
JÁNOS ÉS POLIKÁRP
Emlékezés Radó Polikárpra (II.)

SAÁD BÉLA riportja

Riporter: Tiszaugi történet című könyvét a tiszaújfalui zárdában írta 1944
nyarán. Izgalmas nyár volt, a szovíet hadsereg már a Tiszához közeledett. Radó
Polikárp azonban hidegvérrel, talán mlt sem sejtve, dolgozott művén, amelyben
arról szólt, mí lyenek is voltak a hitbeli állapotok a magyar Afrikában, s ho
~yan ál.dozta életét néhány száz ember lelkiüdvének szelgálatára az a törékeny
alkatú, erős lelkű tanítónő. akit Berecz Erzsébetnek hívtak, s akiből Skolasz
tika perjelnő lett. Révész István kecskeméti plébános, később tábori püspök
1913-ban a katolikus nagygyűlésen mondott beszédéből vett idézettel igazolja
Berecz Erzsébet vállalkozásának nagyszerűségét, bátorságát és szükségességét,
" ... Ott lent a Magyar Alföldön százezrek vannak gátolva abban, hogy a ke
resztény hit igazságát megismerjék... Van 52.000 hívern, akiket néhány hit
oktató ferencrendi szerzetes segitségével 5 világi pap gondoz. Ebből' az 52.000
hivőből csak 24.000 lakik a: városban, 28,000 pedig kint a tanyákon 105.000 hold
területen. Ezen az óriási területen egyetlen katolíkus pap sincs, de van ott két
kápolnaszerű istenháza, havi egy-két szentmisével. Híveim egy csoportja 25-30
kilométerre van plébáníámtól, majdnem az az arány, mintha valamelyik buda
pesti plébános gondozná Vác vidékét ..."

Berecz Erzsébet 1922 novemberében, tehát 24 éves korában indult a nagy
útra. Kecskeméten töltött egy estét, s reggel, november 10-én abban a tudat
ban áldozott, hogy ki tudja, mikor jut újra templomba. Úticélja Steerék tisza
ugi otthona volt, címe és állása pedig "hitoktatónő". Hajós Ida, Steerék gyer
mekeinek tanítónője, aki később Placida néven rendtársa lett Skolasztikának,
így számol be érkezéséről :

"Vártunk valakit, nem is tudtuk, hogy kit ... egy kis tanítónőt, aki vala
mit fog csinálni itt a tiszaugi, tiszakürti határban lakó elhagyatott szegény em
berek között... Szőke, göndör hajú, nevető szemű bájos kis teremtés lépett le a
kocsiról. .. Ragyogóan fehér, magas homloka, rózsás arcocskája, kedves kis alak
ja rögtön belopta magát a szívünkbe ..."

Radó Polikárpra viszont, saját bevallása szerint míkor Pannonhalmán ta
lálkozott vele, "sem személye, sem misszíója, amelyet nem értett, hatással nem
volt". Később, tudományos alapossággal végzett adatszerző tevékenysége során
azonban nagyon is megértette Berecz Erzsébet mísszióját.

Berecz Erzsébet vállalkozása

Berecz Erzsébet első élményei a következők voltak:
"A legközelebbi falusi plébánia a mí lakásunktól 2 órai út ,könnyű kocsin,

jól tartott lovakkal. S esőzés? Olvadás idején? Tőlünk még 3-5 km távolság
ra lévő tanyák is ehhez a plébániához tartoznak ... Vannak szép számmal hívek,
akik évszárnra nem jutnak szentmíséhez, szentségekhez... Vannak felnőtt fér
fiak, akik még a helyes keresztvetést sem tudják ..."

Tapasztalatai első hittanórájáról :
"Úgy-e, kicsikélm, tudjátok ki volt a Jézuska? - hát ötven gyermek közül

egy sem akadt, aki meg tudta volna mondani. Csak néztek, mínt a kis halak.
Mikor a primitív kis szemléltető képet megmutattam nekik, a legtöbb gyer
mek aglóriás: szalagót tartó angyalt hitte a Jézuskának ..."

Pár nappal megérkezése után ez a törékeny lány már "missziós iskolát"
alapított. Talált 20-25 tanya négyezer holdnyi határának közepéri egy üres, la
katlan házat, amelyet a hasonnevű Berecz nénit/51 bérbe vett. Meglehetősen nagy
szoba, megfelelő arra a célra, hogy templom, iskola, munkaterem, szórakozó
hely legyen Néhány nap múlva ebben a mísszlós iskolában tanítványaínak
száma felülmúlja a 200-at. Többségük felnőtt. Van úgy, hogy egyszerre három
nemzedék, nagyapa, apa és unoka tanulja a keresztvetést... a Miatyánkot és
a keresztény hit elemeit. A hittanon kívül sok mindent tanít: asszonyoknak, lá
nyoknak kötést, horgolást, kézimunkákat, sőt fózést is, férfiaknak számolást, az
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írástudatlanoknak írást, olvasást, mindenkinek történelmet, földrajzot és a Bib
Iiát, amikor esteledik, és betűt, fonalat már nem látni.

