
A TEOLÓGIA ÉS AZ EGYHÁZI
GONDOLKODÁS MEGÚJÍTÁSA
A 90 éves Szennay András köszöntése

Több emberöltőnyi távlatból tekintünk vissza dr.
Szennay András nyugalmazott pannonhalmi fő-
apát életútjára, mely egyúttal az egyház és a teo-
lógia útja volt az adott évtizedekben.

Az 1921. június 2-án született bencés szerze-
tes a 20. század végi magyar katolikus teológia
egyik megújítója. Kulturális hagyománya, szel-
lemi felkészültsége és teológiai képzettsége hoz-
zásegítette ahhoz, hogy egy társadalmilag és egy-
 házilag is változó világban a hagyomány és a
megújulás egyensúlyával hitelesen tudja bemu-
tatni az Istenről való beszéd állandó és változó
megnyilvánulásait, s így az életben helyezze el az
egyház teológiáját.

Szennay András előképzettségére tekintve
fontos megállapítani, hogy ő még a 20. század
első felében élt nagy teológusok közelségében
bontakozhatott ki, akik egy körülírható szellemi
rendszerben biztosan mozogtak, érveltek, s ha
kellett, védekeztek. Közülük kiemelkedik Schütz
Antal, Prohászka Ottokár, Bangha Béla és Hor -
váth Sándor, akik másokkal együtt a magyar egy-
házi és teológiai élet kiváló egyéniségei voltak. Ők
a neoskolasztika fogalmi rendszerével, az érvelés
erejét és a világ felől érkező kérdések megvála-
szolásának szükségét adták tovább hallgatóiknak.
A szellemi érdeklődés különböző teológiai és
egyházi szinteken volt érzékelhető, különösen a
filozófia, a liturgia és a biblikus tudományok te-
rületén.

A két világháború közötti szellemi és kultu-
rális megújulás Magyarországon is kedvezett a
keresztény filozófia alkalmazásának a neosko -
lasz ti kus teológiai oktatáson belül. Az ígéretes
lendületet a II. világháború, majd az azt követő
kommunista berendezkedés törte meg, mely az
egyházban, annak vezetőiben és szellemi képvi-
selőiben megsemmisítendő ellenfelet látott.1

Az 1946-ban doktorált fiatal bencés szerzetes
friss felkészültsége az egyházüldözés következ-
tében nem tudott érvényesülni.2 A magyarországi
szerzetesrendek működésének megszüntetése,
akadályozása és a létszámkorlátozás Szen nay
And rást a bencés közösségen kívülre sodorta.
1950-től a Hittudományi Akadémia könyvtá-
rosa lett, megszerezve a könyvtárosi diplomát is.
A köny vek között biztonságot, de új ismereteket
is talált. A „visszavonultság” nem jelentett hát-
rányt és lemaradást, sokkal inkább a tájékozódás
lehetőségét kínálta a fiatal teológusnak, aki kisebb-

nagyobb cikkeivel már meg-megjelent a magyar
szellemi élet horizontján. Pál apostol a „damasz-
kuszi élmény” után tizennégy évet töltött önként
vállalt magányban, melyben elmélyült, megerő-
södött. Ha nem is önként vállalt, de hasonló idő-
szak jutott Szennay Andrásnak is az elmélyedés-
hez, az anyaggyűjtéshez, a teológiai szakirodalom
követéséhez, és önálló személyisége megszilárdí-
tásához. Könyvtárosként a külföldi teológiai for-
rásoknak minden szegmense a rendelkezésére állt
szótárak, folyóiratok, tanulmányok formájában, s
így azonnal érzékelte, hogy az egyháznak szét kell
tekintenie a világban, mert az egyház, s benne a
teológia sem élhet bezártságban.

XXIII. János pápával a világegyházba új szel-
lem érkezett. Az egyházban végbemenő aggiorna -
mento végső soron válaszadás volt a társadalmi
változásokra — az Evangélium fényénél. A zsinat
meghirdetése (1959. január 25.), majd az előké-
születek lehetővé tették, hogy az I. és II. Vatikáni
zsinat közötti időszakban kialakult szellemi tö-
rekvések beérjenek a liturgia, a biblikum és a teo-
lógia területén egyaránt. A gyors fejlődés szinte
sürgetőleg hatott az egyházra, mely képes volt a
változásra, vagyis a változhatatlan hittartalom
korszerű megfogalmazására.

