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Hihetetlenül összeszedett ember 
képe rajzolódik ki, akár nagyelő-
adásokon, akár latin auktorórá-
kon találkozunk Önnel. Ez tanult 
vagy ösztönös dolog? Mennyiben 
befolyásolja a családi háttér?

Örömmel hallom, mert szeret-
nék ilyen benyomást kelteni, de 
általában azt érzékelem, amikor 
nem sikerül. Kedvenc „műfajom” 
a nagyelőadás, de ilyenkor az apró 
mozdulatok, tekintetek, mosolyok, 
feszültségek, amelyek a levegőben 
vannak, borzasztóan sokat számí-
tanak. Nagyon szeretem a rendet, 
a világos struktúrákat, magánéleti 
szinten is. Biztos, hogy van családi 
örökség is az összeszedettség mö-
gött. Aki ismer, joggal gondolhat 
a rendszeres liturgikus gyakorlatra, 
de nem hiszem, hogy ez elsősorban 
tanult dolog.

Az Ön tágabb kutatási területe a 
vallástudomány, ezen belül litur-
giával foglalkozik a legtöbbet. Ho-
gyan alakult ki ez az érdeklődése? 

Nem hiszem, hogy lehet jól tudo-
mányt művelni, ha nincs szemé-
lyes háttere. Sok diák azt mondja, 
hogy kitanulom a szakmát és utá-
na választok témát, amelyen ke-
resztül majd tudóssá válok. Lehet, 
hogy vannak erre sikeres példák, 
de azt látom, inkább fordítva zaj-
lik a folyamat. Alapvetően a litur-
gia érdekel, és ezt a tevékenységet a 
vallástudomány keretében tudom 
elhelyezni. Termékeny dialógus van 
köztük, tehát nem csak valamiféle 
ernyőszervezetet keresek a saját ér-
deklődésemnek. 

Nem zavarja a vallástudóst a sa-
ját vallási háttere?

Egy állítólag szekularizált társada-
lomban a legtöbb gondot nem az 
okozza a vallástudományi tanul-
mányokban, hogy az emberek nem 
vallásosak, hanem az, hogy reflektá-
latlanul tele vannak vallásos indula-
tokkal vagy vallásokhoz való ilyen-
olyan viszonnyal. 

Rólam nem nehéz tudni, hogy 
régóta gyakorló katolikus vagyok, 
ráadásul a katolicizmus konzerva-
tívnak vagy tradicionalistának mon-
dott irányzata egyik vezéregyénisége 
világi részről. De egy vallástudomá-
nyi órán nem ezzel kell foglalkoz-
nom. Nem mintha úgy gondolnám, 
hogy ez magánügy vagy nem való az 
egyetemre, hanem mert a vallástu-

domány különbözik a teológiától: a 
vallást mint kulturális jelenséget fi-
gyeli meg – és átmenetileg eltekint a 
doktrinális vetületétől, vagy attól az 
elkötelezettségtől, amely egyes val-
lások közt különbséget tesz. Az em-
bernek, aki már nem egy premodern 
kultúrában él, a saját vallásosságát is 
kívülről kell látnia. Ez egy másik op-
tikát jelent. Ezt szeretném továbbad-
ni vagy megtanítani a hallgatóknak 
is. Remélem, hogy viszonylag hitele-
sen meg tudom tenni, mert én sem 
izoláltan nevelkedtem.

Szabad tudni, hogy milyen volt ez 
a környezet?

Apai nagyapám ágáról „labanc”, ka-
tolikus köznemesi családból szárma-
zom. A többi őseim viszont mind 
zsidók, a magyarországi zsidóság 
elég széles palettájáról. Apai nagy-
anyám részéről gazdag, nagypolgári 
hátterem van: pásztói földbirtokos 
volt az egyik dédapám, a másik vá-
góhíd-tulajdonos Pesten, még meg-
van az imakönyve nálam. Anyai 
őseim viszont Somogyból, Zalából 
származó kisegzisztenciák voltak. Ez 
eléggé erős hátteret jelent, s én har-
móniában látom a kétféle gyökeret, 
bár vallásilag a katolikus örökséget 
folytatom.

Mennyire volt vallásos a család?
Vallásos impulzusokat már a szü-
leim sem kaptak az elvilágiasodott 
szülői házban. Megkereszteltettek, 
de nem jártak templomba. Ötéves 
koromban elváltak, édesapám ér-
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deklődése azután fordult a vallá-
sosság felé. Nekem a kamaszkori 
lázadás terepe volt vele szemben is 
a radikálisabb vallásosság. Viszont 
utolsó gimnáziumi éveimben el-
távolított a vallásosságtól az egyik 
nagy hatású tanárom révén megis-
mert – mondjuk így – liberális mű-
vészértelmiségi kultúra. Elég mé-
lyen megtapasztaltam, hogy a mai 
értelmiségi hogyan gondolkodik. 
Persze: sokféleképpen. 

