
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE

Szennay Andrással*

- Könnyebb lenne széles történelmi horizontban beszélgetni, tehát elmondani
azt, hogya másfél ezer éves bencés rend, Szent Benedek rendje milyen meghatá
rozó szerepet játszott Európa nemzeteinek szellemi és erkölcsi kultúrájában.
Mondhatnám, mennyire fundamentuma a bencés szellem az európai művelődés

nek, vagy hogya kora középkor történelmi egyháza szinte ezekre az alapokra épült.
Beszélhetnék akár a magyarországi bencések szerepéről, jelesen Pannonhalmáról,
ahol most vagyunk. Ez egy kicsit más műsor, kedves főapát úr, intimebb hangulatú.
A bencés regula szabályát kellene mondanom: ez olyan ad conversationem, tehát
egy olyan beszélgetés, ahol személy szerint az Ön portréjára vegyunk kivencsisk.
Eletére, életútjára, amely végül is belefutott a magyar társadalom valóságába.

- A kezdő szavak után, amelyek nagyon távolról érkeztek, de nagyon közel
hozzám, talán kicsit nehezebb a beszélgetést folytatni, mint ahogy eleinte.elkép
zeltem. Úgy érzem, hogy a személyem sokkal kevésbé fontos, mint az a rend
vagy az a néhány feladatkör, amelyben élek, amelyet munkálok, amelyben igye
keztem valamit tenni.

- Milyen társadalmi környezetből érkezett?
- Családom valamikor ~ múlt század derekán Bajorországból, Pozsonyon ke-

resztül érkezett Kassára. Edesapám hivatásos katonatiszt volt, a császári-királyi
hadseregben szolgált. Az első világháború után kényszeredetten civillé vált,
mert Csehszlovákiában természetesen fölszámolták a magyar hadsereget. Tiszt
viselőként jött át Magyarországra, itt azután a Honvédelmi Minísztéríum újra
szolgálatba vonta és hamarosan, a húszas évek elején honvéd ezredes lett. Edes
anyám a régi világban szokott módon úgynevezett háztartásbeli volt, tehát a csa
láddal törődött, édesapánkkal, velünk, gyerekekkel. Harmonikus, nagyon kelle
mes, szép emlékeim vannak gyerekkoromról, ifjúságomról. Hárman voltunk:
egy bátyám nagyon rövid ideig élt, ketten most is megvagyunk. immár bőven fel
nőttek, sőt nyugdíjas korban, ha magam nem is vagyok még nyugdíjas.

- Az élete nyilván úgy ment, mint abban az időben mindenkinek, aki tanult.
1921-ben született, elvégezte a négy elemit, a nyolc gimnáziumot. Hol járt gimné
ziumba?

- A budapesti bencés gimnáziumban. Életemre ez a nyolc év meghatározó
jelentőséggel volt. Családias környezetet alkotott a tanárok és a diákok együt
tese, és számomra akkor és azóta is imponáló az a tudás, amit tanáraim átadtak.

- A hi vatástudata elég korán felébredt? .
- Gyerekkorban. Persze nerp világosan és körvonalazottan, és ma is vallom,

hogy akkor eldönteni még semmit sem lehet. Elindulni lehet egy úton, nem úgy,

• Elhangzott a Kossuth Rádióban 1985 karácsonyán, Rapcsányi László "Az utak összefutnak" círnű
músorában. .
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hogy elindítottak, hanem magam láttam, hallottam, tapasztaltam sok mindent, és
'ezért léptem erre az útra.

- Azután elvégezte a teológiát.
- A szokásos pannonhalmi két év noviciátus után a budapesti Pázmány Egye-

tem teológiai fakultásán, és ittis lettem a teológia doktora 1946-ban. A doktorá
tust követően - nem egész három évig - Pannonhalmán voltam az akkori főapát
nak, Kélemen Krizosztomnak a titkára, majd Budapestre kerültem hittanárnak.
Itt ért 1950-ben az államosítás, illetőleg a rendek teljes vagy minket érintően

részleges feloszlatása.

