
A Vigilia beszélgetése

Prokop Péterrel

- Róma, Szent István ház. Karácsony és újév között ünnepi a hangulat. Halott fesM
üzenetével közelítek a Rómában é16, de már itthon is nagyhírú, múvei révén temploma
inkban, gyújteményeinkben méltó otthonra taldló múvészhez. Barcsay Jen6t61 hallottam
nem egyszer nevét. Akik ismertek a mestert tudják, ritkán dicsért. De akit dicséretre
me1tónak taldlt, azért - bárha természetétól félénk ember volt - minden körülmények
között kiállt. Pap-fesMt diákként védeni életveszélyes lehetett, ut6bb feltúnó figyelemmel
lásérni a külföldre távozottat, szintén erkölcsi tettnek saiműott. Akit Barcsay imígyen
védett-dicsért, aztmeg kell ismerni. A mester haldldnak éve1Jen taldlkozhattunk. Az akkor
hetven éves tanítvány megrendült emle1cezó írásával fogad. Eztolvassa elóször magnóra,
mintmindkettójüket meghatározó szaveget, azakkor befejezéshez közeledó Fügefám alól
cimű köteteöe szdnt kiegészíttést. Címe: Barcsaynál. Az akkor felolvasott majd tovább
finomodik a megjelenó könyvben.

- Belon Gellért biztatott gyakorta: Barcsay vár! Nem hittem neki. Miért ér
dekelné negyven év előtti tanítványa? Ot, az óriást, aki azóta kiteljesedvén az
Olümposzort bírja váltott helyét?

Unszolásának végül mégiscsak engedve, bejelentkeztem az öreg mesterhez.
Repülővel érkezésem napján ismerósömnek már reggel telefonált: jövök-e és
mikor? Okvetlen számít rám. Nyugtalankodott, hogy szokásos sziesztája ma
biztosan nem sikerül, jaj, nehogyelaludja bekopogásom.

Izgult volna miattam? Az ő helyében én tolakodásnak vélném zavargásomat.
Vergódtem, mint ablakon a dongó, bántott okvetetlenkedésem. Félni kezdtem,
mint mindig, ha nem vagyok biztos a dolgomban. Visszafordulhatnékom tá
madt.

Remegtem, ahogy megöleltük egymást. Reszketett ő is, de joga volt hozzá: a
kora, bizonytalan térde, és látási zavarai mentették.

csak lassanként, a vizit vége felé bizonyosodott meg bennem, hogy én voltam
a főszereplő. Nehogy nagyképúnek lássanak: természetesen nem mint festő. A
befutott, elrendezódötten érett professzor, aki mint alkimista az utolsó porcikáig
kinyomozta és beérielte pályafutását - ne értsenek félre - föléje nem kereked
hetnék.

Más pluszom volt a mérleg serpenyőjén.Ó az ősi varázsló mesterségbőlcsak
egy ágat folytatott: a bölényrajzol6ét. De én, a pap, kettős porciót örököltem. Ó
csak egyet, én egy meg egyet. Erre a másodikra volt kiváncsi belőlem.

Az utolsó képei nagy, fekete mezők, fehér kis ablakkal. Olyan, mint a nyila
dék végén a kék az erdő mélyén, amelyen bekandikál a négyszögletű ég. A
befejezés előtti rányitás a mögül rejtőző titokra, mely feleletért kiált. A fehérke
négyzeten át odalesni vágyik, lehet, hogy csak tudat alatt, amire nem sok ideje

523



volt, hogy foglalkozzon vele. Abban reménykedett, hogy én, a varázslóból dup
lán birtokló, többet árolkodhatok a bizonytalanról.

Mint művészete:világosra megoldott, puritán, lényegremen6, retorikamentes
hite volt. Biztos sejtés, mint anatómia-rajzainak egzaktsága mögött a bizánci
érzés. A Teremt6 és alkotása képletéb61 a bizonyíték neki vitathatatlan. Egyszer
fölkiáltott, hogy nekem argumentáljon: kell ott mögötte az a Valaki!

