
NAGY ISTVÁN

Kaptunk egy képet! 
Adatok az iskolai cigányzenekar mûködésérõl

2007 novemberében Bándy Miklós úr Gyõrbõl egy régi fényképpel kopogta-
tott be a Bonyhádi Evangélikus Gyûjteménybe, amelyen az iskola cigányze-
nekara látható az 1931–1932. tanévben. Édesapja, Bándy Miklós hagyatéká-
ból került elõ ez a kép, s úgy gondolta méltó helyen lenne a gyûjteményünk-
ben. Adományát ezúttal is köszönjük!

A kép hátulsó oldalán Bándy Miklós VII. osztályos tanuló, 1933. március
28. keltezéssel gondosan felsorolja a képen látható személyeket: 

Álló sor,  jobbról balra: Kovács Géza VIII. o. t.  I. kontra, Túróczy Elek
VIII. o.t. II. kontra, Bándy Miklós VI o.t. nagybõgõ,  Mencz Sebestyén VIII.
o.t. II. kontra

Ülõ sor, jobbról balra: Drinóczi János VIII. o.t. ének,  Majtényi (Mencz)
György VIII. o.t. prím., Hegedûs (Haász) Rajmond VIII. o.t. az önképzõkör if-
júsági elnöke, Nagy Tibor VIII. o.t. terc. és Király Sándor VIII. o.t. terc.

Fontos dokumentum került a birtokunkba, újabb részleteket tudunk meg
a  Petõfi-kör mûködésérõl. Az  Érdemkönyvébõl1 már tudtuk, hogy a cigány-
zenekar az önképzõkör nyilvános elõadásaira magyar nótákat írt és zenésített
meg, s ezeket mutatta be a hallgatóságnak. Két bejegyzésünk is van a zene-
karról, az 1930/31 és az 1931/32. tanévrõl.  

Az 1930/31. tanévben, 1931. március 7-én tartott nyilvános gyûlésen a Pi-
ros orcád rózsa… és a Fehér galamb száll a levegõben… „két eredeti népies
dal”-t mutatták be a saját megfogalmazásuk szerint, mindkettõnek a szövegét
írta és  szerezte Lotz János VIII o.t. tanuló. A zenekar tagjai: Gallé István
VIII. o.t. ének,  Majtényi (Mencz) György VII. o.t. prim, Kaisez Jakab VII. o.t.
terc, Kovács Géza VII. o.t. I. kontra, Violányi Sándor VI. o.t. II. kontra, Ko-
vács Zoltán VIII. o.t. cimbalom és Bándy Miklós VI. o.t. nagybõgõ. 

1 Bonyhádi Petõfi-kör érdemkönyve. Bejegyzéseket tartalmaz a Petõfi-kör mûködésérõl az
1911–1935-ös idõszakban. BEGY tulajdonában. 



222 NAGY ISTVÁN

AZ ISKOLA CIGÁNYZENEKARA AZ 1931–32. TANÉVBEN

AZ ISKOLA CIGÁNYZENEKARA AZ 1931–32. TANÉVBEN (FÉNYKÉP HÁTLAPJA)



A második bejegyzés 1931. november 17-én tartott rendes gyûlésen törté-
net, és a kép ezután készülhetett a Kiss Gyula fényképészmester mûhelyé-
ben. Az aznap délután énekelt magyar nóták: A szerelem rózsafáján…, A he-
gedûm hangja…, és Amikor még éjfelenként…, a zeneszerzõ Majtényi
(Mencz) György VIII. o.t. az elsõ dal szövegét Hegedûs Haász Rajmond  VIII.
o.t. írta.

Két bejegyzés, egy kép és az érdemkönyvben bejegyzett nóták mellé pá-
rosíthatjuk a szerzõk, elõadók képet is. 

Köszönjük az adományozó nagylelkûségét! 
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PIROS ORCÁD RÓZSA…
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FEHÉR GALAMB SZÁLL A LEVEGÕBEN

A SZERELEM RÓZSAFÁJÁN…
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AMIKOR MÉG ÉJFELENKÉNT…

A HEGEDÛM HANGJA…





NAGY ISTVÁN

A két Nikodémusz

Az iskola történetében két családot ismerünk, ahol tanárgenerációk több
mint 60 éven keresztül az iskola szolgálatában álltak, a Merész (Märtz) és a
Nikodémusz családok.

