
papot kért, de ateistá barátai nem engedték be hozzá. A csukott ajtók mögött
valósággal üvöltve halt meg.

A legeslegborzasztóbb pillanatokban nem lehet hazudni, se magunknak, se
másnak. Kosztolányi Dezső, aki nekem avval "dicsekedett", hogy nem hisz Isten
ben, halála ~lőtt meggyónt és megáldozott. Sík Sándor mondta. Ugyanő mondta,
hogy a szabadkőmműves Móra Ferenc haldoklása idején, ő, Sík Sándor elment meg
látogatni; ott találta Gulácsy Irént. "Mit csinál itt Irén?" - kérdezte. "Vigyázok,
hogy Feri ne halljon meg a· szentségek nélkül." Nem is halt meg nélkülük. Ba
bits Mihály is meggyónt 'a végén; Városi István esztergomi költőtől tudom, mert
ő szólított fel, hogy írják az utolsó napjait élő Babitsnak. Városi Istvánnál meg
van a levelem. Lehet, hogy e levél is hatott a Dante és a Középkori Himnuszok
fordítójára a Legborzasztóbb Pillanatokban. - Szabó Dezső, a kocsis-nélküli vad
lángész, élete utolsó heteiben Budára járt át valami katolikus káplánhoz, híttan
tanulásra, - Es gondoljunk Viktor Hugóra! Ez a nagy lángész, aki oly sokszor
rugdalta meg az egyházat, élete vége felé elment gyónni az Ars-beli plébánoshoz,
Viennai Szent Jánoshoz. ,-

T(JSKÉS TIBOR

PROKOP PÉTER JANOSHALMAN
Pontatlan, talán megtévesztő is a cím. Nem Prokop Péter járt Jánoshalmán,

hanem e sarok írója volt vendége a jánoshalmi plébániának, ahol Prokop Péter
képeivel találkozott. Az épületben, ahol egykor a költő Jámbor Pál (Hiador) szol
gált, a falakat ma Prokop Péter mintegy kétszázötven-háromszáz képe borítja.
Az anyag kisebb részét mappák őrzik.

Prokop Péter 1919-ben szU1etett Kalocsán. A kalocsai papi szemínáríumba lé
pett, ahol egyik tanára a mai jánoshalmi apát, Belon Gellért volt. A teológia el
végzése után beíratkozott a budapesti Képzőművészeti Főiskolára. Szokatlan for
dulaf papi pályán. A második világháború utáni esztendők ezek. Négy évig lá
togatta a főiskolát,' ahol Barcsay Jenő és Kontuly Béla voltak a tanárai. Az öt
venes évek elején freskókkal hívta föl magára a figyelmet, többek között elkészí
tette a sükösdi Krisztus Király templom faliképeit. Több mint húsz éve Olasz
országba utazott, hogy ott folytassa és fejezze be képzőművészeti tanulmányait.
Ma is Rómában' él és dolgozik. .

Képei szárnos kiállításon szerepeltek Olaszországban, a Német Szövetségí Köz
társaságbán és Amerikában. Nagyobb munkákon dolgozott Amerikában és Olasz
országban. Kemény Zoltán, Schöffer Miklós és Vásárhelyi Viktor mellett ő a
negyedik magyar származású művész, akinek képét őrzik a r6mai modern mű

vészett múzeumban. Magyarországon Jánoshalmánés Budapesten rnutatták be
önáll6 kiállításon alkotásait. Több magyarországi templomban stáció-sorozatának
másolata látható. 1978-ban Kalocsán öt kalocsai festő közös kiállításán huszon
két képpel vett részt.

. Jánoshalmán átnéztem a kiállítás katalógusaít, elolvastam nyilatkozatait, a
róla szóló cikkeket, hangszalagon meghallgattam a vele készített beszélgetéseket.
Külföldön elég sokan és igen elismerően írtak róla. Itthon - éppen a Vigiliában,
még az ötvenes években - Kopp Jenő és Bálint Sándor méltatták, Csanád Béla
egyik szép költeményét (Ars poetica) ajánlotta neki, Tűz Tamás Ot Prokop-képre
címmel írt versciklust.

