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Székesfehérvár, 2010. december 16. 
 

Kedves Melinda! 
 
   Először is a karácsonynak közeledtén, kívánok szép ünnepeket, jó pihenést és jó egészséget 
Mindannyiótoknak! 
   Most arról írok, hogy a Te segítségeddel milyen nagy örömet tudtunk szerezni Szirmay Bandi bácsinak. 
Mivel arra gondoltam, az irodalom éppen őt illeti meg leginkább, elküldtem neki az általad küldötteket 
számára. Amint igazán jól éreztem, ő nagyon örült, fellendült és újabb késztetést érzett munkához. 
   Pár napja is, amikor beszélhettünk telefonon, Rólad is szó került, nagy elismeréssel beszélt tartalmas 
munkáidról és a kitüntetéseidről. Szép feladatot vállalsz, iszonyú munka és rettenetesen sok anyagi 
áldozattal is jár. 
   Melinda, kívánok még sok évi jó munkát mindehhez! 
   Ha fiatalabb lennék és nem fájna a szemem az olvasásnál, még nagyon élvezném munkáidat. Sajnos már 
nem megy. Nemcsak azért, mert nagyon sok feladat vár rám a jövő évben, és már a családot is 
elhanyagolom, de éppen az ilyen hatalmas művek olvasása már nem megy. Bandi bácsi is ezt siratja a rossz 
szeme miatt. 
  Pár dolgot most küldök arról, ami jelenleg vár rám. Megszervezni, megtervezni, elkészíteni, rendezni stb. a 
centenáriumot még nagy részben rám vár. Elég nehéz, mivel közel 180 km a távolság a falum és én 
közöttem. A feladat engem érint leginkább, ebben a tanítói lakásban éltünk, ott nőttem föl drága 
testvéreimmel együtt. Ők is kátortanítók lettek, de Aurél 23 évesen a háborúból betegen jött haza, még 
abban az évben meghalt, ott a kis falunk temetőjében nyugszik. Édesapám szintén a doni harcok után 
fogságba esett és ő is meghalni jött haza és a fia mellé temettük. Így abban a tanteremben én vettem át a 
katedráját a négy osztályt együtt és 18 évesen családfenntartóként anyukámat is ellátva éltem ott (a kis 
fényképen, a tanteremben, én vagyok). 
   Tehát ez az ünnepre készülés most eltölt minden emlékkel, önzetlenül minden kiadást vállalva készülök. 
Még a centenáriumi zászlót nem fejeztem be, kell még több hiánypótló is a teremhez. Édesapám festményén 
kívül egy fehérvári tanár is készített képet és a Te családodtól is annak idején egy ovális alakú Madonna a kis 
Jézussal c. reprodukciót már odaállítottuk és évek óta díszíti a kápolnát. A leltárba felvéve a teljes 
családnévvel szerepel, névjegyet is mellékelve Tőletek. 
   Tehát, hogy most ezekről küldök emlékeztetőt Neked, ez kötelességem is egyrészt, hiszen érdekelve 
érezhetitek magatokat. 
   Persze még fél év idő van, de kell is, mert sokrétű a tennivalónk. 
   Már lakás nincs az épületben és tanítás sem. Ott csak az átalakult tanteremben kápolna van és havonta 
egyszer szentmise, amire én mindig odautazom a vonattal, ha jól érzem magam. A tanítói megüresedett 
lakásban (bal oldalon) egy ifjúsági klub létesült. 
   A táj nagyon szép. Magyarszék egyik szomszédunk és Komló a másik. A szetmiséhez fehasználok majd 
énekszámokat a pécsi kertvárosi templom-kórusának kazettájáról, ők is Árpádházi Szt. Erzsébet nevét vették 
fel, mint Mecsekpölöske kápolnája. 
   Ha megélem ezt a napot, majd küldök képet és beszámolok róla. 
   Van egy ötletem! Milyen megható lenne, ha Ferrarából egy szalag érkezne a felavatott Centenáriumi 
zászlónkra!!! 
   Sok-sok puszi: 
                        Klári néni 
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Kehidai Antal: Csodálatos halfogás (180x130 cm)  
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Folytatás... 
 

Székesfehérvár, 2011. február 14. 
Kedves Melinda! 
 
