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zzal az állítással kezdem, hogy a hit esztétikai kategória. A hit esztétikájának 
megismerése a teológiai esztétika lényegéhez és létjogosultságához vezet el 
bennünket. A vallásos tapasztalat kinyilvánítása maga a hitvallás, amely – az 

ismeretes, rövid meghatározás szerint – Isten kijelentett Igéjéből nyert hitismeret.2 
Ha tovább vizsgálódunk a hitvallás körülírásában, s amikor azt olvassuk, hogy a 
hitvallásnak „önmagában nincs értelme és nincs élete, hanem csak az Ige által, 
amelyből támadt, mint emberi visszhang az Isteni szóra”,3 – akkor talán nem tartjuk 
már annyira lehetetlennek az esztétikummal való kapcsolatát. Különösen akkor 
nem, ha az az Isten tettére rezonáló emberi visszhang nem puszta dadogás csupán, 
hanem az új teremtés rendezett szimbóluma, amelyet a régiek carmen-nek hívtak 
egyes hitvallásos formulák ritmikus prózája miatt.4 Azonban korántsem a hitvallá-
sok külső formájának stilisztikai szempontból való értékelése fontos a számunkra, 
hanem magának a hitvallásnak tartalmát kibontó motívum esztétikai vizsgálata. 

A hitvallásban a legszembeötlőbb jellegzetesség a személyessége. Az érintett szub-
jektum reagálása ez még akkor is, ha nemcsak egyénről, hanem hasonlóan érintett 
közösségről van szó, mint Isten választott népe, Izrael, vagy másképpen mondva: 
az egyház esetében. Egyedisége és személyessége folytán a hitvallás sohasem egye-
temes, legfeljebb az ugyanolyan érintettségű közösség, és azon belül mindenképpen 
a személy legfontosabb ügye. Másoknak, az úgynevezett kívülállóknak: a gójímnak 
vagy a pogányoknak érthetetlen – vagyis józan ésszel föl nem fogható megnyílvá-
nulás, amelyet a népi vallásosság, vagy idegen religio világába sorolnak. A hitvallónak 
azonban egzisztenciális kérdése az, amit megvall. A hitvallás eredetileg és lényegileg 
tehát nem formula, hanem személyes hitvallásaktus; magyarán: (hit)vallásos élet.5  

A hitvallás személyességének másik jellemzője az, hogy az érintett szubjektum 
                                                 
1 A Tiszáninnen Református Egyházkerület 2011. április 6-i lelkésztovábbképző napján elhangzott 

előadás szerkesztett változata. 
2 Nagy Barna: Bevezetés a II. Helvét Hitvallásba. In  A Heidelbergi Káté. A Második Helvét Hitvallás. 

Budapest, 1981,83. p. 
3 U.o. 83-84. p. 
4 Vanyó László: Bevezetés az ókeresztény kor dogmatörténetébe. Budapest, 1998, 56. p. 
5 Carl Andersen, Adolf Martin Ritter (hrsg.): Handbuch der Dogmen-und Theologiegeschichte 1. kötet. Göt-

