
Kránitz Mihály

A magyar teológia  
zsinat utáni megújulásának első évei

Szennay András, a Teológia folyóirat főszerkesztője

1. A Teológia hittudományi lap szellemi küldetése

Az 1967-ben indult Teológia című folyóirat a II  vatikáni zsina-
tot (1962–1965) követően azonnal a zsinati tanítás feldolgozásá-
ra törekedett  Radó Polikárp (1899–1974) bencés szerzetes, fele-
lős szerkesztő neve mellett ott találjuk a főmunkatársak között a 
szintén bencés Szennay András (1921–2012) nevét is  A Teológia 
indulásánál Radó Polikárp nemzetközi hírű liturgiaprofesszor 
adott rangot és elismerést a kibontakozó tudományos lapnak 1 
Szennay András a kezdetektől kísérte a Teológia útját, már az első 
szám összeállításában is részt vett, s a „Szerkesztőség” aláírásá-
val megjelent Beköszöntőben ott találjuk az ő gondolatait is  A fo-
lyóirat tulajdonképpen ekkor kapta meg azt a tartalmi formát, 
amely ma is jellemző rá, amikor a fő cikkek mellett rovatokat ala-
kítottak ki (távlatok, meditáció, figyelő, teológiai jegyzetek, gon-
dolatok, idézetek, recenziók stb ), és tanulmányok gazdagították 
már kezdettől fogva az igényes összeállítást 

A Teológia 1967-től a II  vatikáni zsinat szellemében alakult 
újjá, ugyanis a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegye-
temen 1934–1944-es időszakban már létezett „egy” Theologia 
folyóirat, amelynek publikációiban a 20  század meghatározó 
magyar teológus-egyéniségeivel együtt ott látjuk többek között 
a dogmatika, a liturgika és a szentírástudomány magyarországi 

1 Radó Polikárp OSB neves liturgiatudós összegző könyvét (Enchiridion 
liturgicum: complectens theologiae sacramentalis et dogmata et leges) a Her-
der Kiadó jelentette meg 1966-ban 

A jelen tanulmány a 100 éve született Szennay András pannonhalmi főapát te-
ológus munkája előtt tiszteleg, aki ötven éve vette át a Teológia főszerkesztői fel-
adatait 
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képviselőit 2 A II  világháborút követő egyházellenes korszakban 
azonban lehetetlen volt megőrizni, illetve átmenteni a múlt örök-
ségét  Mindazonáltal a magyar teológia-oktatás nem szűkült be, 
hanem papnövendékeket és kis létszámban világiakat folyama-
tosan képzett, s a tanárok is igyekeztek a hittudomány fejlődését 
követni és képviselni 

1945–1989 között a teológia művelése szempontjából a Hittu-
dományi Akadémia, a Központi Papnevelő Intézet és az ország-
ban jelen lévő többi szeminárium jelentette azt a szellemi alapot 
és tudományos helyszínt, amely a hit értelmes bemutatásában 
részt vett  A II  vatikáni zsinat minden tekintetben fordulópontot 
jelentett a magyar teológia életében, és a megújulás iránti egyete-
mes törekvés eljutott a magyar teológiát művelő oktatók körébe 
is  Az 1960-as évek közepétől lehetőség nyílt Rómába küldeni te-
ológiai tanulmányok folytatására először papokat, majd később 
papnövendékeket is  Ez olyan nyitást jelentett a magyar teológia 
számára, mint amit a megújulási törekvések jelentettek a világ-
egyház számára  Ugyanakkor Magyarországon csak visszafo-
gottan és nagyon lehatárolt keretek között lehetett tájékozódni és 
érzékelni azokat a változásokat, amelyek előmozdították a nagy 
egyház, de a magyar teológia újjászületését is 3 

Gál Ferenc (1915–1998), aki ekkor meghatározó egyénisége 
volt a hittudományi akadémiának, és jelentős teológiai könyvei 
jelentek meg, találó módon az új hittudományi lap első számá-
ban megjelent cikkében az Új utak a teológiában címmel közöl át-
tekintést a zsinati fordulat alapján a folyóirat célkitűzéseiről és 
a katolikus teológia jelenlegi állásáról 4 Szennay Andrástól az 
első számban önálló írással még nem találkozunk, de a második 
számtól kezdve a lap rendszeres szerzőjévé válik 

Szennay András a Meditáció rovatban A hit dialektikája című 
írásában arról értekezik, hogy a Gaudium et spes zsinati konstitú-
ció miként igazolja korunk legégetőbb kérdéseit, többek között a 
reménység, a merevség, a belső tartalom, a magatartás, az aján-
dék, a kérdező hit és végül a döntés fogalmainak a kiemelésé-
vel 5 Ezek a kulcsszavak majd később is meghatározzák teológiai 