Legszívesebben az éneket tanulják. "Olyan buzgón még soha sem hallottam
énekelni, mint ahogy ez az aranyos lelkű, elhagyatott nép énekel ..." Azután
megjegyzi: "Kissé fárasztó a tanítás, mert egyetlen segédeszköz a saját han
gom, de a jó Isten úgy segít, hogy bármennyit énekelek, mindig tiszta és tel
jes marad, s nem árt meg a fáradtság."

A missziós iskola a Tüzesben volt, a rendes iskola a Bogarasnak nevezett
szőlők közt, Vasárnaponként mínrikét helyen "száraz mísét" tartott: teljes is
tentiszteletet az előírt imádságokkal és lelki áldozással. Megismétlődött néhány
évre a török időkből ismert félpapok (licenciátus) intézménye. Gyakran 300 hall
gatója is akadt. 1923-tól aztán az említett Ida kisasszony is odaszegődhetett

mellé "káplánnak", mert nevelői tevékenységére Steeréknél már nem volt
szükség,

A vallástanítás és népművelés mellett Erzsébet kezdeményezésére felkeresték
a betegeket is. Csépán kongregácíót alapítottak, s később Iegényegyletet, előké

szítették a népmísszíót a Bogarasban. s megtörtént itt a gyermekek első áldo
zása is. Tiszakürtön is dolgoztak, mert itt sem volt hitoktatójuk a tanyákról
bejáró katolikus gyermekeknek. Tiszaug első paphitoktatója 1926. szeptember
1--én kezdte meg munkáját Tiszakürtön.

Tiszaugtól mintegy 20 kilométerre a 'I'iszán innen, 4 kilométerre a Holt
Tiszától van a kb. 9000 hold területű Pusztaújfalu. Ez a hatalmas vidék az
Alpárról telepített Tiszaújfalu község leülterületének számított. Közepén feküdt
Steerék majorja az ispánlakkal. melyet a szegény tanyai nép .Jcastélynak" tisz
telt. Ezt kapták ajándékba Szent Benedek magyar leányai 1927 nyarán.

Az első évben még pap nélkül voltak, azután kialakult a kis szerzetesi
család, és beöltőztek az első testvérek, akik életüket a pusztai nép lelkiüdvös
ségének szelgálatára szentelték. A közösség lelkes volt, imádságos lelkű és sze
gény. Skolasztika Erzsébet Szerit Józsefet nevezte ki a pusztai zárda házgond
nokának. 'Megható az igénytelenség, ahogy feljegyzi az égi "házgondnok" műkö

dés ét. Igy: "Olajos nénitől egy tál kóstoló, Barnaéktól jó nagy darab hús és
egy szál kolbász, Ft. úrtól egy csokoládé baba. Szerit József nagyon bőkezű volt."

Evekíg tartott ez a nagy szegénységben végzett odaadá munka. A szegény
ség nagyon jó iskolának bizonyult, az emberek is megszerették őket, mert úgy
érezték. nagyon közel állnak hozzájuk. Skolasztika egészsége azonban megrom
lott; kiderült, hogy tüdővésze van. Először még rendbebozták. úgyhogy mun
kaképes lett: annyira megerősödött, hogy haza tudott menni CeIldömölkre bú
csúzní, majd a pápai zárdába ünnepélyes fogadalmának megújítására. 1932-ben
Budapesten halt meg a bencés apácák házában - harmincnégy éves korában.

A rákoskeresztúri temetőből hamvait 1939. június 14-én Tiszaújfalura szállí
tották: akkorra készült el a szép, kőből épült templom a tiszaújfalui szőlős ta
nyák végtelen területének éppen a közepén. A templom kriptájában temették el.

Belföldi és külföldi tanúvallomások

Riporter: Erzsébet egykori szerzetesnővéreí közül Pannonhalmán meg tud
tam találni Hajós Idát, Ley Etelkát és Orbán Klárát. Ellátogattam a tiszaúj
falui házba és a templomba is, amely kiheverte már a háborús sérüléseket,
plébániatemplom lett, s noha környékén nem látni házat, vasárnaponként a hí-

. vek szívesen látogatják.
Az említett nővérek társaikkal együtt szerették Polikárpot jó szívéért, ked

ves humoráért. egvüttérzéséért, a gyerekkel való bánni tudásáért. s válogatás
nélküli .emberszeretetéért. Elmesélték Pásztor bácsival, a 12 gyermekes családa
pával való kapcsolatát, amit Polikárp barátságnak nevezett. Többször felkereste
Pásztorélt házát s .élvezettel segédkezett a fordított kása elkészítésében. Téli lá
togatásai után subába öltöztették s kocsin vitték haza a zárdába.

Aranymiséje esztendejében látogatott el utoljára Új faluba. Régi barátja, Pász
tor bácsi már beteg volt, nem tudott volna elmenni a templomba aranymlséjére,
Ezért hát ő látogatott el hozzá, és a kis tanyai ház asztalán mutatta be újfalui
aranymiséjét. "Ez volt az igazi" - mondta.
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A nővérek számos történetet tudnak arról is, hogyan tudott bánni a gye
rekekkel. Idős korában is szívesen kisegített hitoktatókat elemi iskolában, s
elsőáldozókat készített elő. Egészen kicsiny gyermekeket is meg tudott nevet
tetni. Egy alkalommal a zárda udvarári olyan híven utánozta nekik a tehén
bőgést, hogy a kerítés mellett legelésző igazi tehén visszafeleit rá.

