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KÖSZÖNTÉS 

Köszöntjük a nyolcvanesztendős 
Andrásfalvy Bertalant! 

Sokan és sokfeleképpen köszöntik, köszönthetik 80. születésnapján Andrásfalvy Bertalant, nemzeti 
kultúránk meghatározó személyiségét. Méltatják nyilván a kiváló néprajzkutatót, a Duna-menti ártéri 
gazdálkodás lényegének felismerőjét, tudományos megfogalmazóját; köszöntik a pécsi egyetem nép-
rajzi tanszékének néprajzos nemzedékek légióját fölnevelő professzor emeritusát; a néprajztudomány 
akadémiai doktorát; a néptánc és a népművészet mozgalmainak nélkülözhetetlen és meg nem alkuvó, 
emberi és szakmai támogatóját. Ünnepelhetik a diktatúra idején tudományos egzisztenciáját is emelt fő-
vel kockáztató, majd ellenzékiből kormánypárti képviselővé, miniszterré lett politikus nem kevesebb 
elszántságot igénylő bátorságát. 

Mi, a honismereti mozgalom szolgálói elsősorban arra az emberre emeljük e jeles alkalommal poha-
runkat, aki Németh Lászlóval együtt vallja, hogy „az olyan népeknél, mint a román, a horvát [...], a 
magyar, ahol a parasztélet emlékeiben a nemzeti töke nagy részét fenyegeti a pusztulás, a mentő néprajz 
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a népkultúra-váltás idején, több mint tudomány." Hiszen a honismereti mozgalom és a honismereti 
gondolkodás nem más, mint bizonyos tudományágak - történelem, néprajz, nyelvészet, szociológia és 
hasonlók - tárgyának nemzeti sorskérdésként való szemlélete, müvelése és a nemzetpolitikába való be-
építése. 

Andrásfalvy Bertalannak nem adatott meg, hogy olyan kedvező országos széljárás feszítse vitorlá-
ját, mint Klebelsbergét, Hómanét, Teleki Pálét, amikor a maradék ország és a megsebzett nemzet men-
tése érdekében a politika össze tudott fogni a néprajztudomány legjobbjaival. Neki a „több mint tudo-
mány"-ként művelt néprajzzal és a nemzeti töltésű országépítéssel úgy kellett foglalkoznia, hogy ellen-
ségeink minél nehezebben találjanak rajta fogást - akár ellenzékben, akár a kormányban szolgálta a ma-
gyarságot. Még a nemzeti erők látszólagos győzelme, minisztersége idején is nemtelen támadásokat 
kellett elszenvednie azok részéről, akik elkeseredett gyűlölettel reagáltak a nemzet immunrendszerének 
erősítését szolgáló erőfeszítéseire, miközben még lehetséges fegyvertársaival is nemegyszer pengevál-
tásra kényszerült. 

Honnan vette Andrásfalvy Bertalan ezt a szilárd és biztos értékrendet, ami eligazítja és meghatároz-
za tetteit, szavait, állásfoglalását. Talán nem véletlen, hogy 1931. november 17-én a „Civitas fide-
lissima" - Hűség városa - büszke címet viselő, a hungarus tudatú poncichterek között, Sopronban szü-
letetett, s itt végezte az általános iskolát. Budapesten érettségizett, majd itt kapott 1955-ben nép-
rajz-muzeológus diplomát. Egyetemi évei így rendkívül sötét korban teltek, de Andrásfalvy és néhány 
kiváló barátja megtalálták a módját, hogy a „több mint tudomány" rangú néprajzhoz szükséges tárgyi 
tudást és érzelmi ráhangolódást a lehető legjobb forrásokból merítsék. Martin Györggyel, Pesovár Fe-
renccel, Szabó Mátyással - hogy csak néhányukat említsem - nemcsak szakmai, hanem baráti kötelé-
kek is összefűzték. 

