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"ÚJAT ÉS RÉGIT"
Ünnepi kötet Szennay András
80. születésnapjára

E tartalmas kötetnek szinte valamennyi tanul
mánya kapcsolatban áll Szennay András rnun
k áss ágával, amint az ilyen ünnepi kötetek eseté
ben természetes is. Az a tény, hogya gazdag
anyag csaknem az egész katolikus tudományos
ságot átfogja, az ünnepeltnek az utóbbi évtize
dek magyar szellemi életében játszott kiemelke
dő szerepét mutatja,

Levéltárak régi anyagának rendszerint érde
kes titkokat rejtő irategyüttese a "Varia" . Ennek
csomóiba vagy dobozaiba az iratanyag rendezé
se során olyanokat tettek, amelyek nem illettek
bele az előre megszerkesztett tárgyi csoportok
ba . Kellett hát a végére egy Varia, Miscellanea
vagy Mixta. Kellő tapasztalattal rendelkező ku
tató mindig kincseket sejt az ilyen irat
együ ttesben. Amikor láttam, hogya "Szennay
András pannonhalmi főapát úr BO. születésnap
jára" kiadott tanulmánykötet szerényen névte
lenségben maradó bencés szerkesztői a hatszáz
ötven nagyalakú oldalt megtöltő anyag rend
szerezése során a közvetlenül személyét érintő,

a bencés rendtörténetre vonatkozó, valamint fi
lozófiai, lélektani, biblikus, ökumenikus, szer
zetesi spiritualitással foglalkozó és történeti ré
szek után Varia cím alatt csoportosítottak tizen
két írást, ott kezdtem az olvasást. Ez az anyag is
csak témái tekintetében és műfajilag "vegyes".
Jól felismerhető bennük a jelenkori magyar ka
tolicizmusnak már több mint egy évtizede idő

szerű útkeresése. A kötet zárótanulmányából,
Korz enszky Richárd ezredfordulói pedagógus
képéből okulva pedig megerősödhetünkremé
nyűnkben. hogy nemcsak a bencés rend, de az
egész magyar egyház is társadalmi méretekben
éli meg "pedagógus" mivoltát: " Aki kézen fogja
- miként több ezer évvel ezelőtt is - a rábízot
takat, és felvezeti őket az életbe."

De lapozzunk elóbbre! A recenzens most
még a megszokottnál is szubjektívebben kény
telen eljárni. Az első részbó1 a Pannonhalmán
1843-tól a II. Vatikáni zsinat utánig imádkozott
francia maurinus (St. Maur-i) breviárium törté
netét ismertető Angelus A. Haussling maria
laachi bencés tanulmányát kell emIítenem, két
okból is. Egyrészt ez az első látásra csupán pa
rányi rendtörténeti vagy liturgiatörténeti téma
egy napjainkban különösen aktuális, kritikus
egyháztani tanulságot rejt magában: "Az egy-
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ház nyilvánvalóan sokszor más, tágasabb és na
gyobb/ mint a hivataloskodó, sőt a hivatalos
szokások és közlemények mutatják", hiszen
Pannonhalmán több mint száz évig a liturgikus
kongregáció által "gyanúsnak"tartott breviáriu
mot használtak. Másrészt itt jegyzem megJ
hogya kötet kétnyelvű: hat német szerzö tanul
mányát németül tartalmazza, jeiéül annak a
közismert ténynek, hogy az ünnepelt munk ás
sága a német nyelvterületre is kiterjedt, ott
szintén ismertté vált, ami a teológia hazai mű

velőiró1 csak ritkán mondható el.
Kránitz Mihály professzor Szennay András

munkásságának egyik legfontosabb ter ületét. a
Hittudományi Akadémia Alapvető Hittan
Tanszékén 1965-től 1988-ig tartó működését

foglalta össze korrekt pontossággal. Azon keve
sek közé tartozott, akik megismerték a zsinat
szellemét, felismerték benne a korábban sok
szor ki sem mondott kérdésekre is adott vála
szokat. Szennay azok közé tartozott, akik nem
csak a teológusok felé, de a sajtó és a könyvki
adás útján szélesebb körben is terjesztették a
zsinati szellemet. A szerző a következő, máig
érvényes 0982-es) mondatait is idézi: "A II. Va
tikáni zsinat tanítása még nem járta át eléggé
szívünket-lelkünket. De vajon erről a »hivatalos
egyház« tehet-e csupán, egyedül azt terheli-e a
felelősség, vagy sokkal inkább mindannyiun
kat, a krisztushívők egész közösségét?"