Mindez azonban puszta tekintélyi érv, s annak, aki megtapasztalni akarja a·
valóságot, és. önálló véleményt akar kialkítani, nem elegendő. Mindenekelőtt azt a
míntegy kétszázötven-háromszáz képet hagytam magamra hatni, amit Jánoshal
mán láttam.' Vállalva a tévedés koclcázatát, hisz Prokop Péter munkásságának csak
töredéke került elém, viszont olyan képekről beszélhetek, amelyeket eredetiben
láttam. '

A változás, az alakulás,a módosulás a tehetség természete. Prokop Péter mű
vészete az ötvenes évek kezdetétől nagy utat tett meg. Még a jánoshalmi, vi-
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szonylag szűkös anyagban is korszakokat lehet megkülönböztetni. Eleinte impresszio
nista tájképekkel, az alföldi .Jskolára" jellemző faluvégi hangulatokkal. tanyai
életképekkel jelentkezik. Korrekt, míves munkák ezek, de majd minden vászon
mögött Iölsejlik' az előkép, a "minta", ahogy azt Tornyai János, Koszta József,
Rudnay Gyula már megcsinálta. Poros falusi utcák, békanyálas libausztatók, fej
kendós falusi kislányok, tisztatekintetű párasztfiúk... Aztán a freskókkal rokon
stílusú képek kerülnek vászonra: széles tagjeltésű alakok, drámai jelenetek, kidül
ledt szernű arcok. Az ábrázolt jE!toenEt, a figurák mozdulata szinte szétteszítí a
nagyméretű képeket, a feladat és a lehetőség disszonanciája érződik a vásznaken.
A külfödi tartózkodás ablakot nyit Prokop művészetén. Beáramlanak műtermé

be az európai művészet hagyományai és az új irányzatok. Talán most kerül fel
színre, és érti meg igazán mestere, Barcsay művészetének rendteremtő tisztaságát
és szigorúságát is. Az impresszionizmus iskoláját már itthon kijárta ; most a
bizánci hagyomanyokhoz kerül közel, és megismerkedik a nagy reneszánsz mes
terekkel. Jó érzékkel tájékozódik a huszadik századi művészetben is, Nem az
absztrakt művészet kísmestereít, felvizezett eredményeit utánozza, hanem a kút
főkhöz fordul: Klee költői szimbolikája,' naiv tisztasága fogja meg, s Picasso
magasrendű vonalkultúráját, formai biztonságát igyekszik elsajátítani. Mai mű

vésznek nem körtnyű a kortárs festészetben tájékozódni. Aki közelhajol hozzá, sok
kal inkább káoszt, mínt világosan fölismerhető irányokat, tiszta stílusáramiatokat
lát. Prokop jó érzékkel igazodik el a festészeti hagyományokban és a kortárs
művészetben. Művészí útja, festői pályája nem a bizonytalan ember kapkodása•.
nem eklekticizmus. Ami értéket megismert, felszívta és "feldol~ozta" a maga szá
mára. Pályáján tudatosan msnt végig az időben, s mindig pontosan érzékelni
tudta a kísérlet és az eredmény viszonyát, különbözőségét,

A stílus változatossága a kifejezőeszközök sokféleségével jár nála együtt. Pro
kop nyugtalan és kereső alkatú festő. Számtalan festő- és rajztechnikai lehetőséget

kipróbál.. Ma freskót fest, holnap ablaküveget tervez, holnapután mozaikképet
komponál. Kedveli a nagy méreteket, a tríptíchont, de biztonsággal szerkeszti
meg a kéttenyérnyi felületet is. Ezerféle anyagot és technikát használ: tust, színes
ceruzát, olajat, papírt, vásznat... Van, amikor gondos ecsetvonásokkal készül a
kép. Máskor végigcsorog a festék a papíron, hagyja az anyagót hatni. Ismét más
kor képkivágásból szerkeszt, rak össze új képet... A számos technikai megoldás.
a kifejezési módok folytonos változtatása ellenére képei mégsem öncélú kísérletek.
Minden alkotásában jelen van a teljességre való törekvés, az egyetlen lehetséges
megoldás igénye. Itt az újszerűség nemcsak egy új lehetőség kipróbálása, esztéti
kai kaland, hanem újabb alkalom az egyetemes értékek bírtokbavételére. Itt a
nyelvi és formai változatosság, a kísérletezés mögül az önmagát kereső művész

arca rajzolódik elénk. .
Két kollázsra különösen szívesen emlékezem. Az egyik latin nyelvű, liturgikus

tartalmú nyomtatott szöveg fölhasználásával készült. A kilencven fokban elfordí
tott papírra, a függőlegesen futó sorokra fekete tussal rajzolta rá a Megfeszített
lábát. Csak a lábfej látszik a nyomtatott papíron, a kép látszólag részlet, mégis
a teljes korpuszt tudja fölidézni. A másik kollázs színes papírból készült kivágás.
Két egymás felé forduló fej és két egymás felé intő kéz. A kép szinte árnykép
szerű egyszerűsége, csak a konturokat hangsúlyozó puritánsága, az ujjak! és az
arc vonalainak megtört szépsége Vajda' Lajos ikonszerű arcképeit juttatta eszembe.

