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AZ IKONRÓL ÉS A KÉPRŐL 

Belépve egy ortodox vagy görögkatolikus bazilikába képekkel és freskókkal találko-
zunk, látszólag hasonlóképpen, mint bármelyik nyugati templomban, egyetlen kivé-
tel az ikonosztáz, ami a keleti templom jellegzetessége. Ugyanakkor a különbségek is 
azonnal szemünkbe ötlenek. A nyugati szakrális ábrázolások sokkal dinamikusab-
bak, színpompásabbak, magukhoz vonzzák a tekintetet, mely ámulattal és gyönyör-
ködve siklik a képek alakjain, elkalandozik történésein, kedvtelve időz az ábrázolt je-
lenetek részletein. Ezzel szemben a keleti templomok képei statikusnak tűnnek; alak-
jaik merev testtartásban, a nyugati perspektívához szokott szem számára különös 
megjelenésben ülnek-állnak, mozgásukban is szinte mozdulatlanok, és a néző tekin-
tetét is lassú mozgásra intik. Az ábrázolás nem kínál gazdagon részletezett látnivalót, 
sőt magasztos egyszerűségével visszautasítja a kíváncsi tekintetet, lecsillapítja a mohó 
nézést. A nyugati templom képei, freskói a néző számára készültek; ez nyilvánvaló a 
képek térábrázolásában: a nyugati reneszánsz kialakította perspektívában az ő szem-
pontjából bomlik ki a tér, ami így a néző rendelkezési tere, aki uralja a látványt, s 
minden az ő centrális perspektívájához igazodik. A keleti ábrázolásokon a tér min-
tegy szembejön a szemlélővel, mintha a kép nézné őt. A mozgalmas nyugati kép lát-
ványban füröszti, gazdag optikai ingerrel kényezteti a szemet. A keleti int, paran-
csol, figyelmez és fegyelmez; az érzékeny látogató pedig engedelmeskedik: elcsönde-
sedik, gyertyát gyújt. Az ortodox szakrális tereket amúgy sem önti el a fény, mint, 
mondjuk, a nyugati barokk templomok roppant tágasságát. Ezért itt más tapasztalat 
éri az embert, mint ott. A barokk templomban az Isteni Lét fényében fürdik, az or-
todox templomban a „nemlét sötétsége” veszi körül. A nyugati hívőt a szárnyalás és 
már-már a megérkezés érzése, a kereszténység diadalmas ünnepélyessége ragadja ma-
gával; Kelet embere megpihen az alázat érzésében. A nyugati szakrális térben büsz-
kén sorakoznak a művészi alkotások, melyek az esztétikum pompájával fűszerezik a 
vallási élményt; Kelet templomaiban csend honol, az esztétikum áttetszővé válik, és 
a képek mögül előtűnik az ikon, a „kép”, ami több, mint kép: a Szent megmutatkozása. 

* * *  

A nyugati értelemben vett kép mása annak, amit ábrázol – képmás; különbözik at-
tól, ami a képen van, többnyire nem önmagát ábrázolja. A keleti ikon nem képmás, 
nem valóságos modellről készült másolat a kép hagyományos módján. Nem ábrázol-
ja I-t, még csak nem is láthatóvá teszi, hanem maga a láthatóvá vált istenség, avagy 
a láthatatlan I láthatóvá válása. – Mit jelent ez, és miként lehetséges?  

Az ember csak azt képes láthatóvá tenni, ami valamiképpen eleve megmutatkozik, 
„látvány”-ként adja magát a szemnek vagy az értelemnek, azaz fizikailag látható vagy 
ésszel megismerhető.1 A látványként adódó – ésszel megismerhető – dolgok összessé-
ge a Világ. Ezt teszi még inkább láthatóvá/észlelhetővé a művészet. Bár a dolgok 

