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örülök, ha értékelik 
a munkámat, de nem 
ez a fő motívuma a 
munkám végzésének; 
sokkal inkább az, 
hogy felfedezhetek 
egy igazságot, s azt 
megoszthatom má-
sokkal. Persze olyan 
igazságokra gondo-
lok, amelyek nem-
csak az intellektushoz 
szólnak, hanem az 
egész emberhez, hi-
szen ezek a meg- és 
belátások alakítják, 
fejlesztik a szemé-
lyiségünket. Életünk 
főműve mi magunk 

vagyunk, a krisztusivá tett és lett személyiségünk. Régen 
rossz, ha az intenzív szellemi tevékenység narkotikummá 
válik. Sokkal inkább a cselekvő szemlélődés mátrixává 
kell annak lennie; vagyis a szólíthatóságot kell, hogy fej-
lessze bennünk.

– Felidézne egy történetet, amely a karunkon történt?
Van egy nagyon emlékezetes vizsgázatói élményem. 1999 
táján történt. Szokásom szerint akkoriban is írásban vizs-
gáztattam, s két csoportra osztottam a vizsgázókat. Az 
egyik csoportnak kicsit könnyebbek lettek a kérdései. S 
az egyik papnövendék ráírta a vizsgapapírra azt, hogy ez 
nem igazság, mivel a másik csoportnak könnyebbek vol-
tak a kérdései. Válaszul én ezt írtam: Elismerem, hogy 
a másik csoportnak tényleg kicsit könnyebbek voltak a 
kérdései, de ha a tisztelendő úr a másik csoportba került 
volna, akkor is észrevételezte volna, hogy ez nem igazság, 

mivel a másik csoportnak nehezebbek a kérdései? Azt hi-
szem tetszett a válaszom, mivel a továbbiakban ez a hall-
gató beiratkozott a Kánonjogi Intézetbe.

– Útravalóként mit üzen a hallgatóknak?
Talán azt, hogy nagy valóság-érzetért, józan ítélőképes-
ségért (józan észért) fohászkodjanak, s ennek feltételeit 
teremtsék meg a lelkükben. Ezen adottságok nélkül nem 
lehetséges valódi lelkiség. E készségek nélkül hiába a jó 
szándék, rossz döntéseket hoz az ember. Aztán egyszer-
re csak egy dolgot csináljanak; aki ugyanis több úrnak 
szolgál, ismerjük a sorsát annak. Tudom, igen nehéz ez, 
mivel a mai rendszer lehetővé teszi, hogy egyszerre tény-
legesen jól nem végezhető kötelezettségeket vállaljanak 
a hallgatók, de a dolgozók is; ám így idő előtt elhaszná-
lódik a test és a lélek, s a munkát sem kíséri a személyi-
séget feltöltő öröm, megelégedettség. Szóval, aki sokfelé 
mozog, az a mélységekbe és a magasságokba nem jut el. 
Ma aztán szinte minden a szabadságjogok bűvöletében 
él és ég; ez helytelen. Sokkal inkább a kötelmeink von-
zásában éljünk! - igaz ez hallgatóra, oktatóra és minden 
dolgozó emberfiára. Végül ne fáradjunk bele a munkál-
kodásba! A bölcselet, a teológia és a jog is, meglehetősen 
absztrakt valóságok, de a valóság nagyszerű reprezen-
tánsai. Rendszeresen kell tanulni és elmélkedni, hogy 
az absztrakt szöveg megelevenedjék, s lámpása legyen 
lépteinknek; mindkettő a belső imához, a már említett 
cselekvésre indító szemlélődéshez jutás megkerülhetet-
len eszköze. Újra és újra ostromolni kell a valóság várát, 
hogy azt meghódítva az igazság osztályrészünk lehessen. 
Ha megtörni látszik a lendületem, ha már fontolgatom, 
hogy feladom, nekem sokszor segített Simon Péter mon-
data: „Mester, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk 
semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót” (Lk 5,5).

