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SCHÜTZ ANTAL
Mikor Szcnt Pál harmadik nagy apostoli útjáról hazatértében

megtudta a Szentlélektől, hogy otthon "bilincsek és szorungatá
sok" várják, áthívatta Milétosba az efezusi egyház vezetőit, elbú
csúzott tőlük, s megható beszédben végrendelkezett. Nem fél H
veszélvtől, - moudotta - hiszen életét eddig sem tartotta becse
sebbnek. mint küldetését, "az Igének szolgálatát" és azt, ho~·

"bizonyságot tegyen Isten kegyelmének evangéliumáról". (Csel.
:20, 24)

Mikor három évvel ezelőtt - 1950. október 26-án - a Kato
Iikus Kii7-]Jonti Hittudományi Akadémia a hetven éves Schütz
Antalt köszöntötte, a súlyosan megrokkant. professzor ugyanezek
kel a szeritpáli szavakkal válaszolt. Ezeket íratta fényképe alá
is, mellvel ez alkalommal a piarista teológusokat megajándékoz
ta, s ezekre hivatkozik -- "alázattal és szeréuyen, az óriási dis
tancia tudatában" -- második kiadásra előkészített önéletrajza
végén.

Ravatalánál illetékes ajakról hangzotj; el a megállapítás, hog~

szolgálatát olyan eredménnyel végezte, hogy hazánknak Pázmány
wellett legnagyobb teológusa, legkiválóbb dogmatikusa lett. "Sen
ki Elem állhat már ki Isten szent népe elé, aki ne tanult volna
tőle akár közvetlenül, akár közvetve: tudósok és papok hosszú
sora a hallgatók és hívek beláthatatlan sorát tanítja az ő nyo
mán". Hasonló hangokat hallottunk - itthon és külföldön egy
aránt - hatvanéves és hetvenéves korában, egy-egy könyve meg
jelenésekor, sőt már ezüstmisé]e ünneplése alkalmával.

Szólaljon meg most ő maga: lássuk, m i lyen szándékok, esz
mék, erőfeszítések H karaldcrológi,ai adottsúgok hozták létre ha
talmas életművét.; hogyan értelmezte Szent Pál fenspgeH célkitű

I.psét s hogyan törekedett azt valóra váltani.

A z Ige szoiqálata

Mil jelent az Ige ós szolgálat« Schütz Antal gondolatvilágá
ban! "Több mint kétezer éveH szívós és áldozatos elmernunkában,
lemondásban és harcban vívta ki az európai szellem azt a nagy
meglátást, hogy van egy birodalom, ahová csak a föjtétlen igaz
,.;á~keref'ésnek van bejárása és ahol a megtárt igazságnak elmé
ly ítós«, biztosítása és megvullásu szent kötelesség." (Titok és
tudonuina}, Platón, Aristoteles, Plótinos és Szent Agoston
úta tudjuk, hogy az igazság megtalálása és képviselete mindur
a földöntúli és örök valósággal hozza kapcsolatba az embert.
Minden igazság, legyen az természettudományos törvényszerű
ség, legyen hittétel vagy akár csak egy komoly egészségügyi sza
bály, amennyiben igazság, Isten gondolatvilágába enged betekin
tést Mert azt mutatja, hogy az illető dologgal mi volt szándéka
a Teremtőnek. mi volt eredeti elgondolása Annak, aki mindent
terv szer-int teremtett, s akinek elméjében mindennek megvan II

ri-zta, hibátlan képe, mindenről pontos fogalom, helyes szabály,



A tudó.,

Már első művei megjelenésekor szembetűnt. hogya szokásos
ismertetéseknél és kompendiumoknál jóval többet adnak. Nemcsak
nagy tanultsága, szabatos fogalmazása, spekulatív mélysérre és
saintétizáló hajlama mutatkozotj meg bennük, hanem szenvedélyes
és kérlelhetetlen igazságszeretete is, Maga írja később, meunvire
bántotta, hogy a hittudósok egy része úgy ír, miutha a kőzépkor-i

t~ológia minden kérdésben végső és kielégítő feleletet adhatott
volna. "Régi meggyőződésem: az emberi elme Isten teremtmé
nye minden korban, s ezért manicheus hiedelem azt vélni, ho!~y
az utolsó 600 év alatt éppen a gondolkodás terén csak tévedést
termelt." (Életem) Eszménye az igazi látó, akinek lelkében sok
Iúmpas ég: hű mécsesek és lobogó Iúklvák, fényszórók és ívlám
pák : akinek lelke rakva van szemekkel kívül és belül, mint az
apokaliptikus kerubnak. (Őrség) Az igazság hitvallóinak és apos
tolainak ..belső indítása, páthosza" az, hogy "annak rendje és
módja szerint" "szemébe nézzenek m indcn kérdésnek", "tájéko
zód.ianak" minden probléma felől, amely a szellem területén bár
hol felmerül.

Nem apologétikus szempont vezeti. Ha er-ről volna szó, talán
megelegednék minden érvvel, mely csattanós, még ha a mólyebb
elemzés számára kifogásolható is. Igazságkcresésének eszrnényké
pc i . Szent Áeostou, Szent Tamás, Szcnt Anzelm, s Descartes min
tájára leginkább önmaga előtt akarja mejrvéden i az urazsásrot.
E'~ért mutatkozik már első dolgozataiban (Főbb elméle'ek az ér
telmi ismeretek eredetéről, Kezdet és vég a vilúgfolyamntban, Az
anyag mivoltáról, Az istenbizowuiráe lO.Qikáj'l) meg nem alkuvó
krit ikusnak: könvörtelenül k iselcjtez mirident, ami a Ieg újabb
p rof'án tudományos eredmények sz íno előtt nem állja meg 11 he-
lyét. S ehhez az elvhez mindvézig hűséges marad. De ugyanak
kor szintetizúlónak is mutatkozik. A selejtezóssel nem éri be, ha
r-em 'új, korszer-ű elméletekkel próbálkozik, s időnkint ezeket ifll
próhának veti alá.

Igy alakul ki Schütz Antalnak a kutató tudósnak egyénisége.
Ünájjó kutatásai elsősorban a bölcselet és a dogmatika terén ve
zettek eredményekhez.

