
TEOLÓGIA

Schütz Antal, a hittudós
Bóka László, a neves irodalomtörténész tizenöt év
vel ezelőtt így ébresztgette lelkiismeretünket:
" ... Schütz Antal nevét legfeljebb egy etika-könyv
vel kapcsolatban emlegetík, mellékalaknak véli az
olvasó, holott korom egyik főszereplője volt ...
Az én nemzedékem legjobbjai közül azok fordul
tak a katolikus egyház felé, akiket a Prohászkánál
sokkal szürkébb Schütz Antal hatása ért. Schütz
atya nem volt püspök és nem volt divatos hitszó
'nok. Szerzetes volt és egyetemi tanár, puritán szi
gor, egyszerű szerénységjellemezte. Hatalmas dog
matikai rendszere nem volt vonzó, sem könnyű ol
vasmány ... az igénye volt vonzó, a rendszerezés.
az összefoglalás, a teljesség igénye, amelyre han
gyaszorgalommal törekedett. Kultúrája rendkívül
rokon kora meghasonlott nemzedékéével. A prob
lémázó és problematikus írók félreismerhetetlen
hatása - Platón, Agustinus, Pascal, Kierkegaard,
Kölcsey, Kemény - a teljesség, a harmónia sóvár
vágyával elegyedve - Homérosz, Goethe, Vörös
marty - ezek voltak kitapinthatók életművéből. s
egy racionálist irracionálissal, valóságot vizióval
keverő lángelme: Dante... Természetesen nem
csak a mi íróinkat olvashatja - mondta egyszer -, a
kegyelem kisugárzik másokra is. De ne feledje el,
amit nem győzök eléggé mondani: salus animarum
suprema lex esto! - A lelkek üdvössége az első!"

(Válogatott tanulmányok, Bp. 1966. 135-137. old.)
Születésének (1880. október 26.) századik évfor

dulóján elkezdtük törleszteni adósságainkat.
Schütz Antalrál, a hittudósról Deum docuit címmel
Előd István piarista teológiai tanár szerkesztésé
ben nemes veretű könyv jelent meg a Szent István
Társulat kiadásában I982-ben. A kötetben tanit
ványai - Koncz Lajos. Belon Gellért. az ifjabb nem
zedékből Tuba Iván, Sóczó Ferenc emlékeznek meg
róla. Bemutatják a teológust, a filozófust, a neve
lőt és a tanárt, Sík Sándor verse pedíg a mester
portréját rajzolja meg. A jól válogatott szemelvé
nyek nyomán közvetlenül is találkozhat a hittu
dóssai az, aki eddig nem ismerte volna.

Schütz Antal Életem cimű művéhen - melyet
szinte a halál küszöbén irt - életének és hivatásá
nak belső inditékait sub specie aeternitatis értékeli.
A Torontál megyei Kistószegen született. Még
Mária Terézia telepítette ide azokat a. svábokat,
akik a gazdátlan vidéket végtelen búzamezővé va
rázsolták. Szorgalom, igénytelenség, takarékosság,
szolid élet, megfontolt értelem volt a Rajna-vidéki
telepesek alaptulajdonsága. Schütz ezeket a voná
sokat önmagában jellemmé formálta. Részletesen
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leírja családját és faluját, mert a környezetnek
meghatározó jelleget tulajdonít. Falujára a közös
ségi összefogás, a szerzett javak önvédelme, vala
mint az .iinsegítés" elve volt a jellemző.

Elemi iskoláit, a polgárit, a gimnáziumi külön
bözetit kitűnően tette le, majd a szegedi piaristák
nál vállalt munkát, felszolgált és ezért ingyenes ta
nulást és ellátást kapott. Tudásával és szorgalmá
val hamarosan kiemelkedett, de az elért sikereket
sem most, sem később nem tudta élvezni, mert to
vábbi, fontos feladatok sürgették. Kötelezö tanul
mányai mellett sokat olvasott filozófiát, lélektan t,
teológiát. A tudásra igényes volt, ezért önerőből

továbbképezte magát.
1904-ben szentelték pappá; előbb rendi, majd

egyetemi teológiai tanár lett. 1916-tól 1946.ig a
Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi
karának dogmatika professzora. A szüntelen és fá
radhatatlan munka, az állandó éjszakázás Schütz
Antalt élete delén kidöntötte a sorból : súlyos szél
ütést kapott. Felépülve ugyan ismét dolgozott, ere
je azonban egyre fogyott. Hetvenévesen, az utolsó
agyvérzéssel végleg elpihent.