De mielőtt tovább mennénk, ejtsünk néhány szót a Polikárp életében oly
jelentős szerepet játszó Kühár Flóristól, a bencés rend egyik kiemelkedő sze
mélyísógéról. Budapesti gímnáziumuk házfőnöke volt, majd egy évig dogmatikát
tanított a rend római egyetemén : a Pázmány Péter Tudományegyetem hittudo-O
mányí karán rendkívüli tanár, a Pannonhalmi Szemle alapítója, majd a Kato
likus Szemle főszerkesztője', Celldömölkön pedig plébánosként működött néhány
évig. Ö szerkesztette a Szerit István Társulat Kel'esztény Remekírók sorozatát.
Halálakor, 1943-ban Radó Polikárp azt írta, hogy a .,bojtárod" voltam. Való
ban, Tiszaújfalun az örökébe lépett, az egyetemen pedig a nyomában haladt.
1944-ben a Pázmány egyetemen magántanári képesítést szerzett, 1946-ban meg
bízást kapott a liturgikus teológia oktatására, 1950-ben pedig a Hittudományi
Akadémia tanszékvezető tanárává nevezték ki.

Most pedig átadom a szót a tanúknak, akík nagyon különböző szemszögből

ismerték meg Radó Polikárpot.

Tóth Jánosné orvos özvegye, Kískunfelcgvháza: Hárum gyermekemmel 19H
őszéri Pannonhalmán a monostorban a Nemzetközi Vöröskereszt főtítkáránál,

Brunschweilernél jelentkeztem felvételért ... Akkor 'ismertem meg Pólit, aki mel
lette állt s ismeretlenül is a pári omat fogta. így sikerült menedéket találnunk,
s a monostorban vészeltük át a háború végét... Férjemmel Páli meleg ba
rátságot kötött... Tiszaújfalura menet, [övet, de később 's gyakran meglátoga
tott bennünket ... Ö keresztelte Bence fiamat 1948-ban, Mónika lányomat 1952
ben. Beneének később bérmaapja is: lett... Amikor hozzánk érkezett, rögtön
széttutott a hír a szomszédba is, s a mi öt gyerekünkön kívül a szomszédokéí
val együtt valóságos kis óvoda vette körüL.. Sokféle foglalkozásri ember meg
fordult nálunk, Póli minden helyzetben. mindenki számára kitűnő társalgónak
bizonyult. .. Szép, zengő, erőteljes baritonjával is jól tudott bánni... Egyszer
kivonult a konyhába s a háztartási alkalmazott asszisztencíájával főzni kez
dett . .. Fehér sapkában, fehér kötényben tálalta fel személyesen a Vacsorát, a
főztjét megtapsoltuk, mert kitűnő volt... A konyha azonban leírhatatlan álla
potban maradt utána ... Nem volt egyetlen tiszta edény sem ...

Zöldy házaspár Sümegről: Az Egyetemi templom kis kápolnájában ő áldotta
meg nagy vállalkozásunkat, a házasságunkat. Azután is rajtunk tartotta a sze
rnét . .. Barátságunk akkor is folytatódott, amikor ide, a Dunántúlra kerültünk.,.
Gyerekeink rajongva szerették... Elfrida Kiel lipcsei írónővel is nálunk került
jó barátságba... Egyszer belgyógyászati klvízsgálásra kívánkozott hozzánk, ide
Sümegre . .. Érte mentünk és útközben elmondtuk, mílyen kedves, barátságos
kis szoba várja... Tájékoztattuk szobatársáról is, aki fiatal ember, s a mate
rialista világnézet illusztris képviselője... Póli bácsi arca örömmel ragyogott
feL.. ..Szeretem, szeretem az embereket! Szeretem azokat, akik másmilyenek,
mint én!" A jól ismert kisfiús mozdulattal húzta fel a szemöldökét. "Egyszeruen
kívánesi vagyok rá, s előre is végtelenü! szeretem. Hogy kívánesi vagyok, az
bennem nagyon emberi- tárta szét hatalmas, meleg tenyereit -, s hogy sze
retern az embereket, ez valami isteni, kegyelmi adomány bennem, nem gondol
játok T' Kitárt lélekkel lépett tehát a kis szebába. A szoba azonban néma volt,
bár fehérköpenyes orvosok, nővérek sürögtek-forogtak benne. A fiatal beteg fe
héren, csukott szemmel feküdt, pulzusát a főorvos tapintotta gondterhelten. Pólí
bécsi, mínthogy nem látott, csak a suttogo tájékoztatásból értesült a körülrné
nyekről, s mint rnegszeppent kisgyerek bújt a takarója alá.Végtelenül gyá
moltalan tudott lenni pillanatok alatt. Másnap reggel aggodalmasan érdeklő