Prokop Jánoshalmán látott képeinek zöme harmincszor negyven, illetve negy
venszer ötven centiméter nagyságú, főként álló alakú kép. Prokop Péter érett
színkultúrával rendelkező festő. Biztos kézzel fogja harmóniába a kontraszt színek
eltérő, azétváló szólamát. Művészetének igazi ereje azonban' nem a színek haszná
latában, hanem a rajz tisztaságában, a vonal gazdagságában van. Pontosabban:
itt nem a rajz van aszíneknek alárendelve, hanem a színek adják a vonalveze
tés kíséretét, hátterét. A vonal a kép dallama. S Prokop művészetének bizton
ságát a dallamkomponálás és nem a hangszerelés adja.

Proköp művészetének ereje a kép grafikus megoldásában van.. s a szín, a folt
csak ennek mintegy kiegészítője. Legjobbak azok a képei, amelyeken festett, szí
nes háttér előtt vonalas megoldású alakok látszanak. Először készít egy többé
-kevésbé egyszínű alapot, s arra helyezi el grafikai mondandőját, Van, amikor
a színes háttérbe belekarcolja a vonalakat, van, amikor az alapra egy új szín
nel viszi föl a konturokat, van, amikor festéket csorgatva ír a papírra. Az ilyen
képek sem nem puszta rajzok, sem nem puszta festmények. Síkszerűségükben is
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van valami pl asztika i hatás. Egyik-mási k grafikai lapja Osze András drót testű
embereire, "szobraira" emlékeztet. Prok op a vonalakkal Iölla zít ja az olajfesték
testess ég ét, könnyűvé, szárnyalóvá teszi a színeket. S a szí nekbe ág ya zott vonalak
kal a lá tvány m ögöttes tartalmaira, a szerkezetre, a törvényre utal, a látható világ
m ög öttí rendre figyelmeztet.

Nem minős íti, de motí v álja a kép ek ér tékét, hogy készítőj ük pap. Tal án innét
é rtehető . ho gy a k épek tém avilága viszonylag sz űk ös, s e körö n belül is ugyan
az a gondola t m ás-más m egfogalmazásban többször visszaté r . Festészetének fő

ihletforrása a Bibli a . A lí raibb jele netek köz ül ke dvelt tém áj a például az An gyali
Üdvözlet, a J ó P ás ztor , a drámaibb helyzetek kö zül pé ldául a téko zló fiú , Júdás
a harminc ezüstgarassal. A drámaiság iránti érzékenységére m uta t, ho gy a ké
peket gyakran ko mponálja k ét alakra : J ézus találko zik anyjáva l, Mária sirat ja J ézust
st b. Emlí tettük, hogy képein ek sok vá ltozata születik. P rokop leggyakra bban va riált

témája a feszület, a szenvedés. A képek tengelyébe állított keresz tjei, kiterj esz
tett karú korpuszai színte beleégetik a n éz őbe a világra irányuló szenvedés ér te l
mét, az áldozat szüks égess égét, a megváltotts ág élményét. Szenved ésábrázolásában
míndig ott van a remény : a megváltás lehetősége. A világ kú szaság án n ála átü t
a tiszta Krisztus-arc.

Azt mondtuk : ez a festészet néhány téma variáci ója . De ezt a "keveset" P ro
kop az élmény ' hitelességével adja. Hatásának fontos eleme, hogy olyan tart al 
makat közvetít. amelyeket m élyen átél, amelyeknek autentikus tolmácsolója lehet.
A pap-festő veszélye: a kényszerűen szűkebbre vont világ. A pap-festő előnye:

olyan tartalmakról adhat hírt, amelyekről csak ő tud beszélni. Prokop P éterre
is hat helyzete, a szűkebbre vont témakör, De szándékoltság nélkül vállalja ha
tárait, sőt abban, ami leginkább sajátja, mélyet és egyed ül állot tu d adn i.

Prokop a bibliai motívumok k özül a legál talánosabbakat variálja. S aki nem
ismeri képeinek bibliai vonatkozása it , te ológiai tartalmait, az is megérez valamit
műv észetének l ényeg éb ől. Festészetének mondandója egyetemes és korszerű, rn ín
denkihez szóló és a mában gyökerező. Azzal , ho gy a szenvedés mot ívum át egyé
ni módon éli át, s a maga módján fogalmazza újra, tudja k őzlend őj ét m ásokhoz
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is szélóvá tenni. A művészettörténet nagy pietai és szenvedésábrázolásaí után is
van helyük, mondandójuk Prokop korpuszainak,stáció-jeleneteinek, kiterjesztett
karú Krisztusainak.