Elsírta magát, mint az agg Simeon, aki befejezte küldetését. Bánkódásféle is
volt hanyagolásaiért, mintha bocsánatot várna botlásaiért.

Vigasztaltam: a művész akkor vétkezik, ha rossz műveket alkot. A fanatikus,
dolgos, pihenés nélküli kereső az Alkotó nevében bogozza a világ rejtjeleit. A
képsík szabályait kutató az örök törvények között motoz.

Szorongatta kezemet az öreg mester, biztatásomat várta, mint a haldokló.
Többnek tartott magánál, hírnököt látott bennem odaátról. Bemondtam hát neki
a legnagyobbnak tartott adumat Istennek kedvencei a szentek és a művészek,

akik közé, ha valaki, te Jen6 bácsi igazán odatartozol.
Hálálkodni kezdett, és megtörölte szemét a könnyekt61.
Mikor a kockológiát s az izmok izüléseit tanította, nem sejtettem ezt a hely

cserét én biztattam ót, aki számyaimat nyitogatta egy emberölt6 elótt. A nagy
vallott nekem nem hivatalos és sablonos formák szerint. Megértettük egymást
a szava fölhangjain át. Elhittem már, hogy várakozva várt.

Könyörgött, hogy holnap is ott legyek szentendrei kiállítása megnyitóján. Az
atya hívta a gyermeket, hogy hóna alá nyúljon és támogassa őt.,

, Másnap, a nagy nyüzsgésben restelltem volna terhére lenni. Ugysem férhet
tem volna hozzá. csak okvetetlenkedjem? Elmaradtam. Pedig várt rám. Maga
mellett üresen' tartott fönn egy széket, senkinek sem engedte, hogy beleü1jön:
mert jövök én, akit szívesen lát bebiztosított jobbján.

Halála után is örökké szégyenlem mulasztásomat.
Ud.: A Kerepesi temetőben kívánságára paptemetésben részesült.
Ezt csakis én mondhattarn el, beleadtam a szívemet. Szakmailag persze má

sok sokkal jobban és mélyebben fölbogozták az életművét.

- A kései Barcsay-múvek keletkezésének szemtanúja lehettem. E1s6 agyérgÖTCse után,
ami éppen Swnosújvárra érkezésekor, autóutunk végén érte, gyógyultan hazatérve,
Szentendrén kezdett hoXlJi újra az alkotáshoz. Az elsó képet hosszan alakítva nehezen
jutott el a végs6, leszúrt sorozatnak a kifejezési formájához, a többi azután gyorsan
született, élvezettel dolgozott.

- Szövegemben is elejtettem a szót: alkimista volt. A kép bels6 törvényeinek
titkait kutatta. Végigment egy úton és eljutott saját kozmoszának utolsó törvé
nyéig, ami után már nincs tovább. Akár szentről,akár művészr61 van szö, útja
végén eljut a ponthoz, ahol nagyközönség, de még követ6k, utódok sem érthe
tik, nem tudják átélni. Barcsay is eljutott a pontig, ami számára befejezés volt.
Kísérteties Szent lAjos király hídja-beli személyiség: befejezett mindent, tovább
nem tudott volna lépni, ezért talán - véleményem szerint - a halál megváltás
lett számára. Szeretett volna még dolgozni, de sírt, panaszkodott, hogy reszket
a vászon előtt. Nem tudott volna már mit csinálni, legföljebb visszatérni el6z6
korszakához. Más nem utánozhatja, de neki joga volt ide eljutni. Ha én most
így kezdeném, vagy ebben folyta~, az számomra a halál lenne. Mindenkinek
saját kozmoszát kell fölépítenie. En a magam útján egészen máshová fogok
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végül elérni, még nem tudom, ~k~vá.Minden igazi festő holtáig változik,
mínt ahogya művészettörténetis Ó változás: nem fejl6dés, csakis változás.