dött. ,. "Hajnal óta érte imádkozom", s mutatta a kezén mcgmelegedett rózsa
füzért . .. Aztán a fiatal beteg jobban lett... Napok múltán megyünk be Póli
bácsihoz, s a hosszú, égszínkék köves folyosó vége felől, az üvegfalon átszúrt
nap fényében ismerős sztluett, Póli bácsi nagy, mackószerű alakja imbolyog.
Az ,.elvtárs" gyengéden átkarolja, s ahogy lassan közalítenek felénk, ujját intőn

az ajkára teszi: ne vétessük észre magunkat. Csendben cllépnek előttünk, be a
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mosdóba. .. A gyógyulóban lévő szebatárs - őrnagy különben - visszajön, s
magyarázkodik: "A professzor úr olyan szemérmes ...", s aztán visszamegy a
mosdóba, majd szebájába kíséri Pólít, s mí csak akkor jelentkezünk, hogy meg
érkeztünk ...

Gamber Klaus, a regensburgi liturgiai intézet vezetője, a Pápai Liturgiai
Akadémia tb. tagja, monsignore, így vall:

Több mint tíz éve, hogy Radó professzor felhívott telefonon Regensburg
ban, s megkérdezte, meglátogathat-e ? Amikor találkoztunk, azt mondta: "Egé
szen másként képzeltem el." "Hogyan?" "Sokkal méltóságteljesebbnek, Olvastam
minden munkáját s szerettem volna személyesen is megismerni." Akkor három
napig maradt nálam, s órákon át beszélgettünk arról él témáról, amely mindket
tőnket fogva tartott: a liturgikus könyvek kutatásáról.

Mint barátok búcsúztunk. Minthogy pedig én akkor csak a filozófia tiszte
letbeli doktora voltam, s nem rendelkeztem teológiai doktori Iokozattal, Póli
megígérte nekem, hogy ő lesz az én "dok;toratyám". Budapestre kell majd utaz
nom, közben ő mindent elintéz, Rómában él tanulmányi kongregációnál s Buda
pesten a magyar kormányhatóságoknál. beleértve a vízum ügyét is. Rendben
is volt mínden, annyira, hogy mondhatni idő előtt érkeztem Budapestre, koráb
ban, mint a távirat, amelyben jeleztem Bécsből való érkezésemet. Póli bácsi
még nem várt; a szebájában találtam, a Központi Szemináriumban: hálófül
kéjében az ágyán feküdt s éppen az én disszertácíómat olvasta.

Két nappal később volt a licenciátusi vizsga. Az egész teológiai anyagból.
Amikor este véletlenül megernlítettem, hogy nemigen volt időm a nagy vizs
gára elökészülní, Póli izgalomba jött s azt mondta: "Akkor pedig nekiállunk
s átvesszük az egészet", Egész éjjel kérdezett és magyarázott, idegesebb volt,
mint én. Ügy mentünk a vizsgára. hogy szemhunyást sem aludtunk., A vizs
gán különben jól rnent minden, főként azért, mert a vízsgáztatókat a legújabb
teológiai irodalom érdekelte, erről kérdeztek, az én tájékozottságom pedig mond
hatni "naprakész" volt. Magától az igazi doktorátustál nem féltem. Minden na
gyobb nehézség nélkül megvédtem értekezésem tételeit. Radó professzor újra
nyugodtan alhatott. Előzőleg azonban szűk köni, kedélyes ünnepséget rende
zett tiszteletemre, s ma is hallom, ahogy ennek végén zengő baritonján elénekelte
a magyar himnuszt. Persze mindnyájan "vigyázzban" hallgattuk,

A doktorátust Páli bácsi nélkül nem tudtam volna megszerezní, jóllehet
akkor már tíz tudományos munkát, s több mint száz tanulmányt publikáltarn.
A háború alatt hat évig katona voltam, s utána a nehéz időkben nem kaphat
tam tanulmányi szabadságot, később pedig évekig súlyos beteg voltam, így te
hát lehetetlenség volt számomra, hogy a rendes úton az akadémiai fokozatot
megszerezzem, Doktorátusommal senki sem törődött hazámban. Tanítórnesterem,
DDr. AIban Dold OSB a beuroni apátságban, mint a rendí főiskola docense, nem
adhatott akadémiai fokozatokat. Csak Páli, a külföldí, törődött furcsa helyzetem
mel és segített rajtam. Nemcsak mint doktoratya. de mint barát is közel állt
hozzám. Még egyszer meglátogatott Regensburgban. Felajánlottam neki, hogy
vállaljon állást nálam. Kereken visszautasította az ajánlatot. Szerette hazáját,
kollégáit, tanítványait és a já magyar bort. Ezeket nem akarta feláldozni. Amíg
élek, nem fogom elfelejteni.