                                            
1 A „láthatóság”-ot egyrészt fizikailag, másrészt metaforikusan – metafizikailag – értjük: amiként 
a szem látja a fizikai tárgyat és érzékeli az optikai ingert, úgy az értelem „látja” az ismerettárgy lé-
nyegét, észleli az értelmi ingert, a dolog – tény, jelenség, történés – érthetőségét. A ’látás’ kifeje-
zés az egész gondolatmenet során ebben a kettős értelemben veendő. Ennek alapján a művésze-
tet is a világ szellemi megismerésének (és nem csupán másolatot készítő, utánzó ábrázolásának) 
tekintjük Paul Klee megfogalmazása szerint: „a művészet nem a láthatót adja vissza, hanem lát-
hatóvá tesz” (Paul Klee: Alkotói vallomás, in: Balkon, 1995/9. 10. o. [Ford. Tillmann J.A.]. 
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láthatóak, a művészet mégsem fölösleges megkettőzése az egyébként is látható dol-
goknak. A létezők ugyanis az ember mindennapos dologi ténykedése közben nem 
látszanak teljes valóságukban; ha nem is láthatatlanok, de bizonyos mértékig mindig 
rejtettek maradnak. Nem elvileg láthatatlanok, hanem gyakorlatilag látatlanok – ab-
ban az értelemben, hogy az ember soha nem látja/észleli őket teljes mivoltukban, 
hanem mindig csak ilyen vagy olyan szempontból, ahogy a velük való foglalkozás, 
használatba vételük során találkozik, dolga van velük, vagy egyszerűen csak beléjük 
botlik. A Világot alkotó létezők az ember különféle világi tevékenységeinek megvilá-
gításában – egyszersmind takarásában – vannak, de tevékenységet avagy viszonyu-
lást váltva az ember mégiscsak megpillanthatja, sőt, bizonyos sajátos teoretikus, azaz 
szemlélő tevékenységben, a művészetben – és másképp a filozófiai gondolkodásban – 
többé-kevésbé el is merülhet látványukban. A művészet kiemeli a dolgokat a vi-
szonylagos, de folytonos látatlanságból, és teljesebb valójukat mutatja meg. Az a 
műalkotás, ami nem mutat többet a tárgyából, mint amit a szokott emberi nézés is 
lát, fölösleges. Csak az a műalkotás értékes, amiben „látványos” tárgyi többlet van. 

A Szent a saját létmódjában láthatatlan/megismerhetetlen. Nincs olyan művészet, 
se tudomány, ami az ember számára láthatóvá, vizsgálhatóvá tehetné. A vallásnak 
nevezett emberi praktika se képes ilyesmire, legföljebb, jó esetben, az embert felké-
szítheti a Szent esetleges megmutatkozásának észlelésére. A Szent láthatatlansága a 
transzcendenciájának az egyik sajátossága a végesség és az immanencia felől. Für-
késsze-kutassa az ember bármilyen serényen, alaposan és kitartóan a Világot, a 
Szentet nem fogja meglátni benne (a Világon túlra pedig nem lát) – csak akkor, ha a 
Szent saját akaratából megmutatkozik, s az ember elé lépve láthatóvá válik. Ez az 
epifánia, a megmutatkozás, megnyilatkozás avagy kinyilatkoztatás. 

A Világot a Lét „világítja” meg, a Lét mint a létezők léte teszi „láthatóvá” a létező-
ket. A Szent túl van a Világon és a létezőket megvilágító Léten. A Lét fényében tá-
jékozódó gondolkodás a Lét végső határáig, az Abszolútumig jut el, de az Abszolú-
tum még nem a Szent. Az ember számára minden létező látható – pontosabban azt 
nevezi „minden”-nek, ami így vagy úgy látható, gondolható –, de a Szent láthatat-
lan. A gondolkodás, ami minden létezőt elgondolhat, azaz megismerhet, a Szentet 
nem képes elgondolni. A Szent a Világ felől a Nemlétező, és ezért a gondolkodás 
végső erőfeszítésével leginkább nemlétezőnek „látszik”. A Szentnek saját fénye van, 
és csak a saját fényében látható, amit magából bocsájt ki akkor, amikor belép az 
emberi láthatóság/elgondolhatóság világába. Ezt a saját fényt árasztó belépést észleli 
a hit, az emberi egzisztencia egy sajátos képessége, az ember transzcendenciájának je-
le és előképszerű megvalósulása.2 A kereszténység a Világ és a Szent fényének inter-