tingen, 1999, 87. p.; Edward Thurneysen: Lebendige Gemeinde und Bekenntnis. München, 1935, 7. p.; 
Johannes Wirschung: Bekenntnisschriften. In Theologische Realenzyklopädie. Bern, New York, 5 
(1980) 488. p.; Ravasz László: Kis dogmatika. Budapest, 1990, 7-9. p.; A továbbiakban a vallást ép-
pen nem a religio, hanem a magyar jelentés, a confessio: hitvallás  értelmében használom. Vö.: A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szótára. 3.kötet. Budapest, 1976. 1079. p.: vallás: tanúságtétel, hit; Francisco Pá-
riz Pápai, Dictionarium Latino-Hungaricum. Szeben, 1767, 130.p.: confessio: vallás, vallás-tétel; 479. p.: 
religio: Isten-tisztelet. 
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nem egy objektummal áll szemben, nem egy tárgyról, egy témáról mond ítéletet, 
hanem az, akivel dolga van, szintén személy, méghozzá Isten személye hat rá. A hit 
a buberi értelemben vett én és te személyes viszony6 feszültségében élő kapcsolat 
szóban és tettben, nem pedig egy külső logikai vagy valós tárgyról jelent ki valamit. 
A hitvallásban a hívő nem önmagába fordul, nem saját körében értékeli a dolgok 
állását, nem rábólint egy tételre, hanem minden, ami az ő létével és birtokával 
összefügg, azt a másik személynek, Istennek rajta végbevitt cselekedetében találja 
föl.7 Istené az első tett és az első szó, s mindezt személyre szólóan teszi és közli: Te 
az enyém vagy; „Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy” 
(Ézs 43,1); vagy amikor a Decalogus elején kijelenti az evangéliumot: „Én, az Úr, 
vagyok a te Istened” (2Móz 20,2). Erre válaszolva, a hitvalló tehát nem a tárgy, nem a 
téma, se nem a megoldás találékonyságának ihletettségével kiált: „heuréka! megvan 
ez! – mármint az ötlet; hanem Isten Lélek általi önátadása termékenyíti meg a felis-
merésre, amikor személyesen a Kijelentő, Teremtő és Megváltó szemébe nézve 
magasztalja őt ebben a megszólításban: „Te vagy”. „Te vagy” a számomra, Te vagy a 
fontos és nélkülözhetetlen számomra, Te vagy az életem értelme, forrása és célja! Az 
evangélium nyelvén: „Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia!” (Mt 16,16). Ugyanis 
az Isten Fia pro nobis, értünk, emberekért öltött testet; értünk, bűneinkért halt meg és 
támadott föl.8  

A hitvallást nem gondolhatjuk el logikai következtetés eredményeként, nem 
tarthatjuk csupán az értelem műveként. Sokkal inkább azt állíthatjuk, hogy a hitval-
lás olyan tetszés az érzékekben, amelynek logikus, vagyis a Logoszból (az isteni Igéből) szárma-
zó eredete és artikulációja van. EBERHARD JÜNGEL egyik jelentős tanulmányában 
utal arra, hogy az ember esztétikai viszonya teológiai helyi értékkel bír, s a logosz vi-
lágosságához tartozik az igazság esztétikai ismerete is.23 Ezért beszél Pál apostol 
nyomatékkal a hit hallásból valóságáról. Amikor azt mondja, „a hit hallásból van, a 
hallás pedig Isten igéje által” (Róm 10,17), nem a verbalitás, különösen pedig nem a 
prédikáció verbalitásának tapasztalatát akarja hangsúlyozni a vizualitás és a történeti 
tapasztalatok rovására,24 hanem a conceptio per aurem, a fülön keresztüli fogantatás 

                                                 
6 Martin Buber: Én és Te. Ford. Bíró Dániel. Budapest, 1991. Továbbá lásd G. Müller antropológiai 

meghatározását: az ember mint Isten partnere. „A Biblia soha és sehol sem beszél »az emberről önma-
gában«, »a teljes emberről«… az ember az, aki Istennel való közösség partnerságára hivatott el.” In 
Gotthold Müller: Botschaft und Situation. Theologische Informationen für Gemeinde zum Gespräch um Bibel 
und Bekenntnis, Kirche und Theologie. Stuttgart, 1970, 162. p. 

7 Rudolf Bultmann: Theologie des Neuen Testaments. Tübingen, 1984, 319. p.; Claus Westermann: Az 
Ószövetség theologiájának vázlata. Budapest, 1993. 28-30. p.; Karl Barth: Kirchliche Dogmatik. 1/1. Die 
Lehre vom Wort Gottes. München, 1935, 206. p. 

