
veszí tik el lábuk aló l a talajt. Mint a feltámadás tanú i, elmennek az akkor is
mert világ minden részébe , hirdetik a feltámadottal, és szolgálnak nekii em
bertestvéreikben . A felt ámad t Jézussal való élményei kben annak bizony ságát
és igazolását látják , hogy a sors hatalma, a halál zsarnoksága megtört, elve
szít ette mérge s fullánkját, nem kell t ehát többé féln i tőle . Felejthetetlenül
foglalja össze Pál aposto l a történtek lényegét egyetlen mark áns mondatban :
"A régi megszű nt, valami új valósult meg " .

A hitvallás és tanú skodás nem marad pusztán érzelmi és érte lmi sík on.
Meg indu l a világra szóló és a világot megváltoztató missziós tevék enység. A
világtörténelme t ezentúl húsvét hajnal ának látjá k. Az embernek nem szabad
többé elcsüggednie. Az " e rősség ek és a hatalma k" éreztetik ugyan befo lyá
sukat, de többé nem az övéké az utol só szó. A remén ység nem ügyetlen tapo
gatózás és próbálkozás többé, hanem húsvét perspektívája. Ebből és efelé
irányul a h ívő keresztény minde n törekvése. "Ahol világos an fel'ismer jü k, hogy
a halál hatalma megtört, ahol a feltámad ásban megvalósu lt új élet csod ája
belevilágít a halál világába, ott nem kív ánják az emberek a rég i élet örö kké
valóságát ; ott elfogadják ettől a fö ld i élettől azt, amit az éppen ad : . . . fontosat
és kevésbé fontosat , jót és rosszat, örömet és fájd alm at . .. Ahol azonban még
a halálé az uto lsó szó, ott szövetk ezl k a haláltól való félelem egy dacos maga
tartással. Ahol a halálé az uto lsó szó, ott a t öldt élet minden , vagy semm i"
(Dietrich Bonhoeffer, Eth ik, 22. o.).

A nyitott sír hasad ékán, amelyet Kr isztus keresztje és feltámadása vágott,
az újj ászervez ett életnek és benne a megváltó szeretetnek végtelen sodró
folyam a nyom ult és nyomu l be a világba. - Ez húsvét és a húsvétban való
hit : nA rég i megszűn t, valami új valósul t meg" . Németh József

NE FELEDKEZZONK MEG RÓLAI
ötven évvel ezelőtt költözött az Úrhoz Torma testvér

A budakeszi temető csak néhány lépésnyire van a település központjától,
a templomtól , a tanácsh ázát ól és a pl ébániát ól. A volt Zárda-lakola mögött
terül el és terjeszkedik a " hol ta k udvara", általában szépen ren<Jbentartott
síremlékekkel. Ha az embernek ideje van körül tekintésre, felle lheli az egyik
főút közvetlen-közelében, egy fehérkérgű nyárfa mellett, a messziről ta lán nem
különösen feltűnő, de közelebbrő l mégis elütő siremléket. A rnük ö oszlopra
nem a megszokott feli ratot v ést ék. hanem egy hosszabb szöveget : "A kereszt
szilárd fa , jól lehet abba kapaszkodni." Majd , mintegy életprogramul : " l: letem
ne legyen egy ifjú szomorú hervadása, hanem Jézusba jegecesedése." I:s fö
lött e a név és évszám: TORMA KÁLMÁN S. J. 1914-1 937. A másik rendkívül i
ezen a sí ron, hogy télen-nyáron mindig virít rajta virág , koszorú ; még ötven
év után is akad valaki, vagy akadnak valak ik, akik szívében ott él a kegyelet
és hála, és erról folytono san bizonyságot kívánnak ten ni.
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Nem, nem rokonok ról van szó. Hiszen a fiatalember, kinek emlékét ez a
sírkő őrzi, édesapját kisgyermek korában elvesztette, testvére nem volt, édes
anyja is már közel két évtizede halott. Ki volt tehát ez a huszonkét és fél évet
megélt f iú, hogy f é I é v s z á z a d u t á n is él még emléke sokak szívében?