2 A II  világháború előtti Theologia összes számát lásd: https://library hungaricana 
hu/hu/view/PazmanyHTK_Theologia_01/?pg=0&layout=s (Utolsó letöltés: 
2021  08  11 ) Az 1934-es első számban Schütz Antal ír a teológia feladatairól: „…
bele kell világítani a titkok homályába és meg kell gyújtani azt a fényt, amellyel 
a hittitkok világítanak bele az emberi tudás és cselekvés területébe”  Schütz An-
tal: A hittudomány jelen fázisa és föladatai, Theologia, 1934/1  3 

3 A teológiai ismeretek továbbadásából a külföldi magyar lapok és kiadvá-
nyok is kivették részüket (Mérleg, Szolgálat, Teológiai Kiskönyvtár)  

4 Gál Ferenc: Új utak a teológiában, Teológia, 1967/1  5–13  Írásának végén Gál 
Ferenc megállapítja, hogy „Minden reményünk meg lehet arra, hogy a teo-
lógia lépést tud tartani a modern szellemi haladással és egy újabb virágzás 
kezdeténél vagyunk ” (Uo  13 )

5 Szennay András: A hit dialektikája, Teológia, 1968/2  109–113  A zsinati elem-
zésében Szennay András idézi és fel is használja Joseph Ratzinger, a későbbi 
XVI  Benedek pápa gondolatait főképp a Gaudium et spes, 10  alapján, ami 
mögött az akkori fiatal teológus, zsinati peritus személye húzódik meg 
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gondolkodását és megnyilatkozásait, valamint főszerkesztőként 
a Teológiába általa beszélgetésre hívott nagy, kortárs teológusok 
kiválasztását is 6

2. Szennay András útja a „Teológia” „küszöbéhez”

Szennay András az 1950-es állami törvény szerzeteseket korláto-
zó rendeletével kikerült a hivatalosan elfogadott bencés közös-
ségi létszámból  Viszont éppen 1950-től a később Hittudományi 
Akadémiaként működő római katolikus teológia könyvtárában 
dolgozhatott tovább, amikor megszerezte a könyvtárosi dip-
lomát is  Míg az 1950-es évek Magyarországán a politikai élet 
változásai visszaszorították a teológia művelésének széles körű 
lehetőségét, Szennay Andrásnak, azonban – aki könyvtárosként 
könyvtárközi kölcsönzéssel, akár külföldről is, hozzájutott a 
kurrens teológiai irodalomhoz is – a könyvtárba érkező hittudo-
mányi kötetek és folyóiratok feltárták a nagy egyházban folyó 
változások alakulását  Erre az időre esett ugyanis világszinten a 
biblikus, liturgikus és ökumenikus mozgalmaknak köszönhető-
en a teológia „újragondolása”, ám ennek eredményei csak kis-
mértékben jutottak el a magyar teológusokhoz 

Szennay András mint doktorált, teológiailag és egyháztörténe-
tileg is képzett kutató biztos nyelvtudás birtokában szakszerű mó-
don követhette a II  vatikáni zsinathoz vezető utat  Így tulajdon-
képpen őt nem érte olyan nagy „meglepetésként” a változások 
zsinati formában való megjelenése, mert ezek már „benne voltak 
a levegőben”, és XXIII  János pápa mintegy „szócsöve” és felerősí-
tője volt az 1930–1960 között „erjedő” előzsinati folyamatoknak 7

Amikor 1971-ben Szennay András vehette át a Teológia szer-
kesztését, biztos kézzel nyúlt azokhoz a témákhoz és személyek-
hez, akik a zsinat előtt, a zsinat alatt és a zsinat után is döntőnek 
számítottak a teológia megújulásában és új megfogalmazásában  
A Teológia hivatalos megindulásától, 1967-től kezdve professzor-
társaival már tanszékvezetőként együtt gondolkodva alakította ő 
is az új hittudományi lap karakterét, mely képes volt információ-
kat, tudományos, lelkipásztori és teológiai szellemi „táplálékot” 
nyújtani a hittudomány iránt magyar nyelven érdeklődő keresz-
tényeknek 

1945 óta nem volt katolikus jellegű teológiai szaklap Magyar-
országon, ezért nem ígérkezett könnyű feladatnak egy folyama-
6 A Teológia a nyitás, az aggiornamento lelkületével kezdte meg küldetését – idéz-

ve a főszerkesztő Radó Polikárp szavait –, hogy „minél több publikációnk újat 
hozzon a 2  Vatikánum értelme és szelleme szerint”  1967, Beköszöntő, 3 

