
A szentáldozás révén egymással is egyesülünk: "Az eucharisztia vételében a
Krisztussal való egység és kapcsolat nyer kifejezést: Krísztus egyesü! velünk
s azt a közelséget. kapcsolatot s egységet, mely közte és közt unk fennáll, ta
núsítja s nyomatékozza s megújítja. Minden áldozás megujítja azt, hogy egyek
vagyunk s közösségben' élünk. Minden áldozás egy törekvése Krísztusnak a
velünk való egységre; kifejezése, hogy Krisztus a fej s mi tagjai... egy test ...
A kegyelmi tan, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk, az eucharisztiában Iolyto
nosságot, új meg új megerősítését találja. Az Istennel való közösség az eucha
risztiában megkoronázódik, az egy test ('S egy tet. a közös élet va!ósáUG szem
beötlő lesz. Egymáshoz tartoznak, kik Krisztust veszik, 'ahogy egymáshoz tar
tozik a fej s a test. A tagokat nem lehet a testtől el választani s a Krisztussal
egyesülőket Krlsztustól' (24,266.).

Igy az eucharisztia az egyház legjellemzőbb titka, "mert végső, remeklő ki
fejezése a természetfölötti rendnek a földön: az Isten leereszkedésének dia
dala, az Adámmal társalgó, a pátríarcháknak megjeleno, a prófétákkal vízióban
érintkező, a zsidó népet tűzoszlopban kisérő, a sechinában Jelenlétével boldo
gító, a köztünk lakozni akaró Istennek titokzatos odaadása. Az Ernmánuel név
nek, az Isten-velünknek páratlan megva'ósitása... íme tehát atermeszetfölötti
rend betetőzése s kivirágzása e szerit titokban: a supernaturalismus non-plus
ultra!" (18,177.). :

JÁNOS ÉS POLIKÁRP

Emlékezés Radó Polikárpra
SAÁ D B É LA riportja

Riporter: Radó János Polikárp életpályájának különböző fordutóin, jubiletÍ
main és halálakor sokan szóltak már a professzorról, a nemcsak nagy tudású,
de oktatónak is kiváló teológusról, :3 liturgia tudományának az egész katolí
kus világban ismert művelójéről Mindez azonban Polikárp volt, vagy ahogy
férfikora kezdetétől ismerősei nevezték a kissé lompos iárású, valódi koránál
nundig öregebb benyomást keltő, nyúlánkságát, maaasságát hajlott háttal csök
kentő szerzetes papot: Póli bácsi. De ki volt János, amely néven a keresztség
ben Isten gyermeke lett? Milyen volt mínt egvszerű, hivő keresztény katolikus?
Ezt kutattam pályája állomásait vizsgálva, dokumentumokat gyújtve, tanúkat
keresve, hogy a tényeket beszéltethessern róla. A legidősebb tanú, akit megszó
laltathattam, Szunyogh Xavér volt (született 18g5-ben).

Szunyogh Xavér: Radó a hatodik osztályból jött a rendbe, 19B-ben, de már
akkor úgy tudott héberül,. hogy az Ószövetséget eredetiben olvasta. Én, mint
tanárjelölt, növendékt.ársaimmal irodalmi csoportot szerveztem, amelynek az volt
célja, hogy lefordítsa a bencés irodalom jeleseinek művcit, Akkor ugyanis a
rend csak két magyar könyvet tudott a kezünkbe adni: Szentirnreí Márton
1880-ban kiadott s részben elavult Szent Benedek életrajzát és Mázy Engelbert
könyvét, amely nem is a benedeki, hanem az általános szerzetességről szólt;
tulajdonképpen kivonatos fordítás volt, azzal a céllal. hogya beuroni irányza
tot az akkori magyar irányzattal összeegyeztesse, Polikárp lelkesen csatlakozott
irodalmi munkaközösségünkhöz. Később mindketten Budapesten a bencés gím
názíumba kaptunk beosztást. Szebánk is egymás mellett volt, s gyakran beko
pogtunk egymáshoz, hogy feketekávé vagy "űdító ital" mellett - P'")li szavai
szerínt - ,.rögeszmecsel'ét" végezzünk. Hol az én prédikácíóm témáját és fel
dolgozását beszéltük meg. hol az ő könvvének problémáját gondo1tllk át. 6
akkor biblikus, én liturgikus voltam, Políkárnnak az Ó- és Újs,-övetség ismer
tetése volt a szívüzve, majd ml'!gírta a Szentírás népszerű kiadását. Enzern a
szentbenedekí lelkiség tanulmányozása és ismertetése vezetett el a lituraíához.
Lefordítottam a Míssalét ; kéziratát Polikárp nézte át és segített saltó alá ren
dezni. És ekkor úgy alakultak a dolgok, hogy szakmát cseréltünk. Engem a
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Regula és a liturgia elvezetett a bibliához, Polikárp pedig a hittudományi ka
ron a liturgia tanára lett. Nagy nyelvtudása, bámulatos emlékezőtehetsége. hi
hetetlen szorgalma és munkahírása szaktárgva kiváló tudósává tette; kétkotetes,
hatalmas latin nyelvű munkáiát az eeész vI1~~ Iiturqikusaí ismerik és elismerik.
Bar én is megmaradtam líturzíkusnak annyiban, hogy a lituraíkus apostolság
munkasa lettem. A lelkészkedő papoknak biblikus prédikáció-vázlatokat adtam,
részt vettem a Szentírás Egyesület megalapításában, bíbhkus telkizvekorlatalm
ból négy kötet nyomtatásban is mevjelent. Egyébként nemcsak stafétabotot vál
tottunk. ban--m felszerelést is cs"r';lWnk. Én átadtarn nejei jeayzeteirnet, aho
gyan a Ward Kollégium főiskoláján húsz éven át a hitoktatójelöltnőket ok
tattam. ő pedig nekem. adta összes biblikus könyvét.