A filozófiai írások közül Aszalós János tanul
mányát emelem ki, aki lényegében arra mutat
rá, hogy Istent nemcsak evilági munkánk során
gyakorolt erényeink érdeklik, hanem munkánk,
evilági értékeink is. Ez a mindeddig sajnálato
san elhanyagolt teológiai kérdés a mai ember
számára különösen fontos. Olyan élesen szem
benálló fogalom lenne az "ideigvaló" és az
"örökkévaló"? Aszalós megállapítja: " Bízha
tunk abban, hogy mindaz, amit ma még profán
nak tartunk, de a szeretet útját szegélyezi Isten
felé, az valamiképp örökkévalóságunk része is
lesz, hiszen »a szeretet művei megmaradnak-" .

A kereszténység lényegét, középpontját ke
resi Eugen Biser tanulmánya, és találja meg azt
a szeretet Istenében. "Ha valahol, hát itt van a
kereszténység köz éppontja. ahonnan világossá
ga, ereje és identitása származik. Innen van
gondolkodóinak ihlete, misszionáriusainak mo
tiváci ója, vértanúinak bátorsága, hitvallóinak
hite, imádkozóinak vigasza. Itt dől el a keresz
ténység túlélésének a kérdése." Ezért fogja túl
élni mai válságát, ezért fogja visszanyerni az el-



idegenedetteket. A buddhizmussal szemben
nem aszketikus, hanem gyógyító vallás, a zsidó
vallástól eltérően van ugyan erkölcse, de
mégsem erkölcsi, hanem misztikus vallás, az
iszlámmal összehasonlítva pedig nem elsődle

gesen, hanem másodlagosan írásvallás.
Dabóci Mária nem felsoroló, hanem leíró

bibliográfiát állított össze Jacques Maritain ha
zai irodalmáról I92I-től napjainkig. Igy nem
csak adatközlő, hanem idézetei révén olvasmá
nyos is. Tringer László professzor a bűntudat

kóros formáiról értekezve a pszichiátriában já
ratlanoknak is érthetően magyarázza meg szak
tudománya nyelvén Jakab levelének mondatát:
"Valljátok meg egymásnak bűneiteket, hogy
meggyógyuljatok."

Norbert Höslinger írása a biblikus fejezet
egyik fontos darabja. Mit tettek eddig a "keleti
Közép-Európa" országaiban a nyugatiak, és mi
lyen munka folyik ma abibliamozgalom fellen
dítéséért? Katolikus Bibliaművet törekednek
felállítani országonként, ellátják az egyetemi és
főiskolai tanszékeket friss bibliatudományi és
biblikus lelkipásztori irodalommal. Szemináriu
mokra hívják nyugatra az érdeklődőket (két
évente Bécsben Colloquium biblicum), később a
helyben rendezett szemináriumi munkát fogják
támogatni. Mivel biblikus irodalomhoz főleg

németül lehet hozzájutni, német nyelvkurzuso
kat rendeznek. Schmatovich János a "kiengesz
telődés" szentírási (2Kor 5 és Róm 5) fogalmát
tisztázza. "A kiengesztelődés elsősorban nem
szubjektív folyamatot jelöl az ember bensőjé

ben, nem az ember áthangolódásáról van itt
szó, még csak nem is egy értelmes belátásról és
annak gyakorlatba helyezéséről... A megbékél
tetés Isten cselekvése Krisztusban, a világmin
denség új alaptörvénye."