A két Nikodémusz, idõs és fiatal, vagy ahogy a diákság számon tartja; öreg
Jack és kis Jack 1942-tõl meghatározó egyéniségei az iskolának, átélve egy
világháborút, államosítást, a szocialista társadalom építését és bukását, az is-
kola visszaszolgáltatását az egyháznak, s õk tették közben a pedagógusok
mindennapi munkáját: a rendszerváltozástól függetlenül generációk nevelé-
sét és tanítását. A Nikodémusz család tõsgyökeres felvidéki evangélikus ere-
detû, az õsök Dobsináról (hajdani Gömör megye) származtak, majd a család a
Hajdúságba költözött. 

1. Id. Nikodémusz József

Id. Nikodémusz József Hajdúnánáson született,
1909. június 18-án, apja ugyancsak Nikodémusz
József a település megbecsült mesterembere,
csizmadia, édesanya Mráz Anna. Tanulmányait
szülõvárosában végezte I–IV. osztályt (1919–
1923) a Hajdúnánási Református Fõgimnázium-
ban, a V–VIII. osztályt (1923–1927.) a
Hajdúböszörményi Ref. Bocskay Fõgimnázium-
ban. Itt érettségizett 1927-ben, majd még eb-
ben az évben beiratkozott a   Debreceni Magyar
Királyi Tisza István Tudományegyetem bölcsé-
szeti karára. A reál tantárgyak, a matematika és
fizika érdekelte elsõsorban, de a leckekönyve
szerint, az elsõ évben magyar epikai költésze-
tet, filozófiát, németet is tanult, második félév-
ben már dr. Milleker Rezsõ India elõadását hall-

ID. NIKODÉMUSZ JÓZSEF 1909–
1985.
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ID. NIKODÉMUSZ JÓZSEF ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYA, 1927



gatja. Eredményei: dicséretes, jól kollok-
vált, szorgalmas. Az egyetemi évek alatt a
család nehéz anyagi gondokkal küszködött,
ezért tandíjbefizetés elmaradása miatt, má-
sodévben hallgatói jogviszonyát meg is
szüntették, majd a következõ évben újra az
egyetem diákjai közt találjuk.  

Az 1934-ben végzett matematika-fizika
szakos tanár kezdetben alkalmi munkát vál-
lalt, majd 1936. szept. 1-tõl 1939. október 1-
ig a hajdúböszörményi községi iparos és ke-
reskedõ-tanonciskolánál óraadó tanár. Ok-
tóber 1-tõl Rozsnyón az árvaházban gond-
nok, majd a rozsnyói evangélikus polgári
koedukált iskola helyettes tanára, 1941. áp-
rilis 6-tól rendes tanára.  

229A KÉT NIKODÉMUSZ

ID. NIKODÉMUSZ JÓZSEF A DEBRECE-
NI TUDOMÁNYEGYETEM DIÁKJA, 1928

LECKEKÖNYV 1927–1928
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NIKODÉMUSZ JÓZSEF KINEVEZÉSE HELYETTES TANÁRNAK A BONYHÁDI GIMNÁZIUMBA, 1942



Közben megnõsült (1938. jún. 15.), felesége Korondán Anna (tanítónõ),
1939-ben születik elsõ gyerekük, Anna Krisztina (1939. jún. 28.), aki három
hónap múlva meghal, majd József (1940. jún. 13.) és lánya Magdolna (1941.
nov. 4.), majd Bonyhádon Etelka (1943. nov. 2.) és Márta (1945. február 13.).

1942-ben a bonyhádi gimnáziumban Kovács Jenõ mennyiségtan-fizika ta-
nár nyugalomba vonult, s így helyére 1942. augusztus 25. Nikodémusz Józse-
fet megválasztották helyettes tanárnak. Nem sokat taníthatott a bonyhádi
gimnáziumban, mert 1943. március 4-én behívták  katonának Tornaljára. Szá-
zadát, rendfenntartó céllal hamarosan a Szovjetunióba vezényelték, de meg-
szökik, majd megsebesül, így hazakerül Bonyhádra. 1944 januárjában már új-
ra a gimnáziumban tanít, rendes tanári minõségben: mennyiségtant és hon-
védelmi ismereteket, a fizikaszertár õre. 

