kölcsönvéve: „a szokásból szabály vezethető le, amely vonatkoz
hat az életviszonyok olyan körére, ami a jogrend uralma alá tartozik, de a jogrend 
szövedéke még nem hálózta be.” Ennél szebben én sem tudom kifejezni a (tényleg 
megvalósult) szerzői szándékot.

Mi a „haszna”, mi a „küldetése” ennek a monográfiának? Itt is a Szerző -  általam 
hiánytalanul osztott -  gondolatait hívom segítségül: „Az utóbbi évtizedekben a jog
tudományok, így elsősorban a jogtörténet, kisebb mértékben a jogbölcselet, de a 
jog más tudományterületei szintén fokozódó érdeklődést mutattak a népi jogszo
kások, jogélet, jogérzet, jogtudat iránt. Mindezekre figyelemmel a későbbiekben 
talán módosul, árnyaltabb lesz a népi jogszokások kutatásának tudománytörténeti 
elhelyezése.” Jóska! Ezért (is) jó, hogy ezt az értékes könyvet megírtad, amelyet 
jó  szívvel ajánlok mindazoknak, akik a mai rohanó világban készséget mutatnak a 
múlt értékes hagyományainak, hagyatékának a megismerésére!

Pécs, 2018. január 3.
Dr. Kiss László 

Professzor Emeritus 
volt alkotmánybíró
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