- A kezemben lévő dokumentumot 1950. szeptember l-én keltezték, és Darvas
József a minisztertenécs nevében küldte el a kalocsai érsekhez. Egyik pontja a kö
vetkezőt mondja: "Tekintettel arra, hogya Magyar Népköztársaság törvényei és al
kotmánya értelmében a férfi és női szerzetesrendek legfontosabb feladatait, a ta
nítást, a betegápolást, a s~egénygon,dozást" a jótékonyság gyakorlását a nép állama
látja el; a szerzetesrendek feleslegessé váltak."

- Én azt gondolom, hogy tudatosan vagy kevésbé tudatosan, de Rákosi előtt
egy jozefinista modell lebegett. A jozefinizmus csak a hasznosságot nézte. Egy
bizonyos utilitarista szempontot tartott szem előtt a maga módján még a vallásos
II. József is, ami annyit jelentett, hogy Pannonhalmát akkor 12 évre feloszlatta.
Nem hajt elég hasznot - gondolhatta-, mert külső munkát nem végez. Elképzel
hetők ilyen szempontok 1950-ben is, bár csak fenntartással mondom ezt is. Kér

,de zem például: a szociális-karitatív munkát végző áldozatos betegápoló nővérek

hajtottak-e -hasznot a társadalomnak? Hiszem, erre egyértelmű igennel kell vá
laszolni.

- Amikor az ötvenes években a "korabeli politikai vezetők tárgyalták, hogy
milyen szerzetesrendek maradjanak meg,' vita soha nem volt a bencések felől. Ter
mészetesnek találták, hogy valami maradjon számukra.

- Megmondom őszintén, ismeretanyágom nem eléggé pontos. Az akkori tár
gyalásokon részt vevő főapát, Sárközy Pál nyilván szigorú diszkrécióra volt köte
lezve, amíg a tárgyalások folytak, azt illetően is, hogy milyen szempontok hatá
rozták meg, hogy mely rendek működhetnek tovább, melyek nem. Talán szabad
itt még a személyes véleményemet is hozzátennem, és ez nem kritika Sárközy
Pállal vagy az akkori rendfőnökökkelkapcsolatban, hiszen nagyon nehéz és szo
rított helyzetben voltak. Nehéz az utókornak igazságot tenni, és én bizony válto
zatlanul méltánytalanságnak tartom jó néhány renddel kapcsolatban, elvben az
összessel, hogy sok értéket hordozó és jelentős munkásságukat nem folytathatták.

- Ezeket a drémei eseményeket, amelyek a társadalom széles rétegeit érintették,
a mai történelemkutatás - most az egyházpolitikai következményekről beszélünk 
meglehetősen világosan tárgyalja. Azt hiszem, hogy Önt érdekli mindaz, amit ezzel
kapcsolatban a történész megjegyez.

- Bizonyos megnyugvással tudom (és azt hiszem, tudják ezrek és ezrek) el
könyvelni, hogy ma már errőlnemcsaklehet nyíltan szólni, de a leghivatalosabb
fórumok is bizonyos kritikával, sőt elmarasztalássalbeszélnek róla. Nem kétsé
ges, hogy ezekre az időkre nehéz szívvel gondolok vissza. Bizony, évekbe tellett,
míg önmagamban mindezt föl tudtam dolgozni, és megtaláltam a magam útját,
hogy a sérelmek, a problémák ellenére ne topogjak egy helyben, ne csak vissza
nézzek, hanem egy kicsikét kezdjek előre is nézni és előre is tekintvedolgozgatni.
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~ Gergely Jenő történész a nemrég megjelent "A katolikus egyház Magya ro r
szágon 1944-től 1971-ig" című tanulmánykötetében ezzel kapcsolatban a követke
zőt írja: "A szerzetesrendek szinte teljes felszámolása, nem egy esetben az admi
nisztratív intézkedések túlzásai az akkori politikai küzdelemből fakadtak és nem
kimondotta n társadalmi igényből, szükségletből. Feltehető, hogy más szituációban
egyes nagy múltú, a népi hatalom iránt lojális szerzetesi intézmények megfelelő