Most, halála OTVENEDIK FORDULÓJÁN , erre próbá lunk néhány sorban
felelni.

A Mecsek déli lejtőjének egy kedves, szép völgyében feksz ik Kóvágószó
lös : itt született Kálmán, 1914. május 29-én. Édesapja gazdálkodó ember volt,
de nem sokáig örülhetett k;ics i fiának, mert két hónapra rázúdult Európára az
első világháború. A családból is elragad ta a kenyérkeresőt , hogy majd tejlő

véstől testileg-szellemileg megrokkanva térjen haza, és néhány év múlva, a
háború áldozataként, alig harminc évesen távozzék az életből. A kics i gyer
mek, Kálmánka, rendk ívül eleven, a gyermekkor minden örömét élvezni akaró
kisfiú érezte édesap ja hiányát, hiszen második elem iben , talán első önálló
fogalmazása gyümölcseként ezt írta kis irkájába: "Vida Mária, özvegyné, Tor
ma Kálmán, árvagyerek."

Az édesanya biztosabbnak látta életv ite lét és gyermeke jövőjét, ha vissza
tér szülőfalujába, a Pécstól húsz kMométernyire fekvő Szentlór.incre. Itt járta
Kálmán az elemi iskola öt osztályát ; felfigyelt rá a falu plébánosa , és rábeszél
te a fiú édesanyját, hogy adja be a kisf iút a pécsi ciszterciták g imnáziumába.
Igy lett Kálmánból bizenegy évesen gimnazista. Elein te mindennap vonattal
tette meg az utat a városig. Amikor négy éwel később édesany ja a nagyobb
kereset reményében először Pécs-Bányatelepre, majd a Pécs városa közvetlen
közelébe fekvő Rácvárosba költözött, onnan járt a f iú mindennap iskolájába.
Kálmán nem volt mintadiák. Vidámsága , életszeretete sokszor szertelenségbe
csapott át , de osztálytársai és tanára i becsülték a nagy mókamestert, mert
alapjában véve rendkívül becsületes és szolgá latkész fiú volt.

Otthon a dolgok egyre rosszabbra fordultak, és kétségessé vált, hogy Kál
mán folytathatja-e gimnáz iumi tanulmányait. Ebben az időben a tizenötéves
kamasz csodá latraméltó elszántságról , lelki és nem utolsó sorban fizikai ere
jéről tehetett tanúságot. Mint sokan mások, ezekben az években nálánál gyen
gébb tehetségű vagy éppenséggel lustább diákok instruálásával tartotta fenn
magát, de mivel ez a " kereset" is kevésnek bizonyult, a vakác iót kénytelen
volt kemény munkával eltö lten i. Gyakran járt k1i , főként hétvégeken, szeretett
nagyanyjához Kővágószólósre; nem klr ándulrtt, hanem ott megragadlJa a kapa
és ásó nyelét, vállára vette a nehéz permetezógépet, megrakta a szekeret,
hogy valamiképpen segítségére legyen nagyanyjának. 1931 júniusában , hogy
anyagi gondjain segítsen, munkát vállalt a tég lagyárban. Eleinte könnyebb
munkát végzett, de később , hogy keresete nagyobb legyen , beállt a sorba
talicskázni. Mindig vidám természete, s kifogyhatatlan ötletgazdagsága, hogy
másokon , a gyengébbeken segítsen. hamar kedveltté tette őt csaknem vala
mennyi munkatársa előtt, és később is a legnagyobb szeretettel és megbe
csüléssel gondoltak rá.
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Közben lelki élete egyre mélyült. Az évi szok ásos iskolai lel kigyakorlatait
mindig komolyan végezte, egyre nagy obb vonzóerőt gyakoroltak rá a jezsuita
atyák, akik az akkortájt megépült gyönyörű Jézus Szíve (Pius) templomban
egyre erőteljesebben kapcsolódtak be Pécs város lelkipásztori munkájába.
Kálmán szívesen járt oda szentbeszédekre, különben is lakása e tem plom
köze lében vo lt. Közben a ferences Nándor atyának, gyóntatójának veze tésével
komolyabb és rendszeresebb lelki életet kezdett éln i. A jezsuita atyák közül
különösen a Pius Kollégiu m akkori rektora, P. Somogyi J enő volt rá döntő