A bölcselő

Er'cdetileg hűlcselőnek indult. Nemcsak tanulmányai képesí
tették ez irányban, hariern sajátságos probléma-érzéke is, mely "a
prub'émákat nerncsak közvetlen me!.delenésiikben látja meg, de
mé! "".1,1",1' nvú l ií I"vi;lwrf'i !:et is keresi."

~jgyetemi tanulmányai az aristoteles-szen ttamási bölcselkcdést
kedv,ltetik meg vele, s első szcrelmóhcz m indvóziz híí marad, De
az1 PPIJPn Rzent Tamás szellemével látja ijsszet';g'yeztethetet1eJl nek,
horv m indcnt elfogadjon, amit a középkorbnn tanítottak. "Nem
kiírni Rí~ent 'I'arnást, hanem azt írni, amit ö tun ítana, ha ma f;l
ne!" XIII. Leó púpának n szavnit vési lelkébe, rnelyeket a p ápa
egy Francia teológush07: in tézett. Hiszen magánál Szent Tamásnál
is ezt o lvasta.: ,.A íudcrránvnak nem az a cél ia. hovy m-vrúl
la]lítsa, mit gondoltak mások, hanem hogy mi az. igazság." Eúr!
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Tanítványaival szemben igényes, megértő és igazságos. In
kább tudásának, tárgyszeretetének és komolyságának hatása alatt,
"he""ii'et!Ji)I" tanulnak nála, m i nt félelemből. És miridig büszkék
Tá, hogy ilyen mcster keze alatt nevelődtek. Mert nevelni is akar,
nemcsak tanítani, s magát a tanítást is úgy törekszik végezni,
hogy az "életfakasztó erőkkel legyen telítve", legyen "maga is
egy darab a nevelésből".

Tantárgyából nem annyira enciklopédikus tudást kíván, ha
nem az alapelemek biztos és szabatos ismeretét, a problémaérzék
nek s a továbbtanulás kedvének kibontakozását s a továbbtanulás
lehetőségeinek és irányainak tudását. Egyptemi fokon hozzáveszi
az önál ló gondolkodás kialakítását és a teológia módszerének, kű

lőnösen az "öntájékoztatás" módszerének megtanulását. Hogy e
tekintetben milyen eredményt ér el, arra egyetlen jellemző adat:
ICf,6nkább elfogult tudományos ellenfele meglepődve kénytelen
megállapítani, hogy tanítványai mennyire szabatosak.

Akik előtte tankönyveket írtak, korántsem voltak ennyire igé
r;ycfiek. Ezért kőzépiskolás hittanár korában felsős hittankönyve
ket ír - mint tudjuk, ezek több mint 35 éven át használatban vol
tak. - főiskolai tanár korában teológiai jegyzeteket készít, pro
fcsszorsáea idején pedig megírja latin nyelvű és magyar nyelvű

Dogrnatikáját.
'I'auár marad akkor is, ha anagyközönséghez szó1. Beszédei

- még az ünnepi köszöntök s a szentbeszédek is - mindiz elő
adás-szerűek, tanító jellegűek. S nem nehéz észrevenni a pedagó
lrost a legelvontabb tudományos értekezésben sem, rnert minél in
kább halad a korban, annál tudatosabban és eredményesebben
lúzdeli tele a gondolatfűzést olyan kifejezésekkel, hasonlatokkal,
utalásokkal, amelyek ezt a kettős feladatot valósítják: " ... tisz
teli az igazságot annyira, hogy népszerűsítés címén nem hamisít,
nem torzít, nem csonkít. Számol vele, hogy nem okvetlenül vál
hatik mindenki számára érthetővé, ami nem mindenki dolga; vi
szont. " a szerétet arra bíztatja, hogy újra meg újra kísérletet
'fegyelJ Szent Agoston tanító prog-rammjával: úgy közölni az igaz
ságot, hogy a tanítás folyamában az elefánt is úszni és a bárány
is gázolni tudjon". (Őrség)

Úgy érzi, hogy tanítási fogadalma állandó felelősségel jár:
tudása kincseit meg kell osztani másokkal. Veleszűletett pedagó
giai érzéke hozzáfűzi: de nem lexikális ismereteket kell adni,
hanem új világokat megláttatni. "értő emberekké" tenni a hall
gatbkat; olyanokká, akik többet és mélyebbet tudnak a világból,
mint ameddig testi szemük ellát, vagy ameddig műszereik elhat
nak. S akik könyveibe belekóstoltak, ezt szerették meg azokban:
nem a szerző olvasmányainak kivonatát kapták, hanem az egyé
nivé vált problémáknak, az éjt-napot eggyé tevő kutatásban el
töltött időnek s az így megismert igazsághoz mindenkit elvezetni
akaró szeretetnek gyümölcseit.

Az ismeretek közlésének, a tudományos eredmények közkines
eE:é tételének s a szemnyitogatásnak igénye azonban másodrendű

igény volt Schütz Antalban. Mögöttük egy mélyebb és erősebb
hajlam dolgozott, a kutatás, problémafeltevés és problémaoldoz

-gatás igénye, a tudós lelkűlete.



igaz elgondolás van. Az Ö elméje az igazságok tárháza, ő maga
az abszolút Igazság. Igéje pdig, azaz önmagának a második is
teni személybe "belemondott" s így abban tükröződő képe, az
igazságnak legelső és legtökéletesebb közlése és tudomásulvétele.

