
Prokop Péter kiállítása elé

Nagyon nehéz dolga van egy botcsinálta műkrítíkusnak, mármint nekem, ha
olyan fest6 kiállítását akarja megnyitni, aki - és Prokop Péter ilyen - egyszerre
tart fenn intim kapcsolatot két múzsával is. Vagyis egyenértékű önkifejezésként
meghódította az irodalmat és eddig publikált 9 könyvében természetszerűleg

igen sok önrefiexió található festészetéről is. Igy tehát - mondhatnók - elírja
az ember el61 a véleményét.

Egyúttal persze sebezhetövé is teszi saját magát az értelmezés számára. Felvet
ugyanis saját, különös sorsának értelmezésével kapcsolatban olyan paradoxo
nokat, amelyek a külső szemlélő számára mégis könnyebben megoldhatóvá
teszik a feloldást, a magyarázatot, mint annak, aki ezt a paradoxont önmagában
megtalálja és papírra veti. Vegyünk egy példát: Cseppkóbarlang című, tavaly Bu
dapesten megjelent könyvében írta meg Prokop Péter talán legizgalmasabb öné
letrajzát. Ebből idéznéki ,,33 éve a mediterrán kultúra éltet. De nem jelenti azt,
hogy hazámtól elidegenedtem, sem azt, hogy beolvadtam. Sót, itt sikerült önál
lóvfl cseperednem."

Ime, itt a paradoxon: nem megmaradni idegenben, hanem igazán felnőni

azzá, aminek született. Tudjuk, hogy 23. életévéig jófonnán ki sem mozdult
szülővárosából,Kalocsáról. Tudjuk, hogy milyen ellenállhatatlan belső kényszer
hajtotta, hogy - már felszentelt papként - festőnek tanuljon, a lehet6 legna
gyobb nehézségek közepette a háború utáni Budapesten. Tudjuk, hogy 1957.
januárjában Jugoszláviánállépte át a határt, hogy Olaszországba juthasson és
újra festőnek tanulhasson. Azóta Rómában él és teremt. Vagyis - a röviden
felidézett életrajzi vázlattal a paradoxon felrobbantásához akartam eljutni 
Rómában vált igazi kalocsaivá.

Ez lehetséges, mert Kalocsa olyan város, ahol lehet igazi rómainak születni.
Nemcsak földrajzilag függ össze Kalocsa és vidéke, az egész solti síkság a Ou
nántúllal, hanem szellemileg is Pannónia kihelyezett előőrse. Gyönyörűséges

barokk főtere. pompás stukk6kkal díszített székesegyháza, kanonoksora, felbe
csülhetetlen könyvritkaságoktól roskadozó könyvtára, kis- és nagyszemináriu
ma, a püspökkert a maga tavacskájával egy olyan elsüllyedt főúri és főpapi

kultúra ránkmaradt ékköve a 18. századból, amely egyértelműen,olasz barokk
mintákat követett, Arkádiát akart varázsolni a Duna mellé. Ami Arkádiát illeti,
az itt több mint szókép: hiszen Patachích érsek, ennek az együttesnek a fő meg
teremt6je tényleg tagja volt a Római Arkádia Akadémiának, latin verseket írt,
egész kis költői udvart tartott maga mellett egy olasz pap vezetésével: a részben
latinul, részben olaszul vezetett napló megmaradt és őrzi azoknak a felhőtlen

irodalmi csevegéseknek a hangulatát, amely ezt a késő humanista kis szellemi
kört jellemezte.