hatással. Az ő tü zes és átélt préd ikáció i megérlelték benne az elhatározást,
hogy ő is jezsuita lesz . 1932 öszén jelentkezett P. Somogy)nál, aki kedvesen
biztatta, könyvekkel látta el , és így egy re jobban megerősödött elhatározásá
ban . Kimondhatatlanul boldog volt, amikor 1933. június 21-én, Szent Alajos
napján, az éppen péc si hivata los látogatáson levő akkori tartományfőnök, P.
Bíró Xavér Ferenc személyesen közölte vele, hogy felvette a Jézus Társaság
ba. I:desanyja anyagi he lyzete is ném ileg rendeződött, s így nem volt aka
dálya, hogy 1933. aug . 19-én a Jézus Társa ság magyar rendtartománya újonc
házában, a zug ligeli Manrézában, megkezdhesse szerzeteséle tét. E sorok író ja
tanúja volt annak a jelenetnek, amikor a Manréza utcajának a végén bekanya
rodva , megpill ant otta az impozáns épületet, hogyan tette fe kis motyóját,
hogyan tárta ki két karját, és kissé patetikusan , de egészen őszintén így ki
áltott fel : "Hála neked, Istenem, hogy idáig eljutottam l"

Az a világ , melybe Kálmán sz íve vágyát követve be lecsöppent, a megé rtő

szeretet világa vol t. Első pillanattól kezdve igen-igen jól érezte magát. A no
vic iátus szükséges fegyelme, a napot megfelelően széttördelő nap i foglalkozá
sok számára nem je lentettek külön gondot. A fizika i mun ka, mert ilyen is akad t
rendszeresen, meg egyenesen fe lviod ította : akár ta licskázásr ól. akár folyosó
felmos ásró l, akár rántás keverésrő l volt szó ; neki semm i sem volt nehéz , sem
mi sem vo lt sok. Az Úr Jézus iránt i szeretete, hivatástud ata, önmagát min
denestü l oda adó szép szándé ka természetesen elmélyü lt , tartalmat és mél y
séget kapott a november 13-án, Kosztka Szent Szaniszló ünnepén kezdődő

harmi ncnapos le lkigyakorlato kban. Jóföltátelei között egyképpen szerepelnek
a hibá i ellen való küzdelem eleme i, a szerzetesi fog ada lmak elmélyítésére
tett elhatározás, valam int a magát áldozatul fölajánló vágya kozás. Nem tudjuk,
ekkor sej tette-e már, hogy az Úr, nem is olyan nagyon soká ra szaván fog ja.

A belső béke , a megé lt he lyénvalóság útj a kanyart vet t. A Golgota felé
kanyarodott. Csodálkozva, értetlenü l, - s vall juk be - kíss é megbotrán kozva
szemlétt ük testvérünk nagy elszántságát és vágyakozását a vezeklő és magát
mindenestül áldozattá tevő életforma után . Csak az okos és megf ontolt elöl
Járól lr ány ftás tartotta féken Kálmán testvé rüok e nagy-nagy kívánságát . . .
De aztán kanyargóssá vált az edd ig i egyenes út. Nem hirtelen, lassacskán. Egy
éjsza ka vért hányt. Sokat. Ezt észlelve, készült ha lálára. Aztán minden ren
deződn i látszott . Még az orvosi vizsgálat is megnyugtató volt. Készült az emlé
kezetes májusi próbaprédikáoiójára. EI is mondta szokatlanul nagy érdeklő-
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dést keltve. De valahogy súrúsödött körü lötte a levegő . Nem értették meg. Az
a szüntelen lángolás, a vezek lésben való szertelenség re törekvés nem normá
lis. Szenvedett emiatt. Ez is előkészület vo lt az elkövetkezőkre .

