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Kopka János

Iskola, amely a semmiből lett naggyá
Szubjektív emléklapok „A Széchenyi” száz évéről

„…egy várost látunk ifjú életerővel 
lépni ki az életverseny terére, 
s elismeréssel kell figyelemmel kísérnünk, 
amint egyenként győzi le a versenytársait…”*

(luKács ödöN)

A magyar szabadságharc bukása után hosszú ideig sem kedve, se pénze, de 
mindenekelőtt politikai lehetősége sem volt Nyíregyháza társadalmának városa 
fejlesztésére. Az első lendítő mozzanat az ezt követő évtizedben érkezett el. Ekkor 
futott be az első vonat, amelyet harmincezer forint hozzájárulással segített a város 
vezetése. A szárnyvonalak kiépítésének állomásai: Kisvárda, Mátészalka, Polgár, 
Vásárosnamény, Nyíradony voltak. Nyíregyházához tartozott ez által a balsai és 
dombrádi körzet, a Bodrogköz és a Hegyalja északi része. Így a kisvasúttal egészen 
Sátoraljaújhelyig juthattak el az utasok és az áruk.

Fellendült a kereskedelem, a pénzügyi élet, a négy hitelintézet mellé két nagybank 
is csatlakozott. A városháza megépültét követő nagyberuházás volt a megyeháza és 
a törvényszék, a laktanyák és a templomok, a vallási élet egyéb jelentős színterei. 
Megépült a Korona Szálló, a kórház, benépesedett a Bujtos. Színházzal, postaépülettel 
és vasútállomással, vízügyi palotával és még több középülettel gazdagodott tovább 
Nyíregyháza. Elindult az első villamos, közvilágítással, kőburkolattal láttak el több 
belterületi utcát. Előrelátó eleink szintén nagy súlyt fektettek az iskolahálózat 
nagyarányú fejlesztésére. A bokortanyák elemi iskolái szinte gomba módra nőttek ki 
a földből. Épültek gimnáziumok, tanítóképezdék, nem utolsósorban megszülettek a 
fiú- és női ipariskolák.

Külön szól kiváló református lelkész-történetírónk az iskoláztatásban a városi 
zsidóság áldozatos szerepéről, amely a magyarosodásra is nagy hatással van. Lukács 
Ödön szerint megértették a kor intő szavát, s ezzel a haladás útjára léptek.

Könyve A jövő programja fejezetében külön is felhívja az okszerű gazdálkodásra a 
városvezetés figyelmét. Mindenekelőtt a tanintézmények fontos és nélkülözhetetlen 
fejlesztését hangsúlyozza. Másfél évtized kellett hozzá, hogy meghallgatásra 
találjanak az első ez irányú kérelmek. Újabb tizenöt esztendő múltán adatott ki (az 
	 *	luKács ödöN: Nyíregyháza szabad, kiváltságolt város története. Nyíregyháza, 1886. Jóba Elek Könyvnyomdája, 1.
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első világháború éveiben) Zichy János kultuszminiszter leirata, azzal a megjegyzéssel, 
hogy a létesítendő felsőkereskedelmi iskolát Nyíregyháza város tartsa fenn. A leirat 
hatására a térség első és egyetlen szakközépiskolája megalakulásában azonban 
meghatározó szerepet vállalt a város zsidósága. Különösen Fényes László újságíró, 
az Est-lapok munkatársa, a város országgyűlési képviselője és Baruch Andor elnök, 
akik olyan előadókat voltak képesek meginvitálni a Kereskedők és Gazdák Köre 
Rákóczi utca elején lévő székházába, mint Szende Pál és Jászi Oszkár, az akkori hazai 
és nemzetközi politikai élet jelentős liberális személyiségei. Témáik mind a város 
értelmisége, mind a gazdatársadalma tetszését is elnyerték. Ezek után természetes 
volt, hogy a felsőkereskedelmi tanintézet létrehozása zöld utat kaphatott Nyíregyháza 
és Szabolcs megye meghatározó köreiben.

A város Budapestre utazott küldöttségében a megye véleményét dr. Meskó László alispán 
fejtette ki igenlő szavával. Mellette is különösen jelentősége volt annak, hogy az iskolalétesítés 
engedélyezésére akkor került sor, amikor hazánk a négy évig tartó háború által okozott, 
szinte teljes gazdasági és személyi veszteségekben teljesen kimerült. A bekövetkező súlyos 
fertőzőbetegségektől sújtva, a gyenge táplálkozás és a rossz lakásviszonyok közepette az 
egészségügy is végtelenül alacsony fokra süllyedt. A százezrekben mérhető kivándorolt 
emberanyag okozta munkaerőhiány, az emiatti sokkhatás szinte kilátástalanságba kergette 
a magyar és benne Szabolcs megye társadalmát.