Dr. Kiss László gimnáziumi tanár: 1964-ben Budapestre helyeztek. A Köz
ponti Szemínáríumban kaptam egy cellát; majdnem szomszédos volt Polikárp
kétcellás "lakosztályával". Hamarosan majdnem minden este találkoztunk, s
megvitattuk az esedékes vasárnapi prédikációm anyagát. Én akkor már 15 éve
matematikával foglalkoztarn ; bár teológiai doktorátusom van, teológiailag elma
radtam. Gyakran éjfélig magyarázott. Ortodox volt ugyan, de nagyon fogékony
a régiből fakadó újra. így vált tanítómmá. Igen sok könyvet adott kölcsön,
megjelölve, mít kell különösen átnéznem. Olvasás közben könyveit széljegy
zetekkel "látta el. A megragadó gondolatokat megszámozta, a legfontosabbakat
aláhúzta, megjegyzéseit a margóra írta. Sok helyen kérdőjel, felkiáltó jel, (Sok
szor a megjegyzés: marha.) Könyveiből így rekonstruálni lehetett gondolkodás
módját. Hét év alatt, amíg szomszédía voltam, azt láttam, hogy mindennap
elmélkedett, elmondta brevíáríumát, elimádkozta a rózsafűzért, Ha valakit in
dulatosságból megbántott, esetleg szidta, mínt a bokrot, elég volt 3-4 perc,
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hogy belássa. nincs igaza s helytelen volt a magatartása. Kész volt menten
bocsánatot kérni. Sőt ezt megtette saját belátása ellenére is, ha én javasoltam
neki. "Te kívülálló vagy, láttad az egészet, bizonyos, hogy neked van igazad."
Ellentmondásos ember volt. Nagy tudós, s közben elvetélt ambíciói voltak: új
ságírás és versírás. Versei közül volt egy-kettő jónak mondható, a többi rímes,
ritmusba foglalt mindennapi gondolat. Hihetetlenül szeretett tanítani. Gyakran
elmesélte, hogyan folyt le egy-egy órája, hosszasan átélve, sőt újraélvezve is.
Az is ellentmondásosságát mutatia, hogy egyházi feletteseit míndig szídta, kü
lönösen ha őt nem foglalkoztatták, vagy mellőzve érezte magát. Viszont ennek
ellenére miridig kész volt eleget tenni kívánságaiknak, teljesíteni parancsaikat.
Morogva engedelmeskedő szerzetes volt. Pannonhalmától félt, de hamarosan meg
enyhült, ami jórészt Solymos Szilveszternek köszönhető. A vakságtól rettegett,
"nem tudom, hogyan fogom megszokni". A haláltól, az elmúlástól, a szenvedés
től nem félt. Pontosabban: az elvállalás lelkületét míndíg ébren tartotta. Tőle

tanultam férfias és katolíkus Mária-tiszteletet. Két ellentét feszült benne, ren
geteget tudott nemcsak teológiailag, de történetileg is; Mária-tiszteletében vi
szont nem volt semmi ún. "értelmi vonás", hanem egy kisgyermek ragaszkodása
anyjához. Szinte gyermekesen naiv bizalommal menekült Máriához. Nehéz ezt
pontosan megmagyarázni, de nekem nagyon imponált. Schütz Antalt juttatta
eszembe, akit 1928-tól 1933-ig hallgattam, ahogy a Gondviselésről beszélt. Ilyen
megállapításai voltak, emlékezetből idézem, amit a predesztinációval kapcsolat
ban mondott: ..Eme megfontolások után nem mondhatok mást, mlnt azt, hogy
sokkal biztosabbnak érzem örök sorsomat az Isten tenyerében, mínt saját kezem
ben." Vagy: "Szinte egy emberöltőnyi megfeszített munka és. szerzetesí élet után
is csak egy dologban bizakodom: Isten irgalmában."

Josei Gülden (Lipcse), a Sankt Benno Verlag vezetője: 'I'anulmánvoztam
Johann Lcisenstrí tsnek, a középkor! bautzení plébánosnak lelkipásztori liturgi
kus írásait, s ezek között olyan felső-magyarországi míseszövegre bukkantam.
amelyet Radó professzor 1947-ben nyilvánosságra hozott. Természetes, hogy kér
déssel fordultam hozzá... Amikor pedig Elfrida Kiel Irónő, szerkesztőségünk és
kiadóhivatalunk munkatársa baráti meghívásra 1964-ben Magyarországra utazott,
megkértem, keresse fel Radó professzort... Aztán személyesen is találkoztunk
1965-ben a január 25-28-ig Berlinben tartott liturgikus kongresszuson. Ez a ta
lálkozás azért felejtheteMen, mert felfedeztük, hogy egymástól külön ugyanazt
a gondolkozásmődot sajátitottuk el, s a lelkipásztori liturgiában ugyanazok a
célok vezetnek bennünket. 1972-ben Elfrida Kielt és engem is, mint egyedüli
külföldí vendégeket, meghívtak Polikárp aranymíséiére Pannonhalmára . .. Ak
kor már majdnem vak volt. .. Polikárp tett rá először célzást, azután én is rádob

"bentem, hogy szellemi rnagatartásunkban, liturgiai felfogásunkban minden árnya
latra kiterjedően olyan nagy és erős a közösség és azonosság bennünk, mintha
egy szellemi családból születtünk volna... "Az ember többnyire az első talál
kozásnál megérzi, hogy a saját szellemi nemzetségéből valóval találkozott ..."
- mondta búcsúzáskor Póli. Ezek voltak számomra az utolsó szavai.