                                            
2 Értsd: jele, azaz jelzi az ember transzcendenciáját, azt, hogy meghaladja a Világot; és megvalósu-

lása, azaz a hit mértékének, mélységének, erejének megfelelően a hívő tevőlegesen (ha nem is 
ténylegesen), gyakorlatilag-morálisan transzcendálja a Világot, noha nem lép ki belőle. A keresz-
tény tanítás szerint ennek a hívő életében megvalósított gyakorlatnak a (teo)logikus folyománya 
a halál után remélt, immár létszerű és teljes transzcendencia állapota (teológiai kifejezéssel „üd-
vösség” avagy „boldogító színelátás”), midőn a hitet mint a transzcendálás gyakorlatát felváltja a 
hit mint a transzcendencia állapota, nem megszüntetve a teremtő és teremtmény közötti abszolút 
különbséget (azaz továbbra is törekvő hit marad, nem pedig birtokló tudás lesz), csak éppen ez a 
különbség – ami a transzcendálás (világi) gyakorlatában még fájdalmas és gyötrő –, a transzcen-
dencia (túlvilági) állapotában örök boldogság forrása. Míg az immanencia közegében a nem-
tudás kínzó, a transzcendencia állapotában boldogító, mert azt jelenti, végtelenül lehet gyara-
podni a tudásban (nyilván nem a világi értelemben vett tartalmi, tárgyi, ténytudásban, hanem a 
lenni-tudásban). 
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ferenciájában – kereszteződésében –, illetve a bekövetkező fénytörésben (megtöretés-
ben) látja a Világot és a Szentet. Az így előálló ellentmondásos, feszültséggel teli, kü-
lönös látványt – a hit anyagát/tartalmát – a gondolkodás a maga kategóriái szerint 
feldolgozhatja, de ítéletet, lét-ítéletet nem mondhat róla. A Szent mindig is kétségbe 

ejti a gondolkodást, amely – hogy valamiképpen mégis érvényesítse hatalmát a 
Szenttel kapcsolatban is – megpróbálja Abszolútumként elgondolni, de a hit figyel-
mezteti, hogy ez az azonosítás nem éri el a Szent valóságát, mert az Abszolútum so-
ha nem lehet véges és nem testesülhet meg, a Szent viszont ténylegesen megtestesült, 
végessé tette önmagát – és erről tanúskodik az ikon is, ami előtt az ember nem filozó-
fiai reflexióba fog, hanem gyertyát gyújt és liturgiát végez, nem a saját gondolataiba, 
hanem az Úr imájába merül. Az ikon nem az Abszolútumról készített emberi 
kép(zet), hanem az epifánia, a Szent érzéki megjelenésének, megtestesülésének tanúja 
és folytatója. 

A Szent belépése a láthatóság világába, az epifánia az ikon alap(ító)eseménye, és ezt 
a történést, a láthatatlannak láthatóvá válását ismétli-folytatja az ikon, ebből táplál-
kozik és ez tükröződik benne. Ezért nincs értelme azt kérdezni, hogy helyesen ábrá-
zolja-e tárgyát. Nem ábrázol, hiszen az ikonon kívül nem látható a Szent, hogy az 
ikont mint képet összehasonlíthatnánk a Szent valóságával. A Szent láthatóvá vált 
valósága – ez az ikon. Az ős- avagy legfőbb ikon a megtestesült I: Jézus Krisztus. 
Azért készülhet ikon, mert a láthatatlan I láthatóvá lett Jézus Krisztusban, aki a leg-
teljesebb értelemben vett ikon. Krisztus nem a láthatatlan I képmása, hanem maga a 
láthatatlan I látható alakja, reális szimbóluma: nem csupán jele, hanem érzéki valósá-
ga. 

