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Házsongárdtól a Morgó-temetőig

Tisztelt emlékezök!
Tavasz van, rügyfakasztó, virághozó tavasz, s mi összegyűltünk itt, Nyíregyháza 

nevezetes temetőjében Margócsy József, vagy ahogy mindenki ismerte: Jocó bácsi sír
jánál, hogy tisztelegve emlékezzünk a 100 éve született, számunkra kedves személyi
ségre és értékeket teremtő pályafutására.

Tavasz és temető!
Ha a verskedvelő ember 

kutatni kezd az emlékeze
tében, a legtermészetesebb 
módon Aprily Lajos műve 
jut az eszébe: a Tavasz a 
házsongdrdi temetőben. Az 
a vers, amelyben a férjét 
Erdélybe követő holland 
asszony nevének zenéje 
a régmúltba viszi vissza a 
költő képzeletét. „... amíg 
dalolt, a századokba néz
tem — írja Aprily -  , s a holt 
professzor szellemét idéz
tem”, tudniillik Apáczai Csere Jánosét, a magyar pedagógia legjelesebb egyéniségeinek 
egyikéét.

Szándékom és tehetségem mértéke szerint most én is egy hajdan volt, rendkívüli 
pedagógusegyéniség szellemét szeretném idézni, aki nagyon sokunk -  barátok és pá
lyatársak, tanítványok és a mindennapokban szorgoskodó városlakók -  számára volt 
zsinórmérték, példa pályánkhoz is, emberségünkhöz is.

De nemcsak ezeknek az egybehangzásoknak az okán említem Aprily versét. 1962-t 
írtunk, akkor indult Nyíregyházán a tanárképző főiskolai képzés, és mi, gólyábbnál 
gólyábbak, hallgattuk, ahogy Margócsy tanár úr bizonyos irodalomelméleti fogalmak 
kapcsán beszél a költőről, akiről -  valljuk be töredelmesen — semmit sem tudtunk ak
koriban. A Márciust olvasta fel először némi bevezető után, és mi, „fürge diákok”, már 
szárnyaltunk is szavai nyomán, fel az erdélyi hegyekbe, s csak azért nem kiáltottunk 
vele mi is „evőét”, mert nem tudtuk, mit jelent a szó. Az akkortájt ugyanis a hurrá 
formájában élt a köztudatban. És amikor, az alliteráció szépségét mutatván, ahhoz a 
sorhoz ért, hogy „hökken a hó a hideg havason”, akkor -  maga is élvezvén a hangzók 
muzsikáját — tett egy olyan gesztust, ami ma is elevenen él az emlékezetemben. Nem 
csettintés volt ez, hanem szinte hang nélküli, olyan, mint amikor a jó bor zamatát 
érzi az ívó egy tisztességes korty után, és kinyilvánítja tetszését. Egyébként ez olyan
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sor volt, amit zökkenő nélkül tudott felolvasni. Akik emlékeznek őrá, tudják, hogy 
az r hangnál egy uvulapergést mindig megspórolt. Egy előadásában Sztálin kedvenc 
tudósát ironikusan így idézte: a számomra kimondhatatlan nevű nyelvész, és felírta 
Mart nevét a táblára.

Majd következett az előadás során a Tavasz a bázsongárdi temetőben. Hihetetlenül 
nagy élményt jelentett számunkra. Lehetetlen volt nem érzékelni azt az átszellemült- 
séget, ami ott, a tanteremben megszületett. A metamorfózist a vers azért teremthette 
meg bennünk, mert olyan felvezetés után hangzott el, ami mindnyájunk számára 
lelket nyitogató volt.

S amit most mondani fogok, talán hihetetlennek hangzik, de esküszöm, hogy igaz. 
Ha a mai viszonyok közé helyezné valaki, magam sem hinném. De akkoriban egy 
másfajta világot éltünk, amelyben nem volt okostelefon, mégis gazdagabbak voltak az 
emberi kapcsolatok. Az előadás után öten-hatan, 18-19 éves suttyók, versenyt futva 
trappoltunk át a városközponton, a Vasvári Pál utcától, az akkori főiskolától a megyei 
könyvtárba, amely valahol a Kölcsey gimnáziumon túl volt található, hogy Áprily-kö- 
tetet kölcsönözzünk, s azért a verseny, mert tudtuk, hogy legfeljebb egynek-kettőnek 
fog jutni.

