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Dr. Margócsy József 
100. születésnapján*

Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Emlékezök!
Szeretettel köszöntőm mindnyájukat, akiket 

ideszólított az emlékezés lelki harangja, és eljöt
tek Margócsy József 100. születésnapjára, hogy 
az együttlét emelkedettségével bearanyozzák e 
centenáriumi eseményt, ezt a minden mástól 
különböző ünnepet, amely — Márai Sándor sza
vaival — „a mély és varázsos rendhagyás”. A szép 
évfordulók ugyanis arra valók, hogy megünne
peljük, amint azt a tengeri hajózás fontosságára 
utaló latin mondás után emlegetni szoktuk: ju b i- 
lare necesse est., azaz ünnepelni szükséges. Régi-ré
gi hagyományt éltetünk tehát összejövetelünkkel, 
amelyen Margócsy József tanár úr, a Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola főigazgatója és élet
műve előtt tisztelgünk.

Margócsy Józsefnek barátja volt az idő, de a 
100. születésnapja már csak az örökkévalóságban 
hosszabbítja meg az életét, mivel léte 94 évesen lezárult. Ma nem üdvözölhetjük te
hát felköszöntővel, tortával, száz szál gyertyával, de ajándékként elhoztuk szívünket, 
hűségünket, és nem utolsósorban emlékeinket, hogy azok virágozzanak az ő napján. 
A szép, kerek számú évforduló így aztán nem neki, hanem nekünk fontos. Mi pedig 
tesszük a dolgunkat: emlékezünk és ünnepelünk. Emlékezünk a múlóra, a nekünk 
kedves, 94 évet kapott, Jocó bácsiként tisztelt emberre, barátra, kollégára, hogy<ő

* A Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára jubileumi emlékünnepséget rendezett dr. Margócsy József születésének 
100. évfordulója alkalmából. Margócsy József (1919. április 8. — 2013. július 9.) irodalmár, irodalomtörténész 
1962-1980 között a Bessenyei György Tanárképző Főiskola tanszékvezető docense, tanszékvezető főiskolai taná
ra, főigazgató-helyettese, főigazgatója volt. 1980-ban vonult nyugdíjba, ám 1993-ig az intézmény óraadó taná
raként oktatott. Az ünnepség keretében leleplezték a jeles pedagógus emléktábláját a Nyíregyházi Egyetem (rA” 
épületének főbejáratánál, összeállításunkban a megemlékező beszédeket közöljük. A fotók a Magyar Nemzeti 
Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Margócsy József iratanyagaiból származnak.
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volt nekünk. Ugyanakkor ünnepeljünk a múlhatatlant, azt az eltemethetetlen szellemi 
öröksége, amelyet a maradandóság főiskolai-egyetemi, nyíregyházi, hazai értéktárába 
töltögetett.

94 év önmagában is okot ad a főhajtásra, hát még az az élet, amely e kor mö
gött van, és amit a Margócsy József név személyesít meg. Sokan vagyunk itt, akiknek 
az ő múltja még átélhető. Hat év után is elénk villan alakja, kedélyes vagy komoly 
arca. Méregetjük, azonosítgatjuk fotóival, hangfelvételeivel, aztán lehunyt szemmel 
magunk elé képzeljük, mint aki itt van közöttünk. Az emlékekkel viszont azoknak is 
megidézzük, akiknek már csak a munkássága mutatja be őt.

Engedjék meg, hogy az emlékek ébresztését egy kifejezetten személyes élményem
mel kezdjen. Az én életem éppen 60 éve, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium 
1959-i tanévnyitóján került Jocó bácsi közelébe. Egyszerre léptünk ott új emberként a 
tantestületbe. O két évtizedes tanári múlttal, igazgatóhelyettesi, szakfelügyelői tapasz
talattal, én kezdőként, ismeretlenként. Nyíregyházán senkim, se rokonom, se baráton 
nem volt. Történt aztán, hogy három hónap múlva mandulaműtét miatt kórházba 
kerültem, ahová — meglepetésemre — beteglátogatóm érkezett: a Margócsy család. 
Bárcsak ilyen fogadtatásban részesülne ma is egy homo novus valamely tantestületben!

Tanárságában a Vasvári gimnáziumban engem főként két jellemvonása ragadott 
meg. Az egyik: Selyem utcai lakását valóságos irodalmi központtá avatta. Szinte 
egymásnak adták nála a kilincset az írók, de nem csak a könyvnapokon. A másik: 
mennyire befogadóvá tudta tenni a kamasz gimnazista fiúkat az irodalom számára. 
Ellenőrzött példaként említem, hogy 1961. január 13-án irodalmi ankét tartására 
kértük a Bessenyei kollégiumban. Egy hét múlva pedig a nyíregyházi színház a magyar 
irodalom seregszemléjének adott otthont jeles írók közreműködésével. Mondanom 
sem kell, hogy a legnagyobb tapsot Margócsy tanár úr nyitó előadása kapta. Aztán 
a Kelet-Magyarország újságírója megdicsérte a bessenyeis kollégistákat, hogy milyen 
lelkes színházlátogatók. Én pedig elkönyveltem: Margócsy tanár úr egy hét alatt két
szer is irodalmi közönséggé tudta változtatni diákjainkat. Tanítványai ragaszkodtak is 
hozzá, élete végéig hívták, vitték érettségi találkozóikra.