Mivel az ikon nem a láthatóvá vált Szentről készült művészi portré – ennek leg-
szembeötlőbb jele, hogy az ikonokon szereplő figuráknak nincsenek személyes voná-
saik –, ezért nem készítőjének „művészi látásmódját” tükrözi, nem a festő felfogása 
mutatkozik meg benne, és nem azt mutatja, hogy milyennek látja a festő a Szentet. 
A festő itt nem alkotó, és nem is „szemtanú” szó szerinti értelemben, hanem egysze-
rűen tanú, aki az ikonnal tanúskodik a megtestesülés, a Szent megjelenésének ese-
ményéről, és ikon-formában újra és újra felmutatja ezt az eseményt. Festőként csupán 
a technikai elemeket mozgatja, így szolgálván a Szent megjelenését. Az ikon nem 
önmagában mint kép értékes, hanem az a kapu, amin keresztül a szemlélő belép az 
isteni valóságba. A kapu készítője nem fontos, csak az a lényeges, hogy az általa ké-
szített kapu valóban alkalmas legyen a belépésre, invitáljon a túlonnani észlelésére. 
Nem a kaput szemléljük, hanem azt, ami feltárul általa. Az ikon valójában 
ajceiropoihtoõ, nem emberkéz készítette „kép”, amelyben ikonikusan megvalósul, 
folytatódik és állandósul a megtestesülés eseménye. Aki az ikont nézi, a láthatóvá 
vált Láthatatlant látja. 

Mindazonáltal az ikon nem azonos magával a láthatatlan Szenttel, ennyiben mé-
giscsak kép. Ámde nem közönséges kép, mert nem esztétikai megítélés tárgya, ha-
nem tisztelet (doulia - honoratio, reverentia) illeti, míg magának a láthatatlan I-nek 
egészen másfajta hódolat jár: imádás (latreia - adoratio - proskunhsiõ [leborulás]). 

Annak oka, hogy miért nem azonos az ikon magával a láthatatlan istenséggel, nem 
olyan magától értődő, mint a műalkotás értelmében vett kép esetében. Ez utóbbinál 
triviális, hogy a modell és a róla készült ábrázolás nem azonosak. Az ikon azonban 
nem ábrázolás a Szentről, hanem a Szent láthatóvá válása. Miért nem azonos akkor 
a Szent önmaga láthatóvá válásával? 
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Egyetlen egy esetben, az ősikon esetében teljes az azonosság: Jézus Krisztus a látha-
tóvá vált I. Az összes többi esetben, az általános értelemben vett ikonok esetében ez 
az azonosság nem áll fenn, mindazonáltal az ikonok nem reprodukciók az ősikonról, 
hanem ikonikus folytatásai az ős ikon-eseménynek, a láthatatlan istenség láthatóvá vá-
lásának: Pünkösd óta a láthatatlan istenség – az eucharisztián kívül – az ikon formá-
jában lakozik az emberek között. Amennyiben az ikon a láthatatlan I-nek a lakozása 
a testi láthatóság világában, annyiban több, mint portré, de amennyiben a testi lát-

hatóság világában megvalósuló lakozás, annyiban kevesebb, mint a láthatatlan I-nek 
az önmagában vett valósága. 