7 Szennay András teológiai tájékozódását segítette az akkor még a Nemze-
ti Múzeumban működő Országos Széchényi Könyvtárból való kölcsönzési 
lehetőség és az Ausztriában vásárolt szakirodalom  Főapáti pozíciója pedig 
kapcsolatok sokaságát teremtette meg, például Karl Rahnerrel, Franz König 
bíborossal, de az idén elhunyt Hans Künggel is  Gál Ferenccel ellentétben ő 
nem tanult külföldön, de valahogy, éppen bencés volta miatt, „helyzetben” 
volt, és rálátott az egyházban végbemenő változásokra 



tosan, évente négyszer megjelenő, tudományos igényű folyóirat 
megjelentetése  A Hittudományi Akadémia professzorainak új 
szemléletét Szennay András mellett a lap másik főmunkatársa, 
Gál Ferenc fogalmazta meg teológiai nyitány-köszöntőjében, 
miszerint „maga a kinyilatkoztatás nem változik, de változik a 
módszer, amivel azt kifejtjük” 8

3. A hittudomány munkása: Szennay András 
tevékenységének kezdete a Teológiában

A folyóirat második évétől kezdve Szennay Andrással, a ma-
gyar teológiát megújító gondolataival rendszeres szerzőként és 
főszerkesztői megbízatásáig természetesen továbbra is főmun-
katársként találkozhatunk  A folyóiratban első írása 1968-ban je-
lenik meg A hit dialektikája címmel  Szennay felhasználja és idé-
zi Joseph Ratzinger egy évvel korábbi művét (Vielleicht ist aber 
wahr), amely a teológia új kibontakozására mutat 9 A Teológia fo-
lyóiratban megjelent második írásában (Tudomány és vallásos hit) 
a később is rá jellemző módon kijelenti, hogy „földi feladataink 
végzésében, tudományunkban is úton vagyunk” 10

Harmadik cikkében fundamentálteológusként szakszerűen 
nyúl a II  vatikáni zsinat Dei Verbum kezdetű konstitúciójához, 
hogy a kinyilatkoztatásról és ezen túlmenően a hit alapjairól 
adjon egy személyesebb megközelítést Isten és az ember kap-
csolatáról a megújult teológiai szemlélet alapján 11 A harmadik 
évfolyam következő számában jelent meg fő helyen Szennay 
András negyedik írása, amelyben az egész emberélet sorsáról 
elmélkedett  Megközelítése beleillik a teológiai esztétikának ne-
vezett irányzat módszerébe, mivel meglátásait az egyházatyák, a 
liturgia és Dante gondolataival fejezi ki 12 Itt a magyar teológu-
sok érdeklődésének és ismereteinek nagyszerű megegyezéséről 
beszélhetünk, mivel a lap másik főmunkatársa Gál Ferenc ép-
pen a „nyitószámban” vázolta fel a nemzetközi teológia jelenlegi 
helyzetét – valószínűleg teljes egyetértéssel Szennay Andrással, 

 8 Vö  Gál, i  m  5  Gál Ferenc itt a magyar teológia új irányát fogalmazza meg, 
melyben mind a mai napig meghatározó teológusok nevei is előkerülnek: 
Karl Rahner, Hans Urs von Balthasar, Yves Congar, Joseph Ratzinger, Jean 
Daniélou, Henri de Lubac és a magyar Alszeghy Zoltán  Közülük többekkel 
a későbbi főszerkesztő, Szennay András készít majd riportot (pl  Ratzinger, 
Congar, Alszeghy) 

 9 Vö  Szennay: A hit dialektikája, i  m  109–13 
10 Vö  Szennay András: Tudomány és vallásos hit, Teológia, 1968/4  211 
11 Vö  Szennay András: Valóban feltámadt (Lk 24,34), Teológia, 1969/3  3–8  

Szennay a Teológia tavaszi számának megfelelően – a Dei Verbum zsinati kons-
titúciót követve – a feltámadás misztériumjellegét emeli ki  Ebben a számban 
rendtársa, későbbi tanszéki utóda is egy tanulmánnyal jelentkezik: Tarnay 
Brúnó: Hogyan dolgozik a teológus?, Teológia, 1969/1  23–31  A filozófia és 
a teológia határán gondolkodó bencés szerzetes többek között Rahner és 
Congar írásaiból támasztja alá érvelését 

12 Vö  Szennay András: Az emberélet útjának felénél, Teológia, 1969/2  71–74 
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a másik „főmunkatárssal” –, és benne a magyar teológia új le-
hetséges forrásait, akik közül Karl Rahner mellett Hans Urs von 
Balthasarra is rámutatott 13

Szennay András ötödik írása (1970) ismét a korabeli szellemi 
világban való tájékozódóképességéről tanúskodik, amikor szá-
mot vet azzal, hogy a jelen helyzetben a társadalom tagjai hívő 
emberek és ateisták is, akik azonban képesek együttműködni a 
világ építésében, és képesek „közös emberi értékeket” tisztelni  
A teológus Szennay itt az egyház azon szándékát mutatja meg, 
mely a párbeszéd segítségével meg tudja szólítani a társadalom-
ban élő embert  Átveszi Ernst Blochtól (1885–1977) „a remény-
ség elve” kifejezést, mely a dialógust optimista módon szemléli  
Nézetét az egyház és a világ kapcsolatát bemutató Gaudium et 
spes kezdetű lelkipásztori konstitúcióra alapozza, mely a pár-
beszédben „az emberi személy megmentésére és a társadalom 
megújítására kiváló utat és eszközt lát”  Itt a tanszékvezető pro-
fesszor sajátos, „modern hitvallását” találhatjuk, melyben realis-
ta teológiafelfogása hangsúlyozza, miszerint „a világ nélküli hit 
és vallás egy vallás és hit nélküli világot teremt maga körül” 