Berda József fényképe Polikárp hátrahagyott iratai között: 1955 február dá
tumot visel, Berda saját kezű írásával ez áll rajta: "Ez valóban az én pofám,
Amen." Az arckép hátán Berda saját kezűleg írt sorai: "SzívbéIí barátomnak,
Radó Polikárpnak lelkes örömmel a javíthatatlan .vadkamasz' ".

Elfrida Kiel, a lipcsei Sankt Benno Verlag munkatársa rendelkezésemre
bocsátotta annak a nagy cikkének levonatát, amelyet a kiadó 1977. évi Fami
lienbuchja számára írt "Radó Polikárp professzor: tudós, szerzetes és Isten gyer
meke (Kind von Gott)" címmel. Idézetekben gazdag, alapos méltatást ad, amit
megkönnyít számára az a körülmény, hogy ért és olvas, sőt beszél is magyarul.
Két szakasz tanulrnányából :

"Péter-Pál ünnepe 1972-ben. P. Radó már készen várt bennünket szobáíá
ban. Már jó ideje imádkozott és elmélkedett. Mint ahogyan ezt, teszi minden
reggel és minden este háromnegyed óráig. Még akkor is, ha fáradt. Rendezett
élet! Tegnap nagyon aggódott, megéri-e még az ünnepet. Dehát már sokszor
érezte magát közel a halálhoz. Lépdelve, lassan megyünk Szent Skolasztikának,
Szerit Benedek testvérének a kápolnájába. Aranymiséjét vaksága miatt itt akar
ja ünnepelni, nem a konventtel a Bazilikában. Koncelebráció Solymos Szilvesz-
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ter és Gülden József atyákkal. Előtte P. Radó rövid beszédet intéz hozzánk
akik egészen körülvesszük, hogy legalább érezzen bennünket, ha már nem lát
hat. .. Azután, amikor véget ér a nagymise, az ünnepeltet a Bazilikába kísérjük.
Áldást ad az eléje térdeplőkre. Érzi az ember, szívesen és örömmel teszi ..."

,,1974 pünkösd hétfőjén részt vettem az öreg és beteg papok mlséjén az
egybenyitott kórtermekben. Majdnem középkorí kép. Az oltár az oldalfalnál áll.
Középen az öreg és beteg papok között ül a vak Pólí bácsi. Vannak papok, akik
betegágyukban fekszenek, mások távolabbi szobájukból jönnek ide s ülve vesz
nek részt a koncelebráción. Valamennyien albában vannak, stólával, az ágyhoz
kötöttek csak stólával. Senkinek sem kell szégyenkeznie azért, mert nem tud
felállni, hogy fennhangon mondja az átváltoztatás szent szavait. Áldozáskor a
"fómisézö" pap megy végig a sorokon, megy az ágyakhoz. sőt a szebátukban
fekvőkhöz is és osztja két szín alatt a Legszentebbet."

Solymos Sziloeszter : Pólival, akit növendékkorom óta ismertem, 1967-69 kö
zött alakult ki fokozatosan baráti kapcsolatunk. Ez időben az egyetemi hallgató
bencés kispapok prefektusa voltam, velül, együtt a Központi Szemlnárlumbnn
laktam, s nagy rendtársamat - akkor csak ennyit éreztem iránta - gyakran
meglátogattam. Aztán kitüntetett bizalmával, barátjává és f'amulusává fogadott.
E kapcsolatunknak jelentős szerepe volt abban, hogy megtalálta a h-izatérés
útját Pannonhalmára. ahol az első naptól kezdve valóságos szeretetközösség
vette körül, amelynek sok tagja volt, de észrevétlenül ügyelt arra, hogy mise
után Pólí bácsi asztalán ott legyen a reggeli; ha volt látogatója, akkor ne le
gyen annyi ideig, hogy neki ne jusson ideje önmagára; ha nem volt Iátoga
tója, ne érezze elhagyottnak és vaknak magát, hanem legyen, aki bekopog hoz
zá. Ezt én nem szerveztem, legfeljebb koordínáltam, a szervező a szerétet volt
míndazokban, akik ismerték, elsősorban persze rajtam kívül a "testőrség" másik
két tagjában, Vazulban és Hubában. Pólinak megvolt az az öröme is, hogy ko
csija volt, Trabantja, amelyen elvittem régi tanttványaihoz, bencés plébániák
ra. így még vaksága sem jelentett számára helyhez kötöttséget. Közben nekem
is sok munkám volt, sokat kellett távol lennem, de beosztással sok mindenre
jut az embernek ideje. Például az utolsó időkig együtt szerkesztettük az Új Em
beT heti liturgikus naptárát és évi f'altnaptárát, mert boldoggá tette, hogy még
míndírr kicsit aktív újságíró. .