ellenőrzés mellett fenntarthatók lettek volns." Ha nagy múltról beszélünk, akkor a
ma.gyar szellemi élet fejlődésével együtt felnövő magyarországi bencés rendre is
vonatkozhat ez a mondat.

- Azt hiszem, szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy vonatkozhat. Számos
kulturálís, művelődésbeli, etikai szemléletet képviselő területen a rend, közel
ezer éven át, úgy összeforrt a magyarsággal, hogy ilyen részleges feloszlatása is 
megítélésem szerint ~ nem volt megfontolt. Abban az időben sem volt teljesen
korrekt.

- Pannonhalmá val mi történt?
- Pannonhalmán egy évig szünetelt a gimnázium, mert államosították. Egy

évig meglehetős bizonytalanságban éltek. Mi lesz Pannonhalmából? Szeretet
otthon? Szociális otthon? Múzeum? Amikor az iskolát újra visszakaptuk, eldőlt

Pannonhalma sorsa. Élő intézmény maradtunk, tehát a rendi utánpótlást itt ké
pezzük ki, a körülbelül háromszáz diákot itt tanítjuk, neveljük. A rend is tovább
fejlődik, él Pannonhalmári és Győrött, a másik rendházunkban, illetőleg gím
náziumunkban.

- Szennay András közben könyvtártudományi diplomát is szerzett, és a Hit
tudományi Akadémián tevékenykedett.

- Gyorsan peregtek számomra az események, bár nagyon színtelennek tűnt

egy külső szemlélő számára. A Hittudományi Akadémián, amely a Pázmány
Egyetern hittudományi fakultásának jogutóda. lettem 1950-ben könyvtáros. Ti
zennégy évig itt voltam könyvtáros. Ugyszólván becsületbeli 'kötelességemnek
tartottam, hogy könyvtártudományi diplomát is szerezzek. Vizsgáim során, bár
nem volt kötelező, még marxizmusból is vizsgáztam. Könyvek között éltem, ami
nek egyik (visszafelé tekintve) feltétlenül pozitív következménye lett, hogy
annyit olvas hattam szakirodalmat, teológiát, amennyit talán azóta sem. Ennek
következménye lett azután; hogy 1965 februárjában kinevezést kaptam a Hittu
dományi Akadémián a fundamentális teológia tanszékre.

- Ne hallgassuk el azt sem, hogy közben, nem azt mondom, hogy újságíró lett, de
rendszeresen írt az újságokba, publikált a katolikus sajtóban és másutt. Megis
merte a közlésnek ezt a formáját is.

- Igen. Két tanítomesterre kell hálával gondolnom. Radó Polikárpra, aki euró
pai tudós volt és rendtársam is. Büszke volt arra, hogy újságírással is foglalko
zott. Másikuk a Vigilia akkori főszerkesztője, Mihelics Vid, aki nagyon kemény
kritikával és leckéztetve vezetett be az 'esszéírás, illetőleg a tanulmányírás rejtel
meibe. Sokat tanultam tőlük.

Sokat tanultunk Radó Polikárptól mi is.. újságírók, rádiósok. Gyakran találkoz
tunk vele az Újságíró Szövetségben; értékes pangszalagok őrzik nálunk a liturgia
fejlőgéstörténetérőlszóló rendkívül szines előadását.,

- Eletemben sok évtizedig tartó fejezet Radó Polikárppal való kapcsolatom.
Nem is merek hosszabban kitérni rá, mert félek, hogy gyorsan elérzékenyülnék.
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Sokunk számára, tanítványai, rendtársai számára ő volt a drága jó Póli bácsi, aki
mind egyházi körökben, mind felelős állami személyek előtt nagy megbecsülés
nek örvendett.