Gerlachfalvy Réka

– Mikor döntöttél úgy, hogy katona és pap leszel; melyik 
fogalmazódott meg előbb, miért, hogyan? (Örök kérdés: 
a szüleid hogyan reagáltak rá?)
Gyerekkoromban nagyon vonzó volt a háborús és katonás, 
akár olyan filmekben is, mint a Star Trek, hogy minden-
féle ember képes volt összefogni egymással. A buta az 
okossal, a csúnya a jóképűvel,  a gazdag a szegénnyel. 
Sváb, vörös, szeplős gyerekként talán nekem ez különösen 
is fontos volt, mert már a külsőm miatt kilógtam a sor-
ból. Bár alapvetően filozofikus alkat vagyok, zárkózott 
is lettem, pedig nem ez az alaptermészetem. Később rá-
jöttem, hogy valójában az emberek többsége egyáltalán 
nem tud különleges lenni: mindenki farmerban jár, diva-
tot követnek, ugyanolyan hajformákat látni, ugyanolyan 
autókkal járnak stb. Erőteljesen érdekelni kezdett a világ, 
amire válaszokat akkoriban orvosi és vallási könyvekben 
kezdtem keresni. Így jutottam el az istenkeresésig, melyet 
félerővel csinálni nem lehet, mert ahhoz nem elég egy élet 
– gondoltam, így jött, hogy ezt “fulltime toljam”.

– Mennyire nehéz összeegyeztetni a kettőt?
Mit? A lovat és a darazsat sem egyeztetjük a lódarázsnál. 
A katonalelkészi (vagy hagyományos elnevezéssel tábori 
lelkészi) feladatot azok nem értik, akik szerint a katonák 
ölnek, a papok meg imádkoznak. Ha valaki ennyire lee-
gyszerűsítve, sőt merem mondani hamisan látja, ott nem 
feloldani kell direktbe valamit, hanem megismerni azt, 
amit kérdezek. Szeretem Hodász András videóit, minden-
ki, de főleg a fiatalok könnyebben ráláthatnak milyen pa-
pnak lenni. Katonai oldalról meg ott van középiskolások-
nak a rám nagyon jó benyomást tett Kratochvil középsuli, 
idősebbek meg gondolkodhatnak tartalékos formában 
akár kipróbálni is a katonai életet. Szobapenészeknek meg 
ott egy csomó Youtube videó. 

– Hogy néz ki egy átlagos hétköznapod?
Egy papnak milyen egy napja? Unalmas, tele imádság-
gal és misével. Csalódást okozom talán, de olyan, mint 
a legtöbb korombelié. Mondjuk igyekszem a keresetlen 
szavak helyett az ébresztőre áldást mondani és igyekszem 

„hiszeM, hogy MinDen eMber isten 
tereMtMénye, aMi által MinDenkivel Meg 
tuDoM találni a közös hangot”
Interjú Markovics Milán Mór százados atyával

„A papok olyanok, mint a repülők.

Ha az egyikük a mélybe zuhan, 

minden híradás megtelik vele, 

de keveset törődünk a többivel, 

akik sokakat emelnek magasba.”



Vélemény

51

E f f a t a  2 0 1 8  •  Ô S Z – t É LInterjú

50

E f f a t a  2 0 1 8  •  Ô S Z – t É L

Úgy gondolom – és ez bizonyára így is van –, a cölibátust 
nem lehet külön elemként szemlélni, csakis a megszentelt 
élet hivatásával együtt. Lelki oldalról szeretném megköze-
líteni e témát, mert ez fontosabb, mint a jogi aspektus. Így 
a kötelező cölibátus kérdésében – melyről tudjuk, hogy 
nem szükséges az egyházi rend szentségéhez, hiszen ez 
azt jelentené, hogy nem ismerjük el a keleti kereszténység 
papságát – nem szeretnék állást foglalni.

