
Most más tánc jön: mazurka. Régen
Ha megzendült a hangszeren.
Ropogott sarkaktól keményen,
S rengett a parkettes terem,
Ablak csörrent a tánc-zenébe.

Most Richter játszik. Csajkovszkijt játszik. A
mü megelevenedik. Csajkovszkij elevenedik
meg. Megjelenik Richterben. átsugárzik
Richteren. Úgy ahogy Richter gondolja.
Richter filozófus.

De hát: költő-vér; ráncba vonja
Homlokát s a spinéther ül,
Néhányakkordot fog . . .

Vegyük a Barcarola középsó részét az Évsza
kok-ból. Nem egeket rengető mú, Azt azon
ban, ahogya "köz", a konzervatív orosz tár
sadalom, valamint az ehhez képest "lázadó,
formabontÓ vagy csupán szenvedélyes''

KÉPZÖMÜVÉSZET

Kákonyi Asztrik 60 éves

Hans Urs von Balthasar írja egy helyütt,
hogy anagy múvészek intuitív módon meg
sejtve, előre jelzik múvészetűkkelazt, amit a
teológusok tudományos műveikben csak
utólag foglalnak össze. Ezt tapasztalhatták
azok, akik 1962. október ll-én, a II. vatikáni
zsinat megnyitásának napján összegyűltek

Pilisszentléleken. Az addig nem látott stílus
ban kifestett és megújított templomban a
jelenlevők valamennyien érezték az ese
ményrendkívülíségét, de igazi jelentősége

csak a Zsinat nyomán vált tudatossá mind
annyiunkban. A rnúvész, aki a Lélek kiáradá
sanak, . az egyház megújulásának gazdag
ságát előre megfestette, a ferences Kákonyi
Asztrik volt. Ma, a Zsinat megnyitása után
22 évvel, amikor Kákonyi Asztrik betöltötte
6.0. évét és több mint harminc templomot
újított meg teljesen s vagy hatvanat részben,
érdemes keresnünk, honnan indult el, mik
az eredöi müvészetének.

Az eredeti nevén Kákonyi Imre Kalocsán
született 1923. augusztus 12-én földműves
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hangú muvesz Csajkovszkij, a forradalmár
individuum a művön belül kitapinthatóan
szembekerül egymással, azt csak mást, csak
így értettem meg igazán: amint Richter a
visszatérő részhez ért, megtörtént a törés,
Csajkovszkij felállt a zongorától, elzorigoráz
ta, amit akart, azonban az urak ésa konven
ciók kedvéért Richter még ott ül és befejezi
a darabot annak rendje és módja szerint.
Íme a romantika lényege: egy stíluskorszak.
sőt egy egész korszak lényege. AH. eloadó
múvészet lényege.

A pompa s fény káprázatába n
Házam s estélyes életem,
Sikereim a társaságban:
Csak talmi dísz~m, megvetem ...
Itt hagynám ezt a torz világot,
Itt ezt az ócska mascarade-ot . . .

VÁCZ/ TAMÁS

szülök gyermekeként. A nyolc testvér között
ö volt a hetedik. Testvéreinek szinte mind
egyikében volt valamilyen müvészi irányú
érdeklödés., és azt alkotó módon gyakorol
ták is. A legidősebb testvér, Teréz .szerzetbe
lépett. Apáca nevén Kákonyi Konstantina
már a háború elott ismert volt mint egyház
müvész, Közkézen forogtak például a Szent
Margitról és Kisboldogasszonyról szóló, né
pi és keleti motívumokat felhasználó képes
könyvei. (Ma mint elismert egyházrnúvész
az Egyesült Államokban él.) Bátyja, Kákonyi
István, szintén sokoldalú képzőművész, szá
mos eredeti alkotása - festmények, szobrok,
domborművek - díszíti templomainkat is.
Az ő hatásuk, útrnutatásuk, segítségük vala
miképp hatást gyakorolt az ifjabb testvér
művészetéreés életére. Akárcsak az a nyolc
gimnáziumi év, amit a kalocsai jezsuitáknál
töltött. Ezt bizonyítja, hogy mint gimnazista
lép a jezsuita noviciusok közé, de betegsége
miatt nem lehetett a rend tagja. Az ifjúkor
ban átélt súlyos betegség, egy életveszélyes
baleset a szenvedés oly nehéz útjára vezet
ték, melyeket kívülálló föl nem mérhet, de
amelyek nélkül - úgy látszik - nagy ember s



ebből következőleg nagy muvesz sem igen
lehet senki. Érettségi után - mivel a család
ban már két festórnuvész is van - építészeti
föiskolára jelentkezik. De itt csak másfél
évet tölt, közbejön a háboru, a megrendítő

élmények, s az egész országot ért megráz
kódtatások után - mint akkor annyi magyar
fiatal - az örök értékek szolgálatát vállalja,
ezúttal a ferences rendben. Ekkor kapja az
Asztrik nevet, melyet később képei szignálá
sánál is használ.