Nehéz háborús évek ezek az iskola történetében, vitéz Zerinváry János
igazgató közeli nyugdíjazására hivatkozva 1944. augusztus 23-án lemondott
tisztségérõl, az iskola fenntartója Rózsa Sándort bízta meg az igazgatói teen-
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VONATBÓL KIDOBOTT „LEVELEZÕLAP”



dõk ellátására. A tanévet szeptem-
ber 11-én kezdték el, de már októ-
ber 29-én félbe kellett szakítani a
háború miatt. Az iskola fõépületét
és az internátust a német katona-
ság tartotta megszállva, a tanítás
az algimnázium épületében folyt:
délelõtt az alsó tagozat, délután a
felsõ tagozat, egy hét után váltot-
tak, hogy a délelõtti légiriadó ne
csak az egyik tagozatot sújtsa.  A
Diákotthon bezárása miatt a diá-
kokat magánházaknál helyezték
el. Novemberben a németek visz-
szavonultak, helyüket az oroszok
vették át, és maradtak is az iskolá-
ban. Tavasszal az algimnázium
épületét is kénytelenek voltak  el-
hagyni, így a római katolikus hit-
község iskolájában tanult a nyolc
osztály. 

A tanárokat újra besorozták, így
Nikodémuszt is, 1944. szeptember

26-án megint bevonult Tornaljára. November 2-án Lévára vezényelték, majd
Vágselyére. 1945 januárjában Szencen szolgál, majd Pozsonyon keresztül
Bécsbe, majd Krems és St. Pölten városokat érintve Perg nevû falunál érte
meg a háború végét, amikor orosz fogságba került. A fogolyszállítmányt
Bonyhádon keresztül viszik a Szovjetunióba, Odesszába. A szeretett városát
csak a vagon rácsain keresztül látja. Mit érezhetett a négygyerekes apa, ami-
kor nem találkozhatott szeretteivel? Sajátos megoldást talál ki, a vonat abla-
kából cédulákat dobál ki:

Kedves megtaláló! E pár sort juttasd el Nikodémusz Józsefnének! 
Kedves Anyu, kedves gyerekek, aput itt vitték keresztül. Isten legyen veletek,

apu mindig nevet és mindig remél. Nikodémusz József, bonyhádi tanár.
A kegyetlen fogság munkával telik, a foglyok betonelemeket gyártottak,

télen a nagy hidegben. Szakmai tudását felhasználva õrá bízták a betonfalak
fûtését elektromos árammal. Sajátos megoldást eszelt ki, a kemény fagyok
leküzdésére: ágyába áramot vezetett, így melegítve azt. Le és felugorva fog-
lalta el helyét, de jaj volt annak, aki megérintette az ágyát. Két év fogság után
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A BONYHÁDI GIMNÁZIUM TANÁRA MÛHELYGYA-
KORLATON



érkezik vissza Bonyhádra, az evangélikus gimnáziumot közben államosítot-
ták, így a Bonyhádi Állami Gimnáziumban kezdett el oktatni mennyiségtant.
Hazatérve belép a Magyar Dolgozók Pártjába, ahonnan 1948. dec. 19-én ko-
holt vádakkal kizárták. 

Folyamatosan tanított 1969-ig, nyugdíjazásig, a matematika mellett fizikát,
oroszt és szaktantárgyakat. 

A matematika- természettan végzettsége a fúró-barkácsoló természetével
társulva népszerû tanárrá tette a gimnáziumban. Több mûszaki, mérnöki pá-
lyára készülõ diáknak a tanár úr fizikakísérletei, rádiós szakköre, leleményes
technikai megoldásai egész életre szóló impulzust adtak. A legsötétebb szo-
cialista rendszerben rádiójavítással egészítette ki keresetét,  de nemcsak ja-
vította a „népi szupereket”, amelyeken csak a Kossuth és a Petõfi adók vol-
tak  foghatók, hanem kérésre átalakította õket úgy, hogy a „Szabad Európát”
is lehessen fogni. Jelszava: ott keressük a megoldást, ahol ez láthatólag lehe-
tetlennek tûnik – megmaradt az öregdiákok gondolkozásában, ezért nem cso-
da, hogy 2006-ban az Emlékezés Szobrának elkészülésekor közkívánatra ke-
rült fel a bronz plakettje1. 