Igy az igazság keresése Isten-keresésnek is mondható, a meg
talált igazságban való gyönyörködés pedig arra a gyönyörűség

re utal, mellyel az Atya az Igében örökké szemléli és szereti ön
magát, mint abszolút Igazságot. Igazságot szeretni és szolgáln i
ugyanaz, mint az Igét szeretni és szolgá.lni,

Igazságkeresésünk és szolgálatunk lehet öncélú, azaz a gYi!
korlati hasznosságtól elvonatkoztatott, s a mondottak alapján (~Z
is jogosult. Ilyen öncélú ignzságkeresés Aristoteles szerint az el
méleti tudós munkája, azé, aki az igazságot magáért az igazságért,
a tudást magáért a tudásért (theórias heineken) keresi. Ez is ér
tékvalósítás. A keresztény elgondolás azonban tovább vezet. Meri
ha nem is tagadja azoknak a tudománynknak a jogosultságát, ame
lyek nem jutnak el gyakorlati err dmánvekhez, meg van,rólel
g'yőzöt!ve, hogy "végelemzésben eszmék formálják a valóságot",
azért "a gyakorlati kérdések' sorsa mégis csak az elvek csatáján
dől el". Hiszen "Istennél mindenre van megoldás". Az eszmék
amennyiben a maguk valóságának megfelelően válnak ismere.
tessé, eszmények is eg'yúttal, azaz gyakorlati magatartásunknak
normái, ideáljai. "A fogalmak és tételek nem egy meghalt élet
nek esíraburkai." Persze, csak "világos fogalmak, határozott t{~

telek, nyomós megokolások tudják megalapozni azt a férfias meg
győződést, mely állja a szenvedólyeknek, az életnek és az érzel
mehnek harcait; s csak világosan kitűzött és megokolt célok le
hetnek biztos életelvok." (Esznlpk PS c,~zményck)

A tanár

Ilyen gondolatok vezették Schütz Antalt pap-tanát-i pályú.,Í'!
megválasztásában és szolg álatában.

Elsősorban önmaga részére vonta le következményeiket. "Kii,
telességemnek éreztem mindig a legjobbat adni tanítványaimnak,"
- irja önéletrajzában. S valóban, benne ép azt csodálta meg miu
deuki, tanítvány és kartárs egyaránt, aminek hiányát olyan fá.i
dalmasan teszi szóvá egy tanárában: nem volt alapos képzettsége.
igazi problémaérzéke és érzéke a tudományos haladás iránt. Orái
ra lelkiismeretesen készül, sőt vizsgáztatásaira is. Többet akar
adni, mint a tankönyv. Ellenkezőjét tiszteletlenségnek érzi CI

Logos-szal szemben. Nem mesterember akar lenni, hanem alakító
művész, Ez pedig csak akkor lehet, ha kiérzik, hogy a tanítandó
anyagon túl is van tájékozottsága és mondanivalója. E végből

nemcsak szaktárgyában tesz szerj korszerű ismeretekre, - ak i
a kortársakhoz akar szólni, annak szerinte úgyszólván minden or
évben ujra kell tanulni, - hanem a teológia egyéb tárgyaiba i",
beledolgozza magát, sőt szakszerű ismereteket szerez olyan prof'án
tudományokbau is, amelyeknek a teológiai kérdések megvilágj
tásához hasznát veheti: matematikát hallgat a bölcsészkaron. lé"
lektani doktorátust szerez Würzburgbau, tanárjelölt hallgatóinak
szaktárgyait sorban végigtanulja, sőt anatómiát, biológiát PS hel
gyó?,"yúszatot is tanu1.
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"t1 keresztény gondolkodó még ft nemkeresztény, sőt nem egyszer
koresztényellenes gondotkodóktól is nemcsak kérdéseket vehet át,
hanem feleleteket is tanulhat; amint Szent 'I'amús is tanult, sőt
meglepőcn sokat tanult attól, aki a világnézetben legnagyobb el
lenlábasa volt, Averrlioestől." Ilyen értelemben iparkodik "szoro,.;
i~f{yüttműködésbel1 munkatársa lenni összes elődeinek, egy philo
<ophin perennis szellemében". A philosophia perennis több mint
r:úrt bölcseleti rendszer: örök tudomány az, mely a Szent Tamás
tól revideált és kisebb részleteiben időnkint módosítható aris
toteles-féle tervrajz alapj im állandóan épül. Mit próbált hozzáadni
H'J; építéshez Schütz An ta I'l

Leginkább figyelemreméltó és tudományos megvitatásra leg
inkább számítható újítása az értékek rendjének k űlön helye a
lótrendok sorában. Nemcsak azt látta, hogy a tudományból Kant
óta száműzött metafizika az újabb bölcselőknél értékeimélet ké- 
nében próbál visszalopakodni, hanem azt is, hogy ebben az ér
tékelméletben a valóságot új szempontból megláttató gondolatok
vauuak. Mivel pedig meggyőződése szer-int a filozófiában minden
visszahat a létfogalomra, a létfogalom új szintétizálásával próbál
kozik. (A bölcselet elemei.)

Másik jelentős, és termékeny eszmecserékre alkalmas kisér
if~t\~ az ujszor-ű tor-tcuctomuoloselet. A másoktól ószre sem vett,
\";tgy csak kevés I'igvelemre ruúltatott t.irtóuelrni rrracionálé
hól indul ki, s megmutatja, hogy immanensen, azaz a történelmen
belül nem találhatjuk értelmét a történelemnek. De ha kilépünk
helöle és mctafiz.ikui távlatból nézzük, akkor, ha í'olvekouvan d
olvasni nem is tudjuk és alapgondolatát egy mondattal kifejezni
még kevésbbé vagyunk képesek, mégis észrevehetjük, hogy olvas
ható sarok és lapok vannak benne s az egész az Értelem kézjegyét
viselivEszmékvészfolötti jellegek verődnek ki a történéseken: ál
taluk tanúi lelletünk ti. teremtésben elgondolt, a bűn által meg
rontott, a megvűltásbun elvileg s a megszentelésben gyakorlati
lag szentelődö ember-eszme idoben való kibontakozásának. Nem
teljesen úgy, mint Szent Agoston hitte, mert ő a történelem utolsó
korszakában tudta magát s a gondsz országához tartozónak vélt
világi életkeretekben (~R állami szervezetben nem talált történet
rejlesztő erőket. AíI ember-eszme történeti megvalósulása nincs
kötve korhoz, fajhoz, sem a kultúrának valami más mozzana
tához, hanem ezek mindegyike egy-egy aszpektusát mutatja csak
az eszmének, teljes gazdagságát pedig ősszességfik teszi. (Lsten f1