Szennay András nagyon előnyös helyzetben
értesült és tájékozódott a zsinati fejleményekről; a
dokumentumok (még fordítás előtti) anyagának
ismeretében szinte közvetlen közelről érzékelte
magát a zsinatot is, melyre Magyarország ról csak
korlátozott számban mehettek ki püs pökök és
egyházi személyek.

1965-ben, amikor a Hittudományi Akadémián
Szennay András átvette az Alapvető Hittan tan-
szék vezetését, az a teológiai tárgy jutott neki —
a theologia fundamentalis —, melyet bencés szer-
zetesek sora képviselt magyar földön, kezdve
Gerardo Sagredótól (Szent Gellérttől), a Velence
melletti Szent György-szigetről származó ben-
céstől, aki (bár nem nyelvi, de „földrajzi” szem-
pontból) az első magyar teológiai értekezés szer-
zője (Deliberatio supra hymnum trium puerorum,
Elmélkedés a három ifjú himnuszáról Dán 3,58–65).
A több évszázados bencés kultúra és annak ma-
gyarországi képviselete a 19. és 20. századra a
fundamentális teológia több jeles képviselőjét
adta (Guzmics Izidor, Bita Dezső, Tarnay Brúnó).
Közéjük tartozik Szennay András is, aki mint fia-
tal professzor, tanári munkájának már első évé-
ben meg tudta jelentetni a hallgatói és a széle-
sebb olvasóközönség számára a korábbi írásaiból
összegyűjtött kötetét Teológia és élet címmel.3

Könyve előszavában hangsúlyozza, hogy a teoló-
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gia megújításához szükséges figyelembe venni
„számos oly konkrét egzisztenciális tényezőt, me-
lyek a ma keresztény emberének életében sors-
döntő szerepet játszanak”. Célja, hogy „hívő te-
kintettel” szemügyre vegye és értékelje a világban
lejátszódó eseményeket, mert ezek az egyházat is
érintik. Ahogy Szent Pál apostoltól kezdve egé-
szen XVI. Benedek pápáig, úgy negyvenöt évvel
ezelőtt sem lehetett más törekvése az új teológus-
nemzedéket képviselő bencés professzornak, mint
az, hogy „tekintetünket szüntelenül Krisztusra, az
ő tanítására akarjuk irányítani”. Ez a Krisztus-köz-
pontúság határozta meg Szennay András teoló-
giai gondolkodását és írásait, melyek tükrözik és
visszhangozzák Szent Péter apostol felszólítását
és figyelmeztetését az 1. században élt zarándok
keresztényekhez: „Őrizzétek szentül szívetekben
az Úr Krisztust, mindenkor készen lévén megfe-
lelni mindenkinek, aki okát kérdi tőletek azon re-
ménységnek, mely bennetek van” (1Pét 3,15).

A fundamentálteológus Szennay András prog-
ramadó könyvében a teológia és az élet dialógu-
sát ajánlja. Számít arra, hogy megfogalmazásai új
hangvételt jelentenek, és akár a gyanakvás szel-
lemét is felkelthetik, de amint a szerző hangsú-
lyozza, ezek a gondolatok „manapság, hogy úgy
mondjuk, a levegőben vannak, teológiai szak-
könyvek és folyóiratok hasábjain állandóan talál-
kozunk azokkal”. A korábbi másfél évtizedes ol-
vasás-kutatás ekkorra hozza meg gyümölcsét,
mely a fiatal doktorból — a teológia egészére ér-
vényes rálátással — tudományához teljes egészé-
ben értő teológust formált. A korábban hiányos
egyházi és teológiai információáramlás ekkor
már nyomtatásban és szélesebb körben megje-
lenhetett, közvetítve a teológus gondolatait min-
denki számára. Ezért — folytatja az új teológiát
képviselő bencés szerzetes — „minden alapot
nélkülöz az az aggódás is, mely a katolikus hitté-
telek változatlanságát féltené az élet mindunta-
lan tapasztalható változásától, a tudományok ha-
ladásától”. Szennay András biztos kézzel nyúl a
megújuló teológia témáihoz, s a már neves német
teológust, Karl Rahnert idézve figyelmeztet, hogy
„ha a teológia elveszítené az élettel való kapcso-
latát, életközelségét, nyomában járna a veszély,
hogy sterillé válik”.