   Sok nap telt el, hogy végre megírjam köszönő levelem. [...]  Már nagyon bánt a lelkiismeret, amiért még 
nem köszöntem meg a csomagot. Természetesen rendben megérkezett nagy örömömre és ujjongva 
nézegettem át a rengeteg ajándékot. A szalagot nem tudom ki írta meg, de hihetetlenül precíz munka¹. 
Nagyon örülök és azok is majd megköszönik ott a faluban, ha egyszer eljutok ismét Mecsekpölöskére. A jó 
időre és a jobb egészségi állapotomra kell várnom. 
   Közben itt nálunk volt egy kis ijedelem. Egy szombat esti szentmisén vettem részt éppen, amikor a székem 
megmozdult alattam és a Szűzanya-szobor megbillent a polcon. Mindjárt tudtam, hogy ez egy földrengés 
volt, de csendesen ülve maradtunk. Később tudtuk meg, hogy Oroszlány község, ill. város, volt a központja.  
Az emeleti házakban nagyobb volt az ijedelem, ott erősebben jelent meg. 
   Az elmúlt napokban pedig, egy meglepetés ért, mivel itt járt a MT 1-es stábja és interjút készítettek velem. 
Volt izgalom előtte. [...] Engem lenyomtak egy fotelba, rám rakták a csipeszt, mikrofont, így már nem 
mozgolódhattam. 
   Azt hittem, hogy a naplót² kérik, de inkább a család idehaza megélt háborús viszonyáról kérdezgettek. 
Most lesz a megismétlési adás, majd jobban megfigyelek mindent, mert először a frász tört ki, annyira 
izgultam, hogy mit fogok látni. Végül is ezzel is emléket állítottam édesapámnak és Aurél testvéremnek, az ő 
szenvedéseikért, korai halálukért, ezzel tartoztam nekik, hogy emlékük el ne felejtődjön. 
   Tudom, hogy a naplóról beszélgettünk Veled,  és nem felejtettem el, nem hiszem, hogy érdemes 
foglalkozni vele, de Neked emlékül adom, de előbb be kell szereznem egyik ismerőstől, akinek már nincsen 
szüksége rá. 
   Itt nálunk most új bélyeget adtak ki a postán azzal kapcsolatban, hogy ebben a félévben Magyarország lett 
az UNIÓ kiemelt szereplője. Megpróbálom ezt a borítékra tenni, ha egyáltalán már kapható itt a mi 
postánkon. 
   Nálam a családban is mindig akad probléma, tizenkét felé kell figyelnem, aggódnom, hiszen már ennyire 
növekedett létszámunk. 
   Az első gyermekem már 50. évében van, és Szegeden él egyetemista nagylánya és érettségiző kislánya 
van. Őt is Klárinak hívják és matematika-informatika és testnevelés szakos tanár. Sajnos baleset érte a 
tornateremben [...], öt hónapja már, hogy kezelik, nem tudjuk mivé alakul az élete. Sportos, vidám, okos, 
nagyszerű tanár volt eddig, és nem látjuk a jövőt. [...]  Férje építészmérnök, nincs kötött munkaideje, így 
segítsége nagyon megnyugtató [...].  
   Legkisebb lányomnak három kisiskolás gyermeke van,  és ő rajz-matematikatanár egy művészeti 
középiskolában itt Fehérváron. Jelenleg beiratkozott Szegeden egyéves rajzkurzusra, levelezőn, péntek-
szombat a kötelező részvétel ott az egyetemen. Kláriéknál alszik, de az utazás kemény feladat, ide is, oda is 
öt-öt óra. Az ő férje bíró, neki nincs kötetlen munkaideje, így be kell segítenem a gyerekek rendezésébe. 
Szerencsére mellettem van az iskolájuk, van kulcsuk a lakásomhoz, így idemenekülnek, ha segítségre 
szorulnak. 
   Harmadik gyermekem fiú, azaz ma már ősz férfiember, egy  kislánya van, ő is tanár, ugyanaz a szakja 
mint Klári lányomnak, felesége szintén tanár és a tizenkétosztályos Kodály Zoltán Általános- Művészeti 
Iskolában tanít, ahová minden unokám is tanulni jár. 
   Van még egy gyermekem, ő állami gondozott volt, katonasága után kezdtük istápolni, így már több mint 
húsz éve tartozik hozzánk. Irányítgatjuk, naponta meleg ételhez jut munka után, és nekem nagy 
segítségemre van, főleg ilyenkor, amikor ágynak esem és a kutyát le kell vinni valakinek. Tehát most 
érvényesül a „jó tett helyébe jót várj” közmondás. 
   Magam igyekszem elkészülni a nyári szép ünnepségre. A zászló félig-kész állapotban van. Előbb ki kell 
varrnom az évszámokat és utána állíthatom össze magát az anyagot. Félek, hogy újabb elhúzódó betegség 
látogat meg, ezért szeretném befejezni a dolgaimat. 
   Még egyszer  nagyon szépen megköszönöm lelkesedésedet, érdeklődéseidet, Bandi bácsi felé való örömteli 
megnyilvánulásaidat. Kaposvár díszpolgára lett. Azt mesélik a lányok³, akik ott voltak az ünnepségen, hogy a 
válaszbeszédekor a színpadon állva, a Te irodalmi művedet mutatta fel és elmondta, hogy Neked mi mindent 
köszön... 
   Kár, hogy nem élsz idehaza, ilyen érték itthon is elkéne... Sok-sok puszi: 

                                                                                 Klári néni 
 
 
¹ A 100 éves  mecsekpölöskei iskola-kápolna szászlaja számára küldött azurkék selyemszalag feliratát ezen levél 
címzettje készítette, írta fel. 
² Pék Béláné Kehidai Klára édesapjának háborús – Dón ütközeti – naplója. 
³ A Kaposváron élő Dr. Szirmay Endre (sz. 1920) irodalomtörténész, tanár, költő, műfordító azaz Bandi bácsi  egykori 
tanítványai. 
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Kacsolódó oldalak: 
 
http://www.osservatorioletterario.net/szirmay-kuldemeny2010.07.26.pdf 
http://www.osservatorioletterario.net/appendice-fuggelek75-76.pdf 
http://www.osservatorioletterario.net/appendice-fuggelek77-78.pdf 
http://www.osservatorioletterario.net/appendice-fuggelek69-70.pdf 

 
 
 
 
Dr. Szirmay Endre a kaposvári Csiky Gergely Színház színpadán a „Kaposvár díszpolgára” kitüntetés átvételekor és  utána 
(a kitüntetést Kaposvár polgármestere, Szita Károly adja át): 
 

      
http://szitakaroly.hu/index.php/videok/video/228  

 
 
 

A 90 éves Dr. Szirmay Endre a Berzsenyi Dániel Irodalmi- és Művészeti Társaság születésnapi felköszöntésén, ahol az 
Osservatorio Letterario ünnepi kiadású példánya is látható...: 
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Képforrás: Kaposvár polgármeterének és a Berzsenyi Dániel Irodalmi- és Művészeti Társaság honlapja. 
http://www.berzsenyi-tarsasag.hu/  
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