töl'fénPlemben.)
Történetelemzéseiben nagy segítségére voltak azok a tanumá

nvok, rnelyeket a lélektan területén végzett. A kísérleti lélektan
Hal kezdte, Külpének wűrzburgi laboratóriumában Marbe és Pe
ters mellett dolgozott. Hazajötte után azonban dogmatika-tanár
lett 8 ettől fogva csak könyvek és folyóiratok útján érintkezett
a psziehologiával. Különösen a karakterológia új tudománya ér
dekelte, s mikor ennek fontosságát felismerte, terjedelmes dolgo
zatban mutatott rá, hogy semmiféle karakterológia nem lehet el
metafizika nélkül, s hogy az aristotelesi metafizika mennyire al
kalmas a karakterológia hordozására. A Magyar Tudományos
Akadémiában felolvasott dolgozat nemcsak ilyen vonatkozásaiban
volt első kísérlet hazánkban, sőt II világirodalomban, hanem úg}"
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is. rnint az új tudomány eredményeinek és problemafikájának el
ső rendszeres összefoglalása. Négy évvel később a Magyar Filo
zófiai Társaságban Szent Agoston karakterológiai [elentőségét fej
tegeti. Az említett problémaköröket itt némileg- módositja, a meg
oldásban pedig a metaf'izikai alapot meghagyja, de az antropoló
g-iiibhD és a pszichológiában elejti az aristotelizmust s az e~yébként

más világnézetű, de e tekintetben Szent Agoston nyomában járó
Klazes elméletét érvényesíti.

Akadémiai székfoglalója a modern legikával foglalkozik. A
téma fiatal kora óta kísértette, most egy álló esztendőt szán a
kidolgozására. Végigrág"ja magát eg88z irndalrnán, a nála meg
szekott alaposság-gal mér le minden véleményt s a pol ilosrizmussal
szemben az egyféle logika egyedüli jogosultságát ig-azolja.

Természettudományos és matematikai í~rd('kliidése kezdettől
fogva élénk volt. Ra pihenni ment, rendszerint i lyun irányú
ki;nyvekct vitt magával. IDgy-két ifjúkori kísérletet leszámítva,
mégsem születtek belőle természefbölcseloti értekezések.

'I'udománvelméleti tanulmányainak eredményeit A bölcselet
elemei második kiadásában olvashatink. Üjry tudja, ho-rv e?:ek a
téma összefogásának teljesség-e tekintetében elsők a vilásdroda
Icmban. Egyénileg a holotózisnek nevezett módszer ismeretét. a
dogmatika tudományjelleg-ének modern bizonv ításáf, s egy rég-i
rég-i álmának, a modern szellemi s?:intézisnek kulcsát találja meg
ezeknek a tanulmányoknak során. Világképe i!~ lesz bef"jwI;etté,
egés?: élete tanulmányai, szaktudománvok, bölcselet, teológia itI
találkoznak s f'orrnak öss?:e szerves egésszé, igazságkeresése itI
váltódik át boldog birtoklás-élménnyé.

Amíg azonban a teljességhez eljutott, a "titkok tudományá"
nak, a teológiának útfait is végig kellett járnia.

A dogmatikus

l'Jzen az úton - mely párhuzamosan futott hölcseleti tanuImá
nyai val, sokszor mez keresztezte azoka] -- els6 döntő élménye volf
a Seheebennel való szellemi találkozás, még egyetemi hallcató
koráhan. A 19. század nag-y - sokak szer-int legnagyobb - teoló
gusának elsősorban óriási erudició.ia és kivéte1p,R snekulafiv te-
,hetség(~ ragadta meg az ifjú fogékony lelkét. Később azt is ész
revessi, ami Sehoebennél a legjelentilsebb: Rr·hn"hen nom anolo
gétizál, mint a felviláeosodéa.kora óta a lez.iobbak is tették, ha
nem a 13. és a 17. század na/!'y teolóeusainak mi ntá.iárn a iI,,·~

mafika sajátos episztémológiai szemszögébe helyezi be mondani
valóit, mindent a kinyilatkoztatás szempontjából értékel, mindent
a "revelabiIe"-nek mint "obiecturn formale quo"-nak világánál
vizsgál.

Hogy az utóbbi elv érvényesítése milyen gazdag és termé
keny elméleti és gyakorlati szempontokat adhat, akkor látta meg
Scll ütz, mikor ezen a nyomon elindulva vég-ig-tanuIInányozta II
rég-i és az ú.iabb nagy teológusok műveit, különösen pr;dig nkkor,
mikor ebben a szellemben fogott lIo'l:zá 'u dogmatika í rás{l"
hoz. 'Mp,rt l";'",ben a dosrmattkn meehívott prof'esszorn lett, 8 pár
év múlva látta, hogy az újfajta dogmatika-tanítástól fellelkf'Fdilt
1,.,J),..",tn,,'Í.'(" mennyire várja tőle a tankönyvet, II teológiai kér-
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dések iránt érdeklődő művelt nagyközönség pedig olyan lnltlt
könyvet, amelyből alapos tájékoztatást kap hite igazságairól. En
nek a kettős igénynek akar eleget tenni a latin Summarium és a
kétkiitetes mag-yar Dogmatika. A szerző éjjel-nappal irta két esz
tendöri keresztül, s olyan elragadtatással, hogya pünkösd jutott
eszébe, "a lelket legmélyéig felkavaró, viharban tisztító és II leg
magasabb feladatokért lelkesedésre gyújtó Szentlélek találkozása
az emberrel ... Nekem ilyenféle szellemi pünkösd volt a dozrn.a,
tika elkésaítéso. Csak most állt előttem teljes fölségében, fölka
varó valóaágúban. minden tehetség-et szól ító és a leg-nagyobb tel
jesítményekre sz itó erejében a dogmák épülete. Lehet mondani,
hogy csak most, de mos] aztán egészen meo-találtam magamat, az
az 1udtarn a tanításban mindezeket adni. Tűz gyulladt bennem, és
vil Íl g'osságánál megláttam, mivel tartozom hallgatóimnak .. ."
(Életem.)

