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A középkori Oroszországban minden szerzetes-

ikonfestő a Színeváltozás ikon megfestésével (pontosabban az 

közös elkészítésében való részvétellel) kezdte az “isteni 

művészet” megismerését. Egyfajta beavatás volt ez az ikonfestés 

szent titkába, amennyiben minden ikon színeváltozás, vagyis az 

isteni színe felől megmutatkozó, elváltozott vagy átistenült testi-

anyagi világ fényt árasztó (szvetonosznij) képe, az igazi − örök 

isteni − realitás feltárulkozása. Ennélfogva a fényre festett − 
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hiszen az „ikont fényre festik” − szent látvány előtt leboruló 

(proszkünészisz) imádságos szemlélő a Tábor hegyi fényt, a nem-

teremtett isteni fényt megpillantó és e fényben részesülő 

apostolokhoz lesz hasonlatossá. Az ikon ebben a viszonylag 

későn − a Kalábriai Barlaám és az Athosz hegyi hészükhaszta 

szerzetesek vezetője Palamasz Gergely között lezajlott és a 

hészükhaszták győzelmével végződő úgynevezett „fényvita”1 

után −  kialakult értelemben egyfajta fénylátomás, a nem-

teremtett fényben részesülő és ezáltal átváltozott, átistenült 

(theózis) alakok látása. Istenlátás. A töredékes (ex parte) 

megismeréssel szemben Isten igazi megismerése ez, de nem 

lényege szerint, hanem működése (energeia) szerint, amely a 

nem-teremtett fényben válik láthatóvá. Az ikon fénylátomásában 

az osztott létezésből egészként helyreállt teremtés, a 

teremtmények paradicsombeli létmódjuk szerint jelennek meg, 

amit − egyebek mellett − a nem-teremtett fényt szimbolizáló 

arany jelenít meg. Mikor Pavel Florenszkij − a színskálán nem 

szereplő, ezért színek fölötti színként felfogott aranyra, 

pontosabban az ikontáblát borító aranyfüstlemezekre utalva azt 

írja, hogy „az ikont fényre festik”, hozzáteszi: „ezzel kimondtam 

az ikonfestészet ontológiájának lényegét. Az ikonfestészeti 

hagyománynak leginkább megfelelő fény aranyozással készül, 

tehát nem szín, hanem a fény, maga a tiszta fény. Más szóval, az 

ikon minden képe az aranyló kegyelem tengerében keletkezik, az 

                                                 
1 Ennek a korszakos kihatású egyházi és hatalmi-politikai viszályokkal, 

személyes rivalizálással, rokon- és ellenszenvekkel átszőtt teológiai vitának 

tömör összefoglalását magyarul lásd: Baán István: Útkeresés Kelet és 

Nyugat között. In: Vigilia, 2003. 6. szám. Palamaszról bővebben lásd: 

Arhim. Kiprian (Kern): Antropologija szv. Grigorija Palami. Ymca-Press, 

Párizs, 1950.; J.Meyendorff: Introduction á l’étude de Grégoire Palamas. 

Párizs, 1959. 
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Isteni fény áradatától körülfogva. Az isteni fény ölében „élünk, 

mozgunk és vagyunk” (Csel 17, 28), ez alkotja az igazi realitás 

terét. És ez magyarázza, miért normatív az arany fénye az ikon 

szempontjából; mindenféle festék a földhöz közelítené az ikont, 

és tompítaná benne a jelenést. S ha a teremtő kegyelem minden 

teremtmény feltétele és oka, akkor érthető, hogy az ikonon is a 

fény aranyozásával kezdődik a megtestesülés folyamata, miután 

már megtörtént a kegyelem absztrakt jelölése, pontosabban a 

séma előrajzolása.”2 Az arany mint a mindent elárasztó isteni 

fény „színe” azonban nemcsak az ikon hátterét alkotja, hanem e 

fény materializálódásának mértékében − az isteni bíbortól és 

fehértől a piroson, a zöldön, a kéken át haladva egészen a 

feketéig − a színskála színeit3, továbbá a megjelenő alakokat az 

asszisztnak nevezett aranyfüstlemezből készült finom fényháló 

révén belülről is fénylővé teszi, innen a testek − még a szent 

vértanúk testének, maga Krisztus holttestének (ptóma) − fényből 

szőttsége az ikonon. Végezetül az arany, mint „romolhatatlan”, 

„anyagtalan anyag”, „nemes fém” arra is szolgál, hogy a szent ősi 

− a héber kadós és a görög temno, temneosz szavakban eleven − 

jelentésének megfelelően elválassza a közönséges dolgok 

                                                 
2 Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz. Typotex, 2005. 143.l. Kiemelés − Sz.Á. 
3 „Minden szín feltétele a fény; minden fény tagadása, a sötétség, egyben 

