Aki két bottal járva is ügyeket intézett
Utolsó útjára kísérték dr. Zakar Ferenc Polikárpot, a Ciszterci Rend
nyugalmazott generális apátját
Megtelt a zirci bazilika hívekkel és az elhunyt szerzetes előtt tiszteletüket tévőkkel
szeptember 24-én, hétfőn. Erdő Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti
főegyházmegye érseke celebrálta azt a misét, amelyen végső búcsút vettünk a
Zirci Ciszterci Apátság nyugalmazott főapátjától. Több százan imádkoztak dr.
Zakar Ferenc Polikárp lelki üdvéért.
Jugoszlávia területén látta meg a napvilágot, ezért kisebbségi helyzetben nőtt fel.
Újvidéken kezdte középfokú tanulmányait, de az érettségit már Baján tette, a
ciszterciek gimnáziumában. Szerzetesi fogadalmát követően hamarosan elhagyni
kényszerült az országot a szerzetesrendek feloszlatása miatt. Rómában folytatta
tanulmányait – ismerhettük meg a példás életút első állomásait.
Sok feladat hárult rá: tanult az egyetemen, közben intézte a rendi ügyeket,
önzetlenül dolgozott a magyar egyház ügyéért is – mondta Erdő Péter. Segítette az
apostoli szentszék munkáját, „külső és belső önzetlenségét sohasem veszítette el,
áldozatosan és szeretetből fáradozott az egyházért, ötletesen, nagy műgonddal és
hozzáértéssel”. Közben segítette és bátorította a Rómában tanuló, vagy zarándokként
odavándorló papokat – tette hozzá.
Megtudtuk, hogy személyes, lelki tanácsadással papokat, gépkocsik százával pedig
nagyon sok mindenkit segített Zakar Ferenc Polikárp. Amikor 1985-ben a Ciszterci
Rend generális apátjává avatták, ő volt a másik nagy magyar szerzetes, akire egész
rendjének vezetését bízták. Hazatérése után sokat tett a rend újjászületéséért.
Közrejátszott abban, hogy a ciszterci középiskolák ma ismét tekintélyes, nagyra
becsült intézmények.
Erdő Péter bíboros a nyugalmazott szerzetes életének utolsó éveiről is beszélt.
Elmondta, sok betegségtől szenvedett, két bottal járt, mégis ügyeket intézett. Idén
szeptember 6-án még részt vett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fennállásának
huszadik évfordulóján. Tanúja és részese volt az egyetem kialakulásának,
fejlődésének.
„Fizikai szenvedései ellenére mindig látszott rajta, hogy a lélek és a szellem
erősebb benne a test korlátainál” – mondta a bíboros, majd másokat idézve hozzátette:
egyedülálló belső tartása volt. A Zirci Ciszterci Apátság egykori nyugalmazott
főapátjának élete végéig voltak tervei, az utolsó pillanatig dolgozott Richelieu
bíborosról szóló nagy, tudományos munkáján.
„Polikárp atya szenvedéseiben Krisztushoz kapcsolódott” – hangzott el a
szertartáson. Szent Máté evangéliumából idézték Jézus hívó szavát: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek”.
Végül a hívek nevében is kérte a misét celebráló pap a „Jó Pásztort”, hogy vezesse
el Polikárp atyát a boldogság, a világosság és a béke országába.
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1930. június 8., Ókér (Újvidék mellett) *
1940–48. középfokú tanulmányok, érettségi
(Újvidék, Baja)
1948. augusztus 29. szerzetesi fogadalom
1950. szeptember 6. az ország elhagyása, ‐
tanulmányok Rómában (Szent Anzelm Pápai
Egyetem)
1955. szeptember 4. pappá szentelés
1956–1985. a rend Rómában tanuló
növendékeinek magisztere
1960– egyetemi tanár
1969–1972. kánonjogi tanulmányok (Pápai
Lateráni Egyetem), doktorátusi vizsga
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1981. február 9. az Apostoli Szentszék kinevezi a
Pápai Magyar Intézet Vigilancia Bizottságának
tagjává
1985–1995. a Ciszterci Rend generális apátja
1996. március 15. a Zirci Apátság apátjává
választják
1996– a Pázmány Egyetem tanára
2000–2008. a Zirci Ciszterci Apátság főapátja
2008–2010. a zirci apátság adminisztrátora
2009. a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro
Pedagogia Christiana‐díjat adományoz a részére
2011. megkapja a Magyar Köztársaság Érdemrend
Középkereszt a Csillaggal (polgári tagozat)
kitüntetést
2012. szeptember 17. †
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