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Nem bocsátkoznék méregetésbe. A lel-
ki hozadéka ott van mélyen a csendben, 
a szív, a lélek határán. Nem biztos, hogy 
most rögtön ki kell kaparnom, mint a for-
ró gesztenyét, hanem hagynom kell és egy 
újabb lehetőséget biztosítanom. Például 
jövőre, a Kárpát-hazában készülő Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszuson. 
Hogy miután találkoztam Krisztus földi 
helytartójával, most vele személyesen 
még mélyebbre menjünk. Ennek lehetősé-
gét szeretném a Kolozs-dobokai kerület-
ben, de Erdély-szerte is biztosítani. Hogy 
a vénák, amik éltetően kötnek minket 
anyanemzetünkhöz, épp Krisztuson ke-
resztül menjenek át értágításon, áramol-
jon az életet adó vér. Hiszem, hogy ezek 
a közösségi élmények a pápa szándékai, 
azért jön, hogy az emberek összegyűlje-
nek, mert nélküle nem biztos, hogy meg-
tennék. Jézus is azért jön, hogy köréje 
gyűljenek. Ez megtörtént, és jó ennek a 
közösségi létét pozitív hozadékként látni. 
És nem azt mondani, hogy ez sem lett, az 
sem lett. Mert akkor miért csináltuk? Ad-
junk végre hálát azért, hogy Erdély föld-
jére lépett egy pápa! Adjunk hálát azért, 
hogy köd volt! Így nem tudott csak úgy 
átsiklani egyik helyszínről a másikra, 
hanem szinte gyalogszerrel, kisautóban 
kellett végigzötyögnie, és után többször 
is elmondta: ilyen gyönyörűséget nem lá-
tott. Ezek nem véletlenek. Ha ez nem indít 
meg, és nem arra indít, hogy észrevegyek 
dolgokat, arcokat, amelyek mellett néha 
naponta négyszázszor elsuhanok, itt a 
lehetőség. Olyan apró üzenetek voltak eb-
ben elrejtve, amiket ha kibontunk, felada-
tot kapunk. Én ezt látom, ezért rajongtam, 
lelkesedtem a pápalátogatásért.

– Több mint egy éve szolgál Kolozsvá-
ron, és beiktatása után egy interjúban 
azt mondta: részt akar venni a közösség 
életében, emberarcúvá formálni azt. Mit 
értett ezen?
– Pontosan a karácsony ihlette ezt a mon-
datomat, mert az isteni vállalkozásban ez 
volt a legszebb, hogy emberarcúvá alakult 
az Isten. És ha neki ez volt a csúcs, nekem 
sem lehet más. Embernek látszó lény va-
gyok, de hosszú út, amíg tényleg emberré 
válok. Ő ezt eléri: emberré lesz. Nem szó-
beszéd, a szó, az Ige testté lesz, fogható 
valósággá. Úgy érzem, ez az egyetlen nagy 
kérése hozzám, hogy a szavaim tényleg 
testté váljanak, foghatóvá, emberarcúvá 
legyenek. Szeretünk szóvirágokban, föl-
fújt lufi kban gondolkodni, mert szépek, 
és elhisszük, hogy úgy is van. Jézus nem 
Christian Dior-cuccokban jött közénk, 
hanem anyaszült meztelenül. Meztele-
nül van a kereszten is, nem takargat, tele 
van sebekkel, ütésekkel, kék foltokkal. A 
világra szépülés után is biztos volt rajta 
hematóma, mert bábaasszony nem tel-
jesített szolgálatot az istállóban. Ilyen 
vagyok! – bevállalta. Kolozsváron is az 
a legkeményebb kihívás, hogy el merjük 
mondani azt, ami van. Mert nagyon szép, 
hogy kincses, hogy erdélyi magyar fővá-
ros, de igaz-e? A költő azt mondja: az iga-
zat mondd, ne csak a valódit. Az igazságot 
csomagolhatjuk így is, úgy is, de mégis az 
van belül, ami. Bontsuk ki együtt! Persze, 
hogy fáj, néha dehonesztáló, ciki. De ez 
van, ezzel kell valamit kezdeni. A kará-
csonyi lelkület arról szól – ha már elmen-
tünk ajándékozásba –, hogy a szépen be-
csomagolt ajándékot ki akarom bontani. 
Ki kell bontani, bele kell menni a mélysé-
gekbe! Lehet, hogy nagy a doboz, lötyög-
nek benne a dolgok, lehet, hogy túl sok 
mindennel van kitömködve. Nézzük meg, 
rendben van-e így, hol vagyunk mi ebben. 
Abban a pillanatban, hogy megpattintot-
tuk, elindul az oxidálódás, de elindul az 
élet is. Most ezt az időszakot éljük.