Tehát később visszatért ahhoz, ami  
korábban volt?

Nem vallási megtérőként kerültem 
vissza az elkötelezett vallásossághoz, 
és nem is ugyanúgy, ugyanoda. A 
gyermekkori impulzusokat később 
már el tudtam helyezni – egy átala-
kult értelmiségi attitűdben. Latin-
egyiptológia szakra jelentkeztem, 
mert az ún. hagyományos kultúrák, 
az eliadei értelemben vett archaikum 
iránti érdeklődés mozgatott. Az 
egyiptológiáról elég hamar átnyer-
geltem az ógörögre. 

Igyekvő és magamat megmutatni 
akaró diákként már a második fél-
évben jártam a középkori latin filo-
lógiai programra. Ott találkoztam 
először liturgikus és biblikus anya-
gokkal. Önök ma már ezeket a tár-
gyakat tantervi órákként hallgatják, 
de a lazulás csak akkoriban kezdő-
dött, még egy merevebb ókortudo-
mány-felfogás uralkodott. 

Déri Balázs tanár úr akkor jelent 
meg az egyetemen…

Épp akkor került a latin tanszékre, 
bár korábban is adott órákat. Mint 
ambiciózus tanár a tőle ismert maxi-
malizmussal kezdte nekünk rögtön a 
himnuszköltészetet tanítani, később 
is sok más középkori órát. Ez volt 
végül is az, ami egyszerre fölmutatta, 
hogy a gyermekkoromban megismert 
vallási világ, amelyet kissé leírtam 
magamban, olyan gazdagságot rejt, 
amelyről nem is álmodtam. Azokra 
a jogos érzékenységekre, amelyek a 
kortárs bölcsészértelmiséget befolyá-

solják, hiteles felelet a teljes nyugati 
és keleti keresztény hagyomány gaz-
dag világa. Ezt korábban csak beszű-
kült formában ismertem. És ez volt 
az, ami először tudományosan, majd 
esztétikailag érintett meg, aztán utat 
jelentett ahhoz, hogy egzisztenciáli-
san is a magamévá tegyem. 

Miért hangsúlyozza a keleti keresz-
ténység tapasztalatát?

Ott egy nekem jobban megfelelő, 
az érzékekre jobban ható, kevésbé 
kizárólag doktrinális-morális vallá-
sossággal találkoztam. Aztán a zsidó 
gyakorlat megismerése, ami részben 
a saját gyökereimhez való visszatalá-
lás is volt, egy másik, a ritualitásnak 
nagyobb jelentőséget tulajdonító 
vallásos magatartás átélését jelentet-
te. Déri Balázs vitt el a lágymányosi 
zsinagógába, ahova akkoriban járt; 
ott galíciai hátterű idős emberek vol-
tak az előimádkozók.

A praxis fontosságánál, és ezzel a 
nálunk liturgikus terepgyakorla-
toknak nevezett gyakorlati vallás-
ismeret tantárgynál vagyunk.

A vallástudományi szak hallgatóit 
tanítva érzékelem: az a kép, ami a 
vallásról a mai emberben él, nagyon 
szűkös. A vallásos és a nem vallásos 
társadalmon belül is. Alapvetően 
egy doktrinális és morális szem-
pontrendszert jelent, egy gondolati 
tartalmat és egy abból következő 
cselekvési programot. Ezt nem is vi-
tatom, de az ember mindennapjait 
nem ezek határozzák meg. 

Amikor az ember bizonyos tar-
talmakat hangosan ismételget és 
mélységesen meg van győződve ezek 
igazságáról, ezzel együtt jár, hogy in-
dulatokat táplál azzal szemben, aki 
erről mást gondol. Egy ideológia ak-
kor szűnik meg ideológiának lenni 
és válik pozitív személyiségformáló 
erővé, ha a mindennapokba, sőt az 
ösztönökbe épül be. 

A vallás praxisát olyan dolgok 
erősítik meg, mint a tárgyak, képek, 
hangok, mozdulatok. Ebben az érte-

lemben igaz, hogy minden vallásnak, 
akár egy valláson belül is különféle 
rítusoknak, irányzatoknak, tájegy-
ségeknek van sajátos stílusa. Ez nem 
érinti a doktrínát és a morált. Eny-
nyiben tartom nagyon fontosnak a 
ritualitást, és ez nagyon közel áll a 
vallástudomány látásmódjához. El-
sősorban nem gondolati tartalmakra 
kíváncsi, hanem arra a személyes és 
társadalmi valóságra, amelyet a vallás 
kitermel, vagy amelynek kifejeződése.