tagadása, halála minden színnek is; s a szín lényege szerint a megjelenő, 

megnyilvánuló fény...A különböző színek így csak a fény különböző 

módosulásai, és úgy viszonyulnak hozzá, mint a különböző konkrét hangok a 

hanghoz mint olyanhoz. Így pedig minden színszimbolika szükségszerűen a 

„fény” fogalmán alapul. Ha mármost...valamennyi vallás megegyezik 

abban, hogy a fény fogalmát átviszi az istenség lényegére, akkor a szín, a 

fény megnyilvánulása eredetileg nem bírhatott más jelentéssel, mint hogy az 

istenséget jelölte annak megjelenésében vagy megnyilvánulásában.” − idézi 

Gershom Scholem Karl Christian Bahr Symbolic des Mosaischere Cultus 

című 1837-es munkáját. (Gershom Scholem: Színek és szimbolikájuk a zsidó 

hagyományban és misztikában. In Uő: A kabbala helye az európai 

szellemtörténetben. Válogatott írások I. Atlantisz, 1995. 204.l.)  
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világától, kiemelje, kihasítsa a profanitásból és ezáltal tökéletesen 

megtisztítsa az Isten megjelenésének helyeként felfogott képet4, 

pontosan úgy, ahogyan egykor Isten parancsára öltöztették 

aranyba a találkozás helyét, a frigyládát, az engesztelőtáblát5, 

később a Salamon építette egész első Templomot6, egyszóval 

mindent, amivel Isten − megjelenésekor, a választott népével 

való találkozások alkalmával − érintkezésbe kerülhetett.  

                                                 
4 Az ortodox ikon és az arany frigyládának arany kerubok kiterjesztett 

szárnyai oltalmazta engesztelőtáblája közötti párhuzamról és összefüggésről 

lásd: Szilágyi Ákos: A Hely helye − Frigyláda és ikon. In: Alföld, 2014.11. 

szám  
5 „Készíts akácfából egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és 

másfél könyök magas ládát. Vond be tiszta arannyal - de kívülről és belülről 

is egyaránt vond be -, és csinálj rá körül aranypártázatot. Önts négy 

aranykarikát és erősítsd a négy lábára: két karikát az egyik, és két karikát a 

másik oldalon. Azután csinálj akácfa rudakat és borítsd be arannyal. 

A rudakat dugd be a láda oldalain levő karikákba, hogy rajtuk vihessék a 

ládát. A rudak maradjanak a láda karikáiban, nem szabad kihúzni belőlük. 

Ebbe a ládába helyezd majd el a bizonyítékot, amelyet adni fogok neked. 

Csináld meg továbbá az engesztelés tábláját tiszta aranyból. Két és fél 

könyök legyen a hossza, másfél könyök a szélessége. Készíts vert aranyból 

két kerubot az engesztelés táblájának két végére.” Kiv 25, 10-17) „Csinálj 

továbbá akácfából egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél 

könyök magas asztalt. Vond be színarannyal, és tégy rá körös-körül 

aranyszegélyt. Kiv 25, 23-24) Készítsd el továbbá a tálakat, a csészéket, a 

kancsókat, amelyekkel az italáldozatot bemutatják. Tiszta aranyból csináld 

ezeket is. (Kiv 25,29) 
6 Salamon „A templomon belül a hátulsó részt úgy rendezte be, hogy oda 

vihesse az Úr szövetségének ládáját. A hátulsó rész 20 könyök hosszú, 20 

könyök széles és 20 könyök magas volt, s bevonta vert arannyal. Aztán 

oltárt emelt a hátulsó rész elé cédrusfából és azt is bevonta arannyal. 

Az egész templomot bevonta arannyal, az egész épületet, mindenestül. (1Kir 

6,19-22) 
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A ravennai San Apollinare in Classe bazilika 

apszismozaikja a Színeváltozás (Metamorfószisz, 

Transfiguratio, Preobrazsenyije) szimbolikus 

ábrázolásával  

 

De az arany a Paradicsom, az osztatlan lét, az 

Istenben való lakozás „színe” is: „Az igazi arany az örömhöz 

tartozik, és ott van a helye, ahol a tiszta istenfélelemből felszáll 

az öröm és felemelkedik az öröm.”7 Pontosan ez történik az 

evangéliumi Színeváltozás fénycsodájában az apostolokkal, akik 

„igen megrémülnek és arcra borulnak” a numinuózus 

megnyilatkozásakor, a félelmükből felszálló mámoros örömnek 

pedig a világról megfeledkezett Péter ad hangot − ekként: „Uram, 

jó itt nekünk! Ha akarod, csinálok ide három sátrat: egyet neked, 

egyet Mózesnek, egyet pedig Illésnek.” (Mt 17,4) Vagyis 

maradjunk örökre itt, kívül a világon, ebben a megvalósult kis 

paradicsomban, ami persze képtelenség, hiszen a fénycsoda 

                                                 
7 Gershom Scholem: Színek és szimbolikájuk a zsidó hagyományban és 

misztikában. In Uő: A kabbala helye az európai szellemtörténetben. 