„Hogy vele legyenek – ez a papi hivatás
első és alapvető eleme” 

„Hogy vele legyenek – ez a papi hivatás első és alapvető ele-
me” -  írja XVI. Benedek pápa az Örömötök szolgái című 
művében1. Vele legyünk, vele éljünk, és Őt megismerjük. 
Tulajdonképpen ez minden kereszténynek szól, de nyil-
vánvalóan egy papi vagy szerzetesi hivatásban élőnek más 
hangsúllyal. Az apostolokat Jézus arra hívta, hogy vele 
együtt éljenek közösségben. Tehát a keresztény embernek 
feladata, hogy megismerje azt, aki a vele való közösségre 
hív. Ez a megismerés pedig személyes kapcsolatot jelent. 
A keresztény hivatás legfontosabb eleme, hogy az Istennel 
való kapcsolat személyessé válik. Végül is, ha valaki nem 
törekszik a személyes, valódi kapcsolatra az Úrral, miért 
akar a mennybe jutni? Mit gondol, mi várja ott? Ki tudja 
kerülni Istent? Egyértelmű, hogy először is ezt kell tuda-
tosítanunk magunkban hivatásunk elején: Istennel lenni. 
Végtére is a mennyben vele leszünk, és már nem lesz szük-
ségünk semmire sem. Vagyis ki tudjuk mondani Avilai 
Szent Terézzel együtt, hogy „Egyedül Isten elég.” Az is vi-
lágos számunkra, hogy már a földön erre kell készülnünk, 

1  XVI. Benedek, Örömötök szolgái, L’Harmattan, Budapest 
2010, 70.

és Jézus is erre tanított bennünket, amikor azt mondta: 
„Boldogok a lelki szegények...”, hiszen lelki szegény az, aki-
nek „egyedül Isten elég”, mert beéri ennyivel, nincs másra 
szüksége. És miért is ne lenne elég a legnagyobb Jó?

A keresztény hivatás legfontosabb
eleme, hogy az Istennel való
kapcsolat személyessé válik.

Lelki szegény az, akinek
„egyedül Isten elég”.

De hogy jön mindehhez a cölibátus kérdése? Úgy, hogy 
ha ebben az Istennel való kapcsolatban élek, ebben a 
legnagyobb szeretetben és ezért a szeretetért képes va-
gyok felülírni a természet törvényét, ami testünkbe van 
kódolva. Ez nem azt jelenti, hogy elfojtjuk, vagy letagad-
nánk.  Fontos tudatosítani magunkban, és mindig szem 
előtt tartani, hogy ez a mi döntésünk, amelyben élünk 
az életünk utáni legnagyobb ajándékunkkal, amit Isten-
től kaptunk: a szabad akarattal. Most kérdezhetnék, hogy 
mitől szabad akarati döntés ez, ha kötelező a cölibátus (a 
latin egyházban legalábbis), de ne felejtsük, hogy sen-
ki, Isten sem kényszerít a papságra  vagy szerzetességre. 
Ő elhív minket, amire mi mondhatunk nemet is, mint a 
gazdag ifjú. Persze Isten azért hív minket valamire, mert 
Ő mindentudásából kifolyólag látja, hogy nekünk az felel 
meg a legjobban, ott tudjuk a legjobban Őt szolgálni. És 
mi lehetne jobb, mint egy ilyen jó Urat szolgálni, aki min-
dent megad, és ezt már itt, a földön elkezdi mindannak, 
aki Őt hűen szolgálja (ahogyan erről Avilai Szent Teréz is 
beszél a műveiben, különösen a Tökéletesség útjában)?...

Ez döntés kérdése.

Istenre gondolni elsőként, de nincs például reggeli 
szöveges imám. Az ima nálam eleve elvontabb fogalom. 
Szerencsére rengeteg élethelyzet elé tesz a Honvédség, így 
nehéz átlagos napokról beszélni, de eszem, iszom, fürdök, 
ezek úgy eléggé stabil, biztos pontok egy napban. Kivéve, 
amikor olyan a helyzet, hogy nincs hol fürödni, legyen 
az egy cserkésztábor, vagy éppen egy katonai gyakorlat. 
Mondjuk ezeken a napokon nem is plázázunk. Amúgy 
ami minden nap előfordul, az a lelkigondozás, vagyis 
beszélgetések, amelyekben lelki dolgokkal keresnek meg, 
és az edzés, mert hát a test kihat a lelki állapotunkra. 
 