A most megjelent Schütz-emlékkönyv - talán ez
a legjobb megnevezése ennek a műnek - különösen
tanitványainak és kortársainak, a rnost hatvanéves
generációnak mond legtöbbet.

Mint hittudósnak fő műve kétségtelenül az első

magyar nyelvű, kétkötetes Dogmatíka. Pázmány
Kalauzávallehet csak összemérni. Schütz párhuza
mosan készítette alatín nyelvü dogmatíkai Sum
marium-ot. Ebben rendszerezi a hitigazságokat,
szembesíti az egyház történelmével, saját korával,
miközben egészen beleadja önmagát is: "Szellemi
Pünkösdöm volt a Dogmatika készítése, most egé
szen megtaláltam magamat. .. Tűz gyulladt ben
nem, megláttam, mivél tartozom hallgatóimnak, a
papságnak." Vezérfonala M. J. Scheeben összefog
laló rendszere (Die Mysterien des Christentums.
Handbuch der katholischen Dogmatik). Az' ő
módszere alapján Schütz elsősorban nem apologe
tizál - mint kora egyéb művei -, hanem a kinyilat
koztatás fényében építi fel tiszta, világos rendszer
ben hitünk tanítását. Fel akarja oldani a korábbi,
merev dogmaszemleletet is: "A dogma közvetlenül
Istentől kapott igazság, titok - irja -, melyet aláza
tos, hivő elmével kell elfogadni. Ellenben ezek az
eszmélések természetszerüen mindannyiszor je
lentkezők, és éppen ezért szükségszerű, ér tisztelet
reméltó kísérletek, otthont készítení a titoknak
abban a világban, melyet az elme épít. De csak kí
sérletek. Tudatában vannak annak, hogya titok
nem a bölcselkedő elme világának, hanem más,
felső világnak a szülötte ... " (Eucharistia, Buda
pest 1938.,132. old.). "Schütz Dogmatikája világ
viszonylatban is kimagasló alkotás ... - állapítja



meg róla Jánosi József filozófus -, mind teológiai
irodalmunkban, mind pedig az ilyen műtői elvá
laszthatatlan vallási elmélyedésben, történelmi jel
zőkő marad, és a szerző nevét is kitörölhetetlenül
beleírja a magyar katolicizmus történetébe."

.Kutatásaim során - hangsúlyozza Cserháti Jó
zsef püspök - nagy hazai dogmatikusunkról.
Schütz Antalról ismételten kiderült, mennyire új
utakon járt már negyven évvel ezelőtt. .. Schütz
egyházképe ma is modernnek mondható, mert
Krisztus Titokzatos Testének szemléletére épül, a
szentségi jegyet is e vonatkozásban szemléli. Ezért
mondja, hogy a szentségi jegy Jézus Krisztushoz
mint Főhöz való hozzátartozásnak és az ő Titok
zatos Testében való részvételnek záloga és biztosi
téka" (Az egyház és szentségei, Bp. 1972.,215-220.
old.).

Schütz már 192I-ben felvetette a kérdést, hogya
katolikus igazságok közül melyik nek van korunk
számára különös mondanivalója. Válaszul hármat
jelölt meg: l. a szentek egyeségét mint hitünk .Jeg
szociálisabb" dogmáját; 2. Isten országának és né
pének tanítását; 3. Krisztus testét, az egyházat,
melynek kifejtésében a korábbi hitvédelmi mód
szerrel szemben a dogmatikai elmélyülést választ
ja. Egyházszemléletével már 1923-ban megelőzte

az 1943-ban kiadott Mystici Corporis enciklikát, és
a U. vatikáni zsinat egyházról szóló tanítását.