Az ökumené fejezetéhez érve az aktuális
egyházpolitikai fejlemények és a kereszténység
jövője iránt érdeklődő olvasó - s ki ne volna
az? - fokozott érdeklődéssel olvas. Hafenscher
Károly az evangélikus kegyesség vonásait raj
zolta meg, köztük a derű, a hilaritás és a mun
kaerkölcs egykori jelentőségét. Lukács László
piarista a vallások közötti párbeszéd jelenlegi
elméleti és gyakorlati kérdéseit vázolta, mely
nek új fejezete nyílt I986-ban Assisiben, amikor
II. János Pál a nagy világvallások vezetőivel

együtt imádkozott a békéért. Egyik fontos meg
állapítása a "Dominus Jesus" nyilatkozattal
kapcsolatban: "A vallási relativizmussal és a
pluralista vallásteológiával szemben nagyobb
hatású lehetett volna talán egy olyan ökumeni
kus nyilatkozat, amelyben az összes kereszté
nyek közösen megvallják hitüket Jézus Krisz
tusban, a világ és az emberiség egyetlen és
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egyetemes üdvözítőjében." Orosz Athanáz ta
nulmánya a helyi egyház teológiájáról, ahogyan
azt a pergamoni ortodox metropolita látja, az
egyik legfontosabb kérdést érinti, mely a ke
resztény egységtörekvések jövője szempontjá
ból meghatározó. Ratzinger és Kasper bíboros
vitája, a liturgikus szövegek fordítása körüli fe
szültség is ezt a kérdéskört érintette és érinti.
Alapkérdés: mit jelent az egyház egysége és mi
ben mennyi sokféleséget enged meg ez az egy
ség. A szerzőtől megtudjuk, hogy a katoli
kus-ortodox teológiai párbeszédben nagy szere
pe volt a pergamoni metropolitának, Joánisz
Ziziúlasznak és az ő egyháztanának. Nem vé
letlen talán, hogy a kilencvenes években megfe
neklett ez a párbeszéd. "Ziziúlasz egyházképe
legalább négy fő ponton közös a II. Vatikáni
zsinat ekkléziológiájával. Ilyen szempontok »az
egyház misztériuma«, »az eucharisztia közpon
ti szerepe«, a helyi egyház és a püspöki hivatal
hangsúlyozása. (...) Hasonló kérdéseket vethet
fel a görög ekkléziológia a katolikusok »helyi
egyház-s-értelmezésével kapcsolatban, amellyel
szemben az új kánonjog mégiscsak az univerza
lizmusnak adott elsóbbséget, s igen eltávolodott
a zsinati teológiától. Ennek tanulsága legalábbis
annyi lehetne, hogy ma »a katolikus
ekkléziológiának is több figyelmet kellene szen
telnie az egyház konciliaritása iránt.«"

Kerekes Károly O. Cist. írása a misztikus
Szent Bernátról és a ciszterci lelkiségről igen
szépen megírt vallomás. A wettingeni egykori
ciszterci apátság keresztfolyosóján van az a 15.
századi üvegablak, mely a Clairvaux-i Szent
Bernátot a keresztről lehajolva magához ölelő

Krisztust ábrázolja. Ez fejezi ki Bernát lelkiségé
nek magvát: a Kereszt misztériumával azonosu
ló emberség.

A történeti fejezet és az egész kötet egyik
legeredetibb tanulmánya az alapvető kérdése
ket feltevő Bencze Lóránt írása a magyar ke
reszténység eredetéről. A kérdések alapos kuta
tások nyomán történő megválaszolását a felnö
vekvő új generáció történészeitől várhatjuk,
akik számára már nem lesznek évtizedekig kö
telező sémák és tabuk.

A kötet kiváló szerzői közül érdemtelenül
maradt ki mindenki, akiról nem tettem említést.
A névtelen szerkesztőket elismerés illeti. Név
és tárgymutató mindig hasznos segédlet, de a
kötet terjedelmét kezelhetetlenné tette volna.

, Somorjai Adám Szennay-bibliográfiája szintén
fontos része a kötetnek. (" Ujat és régit". Szennay
András pal/nonhalmi [tiapát úr SO. szüleiésnapidra.
Pannonhalma, 2001)

ROSDY PÁL
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