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„A II. Vatikáni zsinat tanítása még nem járta át elég-
gé szívünket-lelkünket. De vajon erről a »hivata-
los egyház« tehet-e csupán, egyedül azt terheli-e 
a felelősség, vagy sokkal inkább mindannyiunkat, 
a krisztushívők egész közösségét? Vajon nincs-e 
elég aktivitási terület, nem adódik-e elég feladat 
számunkra, melyet még nem aknáztunk ki, még 
nem vállaltunk, elvégzéséhez még csak hozzá sem 
fogtunk?” Ez a két kérdés minden másnál jellem-
zőbb Szennay András gondolkodásmódjára. 1982-
ben, amikor felpanaszolta a zsinat befogadásának 
hiányosságait,1 már tíz éve pannonhalmi főapát 
volt, tizenegy éve pedig a Teológia című folyóirat 
felelős szerkesztője, s mindkét minőségében az ak-
koriban frissnek számító, nyitottabb és párbeszédre 
törekvő katolikus szellem képviseletére törekedett. 
Bencés szerzetesi identitása nemcsak egy kiemel-
kedően gazdag egyházi hagyományhoz kapcsol-
ta, de a nemzetközi bencés közösség révén olyan 
távlat és tájékozottság is lehetővé vált számára, 
amely egész ritka volt a korabeli Magyarországon. 
Több területen (egyebek mellett a magyar egyház, 
a tudomány és a szerzetesség világában) kellett lo-
jalitást tanúsítania, és nem volt egyszerű dolga, 
amikor európai és világegyházi távlatait a magyar 
viszonyok között is érvényesíteni kívánta. 

Szennay András 1921. június 2-án született Bu-
dapesten. 1939-ben részben középiskolai tanára-
inak hatására belépett a bencés rendbe, 1946-ban 
doktori fokozatot szerzett teológiából, 1947 és 1950 
között Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát 
titkáraként dolgozott. 1950-ben nem kapott helyet 
a mintegy háromszáz bencés szerzetes számára 
megállapított hivatalos hetvenfős keretben. Több 
mint két évtizedes „polgári” életét azonban nem 
csak negatívan ítélte meg, s miközben a budapesti 
Hittudományi Akadémia könyvtárosaként szellemi 
érdeklődésének megfelelő körülmények között dol-
gozhatott, egyik nyilatkozatának szavaival élve „a 
»civil« élet arra is megtanított, hogy felértékeljem 
a világban élő, küszködő, áldozatokat hozó ke-
resztény emberek életét”.2 Könyvtárosként ugyan-
olyan mélyrehatóan megismerte a francia nyelvű 
katolikus teológia újabb alkotásait, mint Karl 
Rahner, Joseph Ratzinger és más német teológu-
sok munkásságát. Mesterének Heinrich Fries né-
met hittudóst és Franz König bécsi bíborost tartotta, 
akiktől az ökumenikus horizont és a kifelé irányuló 
párbeszéd fontosságát tanulta meg. 1965-ben már 
kellő teológiai jártassággal rendelkezett ahhoz, 
hogy a fundamentális teológia professzora legyen 
a Hittudományi Akadémián. 

1987-ig a katedrán és egyre szaporodó írásaiban 
a kinevezésének évében bezárt II. Vatikáni zsinat 
vívmányainak elkötelezett képviselője volt. Már 
1964-ben tankönyvet írt A hittudomány alapvetése 
címmel (könyv alakjában csak bő harminc évvel ké-
sőbb jelenhetett meg), s ezután elgondolásait főként 
olyan tanulmányokban fejtette ki, amelyeket pro-
fesszori évei alatt négy kötetben jelentetett meg.3 Ér-
deklődése elsősorban egyháztani volt, a katolikus 
közösség természete, kulturális jelentősége, cse-
lekvési lehetőségei és megújuló formái foglal-
koztatták. Fontosnak tartotta, főként a német Pau-
 lus-Gesellschaft hatására, a keresztény–marxista 
párbeszédet, s erőfeszítéseire tekintettel Franz Kö-
nig bíboros a Nem Hívők Titkárságának magyar tit-
kárává nevezte ki. Kritikai igényű, szellemileg nyug-
talan, új és új kérdésekkel szembesülő gondolkodó 
volt, akinek meggyőződése volt, hogy „a jövő felé 
mutató út — kérdőjelekkel terhes út”.4 

1972-ben pannonhalmi főapáttá választották, de 
az egyetemi oktatással és a Teológia felelős szer-
kesztésével nem hagyott fel. Főapáti szolgálata alatt 
felépült a rend budapesti Tanulmányi háza, a Hit-
tudományi Akadémián elindult a Teológiai Tanul -
mányi Napok, majd — részben az ő kezdeménye -
zésére — a levelező tagozat. Pannonhalmi utódja 
szerint „határozott kézzel nyúlt rendje megoldat-
lan kérdéseihez, erély, ugyanakkor megértő em-
berség jellemezte rendelkezéseit és döntéseit”. A ma-
gyar püspöki konferencia tagjaként a hazai egyház 
nem minden elemében tudta felfedezni a zsinat utá-
ni világegyház szellemiségének jeleit. „Jól érzé-
kelhettem a túlzó aggályoskodást, (…) a prófétai 
szó, magatartás — ints, kérj, feddj, irányíts, báto-
ríts — szinte teljes hiányát”, vallotta később. Bár 
1981-ben ismét főapáttá választották, 1991-ben 
már visszavonult tisztségéből. 2012-ben bekövetke -
zett haláláig fáradhatatlanul szorgalmazta a zsi nati 
szellem egyházi térnyerését, s küzdött a missziós bá-
torság hiánya, a belterjesség és a „Nyugat- ellenes” 
aggályoskodás ellen. 1992 után megjelent könyvei -
nek szellemi ajánlatában a mai napig rejlenek ki-
aknázatlan lehetőségek és megszívlelendő prófé-
tai intések. 
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