8 Oscar Cullmann: Die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse. Zürich, 1949, 48. p. 
23 Eberhard Jüngel: „Auch das Schöne muß sterben” – Schönheit im Lichte der Wahrheit. Theolo-

gische Bemerkungen zum ästhetischen Verhältnis. ZThK, Tübingen, 81 (1984) 114-116. p. Úgy be-
szél a szépről, mint signum efficax-ról, amely sajátos életélményben képes nyomot hagyni. A további-
akban hangsúlyozza: „A szépség sokkal inkább a létező megmutatkozása saját létének fényében. És 
mint ilyen, az igazság felragyogása. Mert az igazság mielőtt az adaequatio intellectus et rei szintjére 
ereszkednék, egyben az ismeret pontosságát is úgy hozza magával a legeredetibben, hogy a létező 
önmagában jelenvalóvá lesz… A szépség az igazság ragyogása.” Ebből levonva a következtetést, 
kimondja: „A Kijelentés per definitionem esztétikai esemény.” 117-121. p. 

24 Itt a verbalitáson kimondottan a szóbeli közlést értem, nem pedig a cselekvést hordozó verbalitás 
értelemben használom, ahogy azt Szűcs Ferenc jellemzi előadásában: Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret. 
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ókori eszméjével a hit és a hitvallás mélyebb értelmére utal. A conceptio per aurem azt 
jelenti, hogy a hit nem bizonyos ismeretek utáni belátás eredménye, hanem a teljes 
intellektust igénybevevő felismerésé. Azé a felismerésé, amely az ember elvakultságát 
teljesen legyőzve, egész életére nézve hitében meggyőződéses látóvá teszi. A hitval-
lás tehát első renden inventio, amelynek értelme annak a felismerésre utal, ami már 
születése óta ott rejtőzött az ember istenképűsége mélyén, s most egyszercsak felta-
láltatik, nyilvánvalóvá, világossá válik számára; nevezetesen a benne nyomot ha-
gyott és vele kapcsolatba került Isten ismerszik meg.25 A hitvallás alatt azért nem 
szabad csupán puszta credendák, formulák, káték felmondását érteni, mert benne a 
szemtől szembe önmagát megmutató Isten felismerésének nyilvános elismerését 
kell látnunk.26 A conceptio per aurem elve azt hangsúlyozza, hogy ez a felismerés a Lélek 
általi illuminatio, a belső látás magvetése (testimonium Spiritus Sancti internum), amely 
a Logosz természetes-logikus közegébe, az intellektusba ágyazódik és ezáltal a hit 
hallásból valósága feltétlenül biztos ismeretet (certa notitia) jelent. Ahhoz azonban, 
hogy biztos ismeret legyen az elfogadott hit tárgya (fide iam acceptis), meg kell előzze 
a befogadott hit érintettsége (fide iam conceptis). Az intellectus fidei munkája, mely 
formát és erőt ad a hit tudásához, már az affectus fidei tapasztalatából fogant.27  

Ez a tudás egyrészt Isten lényegének és személyének, másrészt az emberen és 
az emberben végbevitt tettének ismeretét foglalja magába. Ezen összetett ismeret 
nem a világban található föl, hanem a világot magába foglaló Isten önkijelentéséből 
bomlik ki az intellektus méhében és válik biztos tudássá az ember számára. A kije-
lentés ugyan a világnak, de nem a világból szól hozzánk, hanem a conceptio per aurem 
értelmében Isten önátadásából. WOLFHART PANNENBERG a hit megfogalma-
zásának és kimondásának egyetlen lehetőségét a tudományos-elméleti környezet-
ben abban látja, hogy noha az isteni igazságról szóló határozott állítás magánál Is-
tennél van, a hívő számára azonban ez az isteni igazság prolépszisz, vagyis az esz-
khaton elővételezése által kapható meg.28 Ezalatt azt érti, hogy a hitvalló ezen elő-
vételezést utólag Jézus Krisztus történetében fogalmazza meg. Az Isten és ember 
                                                                                                                        

Budapest, 1995, 5. p.: „Ezért is fontos emlékezni arra, hogy a szó [a hitvallás] gyökerénél egy cse-
lekvés áll és a fogalom verbális és nem nominális jellegű.” 

