
„[...] És ma minden ifjú magyar, aki elõtt már megnyílt a látás tisztasága, tekintsen az elrejtett zug fe-
lé, ahol még él nemzetünk egyik legnagyobb fia s meghatódott lélekkel, megcsillanó könnyel, hangtala-
nul és szíve legbensõbb érzésével küldje arrafelé azt a kiáltást, amely hajdan annyit és oly viharosan zú-
gott, de amely hatvanhárom év óta egyszer sem csendült fel a nemzet ajkán, hogy:

– Éljen Görgey!… Éljen a magyar nemzet mindörökre legnagyobb élõ vértanúja!
És a magyar nemzet élni fog, amíg ilyen fiakat tud szülni a tettre és az önfeláldozásra!”28

Gróf Péter

Száz éve született a Szigetköz krónikása,
Timaffy László

Ha Timaffy Lászlóra gondolunk születésé-
nek centenáriumán, élete és munkássága úgy áll
elõttünk, miként Ilyés Gyula szedte versbe Bar-
tókra gondolva: „ím a nagy lélek válasza a lét-
re.” Példát mutatott mindnyájunknak, hogy az
értelmiséginek született, tehát nem kinevezett,
föltolt, megbízott, hanem született és nevelke-
dett ember miként válaszol a létnek azokra a
sokszor kegyetlen kihívásaira, amiket – mint
nekünk, magyaroknak itt a Kárpát-medencében
– az elmúlt század fölvetett. És fõként abban
mutatott példát, hogy az értelmiségi létet mi-
ként lehet és kell minden körülmények között
szolgálatként fölfogni és megélni.

Timaffy László a nemzeti kormányzás 1919 és 1949 közötti kurta emberöltõnyi idõszakában ko-
moly muníciókkal ellátva, nagy tervekkel indult ennek az életnek. A magyaróvári piarista gimnázium-
ban érettségizett 1934-ben, felsõfokú tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen
végezte, ahol 1939-ben földrajz–történelem szakos tanári diplomát szerzett. Nem mindennapi tanárai
voltak, többek között Cholnoky Jenõ, Teleki Pál, Györffy István. 1939–1940-ben az egyetemen kapott
tanársegédi állást, doktori értekezésének témája A Szigetköz vízrajza volt. Ezután Pápán lett óraadó ta-
nár, 1943-tól a Mosonmagyaróvári Mezõgazdasági Fõiskola docense agrárföldrajz és agropedagógia
tantárgyakból. Alapítója és igazgatója az Óvári Széchenyi Népfõiskolának, amit azonban 1949-ben fel-
oszlattak. A kommunista hatalomátvétel után állásából elbocsátották, Cikolaszigeten volt kántor, favá-
gó és segédmunkás, késõbb Gyõrben bolti eladó (1951–1955) és a gyõrszigeti templom kántora. Az
1956-os forradalom leverése után 18 hónap szabadságvesztésre ítélték. Szabadulása után a gyõri zene-
iskolában lett furulyatanár, 1965-tõl pedig a Gyõri Mezõgazdasági Szakmunkásképzõ Intézetben taní-
tott. Földrajztudósból érdeklõdése egyre inkább a néprajz felé fordult, s életét a megye néprajza kutatá-
sának szentelte. Huszonegy önálló könyve és mintegy 300 tanulmánya jelent meg. Honismereti táboro-
kat és kórust vezetett, több száz elõadást tartott Gyõr-Moson-Sopron megye és a Csallóköz települése-
in. 1978 és 1987 között tagja volt a Honismeret címû folyóirat szerkesztõbizottságának. Elnöke volt to-
vábbá többek között a Szülõföldünk Honismereti Egyesületnek, a Pro Urbe Egyesületnek és a Gyõri
Apor Vilmos Népfõiskolának. Gyõrött a Szentlélek-templomban nyugszik immár 14 esztendeje.

