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LAUDÁCIÓ KISLÉGHI NAGY ÁDÁM
KOSSUTH-DÍJAS FESTŐMŰVÉSZRŐL
A PÁPAI SZÉPMŰVÉSZETI AKADÉMIA TISZTELETBELI TAGJÁRÓL

Elhangzott a Mindszenty Társaság rendezvényén, a Mindszenty Emlékérem átadása alkalmából,
Petőfiszállás-Pálosszentkút, 2019. március 23.

M

indannyian tudjuk, hogy a tiszteletreméltó
Mindszenty József bíboros, hercegprímás nevének vállalása nemcsak a múlt, hanem a jelen
és a jövő tekintetében is határozott értékválasztást jelent. Hitünk, egyházunk, európai kultúránk és magyar népünk-nemzetünk melletti választást, melyre társaságunk névadója egész
életében példát adott, s melyet katolikus magyar népére feladatul hagyott.
Ezért ha gondolatban áttekintjük a Társasággal együtt idén 15 éves Mindszenty Emlékérem eddigi díjazottainak illusztris névsorát, akkor azt láthatjuk, hogy Mindszenty József
életének tanúi, munkatársai, illetőleg munkásságának kutatói mellett megjelennek azok is,
akik már nem közvetlenül kapcsolódnak Mindszenty személyéhez, hanem az említett értékválasztáson keresztül.
Nagy örömömre szolgál, hogy éppen egy ilyen személyiség méltatásának megtisztelő
feladata jutott ma nekem. Kisléghi Nagy Ádám festőművész néhány évtizeddel ezelőtt egy
kis Vas megyei faluba költözött, nem nagyon messze a hercegprímás szülőfalujától – napjainkban pedig egy másik vasi faluhoz kötődik, amely éppenséggel Csehimindszent szomszédságában található. Művészi pályája delelőjén létrehozott nagy alkotásai azt a
szombathelyi székesegyházat ékesítik, mely oly nagy szerepet töltött be Mindszenty életében.
Lehetne találni más kapcsolódási pontokat is, de ennél sokkalta fontosabb egy másik
tény. Mégpedig az, hogy miként Mindszentyé, úgy Kisléghi Nagy Ádám pályája is a teremtő
Isten állandó vonzásában, a szent, a szakrális jegyében indult, és aztán e jegyben teljesedett
ki. A magyar és a nemzetközi vallásos festészet kiemelkedő művelője ő, akinek küzdelmes,
de egyre emelkedő művészi életútján – milyen különös – szinte heteken, sőt napokon belül,
éppen mostanában jelentkeznek sorban az elismerések. Hiszen kevéssel azután, hogy a mi
Társaságunk egyhangú döntése megszületett, értesülhettünk róla, hogy a művész megkapta
a Kossuth-díjat, a legutóbbi napokban pedig arról, hogy Szent József ünnepén, 19-én nem
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kisebb múltú római intézmény, mint az 1543 (!) óta létező Pápai Művészeti Akadémia iktatta
be tiszteletbeli tagjai sorába Rómában. Ennek az intézménynek az európai művészettörténet
olyan nagyjai voltak tagjai az évszázadok során, mint például Diego Velazquez vagy éppenséggel Antonio Canova.
Kisléghi Nagy Ádám útja Budapestről indult, ahol 1961-ben született. A Képzőművészeti Főiskolán Sváby Lajos volt a mestere, akitől jól megtanulta a szakmát, de világszemlélete már akkor másfele húzta. Az 1980-as években megtapasztalt művészeti bomlástól és
kiüresedéstől elhúzódva saját, külön útra lépett. Erős tehetségét és alapos felkészültségét
egyre inkább az időigényesebb, összetettebb kompozíciókra, az „egymásra épült, megszerkesztett részek együttesé”-re (az ő megfogalmazása) fordította, s további fejlődése érdekében a múltbeli nagy példákhoz folyamodott. Ebből alakult ki ikonfestő korszaka, melynek
szemet gyönyörködtető és lélekemelő hozadékai főként a csonkaország keleti részének görögkatolikus templomaiban szemlélhetők, Szegedtől Sárospatakig és Nyíregyházáig.
A mély lelki életet élő, gondolkodó, eszmélkedő művészek közé tartozik. A Vasi Szemlében néhány évvel ezelőtt Kapiller Ferenc által rögzített vallomásai talán a legtöbbet árulják