25 Heinrich Ott: Die Antwort des Glaubens. Systematische Theologie in 50 Artikeln. Stuttgart, Berlin, 1972, 
33. p.; Karl Barth: Kirchliche Dogmatik i.m. 241. 249. p.; O. Cullmann: i.m. 45. p. „…minden hitval-
lás dogmatikai magvának felismerése a Krisztusban való hit.” 

26 Handbuch der Dogmen-und Theologiegeschichte i.m. 87. p. 
27 R. Bultmann i.m. 318-319. p.; Németh Pál: Református teológiai gondolkodásunk elvi kérdései. Corinqui-

etum. Budapest, 1997, 11-13. p., A hit esztétikájához lásd még: Pierangelo Sequeri: L’estro di Dio. 
Milano, 2000, 32-34. p. 

28 Wolfhart Pannenberg: Systematische Theologie. Band 1. Göttingen, 1988, 66. p. „Az a próbálkozása, 
miszerint a keresztyén tanítás koherenciája és ezzel a világ egysége is történetét és jövőbeli betelje-
sedését Isten egységének kifejeződéseként gondolja el, magának az isteni igazság koherenciájának 
utánvétele és előlegezése. Olyan megelőlegezésekben érhetők tetten, melyek az eszkhaton prolépszis-
ét Jézus Krisztus történetében utánvételezik, és amelyek Istenre való tekintettel doxológiai funkci-
óval bírnak. Az igazság fölötti döntés magánál Istennél van. Ez végül Isten országának beteljesedé-
sével teremtésében eltűnik, és ideiglenesen Isten Lelkének meggyőző hatása által az ember szívébe 
jut.”; Eberhard Jüngel: Nihil divinitatis, ubi non fides. ZThK, 86 (1989) 211-212. p. A cikkben 
egyébként Jüngel épp az általa idézett prolépszisz-elmélete miatt bírálja Pannenberget.; A keresztyén 
hit eszkhatologikus tapasztalatként való megvilágítását lásd még: Heinz Robert Schlette: Der Christ 
und die Erfahrung des Schönen. In Johann Baptist Metz (hrsg): Weltverständnis im Glauben. Mainz, 
1965, 93-98. p. 
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közötti személyes és szerelmes viszonyban az ember istenismeretét csak a Messiás-
Eljövendő igazságából, az Isten országának részbeni elővételezéséből fogadhatja be.  

PANNENBERG még egy fontos dologra hívja föl a figyelmet: a hit kimondása 
mindannyiszor doxologikus karakterrel bír. A doxológia: Isten dicsőítése, az öröm 
felkiáltása, az Isten országa elővételezésének bizonyítéka; ahogy például a Magnificat 
a Krisztus Szűz Mária méhében való fogantatásának megkérdőjelezhetetlen jele. 
Nem test és vér szerinti inventio egy ötletre, vagy conceptio egy gyermek fogantatására, 
hanem az isteni Lélek ihletése nyomán megfogant új ember Isten dicsőségét hirde-
tő hangja ebben a világban, az Ige koszmoszt teremtő hatalmával művészi formába 
öltözve. A hitvallás ismeretének ez az első, esztétikai karaktert hordozó művészi 
megnyilatkozása válik később reflektív módon elméleti és gyakorlati tudássá.29 
Nyilvánvaló, hogy ez csak akkor lehetséges, ha nemcsak a kauzál-lineális céllal ren-
delkező tudati, hanem ahogy GREGORY BATESON hangsúlyozza, a teljes intel-
lektus úgynevezett szisztémikus ökonómiájában az érzéki és akarati tényezők is 
részt vesznek a hitvallás istenélményében.30 AMBROSIUS egyik himnusza is erről 
beszél: „os, lingua, mens, sensus, vigor / confessionem personent (Száj, nyelv, ész, érzék és 
erő / zengjen hitvalló éneket).”31 Érzelem nélkül ugyanis nincs reagálás az isteni 
megszólításra; érzelem nélkül nincs viszontszeretet, sem dicsőítés, sem himnusz. 
AUGUSTINUS megfogalmazásában a hit kezdete a lelki szemlélésnek azon állapo-
ta, amelyben „a boldog és tökéletes szív a kibeszélhetetlen szépséget ismeri föl.”32 A 
hitvallás tehát az inventio értelmében érzéki fogantatású, következésképpen esztétikai 
élménnyel rendelkezik. 