1949. október 4-én, Assisi Szent Ferenc
ünnepén teszi Ie a papi fogadalmat.
1951-ben szentelik pappá, teológiai tanul
mányait a budapesti Hittudományi Akadé
mián fejezi be, szentírástudományból dok
torál. A következő meghatározó hely és kör
nyezet: Esztergom. ~z akkor még ott múkö
dö rendi teológiai föiskolán tanít nemcsak
szentírástudományt, hanem pszichológiát,
múvészettörténetet és aszketikát is. Az itteni
közösség is segíti, hogy akor teológiai, egy
házi és emberi problémáit egyre alaposab
ban vizsgálhassa. Tanári munkája mellett
soha nem hagyta abba az egyházrnúvészet
tel való foglalkozást. Ez kűlönben nem ritka
jelenség az ötvenes-hatvanas évek magyar
katolikus egyházában. Egész sereg pap ér
zett magában indítást arra, ho~ egyházmú
vészettel foglalkozzon. Az esztergomi Feren
ces Kollégiumban is volt még egy pap-festo.
jó barát, a Kontuly tanítvány Forró Kamill.
Kákonyi Asztrik azonban inkább csak magá
nak festett, új utakon járt, amelyet a legtöb
ben nem értettek vagy nem értékeltek. Hi
szen a hivatalos múvészetkritika is deka
densnek nyilvánította a modern törekvése
ket, és a magsar katolikus közvéleményben
is csak torzképek éltek róla. Kákonyi Aszt
rik viszont kitúnöen ismerte a régi és a mo
dern rmívészetet. Új elgondolásait írásban is
megfogalmazta, feldolgozva minden elérhe
tö külföldi egyházművészeti eredményt. Ha
nemfestett volna, akkor is az egyik legszéle
sebblátókörű egyházművészeti írónk Iehe
tett volna. Világosan felismerte a modern
egyházmúvészet fő problémáit és megoldás
ra váró feladatait, a modern rnúvészet buk
tatóit és zsákutcáit is, de úgy találta, csak a
modern festészet eredményeinek felhasz
nálásávallehet a mai ernberhez szólni, hogy
őt a keresztény misztériumokhoz, hittitkok
hoz elvezessék.

De hol van lehetőség ennek kipróbálásá-

ra, bemutatására és bizonyítására? A hatva
nas évek elején ugyan a magyar egyház éle
tében feltűnő jelenség, hogy a múlthoz ké
pest szegény egyházközségekben a papok és
a hívek nagy áldozatok árán kezdik rendbe
hozni és megújítani templomaikat, ám
ugyanakkor az elmaradott múvészetszemlé
let nehezen adott-helyt a modern törekvé
seknek. Ekkor jött a gondviselésszerű kűlsó

alkalom. Néhány tényező "különös" egybe
esése folytán az esztergomi egyházmegye
legkisebb és legszegényebb falujában, Pilis
szentléleken lehetövé vált a düledező temp
lom külsö és belső felújítása. Még néhány
véletlen fordulat után az egészen más irány
ba indult tervezést Kákonyi Asztrikra bíz
ták. Ez neki való feladat volt: megfesteni a
Szentlélek templomában a Szentlélek teoló
giáját, a Szentlélek, a Szellem világát. Ma, a

.karizmatikus mozgalmak, a pneumatikus'
teológia korában már vannak erre kísérle
tek. De 1960-ban csak 'egyetlen segítségre
számíthatott: a Szentírásra. Ebből állt össze
az a huszonkét, Szentlélekröl szóló idézet,
amelyek révén.ia képek rendjén át a szemlé
lő közelebb kerül a hit titkaihoz. A festő

egyik kifejezett törekvése a Szentírás szöve
gének a figyelem központjába állítása. Vala
miféle modern Biblia pauperumot akar ad
ni a mai embernek, aki tud ugyan olvasni,
de sok esetben analfabéta vallási, keresz
tény ismeretek terén. Ezt a szöveget, taní
tást természetesen a múvészet nyelvén kell
a falra vinni. Nem lehet azonban, meg
maradni a régi, sematikussá vált jelképek
nél. Egy akkor festett templom szentélyé
ben kilenc galamb szerepelt a jelenetek fe
lett. A múvész csak ezt az egyetlen szimbó
lumot tudta a Szentlélekkel kapcsolatba
hozni. Nem volt immár kielégítö a liturgi
kus irodalomban - Parsch Pius, Szunyogh
Xavér könyvei - található szimbólumok
puszta másolása és felnagyítása sem. Új
szimbólumokat, jeleket, jelzéseket kellett'
találni, Illetve a régieket továbbfejleszteni,
átalakítani. Kákonyi Asztrik ezt valósitotta
meg a maga módján. A látható és a láthatat
lan világ határán a színek szimbolikáját
használta fel jelként. Amit később a szín
dinamika és a színpszichológia tudományo
san megalapozva rendszerezett és alkalma
zott, azt ő művészi intuícióval valósította
meg. (A Szentírásban is van a színeknek
szimbolikus jelentése. Ott a nagy ellentét-
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pár: világosság és a sötétség.) Nála a reg!
festöknél tapasztalt, teljes szépségükben
ragyogtak fel újra a színek, sejtették meg a
láthatatlan; transzcendens világot, s töltöt
ték el örömmel és reménnyel a szemlélöt, A
színek mellett a lendületes formák is segí
tették az idézetek megértetését. Természete
sen a nonfiguratív művészet nem lehet kizá
rólagos az egyházművészetben és nem is áll
hat ellentétben a figuratívval. hiszen Isten
Igéje ,emberi alakot, testet öltött magára. De
mindig az ábrázolt misztériumtól függ, hogy
figuratív vagy nonfiguratív ábrázolása nyújt
e többet. A szentlélekí templomban is fellel
hetők az absztrakt szimbólumok mellett
Forró Kamill figuratív Szent Család-ja, Ká
konyi István rézdomborításai: a kereszt, a
szölötö, Szent Antal és Kis Szent Teréz,
Kákonyi Asztrik magyar szenteket ábrázoló
képe, valamint a templom előtti Szúzanya
kép.

