
SCHÜTZ ANTAL RAVATALANAL

Szent Púl I sten választottainak
(l halálát, testüknek a földbeju
tását vetésnek nevezi. (1 C 15.)
Ez a tanitás mindnyájunknak (l

hite. Vetés a keresztény halál:
élet sarjad utána otthon a ha
zában, de itt is, uándorlásunl:
földjén.

J/ivel pedig ez CI hitünk, nem
szabad eiszomorkodnunk, sírán
keznunk ennek. a papi, szerzete
si, kereszténységet élt és hin/e
tett életnek a beteieztén. SchiJ,tz
Antal ravatala előtt állunk; ö
tartotta dogmatikus mélységgel
és szabatossággal, hogy min-.
den egyes emberi élet Istennek
egy-egy műue. Ha tehát mi
most a búcsúetistál, az örökké
valóság közelségétől megillető
dötten neki cl végtisztességet
megadjuk és munkás, eredmé
nyes életére visszatekintünk, ezt
nem azért tesszük, hogy hiú
dicsérettel illessük, hanem hogy
Istennek ezt a művét elismerve,
I siennek megköszönjük és I s
tennek ajánljuk. Schütz Antal
életében ugyanis Istennek nem
mindennapi, a meüszokottnúl
jóval nagyobb, sőt kivételes mű

vét tiszteljük. Hittudományi
Karunk benne látja és ismeri
fel hazánknak Karunk alapitá
ja melleti legnagyobb teológu
liát, leukioálobb doqmaiikusát.

Hogy abból a 'cetésből, amii
ez a koporsó jelez, az örökké
valóságban milyen élet támad,
annak csak az egy Isten a meg
mondhatója. Isten útjainak az
ismeretében azonban mi ma
gunk is sokat megsejihetünk.
Tudjuk ugyanis, hogy Istennek
a művei tökéletesek, persze csak
/JétJső beieiezetiséaűkoen: 'igy
az emberi élet is az örökkéva
lóságban. Ott azonban nem ren
detlenség és önkény uralkodik,

hu.nem i{lflzságosság és rend
van. Ott lsten csak a koronát,
ezt a lehet sé aes legnagyobb
ajándékot mkja fel a földi élet
folyamán osztogatott ajándé
karra.

Halottunkat Is/en a bölcsőtől
. a úrig igen sok ajándékkal
halmozta el. Az is sok, amiről
mi tudunk; bizonyára az sem
ke reseub, ami csak kettejük bi
zodalmas titka ooli: a kegyelmi
életre lJundolok, a. földön meg
kezdett örök életre.
_ lsten a fest és a szellem rend:

kivüli képességci.cel áldotta
meg: értelme éles és átfogó
'IJOlt, akarata jórahajló és állait
dó, seeruezcte mu nkabiro és It

léleknek ell!Jcdő. Mindezeket a
talentumokat azonban nemcsak
kapta. I stcntől, hanem nagyon
bőségesen kamatoetcita is I s
tennek.

Gondoljunk munkás életére.
Aki lelkületét nem ismerte, a
munka megszállottjának tart
hatta és emberi okosság szerint
meg is rohatta, hogy nem tart
mértéket, Ehhez ,azonban na
.qyon is józan volt és okos ter
mészete az erőivel való takaré
kossáara intette. De sok mun
kálkodásának, mindenirányú, ér
deklődésének a mozgatója a
legnagyobb ésa legigazabb erő,

ft ezeretei volt. Seereiet Isten
iránt: szolgálni akarta; szereiet
az ember iránt: seg'iteni akart.
A ezeretei pedig az egyetlen,
amiben a,z a mérték, hogy ne
legyen 'benne mérték, Tudomá
nyos munkára termett egyén'i.
séaét az a meggondolás sarkal
ta, hogya tudomány milyen
hatalmas eszköz lehet a lelkek
vezetésére!