Válogatott írások I. Atlantisz, 1995. 228.l.  
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éppen arra irányul, hogy megértesse a tanítványokkal, miért jött 

Isten Fia e világba, miért kell önként vállalnia a kereszthalál 

kínját és hogyan fakad majd ebből a halálból az örökélet 

fényessége, az Új Ég és Új Föld, ami az Úr Tábor hegyi 

Színeváltozásában már nemcsak szavakban, mint az első hegyen 

− a Hegyi Beszédben −, hanem közvetlenül látható módon is 

megjelent, mielőtt nekivágna a harmadik, az utolsó hegynek, a 

kínok hegyének: a Golgotának. Természetesen a 

Színeváltozásban igazi realitásként feltáruló paradicsomi létmód 

nem visszafelé, az elveszített Paradicsomra, hanem 

eszkatologikusan előre, az idők végére, az Új Földre és Új Égre 

(Jel 21,1) mutat, a Hetedik Napon bekövetkező Feltámadást 

követő Nyolcadik Nap misztériumára, Krisztus második 

eljövetelére (a Parúsziára), arra az állapotra, amit az Evangélium 

Isten Királyságának nevez és amelyben az egész teremtett világ 

átváltozik: “Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak 

megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van 

alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben 

vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd 

felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára.” Tudjuk 

ugyanis, hogy az egész természet (együtt) sóhajtozik és vajúdik 

mindmáig. De nemcsak az, hanem mi magunk is, akik 

bensőnkben hordozzuk a Lélek zsengéjét, sóhajtozunk, és várjuk 

a fogadott fiúságot, testünk megváltását.” (Róm 8, 19-23) 
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Az orosz szerzetesek által gyakran szvetopisz-nek, 

fényfestészetnek is nevezett, külső fényforrás nélkül is fényárban 

úszó, árnyékot nem ismerő ikon teológiájának a Tábor hegyi fény 

teremtetetlen, tehát isteni fényként való hészükhaszta értelmezése 

és a szerzetesi mozgalom vezetőjének, Palamasz Gergelynek a 

győzelme az egyházban és  hatalmas lökést adott. Ismeretes, 

hogy az orosz középkor Andrej Rubljov néven ismert 

legkiemelkedőbb szerzetes ikonfestője maga is a hészükhaszta 

szellemiség híve volt és ennek nyomait − szemléleti-teológiai és 

ettől elválaszthatatlan ikonográfiai és stilisztikai nyomait − nem 

nehéz felismerni azokon az ikonokon, amelyeket ő vagy az ő 

vezetése alatt álló szerzetesi közösség készített8.  De az ikonnak 

mint egyfajta Istenre nyíló ablaknak, istenlátásnak a teremtetlen 

fénnyel való összekapcsolása nem a hészükhaszta lelkiség 

                                                 
8 Lásd erről bővebben: Valerij Szergejev: Rubljov. Gondolat, 1987. 115-

133.l. és  L.A. Uszpenszkij Az ikon teológiája című művének XII. A 

hészükhazmus és az orosz művészet virágkora című fejezetét 

(Kairosz−Paulus Hungarus, 2003. 166-189.l.) 
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győzelmével vette kezdetét, hanem a száz éven át váltakozó 

hevességgel folyó és az ikontisztelők 843-as győzelmével 

végződő kép-vitával, amelyben a képvédők legerősebb érve egy 

Krisztus-kép volt. Ennek különlegessége abban állt, hogy nem 

ikonfestő, nem emberi kéz műve volt, hanem képcsoda által jött 

létre: maga Krisztus hagyta magáról, éspedig oly módon, mintha 

fotográfiát, fény-képet készítene9, saját istenemberi 

proszóponjának − fénytől sugárzó arcának, ragyogó “Nap-

arcának” − lenyomatatát egy benedvesített kendőn hagyva. Ez az 

úgynevezett Akheiropoiétosz (Nem Kézzel Készült, Non 

Manufactum, Nyerukatvornij) kép, amelyet legendája nyomán 

Mandülionnak (Kendőképnek) és Abgár-kendőnek vagy Abgár-

képnek is neveznek10.  