Elhangzott a művész kiállításának megnyitásán a római Palazzo Falconieriben, 1992.április
15-én.
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Patáehich ősi horvát főúri családból származott. Ezeknek a családoknak - a
legnevezetesebb példa a Zrinyieké - magától értetődő hagyomány volt egy
szerre lenni horvátnak, magyarnak és ideálisan rómainak is. Nem csoda hát,
hogy Kalocsát egy ragyogó és szintén római ihletettségű hajdani érseki udvar
mintájára álmodta újra: ez Várdai Pálé volt, a Janus Pannonius-kiadást szerkesz
tó humanista bácsi érseké, akinek reneszánsz kastélyát a török elpusztította, ma
pedig még maradék romjait is szétlövik a jugoszláv néphadsereg egységei. En
nek az egyházmegyének és ennek a szellemiségnek volt és maradt makacsul
újjáteremt6je és őrzője Kalocsa, ez a parányi római sziget a magyar Alföldön.
Nagybátyám, mint bácskai fiú, aki jugoszláv uralom alatt nem járhatott magyar
iskolába, szintén Kalocsán végzett a jezsuitáknál, akárcsak Prokop Péter, aki 
írásai tanúskodnak róla - hajdani tanárait ma már az Olympos magasába emel
ve szemléli. Tudnivaló, hogy ebben a gimnáziumban még a tan6rák közötti
szünetben is úgy viaskodtak egymással a fiúk, hogy az egyik csapat volt a
római, a másik a karthágói. Mégegyszer mondom, merem saját gyermekkori
emlékeirn alapján is mondani: Kalocsán lehetett rómainak születni.

De hogyan lehetett Rómában kalocsaivá érni? Itt a Szent István Házról kell
beszélnünk, amelynek falait vagy 400 Prokop-festmény ékesíti, amely a festő

műhelye, otthona és állandó kiállítóterme. Ez a Ház annak a Szent István által
alapítottzarándokháznak a jogi és szellemi utódja, amelyet a Szent Péter Bazi
lika,sekrestyéjének építése miatt kb. akkor romboltak le, amikor a kal<JCS!Ú mí
ni-Arkádia felépült. Majd midőn később ezt a mini-Arkádiát szovjet és AVH-s
laktanyák csúfították el, miközben börtönt csináltak a kolostorból, szabadtéri
színpadot a püspökkertből. szovjet tiszti lakóházat Katona István, a nagy törté
nész házából, miközben szétdúlták a jezsuita könyvtárat, fiatalkori bűnözők,

ipari tanulók kollégiumává változtatták a szemináriumokat, itt Rómában emig
ráns magyarok egyéni áldozatkészsége és kalocsai iskolanővérek önfeláldozó
szolgálata megteremtette a római magyarok otthonát. Római magyar - mon
dom -;" és ezE;.Il a fogalmon nemcsak azokat értem, akik Rómába szakadtak,
vagy akik az Orök Várost zarándokként keresik fel, hanem a magyarság egy
egészen különleges csoportját, amely létezett, amióta hazánk belépett a keresz
tény államok közösségébe, és amely létezni fog addig, amíg Magyarország lesz.
Ezeknek a római magyaroknak változtatta igazi otthonává Prokop Péter a Szent
Istvan Házat. Igy adta vissza az árkádiai ihletettségű szülöföld ajándékát min
den Arkádiák óshazájának.

Majdnem 100 kiállítása volt már. Nemcsak a Szent István Házat indázta be
festményeivel, mint egy termékeny gyümölcsfa (hogy Tamási Aron jellemzését
idézzem Németh Lászlóról), nemcsak szülővárosánakadományozott műzeum
nyi képet, hanem tucatnyi magyarországi, európai és amerikai városban állított
ki és gazdagította e városok gyűjteményeit. Első kiállítása azonban, még 1957
ben, itt volt, ahol most állunk, a Palazzo Paleonieriben. Köszöntsük tehát a mes
tert, aki egy kiállítás erejéig visszatért e falak közé; köszöntsük annak a remé
nyében, hogy ez a Palota is újra és visszavonhatatlanul része lesz annak a szel
lemi magyar Arkádiának, amelynek otthonául rendeltetett, és amelynek most
már mindig is meg akarjuk tartani.

SZÖrényi László
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