A festő megszabadult a provinciális gondolatoktól, a homályba merült tanyák
tól, a falu végi kacsausztatóktól, a népviseletbe öltöztetett parasztlánykáktól, A
kozmikus embert keresi, aki átélte a Jcívetettséget, megtapasztalta a szenvedés ér
telmét, s hisz megváltottságában. Figuráit aszketikus légkör veszi körül. Különö
sen a szemek és a kezek beszédesek. Képeinek nagy indulati telítettsége van.
Prokop hallgat a belső sugallatra. Kemény, expresszív erejű művész, pasztelt alig
használ. Ugyanaz a gondolat többször visszatér nála, kevés témát sok változat
ban, gazdag szín- és érzésváltozatban fogalmaz meg: Mégsem unalmas, mégsem
üresedik ki festészete, mert lelke van, mert képeit festői szimbolumokká tudja
fejleszteni. Prokop eléri a legtöbbet, amit festő elérhet: nemcsak a néző szemléh
képeit, de képei is nézik az embert.

Prokop festészetének nem elhanyagolható területei a csendéletek, a portrék
és a városképek. Csendéleteit - például a fiókáit etető madár képét - valóban
beszédes "csend", bensőségesség veszi körül. Képein az élettelen tárgyak is meg
elevenednek, lélegeznek. beszélnek. Az arcokat síkszerűen, szemben, vagy fron
tálisan, profilban ábrázolja. A különböző időben keletkezett, de egyaránt kemény,
sőt leleplező önarcképek mellett poétikusan szép és kedves női arcok születnek
rajzasztalán: "porcelánlánykák", "napraforgó kisasszonyok". Róma új és sajátos
városélményt adott a festőnek. Mediterrán fényben fürödnek házai, csupa ragyo
gást árasztanak városképei. De a fényen és ragyogáson, színeken és párán átüt
a Barcsay mestertől tanult szerkezetesség, Egyetlen pontból kiinduló, látszólag
kusza vonalhálózat, az injekcióstűből csorgatott festék adja a házak rajzolatát:
a kép összessége mégis a szükségszerűség, a törvény, a rend hatását kelti.

A festőt nagy belső lobogás fűti. Prokop Péter számolatlanul ontja a képe
ket, vizuális tehetségének megnyilatkozásait. Az ilyen alkatnak míndíg megvan a
veszélye. A termékenység kockázata: a szelekció hiánya, a belső kritika, a váloga
tás elmaradása... Ne tagadjuk, hogy az ösztönösség, a termékenység, a lehető

ség kísértése jelen van Prokop művészetében. Néha festészeten kívüli, másodlagos,
didaktikus elemekkel próbálja segíteni vagy pótolni művészí mondandóját, Pro
kop rengeteget dolgozik. Az önkontroll alkalmankinti zárlatossága míatt előfordul

hat, hogy amit "főművének" mond, talán kevésbé jelentős alkotás, viszont amit
csak tanulmánynak, vázlatnak tekint, fontos és maradandó mű, Az ilyen alkotó
számára kétszeresen fontos a nyilvánosság kontrollja, a kritika, a segítő válogatás.

A Jánoshalmára látogató a bőség és a gazdagság zavarát érzi. A jánoshalmi
anyag gondos rendezésre, válogatásra, bemutatásra szorul. Prokop Péter távol épülő,

de nekünk is szóló müvészete honi megismerésre és a magyar műkrítíka mérle
gelésére vár.

Jegyzet. A Jánoshalmán őrzött képek mellett Prokop Péter további magyarországi mun
kái: Sükösd (freSkó), Bácsszllllős (freskó), Bácsbokod (két oldalfreskó), Dunatetétlen (see
co), Szend (mennyezeti freskók), Hegykő (oldalfreskók). Rómából küldött munkáí.: Mély
kút II. (triptichon oltárkép; keresztkút), Baja-Belváros Szent Rita kápolna (képsorozat a
szent életéből), Kiskőrös plébánia (triptichon oltárkép), Kalocsa érseki palota (kb: száz kép).
Kiállitásra illetve rendezésre váró munkái: Kalocsa városának adományozott ötven kép,
Esztergom prímasí palota és Keresztény Múzeum (kb. háromszáz kép) .

• 11

A 'SZERKESZTÖStG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársaínkat, hogy a jövő
ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra rnunkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségettől. - Kéziratokat nem
órzünk meg és nem küldünk vissza.
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