Elfrida Kiel írónőt 1973 januárjában baleset érte, combnyaktöréssel kórház
ba, majd Rügen szigetére került utókúrára... Zöldy főorvosék hozták a hírt ...
Ilus. Zöldyné, rögtön meg is kérdezte: ,.Páli bácsi, mit kíván ilyenkor a fele
baráti szeretet ?" "Marhaság - mondta, ami nála kedveskedésnek számító meg
jegyzés volt -, hogyan látogathatnám meg betegen?" "Hát itt van SzlI vesz
ter, ő nem beteg. Póli bácsinak pedig pénze vpn: küldje el őt személyes kép
viselőjeként." Rövid hallgatás után elhangzott a döntés: "Nem is mondasz bo
londságot. Fiú - szólt oda nekem -, nézd meg, mennyi pénzem van, váltsd
meg a repülőjegyet, s menj az én nevemben ..." Mentem is és vittem bort,
paprikát, szalonnát, almát s egyéb magyar kedveskedéseket. Póli bácsi pedig
- aki inkább arról volt nevezetes, hogy fogához veri a garast - megelégedet
ten dörmögte: "Tulajdonképpen behérnek vagyunk, de ez a katolikus bohémia
kell az életben ..."

Utolsó napjai

Nemes Vazul volt mel1ette utolsó napjaiban. Az ő jegyzetei alapján a kö
vetkezőkben lehet, tömören összefoglalni Póli utolsó hetének történetét :

1974. novembeT 13. Szerda. Utolsó tevékeny napja. Részt vett P. Tüll Ala
josnak, a pannonhalmi Szociális Otthon vezetőjének ilO-ik születésnapján kon
celebrált szcntrnisén ... Sőt ragaszkodott ahhoz, hogy felmenjen két emeletet és
szebájában is köszöntse a jubilánst... Ez volt utolsó nagy útja a monostorban.

November 14. Csütörtök. Amikor közös koncelebrációs szentrnisénk előtt be
mentem érte szobájába, szóp, tiszta sötétkék zakójában ült Si, várt, de valami
.,képes kabátot" keresett rajtam. Gyomorrontásról panaszkodott, nem rcagolízett,
nem ebédelt, nem is vacsorázott. Sétálni sem jött, de részt vett 4 órakor a be
tegek szokásos imaóráján.
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November 15-én, pénteken egész nap feküdt, rosszul érezte magát. Este has
táji fájdalmakról is panaszkodott az éppen látogatóba jött Szombathelyí dr.-nak,
aki megvizsgálta, s váratlanul ezt kérdezte: "Akarod, hogy beutaljalak a győri

kórházba?" Póli tüstént döntött: "Akarom!" Felém fordult: "Te pedig azonnal
feladod nekem a szentkenetet, és természetesen áldozni is akarok". A Győrbe

jutás elég kalandosnak bizonyult. A monostor győri vonala nem működött, az
orvos éppen a vasútállomásra akart menni, amikor észrevette, hogy három fiatal
bencés még együtt és ébren van. Vállalkoztak, hogy. Győrbe szállítják Pólit,
hordágyra. kocsiba tették s vitték. Útközben hangosan imádkozták vele a szerit
olvasót. .. Éjfél után 1 órakor a műtőasztalon volt ...

November 16-án, szombaton meglátogattuk. Rendes köszöntésünkre nem fe
lelt. Mélyen aludt. Aztán megpróbálkeztam szokásos görög köszöntésünkkel. ezt
mondtam halkan: Epainétaj! Erre kinyitotta a szemét. Tudtuk, hogy bélcsa
varodás míatt operálták, s láttuk; hogy az ötödik palack infúziót kapja. De ma
gánál volt, s intézkedett is.

November 17-én, vasárnap amikor meglátogattam, ott volt már betegágyánál
Juliska húgom, akit Póli Mamának nevezett el. Nyugtalanul fetrengett. Kia
bált. Amikor azt kérdeztem, mít üzensz Pannonhalmára, azt felelte: "Semmit
sem üzenek, én is veletek megyek". November IB-án nem tudtam meglátogatni.

November 19-én, kedden azonban újra felkerestük: Placida nővér, Richárd,
Huba és én. Most csendesen viselkedett. Placídának azt mondta, hogy dehogy
is jött ő el Pannonhalmáról. Beszélgetés közben aztán elővettem a Collectio
Rituumnak magammal vitt kötetét s ebbőlolvasgattam fel a betegek megerő

sítésének imádságait, mondván, hogy ezt elmélkedés helyett teszem, hallgasd fi
gyalemmel. Valóban csendesen figyelt az imádság szövegére, a bánatot is fel
indította, én pedig a feloldozással együtt elmondtam felette a pápai áldást is.

November 20-án, szerdán telefonérdeklődésünkre megtudtuk. hogy daganat
miatt a nap folyamán újabb műtétet hajtanak végre rajta. Fél 9-tOl fél 2-ig
volt a műtőben, Amikor meglátogattam, a narkózis következtében mélyen aludt,
s az volt az érzésem, hogy ebből az álomból már ezen a világon nem fog feléb
redni. Amikor érdeklődtem szebatársaitól viselkedése felől, azt a választ kap
tam, hogy gyakran kiabált s valami Vazult hívott. Amikor a műtőbe vitték,
akkor is azt kiabálta: "Vazul! Vazul!"

November 21-én, csütörtökön reggel negyed kilenckor érdeklődtünk telefonon
hogyléte felől. Azt a választ kaptuk, hogy öt perccel ezelőtt, tehát 8 óra 10
perckor meghalt.

Zárszó és végszó
Riporter: A tanúvallomások zárószavát Szennay András főapáttól kértem.