/Riporter: Láttam egy fényképet. amelyen KUMr Flóris és Radó Polikárp
között á'I Szent Benedek Leányai tiszaújfalui anyaházának udvarán.

Szunyogh: A húszas években a rendi nagykáptalan elfogadta az oblációk Iel
újítasát. Az oblátusok és obláták Szent Benedek világban élő fiai és leányai,
akiket nem fogadalom, hanem fölajánlás kapcsol a rendhez. Ezután megkezdtem
az oblációk szervezését Kecskemét-Máriavároshan Balázs Benediktával. azután
Kőszegen. majd Jándi Bernardin apát felkérésére Celldömölkön. Amikor Kühár
Flóris lett a celldömölki plébános, lelki gyermekei köz '.il Berecz Erzsébet és
Hajós Ida még két társukkal szerzetesi kőzös életre éreztek hivatást. s első

sorban az alföldi tanyavilágban, az altkori "magyar Afrikáb.m", a nagvon el
hanyagolt hivők között kívántak tevékenykedni. Steer Ferenc földbirtokosban jó
tevőre és segítőre találtak: megkapták tőle a tiszaújfalui Jószágigazgatói hazát
a nagy kerttel. Flcirissal együtt szerkesztettük meg szabályzatukat, nevüket,
"Szent Benedek magyar' leányai", és adtam - ezért is hívtak .Jceresztapú
nak" -- lelki gondozásukban tevékenyeri és irányítóan részt vettern egészen
intézményük megszűnéséig, Polikárpot is megragadta a nagy ée felelősségteljes

míssziós feladat, amelyet a "magyar Afrika" kínált. Plórlssal, vagy őt helyette
sítve sokat dolgozott, és így természetesen adódott, hogy FIóris varatlan ha
lála után a rend őt nevezte ki igazgatónak.

"Mors bona, nihil aliud"

Riporter: Ön most is Pannonhalmán él, s ott élt újra 1971. szeptember 8-tól
haláláig Polikárp is.

Szunyogh: Igen, életünk végén .újra együtt voltunk. A rend nagy megbecsü
léssel és szerétettel fogadott és gondoskodott rólunk. Többször sétálgattunk is
együtt. Legemlékezetesebb közös sétánk talán az volt, amikor elmondtam neki,
hogy aranymisérn alkalmával Zrínyi Míklós "sors bona, nihil aliud" (jó sze
rencse, semmi más) jeligéjét egy szóval megváltoztatva a "mors bona, nihil
alíud" (jó halált, semmi mást) [elszót választottam magamnak. A Kovács Vince
püspök jubileuma alkalmából rendezett lelkigyakorlaton is erről elmélkedtem, s
azóta minden este ez az utolsó fohászom, hozzákapcsolva. hogy "adj Uram örök
nyugodalmat nekem". Az akkor már teljesen vak Polikárp fE'lém fordította ar
cát. ..Ezt én is elimádkozom majd és hozzáteszem: És az örök világosság fényes
kedjék nekem." Most már bizonyára látja ezt a fényességet.

Riporter: 1974 öszén, nem sokkal novemberben bekövetkezett halála előtt

Políkárp végre rászánta magát, hogy kezébe vegye a mikrofont és válaszoljon
rendeársa. Solyrnos Szilveszter kérdéseire. Két teljes kazettát vettek föl tőle,

180 percnyi szöveget, Ez a három órát kítévő "előadás" mégsem teljes: félbe
szakította a halál; nem jutott túl a gyerekkorára, rokonaira, ifjúságára való
emlékezésen. Egyébként ez a sok gonddal készült emlék is tanusítja, mennyí
figyelemmel vette körül háromtagú "testőrsége": Solymos Szilveszter, az ügy
intéző, íródeák és titkár, Nemes Vazul, a sétáltátó partner, akivel kora estén
ként, a napi séta után szellemi vi.adalt rendeztek, görögül olvasták az evangé
liumot; helyesebben Vazul olvasta, Polikárp pedig hallgatta és ellenőrizte a
hangsúlyokat, a kiejtést, s aztán összevetették. hogy egyformán jól értik-e az
eredeti újszövetségi szöveget, A harmadik Isóffy Huba, jelenleg a gimnázium
matematikatanára tanítványa volt Polikárpnak. Öt talán főképp az vonzotta ná-
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la sokkal öregebb rendtársához, hogy Polikárp saját, magnón tett vallomása
szerint az iskolában nagyon jól érezte magát, és boldog volt, amikor "eljött
a betűk ideje", a számtant azonban nem szerette, az algebrát még h.evésbé,
noha a jelest azért ezekből is megszerezte. Ami viszont olvasmány volt, az
mindig és minden mennyiségben érdekelte. Édesapja csak egyszer tett kísér
letet, hogy az iskolai feladatból kikérdezze. Polikárp 75 évesen is élénken em
lékezett erre a nagy jelenetre. A kakas és a tyúk volt feladva. A kisfiú elol
vasta a két Iapnyi. tyúk és kakas képével ékes szöveget, majd azon nyomban
szó szerint elmondta a leckét. "Apám nem kérdezett 16. többé soha" _. hang
zik a magnószalagról vallomása. amihez kis szünet után mosolygós hangon
hozzáteszi: "Általában első olvasásra meg tudtam jegyezni mindent, ami)
akartam".