Szennay András saját meggyőződéseként írja, hogy „az igaz-
ság keresésének szelleme az ember számára komoly feladatokat 
ír elő”  A „személyes munkának és lelkiismeretbeni döntésnek” 
alapvető szerep jut  „Hívő ember itt, úgy tűnik, bonyolultabb 
feladat előtt áll, mint a nem hívő ”14 Szavaiból érződik az ora et 
labora bencés szelleme, amely kötelező munkaként értelmezi tu-
datos elkötelezettségét az egyház „új szellemű” stílusának be-
mutatásában  Megfogalmazása valójában kérdéseket vet fel, s ez 
a későbbiekben is jellemző lesz Szennay András teológiai meg-
nyilatkozásaira 

Hatodik írásában főmunkatársként a Figyelő rovatban ad tu-
dósítást könyvismertetéseiben főként a „nagy és problematikus” 
teológusok műveiről  Ez a műfaj voltaképpen már az ötvenes 
évektől jellemző volt Szennay Andrásra, aki mintegy „tálcán 
kapta” a hittudományi akadémiára érkező legfrissebb publiká-
ciókat, és így tudott tájékozódni nemcsak a zsinat előtti, hanem 
immár a zsinat utáni, gyakran szerteágazó teológiai irányzatok-
ról  Köztük szerepelnek természetesen olyanok, akik előfutárok 

13 Gál Ferenc mély, éles előrelátással már a zsinatot követő években írja, hogy 
„Hans Urs von Balthasar a platóni hagyományt követő Ágoston, Pseudo 
Dionysios és Bonaventura nyomán indul el, amikor a teológiai esztétika ki-
dolgozását követeli  Nemcsak a kinyilatkoztatott igazság valóságát és szelle-
mi tartalmát kell észrevenni, hanem szépségét is  A kegyelmi rend teljes har-
móniájának és fényének csillogása fenn van tartva az örök életre  A természet 
alá van vetve a hiábavalóságnak, Krisztus a szolga alakjában jelent meg, a 
megváltást mint a fájdalmak embere vitte véghez, a hívő szem mégis felisme-
ri rajta az isteni dicsőségnek a doxának a vonásait  Sőt egész műve tükrözi ezt 
a vonást: a hit és a kegyelem, a szentségek, a misztikus test egybetartozása és 
a szeretet megmaradása ” (Teológia, 1967/1  9 )

14 Vö  Szennay András: Hívők és nem hívők dialógusa felé, Teológia, 1970/4  
18–26 
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– bizonyos értelemben Szennay András is az – és „úttörők”, akik 
ötven esztendővel előbbre láttak és hirdettek sok mindent a szel-
lem területén 15

Szennay András hetedik cikke a mai teológia feladatairól 
szól, összegezve saját élményeit, mivel környezetében folyama-
tosan párbeszédet folytatott az egyház és a teológia kérdéseiről  
Mint jó teológus, időnként összefoglalja saját kérdéseit, meglá-
tásait, ugyanis olvasmányaiban folyamatosan szembesül a teo-
lógia jövőjével, útkereséseivel és kihívásaival  Ebben az észlelés-
ben természetes módon van jelen korunk vallási drámája, és a 
problémák gyökerét az emberben felfedező „válsághelyzet” ér-
zékelése 16

Teológustanári és papnevelő tevékenysége során azonban 
nemcsak egyszerűen a múltra támaszkodik, begyakorolt vála-
szokat adva, hanem a jövőre is tekint, amikor írásában a legegy-
szerűbb módon teszi fel a kérdést: „Mit kell hát tennünk?” Ezt 
„a kritikus keresztény” magatartásával igyekszik megválaszol-
ni, úgy, hogy „lélekben és igazságban” mindig „az élő Istenre 
gondol és őfelé mutat”  Megnyilvánulását ismét egy sajátos ars 
poeticának foghatjuk fel, mert bencés szerzetesként továbbra is 
feladata az „őrzés”, amellett, hogy – majdani főapátként – a kö-
zösség jövőjét is előkészíti  A „Hol van a helyes út?” kérdésre az 
evangélium ösvényét ajánlja, amely mindig az egyház és a teoló-
gia megújulását jellemezte 17