Ekkor – pontosan 1918. április 27. napján – kelt a városvezetés hirdetménye, 
melynek szövege a következő: „Nyíregyháza város képviselő-testülete folyó évi 
április hó 19-én tartott rendes közgyűlésében fenti szám alatt hozott véghatározatával 
kimondotta a községi felsőkereskedelmi iskola felállítását. Ezen véghatározat 
ellen a meghirdetéstől számított 15 nap alatt Szabolcsvármegye törvényhatósági 
bizottságához intézendő fellebbezés adható be 
a polgármesteri hivatalnál.”

A gazdasági és politikai helyzet tovább romlott. 
Az első (Nagy) világégés a végéhez közeledett. 
A Monarchia szétesése hamarosan teljessé 
vált, a katonaság szétszéledt. Az őszirózsás 
forradalmat követő Tanácsköztársaság 
tovább bomlasztotta az addigi rendet. A 
Trianont is megelőző területvesztés, az onnan 
ideáramló lakosság szűkre szabott határokba, 
elszegényedett városainkba költözésük 
következtében is növekedett az iskoláskorúak 
száma. Nem kevés helyen okozott gondot az 
analfabetizmus, a hazájukban maradt szlovák, 
román, illetve ruszin kisebbség körében hetven 
százalékra emelkedett a magyarul írni-olvasni 
nem tudók aránya. Nagyarányú volt a pénz- és 
tőkehiány.

A Nyírvidék tudósítása 1918. július 21-én
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E szinte kilátástalan helyzetben vetette meg a lábát Nyíregyháza új típusú 
oktatási intézménye, a város közönsége által is támogatott felsőkereskedelmi 
iskola. Nyíregyháza addig is bírt középiskolával, gimnáziumokat is működtettek a 
legnépesebb egyházak, amelyeket korban jócskán megelőzött az evangélikusok 
Kossuth Lajos Gimnáziuma. A fiúkat oktató felsőkereskedelmit követte az ugyancsak 
felsőkereskedelmi leányiskola. Megnyílt a Királyi Katolikus Gimnázium, a református 
Leánykálvineum, az evangélikus leánygimnázium. Az Angolkisasszonyok leánynevelő 
intézete és felsőkereskedelmi leányiskolája is nívós oktatás színtere lett. Ott képezték 
pl. Tolnay Klárit, de több jeles zsidó kereskedő is ide íratta be leánygyermekét. E 
középiskolák mellett alakult meg a térségbeli tanítókat nevelő új iskola, az ugyancsak 
jó hírnevet szerzett Állami Tanítóképző Intézet.

Az 1931-ben kiadott Nyíregyházi monográfia oktatási intézményeinket felsoroló 
rovatában már dicséretes részletességgel szól a csupán egy évtizednél alig 
nagyobb múltú városi felsőkereskedelmi iskolának a város gazdasági életében 
betöltött szerepéről. Mint kiemeli: bár az intézmény hivatalos fenntartója a városi 
önkormányzat, a kezdeményező Kereskedők és Gazdák Köre Nyíregyháza 
kereskedőitől és pénzintézeteitől is anyagi és erkölcsi támogatást elnyerve, az alapítás 
előkészítésében is jelentős szerepet vállalva, a fenntartás nagyobb részét a későbbi 
években is finanszírozta.

Mindenekelőtt szóltak az iskola első, alapító igazgatója 
Margócsy Emil, a debreceni felsőkereskedelmi iskola 
tanára személyéről, akit pályázat nélkül hívtak meg az 
új iskola igazgatói posztjára, „tekintettel arra, hogy a 
legszélesebb körből beszerzett értesítések szerint az 
igazgató megbízatásra igen alkalmas”. A város – és 
Bencs Kálmán polgármester – gondoskodott az iskolai 
év elindításához szükséges eszközök beszerzéséről, 
mindenekelőtt a megfelelő oktatási helyiségekről. 
Nyíregyháza, az állam elszegényedése ellenére, az 
alakuláskor megszavazott segélyt továbbra is megtartotta. 
Ezzel indokolta mindezt a képviselő-testület: „Évek óta 
roppant szüksége jelentkezik annak, hogy városunkban 
egy felső kereskedelmi iskola felállíttassék, azért is, hogy 
ne idegen iskolákba, ne idegen településekre menjenek el 

a fiatalok, vagy éppen más iskolatípust válasszanak.” E nem kívánatos következmény 
elhárítása, másrészt a gyakorlati pályákra készülő ifjaknak megfelelő szakiskolához 
leendő juttatása érdekében szükséges, ennél fogva a képviselő-testület elhatározza a 
szóban forgó felsőkereskedelmi iskolának a felállítását.