                                                 
9 Fénykép és ikon összefüggéséről az úgynevezett „fájjumi” hellenisztikus 

halotti portré kapcsán lásd: Szilágyi Ákos: Negatív ikon. A bebalzsamozott 

idő képe. In Alföld, 2012. 11. szám 
10 Ismeretes, hogy az Abgár-kendő (Mandülion) legendájában milyen csúfos 

kudarcot vall Abgár király követe, Ananiás Jézus arcképének megfestésével 

(a beteg, feltehetően leprás Abgár ugyanis a csodatévő gyógyító rabbi 

arcképétől reméli és aztán nyeri is el a csodás gyógyulást): „Amikor 

Ananiás Galileába érkezett, Jézust nagy tömeg közepette találta, akik 

tanítását hallgatták; hogy jobban lássa őt, a leváltáros fölmászott egy közeli 

sziklára, s onnét próbálta a kért portrét megfesteni. Azonban nem sok 

sikerrel járt, elvakította az a természetfölötti ragyogás, amely Jézus 

alakjából áradt. Jézus pedig látván, hogy a szemközti sziklán valaki ecsettel 

meg palettával szerencsétlenkedik, elhatározta, hogy segít a nyomorultnak, 

mielőtt egyensúlyát vesztve halálra zúzná magát a lenti köveken. Vizet kért 

tehát, és megnedvesítve arcát, egy kendővel törölte meg, amelyen 

arcvonásai csodálatos módon rajtamaradtak.” (Nacsinák Gergely András: A 

szem böjtje. Tanulmányok az ortodox kereszténység művészetéről. Paulus 

Hungarus − Kairosz Kiadó, 2003. 204.l.) Az Abgár-képről, más 

kendőképekkel összefüggésben lásd: Hans Belting: Kép és kultusz. Balassi 

Kiadó, 2000. 222-226.; Lásd még: Ewa Kuryluk: A „Valódi Arc” mágiája. 

In: 2000, 2001, 10. szám, 60-66.l.; Szilágyi Ákos: A kendőzetlen igazság 

képe. In: Örök képmás (Szerk. Rugási Gyula), Jószöveg Műhely Kiadó, 

2011. 170-200. l.; V.ö. Abgár (Abgaros) edesszai fejedelem levélváltása 

Jézussal. In Apokrif levelek, Telosz Kiadó, 1999. 133-136.l. 
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Az Akheiropoiétosz nem csupán az istenképmás és az 

érintésereklye szent erejét egyesítő csodatévő ikon, hanem az 

ikonok ikonja, az ikon ősképe, archetípusa is, mivel egyfelől az 

Atya képmásának sugárzó képmása látható rajta, már ahogyan a 

Megtestesült Fiúban az Atya láthatóvá lett, másfelől pedig maga 

Jézus Krisztus hagyta magáról, ezzel az igaz képmással (vera 

icon) pedig ő maga foglalt állást az istenkép − az ikon − igazsága 

mellett.  
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Ráadásul az Nem Kézzel Készült Krisztus-kép még 

azzal a csodás tulajdonsággal is rendelkezett, hogy képes volt 

reprodukálni, más anyagban megismételni magát (így keletkezett 

a keramion vagy keramidion, az úgynevezett “téglakép”), ami az 

ikonkészítésnek a rituális ismétlés alapjára helyezését jelentette. 

 

 

 Az érintésereklyeként is tisztelt kendőképek 

(Veronika-Kendő, Halotti Lepel) az ikon szent képként, sőt, szent 

tárgyként való igazolásában a későbbiekben is nagy szerepet 

játszottak.  
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Így lett minden egyes ikon ugyanaz az ikon, 

ugyanannak a szent ősképnek a rituális megismétlése, ami által 

minden egyes ikonban ugyanaz a szent, isteni hatóerő, csodatévő 

erő lehet jelen: az ikon nem Jézus Krisztus, az Istenszülő, a 

szentek, az angyalok ábrázolása, hanem megjelenése és jelenléte 

− az isteni fény megjelenésének helye − a rituális ismétlés 

úgyszólván mágikus-teurgikus fölidéző ereje folytán.  Ennek a 

Krisztus “szoláris arcát” földi életében megörökítő kendőképnek 

a képteológiai jelentősége a későbbiekben még tovább 

fokozódott: egyrészt eleven és az evangéliumok kérügmatikus, 

kinyilatkoztatott szövegével egyenértékű (ha ugyan nem még 

azoknál is értékesebb) vizuális kinyilatkoztatásnak tekintették, 

amely egyszerre tanúsította a megtestesülés valóságosságát, 

Krisztus isteni méltóságát (dicsőségét, fényarcúságát), és igazolta 

az Istenember (Krisztus) kiábrázolhatóságának jogosultságát (ő 

maga engedte meg azzal, hogy képet hagyott magáról).   