1934. július : nagyvakáció. Torma testvér már csaknem állandóan lázas. A
naplója is vall : " Rosszull ét, állandó magas láz. Köhögés. C, édes Jézusom,
meddig szolgálhatlak még hiven? . ..•

Július közepén már a betegteremben van. " Meghalok? Nem halok? Mindeg y.
Szeretném soká vinn i a keresztet."

Még egy kis huzavona (nincs hely a szanatór iumban), és 1934. augusztus
28-án reggel bevonul a budakeszi Erzsébet (ma Korány i) Szanatóriumba. hogy
onnan majd közel 30 hónap ig tartó csaknem szakadatlan szenvedésben meg
edzve, átadhassa életét Annak, akit oly nagyon szeretett.

Ami itt végbement, azt jellemezze a kezelőorvosa, aki barát jává, csodáló
jává lett. "Ha valaki Torma testvér közel hároméves betegségének, a hosszas ,
hidegrázástól és borzongástól gyakran kisért lázas állapotnak, az általános
rosszullétnek, a kétoldalt erőltetett légmellkezelésnek, több, mlnt hatvan töl 
tésnek és összesen harmincnégy ízben végzett, néha órák ig tartó mellkascsa
polásnak és mellkasmosásnak a szenved éseit nehezen tudná elképzeln i, 
gondoljon csupán a beteg közel hetven napos agón iájára, amelynek folyamán
a nap minden órájában többször kínozta olyan fulladási roham , hogy ő ls és
orvo sai is percekre sem becsülték életét - akkor némi enyhe fogalom-félét
nyerhet magának arról a test i szenvedésről, amit ez a törékeny kis test, de
rninden tekintetben nagy szív, oly türelmesen elviselt. "

Ime, ez volt az "a keret" , melyben testvérünk folytatta életét. Közben , bár
a eest egyre gyengébb let , a lélek a kegyelem hatására mindig erős maradt.
A harmadféléves szanatórium i tartózkodás, mely Tóth Arpád szavaival való
ban "a múltnak háttal , és a halállal szemközt" folyt le, nem nélkülözte az
..eseményeket". Elesettségében általában korán kelt , hogy lehetőleg húsége
sebben elvégezze lelki dolgait. Az étkezések - egyre fokozódó étvágy talan
sága miatt - egyre kinosabbá váltak . Jól tudta, hogy a szeretet igaz i próbája,
mely "hasonló a főparancs elsejéhez" , a második, a fe lebaráti szere te t, ezt
t elt e kifogyhatatlan ötletességgel, sokszerúen, áldozatosan mindaddig, mig
csak fiz ika i erejéből t ellett . Senkit sem zárt ki tevékeny, segítő szeretetéből.

Végigjárta a betegeket, az újaknak bemutatkozott, a rég iekkel eltréfá lkozott ,
és egy-egy látogatása után a belőle sugárzó hit , bizalom és a kifogyhatatlan
humor valósággal új színt, új erőt öntött a betegekbe. Megsejtették áldozatos.
istenszerető lelkét.

"Nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem - Irja az egyik szemtanú, aki
betegtársa volt - , hogy meg ne fogja az embereket, búnösöket, minden val
láskülönbség nélkül. A haldoklók mellett gyakran ott volt. Füzetében kilenc
venhat nevet jegyzett föl , akiknek halálánál jelen volt, és segítette őket a
végső küzdelemben. A szenvedéseket bámulatos türelemmel viselte. Másokért
szenvede tt. Tudom, hogy minden töltése, csapolása valakiért ment az ,ég i
postahivatalba'. Allandóan jókedvú volt: nem tudott savanyú arcot látni maga
körül. Amerre járt , szórta az örömöt és a vidámságot. Kapcsolatunkat egy
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Móra~dézet iJluszt rálhatra: ..Köszönöm , hogy kezed kinyújtottad felém, árnyául
elfogadtál sugárzó életednek."