A sorsdöntő magiszter

"A keresztségben Chrisostom János nevet kaptam, csak később jöttem rá,
milyen nevezetes Szent János lett a védőszentem" - mondja vallomásaiban.
Nagy hálával emlékezik szüleire, akik kettős anyanyelvűnek nevelték. Anyja,
ha kettesben voltak, németül beszélt vele, apja magyarul. Az utóbbi pedagó
gus volt, és vigyázott rá, hogya kisfiú kettős nyelvtudása párhuzamosan' és
azonos ütemben fejlődjék. Korán megkapta a Gullívert németül, eleinte kér
dezhette a szót, amit nem értett, aztán apja hamarosan megtanitotta a szótár
használatára. Szülővárosában, Sopronban járt iskolába. Amikor novíciusnak je
lentkezett, már franciául is, latinul is tudott, szepen megtanult ez iskolában
görögül, sőt magánszorgalomból héberül is. Tizenhat éves korában (ígv jellemzi
magát) beesett mellű, görbe tartású emberke volt. Pannonhalmán külön orvosi
vizsga után döntötték el, hogy fölveszik a rendbe. Tanárai közül különös me
legséggel emlékezik Mérey Kálmánra, dicsérve nyelvtanítási művészetét. Hálá
san gondol magiszterére, Horváth Adámra, aki ,.külső szigora mögött" - mond
ja - "jóságos és igaz ember volt"; amikor kellett, míndig ott állt mellette.
Az ő határozott támogatásának köszönhette, hogy nem kellett középískolaí ta
nárnak menníe, hanem teológus lehetett és Innsbruckban tanulhatott. Solymos
Szilveszter kérdésére. kit em1.íthetne ottani tanárai közül, a szalag sokáig üre
sen jár, s néha mintha Polikárp nehéz töprengésre valló, a szokásosnál han
gosabb lélegzését hallanánk. "Ha~yjuk" - próbálja kísegítenl a kérdező, mire:
"Dehogy hagyjuk!" - szól a méltatlankodó, emelt hangú válasz; maid Polikárp
sorolni kezdi az emlékezete mélvéről kibányászott neveket. Közülük itt csak
Michael Gatterét érdemes említenünk: ő volt a népliturgia első apostola, és
Polikárp az ő témaköréból írta doktori értekezését Az anglikán miseliturgia
forrásai címmel.

Kritikusan emlékszik ifjúkora lelkipásztorkodásának alacsony színtjéről, II
jozefinista szellemről. amely a monarchíához tartozó Magyarország területén
uralkodott. pedig akkoriban X. Pius úlításai már nyilvánosságra kerültek. ..SoP
ronban gyónni csak abarátoknál - emlékezik vissza - a dominikánusoknál le
hetett. Az úrnapi körmenetek azonban nagyszerűek voltak. kivonult a díszszázad,
minden áldásnál dísztűz dördült, a gyerekek sírtak, a galambok Ielrepültek."

Még egy név van, amelynél. mert tanítómesterének nevezi, szívesen és hosz
szan elidőz. Niszler Teodóznak hívták, Győrszentlvánon volt 5000 katolikus plé
bánosa: őmellé került innsbrucki diplomával, "hitoktató lelkész" címmel az új
misés Radó Polikárp. "A kirobbanó erejű fiatal pap - mondja magáról félszá
zad múltán -, akiben színte füstölgött a frissen szerzett sok teológiai tudomány,
újitani, mindent jobban akart csinálni. főnöke pedig hagyta. Például külföldi
nél dák nyomán felfedezte rnint lelkipásztori eszközt. a családlátogatást. Neki
kezdett, anélkül, hogy a leülföldön szerzett tapasztalatokat ismerte volna. "Fre
netikusan megbúktam vele - mondia --o Adóösszeírot vagy kit seitettek ben
nem, gyanakvással fogadták." A Icudare miatt még ő panaszkodott a plébá
nosának, amiért megengedte neki a sajátos vállalkozást. ..Pedig ha ellenzi, ret
tenetes vitába kezdek vele - ismeri be őszintén. - Ezért nem ellenezte, hogy
tapasztaljam személyesen." Niszler Teodózt különben a principálisok mintaké
péneknevezi, aki a háztartását vezető édesanyjával igazi szeretetközösséget te-
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remtett a plébánián. Polikárp pedig - Pichler bécsi teológus hitoktatási szak
munkáját alkalmazva a magyar elemistákra - itt szerezte első hitoktatói si
kerélményét: mesélve mondta el a bibliai történeteket a gyermekeknek, akik
rajongtak érte. Aztán áthelyezték Pannonhalmára főiskolai tanárnak ...

Idáig, életének míntegy a harmadáig jutott el a magnószalagon Polikárp.
Pedig Pannonhalmán is volt alkalma rá, hogy mlnt hitoktató sikeresen md
ködjék. A faluban, Győrszentmártonhan ma Pannonhalmának hívják 
tanított hittant. Sikerült találnom két akkori 13-14 éves lánykát, jelenleg nagy
mamát. aki máig sem felejtette el.

Az első Gaál Bálintné, leánynevén Fehér Erzsébet. 1914-ben született Győr

szentmártonban, jelenleg budapesti lakos, mert egyik lánya Budapestre ment
férjhez.

Ötpengős angyal

Gaál Bálintné: ..• örülök, hogy valakivel beszélhetek az én szerétett hítok
tatómrol, Polikárp úrról, vagy amint engedélyével később szólíthattam, Páli bá
esi ról. Szerintem mindenkiben tiszteletet keltő, tekintélyes ember volt. Szívből