A város azért is vállalta ezen iskola felállítását, mert az államnak erre nincs anyagi 
lehetősége, és hogy az iskolát magánszemélyek vagy társulatok működtessék. A 
polgármester előrelátása bizonyságaként előre meghirdette egy elsősorban francia–
német vagy magyar–francia, másodsorban bármely szakos tanári állást, az iskolának 
szükséges felszerelését pedig egy neves budapesti cégnél meg is rendelte. Jóváhagyta az 

Margócsy Emil (1883–1971), 
az iskola első igazgatója
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önkormányzat, hogy az igazgató a számtant és a mennyiségtant, esetleg valamely más 
tárgyat, a pályázó tanárok a nyelvek mellett a kereskedelmi levelezést és a történelmet, 
a többi tanár pedig a tornát és már tárgyat képesítése szerint tanítja majd.

Meghatározták az iskola első helyét az Eötvös utca 13. és a Csillag utca 2. szám 
alatti, városi tulajdonú épületben. Az első tanévre ötven tanuló iratkozott be. 
Huszonketten Nyíregyházáról, huszonnégyen Szabolcs megyéből, négyen távolabbról 
jöttek ide tanulni. Hamarosan megnövekedett az új szakoktatási intézmény tekintélye, 
ezzel együtt az ideiratkozás iránti igény. Első tanépületüket egyetlen esztendő alatt 
kinőtték! A második iskolaház a Kálvin téren kapott tanulókat. Nem telt el több 
tanév, következett a ma is iskolai épületként szolgáló Szabolcs utcai tantermek 
munkába állása. Hosszabb ideig tanultak itt; 1950-ben már a Báthori utcai (korábban 
az Angolkisasszonyok tulajdonában volt) korszerűbb, emeletes iskolaházban 
találtak helyet az immáron közgazdasági középiskolás diákok. Ide tartozik, hogy a 
városi felsőkereskedelmi (amely 1938-ban, az intézmény megalakulásának huszadik 
esztendejében) felvette a legmagyarabb magyar, Széchenyi István gróf  nevét, és 
tanításában alkalmazta intelmeit. 

Öt évvel ez után – kimondhatatlanul nagy szerencsémre – ide jelentkeztem be 
első osztályos tanulónak. Itt fejezhettem be tanulmányaimat – kis kitérőt követően, 
1952-ben. Megtapasztalhattam mindazt, amit addig nem is sejthettem: ez az oktatási 
intézmény csupán elnevezése szerint oktat. Mindenekelőtt nevel. Nevelt is az első 
tanítási órától kezdve a legutolsóig. A ballagás végeztétől egészen addigi tanáraink-
nevelőink nyugalomba vonulásáig, de utána is. 

Félárva lévén, megadatott számomra is az a jótett, hogy a Véső utcai népi kollégium, 
majd diákotthon második otthonunk legyen. Annak ellenére – vagy azzal együtt 
–, hogy szegény volt, nagyon szegény volt az otthon, akkor már százesztendősen 
festetlen, omladozó, katonai élelmiszerraktárnak is alkalmatlannak minősített épület. 
Ott lakott harminc vidéki diák, aki közel sem ingyenlakbér fejében vakolta-festette, 
meszelte a hajlékát. Vitte a másoktól kölcsönzött vaságyakat, matracokat, lepedőket. 
És aki tehette, otthonról hozta, amit a hét közben meg lehetett enni, s amit a 
konyha igényelt: vékony zsíradagot, tésztát, zöldséget. Amelyeket minden ott lakó 
igénybevett: diák fiú és a tanár, Füzessi Imre igazgató, Borka Sándor felügyelő tanár, 
és természetesen a szakács, meg a keze alá dolgozó. Takarítani is a bent lakó fiúk 
dolga volt, akik szeme előtt javították a dolgozataikat az ügyeletes tanáraik – talán 
legtöbbször Szűcs Miska bácsi – voltak.

Közösség volt az ottani társaság. Baráti kollektíva, amelynek a tagjai segítették 
egymást abból a tantárgyból, amelyekből az egyikük „otthon volt”, a másik igényelte 
a segítséget, hogy az ő jobban szeretett tárgyából visszahonorálja.

