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Az újonnanGyergyószentmiklósra érke-
zettlelkipásztor,Korom Imreapárbeszéd
embere.Aztmondja,egyetlen térennem
ismer kompromisszumot: a hit kérdésé-
ben.KoromImreérsekidöntésrévénér-
kezettGyulafehérvárról,hogyateológiai
tanárból aMunkásSzent József-egyház-
községplébánosalegyen.

Korom Imre szórványban született. 
Milyennek képzeljük el a családot, a 
közösséget, amelyből vétetett? 

– 1979-ben születtem a Zsil-völgyi
Lupényban.Családomtörténeteésazén
hivatástörténetem igen érdekesen alakult
ebbenamiliőben.Azéndédapámrómai
katolikuspapvolt, éspontosanúgyhív-
ták, mint engem. Szegeden házasodott
összeegyörménygrófnővel,akiaCzárán 
családból származott. Öt fiuk született,
közülükazegyikbőljobboldali,amásik-
bólbaloldalipolitikus lett amásodikvi-
lágháború éveiben.A két testvér az ide-
ológiaikülönbségekmiatthalálukignem
beszéltegymással.Ajobboldalibeállított-
ságúvoltazénnagyapám,katonatisztként
szolgáltezredesirangbanamagyarhadse-
regben.AháborúvégénBudapestrőlFel-
vidékre,onnanaKárpátokgerincénegé-
szenaZsil-völgyéigkellettmenekülniea
kommunistákáltalkimondotthalálosíté-
leteelől.
Az 1945-ben újranyílt bányák világá-

banelvegyülteknagyszüleim,nagyanyám
etédiszékelyasszonyvolt.
Nagyapámabányafőkönyvelőjevolt,

majdamikornyugdíjazták,a féllábú fér-
fiszabad idejébengobleneketvarrt,meg

…„én is részben örmény gyerek vagyok, Czárán fajta”
Balázs Katalin
Nem tanárnak, papnak szentelték fel (részletek)

isvannakamunkái,kifogomtenniaplé-
bánián.Nagyonszeretettengem,máröt-
éveskorombanmegtanítottazElőrébőlés
aScanteiából(napilaprománul)kétnyel-
venolvasni.
Szüleimet illetően, édesapám felől a

székelymagyar-örményrészrőlmegvolta
polgárineveltetés,voltcímerünk,könyv-
társzobánkésjómodorunk,amibőlugye
aztáncsakaneveltetésmaradtmeg,édes-
anyám, a házassága révén, a vagyont hoz-
taatehetősrománjuhászcsaládjából.

– Ebben a családban milyen volt a 
hitélet?
–Nemrészesültemvallásosnevelésben

acsaládban.Édesapám,akiszigorúember
voltésfőmérnökabányánál,leküldetetta
katolikusplébánoshoz,hogykereszteljen
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meg, amikor meghallotta, hogy édes-
anyámazortodoxhitétakarjanekemis
továbbadni.
Korom-keresztanyámra, nem lévén

gyermeke, hárult a továbbiakban is az a
feladat,hogyavallásosneveléstpótolja.
Négyévesvoltam,márministráltam.Igaz,
elsőalkalommalacsengetnikellfeladatot
úgy értelmeztem, hogy egészmise alatt,
hátrákapaszkodtamafogantyúra,sonnan
csaknagy sírás árán tudtak engem leka-
parni. Ígykezdődöttazegyházipályafu-
tásom.Aztánakétnyelvűmisekönyveket
olvastamegyresűrűbben,megistanultam
latinul,úgyhogykésőbbateológiánlatin
tanár lettem.

– Hogyan történt Korom Imre elhívá-
sa erre a szolgálatra?
– Manapság divat hivatáskrízisről be-

szélni. Mi annak idején láttuk a papot,
és ő elegendő példát szolgáltatott arra,
hogy hasonlók akarjunk lenni.Mindig a
reverendautánfutottunk,láttam,hogyél
Simonfi Andor kanonokúr,akáplánok,és
ebből jött az elhatározásom, én is ilyen
szeretnéklenni.Nyolcadikosztályosként,
avallásátnemgyakorlócsaládomnakbe-
jelentettem:papakaroklenni.
Ezt követően egyszer hívott telefo-

nonédesapám:úrfi,gyereleabányához.
Salopétát adott, levitt ezerkétszáz mé-
termélységbe,ésmeghordozottottnyolc
órán keresztül. Megrázó élmény volt,
akárcsakkijelentése:őnemerőlteti,nem
küld,dehanemjutokbeFehérvárra,ak-
kor tudjam, ez lesz az újmunkahelyem.
Kéthétalatténafelvételianyagotbebif-
láztam.–Akántoriskolautánaszeminári-
umkövetkezettaszórványbólérkeződiák
életében...–Éncsakegy-négyosztályban
jártammagyariskolában,továbbrománul
tanultunk. A 36-os létszámú osztályból
egyedül én vagyokmég az országban, a

többiekmindkivándoroltak.Hat-hétma-
gyarosztálytársamvolt,demamárromá-
nullevelezekvelük.HaaZsil-völgyében
maradok, rám is a beolvadás sorsa várt
volna.
Ami magyar kultúrát és vallásosságot

énmagambaszívtam,aztGyulafehérvár-
nak köszönhetem.
Szórványgyerekvoltam,felkellettzár-

kóznom.Alkalmazkodási képesség, pár-
beszédrevalóhajlamsokkalnagyobbvolt
bennem,mint társaimban, de kultúrsokk
volt,hogyateológiánbekerültemegyka-
tolikus magyar környezetbe. Innen he-
lyeztek Kolozsvárra káplánnak, ahol a
csomafalvi székely Czirják prelátus-ka-
nonok úr egy hét alatt felmérte, mire
van hajlandóságom, és rám bízta a fel-
nőttkatekézist,abérmálkozókfelkészíté-
sétésaz idegennyelvű, javarészt román
pasztorációt.