A hitvallásnak csak egyik, noha legfontosabb része az inventio, a felismerés; a 
másik részét sem hagyhatjuk figyelmen kívül, amely az előbbivel egyidejű intentio, a 
hitvalló szándék.33 Míg a felismerés, mint említettük, Isten lényének és tettének felta-
lálása, megvilágosodása és formába öntése; addig a szándék az akaratnak ez a moti-
vációja, hogy ezután e felismerés szerint akarok élni, valamint hogy az istenélményt 
és istenismeretet megosszam gyermekeimmel, szeretteimmel, a következő generáci-
óval, sőt közkinccsé tegyem az egész világ számára. Az inventio, a felismerés a fo-
gantatásnak az a passzív pillanata, amikor a Lélek tetszést képez és azt tudatosan 

                                                 
29 U.o. Ahogy Pannenberg utal rá idézett művében, Barth is eszkhatológikus koncepcióval közelít a hitvallás 

létrejöttének kérdéséhez. Lásd: Karl Barth i.m. 256. p. „Ahogyan magát Isten igéjét hihetjük és 
hinnünk kell, úgy vagyunk felszólítva arra, mint az igében való hitünk, mint a lehetőségünk terén is, 
hogy felismerjük azt; illetve hogy felismerhetősége, a forma verbi létezése (Vorhandensein!) az embe-
ri sötétéség mélyén, szívünk tenebrae-jében Krisztus jelenvalóságává legyen számunkra. A hit ese-
ménye a hitt ige jelenvalóságának eseménye az emberben, az ember eggyéválása vele…” 

30 Gregory Bateson: Steps to an Ecology of Mind (1972), Ökologie des Geistes (1981) idézi: Hézser Gábor: 
MIÉRT? Rendszerszemlélet és lelkigondozói gyakorlat. Budapest, 1996, 21. p. Az abszolut igazság tekin-
tetében a feltételnélküli tudatosság Pannenberg szerint, csak szubjektív engagement kényszereként lehetsé-
ges, amelynek színtere az emberi szív, ami már nem racionálisan, hanem csakis pszichológiailag ma-
gyarázható. Lásd: W. Pannenberg i.m. 57. p. 

31 Nunc, Sancte, nobis, Spiritus. Ford. Farkasfalvy Dénes. In Himnuszok. Válogatás a Római Breviárium 
himnuszaiból. Budapest, 1984, 138-139. p. 

32 Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. Vol.3. Grand Rapids, 1956, 238.p.  
33 A homologia magyarázatában a Kittel Teológiai Szótár is kettősségre utal: egyrészt a hitvallás gyüle-

kezeti választ jelent Isten cselekedetére, másrészt nyilvánosság előtti bizonyságtételt; valamint eb-
ben a válaszban egy különleges lehetőség nyílik a köszönetnyilvánításra és az Isten dicsőítésére. In 
Gerhard Kittel (hrsg.): Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament. Stuttgart, 1966, 5.kötet, 215-216. p. 
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fogalmazza meg  a szív mélyén, amikor „szívvel hiszünk az igazságra”; az intentio, a 
szándék pedig az isteni igazság vállalása, és egyben aktív, missziós belső kényszer, 
amikor „szájjal teszünk vallást az üdvösségre” (Róm 10,10). A szándék sokkal több 
az istenélmény és istenismeret kimondásánál, mindezek mellett egzisztenciális döntés 
kifejeződése, a modus vivendi kinyilvánítása: „Én és az én házam az Úrnak szolgá-
lunk” (Józs 24,15); vagy amit az első század mártírjai vallottak meg: „Christianus 
sum. Keresztyén vagyok”; vagy egész egyszerűen a hitvallásformulák egy szavában 
összefoglalva: „credo, hiszem”. 

