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Hans Urs von Balthasar írja egy helyütt, hogy a nagy
művészek intuitív módon megsejtve, előre jelzik
művészetükkel azt, amit a teológusok tudományos
műveikben csak utólag foglalnak össze. Ezt tapasz-
talhatták azok, akik 1962. október 11-én, a II. Vatikáni
Zsinat megnyitásának napján összegyűltek Pilis-
szentléleken. Az addig nem látott stílusban kifestett
és megújított templomban a jelenlevők valameny-
nyien érezték az esemény rendkívüliségét, de igazi
jelentősége csak a Zsinat nyomán vált tudatossá
mindannyiunkban. A művész, aki a Lélek kiáradá-
sának, az egyház megújulásának gazdagságát
előre megfestette, a ferences Kákonyi Asztrik volt.
Ma, a Zsinat megnyitása után 22 évvel, amikor Ká-
konyi Asztrik betöltötte 60. évét és több mint har-
minc templomot újított meg teljesen s  vagy
hatvanat részben, érdemes keresnünk, honnan in-
dult el, mik az eredői művészetének.
Az eredeti nevén Kákonyi Imre Kalocsán született
1923. augusztus 12-én földműves szülők gyermeke-
ként. A nyolc testvér között ő volt a hetedik. Testvé-
reinek szinte mindegyikében volt valamilyen művészi
irányú érdeklődés, és azt alkotó módon gyakorolták
is. A legidősebb testvér, Teréz szerzetbe lépett. Apáca
nevén Kákonyi Konstantina már a háború előtt ismert
volt mint egyházművész. Közkézen forogtak például
a Szent Margitról és Kisboldogasszonyról szóló, népi
és keleti motívumokat felhasználó képeskönyvei.
(Ma, mint elismert egyházművész az Egyesült Álla-
mokban él.) Bátyja, Kákonyi István, szintén sokoldalú
képzőművész, számos eredeti alkotása – festmé-
nyek, szobrok, domborművek – díszíti templomainkat
is. Az ő hatásuk, útmutatásuk, segítségük valamiképp
hatást gyakorolt az ifjabb testvér művészetére és
életére. Akárcsak az a nyolc gimnáziumi év, amit
a kalocsai jezsuitáknál töltött. Ezt bizonyítja, hogy
mint gimnazista lép a jezsuita novíciusok közé, de
betegsége miatt nem lehetett a rend tagja. Az ifjú-
korban átélt súlyos betegség, egy életveszélyes bal-
eset a szenvedés oly nehéz útjára vezették, melyeket

kívülálló föl nem mérhet, de amelyek nélkül – úgy
látszik – nagy ember s ebből következőleg nagy
művész sem igen lehet senki. Érettségi után – mivel
a családban már két festőművész is van – építé-
szeti főiskolára jelentkezik. De itt csak másfél évet
tölt, közbejön a háború, a megrendítő élmények,
s az egész országot ért megrázkódtatások után –
mint akkor annyi magyar fiatal – az örök értékek
szolgálatát vállalja, ezúttal a ferences rendben.
Ekkor kapja az Asztrik nevet, melyet később képei
szignálásánál is használ.
1949. október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén
teszi le a papi fogadalmat. 1951-ben szentelik pappá,
teológiai tanulmányait a budapesti Hittudományi
Akadémián fejezi be, szentírástudományból doktorál.
A következő meghatározó hely és környezet: Eszter-
gom. Az akkor még ott működő rendi teológiai főis-
kolán tanít nemcsak szentírástudományt, hanem
pszichológiát, művészettörténetet és aszketikát is.