A hatásról kellene most itt 
tárgyilagosan beszélnem, arról, 
hogy a szó miként volt képes 
eljutni lélektől lélekig, és nem 
pusztán egyetlen emberhez, ha
nem egy népes diákcsoporthoz, 
de érzelmileg ma sem, több mint 
fél évszázad múltán sem, tudom 
magamat túltenni az akkori 
helyzeten, hogy a szavak erejé
ről a száraz elemző szándékával 
szóljak. Ha szabad így fogalmaz
nom: ami ott és akkor történt, 
az a pedagógia csodája volt.

De valójában nem anekdotázni akarok, még akkor sem, ha ennek a műfajnak a 
becsét is megadta a Tanár úr. Sziporkázóan tudott történeteket mondani. Nagy idők 
nagy tanújaként számos szellemi nagyság társaságát élvezhetve tele volt élményekkel, 
és ha alkalom adódott, szívesen, humorral fűszerezve osztotta meg ezeket hallgatósá
gával.

Amikor mi, újonc főiskolások ide érkeztünk Nyíregyházára az ország minden szeg
letéből, emlékeztünk, hogy elsős gimnazistaként az általa írt irodalomtankönyvből ta
nultunk; s ha nem tudtuk volna, itt rövid úton értesültünk róla, hogy Jókai És mégis 
mozog a föld című regényét ő gondozta -  kedves feleségével, Gyöngyike nénivel -  a 
kritikai kiadás számára. De tekintélyét nem ezek a külső tényezők teremtették meg 
előttünk, hanem az az emberi teljesség, amely minden megnyilvánulásában jelenvaló 
volt. Az az ethosz, amit a szavaival, a magatartásával képviselt.
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Jelentős volt ő irodalomtörténészként is, jelentős volt intézményvezetőként is, vá
rostörténészként és közéleti személyiségként is, de ha összes tevékenysége közül a leg
fontosabbat akarom megragadni, akkor mégiscsak tanári munkáját kell említenem.

Ismerjük azt a színházi pillanatot, amikor egy kiemelkedő képességű színész meg
jelenik a színpadon, még nem szól egy szót sem, csak jelen van, és ennek ellenére 
minden szem reá szegeződik, ő pedig aurájának varázsgömbjébe vonja a nézőket, akik 
ettől a pillanattól kezdve minden mást másodlagosnak tekintenek, s csak ő válik fon
tossá, köré összpontosul minden figyelem.

Margócsy tanár úrra emlékezve állítom, ilyen ihletett pillanat létrejöhet a tanári mun
kában is; olyan pillanat, amelyben megszületik a pedagógia művészete. Hogyan lehet 
ezt megteremteni? Ezt bizony megtanulni nem lehet, mert olyasfajta képesség, amit 
isteni adománynak szokás nevezni, s aki birtokában van, lényében hordozza már szü
letése pillanatától. O birtokában volt ennek!

Esterházy Péter mondta Kertész Imre gyász-szertartásán a következőt: „Temetésen 
nem kell a végső szót kimondani! A temetés nem vége valaminek, hanem a kezdete. És 
nem az örök életre gondolok, hanem a teendőinkre, amelyeket ránk hagyott a halott.” 
Ha körbetekintek a mai magyar iskolaügy világában, azt kell megállapítanom, hogy 
ezekkel a ránk hagyott teendőkkel eléggé mostohán bánunk. Sok az adósságunk, sok 
a kifizetetlen számlánk. Dolgaink cudarul állnak. Cudarul! Egyre kevésbé érvénye
sülnek az iskolákban azok az eszmények, amelyeket ő plántált belénk. Lelkünk rajta! 
Nem a Tanár úron múlott! O megtett mindent, amit megtehetett.
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