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Az elmúlt évben rendhagyó irodalomóra részesei lehettünk. Iskolánkba látogatott Pete 

Polgár Máté atya és író. Bemutatta nekünk könyvét, amely A lelkész lánya címet viseli. 

Pete Polgár Máté 1988. szeptember 21-én született Körmenden. Kiskora óta ír 

igazából verseket is, novellákat is. 2014-ben szerzett teológiai diplomát. Ebben az évben, 

június 21-én szentelték fel pappá. 2014-től 2016-ig Zalaegerszegen, a Mária Magdolna 

Plébánián volt káplán, valószínűleg ezért is volt többünk számára ismerős. 2016 - 2017-ig 

Szentgotthárdon töltötte be ugyanezt a pozíciót. 2017-től Szombathelyen él, és a szombathelyi 

Boldog Brenner János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium lelkésze, hittanára és egyben 

püspöki referense. 

Írásaiban és beszédeiben mindig a gondolkodásra buzdít mindenkit. Tiszteletben tartja 

a szabad akaratunkat, és fontosnak tartja, hogy jó döntéseket hozzunk az élet különböző 

helyzeteiben. Hitvallása: a bűnt elítélni, a bűnöst segíteni! 

A lelkész lánya című könyvét 2012-ben kezdte el, december 27-én, de csak tavaly 

nyáron adta ki. Tavasszal fejezte be a családja és barátai támogatására, hatására. Maga a 

könyv is 2012-ben játszódik. Egy kitalált történetről szól, kitalált szereplőkkel, amely az 

olvasókat az erőszak világába vezeti el. A történet főszereplője Viktória, aki kislányból felnőtt 

nő lesz, és felelősségteljes döntéseket hoz. Szerepet kapnak a műben természetesen 

konfliktusok is, melyek megoldásához mindig a gondolkodás vezet. Ezt hangsúlyozza az író. 

A történet alapja a fehér és fekete bőrű emberek között lévő egyet nem értés és a folyamatos 

viszálykodás. Régre nyúlik vissza ez a fajta ellentét, amelyben a fehér bőrű emberek nem 

kifejezetten szeretik és tűrik meg a sötétebb bőrszínű embertársaikat. Sem pedig azokat, akik 

őket védeni akarták vagy próbálták. 

Szó esett a könyvben is szereplő Ku-Klux-Klán névvel ellátott, titkosan szervezett 

társaságról is. Röviden KKK, az Amerikai Egyesült Államok területén is működött a XIX. 

században. Sok ezer embert félemlítettek és kínoztak meg. Volt, akiket meg is öltek csupán 

azért, mert más bőrszínnel rendelkeztek, más volt a hitük vagy a meggyőződésük, mint nekik. 

Ártalmatlan emberek haltak meg. Ezek az érzések: a lenézés, az utálkozás ma is jelen vannak 

a legtöbb ember átlagos hétköznapjaiban. 



 

Az író már a folytatással is készül olvasói számára, hamarosan megjelenik. Címe: 

Hármak bosszúja. Hallhattunk néhány részletet a könyv írásával kapcsolatban. Például, hogy 

minden részt vagy épp a szereplők viselkedését jellemez egy zene. Ezek általában retró vagy 

kicsit régebbi zenék. Ilyen a Titkos üzenet is. Az írás során az atya a zenékből merített ihletet, 

segítségére voltak.  

Az előadás során észrevettem, hogy Máté atya nagyon közvetlen volt velünk, 

diákokkal. Használt olyan kifejezéseket, szavakat, amelyek a mi korosztályunkat jellemzik, és 

bevont minket is a beszélgetésbe. Mesélt magáról, a könyvéről és arról, hogy átérzi a 

helyzetünket, pl. neki se lenne kedve egy esős napon még a nyolcadik órában az iskolában 

ülni és figyelni. Vagyis megtalálta velünk úgymond a közös hangot. Ez tetszett benne nekem 

és az osztálytársaimnak is. Fantasztikus érzés egy élő íróval találkozni. A találkozás előtt csak 

kevesen olvasták az atya könyvét, de biztos vagyok benne, hogy az elkövetkező időkben 

sokan elolvassák majd. 
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