Majdnem harminc esztendeig tanítja és műveli a dogmatikát,
" II kezdeti lelkesedés tüze sohasem lohad benne, sőt mélvül és
fim·modik. Mert kezdettől fogva vallja ugyan, hogy "a világos
sággal együtt melerret terjeszteni nem akarni: mintha árulás vol
na az Isten országa és annak gyermekei ellen" s írja, hogy l'
Szentháromság mintájára a Logos-nak a tanárban is együtt kell
járnia a Pneuma-val, tanításának életszerűséze, gyakorlatiuARá
ga, a ,.theologia mentis et cordis" programmjának valóraváltása
azonban csak évek múlva bontakozik ki benne, mint azt ft sti
lnsának fejlődése mutatia.

Később egy harmadik jelleg-zetességoet is ünnepel Soheebon
ben. Azt, amire Schützöt voltaképen Prohászka tanította, amit
Scheebenben csak utólag talált meg. Prohászka összes műveinek
sajtó alá rendezése és életrajzának mesteri mezraisolása közben
óbrodt rá, hogy amit Prohászkánál félreértettek - ezért tették
indexre Prohászkát, - azt félreérthetetlen módon is ki lehet és
ki is kell fejezni, mert igazság rejlik mögötte, Az az igazság, hogy
"tudományos ismerésünk a tudhatónak csak kis részét láttatja
lUeg: az egyetemes vonatkozásokat - a mai szabatosabh noétikai
Ilyelvhasználat azt mondaná: az ismeretvonatkozásokat. Azonban
elszulasztja egyrészt azt, ami színt, változatossázot, erőt, életet
jelent: it konkrét létező egyedi valóságot: - hisz régi igazság:
in,zi1Jiduum ineffabile ; másrészt a transcendens viláact csak hal
vány, erőtlen körvonalakban sejteti meg." Ezért kell a "I!'eniálill
meglátás magaslata", ahol egységbe folyik tudomány, tudomány
előtti sejtés és tudomány fölötti intuició. (Prohászka mint aka
dém ikus.)

Ezt a "geniális meglátást" csodálja meg először Prohászkában,
;aHm Szent Ágostonban, később Scheeben, Newman és Szent Bona
ventura műveiben. Tudományos megfogalmazását pedig részben II
knrakterolőgiai elemzések során keresi, részben tudományelmé
leti tanulmányai közben.

Az utóbbiak során azt látja, hogy újabban a tudományos mód
b:lJBT a gyakorlatban mindinkább azt a formát mutatja, melyet 6
holotézis-nek nevez. Ez abban áll, hogya megismerésre váró
tárgyhoz nem okoskodással vagyelemzésHel közeledünk, hanem
a konkrét egyedi egészet megragadó intuicióval. Ezt követi az
annli'lljs, asaz II részek megismerése, de úgy, hogy ,a rés.ek az
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intuitíve megragadott egészhez való vonatkozásukbau, tehát ,11'_

ganikus, élő valóságukban szerepeljenek, Az így megismert 1','

szekröl visszatérünk az egészre, melvet a részek ismeretében m os:
már az intuiciónál fensőbbrendű tudományos fogalmakkal tu
dunk megjellemezni. Az ily módon szabatosabban megismert egész
ről megint világosság árad a részekre, és Így tovább. "A tudomá
nyos megismerés haladása így folyton mélyebbre ereszkedő osz
cillálás a középpont és a periféria között, amelyet az értelmezé
tudománya találóan circulus herrneneuticus-nak nevezett \~I."

(Titok és tudomány.)
Ennek a módszernek bölcseleti alkalmazása a tudományos h i

zonyosság erejével győzte meg Schützöt arról, amit karakterole
g-üti tanulmányai és Szent Agostonnak észlelései nyomán márkn
rábban is valószínűnek tartott, hogy t. i. a valóság nemcsak a r,d·
színen lejátszódó jelenségeiben, hanem szerkezeti mélységeibeu l'

poláris ellentétek feszültségét mutatja. Ezért az igazi bölcses(';c
ezeknek a polaritásoknak a konkrétumban való felismerése l''';
harmonikus érvényesítése; "kötőszavai: nemcsak, Jutnem . " is,
Igazi bölcselet pedig csak az lehet, amely ezeknek a polaritások
nak elemzése során el tud vezetni az "absolutum charakterolo.
gicum"-hoz, a szentháromságos egy Istenhez, akiben a legvaJú
sabb ellentétek a homoousia egységében vannak feloldva, fl ahon
Han a polaritás az egész teremtésre kisugárzik.

De ha ez így van, akkor az is igaz, hogy a Tét titkainak leg
gyökeresebb megragadása a titkok tudományában, a teológiábnn
megy végbe. Aki tehát szellemi szintézist akar, annak erre az
alapra kell építenie: bizonyos értelemben minden tudomány q',~.

"ö szálai a teológiában futnak össze.
'I'örténetbölcselete mutatja, hogy ezek a szintézisre vonatkozó

gondolatok mennyire tiszteletben tartják a szaktudományok ön
állóságát. Nem arról van szó, amit Szent Bonaventura akart, llen I
minden tudománynak a teológiába oldásáról. hanem arról, hogy
"a hittudomány és a szaktudományok ismét találkozhatnak egy
felső genusban. a tárgy végső egységében, a titok, a misztér-iuru
génuszában.' Az lsten a történelemben c. könyvön kívül fö
ként az (hség címen összegyüjtötj dolgozatok egyike-másika mu
tatja, mit kaphat a profán tudomány a teológiától. Hogy viszont
a teológia mennyiben gazdagodhat emezek révén, azt szinte min..
denütj látjuk Schütz könyveiben, leginkább programmszerűen il

gl(,sJzoláliákról szóló értekezésében, a titok és a tudomány ös,;
szeíüggéseiről szóló rektori székfoglalóban és az Eucharisztia l'í
mű munkában. A poláris szemlélet érvénvesülését a harminea
évoktől kezdve mindenűtt megf'igyelhetjük, főként az Eszmék é«
eszmények, az Őrség és a Titkok tudománya dolgozataiban és az
l sten országa sorozatban (Krisetus, A házasság, lsten a történe
lemben, (Jrökkévalóság).