Szennay András: Talán túlon-túl is "vallomás-jellege" van, ha azt mondom,
hogy ifjú teológus korom óta valóban atyai jóbarátom volt. Az elmúlt, kb.
negyven esztendő során alig-alig volt esemény életemben, amihez valamiképp 
olykor közvetlenül, máskor távolabbról - az ő személye is ne kapcsolódnék
valahogyan, Sokat beszélgettem róla az elmúlt két esztendőben olyanokkal, akik
ismerték, de olyanok előtt is, akik sohasem látták. Úgy vélem, azok közé a ben
cések közé tartozik, akiket még nagyon sokáig fognak emlegetni. - Öntudatos
volt, ha tudományáról esett szó. Nem rejtette véka alá, hogy mit és mílyen jól
tud, sem akkor. ha szakemberek társaságában volt, sem akkor, ha a nagyközön
ségnek adott elő. Mégis: tudományára sohasem volt büszke. Igazán büszke a
levesfőző tudományára volt.

Ji::s még egy "szívügye" volt életének utolsó két évtizedében : verseket írt.
Egyik-másik valóban sokat tárt föl lelki világából, szemérmes [ámborságáböl,
öröméből és bánatából, - függetlenül a versek művészí értékétől. amit meg
biráini nem lennék illetékes. Valahogyan ezekre is "büszke" volt. Könyveit a
nemzetközi szaktudós társadalom olykor alapvető szakmunkákként fogadta el
ő mégis ennek a két "hobbynak" örült igazán életében: a versírásnak és a
levesfózésnek.

Végül: csak egyszer-kétszer mondtam valakiről elmúlt öt évtizedem során,
hogy "úrt hagyott" számomra maga után; de vele kapcsolatban el tudtam, el
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kellett mondanom. Még ma is hiányzik, és valószínűleg fog is mindlg, Emberek
től tanulunk, szedjük össze ismereteinket, tudományunkat. Csak nagyon kevés
emberrel találkoztam életemben, akitől annyit tanultam, mint tőle. S elmond
hatom, hogy csak szüleírn ravatalánál éreztem nagyobb megrendülést (ha lehet
az érzéseket, érzelmeket egyáltalán mérlcskélní), mint az ő koporsója mellett ...

Riporter: A végszót pedig, immár a síron túlról, mondja el ő maga. Az Új
Ember 1971. április ll-i számában jelent meg ez a - ma olvasva kétszeresen
is megrendítő - glosszája, Címe: Lecsúszás-e?

Ezt kérdezi magától a "progrediensl", azaz aki "előrehalad" a lassú megva
kulásban. Útkeresztezésen már nem mer egyedül átmenni, egyébként is csak ti
pegve, lassan, félve jár. hiszen minduntalan valamibe vagy valakibe ütközik.
Előrehalad abban is, hogy mind kevésbé képes felismerni az embereket. Olvas
nimég tud, de vajon meddig? A vége: gomolygó fehér köd, vagy éjszakai sö
tétség. - Lecsúszás ez? Annak látszik. Valójában észrevétlenül fölfelé tart.
Elesebbé válik az appercepció, az észlelés, Hályogos szemével mélyebben bele
lát a lélekbe, jobban megért, másokat. Anélkül, hogy sokat kellene hallania,
megérzi, hogy ki mitől szenved. Mozgása lassú és bizonytalan. De több ereje
van, hogy fölfogjon valamit, hogy elméjébe vésse, soha olyan világosan nem
látott meg összefüggéseket, rnínt mcstanában. Eddig nem tapasztalt módon tud
ja előadni azt, amit tanítania kell, megvilágositaní mások előtt.

Erőtlennek látszik, mert fél a homályhan leselkedő láthatatlan dolgoktól.
De erőt kap valahonnan, valakitől, hogy önmagát megragadhassa. Ez a valami
vagy valaki új dolgokra tanítja, igazi részvétre, együttérzésre, tanácsadásra.
amely a mélyből fakad. És mintha a szólás ajándékát is megkapná, tud beszél
ni, sebeket enyhíteni, örömet kelteni.

Testi szeme az irányt már nem látja, de azt tudja, hogy jó. Kimenet lesz,
amely számára az örök beteljesülés.

DIENES VALÉRIA VERSEI

Két könyv

I.

PARBESZJ;:D
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1

Két könyvet adtál
nékünk Istenem,

mlndkettő mondja:
- gondolkozz velem!

Egyiket Istene
küldí az embereknek,

másikat emberszívek
adták Istennek.

2

Egyiket Isten
fogalmazta meg,

másikat ember
lélek írta meg.

Válasza volt ez az
Elsőnek hívására,

könyvét meg letette az
Úr oltárára.

3

Egyik a Biblosz :
Eu-Angélíon,

másik "Misszálé"
emberhangokon.

Egyikben megmondta
Isten az Igazságát,

másikban emberszava :
Liturgiáját.

4

Mind a két könyv a
Szeritlélekből él,

Ég és a Föld ott
egymással beszél,

szent Párbeszéd ez az
Isten és Ember között,

melyben a Végtelenség
könyvbe öltözött.