- Szerinted hollehet helye a fesMk világában?
- Az út, amelyen elindult, nem találmánya, a tizes-huszas évek között már

elkezdték Európában, a konstruktív művészet egyfajta korszellem, tíz-húsz év
alatt kivirágzott fest6i irányzat. Erejét abban látom, hogy elindult, és a magáénak
vállalt mechanikai képletet, geometriai szerkezetet az ő tiszta, ártatlan, gyermek
ded lelkével töltötte föl. Ez teszi mégis naggyá, egyénivé, egyedülállóvá a konst
ruktív művészek között. Minden festő, még a legnagyobb is csak egy-egy tég
ladarabot tudott hozzáadni az el6deihez: Barcsay hozzáadta a konstruktív mű

vészethez a maga nagy egyéniségét, ebben áll nagysága. Otthon biztosan az öt
legnagyobb művész közé tartozik véleményem szerint. Külföldön magyaroknak
nehéz betörni, talán Csontváry volt az egyetlen, aki Brüsszelben, a viIágkiálIítá
son áttörte a falat. Mi kevesen vagyunk, nem tudunk olyan propagandát kifej
teni önmagunknak, mint más nemzetek sok pénzzel, nagy lehet6ségekkel, sok
milliós népükkel. Mindenesetre jóval nagyobbnak tartom, mint Vasarelyt, aki
bár jó iparművész, de belőle hiányolni vélem az egész embert. Barcsay anató
miai rajzaiban, melyek a bizánci művészet mélységével vetekszenek, vagy nagy
mozaikjaiban s konstruktív rajzaiban és festményeiben is egész emberségét be
tudta vinni konstruktív, leegyszerűsített, lényegre törő és azt sikerrel el is érő

művészetébe.

- Akadémista korodból mire emlékszel, milyen volt a kapcsolatotok?
- Az akadémián úgy hívtuk csak: kockolögia, a térmértant és az anatómiát

tanította. ott visszahúzódón, nagyon szerényen viselkedtem, tanáraimmal sem
kerestem kapcsolatot. öt nagyon szerettem: mély, tiszta, puritán emberségét.
Néha-néha, amikor odajött korrigálni, megállt rajztáblám mögött, láttam, hogy
meg van elégedve és értékeli munkámat. De nem hittem, hogy különösebb,be
nyomást tettem volna rá. Azt hittem, rég elfelejtett annyi tanítvány között. Epp
ezért lepett meg, amikor hallottam, elment megnézni első otthoni esztergomi
kiálIításomat, sőt beszélt is róla a Katolikus Szó munkatársának.

- Hadd idézzek Barcsay SZ'JlVfliból: "Ami művészetét illeti: elsőrangú művésznek

tekintem! Kiváló rajlOló és érzékenyen tudja a vonalat használni... Kevesen tudnak a
vonallal úgy élJ!i, úgy bánni, mint Prokop Péter... Ónála ~ rajz ésa szín elég szerencsé
sen találkozik. En 6t fesMnek és rajzolónak is tekintem... Ena képet látom! Biblikus-jel
legű mn egy-ketM, mgy talán több isvan,de nemaz a jellemzl5! Nekem éppen az tetszik,
hogy 61 az élet hatja meg, ésaz élet kényszeríti a festésre, hogyaz érzéseit az 6 sajátos
eszközeivel kifejezze." De magam is j61 emlékszem, többször dicsérve emlegetett megje
gyez:oe, hogy védenie kellett, mert tönkre akartak tenni.

- Abban az időben valószínű, hogy nagy támadás elől menekültem. A jelei
már látszottak: erősen vonalas diáktársa!< a folyosón el-elkaptak, magyaráztak.
Én nem azért mentem az akadémiéra. hogy politizáljak, a művészetnek akartam
élni: visszahúzódó, velük nem tör6dőmagatartásom biztosan bántotta öket, Sze..
rencsémre, amit akkor kegyetlen csapásnak véltem, hatóságom, fél évvel a dip
loma előtt hazarendelt I<alocsára. A kalocsai tanítóképző kikerült az egyház
kezéb61, ott nem 1ehettem volna többé rajztanár, így fölöslegessé vált, hogy az
akadémiát befejezzem. Az öregúr belülr6lláthatta a dolgokat, és tudtomon kívül
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hátam mögött védett. Pedig abban az időben ha valaki védett valakit, abból is
baja szánnazhatott.