Schütz Antal teológiatörténeti jelenti>ségét - úgy véljük
nem annyira az egyes részletkérdésekkel kapcsolatos állásfoglala
saibau s egyéni megoldási kísérleteiben kell keresnünk - bár
a . dogmatörténet számára ezek sem teljesen jelentéktelenek.
különösen ha azt tekintjük, hogy a mai profán tudományok szem
szőgéből nézve hol milyen megoldást Ját korszerűnek - hanem az
imént emlegetett szempontok képviseletében és következetes {,r-
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vényesitésébeu. "A teológiát megtermékenyíteni, nekilendíten i
" egybon a többi tudománnyal nemcsak versenyképessé tenni, ha
nem visszaszerezni régi vezérszerepét", - ez a cél lebegett előtte.
J%ből kell kiindulnia annak, aki jelentőségét méltatni akarja.

. Iz iró

Pünkösd a nyelvek adományának is ünnepe. Schütz Antal Dog
iuatiká-Ia ilyen értelemben is pünkösdi mű, mert az egyidejű hi
rálatok szinto kivétel nélkül szóváteszik: "A magyar tudománvos
teológiának nyelvet ő teremtett." Elsősorban az által, hogy "meg
tanít bennünket a legelvontabb latin bölcseleti vagy dogmatikai
fogalom elfogadható magyar szóval való kifejezésére s az id«
gen műszavak lehető mellőzésére." Százával termi az új kifeje- '
zéseket, amelyek vagy tudományos műszavak fordításai (pl. hite
lőzctek = praeambula fidei, közbülső tudás = scientia media, fé!
jövő szabad tettek = futuribilia, képesültség = potentiali tas), vagy
olyan egyéni fogalmazások, amelyek alkalmasak a mondanivaló
rövid ítésére és élánk ítésére (pl. jelenvilágiság, oldallagosan. 01
külsűségesedik, sarkítja). Miridezekuél kettőre törekszik: egyik d.

nontossáz és a szabatosság, má.sik a magyar nyelv géuiuszához
való hűség.

Stílusán mindvégig érzik, hogy unyanyelve nem magyav,
,.; hogy nem könnyen szabadul a skolasztika szárazságától és gon
dolati zsúfoltságától. De kezdettől fogva tudatosan neveli magút,
hogy szert tegyen a "szónak hatalmára és rnűvészetére". Felejt
hetetlen élményekként említi Vörösmarty, Kölcsey és Kemúnv
nyelvével való gyerekkori találkozásait. Ettől kezdve tervszerűen

g-yüjti a tőrülmetszett kifejezéseket, érdekes f'ordulatokat, erőteljes
hasonlatokat és jellemző eseteket. A magyar klasszikusokat ál
landóan olvasgatja, s meggyőződésként vallja, amit aztán Kla
gesnél tudományosan is igazoltnak talál, hogy a "nyelv geniusz«
kűlöuősen alkalmas a valóság megragadására, és érzékeltetésére".
Igy alakulgat, bontakozik sajátságos stílusa: kissé idegenszerű, dc
szabatos, tömör, plasztikus, "lapidáris" fogalmazás; olyan eleven,
fordulatos és szemléletes nyelv, hogy belőle a Iegel vontabb gon
dolatok is ízt és színt kapnak. S ugyanakkor annyira haljékonv,
hogy a legfinomabb árnyalatok érzékeltetésére is kiválóan alkal
nuas,

Itt is nagy szerepe lehetett annak a Prohászka-hatásnak, ame
lyet fentebb teológiai szemléletének alakulásával kapcsolathan em
lítettünk. Mert nagyjából ugyanabban az időben, - a harmin
cas évek fáján, Prohászka irodalmi hagyatékának sajtó alá ren
dezése után - mikor a "theologia, mentis et cordis' teljessé kezd
váini, nagyjából az időtájt hagy fel stílusának professzoro..; me
revségével s azzal a sokszor mesterkélt páthosszal, amikorábbí
munkáiban annyira zavarólag hat. Lehetetlen észre nem venni,
hogy egy nagy érzelmi megkötöttség szabadult fel benne akkori
ban, fl' ennek eredményeképen egy külőnleges írói tehetségnek ili
került megtalálni önmagát.

Egyebekben - bármennyire szívesen mondja is magát a nagv
püspiik tanítványának -, akár rnódszerben, akár tudományos
«élokban, akárcsak témában is, hiába keressük nála Prohászka ha-



tását. Egyik legalaposabb bír'álója is így látja: "Amit a költők

kaptak Prohászkától. azt kapta a tudós is: II lelkiség levegőjét".

Ezellldvül - vagy inkább ezen belün - legfeljebb még egyet:
az apostoli hí vatottságot.

Al'. apostol

Önéletrajzában említi. hogy ..az ország apostolá"-val való if
júkori találkozásainak hatása ebben ..a legmagasabb fokra he
vített elszántságban csattant ki: a legnagyobb odaadással mi ndent
megtenni az evangéliumnak magyar tereken való elterjedéaéért".
A "ll'inden" azonban máskép valósul meg nála, aki jóformán el
sem mozdul a katedrútól és az íróasztaltól, mint Prohászkánál, aki
Szent Pál médjára lesz "mindenkinek mindene".

Mégis több volt tanúrnál és tudósnál. Nemcsak azért, mert a
tanítást is apostoli feladatnak. Isten országa építésének s az Is
ten felé közvetítő papi tevékenységnek tekintette s ilyen lelkü
lettel végezte, hanem eredményeit tekintve is. Dogmatika-óráinak
izzó hangulatára gondolhatunk: tanítványai szinte kivétel nél
kül megszerot ik az Istenről szóló tudományt. s évek múlva is rel
lapozzák jegyzeteiket, hogy lelkileg gazdagodjanak. Gondolhatunk
előadásaira is, rnikor az egyetem hatalmas kupola-tsrma vala
mcnny i fakultásról jött hallgatóval volt zsúfolva. Gondolhatunk
-végre l'l hálálkodó levelek tömegére. amelyeket előadásai, köny
Tei tanácsai nyomán kapott: mennyien vannak, akik neki kő

ssönhetik, hogy Istent mesrtalálták, vagy azt, hogy kritikus pil
lanataikban nem szakadtak el Tőle!