Szennay András szerint a teológiának mindig a praxis, a gya-
korlat felé kell mutatnia  Talán a jövő teológusait is óvja az egy-
oldalú tudományosságtól, mert efölött – amint megállapítja – 
„az evangélium fog ítéletet mondani”  Nézete szerint a theologia 
publica, vagyis a nyilvánosság felé forduló teológia és a teológiai 
hermeneutika, azaz az értelmező teológia a jövő útja  Nem zárja 
ki a theologia politica lehetőségét, az ember kibontakozását szol-
gáló (nem politikai!) elgondolás prófétai megnyilvánulását sem  
Vallja, hogy e munka a teológust nehéz, olykor merész feladatok 
elé állítja, de ezt meg kell tennie „a töprengő, kérdező, önmagá-
ról és Istenéről mindig többet tudni kívánó ember számára” 18

 

15 Vö  Szennay András: Eretnekek vagy pionírok?, Teológia, 1970/2  106–107  
A szerző precíz fundamentálteológusként gondosan ismerteti a Heinrich 
Fries és Johann Finsterhölzl szerkesztésében megjelent Wegbereiter heutiger 
Theologie (Styria, Köln–Graz, 1969-től) című sorozatot 

16 Vö  Szennay András: A teológus számvetése, Teológia, 1970/4  226–233 
17 Vö  uo  230 
18 Vö  uo  233  Szennay írása felfogható az új Teológia első számában Gál Fe-

renctől megjelent Új utak a mai teológiában (Teológia, 1967/1  5–13 ) című fel-
vezető gondolatok folytatásának  Ugyanebben a számban Szennay Tomka 
Ferenccel együtt áll ki a dr  Dóczy László ajkarendeki plébános levélben 
megfogalmazott kritikáival szemben (247–248 ) a Teológia mai küldetése mel-
lett (248–250 )  Ez a tény is igazolja személye és gondolkodása meghatározó 
voltát a lap életében 
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4. Szennay András hozzájárulása  
a magyar teológia megújításához

Bencés bencést követett a Teológia szerkesztői posztján, amikor 
1971-ben Radó Polikárptól Szennay András vette át hittudo-
mányi folyóirat felelős feladatait  Az alapvető hittan tanszéken 
azonban már „bemutatkozott” a teológus, és a lap kezdeteitől 
főmunkatársként a szerkesztővel mint szorosan együttműködő 
professzorkolléga szellemi útjának „magasán” kapta a megtisz-
telő feladatot 19 Saját életében, de joggal mondhatjuk a magyar 
teológia történetében is új korszak indult, ráadásul maradandó-
an, mivel huszonöt év szellemi, szerkesztői feladata kezdődött 
meg ekkor  A folyóirat struktúrájában nem történt változás, kez-
deti karakterét a második főszerkesztő alatt is megőrizte  Így aki 
előfizetett a lapra, tudta, mire számíthat 20

Az új főszerkesztő a változás évében saját egyéniségét, tudá-
sát, kultúráját és kapcsolati rendszerét is „beépítette” munká-
jába, mely ezáltal széles kitekintésű, tág perspektívájú, magyar 
és nemzetközi viszonylatban is elismert hittudományos perio-
dikává vált  A hittudományi kar lapja bátran felvállalta a ma-
gyar teológia képviseletét, önálló tanulmányok közzétételét, és 
a nemzetközi szinten megjelenő, az egyházzal kapcsolatos meg-
nyilatkozások teljes vagy összefoglaló közlését is 

A főszerkesztő és munkatársai hozzáállását jól mutatja az 
a korábbi 1970/2-es számhoz mellékelt, az olvasók figyelmébe 
ajánlott kérdőív, mely elsősorban az előfizetők elégedettségéről, 
illetve véleményéről és javaslatairól tájékozódott  A szerkesztő-
váltást követően Szennay Andrásnak jutott a feladat, hogy a be-
érkezett válaszokat feldolgozza, és ezek alapján is, egyúttal ki-
jelölje a folyóirat új szellemi irányát 21 A pontosan ötven évvel 
ezelőtt elvégzett, átgondolt és körültekintő megfontolás páratlan 
módon járult hozzá a II  vatikáni zsinatot követően a magyar te-
ológia és hittudomány iránti érdeklődéshez 

A kérdőívekre beérkezett válaszok alapján a főszerkesztő ösz-
szegzésében megállapítja, hogy „a Teológia máris kicsit többet 
adott, mint amit az indulás nehéz óráiban ígért” 22 A zsinatot 
követően valójában ez az első olyan „kísérlet”, amely párbeszé-
det folytat a hívő olvasókkal  Érdekes a bencés professzor stílusa 
is, mely hol hivatalos módon („olvasóink válasza optimizmus-
sal töltötte el a Szerkesztőséget…”23; „…meg szeretnők jegyezni 

19 Szennay András főszerkesztői megbízásával Gál Ferenc professzor maradt 
az egyetlen „főmunkatárs”  A „szerkesztőség titkára” beosztás pedig, ame-
lyet az 1967-es első számtól Csanád Béla professzor töltött be, az 1970/1-es 
számtól megszűnt 