el vívódásairól és szellemi fejlődéséről. (Vasi Szemle, 2014. 2. sz.) Rendkívül értékesek
azok az aforizmaszerű gondolatai is, amelyek a római professzor, Daniel Estivill őt bemutató
albumában olvashatók, és amelyek a szent művészetnek és a művészet szakralitásának mibenlétére vonatkoznak. A művész arra a felismerésre jutott, hogy a szakrális művészetet
csak belső meggyőződéssel lehet hitelesen és jól művelni. Szentképet alkotni nem foglalkozás kérdése csupán. Ezért az alkotásra való felkészülés és a készültség állapota sem választható le a művész mint személy legbensőbb egzisztenciájáról és Isten-kapcsolatáról. S
amikor lehetőség van rá, akkor művelni kell az ars sacra-t, beszélni kell a rejtettről: Isten
Országáról – mindenkinek. Ez pedig nem az absztrakció és az avantgárd, hanem elsősorban
a figuratív művészet útján lehetséges. Hiszen, mint Estivill rámutat, az absztrakt és a figuratív festészet közti különbség nem csupán stilisztikai jellegű.
Sok-sok jeles munka és jó néhány önálló kiállítás volt már Kisléghi Nagy Ádám háta
mögött, amikor az ezredfordulón elvállalta Dr. Konkoly István megyéspüspök megbízását
Szombathelyen. A felkérés négy, Szűz Mária életét bemutató monumentális olajfestmény
megalkotására szólt, amelyek elkészülésük után a szombathelyi székesegyház kereszthajójának az 1945-ös bombázás óta üres falfelületeire kerültek. A feladat egész munkacsoportot
igényelt, hiszen a négy évig tartó munkában számos modell és technikai személyzet is részt
vett, akiket maga a művész fogott össze. Bámulatos technikai, gondolati és művészi erővel
és összpontosítással dolgozott, és végül valódi remekműveket hozott létre. Ez a négy kép
minden ízében jól átgondolt, teológiailag alátámasztott művészi koncepciót követ, amidőn
elénk tárja a Máriával kapcsolatos négy kulcsfontosságú epizódot. A képek címe szerint az
Angyali üdvözletet, A pásztorok imádását (vagyis a Megváltó születését), a Levétel a keresztről mozzanatát (ezáltal bevonva a sorba magát a keresztáldozatot) és A Szentlélek eljövetelét.
A keresztény festészet – szerkesztésben, jelképhasználatban, színkezelésben és expresszivitásban – nagyon sokat köszönhet a barokk festőinek. Kisléghi Nagy Ádám is sokat
tanult tőlük. Vele kapcsolatban leginkább azt a fény-árnyék technikát szokás említeni, amely
magas szinten szemlélhető Caravaggio vagy Rembrandt, de később akár Munkácsy Mihály
festészetében is. Kisléghi Nagy munkáit nézve azonban a tökéletesen elsajátított és intellektuális fegyelemmel érvényesített technika mellett a szemlélet, a nézés olyan homálytalan
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tisztasága, fénye és transzcendenciára irányultsága is megtapasztalható, amely szerény véleményem szerint az előbbiektől is megkülönbözteti, és talán párját ritkítja. Ez lehet az oka,
hogy bár képei nem kímélik meg a nézőt az önvizsgálat és a magával való szembenézés
igényétől, egyúttal a valódi katarzis lehetőségét is felkínálják.
Tisztelt Hallgatóim!
A Mária-képek (mint egyik csúcspont) óta is tovább gazdagodott az életmű. Legtöbb
vonatkozására nem tudok kitérni. Csupán az említés szintjén hozom szóba a művész kiváló
portréit, melyek között az utóbbi évtizedekben boldoggá avatott két jeles Vas megyeit:
Batthyány-Strattmann László herceget és Brenner Jánost ábrázolók joggal a legismertebbek
közé tartoznak.
Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy korunk és Európa mai szellemi viszonyai között különösen nagy értéket jelent számunkra a hitvalló festő tiszta művészete. Az alkotó a
Mindszenty Emlékérmet teljes mértékben kiérdemelte, Istennek hála, hogy átadhatjuk neki.
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