- A hatvanas évek táján Szennay András tanít a Hittudományi Akadémián, és
ugyanakkor alakul körülötte a világ. Túl vagyunk 1956 drámáján, és lassan-lassan
normalizálódik az élet.

-, -=- Valóban így volt. Ahhoz, amit nekem belül fel kellett dolgoznom és magam
ban tisztáznom, igen sokat segített a csendes, több mint egy évtizedes könyvtá
rosi időszak. Mint akadémiai tanár már kisebb-nagyobb területeken szükségsze
rűenkapcsolatba kerültem az úgynevezett közélettel is. Néhány vendégelőadá

som volt már az első években Grazban, Münchenben, Trierben. Rómában kong-
Jesszusokon vettem részt, tehát kicsit belekerültem az egyházi tudományosságba
és a nemzetközi egyházi életbe.

- Az ötvenes évek szorongató körülményei közepette megfordult a fejében, hogy
elhagyja az országot? .

- Ez a gondolat mint lehetőség sem ötlött belém. 1944-ben az akkori bíboros
hercegprímás, Serédi Jusztinián óva intette a papságot attól, hogy a helyét el
hagyja. Köteles itt maradni - tartotta - azokkal, akiket rábízott a Gondviselés.
Igy láttam én ezt akkor is, azóta is, m.a is. Számtalanszor van lehetőségem kül
földre utazni, de soha eszembe nem jutott, hogy onnét ne térjek vissza.

I

- Az 1962-benkezdődőII. Vatikáni zsinat három esztendőn keresztül hangoz
tatta az egyházon belüli korszerűsödés, az aggiornamento jelszavát.

- A teológia nem a napi életből indul ki, hanem a kinyilatkoztatás felől érke
zik. Ugyanakkor azonban vallom, hogy a mai világ, a megélt világ, a tapasztalt
világ egy sajátos teológiai hely. Ez teológiai szakkifejezés, ami annyit jelent,
hogy teológiai ismereteink kibontásához szükséges a környezet, A közvetlen és a
tágabb értelemben vett környezet, a világ. Dél-Amerikában a felszabadítás
teológia például a maiélettel függ össze, és ennek ismerete nélkülözhetetlen. A
világnak minél behatóbb, minélobjektívabb, és ha az lehetséges, minél köze
lebbről történő szemlélete szükséges. Mind hazai, mind külföldi publikációim,
gondolok elsősorban a négy tanulmánykötetemre. a mai élet témáit igyekeznek
megvilágítani, részben a kinyilatkoztatás, részben a hivatalos egyházi dokumen
tumok alapján. Emberközelbe szeretném hozni mindazt, amit egy teológus, hívő

ember láthat, mondhat a mai életről ebben a megvilágításban.

- Szépen fejezi ki ezt egyik kötetének címe: "Isten vándorló népe".
- Valahogy úgy, mint a választott nép is a pusztában vándorolt az ígéret földje

felé, a hívő ember is egy sajátos evilági eszkatológiát tart szem előtt, ennek so
rán vándorol a cél felé.

- Gyakran találkozott korábban is, most pedig talán rendszeresen más világné
zetű, nem hívő emberekkel. Mint a Teológia című folyóiratnak először főmunka

társa, majd felelős szerkesztője, gondolnia kell nyilván arra is, hogy azt a folyó
iratot azért nemcsak a hitben élő emberek olvassák.

- Igyekszem is gondolni, bár hozzá kell tennem: mikor a Teológia megindult,
akkor a célja elsósorban a II. Vatikáni zsinat gondolatvilágának egyházon belüli
továbbadása volt. Am természetes, hogy kézbe veheti (és remélem, veszi is) oly
kor egyházon, katolikus vagy keresztény hiten kívül élő ember is, és nagyon bí-
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zom benne, hogy sok ihletést kapott a benne publikált gondolatokból nem hívő

és istenhívő egyaránt.