Tanárai, mesterei közül pedig - saját visszaemlékezése szerint - elsősorban hárman voltak rá meg-
határozó hatással: Tálasi Istvánnak az anyagi kultúrában, a hagyományos gazdálkodás kutatásában való 
jártasságát; Vargyas Lajosnak a népköltészet és a népzene iránti érdeklődését, „a falusi élet művészi mi-
nőségének átélését",1 Fél Editnek pedig a kritikai igényességet, s a tudományos kutatói hűséget köszön-
heti.2 Ilyen mesterektől kapott talentumokkal sáfárkodott azután a különböző műhelyekben és szakterü-
leteken végzett munkája során. Időrendben számba véve: Szekszárdon a megyei múzeumban, Pécsett 
az MTA Dunántúli Tudományos Intézetében valamint a Baranya Megyei Levéltárban, majd a megyei 
múzeum néprajzi osztályán; 1985-től osztályvezetőként az MTA Néprajzi Kutatócsoportjában, 1989-
től a pécsi egyetem docenseként, majd egyetemi tanárként, tanszékvezetőként, 2001-től az egyetem 
professzor emeritusaként. 

Szorgos munkássága során a néprajztudomány számos fejezetét művelte, érdeklődése nem korláto-
zódott egyetlen tájegységre vagy szakterületre, de mindegyik témakörben jelentőset alkotott, új össze-
függéseket, tanulságokat tárt föl. A tájékozódásnak ez a sokfélesége nyilván nem elhatározás kérdése, 
hanem egyrészt szükség, másfelől adottság. Egyenesen következik abból a szemléletéből, miszerint 
nemzeti sorsunk „halmozottan hátrányos" helyzetében a néprajzot a megmaradásunkhoz szükséges ön-
becsülés érdekében folytatott küzdelem során - mint egykori parasztjaink a kaszát és a k a p á t - f e g y v e -
reként kell felhasználnunk. 

Ha Andrásfalvy Bertalant, a XX. század második felének felelősen gondolkodó magyar értelmisé-
gét, mint sajátos jelenséget tekintjük, akkor ezt az örökös fürkészést, a szellemi önvédelmi harchoz 
szükséges fegyverek és társak folyamatos keresését tarthatjuk legjellemzőbb vonásának. Ezért nem le-
het véletlen az sem, hogy kezdetektől részt vett a honismereti mozgalom, az önkéntes néprajzi gyűjtő-
mozgalom, főként a Hazafias Népfront sáncai között vívott, a nemzeti identitás és öntudat erősítését 
szolgáló küzdelmeiben, még ha ezek a sáncok nem is nyújtottak számára - számunkra - föltétlen védel-
met. 

Andrásfalvy ugyanis azok közé a sajnos mind ritkábban előforduló néprajztudósok közé tartozik, 
akik fölismerték az önkéntes hon- és népismereti mozgalom tudománysegítő és nemzettudatot erősítő 
szerepét. Kezdettől fogva részt vett a Honismeret folyóirat szerkesztőbizottságának munkájában, kon-
ferenciákon, gyüjtőtalálkozókon, akadémiáinkon mindig számíthatunk szakmai útmutatására, ellenté-
teket kiegyensúlyozó, elakadásokat továbblendítő baráti együttműködésére. Szakmai eligazítással és 
személyes példaadással segítette és segíti munkánkat, amire minden autodidakta felkészültségű, leg-
jobb értelemben vett amatőr közösségnek olyan szüksége van - mint egy falat kenyérre. 

1 Hofer Tamás: Andrásfalvy Bertalan köszöntése. In: Halász Péter (szerk.): A Duna menti népek hagyományos 
műveltsége. Bp., 1991. 10. 

2 Andrásfalvy Bertalan: Fél Edit köszöntése. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve II. Bp., 1981. 340. 
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Példát vehetünk stílusának tisztaságáról, közérthetőségéről, áltudományos sallangoktól mentességé-
ről. Hiszen - mint minden született pedagógus - írásaiban, előadásaiban, de még baráti beszélgetések 
során is mindig arra törekszik, hogy gondolatait világosan, egyértelműen fogalmazza meg, ezért is lett 
az egyetemi oktatás mellett a hazai ismeretterjesztés megbecsült müvelője. Ez nyilván abból követke-
zik, hogy nem elégszik meg a vizsgált társadalmi jelenségek leírásával, bemutatásával, azokat ő maga is 
meg akarja érteni, így aztán meg is tudja értetni. 