 

Szent Kendőkép (Akheiropoiéton, Hagion Mandülion,  

Szpasz Nyerukatvornij), Novgorodi iskola, XII.század  
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De az Abgár-kendő szoláris misztikája csak a 

“képcsinálás” szakrális jogosultságának igazolásában játszott 

szerepet, a Jézusból, Jézus Nap-arcából áradó fény teremtett vagy 

teremtetlen természetének kérdése ezzel kapcsolatban fel sem 

merült. Kétségtelennek számított, hogy csakis Jézus isteni 

természete tette lehetővé a kendőkép csodáját, de hogy amit ezek 

után a kép − az Istenkép, a Fény-kép − nézője lát, milyen 

természetű fény, arra nem irányult teológiai reflexió.  

 

Nagyon is felmerült viszont az isteni erőben való 

részesülés kérdése, amennyiben magát a képet − mint a rituális 

ismétléssel létrejött szent másolatot − is úgy fogták fel, mint ami 

az ősképben részesül (ahogyan még Platón használta a mimészisz 

összefüggésében methexisz − a részesülés − fogalmát). Általában 

elmondható, hogy − mint Jean Meyendorff atya fogalmaz − 

“Keleten a »kegyelem« fogalma a »részesülésével« azonosult: a 

kegyelem sohasem valamilyen teremtett adomány, hanem az 
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isteni életben való részvétel”11, amit aztán legradikálisabban a 

világból és a keresztény társadalomból is kivonuló, angyali 

létmódra (angelosz biosz) törekedő, és az e világban gyökerett 

vert, intézményesült Egyházzal szemben a mennyei Egyházat 

megtestesítő bizánci szerzetesség valósított meg az egész keleti 

kereszténységre gyakorolt meghatározó hatással: “Minthogy 

mindennemű keresztény élet célja az isteni életben való 

részesülés, a »megistenülés« volt, amelyet Ádám a bukás miatt 

elveszített, a szerzetesek legfőbb törekvése az volt, hogy ezt a 

részesülést teljesen és ténylegesen megvalósítsák.”12 Különös 

módon, mintha a szerzetesi mozgalom, amely a keresztény Kelet 

vallási életében kezdettől fogva központi helyet foglalt el, 

elégtelennek érezte volna az eucharisztikus részesülésnek azt 

lényegi módját (az Isten testében való közösségre lépést: a 

koinóniát vagy communiót), amelyet az Utolsó Vacsorán, melyet 

Misztikus vagy Titkos Vacsorának (Müsztikon Deipnon) is 

neveznek, az evangéliumokból ismert szavakkal csakugyan maga 

Jézus Krisztus alapított meg, és amelynek rituális megismétlése 

mindenkor a − csakis közösen végezhető − liturgia 

középpontjában áll. A bizánci szerzetesség ehhez még az 

Istenben való részesülésnek két további − a liturgián kívül, 

egyéni aszkézissel is elérhető − misztikus módját is fölvette: az 

első a kép általi részesülés lett, aminek szellemi alapjait az 

ikonteológia fektette le a VIII-IX. században, a másik pedig a 

Tábor hegyi fényben − a Színeváltozás isteni fényében − 

részesülés, amelyet a hészükhaszta fényteológia alapozott meg a 

XIV. században. A  hészükhaszták egyik legtöbbször idézett 
                                                 
11 Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Odogotria−Osiris, 

2003. 183.l. 
12 Jean Meyendorf, i.m. 188.l. Kiemelés − Sz.Á. 
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mondata Péter aposoltól az Újszövetségben − Jézus Krisztus 

isteni “dicsőségével és erejével meghívott minket (...) hogy 

általuk részeseivé legyetek az isteni természetnek” (2Pét 1,2-1,4) 

− pontosan mutatja a kétféle részesülés közötti különbséget: a 

Krisztus-ikon szemlélése elsődlegesen a Szent Lélek ereje, a 

Tábor hegyi fény szemlélése pedig elsődlegesen a dicsőség által 

teszi lehetővé, hogy az ember megtisztulása és felemelkedése 

mértékében az isteni természet részesévé váljon, egyesüljön 

Istennel.   