Hogy az apostoli lelkület mennyire él benne, azt ilyesmik
is mutat.iáke diákjainak imakönyvet szerkeszt, s az legelterjedtebb
és legjobban beválj ifjúsági imakönyvvé lesz; professzor korában
II Szentek életét kapjuk tőle, betegeskedése napjaiban Szent
írást fordít és felnőtteknek ír imakönyvet. Papnövendékei részére
'f,dj~ "teológus önművelés' címen fél éven át tartott egy ízben
alőadásokat, s ezekben nemcsak önművelési. hanem önnevelési ta
pasz.talatainak is legjavát adta, csupa olyan receptet, melveket
saját magán már kipróbált. Szeretett volna ilyesmiket szélesebb
körük részére is kidolgozni, terve volt továbbá, hogy egyéb kér
désekben is megmutassa "milyen gyakorlati magatartás folyik a
katolikus elvekből". Ezekre azonban nem került sor. Aki őt küld
tP., más feladatot szánt neki: a negyvenes évek közepétől kezdve
már nem szavával és tollával, hanem szenvedésével kellett "bi
zl>llyságot tennie Isten kegyelmének evangéliumáróL" S ó ezt
ml, i~ehirdetést és kegyelemközvetítést is szokásos alaposságával
h, áhítatával végezte.

Ae e""b~r

Azok közül való, akiknél az ember, a~ egyéniség sainte tel
jeJlen feloldódik a hívatásban.

Akik távolról nézték, nem is láttak benne többet annál, amit
Szent Agostonnal kapcsolatban ír az emberségről: "Embernek len
ni annyi, mint küzdőnek lenni, mint igazaáekeresőnek és igaz
Rágl'lzomiazónak lenni." Csakugyan. első sorban az igazság em-
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bere, "homo theoreticus' volt, egyéni adottságai leginkább erre
képesítették. Szokatlan arányú érdeklődés élt benne, a szellem
nagy megnyfltsága minden gondolat, adat, probléma, megoldás,
irányzat, kutatási módszer irányában. Memórlá.ia hallatlanul tág
és tartós volt. Ezekhez járult vasszorealma, szívóssáva, szellemi
ig-ónyessége, továbbá, ami ezek következménye szekott lenni, az
alaposság. Már növendékpap korában ezt az ig-ényes jelszót tűzi

maga elé: "Placere optimis, etsi paucissimís (Tetszeni a legdere
kabhaknak, ha mindjárj kevesen vannak is)." S e7-t úgy értelmezi,
hogy mindenben a legalaposabb tudásra kell szert tennie s a lego
kiválóbb teljesítményt feJmutatnia, E cél érdekében nem ismer fá
radtságot. Az lsten a történelemben című előadássorozat közben
hónapokon át egyik hétről a másikra egész sereg szakrnunkát
olvas el, s közben rendes elfoglaltságai sem szűnetelnek. Az aka
dalvok, nehézségek "egyenest vonzották". "Mindi!'; iparkodtam a
legnehezebb feladatoknak ura lenni, a legsúlyosabb nehéeséeeket
megoldani, talán abban a sejtésben is, hogy a többi magától el
esik". Amit hall vagy olvas, sohasem veszi kószpénznek, hanem
előbb, mindennek alaposan "annak rendifl és mód.ia szerint" a
végére jár, aztán elméjének kohójában át izz í tja - úgy tűnik fel
néha, minth a a modern hrazságkeresöknek minden deseartesi vÍ
vódását, lázudozúsát, mogbizouvosodni-akar ását átélne, - s csak
azt (inti formába, amire kielégitő mezoldúst talált.

Külsőségek terén azonban igénytelen. Megjelenése is egysze
rű, póztn.lan, szerény, mégis tisztelet-parancsoló s egyérlÍen jel
Iegzetes. A k itűntetéseket nem keresi; ha megkapja, prohászkás
természetessémrel veszi, s azza! nyugtatja meg mag-át, hogy nem
iránta, hanem az általa képviselt eszmény iránt való tiszteletii
ket nyilván ították vele.

Rzerénysége akkor szorul csak háttérbe, ha ehd kell képvi
selni, arra érdemest védeni vagy elvtelenség fölött hírútatot mon
dani. Ilyenkor nemcsak kompromissznmot nem ismer, de kímóle
tet scm, s ugyanazzal a bátor (lS önérzetes szókimondással száll
harr-ba, amit tanárúhan. Zubtiezkyben s ar. ivar.hitíí'<ég rég-i nagoy
V(',t1;;ihen, főként Szent Agostonban tanult megbecaülni. A nem el
vi jelentósógü, hanem tudományosan vitatható kérdésekben vi
szont m indiz megértő és' tapintatos. Hallvatóinak ar. volt egyik
lesrnacvobb élménvo, hog-y tudománvos ellenfelei véleményét -- a
szen ttamási nideiur quod non m i ntájára - olyan meggyilzö for
rnában ismertette, ho.f!Y hal latukra nem egyszer úr!y órp'l:te az
ember. m intha az ellenfeleknek volna igaza. A h at ásos cáfolatot
is csak akkor alkalmazta, ha biztosan el!lrintlletií kérdésről vo lt
sz«. E"véh ü';etekhcn mesrrnond ta, ho!!'y jómaga milyen megoldás
fclé hajlik. de a kérdés eldiintés(;t nyitva has-vtn,

Szent Ág-ostonrll emlékeztető igazsú<!'swm;í't ellenpre nem a'd
a Szent Ágostrm t juttatta eszébe az ernbereknek fkhiitz. akit pi
ros szívvel a kezében ábrázolt a kiizr'pkori művészet, Ha Szent
Árrost on ar. és?: és a sz.ív embere. il i nkáhh az é'<r. Tl1Cg' fl'" aknrat

en. bere volt. Ennek a kopozó léptekkel járó, átható tpkintdü el
kntolllÍ"nn szűksznvú ig-1l7"'wknht(lIIak lúUúl':l i nkáhh Dürer met
8zén jutott eszűnkbe: a Riiier, Tod und 'I'cüiel: S jog;osan, mcrt
Seh űt» Antal nemcsak sz ívesen emlegette ezt a képet, hanem iin
nevelési programmját kifejező cimer-Iéléjébe is belevette. "Síírü
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erdő, kietlen bozóttal. ijesztő fenevadakkal, sovur eh a sarkában,
oldalt vigyorgó pofával a halál mutogatja homokőrűfát, II má
sikbau az ördög feszíti karmait: de a lovag talpig vasban, kard
az oldalán, lándzsa erős kezében, oda se néz mindennek; ke
flJéuy férfi vonásai szinte szelik a sok veszedelmet, mint a hajú
é''i~o"tra a tengert, és tekintete szemrebbenés nélkül mezv eléj«
11 titokzatos szakadékoknak - etsi f'ractus illabatur orbis, im
p<!vidum ferient ruinae ..." Igy jellemzi a mctszetet az (Jrökké
NliósCÍg-ban.