– Most bontjuk ki a dobozt?
– Bontjuk és odatárjuk. Ne legyen zárt, 
éljük meg, használjuk! Nagymamámnak 
volt egy gyönyörű porcelánkészlete, so-
kat zenéltünk otthon, és egyszer egy ka-
rácsonykor azt mondtam: mama, abból 
akarom a kompótot! „Abból nem lehet, 
nehogy eltörjön!” – dísz volt, erre pre-
desztinálták. Aztán a halála után az volt 
a vágyam, hogy hazamenjek és abból 
egyek. Megtörtént, de nem volt olyan – 
velük szerettem volna.

– A Fehér megyei Tűrből, mélyszórvány-
ból jött. Kolozsvár is szórvány, nagyvárosi 
szórvány, így képlékenyebb, megfoghatat-
lanabb. Hogyan maradhat meg az itteni 
magyar közösség?
– Karácsony és húsvét óriási döbbenetet 
hozott. Azt gondoltam, hogy karácsonykor 
nem fogunk elférni a Szent Mihály-temp-
lomban. Mit fogunk csinálni, ha majd jön 
a sok ember? És rádöbbentem: mindenki 
hazament. Akik maradtunk, bőven elfér-
tünk. Hála Istennek, hogy van Székely-
föld, Partium, Bánság, van a közép- és 
dél-erdélyi régió, van Barcaság. Ahonnan 
sokan eljöttek gyökeret verni Kolozsvárra, 
de még nem sikerült. Még otthon vannak 
a gyökereik és ilyenkor hazamennek, szá-
mukra a karácsony még otthon van. Né-
hányan belenőnek az itteni valóságba, 
próbálnak megmaradni, beépülni, de mi-
vel még nem érzik teljesen magukénak, ez 
mesterséges próbálkozás. Enélkül viszont 

ennyien sem lennénk. Még erős a Székely-
föld, tud adni a nagyvárosi szórványnak, 
és bennünk legyen annyi alázat, hogy el-
fogadjuk. És lássuk be: jelenleg ez az út. 
Mert annak nem látom lehetőségét, hogy 
a többségi nemzet a kedvünkért megta-
nul magyarul, és elénekli a Mennyből az 
angyalt, én meg kiállok, és eléneklem az 
O, ce veste minunată!-t. Ez túl mester-
séges lenne. De mi legalább fogadjuk el 
egymást, testvérek vagyunk! És ne tápo-
sozzunk, ne határon túlizzunk, az már 
túl nagy luxus. Azt a maradékot, aki van, 
kezdjük öntudatra ébreszteni. Mert ennek 
a maradéknak a kezében van egy nagyvá-
rosi szórvány sorsa, és ez demográfi ai kér-
dés. Hogy hajlandó-e áldozatot vállalni, 
befektetni a gyermekbe. Az Isten hajlandó 

volt, ideküldte a gyermeket. Azt kívánom 
karácsonykor, hogy ezek a fi atal csalá-
dok, amelyek valami miatt itt vannak, 
döbbenjenek rá erre. És akkor továbbra is 
lesz megújuló magyar élete Kolozsvárnak. 

Enélkül klikkesedünk, bármilyen magyar 
rendezvényen ugyanazokkal az emberek-
kel találkozunk és egy idő után megunjuk 
egymást. Már nem lesz, amit mondanunk 
egymásnak. Nyissunk azok felé, akik a mi 
migránsaink. Ha közénk emigrál az Isten 
és befogadjuk, a sajátjainkat miért nem? 
Én ebben látom a város magyar jövőjét.

– Korábban sok időt fordított közösségépí-
tő tevékenységekre, gyerekeket, fi atalokat 
táboroztatott – sokan ma is Lóripapként 
emlegetik –, rádióműsort vezetett, blogot 
írt, zenélt. Főesperesként mennyire van 
ideje ilyesmire?