Ezért utazott el sokszor Európából, 
„archaikumot” tanulmányozni?

Említettem a posztmodern európai 
ember archaikumra való érzékeny-
ségét. De rendszerint úgy keresi, 
mintha valahol máshol lennének 
ezek a „kezdetek”. Európa – nem 
mint politikai konglomerátum, 
hanem mint szellemi valóság – ma 
mintha csak arról kellene, hogy 
szóljon, hogy saját hajdani offen-
zív jellegéért állandóan bocsánatot 
kér. Én ezzel nem tudok azono-
sulni. Nekem a középkorral és a 
kereszténységgel mint kultúrával 
való foglalkozás azt jelenti, hogy az 
a fogékonyság, amely az embert In-
diába hajtja, meg az indiánokhoz, 
meg Afrikába, itthon is megtalálja a 
tárgyát. Hovatovább Európa egzo-
tikus kontinens és a kereszténység 
egzotikus vallás. 
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Ma még abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy egyes kultú-
rákat élőben is meg lehet nálunk 
figyelni. Nem a keleti utazásokkal 
indult ez a történet, egy egyházze-
nei kongresszuson hallottam elő-
ször zsidó kántort, illetve szerb or-
todox énekeseket, és engem teljesen 
megbabonázott, hogy ilyen létezik. 
Több éven át kijártam a szentendrei 
szerb ortodox templomba vasárna-
ponként, néha szombatonként is. 
Nem kellett a világ végére utazni az 
említett lágymányosi zsinagógába 
sem.

De mégis többfelé járt a Közel-Ke-
leten!

Ezek folytatása volt az, amikor Egyip-
tomban, Törökországban, Szíriában 
voltunk, aztán magam is jártam Da-
maszkuszban, és szerveztem saját di-
ákjaimnak egy tanulmányutat Kijev-
be. Nagyon jól hangzik, ha az ember 
elmeséli, hogy a Szaharában volt egy 
kolostorban, vagy különösen most, 
a szomorú politikai és katonai ese-
mények miatt, hogy Szíriában volt 
akkor, amikor még lehetett. De ész-
re kell venni azt, ami itt van tőlünk 
karnyújtásnyira, és ugyanolyan eg-
zotikus, illetve észre kell vennünk a 
saját kultúránkból azokat a múltbéli 
emlékeket, amelyek egy ugyanilyen 
kultúra dokumentumai. Ezekben a 
vallás, és azon belül a liturgia, a kul-
tusz – a kultúra maga.

Az ember természetes készsége, 
hogy kultúrát épít maga köré. Nem 
csak kapál, hanem meg is faragja a 
kapanyelet. Ez luxus. Elvileg lehet 
élni nélküle, gyakorlatilag nem. Ez 
különösen most nagyon fontos, 
amikor a művészetnek és a tudo-
mánynak, különösen a bölcsésztu-
dománynak folyton mentegetőznie 
kell a puszta létezéséért. Mintha egy 
parazita lenne. A kultúra ugyan-
olyan alapvető emberi késztetés, 
mint a táplálkozás. Azt nem mond-
hatjuk, hogy a kultúrfunkciók ösz-
szefoglaló neve a vallás, de azt igen, 
hogy ezek elválaszthatatlanul össze-

kapcsolódnak, és ezt a ma élő közel-
keleti kultúrákban éppúgy meg le-
het figyelni, mint a középkori vagy 
az ókori Európában.

A középkori tanulmányokban is 
a terep-jelleg érint meg. A szövegek 
közvetítéséhez képest teljesen más, 
ha valaminek épületeken, szobro-
kon keresztül jutunk a közelébe. 
Nekem még rendszeresebb tapasz-
talat a kódexek, nyomtatványok 
világa. A folytonosság megtapasz-
talása ez: van valami, amit ismerek 
a mai gyakorlatból, elmondom, el-
éneklem, és viszontlátom egy ötszáz 
vagy ezerötszáz éves forrásban. 

Az Ön életében hogyan kapcsoló-
dik össze a tudományos kutatás, a 
tanítás és a gyakorlat? 