20 Az impresszum alapján az 1967/2-es számtól – belföldi és az 1968/1-s számtól 
külföldi előfizethetőséggel is – a Magyar Posta terjesztésével jelent meg a lap 

21 Szennay András: Folyóiratunk távlatai, Teológia, 1971/1  35–40 
22 Uo  40 
23 Uo  35 
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azt is…”; „mielőtt lezárnók ismertetésünket”),24 hol többes szám 
első személyben („felmérésünk célja…”),25 vagy általános alanyt 
használva („Érdekes volt megfigyelni…”),26 vagy megállapító jel-
leggel („Megnyugtató az is…”) nyilatkozik meg,27 ám előfordul, 
hogy modoros helyzetéből kilépve személyes és őszinte hangot 
üt meg: „A beérkezett válaszok első olvasása nyomán bizonyos 
tanácstalanság érzése töltött el ”28 De megtalálhatók a tipikusan 
„szennays” szófordulatok is („sokkal nagyobb súllyal jelentkez-
tek a pozitív irányú, a járható út felé mutató gondolatok”) 29

A zsinatot követő időben a valóban egyetlen teológiai folyó-
irat igyekezett az olvasók szempontjait is figyelembe venni, és 
„ismét elkötelezte magát – a megoldás irányvonalának kifejtésé-
ben – a 2  Vatikánum mellett” 30 

A kifelé tekintés előtt Szennay András már elvégezte a bel-
ső vizsgálatot is a Merre tart a teológiai oktatás? című írásában 31 
Mind a teológia, mind a Hittudományi Akadémia professzora-
inak tevékenysége, valamint a II  vatikáni zsinat ténye Szennay 
Andrást arra a következtetésre vezette el, hogy „napjaink teoló-
giájában jelentős változásoknak, »frontáttöréseknek« (Umbruch) 
lehetünk tanúi” 32

A teológusprofesszor személyes életében és teológiai felada-
taiban is „határterületen” mozgott  Jól ismerte a zsinat előtti „ha-
gyományos” teológia képviselőit és tanítását, ám a változások 
követésével páratlan ismeretekkel rendelkezett az „új teológia” 
folyamatáról is  Írásában utal a római nevelésügyi kongregáci-
ónak a teológiai tanulmányok reformjával foglalkozó, Normae 
quaedam kezdetű írására, amely – amint a szerző fogalmaz – „már 
megújult szellemben fogant” 33 A zsinat utáni teológia képviselői 
közül magabiztosan választja ki Joseph Ratzinger, Karl Rahner 
és Hans Urs von Balthasar nevét, akik mindmáig meghatározzák 
napjaink teológiai gondolkodását 

Szennay András felkészültségére jellemző módon bátran ki-
tekint a protestáns teológiák helyzetére is, amelyet összevet az 
Optatam totius kezdetű zsinati határozattal, melynek üzenetét – 
írja – „ma világszerte tovább tanulmányozzák, kommentálják” 34 
Joseph Ratzingerre mint neves zsinati teológusra hivatkozva 
Szennay is megállapítja: „A kereszténységet nem reformálhat-

24 Uo  37 
25 Uo  35 
26 Uo  35 
27 Uo  35 
28 Uo  35 
29 Uo  35 
30 Uo  39–40 
31 Vö  Szennay András: Merre tart a teológiai oktatás?, Teológia, 1969/3  105–111 
32 Uo  105 
33 Uo  105 
34 Uo  109 
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juk egy-egy kor »divatos« érdeklődése szerint ”35 Emellett, a tan-
székvezető professzor, úgy tűnik, érzékenyen foglalkozik a leen-
dő papnövendékek képzésével, amikor Karl Rahner gondolatait 
követve hangsúlyozza a „teológiai alapkurzus” (Grundkurs) je-
lentőségét, mivel a mai pluralisztikus társadalomból a különbö-
ző világnézeti ráhatások felől érkező kezdő teológus hite „veszé-
lyeztetett” hit  Ezért szükséges előbb a biztos alapozás 36

A teológia tudománya iránti elkötelezettséggel és saját gon-
dolata alátámasztásaként is idézi Rahner frissen megjelent köny-
véből a teológia kialakításának új szempontját: „A teológiai 
stúdiumok mind jobb átalakítása nem csupán didaktikai, peda-
gógiai feladat vagy szervezés kérdése… És »nem is csupán némi 
koordinációt kell az egyes szakok között végezni«  Mindenek-
előtt arra kell gondolnunk: Mi is valójában a teológia és mivé kell 
mindinkább válnia? Amíg csak organizálnánk a teológiai oktatás 
megfelelő struktúrájának kérdését, soha nem tudnánk megfele-
lően megválaszolni ”37 Szennay Andrásnak a teológia egésze és 
benne a magyar teológia megújítása iránti elkötelezettségét mu-
tatják oktatói, kutatói megnyilvánulásai, valamint a nagy egy-
háznak és benne a jeles teológusok által képviselt gondolatok 
„fősodrába” való belehelyezkedése 