– Van egy rám aggatott cím, funkció, ami 
áttételesen vagyok, de valójában nem az 
vagyok. Elmondta az igazi valómat, a ket-
tőt próbálom összeegyeztetni. Talán elég 
szemléletes, ha azt mondom: két nyara 
képtelen vagyok a táborunkat működtet-
ni, mert itt kell lennem. Nem mondhatom 
azt, amit a falu népének a korábbi állo-
máshelyemen: megtiltom, hogy ezen a 
héten bárki meghaljon, ha szép temetést 
szeretnétek, várjatok meg, mert most 60 
gyerek vár. Idén sajnos nem lehettem ott, 
de a jövő évtől radikálisan változtatnék 
ezen, mert magával vitt az ár. A sok repre-
zentációs, kötelezőnek tűnő tevékenység, 
ami biztos jó valamire, a pályázati pén-
zeket mindenki el kell költse, fogadást is 
szervez belőle, ez is része lett az életünk-

nek. De én egyre több pályázatunkat az 
isteni erőforrások minisztériumához aka-
rom benyújtani. Fontos az emberi erőfor-
rások minisztériuma, de a másik nélkül 
halott pénz. Nekünk élő tőke kellene, 
amivel lehet élni. Kolozsvár és környéke 
gyerekeinek szeretnék megmutatni egy 
olyan valóságot, ami az egyszerű magyar 
ember sajátja. Ami nem a chipsről, mo-
biltelefonról, playstationről szól, miköz-
ben a karácsony már igen. Hanem a friss 
patakban való reggeli mosakodásról, a 
kemencében ropogó tűzről, a házilag ké-
szült pizzáról, amit közösen gyúrunk. A 
forrásvízről, amitől lehet, hogy a gyerek 
el van tiltva. Legutóbb az egyik gyereknek 
meg volt szabva, hogy reggel-délben-este 
milyen nektárt ihat. Hogy igya meg – kér-
dezte a vízre –, biztosan nem mérgezett? S 
egyszer csak felkiáltott: jé, ez oltja a szom-
jat! Ezek hiányoznak a mi gyerekeinkből, 
hogy újra érző lények legyenek. Hogy 
megérezzék, van súlya bizonyos dolgok-
nak. Legyen egy olyan hetük, amikor az 
első három nap kínszenvedései után haza 
sem akarnak jönni. Mert megéreznek va-
lamit, ami gyönyörű, nem a zacskós teáról 
szól. Nem mondom, hogy az rossz, de van 
jobb: amit maga szed, szárít, fogyaszt és 
haza is visz belőle.

– Nemcsak karácsony van, hanem év vége 
is. Ilyenkor az ember számvetést készít, 
eldönti, hogy a következő évben miből sze-
retne többet. Ön mit kíván az új évre?

– Sokkal nagyobb nyitottságot. Szemé-
lyesen azt, hogy ne legyek az irodám fog-
lya, mert az minden másra kihat. Hogy a 
meghívások akkor se lankadjanak a ré-
szünkről, ha a válaszok egyelőre váratnak 
magukra. Attól biztosítsunk teret, lehető-
séget arra, hogy találkozzunk, együtt le-
gyünk, erősödjünk. Azt kérem, hogy nyi-
tott legyek mindannak a befogadására, 
ami történni fog. Hogy alkalmasint legyen 
halló szívem, és ne mindig az agyam dönt-
sön. Mert sok agymunka után vagyok, 
próbáltuk helyrerakni a dolgokat. Most 
töltsük meg tartalommal! A partnerséget 
tekintem a járható útnak. Nyitott kezet 
látok szimbólumként magam előtt a 2020-
as évre. Adja Isten, hogy ne maradjanak 
sokáig magányosak ezek a kezek.

„A karácsonyi lelkület arról szól, hogy a szépen becsomagolt ajándékot ki akarom bontani”

 » Kolozsvár és környéke gye-
rekeinek szeretnék megmutatni 
egy olyan valóságot, ami az egy-
szerű magyar ember sajátja. Ami 
nem a chipsről, mobiltelefonról, 
playstationről szól, miközben 
a karácsony már igen. Hanem a 
friss patakban való reggeli mosa-
kodásról, a kemencében ropogó 
tűzről, a házilag készült pizzá-
ról, amit közösen gyúrunk. 
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