jövő szavakkal, szeretetével szinte magához láncolt bennünket. Még anyagi se
gítséget is adott annak, aki rászorult. Az én kisiskolás koromban bizony ilye
nek is bőven akadtak. Az elemi iskola negyedik osztályátál tanított. Szerette
azokat, akik értelmesek s akik jól tanultak, de nem becsülte le azokat sem:
akik elmaradottak és szegények voltak, mert ezek voltak többen és bizony, ha
eszesek voltalt is, nem tanultak, mert akkor úgysem lehetett, csak dolgozni a
szegényeknek. Kevés örömük volt. Karácsonyi játékot míndon évben rendez
tek a nővérek. Úgynevezett élőkép is volt, ahol angyaloknak, pásztoroknak is
yolt szerepük. Ezzel persze eldicsekedtünk a hittanórán. Páli bácsi megkérdez
te, nos lássuk, kik lesznek az angyalok? Felálltunk, akik szerepeltünk, akik
nem, ülve maradtak. Tovább kérdezett: "Mi szükssges ahhoz, hogy valaki an
gyal legyen?" Én azt feleltem: ,.Öt pengő." Ö haragosan nézett, mert úgy gon
dolta, locsogok, de én továb~';zóvivősködtem, hogy igen, ruha és egyéb hasz
nálatí dolgokért kell hozni a pénzt, aki nem hoz, nem' lehet. angyal. No, ő

akkor kiválasztott a rászorultak vagy a nagycsaládosok gyerekei közül, aki csak
angyal akart lenni s akiknek ez az öröm még nem adatott meg, és befizette
helyettük a pénzt. Máskor elsőáldozásra vett fehér ruhát egy-két rászorulónak,
kis cigánylányoknak is. Boldog volt, ha örömet szerezhetett valakinek. Szokta
is mondani a tanítás alatt, hogya gőg, a nagyravágvás, a rátartiság nagyon csú
nya dolog.

Riporter: Rolly Gézáné Köntös Margit győrszentmártoni születésű, jelenleg
egri lakos. Kettős minöségben is tanú: mint Polikárp tanítványa a IV. elemitél ;
később pedig - mert többször ellátogatott Pannonhalmára - tanúskodik az
utolsó évekről és a temetésről.

Rolly Gézáné Köntös Margit: 1926-ban a III. polgáriban tanultunk egyház
történetet. Lenyűgözőerr tudott magyarázni. Nagyon komolyan vett bennünket, de
mí is úgy néztünk fel rá, mínt fiatal tudásra, hisz akkor már ilyen híre volt.
Akkoriban még egy 13 éves kislány nem volt olyan tájékozott, mínt manapság,
s amikor azt tanultuk, hogy kis Pipint fia, Nagy Károly követte a trónon, én
nagyon komolyan és ártatlanul megkérdeztem: "Tanár úr kérem, hogy lehe
tett Kis Pipinnek Nagy Károly nevű fia?" Jót derült a kérdésen, megdicsért,
hogy ennyire figyelek, s persze megkaptam a bő magyarázátot. Ezt később, pan
nonhalmi látogatásaim alkalmával elmeséltem neki, mert mindig vallatott: "Mi
Iyen tanárotok voltam? Szerettetek?" S mikor azt mondtam: "Inkább tisztel
tük" - felrnordult : "Az baj, akkor mégsem voltam igazán jó tanár. Pedig na
gyon szeréttem kislányokat oktatni, mert ők sokkal fogékonyabbak a hitbell
dolgokra. mínt a fiúk." - 1927-bén szartartástant tanultunk tőle, Ez volt az ö
igazi területe, mert átnyúlt a liturgiába. Akkor még latinul végeztek mínden
szartartást. de mí mindent tudtunk követni az ő magyarázatai alapján és
később a Missaléból. Pannonhalmán szerettem meg örökre a gregoriant. A pol
~ári iskola magánjellegű volt, vizsgázni Esztergomba kellett mennünk, a Szat-



márí Irgalmas nővérek vízivárosi zárdálába. Elkísért ts is bennünket, nagyon
büszke volt, hogy bízonyítványom tiszta kit1nó lett. A polgári elvégzése után
rossz anyagi körűlmények közé kerültünk, s ezért - korengedéllyel - a szent
mártoni postára mentem dolgozni. 1934-ben Mónfőcsanakra küldtek helyettes
postamesternek, ekkor kerűlt Radó Polikárp Csanakfalura plébánosnak. Vizítelt
a postán, s nagy meglepetésére volt tanítványát, engem talált ott. Kérte, hogy
látogatását majd csak akkor víszonozzarn, amikor édesanyja is megérkezik Sop
ronból, mert nem akarja, hogya falu szájára. vegyen bennünket ... Ez időben

is, később is azt láttam, hogy Páli bácsiban együtt van az egyházi és a vi
lági ember (tehát a János és a PolikJrp! A riporter megjegyzése). Nagy tudoisa
ellenére egyszerű, szerény volt. Mindenki érdekelte, míndenklhez volt egy jó
szava. A világot s benne az embereket bűneikkel együtt szerette és aggódott
értük. Szűz Máriát különösen tisztelte. Vaksága idején a rózsafüzér volt a
brevíáríuma. .

Polikárp plébános

Riporter: Csanakori megvalósíthatta első munkahelyén feltámadt vágyát: kö
zös otthont teremthetett édesanyjával. Történt pedig ez abban az évben, amely
közel tizenöt évvel az első világháboru befejezése után talán legnyomorúságo
sabb volt, s amelyről mínt plébános a Historia Domusban 1933 végén így ír:
"Szomorú árlemorzsolódás következett be, amilyen a világon még nem volt.
A búza 6,5-8 pengő, a rozs 3-4,5 pengő. A magam 211 mázsás rozstermésével.
12 mázsás árpájával kódis pap voltam a szegény nép között." Alig két évig tart
a plébánoskodás, s az édesanyjával együtt töltött szép szeretetközösség, (Amikor
utána Pestre kerűlt, édesanyját is fel költözteti, s mindennap azzal kezdődik

esti sétája, hogy meglátogatja őt.)