Termékeny, de nehezen fönntartha-
tó állapot. A liturgiatörténet kutatása 
nálam egy nagyon anyaghoz közeli, 
forrásfeltáró munka, középkori szö-
vegek filológiai kiadása, értelmezése, 
és egy elemző, strukturális és eszté-
tikai megközelítés. A dolognak van 
egy vallástudományi vetülete (ezt 
inkább a tanításban alkalmazom), 
hogy hogyan hat ez az emberre, a tár-
sadalomra, mi értelme van egyálta-
lán. Tanítványaimmal pedig – akik-
nek még kezdőként a Zeneakadémia 
Egyházzene Tanszékén kezdtem 
órákat adni –, a gyakorlatba akartuk 
átültetni azt a középkori liturgiát, 
amellyel foglalkoztunk, és amely 
annyira megérintett minket. Ebből 
fejlődött ki, amikor egyházpolitika-
ilag is lehetségessé vált, az a csoport, 
amelyet ma Szent Mihály Laikus 
Káptalannak hívunk. Minden vasár- 
és ünnepnap énekelt misét tartunk a 
belvárosi Nagyboldogasszony-főplé-
bá nia templomban. Ennél is korábbi 
kezdeményezés volt, hogy a közép-
kori esztergomi hagyomány szerint 
évente tizennégy, tizenöt alkalom-
mal virrasztó zsolozsmát éneklünk. 
Ez komoly szellemi hátteret, kiad-
ványszerkesztést, szervezést igényel. 
Magánemberként is rendszeresen 
végzem a zsolozsmát.

Ehelyett akár tanulmányokat is 
írhatna.

Én nem csak a kutatást gondolom 
szellemi teljesítménynek, hanem azt 
is, ha sikerül egy élő hagyományt 
kialakítani. Tagadhatatlan, hogy a 
tudományban sokszor olyan szelle-
mi tartalmak születnek, amelyek-
nek nincs valódi közönsége, valódi 
hordozója. Elszámolhatok akárhány 
publikációval, de nem számolhatok 
el a publikáció olvasóival. És akkor 
jogos föltenni a kérdést, hogy mire 
jó ez az egész. Egy lehetséges válasz, 
hogy erre jó. Egy pályázatban nyil-
ván nem tudok fölmutatni olyan 
gyakorlati használhatóságot, mint 
egy mérnök. De azt igen, hogy em-
berek egy olyan közös tudásnak és 
a tudásból fakadó készségnek a bir-
tokosává válnak, amely onnantól 
kezdve tovább terjed. És erről kelle-
ne, hogy szóljon a kultúra. 

Egyetemista koromban nekem 
az, hogy kutató, valami poros do-
log volt. Most van egy téma, amely 
érdekel, és ennek kutatása magában 
foglalja azt is, hogy pályázatokat 
írok, külföldre utazom, a könyvtár-
ban poros kéziratokat lapozgatok, 
mikrofilm-másolatokat rendelek, 
de azt is, hogy a gyakorlatba ültetem 
a kutatás eredményét: énekelem. És 
tanítom is: nagyon szeretem a vilá-
gi, sok sérüléstől sem mentes kör-
nyezetet, a bölcsészkari diákságot, 
mert engem is rákényszerít arra, 
hogy állandóan a legkülönbözőbb 
emberek számára próbáljam meg 
érthetővé tenni.

A tudomány is teljes embert igé-
nyel, a tanítás is, a liturgikus gya-
korlat is (mind a közösségi, mind a 
magánéletben). 

Mikor zajlik rendhagyó mértékű 
publikációs tevékenysége?

Otthon tudok a legjobban dolgozni, 
viszont egy otthoni napom még fe-
gyelmezettebb, mintha a munkahe-
lyemen lennék. Azért írok cikkeket, 
mert a műhelymunkát a cikkekben 
jelenítem meg. A tanulmányokkal 
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mintegy megadom a császárnak, ami 
a császáré, de valójában az összefog-
lalások, a monográfiák érdekelnek, 
nem a szösszenetek. A dolgok össze-
rendezése és egységben látása. 

Miért van helye egy egyházi tudo-
mányágnak a civil tudományosság-
ban, illetve egy állami egyetemen?

Az egyházi tudományosság, amíg 
igazán hatékony tudott lenni, egé-
szen más intézményi és személyes 
háttérre épült. A tehetséges em-
berek közül jóval több kötött ki 
ezen a területen, mint most. Ma a 
gyakorlati vallási élet épp a legte-
hetségesebbeket szólítja el az ak-
tív lelkipásztori munkába. Döntő 
a latin nyelvűség megszűnése is: 
az egész európai egyházi kultúra 
megközelítéséhez nélkülözhetetlen 
a biztos klasszikus és egyházi la-
tin nyelvismeret. Azok a személyes 
kapacitások, amelyek az egyházi 
kulturális örökség feldolgozásához, 
fenntartásához szükségesek, ma in-
kább vannak meg a világi szférában, 
mint az egyháziban. De aki fontos-
nak tartja, hogy ezzel foglalkozzék, 
az általában személyesen is érintett 
benne, tehát nem kevésbé tartozik 
az Egyházhoz attól, hogy világi kör-
nyezetben foglalkozik vele. 