Timaffy László valóban a génjeivel hozta az értelmiségi szolgálatnak ezt a belsõ kényszerét. Õsei a
Székelyföldrõl, nagyapja Szatmárból került a Szigetközbe, Cikolasziget elsõ – ma már a nevét viselõ –
iskolájának volt elsõ tanítója, „egy személyben volt az egész falusi értelmiség”, õ volt a postamester, az
anykönyvvezetõ – emlékezett rá unokája. Hazaszeretetét is volt kitõl örökölnie, hiszen mikor a hazát
1920-ban összezsugorították, szülei az Ausztriába szakadt Mosonszentandrásból Mosonba költöztek,
hogy továbbra is Magyarországon élhessenek. Ilyen indíttatású útja egyenesen vezetett a népi írók, a
népfõiskolai mozgalom, a tájkutatás világába, ahol a fiatal Timaffy már egyetemista korában fölismerte
a földrajzi táj, esetében a Szigetköz, és a benne élõ nép életének szerves egységét, ami túlmutat a táj és a
népélet önmagában való jelentõségén, s már a nemzetpolitika felé tekint. Pályája tehetségének és elkö-
telezettségének megfelelõen indult: rádióelõadások, szakcikkek a Földgömb címû folyóiratban, 1939-
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ben doktori értekezés a Szigetköz vízrajzáról, tanársegédség Teleki mellett. 1943-tól a mosonmagyaró-
vári Mezõgazdasági Fõiskolán tanított, mégpedig nem csupán agrogeográfiát és agropedagógiát. Szin-
tézisteremtõ képessége már itt érvényesül, mikor az Üzemtani Tanszék keretében megszervezi a Népi
Gazdálkodási Kutató Intézetet, hogy a hallgatókkal a korszerû technológiai módszerek mellett megis-
mertesse a népi gazdálkodásban felhalmozott hagyományos tudásanyagot is. A fõiskolai oktatás kerete-
inek kiterjesztése és hatékonyságának növelése céljából a tehetséges csallóközi és szigetközi parasztfi-
atalok számára 1944-ben megindítja a Széchenyi Népfõiskolát, ahol a szakismereteken kívül népmûve-
lést, „közösségfejlesztést” is tanultak és mûveltek az idõközben Mosonmagyaróvári Agrártudományi
Egyetemmé váló intézményben. 1945 és 1948 között megalapozta a paraszti gazdaság tudományos,
agrárközgazdasági kutatását és oktatását Mosonmagyaróvárott, ahol korábban a képzés csak az uradal-
mak, nagybirtokok problémáival foglalkozott. Örök kára a hazai és a közép-európai kutatásnak, hogy
Timaffy László e tárgyú vizsgálódását a politikai változások megszakították.

Györffy István professzor és munkatársai, tanítványai körének hatására Timaffy László egyre elmé-
lyültebben foglalkozott a Kisalföld, közelebbrõl a Szigetköz néprajzával. Gyermekkorából ismert nép-
életi mozzanatok emlékeit derítette fel, majd nyomozta tovább a Szigetköz tágabb térségeiben. Elsõ
dolgozatai a földrajzi ismeretterjesztés rangos fórumában, a Földgömb számaiban jelentek meg. Írásai-
val elsõként sikerült a Kisalföld néprajzára, hagyományvilágára országos figyelmet felhívnia. A sziget-
közi, ártéri pásztorkodást bemutató dolgozatai nyomán a Duna és a Tisza, valamint mellékfolyói más
tájainak ártéri gazdálkodását is tisztázta a kutatás. Máig emlékezetes az a filmfelvétel, amely 1945-ben
a cikolai nyáj úsztatását, ártéri legeltetését örökítette meg a néprajzi filmezés gyermekkorának idején. A
Timaffy László tudományos útmutatásával készült filmek szakmai elmélyültségét magam is megta-
pasztalhattam, amikor késõbb, a Duna TV Kapcsok címû sorozatának készítése során együtt dolgozhat-
tunk a Szigetközi epizód forgatásán.

A kibontakozó kommunista diktatúrának azonban nem volt szüksége nemzeti érzelmû, saját fejük-
kel gondolkodó mezõgazdasági szakemberekre, ezért 1948-ban megszüntették elõbb a Népfõiskolát,
majd rá egy évre a mosonmagyaróvári egyetemet is. Az akkor már tanszékvezetõ docens Timaffy Lász-
lót sem olyan embernek ismerték az idegen uralom kiszolgálói, akire számíthatnak, ezért nem vitték át a
Gödöllõn alapított új Agráregyetemre, hanem többedmagával szélnek eresztették. Timaffy tanár úr szá-
mára ekkor került elõször veszélybe a nemzet értelmiségként való szolgálatának lehetõsége. Keserves
esztendõk következtek rá akkor, favágással, kántorsággal, építõipari segédmunkával kereste kenyerét, s
ehhez képest nagy „emelkedést” jelentett, amikor óraadóként furulyát és szolfézst taníthatott a gyõri ze-
neiskolában. Õ azonban ekkor is megtalálta az értelmes munka lehetõségét: összegyûjtötte és megírta a
Szigetköz hagyományos népéletének ismeretanyagát, krónikáját. Ez a rácsokon túltekintõ emelkedett
lelkület adott erõt számára a gályarabság derûs elviselésére, s tette lehetõvé, hogy a szigetközi nép éle-
tét ne csak gyûjtse, hanem meg is élje. Tudom, milyen büszke volt arra, hogy miközben a szigetközi
aranyászok munkáját tanulmányozta, maga mosta ki a Duna homokjából a saját és menyasszonya kari-
kagyûrûjére való aranyat.