Röviden: szép és hasznos éveket töltöttünk abban az intézetben, amire sem 
előtte, sem utána nem keríthettünk sort. Csoportosan mentünk az iskolába, onnan 
hazafelé, együtt jártunk filmet nézni, együtt az utcabálba is. Kirándultunk álmaink 
netovábbjára, a Mátrát megnézni, onnan fényképezkedni Borka tanár úr régi, de 
máig minőségi felvételeket készíteni tudó gépe segítségével. Közösen mentünk 
vidékre – Dombrádra, Újfehértóra, s ki tudja még merre – lelkesen énekelve adtuk 
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elő a kultúrházak közönsége padsorai előtt a Ludas Matyit (nem nagyzolok) óriási 
sikerrel! Iskoláink tanulói is majdcsak „egyenruhában” fényképezkedtek a Szipál 
mester műtermébe végképp nem illő – a Nemzetközi Vöröskereszt által küldött 
– adományzakóban. Amelynek hajtókája molyrágta részét a matura alkalmából 
hordott zöld színű gombbal fedtük el mások szeme elől. Együtt mentünk a nyári 
szünetekben megkeresni az új, nekünk az első, ránk szabott zakó, nadrág árát. Akkor 
vettük meg életünk első karóráját. Addig ugyanis egyetlen osztálytársunknak volt a 
nagyapjától örökölt zsebórája, amelyről a tanóra végét akartuk megérdeklődni. Így 
immár az új tanév kezdetétől a Kossuth téri vasárnapi sétánk közben nézhettük, akár 
fél percenként, mennyi az idő – az ott jövő-menő lányok „kedvéért”.

Szólnunk kell arról is, hogy a szerencse fiai akkor lettünk, amikor véletlenül sem 
gondoltunk arra. Ez az iskola tanította meg velünk az idegen nyelvek egyikét-másikát. 
Franciát és németet az első időkben. S ahogy az idők – elég sűrűn – változtak, úgy 
jöttek az új nyelvek, az angol, majd az orosz. Akkor nemigen értékeltük az állandó 
nyelvcserét, ám a későbbi években – milyen is hazánk történelme! – rájöhettünk 
mindezek hasznára. Különösen azok, akik rövidebb-hosszabb ideig használták, 
illetve továbbfejlesztették azokat külkereskedőként, nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkezőként, vagy éppen orvosként, újságíróként, turistaként, egyáltalán munkaköri 
kötelesség nélkül is hasznosíthatták mindazt. Amit két tanárember adott elő. Kádár 
Tihamér a franciát, Marssó József  – nem mellesleg a filozófia doktora – a németet, 
az angolt és az oroszt.

Olvasni pedig muszáj! – mondta minden tanárunk. Különösen annak az ifjúnak, 
aki otthon legfeljebb kalendáriumot vagy Bibliát találhatott. Így jutottunk el a Petőfi-
összesig, ismerkedhettük Illyés Gyula, Németh László, Puskin, Gogol, Tolsztoj 
műveivel, Shakespeare, Dante és Victor Hugó, meg a legnagyobb francia írók 

KoPKa János

A 40. évforduló esztendejében, 1958-ban kezdett egyik osztály érettségi tablója
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munkásságával is. Az iskolában a negyvenes évek második feléig működött könyvtár, 
ám a háború sokfelé sodorta azt a kevés könyvet is, ami addig volt. Úgy szedtük össze 
a szétszórt műveket onnan, ahol találtunk: udvaron, padláson, egy-egy közintézmény 
padlóján, pincéjében. Meneteink közben énekeltünk, kedves dalokat, leginkább a 
„Sej, a mi lobogónkat fényes szellők fújják, sej, az van arra írva: éljen a szabadság! …” 
Énekeltünk akkor is, ha tornaórára hívott Fiedler tanár úr, és terem híján hat–nyolc 
kilométert futtatott le velünk, természetesen az ő kíséretében…

Ennyit most iskolánk száz évéből, kicsiny 
személyes történetecskével fűszerezve. Ami 
1950 után történt, már sokkal többen ismerik. 
Hiszen ennek az iskolának előttünk és utánunk 
már harmincezer diákja volt, s lett belőlünk 
az országban és nem kevesen a világ számos 
pontján megbecsült közgazda, pénzügyi vezető, 
magas beosztású politikus, városvezető, katona- 
és rendőrtiszt, közigazgatási szakember és a 
többi…

Ám az élet nem állt meg, és nem áll meg 
sehol. Nem áll meg a világ gazdasága, technikája, 
technológiája sem. Alapító atyáink jól látták ezt, 
amikor az állandó fejlődést tartották a szemük előtt. 
Akkor is, amikor Széchenyi István nyomdokain a 
jövőre készítették fel saját életüket, s az utánuk 
következőkét, vagyis a jelen – huszonegyedik 
század – nemzedékét. Mostanában, amikor a 
Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, 

Informatikai Szakgimnázium és Kollégium centenáriumát ünnepeljük, illendő számot 
adni intézményünk néhány fontos adatáról. Mivel is indultak eleink? Mindenekelőtt 
iskolánk nagyérdemű alapítójával, Margócsy Emillel, akinek a száz évből több mint 
negyedszázadot köszönhetünk. Aki egyetlen kinevezett pedagógussal, néhány óraadóval 
és nyolcvankét diákkal alapította meg a térség első szakközépiskoláját. 