Ismeretes, hogy a Tábor hegyi fény isteni vagy nem-

isteni, teremtetlen vagy teremtett természete körül zajló 

hitvitában a hészükhaszta szerzetesség misztikus praxisát 

teológiai szinten általánosító Palamasz Szent Gergely azt az 

Ortodox Egyházban máig is érvényben levő álláspontot dolgozta 

ki, hogy a Tábor hegyi fény teremtetlen, tehát isteni eredetű fény, 

de szemlélése nem Isten lényege (úszia) szerinti látását 

(megismerését) jelenti, mert Isten lényege szerint a teremtmény 

számára soha nem ismerhető meg (még az angyalok is csak 

lényegének tevékeny megnyilatkozásai szerint látják őt: a 

szeráfok szeretetnek, a kerubok bölcsességnek, a trónusok 

dicsőségnek), hiszen bár Isten a fényben lakozik, bár Istennek 

talán legjellemzőbb attributuma a fény, lényege szerint 

éppannyira nem a fény, ahogyan nem szeretet vagy bölcsesség 

vagy dicsőség vagy hatalom (ebben az értelemben az isteni 

lényeget csak e “nem”-ekkel, apofatikusan tapogathatja körül a 

teológia és nem véletlen, hogy a Keleti Egyház teológiáját 

kezdettől fogva Istennek ez a negatív megismerése, a via 

negativa határozta meg). Ebből azonban a fény isteni természetét 

igazolni igyekvő Palamasz nem azt a következtetést vonta le, 
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hogy akkor a Tábor hegyi fény egyszerű optikai tünemény, az 

érzékileg látható fizikai világ része, hanem egy sajátos “harmadik 

típusú” megoldással állt elő, amely a Szentháromság-tan 

bizonyos fokú kiegészítését jelentette. Az úszia (az isteni lényeg) 

és a hüposztásziszok (az Egy-Isten három valósága vagy három 

személye, három létmódja: Atya, Fiú és Szentlélek) mellé új 

kategóriaként felvette az energeia (az isteni működések, 

tevékenységek vagy aktivitások) fogalmát, amelyek nem lényeg 

(uszia) szerinti, a lényeggel azonos megnyilvánulásai Istennek, 

mindazonáltal isteni megnyilvánulások, az isteni lényegnek az 

ember  termetményi szintjéig történő “kibontásai”, és ennyiben 

az ember teljes szellemi és érzéki lényének összpontosításával 

(tehát korántsem “puszta szemmel” vagy érzékekkel) fölfogható 

megnyilatkozások. E nélkül a közvetítés nélkül − az istenkép és 

az isteni fény közvetítése nélkül − nem volna lehetséges a 

fényben való részesülés, a theózis vagy átistenülés már itt, ebben 

az életben, ezen a világon, a szerzetesek minden aszkézise 

hiábavaló és a Jézus-ima szüntelen ismétlésével megtisztított 

benső világ fénylése is illúzió volna csupán, nem az isteni 

dicsőség és kegyelem fénye.  
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A Színeváltozás általánosan elfogadott ortodox 

keresztény értelmezése Hitvalló Maximoszig és Palamasz 

Gergelyig nyúlik vissza. Ez a szent esemény − az ő 

magyarázátukkal összhangban − átváltozásként vagy 

elváltozásként értelmeződik, amely az apostolokkal történt és 

amely lehetővé tette számukra az isteni realitás felfogását; és 

mint az az esemény evangéliumi elbeszéléséből kiviláglik (Mt 

17,1-9), az apostolok istenlátása (az isteni valóság érzékelése az 

apostolok által) úgy jellemezhető mint a szemlélésben 

megvalósuló egyesülés (belépés az isteni realitásba).  Ezért a 

Tábor hegyén lezajlott esemény csakugyan úgy fogható föl mint 

az átistenülés (theószisz) tapasztalatának és a hészükhaszta 

istenszemlélésnek az evangéliumi ősképe  (archetípus, 

pervoobraz). A hészükhaszták számára kulcsfontosságú volt, 

hogy rendelkezzenek ilyen szent evangéliumi előképpel vagy 

ősképpel, az istenlátás mint átistenülés alapító eseményével. 

Nemcsak azért, hogy ezzel − mint a képvédők tették az Abgár-

kendővel az ikon esetében − igazolják a hészükhaszta fénylátás 
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vallási jogosultságát, hanem azért is, hogy az esemény − a 

színeváltozás − rituális, tehát szent ismétlésével újra meg újra 

létrejöhessen a theózis fénytapasztalása azok számára, akik a 

misztikus aszkézis és az apofatikus (negatív) istenismeret útját 

járva eljutnak abba az állapotba, amely az isteni fénnyel 

átitatódás előfeltétele.   