Az intentio-nak is megvan a maga esztétikai vonatkozása. Figyeljük meg, hogy 
Pál az előbbiekben idézett, hitről szóló szavai közben gyönyörködve ismétli Ézsai-
ás felkiáltását: „Mily szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat-szépeket hirdet-
nek, … akik szabadulást hirdetnek, akik azt mondják Sionnak: Uralkodik a te Iste-
ned!” (Róm 10,15; Ézs 52,7). Figyeljünk a kifejezésre: szépek az apostolok kimozdu-
ló lábai, s nyilvánvaló, hogy nem férfi szépségversenyről van szó, hanem az isten 
Igéje hirdetésének szépségéről, az evangélizációnak szépségéről, a sófárt megfújó, 
zsoltárt és himnuszt zengő áldott kényszer szépségéről, a Krisztust fölmutató sze-
retet szépségéről. 

Az intentio szépségével hatalmas fordulat áll be: a hitvallás személyessége ezen 
az úton, a világ tudományos-elméleti környezetében megfogalmazódva, egyetemes 
igénnyel lép föl. Hallgassuk csak Ézsaiást; egy másik helyen először az inventio értel-
mében szólal meg: „Az Úristen lelke van énrajtam”, de már az intentio, a szádék ér-
telmében így folytatja: „mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt 
mondjak; elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyok-
nak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást, hogy hirdessem az Úr jókedvé-
nek esztendejét” (Ézs 61,1-2). Ez már nem a személyi érintettség, hanem az egyete-
mes illetékesség hangja. Ami személyesen megfogant, világra akar jönni. Ami formát 
és alakot ölt, az formálni akarja magát a világot is. A hitvallás személyes, mert él-
ményszerű; de szándékában egyetemes, mert meg akarja osztani ezen istenélmény-
ből nyert istenismeretét új teremtésként, mint a megtört kenyeret.  

Ézsaiás idézett mondataiban az univerzalitáson kívül megtaláljuk a hitvallás két 
lényegi funkcióját, az inventio-t éppúgy, mint intentiot a héber baszar igében. A baszar 
egyrészt azt jelenti: örömhír által örvend az istenfelismerés örömével; másrészt örömhírt 
hirdet,34 szájjal és tettel a hitvallás intenciós értelmében; énekel, prédikál, tanít és 
mindezt a Lélek által a Logosz világalkotó kompozíciójával teszi. A hitvallás áldott 
kényszere hatására nemcsak művészi keretek között nyilatkozik meg, hanem a régit 
újjá váltja föl, új tartalmat és új műfajokat is teremt. „Énekeljetek új éneket az Úr-
nak, énekelj az Úrnak te egész föld! … mert csodadolgokat cselekedett” (Zsolt 
96,1; Zsolt 98,1; Zsolt 149,1). A hit alapjául szolgáló ujjongás formát bont, mert az 
új teremtéshez, új léthez új ének kell; az új bornak új tömlőre van szüksége. A hit-
vallás épp akkor válik bálvánnyá, amikor a megüresedett forma ismételtetik csupán, 
belső, tartalmi öröm és a szép késztetése nélkül, s a formulák istenítettnek az ön-
magát mindig újabb és újabb helyzetekben kijelentő és megmutató Isten helyett. Az 
egyház semper reformanda jelzője a hitvallásnak ezt intenciós gyönyörűségét feltételezi. 

                                                 
34 Ernst Jenni, Claus Westermann: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament. München, Zürich, 

1978, 1.kötet, 904. h. 
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A hitvallás ezen esztétikailag értelmezett intentio-jára utal Pál apostol Timóteus-
hoz írt első levelében, amikor ezzel bíztatja a fiatal pásztort: „Harcold meg a hitnek 
szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tet-
tél sok bizonyság előtt” (1Tim 6,12). Az esztétikai kategória használata kikerülhe-
tetlen. A vallástétel hivatásában megélt harc szép, mert a hitvallásos élet esztétikai 
szempontból is mű: az elővételezett Isten országát demonstráló életmű, amely Isten 
és ember gyönyörűségére szolgál. 