– Két év után visszahívták Gyulafe-
hérvárra tanítani, és most búcsúzik a 
tanárságtól... 
–Az érsekúr döntése szerint lettema

kántoriskolábanspirituális,serdülőketké-
szítettem fel egyrészt a papságra, más-
részthogyhitvalló,civilkeresztényéletet
éljenek.Állítom,élményeimalapján,nem
igaz, hogy a fiatal fiúk nem fogékonyak
aszentre,a transzcendensre,csakkomo-
lyankell őket venni, feladatokatkell rá-
jukbízni.Aztánaszeminárium,apapne-
velde rektora lettem, mostanáig, amikor
azérsekúraMunkásSzentJózsef-plébá-
niaelsőplébánosakéntidehelyezett.

 – Érseki döntés végrehajtása ez, 
vagy ön is vágyott a változásra?–Em-
beri szemszögből státusszimbólum gyu-
lafehérvári teológiai tanárnak lenni. De
bennünketpapnakésnemtanárnakszen-
teltek.Tavaly nyáron döbbentem rá: ko-
molygondokvannakvelem,mertkezdem



Erdélyi Örmény Gyökerek2018. szeptember-október

54

elfelejteni, hogy én pap vagyok. Így ör-
vendtem az elhelyezésnek, nekem jobb,
ha a papságomat folytatom, engem erre 
hívottaJóisten.Hálásvagyok,hogyegy
újonnan alakuló plébániát bízott rám. –
Felszegi, székely közösségbe csöppent, 
egy félkész plébániaépület munkálata-
inak folytatását kell irányítsa a közös-
ségépítéssel párhuzamosan... 
– Én a párbeszéd embere vagyok.Úgy

gondolom, ha egymást meghallgatjuk,
olyannincs,hogynejussunkközösnevező-
re.Mertvelemmindenbenkilehetegyezni,
azegyetlendolog,aminemalkutárgya,az
ahit.Ebbennincskompromisszum.

– Milyen az az Isten, akiben Korom 
Imre hisz? 
–Azénpapijelmondatom:Tudom,ki-

nekhittem.Imádságaimrövidek, logiku-
sak és célratörők,mert tudom,kinekhi-
szek. Nemcsak hiszem, tudom is, hogy
van Isten, hogy segít az életben,mert ő
aszeretet,éstörődikateremtményeivel.

– Vasárnap mutatkozott be az egy-
házközség tagjainak. Mit üzen nekik a 
papi jelmondata mentén, hogyan hatá-
rozza meg közös útjukat? 
–Lelkipásztornakéshívőknekegykö-

zöskalandjakezdődikmost.Ebbőlmin-
denkikikellvegyearészét,odakelltegye
aszívét,eszét,tehetségét,hogyezegyélő,
eleven egyházközség legyen. Mert nem
csak én tudom, hogy kinek hiszek,meg
vagyokgyőződve,hogyahívekistudják,
érzik:hamegadtaaJóisten,hogyújtemp-
lomuklegyen,akkorazőakarataaz,hogy
ezatemplommegteljen,élőközösségle-
gyen. Ennek a közösségnek az alkotó ele-
mei,atégláiahívek.Éncsakegykoordi-
nátorvagyok, akimavan, holnapnincs,
deahívekmaradnak,atemplom,aplébá-
niaazövék,őkképezikamagot,amifává
kellterebélyesedjen.Nekikkelleljutniuk
arraaszintre,apapjuksegítségével,hogy
tudják:kinekésmithisznek.

(Székelyhon.ro 2017. augusztus 31.)

„JézusKrisztusnemvoltIgenésNem,BennemindigazIgenvalósultmeg”(2Kor
1,19)-állítjaelénkbátorítópéldáulSzentPálapostolJézusKrisztust,azUrat.Jézus
pedigígybuzdítbennünket:„Beszédeteklegyen:igen,igen,nem,nem”(Mt5,37).
CzakóGáborgondolataiJézusszavánakszellemébenfogantak.Szeretnehatározott
„igen”lenniazigaz,ajó,aszépésaszentkihívásáraésegyértelmű„nem”mindarra,
amitalmi,értéktelen.Mindenfelelősséggelbíróemberújramegújramegfogalmaz-
za:korunkembereellenalegnagyobbvétség,hakonfúziót,összevisszaságotterem-
tünk,haazigazrólnemmondjukki,hogyigaz,ajóról,hogyjó.Krisztusazértjött,
hogyelvegyeabűnt.Ezértnemisabűnalegveszélyesebbszámunkra,hanemaz,ha
elveszítjükazigazságot.CzakóGáborújramegújramegpróbáljamegfogalmazniaz
igazságotésmeghívbennünketarra,hogy„beszédünklegyenigen,igen,nem,nem.”

Kívánom, hogy nagyon sokan képesek legyünkmeghallani ezt az igazságra hívó
szót.

Bíró László püspök

  