A Jézus Krisztus Színeváltozását tehát olyasféle 

alapító eseményként fogták fel, mint az Utolsó Vacsorán Krisztus 

kenyér- és bor-áldozatát. Ott is és itt is beavatás történik. A 

hészükhaszták által soha ki nem mondott, de szembeötlő 

hasonlóságot a “fény-eucharisztia” és a szentségi eucharisztia 

között mások is felismerték: „Van egy szentségünk, melyben a 

színváltozás végbemegy, és ez az Eucharisztia. A szentmisében 

megjelenik közöttünk a megdicsőült Úr. A szentáldozásban 

magunkhoz vesszük őt mint «megdicsőülésünk magvát» és 

egykori boldog föltámadásunk zálogát.”13 Csakhogy a 

szentáldozásban nem az isteni fény látása révén részesülnek a 

hívek, hanem az Isten testévé és vérévé átlényegített szent 

adományok − a kenyér és a bor − magukhoz vételével. (Ezért is 

lehetett a Színeváltozás fénye ikonteológiai szempontból az ikon 

fényének „hasonmása”, míg az eucharisztikus adományok, a 

Jézus szavaival vagy a lehívott Szentlélek által Jézus testévé és 

vérévé átlényegített (transsubstantiatio) bor és kenyér már V. 

Konstatin ikonoklaszta képteológiájában az istenkép 

érvénytelenségének vagy szentségtelenségének bizonyítéka lett, 

mint Isten egyetlen egylényegű képmásai, amelyek nem a 

hasonlóságon, tehát a látszaton alapulnak, mint az istenképek.)  

                                                 
13 Üdvösség Éve. III.KÖTET. Szociális Missziótársulat, Budapest, 1937. 

311.l. Kiemelés − Sz.Á. 
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 A Színeváltozás azonban mint valamilye Krisztus 

által alapított fény-esemény, nem vált a liturgikus gyakorlat 

részévé. Nem is válhatott, mert nem az egész közösségre 

vonatkozott; a fényben való misztikikus részesedés túlságosan 

elvont volt az Isten testévé átlényegült kenyérben és a borban 

részesüléshez képest; értelmetlenség lett volna az eucharisztia 

ilyen megkettőzése. Mintha csak a duplex veritas valósulna meg 

és lenne egy misztikus eucharisztia, egy “fénylakoma” a klérosz, 

a választottak és beavatottak, a − már-már a gnózis 

pneumatikusait idéző − szellemi emberek számára, és egy másik 

közérthető eucharisztia a földhözragadt, anyagi jelképek szintjén 

megrekedt, egyszerű embereknek, egy szublimált “istenevés” a 

nép, a laikusok számára. Nem véletlen, hogy ennek a szerzetesi 

fénylátásnak, az isteni fényben részesülésnek − “misztikus 

eucharisztiának” − még az elképzelése és vágya is olyan későn, 

csak a XIV. században érte el Bizáncban az Egyházat és a 

társadalmat, akkor, amikor − jelentős mértékben a nyugati 

humanizmus és reneszánsz hatására − a bizánci keresztény 

kultúrában is fölértékelődött az antik örökség, fölerősödtek a 

humanista áramlatok, a hitélet, az érzület pedig kezdett 

individualizálódni. Palamasz Gergely − mutatis mutandis − 

ahhoz hasonló szellemi szerepet játszott az Egyházban is erősödő 

humanista áramlatokkal szemben, a hészükhaszta szerzetesi 

misztika és aszketika teológiai általánosításával és egyházi rangra 

emelésével Konstantinápolyban, mint Firenzében játszott 

Savonarola aszketikus puritanizmusával, a humanista művészet 

vallási mederbe való visszaterelésével (a műtárgyakat, 

csecsebecséket, képeket is elmésztő ”hívságok máglyáinak” 

életrehívójáért a reneszánsz nem egy nagy művésze rajongott, 
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köztük például a megtért Botticelli is). De míg Savonarola korán 

jött és felemás reformációja elbukott, Palamasz misztikus 

reformációja diadalmaskodott és meghatározta az ortodox 

kereszténység  egész további sorsát, átitatta szellemiségét és 

művészetét is, máig hatóan megvédve az ortodox kereszténységet 

az elvilágiasodástól, mindenféle reformációtól, polgári vallássá 

válástól, “demitologizálástól”, képrombolástól, de-ritualizálástól, 

demisztifikációtól. 