Margócsy Józsefnek a főiskolánkon töltött 18 aktív éve már a tanárképzésbe épült 
történelem, amelyben önmagunkkal is találkozunk. Ezért, bár abban érdemeit hosz- 
szan sorolhatnám, inkább csak szemezgetek közülük.

Köztudott, hogy Margócsy József a főiskola alapító tagja volt, aki a tanárképzés 
iránti elkötelezettséggel és küldetéstudattal végezte oktatói és vezetői munkáját. Már 
kevesen emlékeznek rá, amikor hosszú listákkal járta az antikváriumokat, intézeteket, 
hogy az új főiskolának mielőbb méltó könyvtára legyen. O szerezte meg az intézmény
nek Bóka László könyvtárát is. A „Hass, alkoss, gyarapíts!” parancsával dolgozott, 
tanított, publikált. Arra törekedett, hogy tanítványai ne csak a vizsgakötelezettséget 
lássák a főiskolában, hanem meg is éljék a benne töltött éveiket. A tanítás komolysá
gát, hatékonyságát nem féltette az oldott óravezetéstől. Sőt azt sem tekintette rangján 
alulinak, hogy vekkerórával a nyakában tanár-diák focimeccset vezessen. Tanítványai
nak barátja is tudott lenni, akiknek pályáját diplomaszerzésük után is nyomon kísérte.
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Induló éveiben -  papíron -  a történelem kétfős „tanszéke” ugyancsak Margócsy 
József vezetése alá tartozott, de soha nem szervezett számunka értekezletet. „A ti dol
gotok, csináljátok felelősen” — mondta. Ugyanígy járt el főigazgatóként is, amikor 
intézményünk keretei között szerveződött a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézet. 
Lényegében csak a szervezés, a személyi ügyek 
lebonyolításának technikai részét tartotta meg 
hatáskörében.

Akkor lett főigazgató, amikor a főiskola 
épületei már készen álltak. Nagyon jól tudta 
azonban, hogy a nyíregyházi főiskolát elfogad
tatni az országban nem az ideális környezetével 
és objektumával lehet, hanem a falai között fo
lyó képzés minőségével, melyhez ki kell nevel
ni a helyben lakó, magasan képzett tanári ka
rát. Ennek érdekében jutalmakkal, tanulmányi 
szabadsággal ösztönözte a doktori, kandidátusi 
címek megszerzését, gondoskodott a disszertá
ciók, tanulmányok legépeléséről stb. A főisko
lai jegyzetek, tankönyvek írására kapott kiadói 
megbízásokat maga adta át, majd a munkák 
elkészültekor is ugyanígy, vagy a főigazgatói 
tanács előtt fogadta a szerzőket. Személyes 
kapcsolatrendszerét is bevetette annak érde
kében, hogy mindent elhozzon ide, amit érdemes: akadémikusokat, minisztereket, 
gazdasági vezetőket, kiállításokat, színészeket, énekeseket stb., hogy az intézmény va
lóban a keleti régió szellemi és kulturális központja legyen.

Páratlan munkabírással és lendülettel dolgozott. Szinte kapunyitáskor érkezett. 
Nem volt fogadóórája, hozzá — némi egyeztetéssel -  mindig be lehetett jelentkezni. A 
diploma rangját, társadalmi megbecsültségét az államvizsga ünnepélyes külsőségével 
is hangsúlyozni kívánta: a bizottság terítővei borított asztal mellett vizsgáztathatott, 
a tanárjelöltek egyforma méretű, borítékba helyezett tételeket húzhattak. Ö kezde
ményezte, hogy az intézmény Bessenyei György nevét vegye fel. De névadója volt a 
Kerengőnek, a Mozaikteremnek, a Nyárfás tanszékeknek. Ezek azonban csak mor
zsák, eltörpülnek az ismert és lényegi érdemei mögött: ő a főiskola szellemiségének 
meghatározó személyisége volt.

Margócsy József Nyíregyházán volt otthon a világban. Belegyökerezett e hitből, 
homokból épült szőke város talajába, akinek szívéig értek a város utcái és terei. Nyír
egyházáért volt tanár, kutató, szerkesztő, városvédő, kórustag, iskolaépítő és vezető, 
valamint egyszemélyes intézetként Nyíregyháza mindentudója, európai látókörrel. 
Befejezésül megállapíthatjuk: Margócsy József ránk hagyott életművével, értékeivel 
olyan örökséget ölelhetünk magunkhoz, amely nemcsak múlt, hanem a tanítványokat 
nevelő jelenné s jövővé változhat, iránytűvé válhat. Megérdemli tehát főhajtásunkat, 
emlékének márványtáblán és szívünkben való megörökítését.
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