Nem volt zuga az irodalomnak, ahová be ne te
kintett volna. Minden új filozófiai, pszichológiai,
szociológiai és történettudományi eredményt is
mert. Általános tájékozottsága tette hitelessé taní
tását. "Minden szava elevenre talált. Tele van szíva
a mával - vallja egyik tanítványa -, a jelen emberé
nek problémáival, világszemléletével, lelkiségével.
és neki szól: a ma emberének." De Schütz nyitott a
hittudományban is. Abban a korban a teológia sa
játos gettóhelyzetben élt. Szaknyelvét csak a ki
váltságosok értették; ő azonban egyre szélesebb
fórumot keresett számára. Megkapta a Pázmány
Péter Tudományegyetem 1200 személy befogadá
sára alkalmas kupolacsarnokát, ahol nyilvánosan
tanította - érthetően és élményszerűen - a hitigaz
ságokat. Az Isten országa előadássorozatát "a vilá
gért való felelősségének" tekintette. Tudom 
mondja -, hogya "teológiának van segítési lehető

sége a világ különböző bajaira". Krisztusról tar
totta első előadássorozatát1930-ban, Szent Ágos
ton halálának 1500. évfordulóján. Jól látja, hogy
Krisztus a történelem kulcsa. Benne Isten lép a
történelembe, "aki a történelemindító embereszme
megteremtöje, a történelmi ember bűn-tragikumá

nak Bírája és Megválrója. Isten ... a maga szemé-

Iyének ölébe veszí fel a történelem erőit és értékeit,
söt tragikumát is. Isten hozzája kötötte személyes
érdekét. sorsközösséget vállalt vele ... és ezáltal
lett a történelemnek igazában nyitja, értelme és
foglalatja" (Isten a történelemben, 180. k.). Schütz
sokáig tanulmányozta Moehlernek, a württembergi
történetteológusnak felfogását - akinek iskolájá
ból Yves Congar és M. D. Chenu is elindult -, és
határozottan állítja, hogy lsten megközelítése ma
legjobban a történelem kategóriájában lehetséges.
Heidegger akkor már szembesítette a történelem
mel az embert, ám Walter Kasper, korunk neves
krisztológusa szerint "az emberiség kezdetének és
végének dialogikus feszültségét Jézus Krisztus fog
ja össze". Karl Rahner korán felismerte Schütz tör
téneti szemleletének jelentöségét, és 1951-ben a
Weltgeschichte und Weltmission cirnű elöadásához
felhasználja az Isten a történelemben könyv német
fordítását (Gott in der Geschichte, 1936). Schütz a
történelem teológiai jelentöségét olyan fontosnak
tartotta, hogY'1931 őszén ezzel a címmel tartotta
meg nyilvános előadásait. (Ezekből készült könyve
is.) "Megbirkózni a történelemmel, ez életem nagy
adóssága ... - emlékezik. - A szentháromságos
Úristen, kinek csillaga alá helyeztem ezeket az elő

adásokat, megsegített, bele engedett látnom a tör
ténelemnek, nem a törvényszerűségébe - ilyen nin
csen -, hanem a törvényébe" (Életem, 258. old.).

Schütz Antal az igazság szolgálatát egyetemes
emberi feladatnak fogta föl: "Embernek lenni any
nyi, mint igazságszeretőnekés igazságszomjazónak
lenni" (Eszmék és eszmények, Bp. 1933., 154. old.).
"Nem nézte, ki merre találja az igazságot. .. , sok
kal egyetemesebb és eredetibb elme, hogysem lekö
tötte volna magát egy iskola mellett minden kér
désben" - füzi hozzá egyik tanítványa. És egy má
sik így folytatja: "Művésze volt az összefüggések
kiépítésének .és bámulatos súlyt tudott adni a leg
mellékesebbnek látszó kérdésnek vagy megjegyzés
nek is. Egyetlen révtant sem kezdett magyarázni,
amíg a benne lévő igazságra, vagy igazságszikrára
rá nem mutatott." Schütz nyíltan hangoztatta: "A
katolikus igazság katolikus, azaz egyetemes iskolá
ját jártam . . . Azt tartom, hogya teológiai tanítás
ban és irodalomban megfelelő nyomatékkal kell
képviselve lennie annak a módszernek is, amely a
katolikus gondolat teljes eredményét . . . , értékeit
iparkodik egyensúlyozott, élő szintézisbe egyesíteni.
Én erre tettem fel életemet, és úgy gondolom, hogy
ezzel szolgálom egyházamat, az igazság egyetemes
főiskoláját." ,

SZÉLL MARGIT
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