Egy gazdag életút alkonyán, 1985-ben megpihent, sírhantja a bonyhádi
evangélikus temetõben van.    

Ifj. Nikodémusz József

Ifj. Nikodémusz József 1940. június 13-án született Rozsnyón, Kárpátalján. 
1942-ben édesapját áthelyezték Bonyhádra, így a család is költözött, elõ-

ször a Kossuth utcában (52. szám) laktak, majd a Bajcsy Zsilinszkyben szol-
gálati lakásban. Elemi iskoláinak helyszíne jól mutatja a háború viszontagsá-
gait, a fronton lévõ, majd fogságban szenvedõ apa hiányát, az értelmiségi, ma-
gára maradt anya útkeresését. 1946-ban a reformátusoknál kezdte, majd II.
osztályban az evangélikusoknál, a harmadikat a régi Zárdában, a IV. osztályt
a katolikus fiúiskolában, majd V.-tõl megint a Zárdában tanult.  1954-ben ke-
rült gimnáziumba, reálosztályba, osztályfõnöke Horváth Olivér. 

Meghatározó személyiségek oktatták ifj. Nikodémuszt a gimnáziumban:
dr. Kolta László történelembõl, Merész Konrád kémiából, Molnár Lászlóné
németbõl, Boros Dezsõ testnevelésbõl. 

Leleményességével már akkor kitûnt diáktársai közül, az 1956-os forrada-
lom idején diáktársaival, házi nyomtatású (gumiradírral) röpcédulákat gyár-
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1 Vermes József öregdiák levele BEGY 2008. 28. 32.



tottak és terjesztettek a városban, ami abban
az idõben fõbûnnek számított. Félve a meg-
torlástól, és fûtve a kalandvágytól a forrada-
lom ifjaihoz hasonlóan, felpakolva egynapi
élelemmel és az örökhû hegedû társaságában
vonatra szállt disszidálás céljával. Szerencsé-
jére, ismerõssel találkozott, a kaposmérõi
evangélikus lelkésszel, aki két állomás között
lebeszélte szándékáról, s egy viszontagságos
nap után, már estére megint visszaérkezhe-
tett Bonyhádra stoppal.  

A bonyhádi gimnáziumban hamar kibonta-
kozott zenei tehetsége, 1957-ben iskolatársa-
ival   együttest alakítottak, egy vonósnégyest,
és pedagógusnapon Mozart Kis éji zenéjét
mutatták be tanáraiknak. 

Családi indíttatásként nem idegen számára
a kétkezi munka sem, nyaranta hol a vasútnál,
hol kõmûvesek mellett tanulja a kenyérkere-

sõ emberek életét, 1956 nyarán Váralján a szénbányában szerzett keresettel
egészíti ki a családi kasszát. 

1958-ban sikeres érettségit tett és jeles eredménnyel felvételizett a Buda-
pesti Mûszaki Egyetem elektromérnöki karára, de elutasították, így Pécsre
került az Állami Pedagógiai Fõiskolára, magyar-német szakra. Így lesz a mér-
nöki indíttatású apa nyomdokain haladni akaró mûszaki értelmiségbõl, humán
tantárgyakat tanuló egyetemista. Tanulmányai nem okoznak gondot, marad
ideje élete másik nagy szenvedélyére a zenére is, a Pécsi Vasutas szimfoni-
kus zenekarban játszik. 

A fõiskola elvégzése után 1961-ben Gyõrbe helyezték a Kossuth Utcai Ál-
talános Iskolába. A frissen végzett, energiával és életkedvvel teli tanárjelölt
nem elégedett meg a magyar nyelv tanításával és a német szakkör vezetésé-
vel járó éhbérrel, ezért  hamarosan másodállást vállal a Textilipari  Techni-
kumban. Kollégiumi nevelõtanári és magyar tanári állásából már tudja fedez-
ni albérletét is, sõt már elsõ évben egy szaxofont is vásárol 5000 Ft-ért. Ha-
marosan összetûzésbe került igazgatójával. Természetesen vonzódása a
mérnöki, mûszaki pálya iránt sem  csökkent. 