Milyen sokan roppantak össze az önkény súlya alatt, züllöttek le – vagy föl –, dobták el céljaikat
azokban az években! Timaffy Lászlónak azonban több támasza is volt: minden tekintetben mellette álló
pedagógus felesége, a gályapadból laboratóriumot varázsoló Németh László-i lelkülete és az a küldetés-
tudat, hogy „… nem véletlenül születtem erre a világra, nem véletlenül adta a Jóisten a kegyelmét a ze-
nében is, meg a tudományban is”.

Aztán elkövetkezett 1956 októbere, a nemzet számára felvillanó reménysugár. Minden tisztességes
magyar értelmiségi számára természetes volt, hogy lehetõségei szerint segítse a forradalmat. Timaffy
László sem mondott nemet, mikor régi barátja, Gyõr város akkori katonai parancsnoka Bécsbe küldte a
segítséget felajánló Osztrák Parasztszövetséggel való tárgyalásra. S noha a forradalmat közben vérbe
fojtották, hazatért a reménytelenségbe, sõt – mint kiderült – a megtorlásba. Példát mutatva arra, hogy
magyar értelmiséginek csak akkor lehet erkölcsi alapja az ország elhagyására, ha ott eredményesebben
szolgálhatja nemzetét – vagy ha talán az életét menti. Õ azonban úgy érezte, „ha csak furulyázni tanítok
meg magyar gyermekeket, akkor is többet használok a népemnek, mint ha kinn maradok”. Idehaza
azonban nem furulyaoktatás, hanem másfél évnyi börtön várta. Itt ismét bizonyságot tehetett tanári el-
hivatottságáról: rabtársainak kottaolvasást, nyelvet, földrajzot–történelmet tanított. 1959-ben aztán a
börtönbeli rabságot a börtönfalakon kívüli rabélet követte.

Se tanítani, se publikálni nem engedték. Következett ismét az építõipar, aztán raktárkezelõ, bolti el-
adó, alkalmi zenetanár, kántor lehetett a földrajzi doktorátussal rendelkezõ, kétdiplomás Timaffy Lász-
ló. De a fölnevelõ táj, a szeretett Szigetköz bõven ellátta munkával, feladattal – ha kenyérrel nem is
mindig. „Szabad” idejében, önkéntes néprajzi gyûjtõként sorra írta a díjnyertes pályamunkákat, s ha-
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marosan a táj egyik legkiválóbb, országosan elismert szakembere lett. A Morvay Péter által szervezett
néprajzi gyûjtõmozgalomban több más, a politika által kényszerpályára szorított emberhez hasonlóan,
ekkor is megtalálta az értelmiségi léthez hozzátartozó szolgálat lehetõségét. Késõbb így emlékezett erre
a kapcsolatára: „Mindig nagyon hálás szeretettel gondolok vissza nagyszerû barátomra, Morvay Péter-
re, aki az önkéntes néprajzi gyûjtõk mozgalmát alapította és országos hírûvé fejlesztette. Ideutazott, s
egy egész délután vitatkoztunk. Agitált a Duna töltésén, hogy a földrajzot ne sajnáljam, mert a néprajz-
ban ugyanolyan jó tudományos lehetõségeket lehet találni. Mivel korábban már a Földgömbben megje-
lentek a pásztorkodásról, az aranymosásról is írásaim, amik néprajzinak számítottak, nem volt tõlem
idegen az »új tudomány«. Így kezdtem el pályázatokon a néprajzosságot. Elsõ pályamunkám az arany-
mosásról szólt, s talán mindig jobbak is lettek munkáim, többször nyertem országos elsõ díjat.”

