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Emlékezés Jocó bácsira

Dr. Margócsy Józsefet sokan ismerték. Én személyesen csak a levéltárban találkoztam 
vele. Az 1980-as évek végén, amikor levéltáros lettem, még szokásban volt az egész 
nap a szobájukban vagy a raktárban dolgozó munkatársak kötetlen beszélgetésére le
hetőséget adó 10 órai közös teázás. Itt mutattak be neki, aki akkor még csak -  ahogy ő 
nevezte magát — „teadíjasként” alkotta a kis közösség fontos láncszemét, ugyanis nem 
állt alkalmazásban, nem kapott fizetést, de minden nap bejárt, délig kutatta a nyíregy
házi iratokat, amiért honoráriuma egy csésze tea volt. Dr. Balogh István levéltár-igaz
gatóval — aki nyugdíjasként is rendszeresen átjárt Debrecenből dolgozni —, valamint a 
beszédesebb munkatársakkal kedélyesen társalogtak, én pedig szerényen meghúzódva 
áhítattal hallgattam őket. Egyszer csak hozzám fordultak, hogy olvastam-e Móra Fe
renc Négy apának egy leánya című regényét. Imádtam olvasni, mindent elolvastam, 
ami otthon és a helyi könyvtárban megtetszett, és az egyik kedvencem volt ez a könyv, 
hát bekapcsolódhattam a beszélgetésbe. Később még többször „teszteltek” Jókaival, a 
világirodalom remekeivel, a kortárs irodalommal, és mivel átmentem a „vizsgán”, és az 
előadásaim, megjelent tanulmányaim is elnyerték tetszésüket, szeretetükbe fogadtak. 
Ettől nagyobb megtiszteltetés nem érhetett volna. Minden velük folytatott beszélgetés 
élmény volt, minden közös munka tanulságos. Figyelmességük kiterjedt a családomra 
is. Pista bácsi Szabó Magda-élményekkel, Jocó bácsi várostörténetiekkel kápráztatta el 
gyermekeimet, akik szeretettel emlékeznek rájuk.

Egy szobában dolgoztak akkor is, amikor a levéltár a múzeum földszintjén volt, és 
akkor is, amikor 1999-ben átköltöztünk az önálló épületünkbe. Mindig hallottuk, 
amikor Pista bácsi megérkezett, mert Jocó bácsi hangos üdvrivalgással köszöntötte. 
Aztán megbeszélték a világ dolgait, a legújabb tudományos problémákat, majd aktu
ális kutatásaikhoz felhasználható adatokat cseréltek. Pista bácsi, miután megkávézott, 
csipegetett a Jocó bácsi által kínált süteményből, kekszből, szaloncukorból, csokito
jásból -  mikor, minek volt szezonja - ,  majd csendes, senki által meg nem zavarható, 
munkával töltött órák következtek ebédig, amit családjaik körében költöttek el. Pista 
bácsi ebéd után visszajött, innen ment a délutáni debreceni vonathoz. Jocó bácsi ott
hon lepihent, három óráig nem illett zavarni. Ez is a napi szertartás része volt. Ezt a 
napirendet csak történelmi nagy események boríthatták fel.

Hajnalban kezdte a munkát. A főiskolára az elsők között ért be, de a levéltárba 
indulás előtt is mindig olvasott vagy írt 1-2 órát. A Kossuth utcai lakásából reggelente 
sétálva jött dolgozni. Az úton gyakran találkozott ismerőssel, akivel szóba elegyedett, 
majd be-betért a városházára, hogy megossza városfejlesztéssel kapcsolatban ötleteit, 
vagy legújabb történeti adatait az érdeklődő városvezetéssel. A levéltárban már többen 
várták. A városvédők közül Lábossá Gusztáv rendszeres vendége volt. Együtt pontosí
tották az adatokat, megbeszélték, hova, kinek vagy minek javasolnak állítani emlékje
let, egyeztették a leleplezési ünnepségek forgatókönyvét, korrektúrázták a városvédős
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kiadványokat. Nemcsak Nyíregyházán számí
tottak azonban szakértelmére. Kapott felké
réseket a megye minden részéből. Ezek közül 
csak keveset fogadott el, de Anarcsnak nem 
tudott nemet mondani, hiszen a falu és Czó- 
bel Minka -  akinek a levéltárban lévő iratait 
nemcsak rendezte, hanem forrásválogatást is 
jelentetett meg belőlük — közel állt a szívéhez. 
Szívesen segített a Nyíregyháza története iránt 
érdeklődőknek, sok szakdolgozatíró köszönhe
ti neki a hasznos tanácsokat, jelzet- és iroda
lomajánlókat. Hagyatékában máig ott vannak 
az egy-egy kérésre szigorúan féltiszta lapokra 
írt feljegyzések.