1962 nyarán Ajkára került a timföldgyárba, két évet dolgozott a termelés-
ben, majd Veszprémbe ment laboránsnak a Magyar Ásványolaj és Földgáz Kí-
sérleti Intézetbe. 
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IFJ. NIKODÉMUSZ JÓZSEF, 2000



1963-ban, a volt bölcsészhallgató sikeresen felvételizett a Veszprémi
Vegyipari Egyetemre és 1969-ben levelezõ szakon el is végezte. Így megsze-
rezte harmadik képesítését is: okleveles szilikát szakos vegyészmérnökit.
Közben 1964-ben hazajött Bonyhádra a gimnáziumba. Igazgatója, Pém József
a német és magyar tantárgyak oktatásával bízza meg, de hamarosan oroszt,
matematikát is tanít, majd 1971 után, mikor tanítómestere Merész Konrád
nyugdíjba vonul, kémiát is. 

1965-ben házasságot kötött Liszi Ibolyával, akit Budapestrõl csábított
Bonyhádra. 1967-ben gyerekük született, akit a családi hagyománynak meg-
felelõen Józsefnek kereszteltek, majd 1969-ben Éva lányuk is világra jött. 

A háromszakos, örök tanulásra vágyó Nikodémusz 1978-ban kiegészítõ
szakként a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán megszerezte negyedik képesítését
is: ének szakos tanár lett. Így hamarosan éneket is oktat a gimnáziumban az
alig negyvenéves tanár, sõt az éneket becsempészi az egzakt tudományok ta-
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IFJ. NIKODÉMUSZ JÓZSEF A PÉCSI ÁLLAMI PEDAGÓGIAI FÕISKOLÁN, 1959.
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OKLEVÉL AZ 1956-OS FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJÁRA, 2006



nításának metodikájába is, megkönnyítve sok nebuló életét, akik így már já-
tékos, zenés formában tanulják meg az atom szerkezetét, a felhajtó erõ tör-
vényét, a dinamitgyártás fortélyait, a Hoffman-féle körkemence mûködési el-
vét, vagy a klasszikus kémia sokak számára csak dalban élõ nagy felfedezõi-
nek a nevét:

Pál, Kata, Péter jól vigyázz!
Bódít az éter és könnygáz.
Kik a kutatóid, te szerves anyag?
Az alábbi strófában itt vannak:

Scheele, Bergmann, Wöhler, Lavoisier,
Vant’Hoff, Cowper, Butlerov, Le Bel, Kekulé
Jól tudták, hogy négy elem organogén:
Szén, hidrogén, oxigén, nit-ro-gén.

Tanári munkásságát 2000-ben nyugdíjba vonulásakor Pedagógus Szolgála-
ti Emlékéremmel ismerték el, 2002-ben Merész Konrád díjjal tüntették ki,
sõt 56-os szereplésért 2006-ban a forradalom 50. évfordulóján a Magyar
Nemzetõrség Emlékkeresztjét vehette át. 
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IFJ. NIKODÉMUSZ JÓZSEF ÁLTAL SZERKESZTETT DALOS KÖNYV, 2007



Nyugdíjas évei egy részét, a szokásos napi kerékpározás mellett továbbra
is az iskolában tölti, hol óraadó tanárként, hol részmunkaidõsként, vagy csak
korrepetál matematikát, fizikát, kémiát, s közben a Toldi strófáit fennhangon
sorolja. 

Fúvós zenész csapata, vagy a fúró-faragó, PET palackból „örökmozgó ara-
nyozott fakarikát” gyártó diákok foglalkozása üde színfoltja gimnáziumunk-
nak, keze alatt a dió, a dugó mesefigurákká alakulnak át. 

Kevesen tudják, Nikodémusz tanár úr nagy nyelvész is. Sajátos szokásá-
nak élve, ha készülõdik valamelyik idegen országba, megelõzõen próbálja el-
sajátítani nyelvüket is. Így németen és oroszon kívül franciából és angolból
középfokú nyelvvizsgája van, de szívesen fordít latinból, sõt a lengyel, szlo-
vák és horvát nyelvvel is boldogul. 

2007-ben az általa terjesztett, alkotott és énekelt diáknótákból, Petõfi-da-
lokból,  ballagási énekekbõl egy kis füzetet jelentetett meg, így biztosítva en-
nek a mûfajnak, és az õ tevékenységének az írásos átörökítését is. 
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