Az új felelős szerkesztővel jegyzett 1971/1-es számában az 
ökumenizmus katolikus kezdeményezéseit láthatjuk Sólymos 
Szilveszter, Szennay András rendtársa összefoglalásában a pro-
testáns teológiáról a Theológiai Szemle 1970-es évfolyamának átte-
kintésével 38 A Teológia 1971/1-es számában viszont nem találunk 
önálló írást Szennay Andrástól, ami új, szerkesztői feladatának 
ellátásából következik, ám mégiscsak közli – és nem véletlenül 
– Ferdinand Klostermann (1907–1982) bécsi pasztorális profesz-
szor, zsinati teológus A holnap papja című írásának összefoglalá-

35 Uo  109  A Joseph Ratzinger írására való utalás (Concilium, 1965/1) teológiai 
kortörténeti adatként is felfogható, mivel az egyre kritikusabb hangot képvi-
selő lapot Ratzinger nem sokkal később (1968) elhagyta, majd csatlakozott az 
egyháziasabb Communióhoz (1972) 

36 Szennay: Merre tart a teológiai oktatás?, i  m  110  Rahner, Karl: Schriften zur 
Theologie VI , 139–170  Bár hivatalosan még nem jelentek meg a zsinati doku-
mentumok, Szennay András saját fordításában utalt a fundamentális teoló-
giában rejlő üzenettel összhangban a zsinat által hangsúlyozott elv fontossá-
gára: „Ez az alapvetés legyen kielégítően korszerű és hosszú, és abban úgy 
adják elő az üdvösség misztériumát, hogy a hallgatók világosan láthassák az 
egyházi tudományok értelmét, fölépítését és pasztorális célját ”

37 Uo  111  Vö  Rahner, Karl: Wahrhaftigkeit, Herder, Freiburg 1968, 123 
38 Sólymos Szilveszter: A protestáns teológia a Theológiai Szemle 1970-es év-

folyamának keresztmetszetében, Teológia, 1971/3  192–195  Többek között itt 
értesülünk arról, hogy a Lelkipásztor evangélikus lelkészi szakfolyóiratban 
Győri Sándor mutatta be Szennay András Rejtőző Istenség című könyvét (Rej-
tőző Istenség. Hívők és nemhívők a dialógus útján, Szent István Társulat, Buda-
pest 1969)  Szennay András már korábban, a zsinat után, a Hittudományi 
Akadémia új professzoraként jelentkezett első jelentős kötetével: Teológia és 
élet, Szent István Társulat, Budapest, 1966 
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sát, mely összegzéssel egyúttal ablakot nyit a magyar olvasó előtt 
is a magyar egyházban is meglévő lelkipásztori kihívásokra 39

5. Szennay András kezdeményezése az „élő beszéd 
teológiája”: interjú magyar és külföldi teológusokkal

Szennay András új megbízatása szervesen épül be a magyar teo-
lógia zsinat utáni kibontakozásába, amely együtt az egyház meg-
újulási törekvéseivel a megadott kereteken belül képes volt a zsi-
nat által is igényelt önálló teológiai megnyilvánulásra  Mindennek 
bizonyítéka a magyar teológusok, különösképpen a hittudományi 
kar professzorainak munkássága  A „bencés vonal” valahogy 
mindig jelen volt a hittudományi karon, és sajátos színt, munkabí-
rást, oktatói-tanítói jártasságot, közös munkát, a nagy egyház vál-
tozásaira való kitekintést és egyéni lelkiséget is jelentett 

Szennay András életének állomásai egymásra épülve juttat-
ták és vezették el őt a Teológia főszerkesztői feladataihoz, mely 
mintegy negyed századon át teológiai felkészültségének, isme-
reteinek és meglátásainak publikációs fóruma is lett  Mindez a 
„beérett teológus” egyéniségéhez, felkészültségéhez és szerzete-
si hivatásához is megfelelően illeszkedett, mert éppen Európá-
ban és magyar összefüggésben, hazánk történetének kezdetén 
többek között bencés misszionáriusok segítségével bontakozott 
ki a magyar kereszténység 40

Az 50 évvel ezelőtti főszerkesztőváltással érezhető módon 
nemzetközivé is vált a Teológia folyóirat, mivel Szennay András 
főszerkesztő előnyben részesítette „az élő beszéd teológiáját”  
Áttekintve főszerkesztői idejét, láthatjuk, hogy a teológia vala-
mennyi ágazatában megnyilatkozó magyar és külföldi teológus 
meghívást kapott egy bemutatkozó és a teológia egyes irányaira 
kitekintő összefoglalásra  Jóllehet fokozatosan eljutott papokhoz 
és világi hívekhez a Szentírás és a II  vatikáni zsinat dokumen-
tumainak magyar fordítása, de több mint két évtizeden át a Teo-
lógia biztosította az egyház életének, kihívásainak és válaszainak 
megismerését 41