A Hittudományi Akadémia teológusa és pro-
fesszora újszerű gondolkodást kívánt az egyházi
és teológiai életbe vinni, mely nem áll meg az „is-
kolás teológia” sokszor az élettől eltávolodott „ki-
taposott útjánál”. Felismerte, hogy amint XXIII.
János pápa „kinyitotta az egyház ablakait”, úgy a
teológiának is szembe kell néznie a valósággal,
mert „a hittudomány eltér feladatától, ha csupán
bibliothèque fermée, zárt könyvtár marad”. A teoló-
gia ezért — fogalmazza meg Szennay András —

„soha nem válhat ezoterikus tudománnyá, azaz
keveseknek, a beavatottaknak a tudományává,
mert ez nem felel meg a keresztény hagyomány-
nak”. Ezzel a nyitottsággal és tágassággal indult
el — sok tekintetben Szennay András révén is! —
a magyar teológia 20. század végi útja. Bátran né-
zett szembe olyan kényes kérdésekkel, mint az
ateizmus és a hit, a tudomány és a hit, valamint a
hívő ember és a világ kérdései, összefüggései.4

VI. Pál pápa az Ecclesiam suam kezdetű körle-
velében (1964) rögzíti a párbeszéd lényeges
pontjait a hívővel, a nem hívővel, a világgal, a
kultúrával, a társadalommal és magával az em-
berrel. Szennay András már akkor, amikor a zsi-
nati dokumentumok magyar fordításban még
nem voltak elérhetők, képes volt a dialógus szel-
lemét a zsinati tanítás alapján megfogalmazni.
A II. Vatikáni zsinat után létrejött Nem Hívők
Titkárságában a Magyar Katolikus Püspöki Kart
képviselhette, és a Gaudium et spes szellemében
őszinte és okos párbeszédet sikerült folytatnia
„az igazság szeretetében vállalt mértéktartás,
testvériség és szabadság szellemében”.

Bár főapáti tisztjéből adódó feladatai és a hit-
tudományi akadémián végzett oktatói tevékeny-
sége és még inkább a katolikus könyvkiadás szű-
kösen engedélyezett példányszáma nem tette
lehetővé, hogy professzori ideje alatt tankönyve
jelenjen meg, később mégis napvilágot látott A hit-
tudomány alapvetése című munkája, mely a tudo-
mányosság követelményeivel megfogalmazott
pontos ismeretet ad, elsősorban magának a teoló-
giának a műveléséről (Pannonhalma, 1995).

Előadásai és publikációi mellett Szennay And -
rás jelentős „alkotása” volt a Teológia című fo-
lyóirat, melyet indulásától, 1967-től főmun -
katársként, majd 1971-től felelős szerkesztőként
irányított, egészen 1995-ig. A szűk harminc év so-
rán a nyomtatásban megjelenő teológiai véle-
mények, kifejtések és a párbeszéd felkínálásának
a lehetősége volt a folyóirat — szerkesztője, Szen -
nay András által felismert, és saját magára is ér-
vényes — feladata. Ezt egészítette ki szintén 1971-
től a Teológiai Tanulmányi Napok szervezése,
melyet mintegy húsz évig tartott kézben, bizto-
sítva és elősegítve a teológiai tanároknak a ta-
lálkozást, a továbbképzést és az eszmecserét az
aktuális kérdésekről, problémákról. A teológia ok-
tatását Nyíri Tamással együtt 1978-tól kezdve Le-
velező Tagozaton fejlesztették tovább, ahol vilá-
gi hívek százai mélyíthették el hitbeli ismereteiket,
készülhettek fel a hitoktatásra, és fordulhattak ér-
deklődéssel egy számukra korábban nehezen
megközelíthető „szakterület”, a hit tudománya
felé. Szennay professzor úr az „intézményes ok-
tatást” 1988-ban hagyta abba, de publikációival
továbbra is tanított.
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Az utóbbi hetven évben a teológia változása
különféle területeken ment végbe. Szennay And -
rás élő tanúja az új magyar teológia kibontakozá-
sának és fejlődésének, s az elmúlt majd egy év-
század szellemi változásainak. A teológus egész
szakmai életét meghatározta a zsinati tanítás és az
a „módszer”, amellyel a zsinat a teológi át a papo-
kon és a szerzeteseken kívül eljuttatta a világiak
széles köréhez. Szennay András szellemi nyitott-
sága, teológiai öröksége „mind a né met nyelvte-
rületen, mind a magyar egyházban, továbbá öku-
menikus vonatkozásban és a világi értelmiség
köreiben is elfogadottá tette személyét”.

