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Kákonyi Asztrik ferences szerzetes, festőművész
1923-ban Imre keresztnéven született Kalocsán egy
népes földműves-napszámos család hetedik gyer-
mekeként. Nehe zen tanult, sokat betegeskedett,
míg végül jelesre érettségizett 1943-ban a kalocsai
Szent István Gimnáziumban. Papi pályára készült,
de labilis egészségi állapota miatt nem nyert felvé-
telt a szemináriumba. A Műegyetem építészhallga-
tója lett egy évre, majd munka szolgálatra rendelték.
A második évet csak 1945 áprilisában kezdte meg.
Mivel a soron következő orvosi vizsgálata kedvező
eredményt mutatott, néhány hónap múlva már
Szécsénybe, a ferences novíciusok rendházába
került. Előbb a gyöngyösi ferences Hittudo mányi
Főiskolán, majd a budapesti Hittudományi Aka dé -
mián tanult. 1957-ben szerzett teológiai doktorá-
tust. A rajzolás és festés már gyermekkorában is
vonzotta. Autodidakta módon képezte magát
a nyári szünetekben, s tekintettel fokozott művé-
szeti érdeklődésére az esztergomi ferences főisko-
lán megbízták a művészeti témák oktatásával.
1962-től az esztergomi egyházmegyei egyházmű-
vészeti bizottság tagja volt. 1970-ben a New Bruns-
wick-i magyar (Szent László) templom díszítésére
és liturgikus terének tervezésére hívta meg rend-
társa, Füzér Julián az Egyesült Államokba (New
Jersey). Hazafelé úton egy hó napot Bernben is
eltöltött. Mintegy 70 helyszínen, az ország egész
területén dolgozott fal kép- és táblakép festőként.
Üvegablakokat, új liturgikus térkialakítást tervezett
jellemzően falusi templomok számára. Ezeken kívül
ferences rendházakban, gimnáziumokban talál -
kozhatunk a műveivel. Utolsó megbízatása a győri
Szentlélek-templom belső díszítésére szólt 1985 és
1989 között.
Testvérei között további két alkotóművészt találunk.
Kákonyi István (1917–1993) szobrász a Képző mű vé -
sze ti Főiskolán tanult, majd nyugdíjazásáig a BME
Építészmérnö ki Karán oktatott. Több templomi mun-
kán együtt dolgoztak, bizonyosan tanult a szerze tes

a jól képzett bátyjától, de idősebb korukra kapcsola-
tuk megromlott. Asztrik nem szí vesen beszélt testvé-
réről, a hozzá fűződő viszonyáról, az esetleges
művészi kölcsönhatá sokról. Kákonyi István portré-
szobrai révén vált ismertté, bár nem tartozott az iga-
zán sokat foglalkoztatott alkotók sorába.
Kákonyi Teréz Konstantina (1908–1998) kalocsai
iskolanővér 1935-ben végzett a Képzőművészeti
Főiskolán, majd a rend tanítóképzőjének rajztaná-
raként működött Baján. 1947-ben ösztöndíjasként
Rómában tanulhatott, ahonnan nem tért haza,
hanem az Egye sült Államokba költözött. Duluth
(Minnesota) bencés iskolájának rajztanára lett.
1993-ban települt újra haza. A földrajzi és a politikai
rendszerek mentén húzódó távolság elsza kította
családjától és a magyarországi művészeti élettől.
Munkásságának még életében válogatott és
átadott 68 darabos gyűjteménye a Keresztény
Múzeumban található.
A testvéreket közös időszakos kiállításon 2000-ben
Kalocsán mutatták be a nagy közönségnek a három
Kákonyi címmel. Hármójuk közül Konstantina nővér
műveit méltatta a legnagyobb figyelemre az egy-
házi és a művészeti szaksajtó.
1961–62-ben születtek Kákonyi Asztrik első jelentős
munkái Pilisszentléleken. Az Esztergom közelében
fekvő kis hegyvidéki szlovák falu szerény újkori egyha-
jós templomát 1938-ban a „római iskola” stílusában
két oldalhajóval bővítették. A díszítési munká latok
egybeestek a II. Vatikáni Zsinat megnyitásával. A világ-
egyház életében be következett nagy horderejű
paszto rációs és liturgikus fordulat Magyarországon
csak igen lassan mutatkozhatott meg. 1945 után
elakadt az egyházművészet történeti fejlődése. Alig
születtek új művek, templomok nem épülhettek.
Emiatt a katolikus papság és a hívek sem ismerked-
hettek meg az Európában ekkorra már jelen lévő
modern liturgikus művészettel.
A művészként kezdőnek számító Asztrik atya sza-
bad kezet kapott a szentély és az oldal hajók záró
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Keresztút IV. és V. stáció (Budapest, Pasaréti rendház)

Prímási Palota
kápolnájának falképe, 

1970-es évek
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falainak kifestésére. A két kb. 12 négyzetméter felü-
letű oldalsó secco figurális ábrázolás, az egyik
Szent József-oltárkép, a másik – a szinte keresztelő
kápolnaként értel mezhető elkülönülő térrészt
illusztráló – látomás a keresztségről, az útról
a szentek kö zösségébe.
A falképek stílusa a „római iskola” néven ismert,
a 1930-as években keletkező, az egyházművészet
megújítására létrejött művészeti törekvéseket idézi
fel. Az irányzat jeles képviselői többek közt Aba-
Novák Vilmos, Kontuly Béla, Jeges Ernő, Molnár
C. Pál voltak. A katolikus egyház megrendelései közt
szinte egyeduralkodóvá vált, a gótikát mindenek
fölé be emelő historizáló, dekoratív, tetszetős követel-
mények helyett korszerű kifejezésmódot kerestek.
A történelmi, ikonográfiai előzmények tiszteletben
tartása mel lett az itáliai novecento expresszív, erőtel-
jes színekben megnyilvánuló, monu mentális fi gu -
rákból építkező kompozícióit vették alapul. Kákonyi
Asztrik szabályos párhuzamos vonalak mentén 