A Színeváltozás − Aranyszájú Szent János 

szóhasználatát idézve − szünkatabászisz (condescensio), Isten 

aláereszkedése volt, miként szünkatabászisznak tekinthető az 

isteni valóság minden emberek számára történő megnyilatkozása 

− minden teophania, angelophania, hierophania, minden csoda −, 

csak Palamasz Szent Gergely, a későbizánci kor szerzetes-

teológusa, e korszak sajátos társadalmi (és részben 

hatalompolitikai) igényeinek megfelelően ezt a különleges, 

evangéliumban megörökített szünkatabásziszt kiemelte a többi 

közül és önálló teológiai jelentéssel ruházta fel. Természetesen ez 

a szünkatabászisz meg sem közelíthette az incarnatio (az Igének 

önkiüresítésével, a kenózissal megvalósuló megtestesülése) 

döntő üdvtörténeti jelentőségét, de mintegy folytatta az 

incarnatiót, egyszeriben másik − isteni oldaláról − mutatva meg 

Jézus Krisztust és ezzel elmélyítve az incarnatio értelmét: Isten 

emberré lett, hogy az ember Istenné legyen (Szent Atanáz). Mert 

a Színeváltozásban az inkarnációval bizonyos értelemben 

ellentétes irányú mozgás valósul meg, amennyiben a magát 

kiüresítő (kenózis) és megtestült Ige (a Fiú-Isten) a Tábor hegyén 

Jézus Krisztus személyes hüposztázisában egy villanásra 

“visszaistenül”, átisteníti emberi mivoltát. Átisteníti, hiszen testi 
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mivoltában és személyében nem oldódik fel a Tábor-hegyi 

fényben, hanem időn és téren kívülivé válik, anyagtalan testűvé, 

miközben isteni dicsőségének fényében a tanítványok maguk is 

részesülnek.  Döntő mozzanat, hogy a Szent Hegyen a három 

tanítvány előtt azonban nem általában Isten jelent meg, hanem a 

Megtestesült Isten, az Ige- vagy Fiú-Isten a maga isteni természete 

szerint, ámde nem testetlenül és nem is személytelenül, nem 

felolvadva valamilyen fénymasszában, hanem megőrizve 

személyes alakjának azonosságát és eleven beszélgetésben az 

előrement prófétákkal, Illéssel és Mózessel, akik hasonló módon 

fényként, fényjelenségként, fényfelhőben tapasztalták meg egykor 

Isten jelenlétét. Mivel Jézus isteni természete a háromszemélyű 

(hüposztázisú) Egy-Isten természete, ezért a Színeváltozáskor 

jelen kell lennie az Atyának (Vox) és a Szentléleknek is (fény-

felhő). Az anyagi világ, a testi ember, a természet, a kozmosz 

átváltozása − és ebben van a bizánci szerzetesi fényteológia és 

bármely más misztériumvallás, fényvallás újplatonikus plótinoszi 

és gnosztikus manicheus fényhaza, pléroma14 közötti végtelen 

különbség, − nem az anyagi világ, nem a testiség, nem a természet 

megszünését, megsemmisülését jelenti. Hiszen a Tábor hegyén a 

külsejében teljesen átváltozott (Lk 9,29) Krisztus nem 

testnélkülivé vált, testének csak létmódja változott meg: “arca 

ragyogott, mint a nap” (Mt 17,2); és ruházata sem vált semmivé, 
                                                 
14 Lásd ehhez: Mání és a fény vallása. A manicheizmus forrásai. (Szerk.: 

Simon Róbert − Simonné Pesthy Monika) Corvina, 2011.; Mithras és 

misztériumai I-II. (Szerk.: László Levente), Kairosz Kiadó, 2005. Lásd még 

ebből a szempontból a közelmúltban előkerült gnosztikus keresztény 

úgynevezett „Júdás evangéliumát”: Júdás evangéliuma (Kasser, R. − Meyer, 

M. − Wurst, G.), National Geography, 2006.; Ehrman, B. D.: Iskarióti Júdás 

elveszett evangéliuma. Az áruló és az elárult új szemszögből. 2007. Lásd 

továbbá: Júdás „orcátlansága” a Júdás csókja ikonon. In Alföld, 2011. 4. 

szám, 74-101.l. 
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csak “elváltozott”: “ruhája pedig olyan fehér lett, hogy vakított, 

mint a fény” (Mt 17,2).  

„Ó csoda, ó jóságodnak különös adománya, hogy az 

Isten alakjára változik át az ember, és megformálódik benne a 

befogadhatatlan, a változhatatlan Isten, az örökös természet, aki 

ott kíván lakozni minden egyes igazban, hogy mindegyikük 

egészben hordozza a Királyát és az országnak egészét, s az 

Ország minden kincsét, s ragyogjon, ahogy’ ragyogott a 

feltámadott Isten a látható nap fényénél még sokkal 

ragyogóbban, és hogy ott állva az előtt, aki őt beragyogta, a 

dicsőség nagyságától s az isteni fényesség örök növekedésétől 

legyen nagy döbbenetben!” − ujjong Szent Simeon az isteni 

szerelmek egyik himnuszában15.  

 

                                                 
15 Szent Simeon Az Új Teológus: Az isteni szerelmek himnuszai. I. 169-179. 

L’Harmattan − Odigitria, 2010. 31.l. (Perczel István fordítása) 
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