Mint minden plébánosnak, neki is kötelessége volt vezetni a plébánia-törté
netet, a Historia Domust, ezt a nagyméretű, időtálló .. papírból készült könyvet.
A csanaki Historia Domusból éppen Galgóczy Erzsébet jegyzetelt adatokat ké
szülő regényéhez. mikor én is je!entkeztem érte. Vönöczky Fáblan plébánost né
mileg zavarba hozta ez az egyidőben érkező kettős igény. Galgóczy Erzsébettel
azonban hamar megegyeztünk: őt a plébánia mind a 200 esztendeje érdekelte,
engem pedig csak kettő, így két napra enyém lehetett a kónyv. A két teljes
év története nagyon nagy anyag ahhoz, hogy egészében közölhessem, Kiragadok
hát néhány olyan részletet, amely írójukra is és a korra is jellemző.

Radó Polikárp 1933. július 27-én vette át a plébániát. "Régi kedves helyem
ről, az ősi főmonostorból, ahol kilenc esztendőt töltöttem, reggel 8 óra után
indultunk a rendi Buick autón." Az átado bizottságnak tagja volt Nagy Vencel
főszámvevő; ő "gondoskodott a hiányos bútorzat pótlásáról; két nap múlva
megjöttek a székek és az új recamier". Vidóczy Asztrik [ószágkormányzó "a
Janka nevű tehenet három napon belül kicserélte". Különben bérmálás előtt

áll, s ezért takaríttat ja a plébániát és a templomot.

Historia Dornzzs 1933. "A bérmálás szeptember 17-én volt, amely III. Krízosz
tom főapát úr első bérmálása volt. 230 bérmálkozó volt, akiket előkészítettem,

apróbákon begyakoroltarn velük mindent." .
"Szemerkélt az eső. A titkár azt mondja: Oméltósága megfázik, a templom

ban bérmálunk : 230 coníírmandus, + 230 bérmaszülő: 460 személy, technikai
lehetetlenség, felelem én. Míndegy, mondja az esperes is, be kell őket hívni.
(Mert a templomon kívül állottak). Erre én beültem a gyóntatószékbe, s elkezd
tem brevíáriumozní. Az esperes erre azt mondja, küldd ki az embereket, hogya
bérmálkozók bejöhessenek. Én: Ugyan nem küldörn ki a híveimet a templom
ból, örülök, hogy bent vannak - mondom és tovább maradtam ülve. Erre
őméltósága elvesztvén türelmét, rákiáltott a titkárra, hogy ő nem fél, kezdjük
a bérmálást. Szerencsésen el is végezte, és no, nem is hült ' meg, gyenge egész
sége és az aulikus féltés dacára sem."

" ... Még augusztusban rendeztem a szentséges miséket . . . Első pénteken
szentséaes kismísét tartottunk, amit azóta is tartunk. 70-80 gyónó volt, két
év alatt immár 200-300-ra szapórodtak. Nem kis része volt az ünnepélyességnek
ebben, meg hogy· 1933 október óta győri rendtársat hívtam ki délután gyón-
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tatní segíteni: Szígetí Abel tanár urat, novícius társamat, kinek, mivel hono
ráríumot nem adhattam neki, s "Isten fizesse"-ért dolgozott, a tiszteletbeli csa
naki főkáplán címet adományoztarn.

Összel az iskolában borzasztóan bosszantott az illemhely ügye. A kántort
istálló mögött volt ez az árnyékról elnevezett hely. Kft fülke volt: fiúk és
lányok részére. Mindegyik fülkében két lyuk volt, csak mindjárt a deszkapad
lóban és egymástól semmiféle fallal elválasztva nem voltak. Igy tehat mikor
megláttam ezt H. közös köxguaaoldát, a Balkárira gondoltam, de ott is a na
gyobbik mindennapit külön fülkékben intézték el. Elkeseredésemben. ha van
pénz. ha nincs, tüstént csínáltattam egy új, 4 fülkés illemhelyet, cement emész
tőgödörrel, s külön bejárattal fiúknak.

Mert pénze az iskolának, illetve a községnek aztán nem volt! Hátralék a
hitközségí adóból több ezer pengő; a tanítók - méltán - zúgtak. hogy nem
kapnak semmit sem és sok száz pengés hatralékuk van. Hiába: a terményeknek
semmi áruk nincs, az adóteher a szegény nép nyakán égbe kiált!" Elhatározták,
hogy államsegélyért folyamodnak. A panaszokat és a kérvényt deputációval vit
ték támogatást kérve, a Iőapáthoz. Az azonban kijelentette: ,.Jelenle,: ilven ké
relmeket egyáltalán nem tudnak a rninísztériumban teljesíteni." "Mit tehettünk
mást, hazajöttünk és a kérvényt ad acta tettem" - írja a történet végére Radó.

"Méltó a munkás az ő bőrére"

Historia Domus 1934...A már tavaly említett hátralékok a hitközség! adó
ban lehetetlenül felszaporodtak. A tanítóknak egyenként több száz pengökkel
tartozott a hitközség, amúgy is vékony fizetésüknél ez nagy méltánytalanság volt.
Hiszen méltó a munkás az ő bérére, ígymond az Irás, de manap, a mai kereseti
lehetőségek és fizetségek mellett (ló'. napszám 80 fillér, 1 pengő legföljebb) már
a szegényember megelégednék, ha azt mondanák neki: méltó a munkás az
ó bőrére, de bizony azt sem hagyják rajta, hanem lenyúzzák róla. Természe
tes, fára sem volt pénzünk, így hát becsuktuk az iskolát. Megbuktunk: az auto
nóm testületek nem tudnak fenntartani iskolát, ez már most közrneggyőződéssé