Egyet azonhan nem szabad f'eledui: a közópkori lovagok vas
ha öltözött létükre is melegszívű emberek voltak. Hogy aztán ez
is Illennyire áll Seltütz Antalru, ad felkutatni érdekes éH érdemes
feladat volna. Kiindulásul kinálkoznak irásainak lírai részletei,
sőt egész tonalítása. "Valami csodűlatosan meleg és bensőséze«

áhítatos szellem fuvalma júrja út ezt a dogmattkát. Aki bele
rnorülve olvassa, érzi az emmauszi tanítványokkal, hogy gerje
dm': II szivo", - írja egy bírálója már 1922-ben. S hogy a benső
ség és HZ áhitat, aztán az általa annyiszor sürgetett "kegyelete"
h,l kiilet";]J i! :,'<'1\ IIJélyről fakad, arra rávilá!.('Ít említett címer-Ié
1.'jének többi .il'l:o:z.ava: siqé, humilitas, h.umaniias, A sigé itt nem
csak hallgatni tudást, mazánykedvelést és f'eltűnés nélküli éle
tet - lat/w biosas, mondották a sztoikusok - jelent, hanem ezt is:
"Cselekvéshen taniritut. szeretot vezérelien, nem kell mindisr oda
mondani az igazságot!" gs HíI alázatban, a humilitas-ban ez is hen
Ile van: "Tudatosítani kell tudásun k csekélység-ét" . .. "nagyoll
tudni, hogy igazúban semmit sem tudok s hof.,'"Y mást nem igell
tanitgathatok". A hum ani tas-t pedig elsősorban úgy értelmezte,
mint tiszteletet és megértést minden emherivel szemben. (Jgy lát
szik, ebből a humanitashól fakadt kaeukterológiai érdeklődése is,
amely egyénileg azt eredményezte, hosrv ő, akinek "az eszmény éi-'
valóság' kőzt tátongó Ül' sok szenvedést szerzett", értelmileg fei
tudta dolgozni, az embertársaival szemben fel merült nchézséveket
és kiábrándulásokat, s így mentve maradt az elkeser-nvésedéstől.

Humanitásából fakadhatott egészséges hűruor-órzéke. Jóízű meg
jC'I-.'J'zéseivel és történetkéivel nemcsak előadásait Iűszerezte, hanem
sok kínos helyzetet is megoldott segítségükkel. Gazdag kedély
világra lehet következtetni az ilvesmikből is: a feleltetésnél tuda
tosan vigyázott rá, hogy zavarba ne ejtse vagy meg' ne alázza ,I
l'pl.·]I)t; Prohászkát nem akarta egyéni problémáival terhelni, mert
"nem akarta fokozni igénybevcttségút": rendkivül kifinomult szép
i>rz~ke és izlése volt; sok emberen segített jótanáccsal, lelki irá
nyítással és anvagiakkal.

A vaspáncélt azonban nem szekta levetui. Szemérmes zárko
znttság-ára leginkább jellemző, amit önéletrajza második kiadásá
nak előszavában ír: "Nem írhattam meg', ami naplóba való, ne
vezetesen lelki életem idö.iárásait, Különben is lehet azt máskép
megírrri, mint Szent Agoston a Confessió"k-ban, amire közönsézes
halandónak csak egy szava van: secretum meum mihi, secretum
meurn mihi I Az én titkom az enyém, az enyém." Mag-a is azok
közé a nagy magányosok közé tartozik, akikről Prohászkával kap
esolatban írt. Nevét mézís meghatódott melegséggel emleg-eti sok
sok igazságkereső, olyanok is, akik csak írásain keresztül ismer
ték. Szerte az országban, sőt a határokon túl is sokak szeme
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telragyogott, ha szó esett a "Schütz paiel'''-ról. Mások meg úgy
\ oltak vele, mint Platón Symposionjának Alkibiadese, aki Sók
rates közelében azt érezte, hogy "úgy élni nem is érdemes, ahogy
most él".

Ható erejének titka ez volt: amit ő mint tanár, tudós, bölcse
ló, dogmatikus, író és apostol végzett, annak hátterében egy esz
méket és eszményeket kereső és önmagát tudatos küzdelemben
szerintük formáló. szüntelenül érlelődő, tökéletesedő, kiteljesedő
lélek állt. S ha lelki kűzdelmeíból keveset láttatott is meg, s
hosszantartó testi szenvedéseit is panasz nélkül, nemes zárkózott
,úggal viselte, mindig úgy néztek rá az emberek, mint akinek
,,:--zemélyes találkozásai" vannak az Igével s a kegyelmi jóhírt
közlő Szpntlélckkel, s aki Szent Pál módjára - érdekes apró
..,ág: mindig a Szerit Pál-oltárnál szokott misézni, - hivatásának
áezte s cgéHzségct emésztő iinnevcléssel hivatásává tette. hogv
i Ivf'P találkozásokat mások számára is Iehetővé tegyen.

A ,\lADÁRljESZTÚ

Hús buráed« közepén
.Bl a hetyke ron.qJJlegén:IJ

A télben.

Szálldogál II hópihe,
11-1ea-meaborzonu rongyszil'l'

A szélben.

f{áchajaL'ífJan repes,
Faqerince egyenes,

Nem hajlott,

Nyaka aereblue foaa,
Fejet bizony így soha

Ncm hajtott.

fl ej, ie hetuke rongylenény,
Magad ura 'oagy szegény

E földön!

Szalmabélű jóbarát,
A süvegem csak terád

Köszöntöm!
Rittner Lajos
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