
Huszonegy év, több állomás

Kémenes Lóránt Zoltán római katolikus lelkipásztor tavaly került Nagyer-
nyébe a Mindenszentek-templom plébánosának. Korábban Kolozsváron 
szolgált két évet a Szent Mihály-templomban, azt megelőzően pedig 
tizenegy évig Türben volt. Az 1974-ben Gyergyószentmiklóson született 
lelkészt szülővárosában szentelték pappá, és 2000-ben Marosvásárhelyen 
kezdte papi hivatását, ahol nagy népszerűség övezte közösségépítő mun-
káját. Négy év marosvásárhelyi szolgálat után három évig Rómában tanult 
egyházi és nemzetközi jogot.
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Életében legyen valaki katolikus
Nagyernyében jártunk Kémenes Lóránt atyánál

A N T A L  E R I K A

É rdeklődésünkre, hogy mi a 
kedvenc igéje, elmondta, álta-
lában papszentelés előtt azon 

gondolkodnak a pályakezdő lelké-
szek, hogy mi legyen a Szentírásból 
az, amit egy életre maguknak vá-
lasztanak. Már akkor az Énekek éne-
kéből, a Szentírás szerelmes könyvé-
ből választott igerészt: Tégy engem 
mint pecsétet a szívedre, mint pecsé-
tet a karodra. Azóta sem változott ez. 
Már huszonegyedik éve.

– Hogyan választotta ezt a hi-
vatást?

– Kisgyerekként a konyhában sze-
rettem játszani a 3 lejes mustárospo-
hárral, ami a kehely volt, benne a mál-
naszörp a bor, és egy alsó lepedővel, 
amit ideadtak, ami a miseruhát jelké-
pezte. Nem voltak nagy égi jelek, láto-
mások meg hallomások, ez így jött.

– Marosvásárhelyen kezdte a 
papi szolgálatot, ahol nagyon sze-
rették, közösségépítő tevékeny-
séget végzett. Utána viszont Ró-
mába ment egyházjogot tanulni, 
és következett Tür.

– A római továbbtanulásról  fő-
egyházmegyei szinten döntöttek, 
biztosan látott valaki ebben fantá-
ziát, és tudta, hogy nagy szüksége 
van a főegyházmegyének. Elvégez-
tem, hazajöttem, de nem úgy tűnik, 
hogy erre valakinek is szüksége vol-
na. Tür az a második szerelem volt. 
Eltöltöttem tizenegy évet egy olyan 
helyen, amiről addig soha életem-
ben nem hallottam. De hát közös 
barátunk, a Google mindig segít, 
rögtön megnéztem, hogy Tür, és 
német ajtóreklámok jöttek elő, más 
semmi. Mondom, ez valószínűleg 

egy asztalosműhely, de hát Jézus is 
ott kezdte József ácsműhelyében az 
asztalossággal. Jött tizenegy nagyon 
kemény, nagyon mély és nagyon hi-
telesnek megélt esztendőm, ott újra 
éreztem, hogy jó, hogy pap vagyok, 
de kórházba vivő sofőr és még sok 
minden más.  Lassan a helybéliek 
kezdtek kigyógyulni abból a nyelvi 
betegségből, ami szinte a nyelvvesz-
tésig terjedt. És új értelmet adtunk 
annak, hogy magyar. Én döbbentem 
meg a legjobban, amikor beindult a 
magyar oktatás, hogy nagyon sok 
román anyanyelvű gyerek is jött. 
Mert hát a házi feladatokat is meg-
oldottuk, hogy nyújtsunk is cserébe 
valamit, ha már odaküldték a gyere-
ket. Utána bekapcsolódtak a román 
gyerekek is a magyar játékokba, kéz-
műveskedésekbe. Nagyon sok prog-
ramot sikerült odavinni, ami nem 
mérhető sem pénzben, sem energi-
ában, semmiben, csak szívben. Az, 
amit szívvel odahelyeztünk, én hi-
szem, hogy hosszú ideig megmarad 
akkor is, ha úgy tűnik, hogy most 
más világ van megint.

– Milyen volt Tür után egy nagy-
városba, Kolozsvárra kerülni?

– Második Róma. Egy másik kö-
zösségbe készültem, de utolsó pilla-
natban változott ez. Kellett Kolozs-

várra menni. Józan paraszti ésszel 
egy olyan közösségbe, ami nem volt 
velem kompatibilis. Én azt gondol-
tam, hogy akkor lesz jobb, ha hiteles 
lesz, ha megvizsgáljuk, hogy mi az, 
ami összetartja az ottani közösséget. 
De  voltak, akik ezt nem tartották jár-
ható útnak. A gyerekekkel, fi atalok-
kal tartott hittanórák és az igehirde-
tések azonban mindig nagy élményt 
jelentettek. Próbáltam ugyanúgy 
megélni, mintha a legkisebb falusi 
plébánián lennék. Az ott eltöltött 
időm javát a Szent Mihály-templom 
felújításának szenteltem, és igyekez-
tem a nagyon komoly döntésekben 
jelen lenni, és úgy dolgozni, hogy a 
plébániának és a közösségnek a ja-
vára legyen minden.

