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BEDNÁRIK JÁNOS

A múlt,
– HA

B EDNÁRIK J ÁNOS
1985-ben született, az ELTE néprajz és német
szakán végzett, jelenleg ugyanezen egyetem
doktorjelöltje és az MTA BTK Néprajztudományi
Intézetének ﬁatal kutatója.

Ez a tanulmány egy több részesre tervezett szokássorozat első darabja, amely a keresztény kalendárium szerint haladva az adventtől nagyböjtig
terjedő időt tekinti át. Összefoglalja mindazt,
amit a korábbi gyűjtések és a szerző saját interjúi,
az írásos visszaemlékezések és a szakirodalom
alapján a Budakeszin egykor ismert és gyakorolt
szokásokról, hiedelmekről tudni lehet. A különböző forrásokat egymással ütköztetve elemzi a
jeles napok és időszakok jellemző mozzanatait,
valamint azok változásait a korán a polgárosodás
útjára lépő Budakeszi helyi társadalmának
rendszerében.

ADVENTTŐL
NAGYBÖJTIG
JELES NAPOK
BUDAKESZIN
A 19–20. SZÁZADBAN

B U D A K E S Z I
H E L Y T Ö R T É N E T I
T A N U L M Á N Y O K

MÁS NEM , A SAJÁT MÚLTJA

–

mindenkit foglalkoztat. A múlt feldolgozása pedig folyamatos feladat, amivel nemcsak az egyes embernek, de a kisebb-nagyobb közösségeknek is szembe kell
nézniük. A feladat megoldásának sokféle útja van: a múltat lehet anekdotákba,
legendákba és emlékekbe sűríteni, művészeti alkotássá nemesíteni vagy politikai
aprópénzre váltani, lehet rózsaszínre vagy sötétre festeni, idealizálni, kisajátítani,
elhallgatni, hamisítani, sőt, felejteni is lehet. Mindezek az utak egymás mellett, egymással vetélkedve és közben szétválaszthatatlanul összefonódva haladnak. Fokozottan igaz ez egy olyan mozgalmas sorsú és vegyes lakosságú település esetében,
mint Budakeszi. Nehéz közös nevezőt találni. Nehéz, de talán nem lehetetlen.
Most útjára indított füzetsorozatunkkal egy ilyen közös nevezőt kínálunk: a tudományos igényességet. A tudományosság nem jelent tévedhetetlenséget, sőt függetlenséget és elfogulatlan objektivitást sem, csupán a nézőpont tisztázását és világos
szabályokat; alátámasztott állításokat, amelyeknek forrásai visszakereshetők, amelyekkel vitába lehet szállni, és amelyek szükség esetén cáfolhatók is. Az utóbbi években több budakeszi kötődésű ﬁatal választotta egyetemi tanulmányai során kutatási
témájául a város múltjának, kultúrájának valamelyik szeletét. A sorozat szerkesztői
is közéjük tartoznak. Ezek a kutatások a történet-, társadalom- és kultúratudományok
terén elsajátított tudást és látásmódot ötvözik a helyi viszonyok belülről való ismeretével. Sorozatunkban e kutatások legfontosabb, legérdekesebb eredményeit kívánjuk
az érdeklődő közönség elé tárni. Egyben lehetőséget kívánunk nyújtani más szerzők
számára is Budakeszivel kapcsolatos értékes írásaik megjelentetésére. Nem akarjuk
azt a látszatot kelteni, mintha egy új műfaj úttörői lennénk, hiszen a tudományos igényű helytörténetírás, tágabb értelemben a lokális tudományosság – Budakeszi esetében
is – jeles elődökre tekinthet vissza. Az ő eredményeiket megismerve, azokra támaszkodva, vagy éppen azokat tisztelettel vitatva fontosnak tartjuk azonban, hogy a
múltra vonatkozó kérdéseket minden generáció a maga jelenéből újra és újra föltegye.
Döntésünkben fontos szerepet játszott az az érdeklődés, ami a Budakeszi Város
Német Önkormányzata és a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház közös
szervezésében mintegy három éven át futó Budakeszi Helytörténeti Szabadegyetem
előadássorozatát övezte. Ugyanakkor reméljük, hogy közérthetően megírt köteteink
a szabadegyetem hűséges hallgatóin kívül is sok budakeszi lakost megtalálnak majd.
Szeretnénk átlépni – ha megszüntetni nem is tudjuk – azokat a ma is meglévő láthatatlan határokat, amelyek a település „sváb múltját” szívükön viselő kevesek és agglomerációs kisvárosunk más csoportjai között húzódnak. Úgy gondoljuk, hogy egy
élhetőbb jelen érdekében a múltat is közösen kell megismernünk.
A szerkesztők
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