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Ahogy közeledett a főiskolai szintű majd egyetemi szintre fejlődött tanárképzés fennállásának 

60. évfordulója Nyírgyházán 2022-ben - Názon Sándor hajdani biológia - testnevelés szakos 

hallgató gondolt egy merészet és 

hozzá kezdte összegyűjteni az egykori 

diákok elérhetőségeit. Amikor látta, 

hogy duzzad a létszám,  elindultak a 

jelentkezések, sőt számos élménybeli 

kép került fel a Facebookra, a lelkes 

szervező már látta, hogy megérett a 

lehetőség egy országos találkozó 

meghirdetésére az ősi Alma materben. Akik augusztus 13 

- án hallgattak a hívó szóra, nem csalódtak. Először is a megjelentek nagy barátsággal 

köszöntötték egymást, miután felismerték, hogy kik is voltak a csoporttársaik, vagy ismerősök. 

Mert bizony az idő során azért megváltoztak az alakok és a profilok. Amikor pedig a vendégek 

sétálgattak a Sóstói erdő 

környezetében, a megújult 

létesítményeket bizony a 

korábban végzettek alig 

ismerték fel, hogy milyen 

épületben tanultak, laktak, 

olyan sokat fejlődött évek óta, 

bővült épületekkel pazar 

felszerelésekkel. 

A nagyszabású esemény 

protokolláris köszöntésekkel és 

emléktábla koszorúzással 

kezdődött. Kovács József 

alapító főigazgató lánya 

elevenítette fel édesapja 

életrajzát (Az emlékezés szövege lentebb olvasható). Az előadások során meghallgathatták, 

hogy milyen vonzó körülmények fogadják az egyetemre jelentkezőket. Milyen irányban tart a 

tanárképzés megújítása.   

Debrecenből hat fő fogadta el a meghívást közöttük Janóczki József a 

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület elnökségi tagja kihasználva a 

kedvező alkalmat, - a 20. éve folyamatosan megjelenő elhunyt 

Pedagógusok Arcképcsarnoka c. könyv bemutatására kért és kapott 

lehetőséget. Többen szóltak elismeréssel a kezdeményezésről, és 

kifejezték szándékukat, hogy a jövőben is megörökítik a kedvenc 

tanárok, hozzátartozók ismerőseik élettörténetét. 

A hangulatos találkozó nagyszabású és szórakoztató kulturális műsorral 

folytatódott, különösen akkor érezték magukat a legjobban, amikor a Re 

Schow  két zenésze elevenítette fel a főiskola hallgatóinak az emlékeit, 

rigmusokkal. Többen jóleső érzéssel ismerték fel magukat a 

műsorszámokban. 



A jól sikerült találkozó eredményeképpen úgy az egyetem vezetése, mint az öreg diákok 

részéről megfogalmazódott, hogy jó lenne hagyományt teremteni az ismétlésre. Ahogy terjed 

majd a jó híre úgy fog nőni az következőkben a létszám is.  

Kiss Erzsébet 

 

Dr. Aporné dr. Kovács Éva  

Gondolatok, személyes emlékezés a 60. évfordulón (1962-2022) 

Kovács József édesapám (1912.09.05. Seregélyes-1983.03.08. Budapest) a Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
alapítójának portréjához 

Mint egy mesebeli királyfi, vagy inkább Petőfi János vitézének kalandos története elevenedett meg Édesapám, 
Kovács József életének 70 évét áttekintve. A családi és levéltári dokumentumok, fotóalbumok, rajzok, kéziratos 
és nyomtatásban megjelent írásai, néhány személyes tárgya olyan embert idéznek meg, aki tehetségével, majd 
sokoldalú pedagógiai, nyelvi és diplomáciai képzettségével, nagy élettapasztalatával 50. életévében, 1962-ben 
Észak-Kelet Magyarországon, Nyíregyházán, az ország egyik legelmaradottabb régiójában, a város sóstói erdős 
széli területén tanárképző főiskolát tudott alapítani 1962-72 között, hatvan évvel ezelőtt. Előbb a Vasvári Pál 
utcai épületben, majd a Sóstói úton az új épületekkel indulhatott meg az első magyarországi UNESCO-asszociált 
főiskolában a tanárképzés. A fiatal főiskola 1962. szeptember 21-én nyitotta meg kapuit első professzoraival, 
tanszékeivel. Óriási biztatás volt ez a város és az észak-keleti régió kulturális életére, de felvirágzott a sportélet, 
az oktatás is. A főiskola Bessenyei György nevét vette fel, nevelési és tanárképzési feladatokat látott el. Ez volt a 
hőskor, az alapítás, az építkezés időszaka. Kovács József magyar-francia szakos tanár, diplomata, alapító első 
főigazgató a szellemi központot a sóstói erdő természetes környezetében álmodta meg. Korszerű, nemzetközi 
kapcsolatokkal is rendelkező intézményt teremtett. Idehozatta Bécsből a névadó Bessenyei György 
márványszobrát. megidézve a felvilágosodás testőrének kiemelkedő alakját, aki a szellem, a tudás, a magyar 
nyelv alkotó védelmezője és kiváló művelője is volt (Lásd a Bessenyei Almanach évkönyvei és a Bessenyei 
Breviárium, szerk. Bánszki István főiskolai tanár, Nyíregyháza.)  Az aulát ma is díszíti az egykori felvilágosodott 
testőr, író, filozófus szobra. Az alapító professzorok, kollegák és Nyíregyháza város a fővárosból, a diplomácia 
világából érkezett Kovács József főigazgató mellé állt. Családunk 1962-72 között Nyíregyházán élt, a fővárosból 
vidékre költözött. Talán a debreceni egyetem közelsége, az alapító főigazgató Kovács József és felesége Liska 
Mária egykori alma matere hagyományai, és a Báthoryak, Rákócziak, az irodalmi nagy elődök Csokonai Vitéz 
Mihálytól Arany Jánoson át Ady Endre és Móricz Zsigmond példái, Kölcsey Ferenc szatmárcsekei szellemi 
közelsége is reményt, egyben kötelezettséget is rótt az utókorra, a 20-21. századi alkotókra, tudósokra, 
művészekre, építészekre. Bár a főiskola sok gonddal küszködött, ma már elnyerte a Nyíregyházi Egyetem rangot, 
egykori tanszékei működnek és újabbakkal bővültek.2019 óta emléktábla is őrzi Kovács József főigazgató 
emlékét. Mellette Margócsy József emléktáblája az első magyar nyelvi és irodalmi tanszék vezetőjének, a 
következő főigazgatónak állít emléket.  Kovács József 1972-ben, tíz év hősies, nagyon aktív tanári és főigazgatói 
munkája után Nyíregyházán betegsége miatt, nyugdíjba vonulásával ért véget. Családjával, időközben felnőtt 
gyermekeivel Budapestre költözött vissza. 

Életét befejezettnek érezte. 1983. március 8-án nagy veszteség érte családját, barátait, kollegáit: Kovács József 
visszaadta lelkét a teremtőnek. Temetése társadalmi esemény volt a budapesti Farkasréti temetőben. Sok titok 
maradt feltáratlanul a mindig új fordulatokkal teli, árvaságtól indult, de magasba szárnyaló tudós életútján. 