Követendő példát nyújt számunkra a különböző témák feldolgozása során tanúsított felelősségteljes 
gondolkodásával. Mint társadalomtudós, nem elégszik meg a jelenség leírásával, a közösségre gyako-
rolt hatásainak felmutatásával, hanem rávezet, vagy legalábbis rámutat a megoldás lehetőségeire is. 
Eközben persze - éppen szókimondó őszinteségével kisebb-nagyobb csoportérdekeket is sérthetett, 
amiért gyakran támadták, de hát Albert Schweitzertől tudjuk, hogy „az igazság mindig nyereség, bár-
milyen nehéz is alkalmazkodni hozzá". A hívő ember küldetéses öntudatát persze nehéz összehangolni a 
napjainkra jellemző, megalkuvások sorozatából álló életvitellel, mikor az 'igen' korántsem mindig 
igen, s a 'nem' sem foltétlenül nem, még azok szájában sem, akikre föl kellene néznünk. De -
Andrásfalvy szerint - tudván a jót, nem cselekedhetjük a rosszat, és az igazság ismeretében nem hazud-
hatunk - legfőképpen önmagunknak nem. 

De hát - másként nem lehet, s ha lehet is - nem érdemes. Ő maga írja ars poeticaként: „ Vallom, hogy 
a teljes értékű élethez hozzátartozik a közéletben vállalt munka, a jónak megismert ügy képviselete, az 
eszmékért folytatott küzdelem.'''' Tudósként és politikusként is olyan ember Andrásfalvy Bertalan, aki 
egyszerre vizsgálja, ugyanakkor szenvedi is a jelenségeket. Gyötri a tehetetlenség, mert az oly divatos 
vállrándítás nem a műfaja. Messzire tekintő pillantása felismerte hazai folyószabályozásunk és vízgaz-
dálkodásunk ellentmondásait,3 iskola- és oktatási rendszerünk elhibázottságát, az iskolai nevelés hiá-
nyát;4 a magyar föld külföldiek kezére juttatásának veszélyeit;5 a történelmünk meghamisításának sú-
lyos következményeit.6 De nem tudja túltenni magát a nemzetet fenyegető, általa fölismert veszélye-
ken, nem tudja és nem is akarja befogni pörös száját. Legutóbbi, pécsi találkozásunkkor is ezt éreztem: 
jó volt hallgatnom nagy ívü, sugárzó tudását, de éreznem kellett gondokban őrlődő tépelődését. 

Kedves Berci! 

Sokszor találkoztunk egymással az életben, de nem eleget; ám nem is a fizikai, hanem a szellemi 
együttlétekre emlékszem elsősorban: a Morvay Péterrel közösen szervezett önkéntes néprajzi gyüjtőta-
lálkozókra, a Selyemgombolyítóban - négy-öt magyarként - sor került összehajlásainkra. Eletem egyik 
legszebb munkája volt, amikor jó húsz esztendővel ezelőtt, Balassa Iván fölkérésére a 60. születésnap-
odra készülő kötetet állítottam össze, s hosszú hónapokat a tiszteletedre ajánlott írások gyűjtésével, 
szerkesztésével, korrigálásával tölthettem. Jó volt éreznem a tanulmányok szerzőinek feléd áramló 
megbecsülését, szeretetét. Most is gyakran vagy velem itt Gyimesben, a vak Finánc Zoltival idézgetjük 
az elmúlt időket, mikor még Tinkával - Martinkával jártátok ezt a tájat. Könyveidet gyakran hívom 
segítségül a munkámhoz, máskor szellemedet idézem éjszakákba nyúló töprengéseim során. 

Gondolom így vannak ezzel mások is a honismereti mozgalomban, hiszen a közösség, de az egész, 
közjót szolgáló nemzeti értelmiség nagyon sokat köszönhet Neked. Hálásak vagyunk a sorsnak, amiért 
kortársaid lehetünk, és nyolcvanesztendős születésnapodon azt kívánjuk, hogy 

az ég harmatja szívedet újítsa, 
áldások árja házad elborítsa! 

Halász Péter 

' A vízhaszonvétel és árvízvédelem Magyarországon. In: Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány és jövendő. Népis-
mereti tanulmányok. Antológia Kiadó, lakitelek, 2004. 40- 57.; Andrásfalvy Bertalan-. A Duna mente népének 
ártéri gazdálkodása. Ekvilibrium Kiadó. 2007. 

4 Andrásfal i t Bertalan: Hagyomány és művelődés. A Magyar Művelődési Intézet Évkönyve, 1993-1994. Bp., 
1994. 120-129. 

5 Andrásfalvy Bertalan: Földkiárusítás Magyarországon. In: Hagyomány és jövendő. 2004. 17-18.; U. ő.: Nem-
zeti földhasználat és a nemzet, u. o. 19-34. 

' Andrásfalvy Bertalan: Torzkép a magyarságról. In: Hagyomány és jövendő. 2004. 225-237. 
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