vertikálisan tagolt csoportfűzése az elődökhöz
képest könnyedebb hang vételű, színei visszafogot-
tabbak. Lebegni látszik minden motívum a valós,
e világi földi tér, a kozmikus közeg és a transzcen-
dens világ meghatározhatatlan síkjában. A modern
művészetben a kubizmus, a konstruktivizmus hatása
érződik, de életrajzából, visszaemlé kezésekből kevés
adat áll rendelkezésünkre az előképeket illetően.
A megdöbbentő újdonság a szentélyben fogadja
a nézőt. Átlósan ívelő, változó szélességű, öblös
árnyalatokban különböző (sötétedő-világosodó)
színsávok sorakoznak egymás felett. Barnásvörös,
sárga, szürkésfehér kapcsolódik egymásba, majd
válik szét újra lendületesen. Mi más ez, mint
a templomtitulus, a Szentlélek modern képi megfo-
gal mazása. Nem tér vissza a harmadik isteni sze-
mély hagyományos ábrázolási típusaihoz, nem
képzeli embernek, galambnak, szemnek vagy láng-
nak. Egyszerűen csak fénynek, optikai alapjelen-
ségnek, mely mindenütt jelen van, mindent kitölt.

Szentlélek templom, 1988–1998 (Győr)
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A hullámok a tudomá nyos tapasztalatból eredez-
tethető leképezési modellt, azaz spekulatív abszt-
rakciót szem léltetnek. Mindez azonban egybeesik
a Lélekről vallott dogmatikus tanokkal és a hívő
ember hétköznapi élményeivel, amelyek oly meg-
foghatatlanok, mint a világosság és a sö tétség,
a szín és maga a látás élménye. A Szentlélek dina-
mizmusa, mindent áthatoló és befolyásolni képes
volta megrázó erővel feszíti szét a kis templom
szűkre méretezett fala it. Esztergomban további
hasonló nonfiguratív falképek és táblaképek készül-
tek a ’60-as évek végén, ’70-es évek elején: a prí-
mási palota kápolnája, az akkori érseki szeminárium
kápolnájának szentélye (eredetileg és ma újra az
irgalmas nővérek temploma), az ún. sze gényházi

kápolna szentélye és a ferences rendház számára.
Kákonyi Asztriknak a hazai szakrális művészetet
megújító, korszakalkotó merész ségéről nem számolt
be a korabeli sajtó, csak a templom használói,
a ferences rendtársak, a műről, a művész színrelé-
péséről tudomást szerzett művészetpártolók tudtak.
Ettől kezd ve számos templomba hívták nyaranta fal-
képet, táblaképet festeni. A figurális és a nonfi guratív
ábrázolások egyaránt megjelennek, többnyire kombi-
nálva. Kedvelte a feliratokat is, melyek bibliai sorok
voltak, vagy a lelkiségi irodalomból merítette őket (pl.
Mátraszentimrén Sík Sándort idézte).
Kákonyi Asztrik életműve művészettörténeti szempont-
ból feldolgozatlannak te kintendő annak ellenére, hogy
nevét katolikus, különösképpen a fe rences rendhez

A Szentlélek kiáradása
(Pilisszentlélek)
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kötődő körökben jól ismerik. Számos templom fala-
inak kifestésén dolgozott 1962-től 1984-ig, üvegab-
lakokat tervezett, táblaképeket, keresztutakat,
oltárképeket, egyéb műveket festett. Tervezett mo -
der nizált liturgikus tereket, miseruhákat, oltárterítő-
ket. Bibliai szövegekhez, lelkiségi irodalomhoz
illusztrációkat készített (pl. 1985-ben Eliot Leclerc:
Egy szegény ember bölcsessége című kötetben).
Életében nem volt önálló kiállítása. Az első gyűjte-
mé nyes bemutatására a Keresztény Múzeumban
került sor 1994-ben. 30 festmény és grafika mellett
templombelsők fotóit, hímzéseket, szentképeket,
könyvillusztrációkat, rajzokat láthatott a közönség.
Ezt a tárlatot ismételték meg 1-2 év múltán az esz-
tergomi ferences rendházban. Mindkettő szervezé-
sében aktívan közreműködött a rend részéről
P. Hidász Ferenc, aki jelentős fotódokumentációt is
készíttetett Mudrák Attila fotográfussal abban
a reményben, hogy monográfiát jelen tessen meg
az általa igen nagyra értékelt művészről. Felte -
hetőleg anyagi okok, illetve később a Kárpátaljára

történt áthelyezése akadályozta meg tervei meg-
valósításában. A monografikus feldolgozás még
várat magára.
Újabban a dorogi bányatemplom felújítása kap-
csán, 2007-ben menteni kellett Kákonyi Asztrik
művét a pusztító szándék ellenében. Tervek szület-
tek a szentély falképének eltávolítására, mivel
a mai napig sokan nem tudják a maga helyén
értékelni a modern mű vészet alkotásait és szíve-
sebben látnának helyettük „közérthető” ábrázolá-
sokat. Prokopp Mária szakértői fellépése és a hívek,
valamint a papság számára elfogadható műelem-
zése sikeresen vette fel a harcot a befogadói értet-
lenkedéssel szemben. Tevékenysége révén el érte,
hogy a templom papja és a hívő közösség immár
büszkén tekint a XX. század ki emelkedő művészé-
nek művére a maga környezetében.

(Az Esztergomi Ferences Gimnázium 
Jubileumi Évkönyve. Esztergom. 1993.)


