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„A karácsonyt nem kell kitalálni, a 
karácsony készen van, nem megte-
remteni, hanem megélni kell” – vallja 
Kémenes Lóránt Zoltán kolozs-do-
bokai főesperes. A kolozsvári Szent 
Mihály-templom – sokak által bece-
nevén Lóripapként emlegetett – plé-
bánosa a Krónikának adott interjú-
ban hangsúlyozta: a csendre való 
vágyakozás bennünk van, csak el kell 
fogadni Jézus meghívását és „lenéz-
ni” az Istent.

 » PAP MELINDA

– Papként ez a 19. karácsonya, egy meg-
változott világban. A felgyorsult életvitel az 
adventi időszakra is rányomja a bélyegét, 
holott ennek az elcsendesedésről, elmélyü-
lésről kellene szólnia. Képes egyáltalán a 
mai ember erre?
– Az ember képes. Kapott egy olyan képes-
séget, amivel ha él, ez nem jelent gondot. 
Viszont évente október vége felé olyan ví-
rus üti fel a fejét, ami heveny lázzal jár. El is 
keresztelték: karácsonyi láz. Aztán decem-
ber 25–26. körül minden ellenszer nélkül, 
egyik másodpercről a másikra mindenki 
kigyógyul. Majd jön egy gyors lefolyású 
szilveszteri láz. Ezt ki kell feküdni, és na-
gyon fáradtan el lehet kezdeni egy új esz-
tendőt. Otthagytunk egy csomó mindent a 
múlt évből, amit hamar be kell hozni. Nya-
kunkon volt a karácsony, pedig a szívünk-
ben kellett volna hogy legyen – elkezdünk 
ilyen közhelyeken bánkódni. És már az 
sem mozgat meg, hogy a keleti keresztény-
ség január 6-án ünnepli a karácsonyt, és jó 
volna kicsit visszanézni. Még megy a Neo-
ton Família dala, hogy miért nincs minden 
áldott nap karácsony. A fene akarná. Ki-
csit skizofrén helyzetben vagyunk, kell is, 
de már unjuk is. Túl kell lenni a legújabb 
sálon, sapkán, kesztyűn, a megfelelési 
kényszert is kompenzálni kell, és szívünk 
szerint elvonulnánk valahova csendben. 
A csendre való vágyakozás bennünk van, 
csak a sok sallang, ami rárakódott, meg-
felelési kényszert hoz, egy lázas állapotot, 
amit ki így, ki úgy kezel, kinek mi a para-
cetamolja. Valamilyen módon mindenki 
túléli. De nagyon kevesen élik meg.

– Mit tehetünk azért, hogy megéljük? Hogy 
ne a nyakunkon legyen a karácsony, ha-
nem a szívünkben?
– A szívünkkel kell élni. Az agyunk folya-
matosan dolgozik, mindent ki kell találni. 
A karácsonyt nem kell kitalálni, minden 
készen van. Nem nekem kell megteremte-
ni, mert a karácsony nem az enyém. Volt 
egy édes beszélgetésem egy fi atal párral, 
keresztények mindketten és élik is. A lány 
kérdezte a fi útól: na, mi lesz a karácsonyi 
ajándékom? Erre a fi ú elkomorodott és 
komolyan válaszolt: ne haragudj, úgy tu-
dom, Jézus születésnapja van, nem a tiéd. 
Ebben látom a kulcsot: megérezni, kiről 
is van itt szó. Mert ha egészségesen élem 
meg, nem vagyok másodlagos szereplője 
a történetnek. Főszereplő vagyok, értem 
történik minden. Legfeljebb gyertyaser-
cegés kell, ami kísérheti az ünnepkört. És 
azt érzem, nem valakit, magamat kell ün-
nepelnem. Tehetném, mert értem történt. 
Csak merjem venni a bátorságot, hogy – 
és most kemény dolgot mondok – lenéz-
zem az Istent, lenézzek az Istenre.

– Lenézni az Istenre? Ez mit jelent?
– Azt, hogy amikor megszületik egy kisba-
ba, nem a szekrény tetejére teszik, hanem 
bölcsőbe – az utóbbi időben ismét divat. 
És mi történik? Fölnéz a körülötte lévők-
re. Mélyen hiszem, hogy Jézus is ugyanezt 
tette. Azzal fordította ki a világot a sarká-
ból bő 2000 évvel ezelőtt, hogy azt, amit 
az Ószövetség belesulykolt az emberbe – 
nézzél fel az Istenre, aki a menny ben van, 
valahol nagyon távol tőled –, teljesen át-

fordította. És az Isten felnéz az emberre, 
tehát az ember lenéz az Istenre. Jézustól 
kezdve az egész Újszövetség arról szól, 
hogy az Isten őbenne felnéz rám. Ezért 
vagyok fontos szereplője a történetnek, 
mert a tekintetével meghív. Ezek a szem-
kontaktusok soha nem zajosak. Ezek 
teremtik meg a csendet, nem mestersé-
gesen kell produkálnom, vagy tudatosan 
telefonböjtöt, tévéböjtöt tartani. Magától 
jön, mint amikor leülök a legkedvesebb 
emberemmel és nem teher félretenni a te-
lefont. Mert egymást ajándékozzuk meg 
magunkkal. Ez egy visszaemlékezés-tör-
ténet. Jézus születéséről sincs semmilyen 
emlékem, ahogy a saját születésemről 
sem. Jézus világra szépülését is elmesélik 
nekem, ebből lesznek a személyes emlé-
keim. Ettől kezdve egy olyan napra emlé-
kezem, mely bár nagyon távol van tőlem, 
mégis a magaménak érzem, mélyen ben-
ne vagyok. A nagy csendet, ami a világra 
szépülés pillanata, én is megtörtem egy 
óriási felkiáltással, amire mindenki várt. 
És hiszem, hogy Jézus is fölülírta Mária 

