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Kedves Olvasóink! A Rózsahegyi Napok és az endrődi ta
lálkozó, valamint az iskolai események oly bőséges és gazdag
anyagot adtak, hogy az elkövetkezendő hónapokban folyta
tásokban tudjuk közre adni.

Tehát a következő számokban folytatjuk az endrődi

könyvtár névadó ünnepségén elhangozott megemléke
zést, valamint az orvosok emléktábla avatón elhangzott,
életutukat bemutató beszédet.

Endrőd, 2009. 05.08
Vaszkó Tamás

Igen, Máté, itt vagy velünk.

kat tett. Személyes találko
zásokon mesélt a két világ
háború közötti időszakról,

és nekem írt leveleiben
sok érdekes eseményról
számolt be. Terveim között
szerepel e levelezésünk
közkinccsé tétele.

A rendszerváltás után
az volt az elképzelésünk,
hogy a szeghalmi gimná- -
ziumról 1964-ben írt regé
nyét kiadatjuk. Ez a kézirat
sok-sok kiadót megjárt, de
támogatást nem kapott.
Sajnos az új kultúrpoliti
ka sem támogatta. Végül
magánkiadásként a P.A.G.
Alapítványainak anyagi tá
magatásával megjelent a
" ... és a Berettyó folyik to
vább ... " című regény.

Megtisztelővolt számomra, hogy az előszót én írhattam.
Máté ezt írta a könyve elejére:
"ALMA MATER-EMNEK A SZEGHALMI PÉTER ANDRÁS GIM

NÁZIUMNAK
Egykori iskolánk s tovatűnt ifjúságunk méltó megbecsülésére.

felidézésére regénnyé álmodott műveffi/-saját anyagi erőfeszíté
sem mellett - a Péter András és Takács Andrea Alapítványok se
gítségével kerülhet a szeghalmi-sárréti közkatedrára. hogy valljon
és vállaljon helyettünk a Néppel a Népért tiszta fénylésével akkor
is, amikor már csak emlékekben élünk. Sali Deo Glória Legyen
vélünk az lsten."

A regény nagy visszhangot váltott ki, fóleg az egykori diá
kok körében. A dicséretek mellett méltatlan támadások is érték a
szerzőt. Az egyik régi diák, a Mátét ért bírálatokra a következőt

mondta:
Ha Tímár Máté csak ezt a két sort írta volna, akkor is méltó

tisztelettel kellene minden egykori diáknak emlékeznie rá. Majd
elővette Máté verses kötetét, és a Szeghalmi álom című vers két
sorát idézte.

"Még az ólom is pehellyé könnyü!.
Ha fészket lel kézben a kéz... "
Mennyire aktuális ez a gondolat 2009-ben!
E vershez kapcsolódnak utolsó mondataim is.
200 l-ben az iskola fennállásának 75. évfordulójára megjelent

PAG Jubileumi Évkönyve első oldalán ez a vers olvasható.
Néhány nappal ezelőtt Szeghalom várossá avatásának 25. év

fordulóját ünnepelte. Az ünnepi mú'sor első számaként egy gim
nazista diák ezt a verset szavalta.

Nagyon meghatódtam, mert tólem függetlenül az iskola
egyik fiatal magyar szakos tanára választotta ki ezt a költeményt.

Én is ebból idézek most:

"Mit izenjek? Csupán szeretet
És barátság minden vagyonóm.
Kedveseim, kik nyomomban jártok
Mind a kettőt Tinéktek adom.
A Jóisten ezeregyszer áldjon,
és legyetek nagyon boldogok.
lélekben köztetel~maradok
akkor is. ha majd meghalok."

l Szubjektív gondolatok az
endrődi könyvtár névadó ün
nepségén

ln memoriam Tímár Máté

Tisztelt érdeklődő közön
. ség!

új kenyér íze, lepergő könny sója,
öröm-kacagás, lelki Kába-kő .. ,
lsten áldjon! Te légy végső álmunk,
s ivadékainkba szebb Jövő!

Tímár Máté

Szülőföld: Bölcső, majd koporsó!
Sarkcsillag a négy égtáj felól!
Anyanyelved billyogként jelöl!
Te vagy a téli hó s a tavaszi zöld,

Tímár Máté (t 922- t 999)
Szubjektív gondolatok az endrődi könytár

névadó ünnepségén

Szeretettel köszöntöm
Önöket az Endrődi Könyvtár
névadó ünnepségén.

Bölcs elhatározás volt,
hogy Tímár Máté halálának
10. évfordulóján az endrődi

'könyvtár felveszi az l'tó ne
vét.

Jó lesz majd olvasni min
den könyvön a település hí-

res szülöttének nevét.
Gondolom, hogy akadnak olyanok, fóleg a fiatalabbak közül,

akik megkérdezik, ki volt Tímár Máté. Akkor a kezükbe kell adni
egy-egy regényt az írótól, majd ennek elo,lvasása után tegyék fel
ismét a kérdést.

Van válogatási lehetőség, hisz több mint húsz kötete jelent
meg Máténak. Reméljük, hogy a kultúrpolitika lehetővé teszi,
hogy gyarapodjon ezen kötetek száma.

A szervezők engem arra kértek, hogy Tímár Mátéval kapcso
latos szubjektív élményeimról·szóljak.

Máté 20 évvel korábban született, mint én, de az ismert író
barátjává fogadott, és a nekem dedikált kötet.,e írt soraival ezt
sokszor megerősítette.

Mi kapcsolt össze bennünket?
- Endrődön születtünk, ő a Polyákhalmon, én Gyomavégen,

Szüleink kétkezi fizikai munkások voltal"
- Mind a ketten tudtuk, mit jelentenek az endrődi tájszavak:

'"" " tajápálni, csurrongálni, pampuska, vízi cibere, herőce, pa
szuly, szotyola, (indri Körözs, ....
Tudtam, hogy az Iró által megváltoztatott nevyk mögött kik
vagy mik vannak: Besenszeg, Körösmart, Berettyóhalom,
Hallgatag kocsma, Betérő falatozó, Kutya, Pamacs igazgató,
Maczkó Mihály, Gabnai, (zipó, stb.
A legfontosabb kapocs a Péter András Gimnázium. Ő hat
évig tanulója volt ennek a különleges iskolának. melyet ké

.sóbb 32 évig én igazgattam. De mindketten kötődtünk az
egykori cserkész kollégiumhoz is.

aüszke vagyok arra, hogy ennek a nagy múltú .. érdekes ala
pítású gimnáziumnak az irányítója voltam, amelynek egykor Tí
már Máté író és szerkesztő kisdiákként padjait koptatta, ahol az
irodalmat megszerette. amely indíttatást adott a késóbbi íróvá
válásához.

Az iskola romantikus történetének feldolgozásában Máté so·