– Elérkeztünk Nagyernyébe. 
Mielőtt még ideérkezett volna, 
mennyire ismerte e közösséget?

– Nem ismertem egyáltalán. 
Olyan érdekes, hogy négy évig Ma-
rosvásárhelyen voltam, de soha nem 
jártam Nagyernyében. Nem tudtam, 
nem is hallottam róla semmit igazá-
ból. Ez olyan szinten jó, hogy nin-
csenek előítéletek, hogy jaj, akkor 
mi lesz, nem erőltetem rá a közös-
ségre a saját elképzelésemet, hanem 
hagyom, hogy történjenek a dolgok. 
Persze kezd vízióm lenni arra, ho-

gyan lenne jó itt tevékenykedni, 
mert Nagyernye mögött még másik 
hét falu is felsorakozik: Sáromberke, 
Erdőszengyel, Marossárpatak, Tol-
dalag, Póka, Pókakeresztúr és Balla. 
Főleg ez utóbbiak olyan települések, 
ahol mint katolikusok alig vagyunk 
jelen. De például Erdőszengyelbe is 
kijárok azért az egy gyerekért hitta-
nórázni. Hiszen a miénk, ha a szülők 
így döntöttek, akkor miért ne becsül-
nénk meg. Attól, hogy kevesebben 
vagyunk, nem vagyunk kisebbek. 
És erőt adni csak jelenléttel lehet. 
Nem fél téglával mellet veregetve, 
hanem jelenléttel.

– Mekkora a közösség Ernyében?
– Az, hogy papíron hány ember 

után fi zetünk Gyulafehérvárra évi 
adót, az egy nagy szám ahhoz ké-
pest, amit elbír ez a közösség. De én 

azt szeretném, ha abból a 680–700 
lélekből, akik itt, ebben a régióban 
vannak, minél többen bekapcsolód-
nának a plébániai életbe. És hogy ne 
egy szolgáltató hivatal legyünk. Én 
azt látom, hogy akkor kellünk, de 
akkor aztán nagyon, amikor valaki 
meghal. Akkor  hirtelen mindenki 
katolikus lesz, még ha az elhunyt-
nak nem is volt kapcsolata az egy-
házzal. Ezt a szolgáltató ipart nem 
kellene promováljuk, mert nem ez a 
mi dolgunk. Valamilyen módon éle-
tében kellene becsábítani az embert, 
nem halálában. Halálában tisztelet-
ben kellene tartanunk azt, amit ő 
életében irányunkban tanúsított.

– Körvonalazódik, hogy mi az, 
amit szeretne megvalósítani?

– Jelenleg egy hatalmas ellensé-
gem van itt, ennek neve is van, úgy 
hívják, hogy félelem. Beköltözött 
az a fajta félelem, hogy közösségbe 
menjek, hittanra menjek. Aminek 
részben a járvány az oka. De ez jó ar-
ra, hogy mentsem az irhámat, még 
ha nem is igyekeztem korábban sem 
a közösséggel ápolni a kapcsolatot, 
most ha rákérdez a lelkipásztor, 
hogy erre az alkalomra jön-e, akkor 
jön a válasz, hogy jaj, hát tudja... És 
ezzel kihúzzák a szőnyeget a lábam 
alól. Nem tagadom a járványt, én 
is túléltem, jó mélyen voltam ben-
ne, de ez nem töltött meg félelem-
mel. Nem mondom, hogy bezárom 
a templomot, és akkor a kicsi szo-
bámból online közvetítek. Ez olyan, 
mintha egy nagyon fi nom fagyit 
kapnék egy lezárt befőttesüvegben, 
és kívülről nyalogatnám az üveget, 
elképzelve, hogy milyen jó belül. De 
az élő szó az élő szó, a szemkontak-
tus az szemkontaktus marad. Ezért 
fontos, hogy valamilyen módon 
legyünk már túl ezen a járványon.  
Most nyolcvan-kilencvenen járnak 
a vasárnapi misékre, és igyekszünk 
betartani a járványügyi szabályo-
kat is, de azt szeretném már, hogy a 
gyerekekkel üljünk be a kisbuszba, 
és menjünk el egy napra vagy egy 
hétre táborba.

• Meglátogattuk Nagyer-
nyében Kémenes Lóránt 
Zoltán plébánost, akit a 
papi hivatásról, 21 éves 
pályafutásáról, különböző 
szolgálati helyeiről kér-
deztünk. Voltak helyek, 
amelyekről lelkesedve 
mesélt, de keserűségét 
sem rejtette véka alá. 
Szerinte most a félelem a 
legnagyobb ellensége a 
közösségeknek.
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