39 Vö  Klostermann, Ferdinand: A holnap papja (Priester für Morgen), Teológia, 
1971/1  3–6 

40 Az első magyarországi teológiai mű (Deliberatio Gerardi Morosanae Ecclesiae 
Episcopi supra hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberalem) is „egy ben-
cés”, Szent Gellért nevéhez köthető  A 19–20  század fordulóján szintén egy 
bencés, Bita Dezső vezette az alaphittan tanszéket  A zsinat utáni társadalmi 
és teológiai változásokban Radó Polikárp és Szennay András személyében 
szintén jelen volt Szent Benedek rendjének „új magvetése” 

41 Válogatásszerűen utalhatunk neves magyar és külföldi beszélgetőpartnerek-
re: Xavier Léon-Dufour (1979/3), Marie-Dominique Chenu (1982/4; 1988/2), 
Joseph Ratzinger (1985/1), Walter Kasper (1985/2), Rudolf Schnackenburg 
(1985/4), Gerhard Lohfink (1986/1), Yves Congar (1987/1), Franz Böckle 
(1987/3), továbbá a jelesebb külföldön élő magyarokra: Alszeghy Zoltán 
(1990/4), Nemesszeghy Ervin (1991/2), Weissmahr Béla (1991/4), Békés Gel-
lért (1992/2) és Nemeshegyi Péter (1993/4)  
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A nagy egyházzal és teológusaival való kapcsolattartás sok-
szor akadályokba ütközött, a külföldi teológiai irodalom beszer-
zése anyagi források hiánya miatt nem lehetett teljes, az utazá-
si korlátozások pedig csak nagyon szűk körben tették lehetővé 
idegen nyelvű cikkek magyar megjelenését, előadói meghívások 
vagy konferenciákon való részvétel formájában  Mindazonáltal 
megállapíthatjuk, hogy a zsinat utáni magyar teológia, az egyéb 
teológiai irodalom kismértékű növekedése mellett, éppen a Teo-
lógia folyóirat segítségével, szinte naprakészen tudott megnyil-
vánulni a világegyházzal, s ezzel voltaképpen a maga módján 
helytállt a nagy egyház, a II  vatikáni zsinat és a teológia tudomá-
nya által támasztott követelményekben is  Visszatekintve ötven 
év távlatából megállapítható, hogy a magyar teológia több szin-
ten (biblikus, liturgikus és dogmatikai) volt képes fejlődni és a 
saját jellegzetességét megtalálni  Érdekes viszont, hogy az Olasz 
Teológiai Társaság (ATI) mintegy háromszáz teológusához Fe-
renc pápa az elmúlt években hasonló szellemben szólt, mint amit 
Szennay András teológiai küldetéseként is vallott 42

A zsinat utáni magyar teológiai lendület és a zsinat szerinti 
megújulás nem mehetett volna végbe a Hittudományi Akadémia 
professzorainak és a bencés Szennay Andrásnak a Teológia élén 
betöltött főszerkesztői munkássága nélkül  A hittudományi lap 
valamennyi, Szennay idején napvilágot látott száma (25 x 4 = 100 
szám) immáron megtalálható internetes formában, így egyéni-
leg is nyomon követhető a II  vatikáni zsinat után kibontakozó 
és mára jelentős mértékben megerősödött magyar teológia útja 43

42 Ferenc pápa napjainkban is ugyanarra a szellemi feladatra ösztönzi a teoló-
gusokat, mely ötven évvel ezelőtt Szennay András főszerkesztői programja 
volt: „Egy bonyolult korszakban, az egyedülálló tudományos és technikai 
fejlődés időszakában és egy olyan kultúrában, amelyet a múltban áthatott 
a kereszténység, de amelyben ma az Evangélium lényegéről eltorzult néze-
tek keringenek, valóban nélkülözhetetlenné válik egy nagy teológiai munka  
Erre azért van szükség, hogy az egyház továbbra is hirdetni tudja az Evan-
gélium lényegét a mai kor emberének, és hogy az Evangélium valóban eljus-
son a személyekhez, a maguk sajátosságában és átjárja a társadalmat annak 
minden dimenziójában  A teológia feladatától tehát nem tekinthetünk el ” 
(Ferenc pápa az Olasz Teológiai Társaság [Associazione Teologica Italiana] 
fennállása 50  évfordulóján mondta el beszédét 2017  december 29-én a Vati-
kánban  http://hu radiovaticana va/news/2017/12/29/ferenc_p%C3%A1pa_a_
teol%C3%B3gi%C3%A1t_t%C3%A9rden_%C3%A1llva_m%C5%B1velj%C3
%BCk/1356881 (Forrás: Vatikáni rádió  A kutatás ideje: 2021  június 30 )

43 Lásd: https://library hungaricana hu/hu/collection/katolikus_gyujtemenyek_
pazmany_htk_teologia/ (Utolsó letöltés: 2021  08  11 )
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