vált. A Győri Hírlapban, mint hírt. meg is jelentettem, hogy nyomorúságunk
mtatt február 27-én az iskolát bezártuk. Volt ebben elkeseredés is, mert sem
a főapát úr, sem az állam, sem a megye nem akart segíteni; hiszen igaz, elég
az ó bajuk is. Másnap reggel már megjelent nálam Ringbauer Károly, a kir.
tanfelügyelő segédje és [egyzőkönyvet vett föl, mondván: hozzon minden gye
rek magával egy-két darab fát mindennap, akkor meg van oldva a tüzelés.
Könnyen gondolják ezek a jó magyar bürokraták, nem pedig vezetők: hiszen
ebben a fában szegény faluban nincs fa. Rőzsét, kukortcacsutkát, mákgubót
tüzelnek, meg szalmát. A kemény ádventben eltűzelték néhányan még az 5.1'
nyékszéküket is, meg a kerítést. A gyerekek. ha sürgetjük a fahozást az is
kolába, bizony úgy tennének, mint 1\ világháború alatt, ott lopnának fát, ahol
érik, még a kerítések léceit is letördelnék. A tanítást ú ira március 5-én kezd
tük el. - A lárma különben igen nagy volt az eset körül, mert a ktr. tan
felügyelő." hosszú iratot küldött a főapát úrhoz, amelyben kérte a bűnösök

példás megbüntetését. Erre az esperes kiszállt és azt mondta, szerencse. hogy
őméltósága·nincs otthon, s így az első indulat nem éri őt, No, rendben van,
az esperes szerkesztett egy hosszú apológiát a tanfelügyelő részére. így aztán
.annyí papirost elhasználtunk, amennyi egy heti fűtésre elegendő lett volna."

Részletesen leírja az április 24··i iskolai kirándulás történetét. amelyet az
.zal az elhatározással zár, hogy "hála Isten, csodának számit, de legkisebb ba
leset sem történt. De az is biztos, hogy szekérrel többet ki nem rándulunk."

Huszonegy szekéren ugyanis 180 . gyermeket vitt Pannonhalmára Radó plé
bános, hogy megmutassa nekik az ősi monostort, Rendben is ment minden, a
gyermekek illedelmesen nézelődtek. majd jókedvűen játszottak. "A baj csak
akkor kezdődött - olvassuk a Historia Domusban -; míkor a 21 kocsis a déli
harangszó előtt lement a plébánia majorba, hogya lovakat ellássa. Én a 21
embernek kiutaltam 16 liter bort a konvencióm terhére. gondolva, ez elég is,
meg nem is sok. Am kisült, hogy mialatt mí az istállóktól távol voltunk, em
bereink az istállóban már végsztek a lovakkal. És sajnos, még hamarabb az
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itallal. Itt is kísült: a bor lehet sok, de soha se elég, hátha még nem is sok.
így tehát az emberek felhasználva a bűnre vezető közeli alkalmat, a major
udvarán fekvő központi pincében megkérdezték, lehetne-é még egy .pár deci
bort kapni? Lehet, mondták nekik, de olyan olcsón, mint a plébános úr kapja,
csak nagybani vásárlásnál, azaz legalább 25 liternél. No, összedugták az em
berek az orrukat és kisütötték. vesznek közösen ennyit, a maradékot meg el
osztják, viszik haza, hadd igyék az asszony is. Nem kell mondanorn, igen rö
vid idő alatt elfogyott mínd a 25 liter, mire, tekíntve, hogy vidám kedvük
igen büszkén fokozódott, ujra kértek bort. A huncut vagy korlátolt pincemes
ter azt mondotta, az újabb borvásárnál nagybani ár megint csak akkor lesz,
ha megint 25 litert vesznek. így hát úíra az asszonyra gondolva, újra csak
egy-két kortyot ittak, de sajnos, az asszonyoknak így sem maradt, mert a
25 liter, a második kiadás is lefolyt a garázda torkokon. Egyedül az én ko
csisom, Burkus Antal maradt józan, talán mert Schioppa Lorenzo első magyar
nunciusnak a leomája volt, lévén a pápai követ az ő tizenkettedik gyermeké
nek a körösztapja. A pityókás kocsisok odacsördítettek a lovak nyakába és
kezdtek a majorból vágtatva kivonulni. Schützbach Károly tanító fokossal a
kezében ugrott elébük, mert a legnagyobb baj lett volna, ha a 21 szekér robog
va magv ki a szűk kapun. Utána azonban az úton vége volt minden rendnek. Hintó
mat előzték. egymást előzték. Egy római kocsiverseny tréf'aság volt ahhoz ké
pest. amit itten csináltak. Nyúion le kellett szállni a Hangva kocsma előtt,

azután pedig csak fokossal és kemény szítkokkal lehetett onnan kihajtaní egy
csomó kocsist, akik tán még máig is ott maradtak volna .. ."

Tanítófizetések rendezése, népfőiskola

"Az ősszel végre sikerűlt a tanítói fizetéseket rendezni. November l-től fi
zetésüknek azt a részét is a Központi Illetményhivataltól kapják, amit a hit
község fizet. Nagyon sok aktázásoa és bosszúságba került a dolog, azt hittük,
szeptember l-re meglesz, de még kéthónapi Irka-Iirkába kerűlt. Egy nehézség
persze így is megvan: a tanítók megkapják fizetésüket - dign'um et justum. 
de az állam a hítközségí adóból, amelyet a község kezel, legelőször visszaté
ríti magának ezeket az előlegezett pénzeket. így alig marad dologi kiadásokra,
a szegény pap pedig akkor lát pénzt. ha a jegyző ad. Én pl. július végéig 624
pengő '[árandósúgomból 20 P-t kaptam meg."

"A népfőiskola ügyét jogilag rendezni kellett. Ugyanis ez az intézmény,
amelyet elsőül alapítottak Magyarországon (1919. október l-én alakult. A szer
ző.) nem rendelkezett szabályzattal. Szekeres Bónis az alapító, aki elsőnek kezd
te a modern, német és dán míntán haladó iskolán kívüli népművelést, annyira
tekintélyes ember volt, hogy magától értetődött: ő az intézmény vezetője. No
meg az úttörő utat tör, nem ér rá elméleti szabályokra."