– Az idei missziótokról mesélhetnél. Milyen gyakori az 
ilyen küldetés? Mi a feladatotok ilyenkor odakint, illetve 
neked mi a feladatod a katonák között?
Koszóvóban voltam. A Magyar Honvédségnek sokfelé 
vannak katonái a világban, talán most a legnagyobb 
létszámban éppen ezen a helyen. A dolgom itt is az volt, 
hogy a több száz magyar katona számára biztosítsam a 
vallás szabad gyakorlását, ami alkotmányos joguk. Ezt 
nem mindig egyszerű adaptálni a katonai kötelmeket és 
a sajátos körülményeket is figyelembe véve. Van, amikor 
szentmisét mutatok be, van, amikor keresztelem őket 
(természetesen, csak ha kérik), de van, amikor katonai 
járőrbe kísérem el őket, közelharc edzésen veszünk részt, 
menetgyakorlaton izzadunk együtt, vagy éppen a helyi 
kulturális vallási helyzetről tartok nekik előadást. Sokat 
beszélgetünk, miközben látják, hogy a papok is emberek 
és különfélék.

– Mennyire tudsz a saját lelki igényeidre figyelni, van-e 
a katonalelkészeknek valamiféle közössége, ahol segíteni 
tudjátok egymást?
Az a tapasztalatom, hogy bár egy katonalelkész alapvetően 
inkább pap, mint katona kell legyen, a gyakorlat ezt 
sokszor megfordítja. Könnyebben találom meg a hangot 

katonákkal, mint egyházi emberekkel. Nem vallásos 
környezetben élünk, és általában egyedül végezzük a fe-
ladatunkat. Otthon egy evangélikus lelkésszel, külszol-
gálaton pedig öt különböző nemzet mindenféle vallású 
lelkészével voltam együtt, akikkel tudok valamennyire 
rendszeres módon lelki dolgokról beszélgetni. Persze ot-
thon is van lehetőségem leülni sörözni és beszélgetni egy 
másik katolikus katonalelkésszel, de alapvetően messze 
vagyunk egymástól, így ez nem rendszeres, ráadásul ha 
azon a napon még haza is kell mennem, akkor ez rövid 
beszélgetés lesz és sör nélkül.

– Nem csak katona vagy, hanem a fiatalokkal is igen 
“lényegre tapintóan” tudsz bánni: cserkészcsapat, lelki 
vezetés. Ha nem ez az egyetlen pozitív visszacsatolás, mit 
tudnál pár mondatban tanácsolni nekünk, akik szintén 
fiatalokkal is szeretnénk foglalkozni?
Ha megnézzük, vannak nagyon jó sportolóink, vagy tudó-
saink, akik nagyon jók a maguk területén, de képtelenek 
tanítani. Az, aki a legjobb volt matekból lehet, hogy nehe-
zebben érti meg azt, aki bénázik belőle, mint aki maga is 
küzdött, hogy jobb legyen. Vagyis a tanítói készség valami 
más. A fiatalok mindig mások lesznek, mint az előző gen-
erációk. Az lesz a jó tanító és tanár, aki mer annyi idős len-
ni amennyi, miközben tanulja a fiatalok nyelvét és elkezd 
hinni benne, hogy az nem rosszabb vagy jobb, mint az övé, 
csak más. Az alfa és a béta generáció véleményem szer-
int már egy józan digitális ellenállást fog tanúsítani, ke-
vesebb  szenny éri majd a kontroll miatt, ugyanakkor több 
lelki sérülésük lesz, mert sajnos a férfi és különösen a női 
szerep változása még nem tette tönkre teljesen a családot, 
mint intézményt, még dolgozik tovább és tovább. Nekünk, 
magyaroknak különösen is sok feladatunk van a lelkünk-
kel is megtanulni foglalkozni a testünk mellett, a jövő 
tanítóinak és tanárainak pedig másképp nem is fog menni.

Németh Anna

lévai ádám

horizont
Tekintetem a világoskék végtelenben úgy lebeg, mint hínár a tó közepén. 
A tortillát és a narancslevet ki tette elém? 

kalabér lÁszló

a Cölibátusról
Egy kármelita növendék szemével