- Talán sohasem várt és csodálatos változás volt életében, amikor 1972. novem
ber 6-án a magyar bencés kongregáció káptalani gyűlése főapátnak választotta.

- Hogy sohasem várt, ez biztos. Hogy ijesztő, a szónak emberi, hétköznapi ér
telmében, ez is biztos. Olyan feladat előtt álltam, amire voltaképpen nem készül
hettem nagyon alaposan fel, abban az értelemben tudniillik, hogy 22 éven ke
resztül úgynevezett kereten kívüli bencés voltam. Ez annyit jelent, hogy bár egy
házjogilag változatlanul a rend tagja voltam, de az 1950-es megállapodás értel
mében bizonyos korlátozott létszámra csökkent a pannonhalmi és a győri bencés
rendi tagok száma. Kereken hetven volt egy ideig a létszám, majd kicsit emelke
dett, de ebbe a keretbe én nem tartoztam bele. Tehát egy kicsit kívülről (vagy.
távolabbról?) néztem, és inkább csak személyikontaktusokon keresztül tartot
tam fönn a kapcsolatot a rendemmel, a rendi élettel. Ennek igen sok hátránya
volt, leküzdendő nehézségeket jelentett. Utólag, tizenhárom év múltán azonban
majdnem azt merem mondani, talán előnye is volt. Kicsit higgadtabban, kívülről

tudtam nézni a belső feszültségeket, a generációs eltéréseket, a zsinat utáni
szemléletbeni változást. Nem tartoztam egyetlen belső csoportosuláshoz sem,
amelyek megléte természetes egy nagyobb létszámú rend életében. (Nem az ala
pot érintően, hanem a szemléletet illetően.) Éppen ez a bizonyos értelemben
vett függetlenség segített át az első idők nehézségein.

- A bencés rend sajátossága, hogy amennyire hazai, annyira messzenyúlóan
internacionális is. A magyarországi bencés kongregáció része a nagy bencés kan
föderációnak.

- A nagy bencés konföderáció 21 kongregációból áll, az élén választott prímás
apáttal (abbas primas), aki Rómában él. A 21 kongregációnak van egy-egy prézes
apátja, ez a magyar bencés kongregáció számára mindig a pannonhalmi főapát.

A 21 kongregáció történeti alakulása sorrendjében rangsoroltatik, a magyar a
harmadik helyen van a precedenciában. Monte Cassino és az angol kongregáció
után harmadikként következik, ami nem a mi érdemeinket tekintő, hanem a tör
téneti múltból táplálkozó megbecsülést, rangsort is jelent.

- Érdemes elmondenunk; hogya magyarországi egyházszervezésen belül milyen
sajátos egy exempt apát helyzete.

- Bár az újabb kódexben vannak megkötések, fönntartások, de ez annyit je
lent, hogy a kolostor nem tartozik sem a püspöki konferencia, sem valamelyik
püspök alá szoros értelemben, hanem közvetlenül Róma, az Apostoli Szentszék
alá van rendelve. A megerősítés is Rómából érkezik .a választással vagy szabály
zatunkkal kapcsolatban. Nem Győrön vagy Esztergomon keresztül terjesztjük föl
például a megújított rendi statútumainkat, hanem direkt a római szerzetes kong
regációhoz küldjük. Tehát egy sajátos kiváltságot vagy idegen szóval, exemptsé
get jelent ez a helyzet.