Másrészt a tudomány azt igény-
li, hogy az ember akár mindenfaj-
ta gyakorlati hasznosíthatóságra 
való tekintet nélkül is, önmagáért 
foglalkozzék a tárggyal – a jelen 
alkalmazás perspektívája nem tor-
zíthatja a szemléletet. A liturgiatu-
domány mint bölcsésztudomány 
hidat jelent a zárt egyháziasság és 
a világi szféra között. Nem a térítés 
eszköze, hanem egy fontos kulturá-
lis jelenség érthetővé tétele. 

Mindennek lehet társadalmi, sőt 
politikai kihatása is?

Ma van egy újból fölerősödő anti-
klerikális retorika a társadalomban, 
a másik oldalon pedig egyes poli-
tikai erők szeretik úgy fölmutatni 
magukat, mint a vallás és a keresz-
ténység támogatóit. Függetlenül at-

tól, hogy ki mivel azonosul, valójá-
ban üres jelszavakkal foglalkoznak, 
nagyon kevés az ismeretük. Fontos-
nak tartom, hogy a mai közízléstől 
idegen hagyományos vallásosság 
intézményeit, legyenek ezek bármi-
lyen területhez vagy valláshoz kötő-
dők, érthetővé, szerethetővé tudjam 
tenni. Ez is jobban megy, ha az em-
ber a világi szférában él. A sokszor 
akár vallásellenes vagy antiklerikális 
indíttatású világi tudomány is ad 
olyan szempontokat és módszere-
ket, amelyeket termékenyen lehet 
használni egy valóság reflektáltabb 
leírására. Így járult hozzá az elméleti 
vallástudomány rendszeres oktatása 
ahhoz, hogy én is több felől lássam 
azt a tárgyat, amellyel foglalkozom.

A tudományos munka, illetve az 
oktatói tevékenység mellett har-
mincöt évesen négy lány apja. Ho-
gyan szervezi meg az életét?

Akkor kell dolgozni, amikor le-
het – és lesz ihletem. Én a gyere-
keim mellett tanultam meg igazán 
gazdálkodni az időmmel, szoktam 
hozzá ahhoz, hogy igazán a távlati 
célokkal érdemes foglalkozni. En-
gem aztán hiába zaklatnak határ-
időkkel, hiába kellene ezt vagy azt 
az apróságot megcsinálnom… Se-
gít is egy nagyobb család: itt soha 
nem ülnek le a dolgok. Az életunt 
leeresztés, amely a bölcsészértelmi-
séget sokszor fenyegeti, nehezebben 
fér hozzá egy ilyen életmódhoz. 

Aztán a gyerekeimmel együtt 
éneklünk, beszélünk arról, amivel 
foglalkozom, természetes közegük-
nek fogják föl, nem tudományos 
tárgynak. A gesztusok, szokások, 
a liturgikus év körforgása jelen 
vannak a családban is. Szerencsé-
re a feleségem maga is egyházzenét 
és latint is tanult, így a szakmai 
tevékenység olyan felület, ahol 
közös tapasztalatokat tudunk sze-
rezni. Most a második feleségem-
mel élek, mert az első feleségem 
fiatalon meghalt; vele még a latin 
szakon ismerkedtünk meg. Ott is 

megvolt ez a fajta kapcsolat. Ha 
a családom nem támogatna, nem 
tudnék dolgozni. Hogy számít-e 
nekik annyit, ha megírtam egy fe-
jezetet, mintha lenyírtam volna a 
füvet a kertben. Azért idővel azt is 
megcsinálom…

Az a vallásos kultúra, amelyet 
kutatok és élni igyekszem, totá-
lis jelenség, ott nincs külön család 
és szakma, gondolat és gyakorlat. 
Akkor tudom jól csinálni, ha nem 
ellentétben áll a magánéletemmel, 
hanem együttműködik vele.

A beszélgetést készítette  

Czeti István egyetemi hallgató 

(ELTE BTK történelem alapszak/

történelem és történelem 

specializáció III. év, ókori nyelvek 

és kultúrák alapszak/klasszika-

filológia szakirány és hebraisztika 

minor II. év)