Az itteni közösség is segíti, hogy a kor teológiai, egy-
házi és emberi problémáit egyre alaposabban vizs-
gálhassa. Tanári munkája mellett soha nem hagyta
abba az egyházművészettel való foglalkozást. Ez kü-
lönben nem ritka jelenség az ötvenes-hatvanas évek
magyar katolikus egyházában. Egész sereg pap ér-
zett magában indítást arra, hogy egyházművészettel
foglalkozzon. Az esztergomi Ferences Kollégiumban
is volt még egy pap-festő, jó barát, a Kontuly-tanít-
vány Forró Kamill. Kákonyi Asztrik azonban inkább
csak magának festett, új utakon járt, amelyet a leg-
többen nem értettek vagy nem értékeltek. Hiszen
a hivatalos művészetkritika is dekadensnek nyilvání-
totta a modern törekvéseket, és a magyar katolikus
közvéleményben is csak torzképek éltek róla. Káko-
nyi Asztrik viszont kitűnően ismerte a régi és a mo-
dern művészetet. Új elgondolásait írásban is
megfogalmazta, feldolgozva minden elérhető külföldi
egyházművészeti eredményt. Ha nem festett volna,
akkor is az egyik legszélesebb látókörű egyházmű-
vészeti írónk lehetett volna. Világosan felismerte
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a modern egyházművészet fő problémáit és megol-
dásra váró feladatait, a modem művészet buktatóit
és zsákutcáit is, de úgy találta, csak a modern festé-
szet eredményeinek felhasználásával lehet a mai
emberhez szólni, hogy őt a keresztény misztériu-
mokhoz, hittitkokhoz elvezessék.
De hol van lehetőség ennek kipróbálására, bemu-
tatására és bizonyítására? A hatvanas évek elején
ugyan a magyar egyház életében feltűnő jelenség,
hogy a múlthoz képest szegény egyházközségek-
ben a papok és a hívek nagy áldozatok árán kezdik
rendbe hozni és megújítani templomaikat, ám
ugyanakkor az elmaradott művészetszemlélet ne-
hezen adott helyt a modern törekvéseknek. Ekkor
jött a gondviselésszerű külső alkalom. Néhány té-
nyező „különös” egybeesése folytán az esztergomi
egyházmegye legkisebb és legszegényebb falujá-
ban. Pilisszentléleken lehetővé vált a düledező
templom külső és belső felújítása. Még néhány vé-
letlen fordulat után az egészen más irányba indult
tervezést Kákonyi Asztrikra bízták. Ez neki való fel-
adat volt: megfesteni a Szentlélek templomában
a Szentlélek teológiáját, a Szentlélek, a Szellem vi-
lágát. Ma, a karizmatikus mozgalmak, a pneumati-
kus teológia korában már vannak erre kísérletek. De
1960-ban csak egyetlen segítségre számíthatott:
a Szentírásra. Ebből állt össze az a huszonkét,
Szentlélekről szóló idézet, amelyek révén, a képek
rendjén át a szemlélő közelebb kerül a hit titkaihoz.
A festő egyik kifejezett törekvése a Szentírás szöve-
gének a figyelem központjába állítása. Valamiféle
modern Biblia pauperumot akar adni a mai ember-
nek, aki tud ugyan olvasni, de sok esetben analfa-
béta vallási, keresztény ismeretek terén. Ezt
a szöveget, tanítást természetesen a művészet
nyelvén kell a falra vinni. Nem lehet azonban meg-
maradni a régi, sematikussá vált jelképeknél. Egy
akkor festett templom szentélyében kilenc galamb
szerepelt a jelenetek felett. A művész csak ezt az
egyetlen szimbólumot tudta a Szentlélekkel kap-
csolatba hozni. Nem volt immár kielégítő a liturgikus
irodalomban – Parsch Pius, Szunyogh Xavér könyvei
– található szimbólumok puszta másolása és fel-
nagyítása sem. Új szimbólumokat, jeleket, jelzése-
ket kellett találni. Illetve a régieket továbbfejleszteni,

átalakítani. Kákonyi Asztrik ezt valósította meg
a maga módján. A látható és a láthatatlan világ ha-
tárán a színek szimbolikáját használta fel jelként.
Amit később a színdinamika és a színpszichológia
tudományosan megalapozva rendszerezett és al-
kalmazott, azt ő művészi intuícióval valósította meg.
(A Szentírásban is van a színeknek szimbolikus je-
lentése. Ott a nagy ellentétpár: világosság és a sö-
tétség.) Nála a régi festőknél tapasztalt, teljes
szépségükben ragyogtak fel újra a színek, sejtették
meg a láthatatlan, transzcendens világot, s töltötték
el örömmel és reménnyel a szemlélőt. A színek
mellett a lendületes formák is segítették az idézetek
megértetését. Természetesen a nonfiguratív művé-
szet nem lehet kizárólagos az egyházművészetben,
és nem is állhat 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 szent-
léleki templomban is fellelhetők az absztrakt szim-
bólumok mellett Forró Kamill figuratív Szent
Családja, Kákonyi István rézdomborításai: a kereszt,
a szőlőtő, Szent Antal és Kis Szent Teréz, Kákonyi
Asztrik magyar szenteket ábrázoló képe, valamint
a templom előtti Szűz-anya-kép.