- Egy megtisztelően szép hír, amit a Magyar Távirati Iroda 1981 júniusában
jelentett: "Az Elnöki Tanács Szennay Andrásnak, a pannonhalmi bencés rend fő~.

apátjának a Magyar Népköztársaság Zászlórendjét adományozta." Azt mondja az
indokolás: " ... az állam és a katolikus egyház egYüttműködésének fejlesztése, va
lamint a bencés rend térsedeim! beilleszkedésének terén végzett kimagasló tevé
kenysége elismeréseként." Ön, főapát úr, hogyan értelmezi ezt a meghatározást?
Milyen a bencés rend társadalmi beilleszkedése?
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- Szabadjon először az indokolás első részére utalnom: a fejlesztés szó állt és
áll előttem ma is. Nem statikusan nézem az állam és az egyház kapcsolatát, ha
nem a holnap felé tekintek és bízom benne, hogy az fokozatosan fejlődni fog. A
beilleszkedést illetően: a mi életünket, a mi feladatainkat, munkánkat természet
szerűleg meghatározza rendi mivoltunk. A rendi szerzetesi élet, a bencés élet
azonban nem légüres térben zajlik, hanem mindig konkrét helyen. Itt és most,
nálunk, hazánkban, ebben a társadalomban. Ha tehát a rendtársaim - különösen
a fiatalabbakra gondolok -, akik oktatnak, nevelnek az intézeteinkben. intenzí
ven arra nevelik a mai fölnövekvő ifjúságot, gimnazistáinkat, hogy ebben az or
szágban, ebben a társadalomban kell helytállniuk, s ráadásul még egy motívu
mot is adnak hozzá: nemcsak a társadalom, hanem lelkiismeretük és Isten előtt

is felelősek ezért - akkor szükségképpen olyan munkát vállalnak és végeznek,
amely építi, fejleszti, erősíti ezt a társadalmat.

- A pannonhalmi apátság tíz esztendő múlv« ezeresztendős fennállását ünnepli.
Ön és a bencések mindig hangoztatják: Pannonhalma nem múzeum..

- Valóban nem az. Pannonhalma élő intézmény. Bízom benne, hogy így látják.
mind az egyházi, mínd az állami vezetők, az állampolgárok és az egyháztagok is.
Benne él a magyar élet vérkeringésében. Remélem, hogy tíz esztendő után, ami
kor az ezeréves jubileumot ünnepelhetjük, nemcsak egy külsejében megújult 
jelentős kormánytámogatással megújult - Pannonhalmát láthatnak, hanem egy
még virágzóbb és még erőteljesebb, lüktetőbb pannonhalmi bencés életet.

- Dominus et Abbas. Úr és Apát. Ebből az összevonásból lett a magyar szóban
az apátúr. Milyen a közérzete?

- Ebben a pillanatban kicsit fáradt, az elmúlt hetek és elkövetkezők nagyon
sűrűek. De függetlenül ettől nagyon jó, mert úgy látom, érzem, sőt meg vagyok
róla győződve, hogy bizonyos értékek szolgálatában állt és áll az életem. A szub
jektív vonatkozást, a közérzetre való utalást úgy zárhatnám le, hogy bízom
benne, remélem, hogy a bennem lévő kevés, de mégis meglévő értékeket mások
javára tudom még kamatoztatni. Szeretném hozzátenni, hogyameglévőgyarlósá
gokat magam továbbra is el fogom viselni, és ezt mások is el fogják viselni.

- Magas, szemüveges, igazi professzori tekintetű férfi. Ahogyelnézem, meg hall
gattam itt szavait, a régi bencés regula két latin szavára gondolok. A grevites-re, a
komolyságra és az Ön által már említett diszkréció szóra, amely a latin eredeti ér
telmezésében a bölcs mértékletességet jelzi.

- Nagyon örülnék, ha ezt a megfestett képet egyszer valóban el is érhetném,
be is mutathatnám.

Rapcsányi László

Következő számunkból

Gyorsjelentés kérdőíves felmérésünkről

Vásárhelyi Miklós: Korunk Szava
Rostoványi Zsolt: Az iszlám vallási gyakorlata
Török Endre meditációja
Dékány Kálmán elbeszélése
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