Élmény volt vele „cél nélkül, csak úgy” beszélgetni is, hiszen ő egy különleges 
várostörténetet tudott. Végigolvasta és kicédulázta a város jegyzőkönyveit, iratait. (A 
cédulák, amelyek egy egész katalógusszekrényt megtöltenek, a hagyaték részeként a 
levéltárban mindenki számára kutathatók!) Több irategyüttest, fondot darabszinten 
rendezett is. De a sajátos ismereteket és a látásmódot, a tudása savát-borsát mégis a 
családi eszmecsere adta. Gyöngyi nénivel és három anyósával (ahogy ő nevezte gyer
mekkora óta ismert és szeretett felesége édesanyját és két lány testvérét), valamint a 
kortársaival olyan mozzanatokat idéztek fel Nyíregyháza életéből, amelyek emlékek
kel, emberekkel, lélekkel töltötték meg az adatsort. A forrásokban rejlő informáci
ókkal kiegészülve emberközpontú várostörténetet alkotott. Nem akart tudományos 
történelmet írni, csak újabb és újabb fejezeteket osztott meg a rádióban, az újságban 
és a könyveiben az utcák, terek, emléktáblák történetéből. Ilyet más előtte és azóta 
sem tudott!

Szeretett a régi iratok közt lenni, és hisszük, hogy velünk, levéltárosokkal is. Dr. 
Nagy Ferenc igazgatónk számára külön boldogság volt, amikor egykori kedves tanára 
örömmel foglalkozott a családkutatókkal, vagy szívesen rendezte, jegyzékeké a nyír
egyházi mérnöki hivatal iratait, az egyesületek megmaradt dokumentumait, készítette 
elő a Vietórisz József-kötetet. Mindannyian ragaszkodtunk Jocó bácsihoz. Amikor 
már nem tudott gyalog jönni, szívesen hoztuk-vittük, csakhogy egy kicsit velünk 
legyen. Szükségünk volt a tanácsaira, a humorára, a vitriolos megjegyzéseire. Vártuk 
a dédunokákról készült új képeket, és örömmel készültünk a 80., főiskolával közös, 
majd a 85. és 90. házi születésnapra. Gyermekei, Klára és István segítségével ezekre az 
ünnepekre mindig kiadtunk egy különleges és tanulságos családi emlékeket magába 
foglaló könyvet, ami igazán nekünk volt ajándék: a nagymama naplója, a nagybácsi 
versei, régi fotók, háborús feljegyzések. Halála után ezek maradtak a tanúságtevők 
azzal az írásos hagyatékkal (levelekkel, hely- és irodalomtörténeti, valamint pedagógiai 
munkák kézirataival, társadalmi szerepvállalásának dokumentumaival, fotókkal) 
együtt, amely a családja megtisztelő bizalmának köszönhetően levéltári őrizetbe 
került.
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A Nyíregyházi Egyetemen a 100. születésnap alkalmából tartott ünnepség indítot
ta el azt az emlékévet, amelyhez Nyíregyháza Megyei Jogú Város mellett — amelynek 
díszpolgára és lelkes lokálpatriótája volt — több intézmény is csatlakozik. A levéltár 
szeretné közkinccsé tenni a Jocó bácsitól, Jocó bácsiról megmaradt emlékeket. A 
virtuális hagyatékegyesítés és az internetes elérhetővé tétel széles együttműködésen 
alapul. Részt vesznek benne a család tagjai, a könyveit és az intézményre vonatko
zó iratokat őrző Kossuth Lajos Gimnázium, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár, s a Jósa András Múzeum, amely személyes tárgyait, kitüntetéseit is magá
énak tudhatja, valamint a bibliográfiáját összeállító Nyíregyházi Egyetem Könyvtára. 
A Margócsy-lap, amely 2019. május 13-ától elérhető lesz a levéltár honlapján, folya
matosan gyarapodik majd.

Egykori kedves munkatársunk emlékét nemcsak csendesen őrizzük a szívünkben, 
hanem igyekszünk megismertetni minden érdeklődőt az Eötvös Kollégium után ha
zatérő, a magát itthon otthon érző, az UNESCO-ba is delegált tanárral, szakfelügye
lővel, főiskolai oktatóval, tanszékvezetővel, főigazgatóval, a levéltár helytörténeti ta
nácsadójával és a város, valamint a régió fejlődéséért tevékenykedő lokálpatriótával.
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