Ezen túl azonban van egy mélyebb oka is annak, hogy az ikon nem azonos az isteni 
megjelenéssel, hanem annak az ikonikus valósága. E lényegibb ok az, hogy I látha-
tóvá válása egyszeri történeti esemény, és egyetlen alakban történt meg: Jézus Krisz-
tusban. Ez az esemény nem ismételhető meg, mert ami egyszeri, az nem történhet 
meg még egyszer, ismét, hanem mindig csak egyszer … egyszer … egyszer. Elvégre 
ami ismételhető, az nem egyszeri. Ha történetesen a láthatatlan I még egyszer látha-
tóvá válna, akkor megint egy-szer válna láthatóvá, azaz nem a Krisztus-esemény 
megismétlése lenne, és még csak nem is egy újabb láthatóvá válás mint láthatóvá vá-
lás, hanem egy abszolút új és abszolút egyszeri láthatóvá válás lenne. Értsd: a Krisz-
tus-esemény és ez a hipotetikus láthatóvá válás nem az „Isteni Megjelenések” néven 
megnevezett jelenség-együttes egy-egy instanciája, példánya – hogy úgy beszélhet-
nénk róluk, mint „első”, „második”, „harmadik” stb. láthatóvá válásról –, hanem 
mindegyik abszolút különböző valóság, miközben alanyuk, I, önmagával való azo-
nossága révén egyszersmind abszolút azonosak is egymással. Ami abszolút egyszeri – 
márpedig I az –, annak minden cselekvése abszolút egyszeri, azaz abszolút új, miköz-
ben abszolút ugyanaz. Hogy ne vétsünk az ellentmondás-mentesség logikai követel-
ménye ellen, fogalmazzunk pontosan: Tárgyi szempontból mindegyik abszolút új és 
egyszeri – hiszen az egyik nem a másik, hanem ténylegesen különböznek egymástól –
; alanyi szempontból viszont abszolút azonosak, sőt ugyanazok, lévén ugyanannak a 
valóságnak, a láthatatlan I-nek a megjelenései. 

Itt a szabad alany cselekvéseinek tárgyi egyszeriségéről és alanyi-szerzői azonos-
ságáról van szó. Ez az embernél is megfigyelhető.3 Az ember szabad – valóban 
szabad – tettei, akárhányszor cselekedje is meg azokat a konkrét személy, min-
den egyes esetben csakis kizárólag önmaguk, azaz egyszeriek és megismételhetet-
lenek, mert lényegük nem metszhető le konkrét megvalósulásukról. Ugyanak-
kor minden konkrét esetben ugyanazok, amennyiben az önmagával azonos 
személy alanyi tettei. Példával megvilágítva: Kalkuttai Teréz szeretet tettei min-
den egyes esetben abszolút egyedi-egyszeri tettek, mert nem Teréz anya termé-
szetének a megnyilvánulásai, hanem új és új aktusok, amelyek újdonságát ép-
pen alanyi szerzőségük adja, vagyis az, hogy új és új elhatározásból és akaratból 
realizálódnak, nem pedig természetes megszokásból fakadnak rutinszerűen. Ez 
az „állandó-ismétlődő” egyszeriség adja a szeretet tetteinek különleges értékét, 
azt, hogy bennük nem valami általános természet dolgozik, nem valamely lé-
nyeg működik önmagától, mintegy automatikusan, hanem azok egy szabad 
személy mindenkor szabad-felelős, vagyis akart és végrehajtott egyedi tettei. Az 
ilyenformán minden esetben egy-szeri tettek sorozatot alkotva idővel „termé-
szet”-té válnak, ami azonban egészen más, mint a természeti létező (növény, ál-
lat) természete. A döntő különbség abban áll, hogy ez a természet nem megelőzi 
a tetteket – ekkor ugyanis a tettek természetiek, ezen előzetes természet által 
meghatározottak lennének, nem pedig determináló előzmény nélkül szabadok, 