Ha a Zsinat szellemében nézzük a pilis
szentléleki templom falfestéseit, akkor lát
juk csak igazán, hogy a modern egyházmú
vészet feladatai közül mennyit oldott meg
Kákonyi Asztrik. A Zsinat megkívánja a ké
pek rendjét, elsősorban azt, hogy a közép
pontban az alapvető misztériumok, lehető

leg a húsvéti misztérium (mysterium pas
chale), Jézus szenvedése és megdicsőülése

álljon. A szentléleki templomban a szentély
középpontjában áll a tabernákulum és a ve
le összetartozó kereszt, fölötte a Szentlélek
- itt egyedül galamb képében -, körülötte
pedig az egész szentélyt betölti a pünkösdi
tűz és vihar lobogása és fénye.

A Zsinat másik szándéka a szentségek, kű

lőnösen a keresztség kiemelése. Ezt Pili s
szentléleken a keresztutat körülvevő hatal"
mas kép valósítja meg.

A Zsinat előtti egyházművészet egyik
problémája a keresztút bemutatása volt.
Nem mindig tudták beilleszteni a képek
rendjébe, a stációt befejezetlennektalálták
a sírbatétel jelenetével. és nem tudták kap
csolatba hozni az Eucharisztiával. Sokan
egyszerűen azt javasolták, hogy mint ma
gánájtatosságot a templomon kívülre he
Iyezzék. A szentléleki templom fogadta be
Kákonyi Asztrik első nonfiguratív kereszt
útját. Az alapszimbólum a tövises út, melyet
Krisztus értünk vállalt. A bűn sötét és a
szenvedés piros színei kísérik ezt az utat, de
megjelenik szinte minden más szín is az Üd- .
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vözítö szenvedésében, míg az utolsó, az első

vel formailag teljesen egyező állomás, a
megdicsóulés és feltámadás színeibe megy
át.

A pilisszentléleki templom festése mint
egy nyitánya Kákonyi Asztrik azóta sokféle
és sokféleképp kibontakozó művészetének.

Itt alkalmazta először a modern múvészet,
festészet szinte minden formáját, stílus
törekvéseit, amint az különösen az egyházi
évnek az adventtől pünkösdig váltakozó ké
pein látható. A hét képen négyféle stílus ke
veredése figyelhető meg. Kákonyi múvésze
te azóta leegyszerűsödött,még természete
sebben olvasztja magába a különböző mo
dern irányzatokat és stílusjegyeket. Figurá
lis és nonfiguratív képeiből össze lehetne
állítani egy modern Biblia pauperumot,
amely magába foglalná az alapvető keresz
tény misztériurnokat, a szentségeket és a
legfontosabb bibliai jeleneteket.

Ha valaki ezek után azt gondolná, hogya
pilisszentléleki templom festése után 21 év
vel Kákonyi Asztrik sikeres festő a szó meg
szokott értelmében, az téved. Útja sohasem
volt diadalút. Holott Somogyi Antal elisme
réssel adózott neki és a modern magyar
egyházművészetméltó folytatóját látta ben
ne, Legányi Norbert főapát az elsők közt is
merte fel korszerúségét, De Kákonyi mecé
násai nem gazdag egyháziak voltak, hanem
szegény, lelkes falusi papok, akik csak a leg
színvonalasabb rmívészetet tartották méltó
nak és elfogadhatónak az egyházban. Így
nőtt mégis nagyra Kákonyi Asztrik festésze
te és lett sikeres rnúvész abban az értelem
ben, hogy képeivel vasárnapról vasárnapra
évente tízezreket segít hozzá, hogya keresz
tény hit misztériumába elmélyedjenek és
azokból merítsenek.

Az egyháznak természetesen nincs kano
nizált művészeti stílusa. Kákonyi Asztriké
sem az. Útja, annak ellenére. hogy új utakat
mutat a magyar egyházművészetben,egyéni
út. Van benne olyan, ami átvehető: a gondo
latok, az eszmék, a stílus általános vonásai.
De nem rnásolásra való, igazában nem is
másolható. Inkább felszabadító hatású pél
da a mai egyházmúvészek számára, hogy a
keresztény misztériurnokat a maguk sajátos
múvészi karizmái és adottságai szerint fejez
zék ki és mutassák meg.
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