Gondoiiunk papi, szerzetesi
életére. Buzgó pap, jámbor szer-
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zetes volt nem csupán a külső

. forma, hanem egész lénye sze
rint. I stennel, Istennek élni,
mindenkit Hozzá elvezetni: ez
volt nagy egyéniségét formáló
törekvése, ez volt sikeres mukö
désének a nyitja.

Gondoljunk tudós életére, ta
nítói működésére. Minden mó
don tanított: a lelkivezető atya
ilag jó és bölcs tanácsadásával,
hatalmasszavú szónoki beszéd
ben, tanári katedráján, íróasz
tala mellett irásba merűlten.

Életének az állomásait felsorol
ni nem szükséges, alkotásait
alig lehetséges: olyan sokat al
kotott, mindig igazit és eredetit,
sokszor véglegeset és maradan
dót.

Tanítani életfeladatként Isten
legnagyobb ajándéka, amióta
földi élete alatt maga az Isten
is mester volt, tanított. Igen
nagy, aki biilcseséoet tud, hi
szen a próféta szerint úgy tün
döklik, mint a ragyogó égbolt;
de még nagyobb, aki sokakat
oktat igazságra, hiszen csillag
ként válik ki mindörökre az ég
bolt ragyogásából. (Dn 12.)

Isten megadta neki, hogy a
szent tudomány legjavát, a
dogmatikát taníthatta, eljutva
annak a teljes meaértéséui a
fundamentális hóditó, az Irás
isteni és a filozófia végső vá
laszt kereső út.ián. Ezt nevezte
élete pünkösdjének. A dogmák
nemcsak igazság voltak számá
ra, aminek megismerése az igaz
hit, az üdvösség kezdete; nem
is csupán Isten bölcsesége, ami
nek a megsejtése is fölfelé te
kintő és 'ivelő lendület, hanem
élet, azaz egész lényének I sten
től való teljes átfogottsága,
egész lényének Istenre való tel
jes beállítottsága szeretetből

szeretetéri.
Megadta neki végül az Isten

az örökkévalóság szempontjából
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a legértékesebb, mert krisztusi
ajándékot: az élet keresztjét,
erejét megtörő, munkájának
véget vető betegségét, annak
türelmes és alázatos viselését és
országra-világra ezolá élete után
ezt a csendes eltávozást.

Ezeknek az ajándékoknak a
láttán bizalommal száll imánk
az ég felé, az Urat kérve, hogy
tegye teljessé, koronáeea mea
örökre, amit elhunytunk életé
ben tett.

Könnyeb l) mdndanunk, mivel
lépten-nyomon látjuk, hoou mi
luen. élet támadt már eddig is
és fog még támadni abból a ve
tésből, amelyet ez a koporsó je

'lez. N em lesz már minálunk
senki sem teoláoue Schütz An
tal 1Jetéséből való gyüjtés nél
küt. Senki sem állhat már.ki Is
ten szeni népe elé, aki ne ta
nult »olna. főle akár közvetle
nűl, akár köz'I.,'etve: tudósok és
papok hos8ZÚ sora a hallgatók
és hívek beláthatatlan sorát ta
nítja az ő nyomán; 'a magyar
hittudomány és a keresztén.y
jámborság századokon át álda
n! ~orlia emlékéi és élni fog ve
tesebol.

Hittudományi Karunk nem
csak aranykönyvében, hanem
élő' hagyományában is ápolja
majd annak a professzorának
az emlékéi, aki. eredeti volt gon
dolataiban, fáradhatatlan a
munkában, termékeny művei

ben, hatalmas szavában és sze-o
rény életében, aki az igazság és
a tudományosság legtisztább el
»eit képviselte mind az Egye
tem, mind a Kar életében.

Éppen ezért nem örökre bú
csúzunk tőle, hanem a viszont
látásra. Az övével egy ami
útunk, egy a törekvésünk. Ezért
bízvást reméljük a viszontlátást
útunk végén, törekvéseink befe
jeztén.

Farkasrét. 1953 ápTilis 23.
Takács József