Volt, aki nem helyeselte azt a folytonos nyüzsgést, túlzásnak, oktalanság
nak tartotta, hátráltatja gyógyulását, ez az oka, hogy nem tud felépülni. A ke
zeló fóorvosnak azonban más volt a véleménye : ..Ha az erkölcsi bajokon nem
segithetett volna, az még jobban hátráltatta volna gyógyulását.·

Közben bekövetkezett az, amit ó maga ..a legnagyobb fájdalomnak" neve
zett. Féléve már a rendházon kivül tartózkodott, s ez az egyházi törvény sze
rint egy szerzetes számára csak külön szentszéki engedéllyel valósItható meg.
De az ilyen engedélyt, - újoncról lévén szó - Torma testvér nem kaphatta
meg; az elöljárója kölelességszerüen közölte vele, hogy hivatalosan nem tagja
többé a Jézus Társaságának. Ugyanez történt ismertebb novicius-társa, Kaszap
István esetében is. Nem, nem roppant össze a h ír hallatára, de fájt, nagyon
fájt neki. Karácsonyra Irt levelében képet ad belsó életéról.

..Igen, mostanában a lelki szenvedések mellé (a Társaságból való elbocsá
tás) az Úr adott fiz ikai fájdalmakat is bóven, ó, de ugyan mindegy, hogya ke
reszt fája milyen fából készült , a fontos az, hogy kereszt és az isteni Sziv mu
tatja meg azt nekünk. Szeret , ó, nagyon szeret az édes Jézus . Boldog vagyok,
és nem cserélnék senk ivel. Örüljünk a köztünk megjelenó Istennek, aki meg
tanitott engem, hogy elevenen rothad va is égbe nézzek, sót kívánni azt, amit
O választott, hogy bennünket megváltson a kereszttel .. ...

1936 augusztusában már érzi , hogy nincs segItség. Öntudatosan készül a
halálra . Nem akarja, hogy édesanyját a váratlan halálhir megszomorItsa, ezért
levelet Ir neki: ..Úgy érzem, hogy soká már nem birern. Az elsó komolyabb
krach végez velem. Úgy gondolom, hogy a jó lsten már megelégelte a sok
szenvedést, és hagy egy kics it pihenni. ~n már nagyon vágyom az ég után.·

Október 30-án ezt jegyzi be naplójába : ..Kezdód ik nekem ls!" ~s átköltözik
bámulatra méltó apostolkodásának szlnhelyére, az elkülönltóbe. Szivében él
a bizonyosság : innen aztán élve nem viszik el többé . Ezután tömör helyzet
képet ír kis füzetébe :
Nov. 3.: Harminc látogató. Apostoikodom.
Nov. 4.: Készülök a halálra. Örömmel. Csapo lás.
Nov. 10.: Rendkivüli szenvedés .
Nov. 21.: Megajánlom magam tel jes áldozatul , bármilyen szenvedésre.

~s aztán még egy hallatlan nagy öröm a földi életben . A rend általános fó
nöke, a közvetlen elölj árók kérésére, engedélyt ad, hogya nagybeteg testvér
letehesse az ún. ájtatosság i fogadalmakat, ez biztoaltja számára, hogy mégis
a Jézus Társaság tagjaként halhat meg. November 23-án került sor a fogada
lom let ételére. Ezután az Irásbeli vallomás : ..A jó lsten segitségével már el
szakadtam rntndentöl. O seqltett azzal, hogy betegséget küldött rám. A VILÁG
MOST MAR TAvOl All TOLEM. Most, hogy itt a vég, jól össze kell szedni
magam. Néha rettenetes fájdalmaim vannak . O, miért is nem tudok már meg
haln i!? "