                                            
3 HagyomanyKvar [Az vagy, amit csinálsz…] 
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vagyis a személy által meghatározottak –, hanem a tettek következményeként 
áll elő, a saját jogú tettek szabad gyümölcseként érik meg. A szabadon elhatáro-
zott tettek létrehoznak, pontosabban megterem(te)nek egy természetet, ami így 
a cselekvő alany szabad alkotása, amelyben idővel mintegy megpihenhet mint 
felelős aktivitásának maga által elért, megérlelt eredményében. 
Ebben a maguk által szabadon (és kegyelmi segítséggel) megalkotott természet-
ben pihennek a szentek és az aszkéták, akikből oly természetességgel folynak a 
tettek és cselekvések, mintha eleve ilyen lenne a természetük; holott nem eleve 
ilyen, hanem gyakorlás által vált ilyenné, pontosabban ama konkrét természet-
té, azaz személlyé. Amiben tehát megpihennek és amiből oly spontán módon 
lépnek elő a cselekvések, ahhoz az önalakítás hosszú útján jutottak el – saját 
erejükből és az isteni kegyelem segítségével, mely kegyelem azonban csak a szí-
vós és kitartó vándorok méltó jutalma.4 
Innen tekintve a természeti létező nem aktív lény a szó eredeti és lényegi értel-
mében, mert már mindig is a saját készen kapott természetének stabilitásából és 
biztonságából tesz-vesz: működik, de nem hoz létre művet, hanem eleve kész 
mű, amennyiben a természeti mű mint szubsztancia működik benne. Egyedül az 
ember aktív, mert mint személy művet készít, és maga válik műalkotássá: min-
denkor egyszeri tettekkel egyetlen egyszeri, személyes művet hoz létre – önma-
gát –, és ez a mű, önmaga válik idővel személyes természetévé. Ha ugyanis min-
den egyes tettet teljes elhatározásából és szabadon akart és hajtott végre, akkor 
ezek a tettek ugyanolyan biztos és tartós valósággá állnak össze, mint valami 
előzetesen adott természet, és a szabad személy egyre inkább támaszkodhat saját 
alkotására, mert szabadsága, amelyet az egyes felelős tettekben realizált, tartós 
valósággá, azaz természetté válik. Kalkuttai Teréz a konkrét személyes termé-
szetté vált szabadság; pontosabban személlyé: Kalkuttai Terézzé vált szabadság. 
Hogy a természetté vált szabadság minden tette a legteljesebb szabadság, azt ép-
pen az isteni természet mutatja (bár I esetében nincs olyan bejárt út, mint az 
embernél, hiszen I nem egyedi szabad tettekkel építi ki szabadságát természetté, 
hanem természete eleve a szabadság). 

Tehát az ikon a láthatatlan láthatóvá válásának „eseménye” ugyan – ezért illeti tisz-
telet –, de nem magának az egyszeri történeti megtestesülésnek az ismétlődése, még 
kevésbé maga a megtestesülés – ekkor ugyanis I lenne és tisztelet helyett imádás il-
letné meg –, hanem az esemény „ikonikus tanúsítása”, ill. részesedés az eseményből. 

Kezdjük a meghatározás második tagjával, a tanúsítással. Az ikon nem maga az 
esemény, hanem annak tanúsítása. Nem bírósági értelemben vett tanúskodás vala-
miről, ami már elmúlt, hanem felmutatása annak, ami most is jelen van, ám jelenva-
lósága csak az állandó felmutatásban él valóságosan, és abban fejti ki hatását. Az 
ikon nem rámutat egy múltbeli eseményre, amelyet ezáltal felidéz a rámutatást érzé-
kelő alanyban, hanem felmutatván megvalósítja az eseményt. Nem emlékezet vala-
miről, ami elmúlt és csak az emléke él, hanem az egyszer bekövetkezett esemény tar-
tós jelenléte, amely a mindenkori jelent megpecsételi az egyszer bekövetkezett ese-

                                            
4 Nietzsche az „alkotás ártatlanságáról” beszél, amin a „jón és rosszon túli” tettet érti, ami tisztán 
belülről fakadó teremtő erő. Ezzel azonban észrevétlenül természetté változtatja a személyt, aki-
ben – pontosabban: amiben – a föld, a világ, a mindenség erői hatnak (vö. GUARDINI, ROMA-

NO: Az újkor vége - A hatalom. (Ford. Ambrus Gabriella) [»XX. századi keresztény gondolkodók«] 
Vigilia, Bp., 1994, 98. o. 4. jegyzet). Ez ugyanis megelőzi az ártatlanul alkotó ember tetteit, míg a 
fenti gondolatmenetben szereplő „természet” a szabad emberi tettek eredménye: alkotás. Itt tehát 
a személy alkot természetet, míg Nietzschénél a hatalmat akaró természet alkot embert felülmúló 
embert. Nagy különbség! Mindazonáltal hozzá kell tenni, hogy a nietzschei ember is személlyé 
válik bizonyos értelemben, nevezetesen akkor, ha képes arra, hogy a benne ártatlanul ható alko-
tó erők működését és műveit igenelje, akarja, mégpedig örökké ismétlődve. 
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ménnyel, ami ilyenformán a jelenbe vésett karakterként, ismertetőjegyként egyike 
lesz a jelenbeni valóság reális alakító erőinek, mégpedig az emlékezet esetlegességeitől 
– pontosságának, elevenségének ingadozásától – függetlenül. 