vajúdásának hangját: hahó, itt vagyok! 
Ez történt velem is, önnel is, az olvasóval 
is. És ha vissza merek gondolni arra az 
időszakra, amiről nincs emlékem, rádöb-
benek, hogy az idő és a tér mesterséges 
fogalmak. A magam valóságában otthon 
vagyok, és ilyenkor nincs tér és idő. Ez 
számomra a misztériuma. Igen, meg lehet 
élni, csak ne erőltessem magamra, ez a 
felszabadítás öröme. Ne kérje tőlem sen-
ki, hogy 2019-ben december 25-én legyen 
karácsonyom. Engedtessék meg nekem, 
hogy akkor legyen, amikor készen állok 
arra, hogy le merjek nézni az Istenre. És ne 
folyamatosan fölfelé tekintsek: jaj, Uram, 
jaj, Uram! Merjek lenézni, és halljam meg: 
jé, Lóri! S merjek örülni, hogy valaki fel-
néz rám. Mi félünk ettől. Félünk, mert nem 
érezzük magunkat méltónak erre. De attól 
még megteszi. Engedjük meg neki.

– Bár szüksége van az elmélyülésre, a mo-
dern ember egyre kevésbé jár templomba, 
úgy érzi, nem segít rajta. 2019-ben hogyan 
tudja megtartani a híveit az egyház?
– Kőkemény jognak az idejét éljük, és jo-
gászként azt mondom: joga van hozzá. 
Joga van azt mondani, nekem ez a közös-
ség, ez a prédikáció, ez az egyházmarke-
ting nem megfelelő. Örülök, ha ez újra-
tervezéssel, továbbkereséssel társul. Ha 
nagyon mélyen ott van bennem a vágy, 
hogy találjak valamit, rögtön elsőre nem 
rúgok fel mindent. Ha keresek, valamit ta-
lálok. Nincs olyan, hogy megérkezem egy 
városba és két napon belül ne találnék 
egy érmét a földön, hajgumit, sálat. Ha 
ez most nem elég, merjek tovább keresni. 
Legyen bátorságom odamenni a paphoz, 
és elmondani: ne haragudjon, de ez most 
nekem nem elég. Önnek elég volt? Meg-
van köztünk ez az átjáró? Meg merünk 
kérdezni kényesnek tűnő dolgokat? Jézus 
megteremti az átjárót, megtestesül. Ide-
jön, hús-vér emberré lesz és mer választ 
adni. Mi annyira prűdek lettünk, a szent-
séges gőgünk annyira nagy magaslatokra 
hágott, hogy én mondom meg, nekem 

mi a jó. És kialakítom, a magam módján 
vagyok vallásos. Nonszensz. Vallásosság-
ról beszélek, és nem hitről. Ha nem a hit 
táplálja, és a hit alapja nem Jézus Krisz-
tus, akkor tényleg a magam módján va-
gyok vallásos. Ha valóban Jézus Krisztus 
a hitem alapja, akkor az ő módján kaptam 
meghívást, hogy vallásossá váljak. Letör-
nek a kiélezett karmok, bele tudok simul-
ni az Istenbe. Utána nem azt keresem, mi 
nem kóser egy közösségben, egyházi moz-
galomban, prédikációban, hanem odame-
gyek és azt mondom: tudod, nekem ez az 
evangéliumi szakasz a prédikációban ezt 
sugallta, lenne kedved neked is elgondol-
kodni ezen? És hiszem, hogy a következő 
évi prédikációban – jó, ha a papemberben 
is érnek a dolgok – valami visszajön. Csak 
merjünk egymásnak kihívást adni. Jézus 
profi  volt ebben.

– Ez az év rendkívüli eseményt hozott a 
katolikus hívek számára, és nemcsak: 
Csíksomlyóra látogatott Ferenc pápa. Mi a 
hozadéka ennek az apostoli látogatásnak?
– Nagyon fontosnak éltem meg, hogy a ré-
giónkból fél vonatnyi emberrel egy napon 
keresztül zarándokoltunk, találkoztunk. 
És készültünk, hogy találkozzunk azzal 
az emberrel, aki ilyen idősen is vállalja 
annak a terhét, hogy a fölázott, esős, kö-
dös, zimankós, de gyönyörű Csíksomlyóra 
megérkezzen. És megtörtént a találkozás. 

„Szeretném, hogy a vénák, amik éltetően kötnek minket anyanemzetünkhöz, épp Krisztuson keresztül menjenek át értágításon”

 » Ne kérje tőlem senki, hogy 
2019-ben december 25-én legyen 
karácsonyom. Engedtessék 
meg nekem, hogy akkor legyen, 
amikor készen állok arra, hogy 
le merjek nézni az Istenre. És ne 
folyamatosan fölfelé tekintsek: 
jaj, Uram, jaj, Uram!
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Kémenes Lóránt Zoltán

Kolozs-dobokai főesperes, a kolozs-
vári Szent Mihály-templom plébánosa 
2018 augusztusa óta. Gyergyószent-
miklóson született 1974. január 17-én, 
itt is szentelték pappá 2000-ben. 
Teológiai tanulmányait Esztergomban 
végezte, Budapesten lelkigondozó 
szakon tanult, Rómában jogi licenciá-
tust szerzett. Marosvásárhelyen, majd 
a Fehér megyei Tűrben szolgált.

KÉMENES LÓRÁNT ZOLTÁN KOLOZS-DOBOKAI FŐESPERES A SALLANGMENTES KARÁCSONYRÓL, A MEGVÁLTÓ „PROFIZMUSÁRÓL”

„Jézus nem Dior-cuccokban jött közénk”