De lsten szent lelke még formá lni akarja ezt a lelket, hogy egészen kiég
jen, és semmi salak ne marad jon benne . .. , ~s ez a kegyelemtől immár át-
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meg átizzftott lélek nem mond ellent. Ime, mintegy végső vallomásként írja
naplójában : ,,~Issé megrokkanva, hajlott háttal, horpadt mellel, féttüdóvel , de
örömmel és szinte büszke öntudattal viselem magamon Jézus szenvedéseit
egész a sírig . Tudom, hogy az okos lsten testileg összetört, és mintegy nyo
morulttá tett , de lelki leg nem fogok összeroppann i, ha velem lesz az O kegyel
me. Nem zúgolódtam soha, hanem örültem a sok kegye lemnek, mellyel lsten
elhalmozott ..."

Aztán már csak néhány rövid, de sokatmondó bejegyzés :
Dec . 2.: Sok szenvedés.
Dec . 5.: Lelki kínok.
Dec. 6.: Fulladás.
Dec . 7.: Hendklvüli lsten-közelség. Igaz f adventem van .
Dec. 14.: A fóorvos úr megmondja, hogy nemsokára meghalok . Majd megö lel-

tem.
Dec. 20.: Sose hittem, hogy ennyire szeret az lsten.
Dec . 21.: Agóniát álltam ki. Ó, 'i rgalom! Alig bírom ki. Szeretlek most is.
Dec . 28.: Nagyon elhagyatva érzem magam . Tehetetlenül fetrengve sebe immel ,

Iu ldokolva. oxigénnel. Rettenetes nehéz szenvedés. Fulladás.
Dec . 29.: Szeretni, szenvedni, meghalni.
IOs az utolsó bejegyzés mégis:
Dec. 31.: Te Deum. Siess már. Hála, ezer hála, Jézusom, töméntelen kegyel

meidért.
IOs még öt hét hátra volt. Közben többször is elimádkozták alélekaján lás

imáját: "Indulj, keresztény lélek." 1937. február 2-án még szeretett elöljárója
megáldoztatta, és ezzel búcsúzott tó le : "Testvér, ha jön az Úr, ezzel köszönt
se : Jöjj, Uram, Jézus!" Másnap már nagyon csöndes. Kezében a feszület és
a rózsafüzér. Nincs a közelében sen ki. Nem fogják a kezét , nem törli k a halál
verejtéktói gyöngyözó hom lokát. Magányosan hal meg, mint Ura és Mestere
a kereszt maqass áqénak magányosságában, 1937. február 3-án, este fél ki lenc
órakor. Most ötven éve. A. P.

EGY FELM~R~S TANULSÁGAI

A Róma i Püspöki Szinódus ez év végén a világ iakról fog tárgyalni. Az el ö
készító bizottság elküldött a világ püspökeinek s fontosabb katobkus intéz
ménye fnek egy dokumentumot, amely összefoglalja a II. Vatikáni Zsinatnak a
világiakra vona tkozó tan ítását, az azóta megtett lépéseket valamint a fe lme
rült nehézségeket. A fejezetek végére kérdéseket is csa toltak azzal a céllal,
hogy előmozdítsák a további munkálatokat és az anyaggyüjtést. A beérkező

válaszok és kiegészítések alkotják majd azt a szöveget, ame lynek alapján a
szinódus atyái megkezdik tárgyalásaikat. "Olyan a szinódus témája - olvassuk
a harmadik pontban -, hogy az arra való felkészülés céljából igen hasznosnak
tünik, ha a helyi egyházak (fóleg a tapasztalatokra vonatkozólag) átfogó fel
mérést végeznek a világiak között.·

Különböző oko k akadályoztak edd ig abban, hogy ilyen átfogó kutatásokat

85