Ebből következik a tanúsítás ikonikus jellege: Az ikonban a szó eredeti értelmében 
virtuálisan – erő szerint – van jelen a megtestesülés eseménye és valósága, mert a 
megtestesülés erejét közvetíti, mégpedig nem pusztán spirituálisan – az ábrázolás ré-
vén, mint valami közönséges kép –, hanem a tárgyi valóságában. Ezért illeti tisztelet 
az ikont a maga konkrét anyagi megjelenésében. 

Mindez a kereszténység egyik lényeges vonásának, az anyagiságának, testiségének 
az alapján érthető. A keresztény lélek nem megszabadul a világtól, hanem megszen-
teli: átvilágítja, fölemeli. A kereszténység nem valami steril spiritualitás, nem a tes-
tetlen lélek benső világa, és nem valami anyagmentes lelki szárnyalás, hanem na-
gyon is kapcsolódik az anyagi világhoz. E kapcsolódás ősmintája, alapeseménye és 
legteljesebb megvalósulása a megtestesülés. Krisztus nem a világ fölött lebegő éteri 
valóság, hanem beleszületik a világba, és végigjárja az emberi élet teljes anyagi za-
rándokútját a testi születéstől a testi halálig – és a testi feltámadásig. Jézus Krisztus-
ban szó szerint kézzelfoghatóvá válik a Megragadhatatlan, érzéki látvánnyá a Láthatat-
lan, konkrétan megszólíthatóvá a Kimondhatatlan, a mindennapokban követhetővé a vi-
lágot meghaladó Szent. Ez az átalakulás tehát nem kerüli ki az anyagot szemérmesen 
vagy irtózva, hanem átjárja, mégpedig mindenestől, azaz minden állapotában és tel-
jesen. Ennek az anyagot magára öltő és azon keresztülhatoló (és azon keresztül ható) 
metamorfózisnak a folytatása és lenyomata az ikon: az a kapu, ahol a Láthatatlan el-
időzve, azaz tartósan jelen van a láthatóság világában; a láthatóság világának lakója, 
az Ember pedig az ikon elé lépve a Láthatatlan előtt áll – testi valóságában egy testet 
öltött Valóság előtt. 

Ezért az ikon, mely a nyugati esztétikán nevelkedett szemlélő számára statikus és 
merev, valójában sokkal drámaibb történés színtere, mint akár a nyugati vallási tár-
gyú festészet olyan mozgalmas és drámai alkotása, mint a Sixtus-kápolna. Ez utóbbi 
ugyanis ábrázoló alkotás, minden mozzanata képi történés, a saját felületén történik, 
míg az ikon színtér, a Szent és az ember találkozásának a színtere; a történés súly-
pontja nem a képen van, hanem az ikont szemlélő, előtte imádkozó emberben. Mic-
helangelo freskója mint tudatos művészi szerkesztés és alkotás a nyugati művészi 
eszménynek megfelelően igyekszik minden kezdeményezést magához ragadni, a né-
zőt pedig a befogadó pozíciójába állítja. Ezzel szemben az ikon–  színeivel, formáival, 
az ábrázolás drámai módjával – a legkevésbé sem rabolja el magától az embert, nincs 
benne semmi megejtő, hanem a drámai eseményt az ikon előtt álló-térdeplő ember 
valóságába, lelkébe-szívébe helyezi, aki az ikon előtt a Láthatatlan erőterében, I előtt 
van, a létezés teljes intenzitásával: van. Nem ő nézi az ikont, hanem az ikon – s azon 
keresztül I – nézi őt. 

Határhelyzet: kritikus – megvilágító és egyben megvilágosító – pillanat. 
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