Innen pedig már csak egy lépés volt a honismereti mozgalom, amely az 1960-as évek elején elsõsor-
ban azokat az embereket gyûjtötte össze és állította szellemi csatasorba, akik valamilyen formában
szolgálni kívánták nemzetüket, de kényesebbek voltak a becsületükre annál, semhogy az akkori politi-
kába keveredjenek. Timaffy László ismét példát mutatott arra, hogyan lehet az „ahogy lehet” szükségé-
bõl erényt kovácsolni: megragadta a kínálkozó lehetõséget és ebben is tökéleteset alkotott. A intézmé-
nyi háttér nélkül dolgozó önkéntes néprajzgyûjtõk módján élt a szerény lehetõségekkel, minden kutatá-
si és közlési alkalmat kiaknázott. Ahol arra mód kínálkozott, eredményeit, hatalmas anyagismeretét
mind a tudományban, mind a közmûvelõdésben közkinccsé tette. Azért is sajnálhatjuk, hogy nem ka-
pott munkahelyet egyik múzeumban sem, mert miközben a nagyobb vállalkozásokat már kutató mun-
kaközösségek végezték, neki mindig magányosan kellett dolgoznia.

A diktatúra puhulásával, az 1960-as évek közepétõl ismét taníthatott, igaz, hogy „csak” a gyõri Me-
zõgazdasági Szakmunkásképzõ Intézetben. Mint barátja és harcostársa, Barsi Ernõ írta róla 75 éves
születésnapi köszöntõjében: „Itt kicsiben megint azt próbálta megvalósítani, amit annak idején az óvári
egyetemen abba kellett hagynia. Honismereti szakkört, iskolai énekkart, irodalmi színpadot szervezett,
néphagyományokat vitt színpadra és tanítványaival néprajzi pályamunkákat készíttetett. Elõadásokat
tartott, tanulmányokat írt.” S folytatta mindezt 1976. évi nyugdíjba menetele után is. Egyre több köny-
ve, tanulmánya jelent meg, az 1980-as években már német és francia nyelvû szakfolyóiratokban is.

Timaffy László tudományos munkássága nélkülözhetetlen a Kisalföld népéletének módszeres meg-
ismerése szempontjából. A magyar nyelvterület északnyugati: mátyusföldi, csallóközi, szigetközi, rá-
baközi része beható elemzése nélkül lehetetlen tisztázni a magyar népi kultúra közép- és újkori fejlõdé-
sét, lehetetlen a magyarság közép-európai interetnikus kapcsolatrendszerének feldolgozása. Tudo-
mánytörténetileg éppen ezért nem lehet eléggé értékelni kitartó hûségét, szívós következetességét.
Timaffy László tudományos tevékenységében, kutatói életmûvében a legkiemelkedõbb talán a különle-
ges sokoldalúság, tematikai gazdagság és az, hogy nagyon sok olyan jelenséget, témát rögzített, amely
a magyar nyelvterület más pontjain évtizedekkel vagy nemzedékekkel korábban elenyésztek, feledésbe
merültek. A táj jól felkészült, polihisztori vénával rendelkezõ tudósa volt õ, aki egyaránt otthon volt az
anyagi kultúra világában (aranymosás, ártéri pásztorkodás, fogatolás, kisipari tevékenységek stb.), de
alaposan ismerte a helyi társadalom viszonyait és a helyi gazdasági szervezet átalakulását, s mindazt,
ami ebbõl a szokások és rítusok világában lecsapódik.

De még jó néhány esztendõnek el kellett telnie, hogy a kor felnõjön Timaffy László szellemiségé-
hez. 1990 után a nemzeti kormány rangos kitüntetésekkel ismerte el tudományos munkásságát és politi-
kai helytállását. Fõbb kitüntetései: Sebestyén Gyula-emlékérem (1965), Bél Mátyás-emlékérem (1988),
Hédervár díszpolgára (1991), 1956-os Emlékérem (1991), A Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti ke-
resztje (1992), Pro Urbe Gyõr (1993), Életfa-díj (1996), Pro Geographia Díj (1998), Gyõr-Moson-
Sopron Megye Kék Szalag Rendje (2000), Magyar Örökség Díj (2001), Szent László-érem (2002), Szé-
chenyi István-emlékérem (2002). Jólesõ érzés, hogy ezek között ott szerénykedik a honismereti mozga-
lom Bél Mátyás – Notitia Hungariae elnevezésû emlékplakettje is. Számára azonban a legnagyobb ki-
tüntetést minden bizonnyal a szülõföld megbecsülése jelentette: Hédervár díszpolgársága, Gyõr városá-
nak elismerése, különösképpen pedig az egykori és a mindenkori tanítványok szeretete, ragaszkodása.

Timaffy László azok közé az emberek közé tartozik, akik nem úgy hagyták itt ezt a Földet, ahogyan
találták. Sokkal, sokkal gazdagabb maradt utána a Szigetközzel, a Rábaközzel foglalkozó néprajzi iro-
dalom, és erõteljesebb a szigetközi, a rábaközi emberek identitása.

Halász Péter
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