Ne csodálkozzunk azon, ha az elidegenedés társadalmában a szépnek felértéke-
lődik a szerepe a filozófia és a teológia területén egyaránt. Eleddig tabutémának 
számíthatott, hiszen hitvallásaink szövegezéséből hiányzott, azonban ez nem jelen-
tette azt, hogy lényegét tekintve a szép nem lenne összefüggésben Isten létével és 
történelemben végbevitt munkájával. Ennek különös megvallása évszázadokig vá-
ratott magára, s a huszadik században érett meg a helyzet arra a hitvalló kényszerre, 
hogy a legfontosabb hitcikkelyek közé kerüljön. Az 1967-es református hitvallás, 
amelyet az akkori Angliai és Welsi Kongregacionalista Egyház (ma a presbiteriánu-
sokkal Egyesült Református Egyház) fogalmazott meg úgy, hogy a szép kategóriáját 
is előtérbe helyezte. A VIII. 7. cikkelyben ez így hangzik:  

 
„A valódi emberség jele a szépség iránti érzékenység…Aki képességei nyomán a szépséget segíti 
elő, betölti Isten emberért való tervét… Azonban ahol a szépség szándékosan elhanyagoltatik 
vagy széttöretik, elszegényedik a világ és Isten terve gyaláztatik meg.”26  

 
Ugyanilyen tabutéma lehet a protestáns teológia számára éppen a hitvallásainkon 
kívül eső mellőzöttsége okán az embert körülíró személy vagy személyiség kategóriája, 
noha Szentháromságistentől eredő lényegbeli teológiai valósága megkérdőjelezhe-
tetlen az antropológia tárgyalásánál. Még tabutéma nyilvánvalóan az individualiz-
mustól való idegenkedés miatt, de helyes teológiai értelmezése a mai ember jobb 
megértése szempontjából előbb-utóbb helyet követel magának hitvallásainkban. 
Hasonló a helyzet a kultúra fogalmával is, amely a kultuszra, valamint Isten, ember 
és a világ szövetségére épülve a közeljövőben megérleli a maga status confessioniszát, 
amennyiben a jelenlegi nagy krízisek és átalakulások következtében az egyház lényegi 
megvallása továbbgondolásra szorul.  

Összefoglalásként azt lehet mondani, hogy az, ami nem található föl jelenleg a 
hitvallásaink különböző szövegeiben, még nem biztos, hogy hitünk messziről elke-
rülendő tabutémája kell hogy legyen. Sőt Isten kijelentésében mindig is szereplő, lé-
nyeges elem lehet az, amelynek hitvallásos megfogalmazása várat magára a történeti 
időben. Az a csoda, hogy a hitvallásos irodalom tartalmi felismerése állandóan bő-
vül a történelem során, azt bizonyítja, hogy minden kornak megvan a maga fő té-
mája, amelyre belső kényszerből teológiai választ adni Jézus Krisztus azon kérdésén 
keresztül lehet, hogy „ti pedig kinek mondotok engem?” 

 

 

                                                 
26 Lukas Vischer (hrsg.): Reformiertes Zeugnis heute. Eine Sammlung neuerer Bekenntnistexte aus der reformierten 

Tradition. Neukirchen-Vluyn, 1988, 102. p. 
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Abstract 

 

Faith, Confession and other Taboo Themes 

 
The study introduces faith and confession of faith as theological aesthetic themes. 
Confession is a human echo and reflection to the word and act of God which pri-
marily address and carry certain aesthetic elements. The aesthetic motives do not 
appear only in the form and style of confession but they are present in the content, 
the very heart of confession of faith, in the relationship of God and humans. The 
subjectivity of the religious experience in the personal relationship with God is 
determining. The senses are pleased in this experience and the intellect is illumi-
nated by the Logos. Confession is invention. The concomitant doxological charac-
ter of confession strengthens the aesthetic elements. The realization of invention 
necessarily leads to the intention to confess. The often taboo themes of beauty, 
subject and person(ality) in theological exploration need to be reconsidered in a 
time of alienation. 
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