A Historia Domusból kiderül, hogy immár a vármegye is ráébredt a nép
művelés fontosságára, s kiadott eÉ.'Y szabálvzatot, amely a mindenható [egyzőt

kívánja megtenni a közsegí népművelési bizottság elnökének, gondnokának pe
dig az általa kijelölt tanítót. A csanaki plébános ezt az intézkedést nem tartotta
sem méltányosnak, sem célravezetőnek. Bizonyára - és helyesen - azt gon
dolta: mít ért a jegyző a népműveléshez? Mindenesetre megfogalmazott egy
szabályzatot, felvitte a kultuszmínísztérlumba az illetékes ügyosztály vezetőjé

hez, ott kapva kaptak rajta, mert nyilván nagy okosságról. pedagógiai érzékről,

reális gondolkozásról tanúskodó dolgozat volt, elfogadták azzal, hogy Csana
kon a népfőiskola igazgatója a míndenkori bencés plébános lesz. Sőt kijelentet
ték, hogy a Radó-féle szabályzatot mintának fogják használni és ajánlani más
népfőiskolák számára is. Ez a siker, mint pár hónap múlva kiderült, szinte
gondviselésszerű volt.

" ... A népfőiskola jogi létezését biztosítottam, materiális fennállása annál
inkább meg van ingatva." Már a tél folyamán gyanakodott a plébános: mintha
süllyedne a népfőiskola nagytermének mennyezete. Májusban az Allamépítészetí
Hivatal segítségét kérte. Fiatal, rokonszenves mérnököt küldtek ki a szakértői

vlzsgálatra, aki a következő aíorízmában foglalta. össze szakvéleményét: "Ha az
anyagnak esze volna, és tudná a saját törvények, akkor össze kellett volna
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már az egésznek dőlnie," A helyreállításra a legolcsóbb árajánlat csillagászati,
előteremthetetlen összeget, 1830 pengőt tett ki. Szekeres B6nissal felmentek Pest
re, ahhoz az osztályhoz, amelynél a szabályzattal olyan sikerük volt. A népfő

iskolai szabályzat honoráriuma csak egy hetet váratott magára, s ebből decem
ber 16-ra pedig már a renoválás is elkészült.

Rendbehozott templom, rendezett pénzügyek

Historia Domus 1935. "Március 9-17-ig szent mísszíó volt, Csapó Gábor és
Millner Jácint karmelita atyák jöttek 9-én, szombaton, szép hóesésben fogadta
őket a hitközség küldöttsége a vaspályán. Mindennap három beszéd volt. AI
dozás volt 2500, szeritgyónás 1648; gyermekek nem vehettek részt, hogy a fel
nőttek ki ne szoruljanak a templomból, 1650 lakos. Ez nagyon szép eredmény,
persze Barátiból, Gyirmótról, Koronczóról is jöttek.,."

"A missziós atyák nálam laktak és étkeztek. Nagyon jól és jámborul vi
selkedtek. Húst szabad volt enniök: mikor 'egyik napon öreg tyúkot ettünk, P.
Jácint azt hitte, liba, mert 13 év óta nem evett húst szegény. 17-én este óriási,
beláthatatlan tömeg búcsúztatta őket, kendőt lobogtátva és zokogva."

A népfőiskolán ez évben elérték a legnagyobb látogatottságot, A családvé
delmi kurzuson 200 felnőtt vett részt. Erről a Néptanítók Lapja 1935 júliusi
számában ismertetést is közölt. Kultúrbált rendeztek februárban, juniálist júni
usban, a tiszta bevétel 390 pengő volt, amiből megcsináltatta a szabad teraszt,
a víncellérházat, a csatornázatot, s kifestette, kijavíttatta a nagytermet.

Riporter: Acsanaki plébánosilág a későbbi nagy liturgikus inasével voltak,
amelyek alatt mesterré érett, ha bele is fáradt a Iegnehezebb tevékenységbe,
a felnőttekkel való törődésbe. Alkotókészségének és képességének nyomait visel
te plébániatemploma: pótolt benne míndent, ami hiányzott, megújított mindent,
amit szükséges volt. Két példa sok alkotó tette közül: A tehén- és disznólegelőn

álló ún. vörös keresztnek úgy biztosított védelmet, hogy kitermeltette a közel
ben álló akácfákat, ezeknek az árából drótkerítést húzatott köréje, a "corpust",
ahogy Csanakon mondják, az "Istent" pedig győri iparművésszel renováltatta,
s amikor a megújult szoborművet- felszentelte, 600 hivő vette körül. Hitközségét
:2390 pengő adósság nyomta, amikor plébános lett, ennek évi kamata 200 pengő

volt. Az adósságnak megfelelő összeget megkapta állarnsegélyben. viszonzásul
pedig Ménfócsanak községnek ajándékozta a' hitközség tulajdonát képező "öreg
temetőt", amelyből községí temető lett. Tucatnyi egyházi és állami felettes
hozzájárulását kellett ehhez a művelethez előzetesen megszerezníe. De sikerült.
Talán ez volt plébánosi "mesterrnunkája". Utána visszatért a katedrához, 1935.
augusztus l-től a győri bencés gimnázium hittanára lett, majd hamarosan Bu
dapestre került.