Ha a Zsinat szellemében nézzük a pilisszentléleki
templom falfestéseit, akkor látjuk csak igazán, hogy
a modern egyházművészet feladatai közül mennyit
oldott meg Kákonyi Asztrik. A Zsinat megkívánja
a képek rendjét, elsősorban azt, hogy a középpont-
ban az alapvető misztériumok, lehetőleg a húsvéti
misztérium (mysterium paschale), Jézus szenvedése
és megdicsőülése álljon. A szentléleki templomban
a szentély középpontjában áll a tabernákulum és
a vele 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, különösen
a keresztség kiemelése. Ezt Pilisszentléleken a keresz-
tutat körülvevő hatalmas kép valósítja meg. A Zsinat
előtti egyházművészet egyik problémája a keresztút
bemutatása volt. Nem mindig tudták beilleszteni
a képek rendjébe, a stációt befejezetlennek találták
a sírbatétel jelenetével, és nem tudták kapcsolatba
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hozni az Eucharisztiával. Sokan egyszerűen azt java-
solták, hogy mint magánájtatosságot a templomon
kívülre helyezzék. A szentléleki templom fogadta be
Kákonyi Asztrik első nonfiguratív keresztútját. Az alap-
szimbólum 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-
vözítő szenvedésében, míg az utolsó, az elsővel for-
mailag teljesen egyező állomás, a megdicsőülés és
feltámadás színeibe megy át.
A pilisszentléleki templom festése mintegy nyitá-
nya Kákonyi Asztrik azóta sokféle és sokféleképp
kibontakozó művészetének. Itt alkalmazta először
a modern művészet, festészet szinte minden for-
máját, stílustörekvéseit, amint az különösen
az egyházi évnek az adventtől pünkösdig válta-
kozó képein látható. A hét képen négyféle stílus
keveredése figyelhető meg. Kákonyi művészete
azóta leegyszerűsödött, még természetesebben
olvasztja magába a különböző modern irányzato-
kat és stílusjegyeket. Figurális és nonfiguratív ké-
peiből össze lehetne állítani egy modern Biblia
pauperumot, amely magába foglalná az alapvető
keresztény misztériumokat, a szentségeket és
a leg fontosabb bibliai jeleneteket.
Ha valaki ezek után azt gondolná, hogy a pilisszent-
léleki templom festése után 21 évvel Kákonyi Asztrik
sikeres festő a szó megszokott értelmében, az
téved. Útja sohasem volt diadalút. Holott Somogyi
Antal elismeréssel adózott neki és a modem ma-
gyar egyházművészet méltó folytatóját látta benne.
Legányi Norbert főapát az elsők közt ismerte fel kor-
szerűségét. De Kákonyi mecénásai nem gazdag
egyháziak voltak, hanem szegény, lelkes falusi
papok, akik csak a legszínvonalasabb művészetet
tartották méltónak és elfogadhatónak az egyház-
ban. Így nőtt mégis nagyra Kákonyi Asztrik festé-
szete és lett sikeres művész abban az értelemben,
hogy képeivel vasárnapról vasárnapra évente tízez-
reket segít hozzá, hogy a keresztény hit misztériu-
mába elmélyedjenek és azokból merítsenek.
Az egyháznak természetesen nincs kanonizált
művészeti stílusa. Kákonyi Asztriké sem az. Útja,
annak ellenére, hogy új utakat mutat a magyar
egyházművészetben, egyéni út. Van benne olyan,

ami átvehető: a gondolatok, az eszmék, a stílus
általános vonásai. De nem másolásra való, igazá-
ban nem is másolható. Inkább felszabadító ha-
tású példa a mai egyházművészek számára, hogy
a keresztény misztériumokat a maguk sajátos mű-
vészi karizmái és adottságai szerint fejezzék ki és
mutassák meg.

(Vigilia, 1984(1)74–76.)
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