Az új evangelizáció korszakában ismét és
hangsúlyosan aktuális, hogy „készen legyünk
megfelelni mindenkinek” (1Pét 3,15), aki a 21.
század kezdetén fogalmaz meg Krisztus köve-
tői számára kérdéseket. Az alapra, melyet Szen -
nay András „mint szakterületének szorgalmas
és következetes munkása”5 megvetett, biztosan
építhetnek azok, akik az Istenről szóló tudo-
mányt az egyházban hitük fundamentumán
állva szeretnék megismerni.

A gondviselő Isten jóvoltából a bencés szer-
zetes szellemi frissessége továbbra is éltető for-

rás lehet azoknak, akik a teológiát művelik, vagy
akik most igyekeznek elsajátítani a hittudo-
mányt, s azok számára is, akik érdeklődéssel for-
dulnak az egyház felé, hogy értelmes választ
kapjanak életük és a világ nagy kérdéseire.

Isten éltesse Főapát Urat, a professzort és a
teológia művelőjét!

KRÁNITZ MIHÁLY
Szennay András volt tanítványa,

az Alapvető Hittan tanszéken második utóda,
a Teológia főszerkesztője

1Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. Göncöl Ki -
adó, Budapest, 1993. (A neoskolasztika: 110–131.)

2Szennay András doktori tézise az Egyházmegyéink
liturgikus sajátosságai a középkor végén címet viselte. Vö.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kará-
nak disszertációi, 1863–1993. (Szerk. Somorjai Ádám.)
Márton Áron Kiadó, Budapest, 1993, 144.

3Szennay András: Teológia és élet. Szent István Tár-
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4Vö. Szennay András: Rejtőző istenség. Szent István
Társulat, Budapest, 1969.

5Várszegi Asztrik főapát köszöntése, Újat és régit. Pan-
nonhalma, 2001, 8.
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Terri Apter: Testvérkötelék
Terri Apter, számos lélektani könyv szerzője, ebben a tanulmá-
nyában számos felnőtt vallomásán keresztül elemzi szeretetünk
sajátos kettősségeit: a versengés és együttműködés, a szeretet és
gyűlölet együttes felbukkanását még a felnőtt testvérek között
is. A lánytestvérek, főleg az ikrek kapcsolatának vizsgálata mind-
 nyájunkat hozzásegíthet ahhoz, hogy mélyebben és őszintébben
tárjuk fel legbensőbb érzelmeinket éppen a hozzánk legközelebb
álló emberekkel kapcsolatban.
Ára: 2.800 Ft

Paul M. Zulehner: A gyermek a család szíve
A családtól biztonságos és szerető otthont vár minden ki, nap-
 jainkban mégis „pszichés otthontalanságban” él az emberek je-
lentős része. Főleg a gyermekek látják a kárát ennek az áldatlan
helyzetnek, hiszen nekik volna a legnagyobb szükségük meleg
családi fészekre. Zulehner professzor írása olyan társadalom ki-
alakulását sürgeti, ahol a gyermek áll a család középpontjában;
ahol édesapa, édesanya és gyermekeik biztonságos és szeretettel
teli életteret alkotnak együtt, egymással.
Ára: 1.900 Ft
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