Vallomás Cap-Town-ból

Riporter: A Kossuth Kiadó 1975-ben Memento Mag1larország 1944. címmel
könyvet, jelentetett meg, amelyet a Nácizmus .. űldözötteinek Bizottsága szerkesz
tett. Ebben egy beszámoló A pannonhalmi menedék címmel elmondja, mílyen
hatalmas segítséget nyújtott az ősi monostor az üldözötteknek. 1944 őszén, még
a Szálasi puccs előtt Kelemen Krizosztom főapát szerződést kötött a Nemzetközi
Vöröskereszttel. ennek értelmében Pannonhalma a szervezet védelme alá került.
Az itt létesített Nemzetközi Vöröskereszt állomáshely vezetését Brunschweiler
Benedek svájci fiatalember vállalta. Sikerült kapcsolatba lépnem Brunschweiler
rel, aki jelenleg Cap-Town-ban él, s készségesen megklildötte beszámolóját azok
ról a nehéz időkről, amelyekben Radó Polikárppal együtt Pannonhalmáért dol
gozott, és itt tért át a katolikus hitre.

Brunschweiler Benedek levele: "Hálás köszönet leveléért. Örülök, hogy ír
ni készül az én kedves barátomról, Pólíról, Sajnos, emlékeim olyan régiek,
aligha hiszem, hogy úgy és azt tudom belőlük elmondani, amire Ön számít
és amit Ön vár tőlem.
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Megkísérlem mindenesetre: Barn Frlgyestől, a Nemzetközi Vöröskereszt Bt
zottság delegátusától kaptam a megbízást, tegyek kísérletet menekülttábor lé
tesítésére Pannonhalmán. Kapcsolatkeresés közben ismerkedtem meg Páter Po
likárppal, aki készségesen vállalkozott arra, hogy elkísér. Ön épp úgy tudja,
mint én, milyen elragadó és szellemes társalgó volt Polikárp atya, s így azt
is, hogy már .ez az első utazás vele élménnyé lett számomra. Ez volt életem
ben a legelső eset, hogy személyes kapcsolatba kerültem katolikus pappal,
éreztem, hogy egészen új és ismeretlen világba kezdek belekapcsolódni. Az uta
zás akkoriban nem volt éppen veszélymentes, de baj nélkül érkeztünk meg
Pannonhalmára, ahol hamarosan megismerkedtem Kelemen Krizosztom főapát

tal s több bencés páterrel. Számomra mínden új volt, és feszélyezett az idegen
környezet, Polikárp atya azonban atyai szeretettel törődött velem, kisérömmé
szegődött. Nagyon jól éreztük magunkat egymás társaságában, látogatásokat tet
tünk más pátereknél. akikkel szintén jó barátságba kerültem. Sorra jöttek ké
sőbb a kolostor vendégei, s a már akkor ott élő néhány menekülthöz csatlakoz
tak. Polikárp atya egyáltalán nem csinált propagandát a katolikus vallásnak,
amikor azonban észrevette érdeklődésemet, megtett annyit, hogy megmagyarázta,
mi a breviárium, és mí a misszálé. Ilyenformán megértettem It szentmisét és
figyelemmel tudtam kísérni a szent imádságokat. Senki sem biztatott. senki
sem bátorított arra, sem a főapát, sem a szerzetesek közül senki, hogy térjek
át a katolikus egyházba. Bár a keresztényi szeretet, amelynek elevenségét meg
tapasztalhattam mindazokban az urakban, akiket megismertem, kedvező légkört
teremtettek a konverzió számára, megtérésemnek tulajdonképpeni és mély in
dítéka a gregorián kórus volt, amely lelkem legmélyéig hatolt, azután a titkok
kal teljes liturgia a csodálatosan szép kolostortemplomban, végül pedig gyengéd
éhség ébredt bennem valami megmagyarázhatatlan után, amit ott megtalálni
reméltem .,.

A feltételes keresztségben Póli részesített, a bérmálás szentségében pedig a
főapát úr. Mindez már tartózkodásom vége felé történt. A vészes, háborús idők

sűrgettek. oktatásról, hittantanulásról szó sem lehetett. fgytörtént, hogy ka
tolíkus lettem, anélkül, hogy teljes részletességgel tudtam volna, mít vallok,
mit hiszek, mégis tudva tudtam, hogy megtaláltam, amit oly régóta, egészen
öntudatlanul kerestem.

Látja, magamról írok, s nem Polikárpról. Pedig nem 'akarok elhallgatni
róla semmit, hiszen míndíg, mindenben mellettem állt. Vele együtt kerestük
meg a Todt szervezet (vagy esetleg Speer szervezetnek hívták akkor?) vezetőit,

sőt az illetékes német hadseregparancsnokságot is, amelyek erődítménnyé akar
ták átépítení Pannonhalmát. Segített nekem a tárgyalások során, a számos
hivatalos, s nem is olyan nagyon hivatalos látogatások során, amelyekben rész'
kellett vennünk. O volt a jobbkezem tökéletes német nyelvtudásával. derűsen

jóságos modorával, mérnökíen pontos helyszíni ismereteivel, már ami a kolos
tort illette, belül és kívül és körös-körül. Kifogyhatatlan volt szórakoztató tör
ténetekból, barát és ellenség, jóakaratú és rosszakaratú emberek számára egy
aránt, és segített szembenézni gyakran nagyon is .szornorú újdonságokkal. Az ó
életigenlő szernélyisége a nyugtalanító és veszélyes eseményeket számomra iz
galmas kalanddá változtatta át, amelynek súlyos és komor fordulóin is átsegí
tett bennünket az ő emberségének humora és meleg derűje. A teljesség kedvé
ért meg kell [egyeznem, hogy nagylétszámú kollektívával dolgoztam együtt, szá
mos bencés szerzetes, mondhatni mindenki, aki tudott s akire akár a legkisebb
poszton is szükség volt, segített a nagy munkában, hogy Pannonhalma nem
zetközileg védett területté legyen, s a tetőzetére felkerülhessen a légitámadások
ellen is védő hatalmas vöröskereszt. Igen sok munkás kézre és okos fejre volt
szükség, hogy megoldjuk a nienekültek elszállásolásának és ellátásának nlllgy
feladatát."·

.. Az emlékezés második részét következő számunkban kOdljlll::.
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