– Intézetünk azóta tizenkétszer cserélt nevet, ám 
szellemisége – köszönhetően fenntartóinak, nevelőinek, 
tanárainak – a névadója által meghatározott úton halad 
tovább – ismerteti a hallgatósággal Szabó Attila igazgató. 
Megtudhattuk, hogy jelen tanévünkön már hetvenhárom 
főállású pedagógus tanít harminchat osztályban több mint 
ezer (!) diákot. – Ebből 17 osztályt érettségire készítünk fel 
szakgimnáziumi képzés keretében közgazdaság, informatika, 
ügyvitel és sport ágazatokban. Hat osztályunk részesül 
érettségit követően nappali rendszerű szakképzésben. 13 
osztályunk esti képzésben vesz részt. Kollégiumaink immár 
több mint 350 diáknak jelentenek második otthont – és a többi, és a többi…
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Gróf  Széchenyi István szobra az iskola előtt. 
Balogh Géza alkotása. Felavatták az iskolaala-

pítás 75. évfordulója alkalmából, 1993-ban

A Széchenyi jelvénye – ma
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Mondható ezek után, hogy ez az intézmény 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye oktatási, nevelési 
„nagyüzeme”. A száz éve elindult hiánypótló 
tevékenység, a név-, struktúra-, fenntartó- és 
székház(épület)-váltás mellett, vagy annak ellenére 
egy valami állandó maradt. Amit úgy hívnak: 
magas színvonalú iskolai munka. Széchenyisnek 
lenni manapság nem csupán Nyíregyházán, de a 
távoli Dunántúlon, sőt a fővárosban is büszkeség. 
Nem vagyunk szerénytelenek, ha kijelentjük: 
méltán örülünk az itt megszerzett tudásnak. A 
legkülönbözőbb versenyeken elnyert kitűnő 
eredményeknek, a tanítónak és a tanulónak 
egyaránt élményt jelentő óráknak, éveknek.

Engedje meg a Tisztelt Olvasó, hogy az 
évszázados iskolai múlt alkalmával azt a Hargitai 
István nyugalmazott igazgatót is megszólaltassuk, 
akit három évtized fűz ehhez az iskolához, 
amelyből tizenötöt vezetett is!

– Ittlétem során megtanultam, hogy ez az 
intézet a semmiből nőtt ki és lett naggyá. Amiben 
elévülhetetlen érdeme volt azoknak a nagyszerű és 
nagy tudású tanároknak, akik a magyar közoktatás 
és szakképzés történetében első ízben saját maguk 
dolgozták ki a középfokú szakképzés, ezen belül 
a közgazdasági képzés új programját. Amelyből 
sikeres pályázataikkal vették ki részüket. Sokszor 
viták közepette és eredményeképpen alkottuk 
meg az új szakközépiskolai és szakképzési 
modellt, írtunk meg tanterveket, tankönyveket, 
jegyzeteket, amelyeket az ország legtöbb 
hasonló intézménye is átvett. Megteremtettük 
a számítástechnikai oktatás fontos feltételeit, a 
felsőfokú szakképzés akkredicióját, kidolgoztuk és gyakorlattá tettük a teljes körű 
minőségbiztosítást. Iskolánk legfontosabb elve és gyakorlata a tanulóközpontúság. 
Partnereink a szülők, munkánkat mind a fenntartó, mind az érdekelt vállalkozások 
visszaigazolják, támogatják. Ennek legjobb mércéje az ide felvételt kérők mind 
nagyobb száma. Névadónk intelme szerint megyünk tovább: „Tegyünk, alkossunk 
minden nap valamit, jussunk napról-napra tovább, akárcsak a kőműves, aki a téglák 
tervszerűen következetes egymásra rakásával házat épít…”

Lehet-e vajon ennél magasabbra emelni azt a lécet, amelyet egy évszázaddal ezelőtt 
helyeztek el bátor és előrelátó eleink?

Az iskolaalapítás 100. évfordulója alkalmából, 
2018-ban avatott emléktábla