- Mi történt veled az akadémia után?
- Lelkipásztori beosztásba helyeztek, mint káplán, hittant tanítottam; délutá-

nonként vagy szabadidőmben folytattam, ami félbeszakadt gyerekek szobám
ban modellt ültek.

- Kalocsán? .
- Mélykúton. Ez tartott ötvenhétig, amikor is Jugoszlávián keresztül Itáliába

jöttem. Azóta egészen megváltoztam. Volt, aki a kalocsai kanonokházban elhe
lyezett állandó kiállitásomat látva megjegyezte, hogyan züllhetett le valaki
ennyire, aki jól festett fiatal korában. Hát attól a világtól egészen elszakadtam,
dehát azt hiszem, ez logikus is. Picasso, amikor tizenöt éves korában megcsinál
ta, amit a nagyok, nem folytathatta ugyanezt még hetven vagy nyolcvan évig.
Az igazi művész holtáig megy tovább és előbbre. Modellt már nem használok,
zavarna, inkább belső vízióimat vetítem ki. Impresszionista és expresszionista
- ez a két nagy emberi magatartás a világgal szemben, az első nézi a világot
és azt lefesti, a másik inkább magába néz, és a magában lévő tényeket fejezi ki,
kölcsönkéri a természettól az adatokat, amik a kifejezéshez szükségesek. Most
már inkább behúnyom szememet a világ előtt, és ami bennem van, azt pr6bá
lom minél hatékonyabban kifejezni, eltúlozva a figurákat, alakokat, színeket,
hogy harsogó, kontrasztos, a kifejezés minél erősebb legyen.

- Ha otthon maradsz?
- Az út, aminek otthon végére jutottam, nem tudom hova fejlődött volna.

Idejöttem, és itt kinyílott előttem az egész világ. Ha Párizst nagyobb központnak
mondják vagy New Yorkot még annál is nagyobbnak tartják, azért mélységben
Róma mégiscsak Róma.

- Kinti élményeid?
- A legnagyobb: Michelangelo. Magam is freskósnak indultam, bár ha most

kezdeném, másként csinálnám. Másik élményem Párizsban egy szőnyegkiálli

tás: a színek reveládót jelentettek, még most is bennem élnek. Majd egy gyer
mekrajz-kiállítás, itt, Rómában: szintén a színek és az expresszív erő ragadott
meg.

Szellemi atyámnak Kleet tartom. Nem úgy, mintha utánoznám. A tanítványai
őt Jóistenkének hívták, emberi mélysége és jósága okán. Amikor először kérdez
ték, hallottam-e róla, csak hümmögtem, mert valójában nem ismertem. Utána
néztem, de csak amikor másodszor lapoztam végig, azóta fedeztem fel a magam
számára: őt tartom századunk legnagyobb festőjének. Korszakok múlva, ha va
laki évezredünket jellemzi, talán Michelangelót említhetné első, Picassot máso
dik helyen, ők foglalják össze korszakunkat. Emberi értékei miatt én azonban
Kleere szavazok.

- A középkorban természetes volt, hogy a festő egyben pap is lehet, vagy fordítva.
Ma hogyan vagyezzel?

- Rómában most is él legalább nyolc-tíz papfestő. Főleg szerzetesek. Koráb
ban kollegáimnak nem fért a bögyébe. hogy egyszerre vagyok pap és festő.
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Bennem a kett6 annyira ötvöz6dik, hogy az egyik nélkül a másik nem is létez
hetne. Valaki meghívott apostolának, hogy beszéljek róla, és mint művész is ezt
csinálom, csak nem szavakkal, hanem ecsettel prédikálok. Ma talán már elfo
gadják, hogy a papfest6 lehet apostol. Fra Angelico halála után, még ma is,
szavak nélkül, itthagyott ecsetvonásaival prédikál japánoknak és mohamedá
noknak is. Ma, amikor a betű vízözönnel fenyeget, a vallás titkaihoz tán köze
lebb visznek a művészek. Amit már kimondani sem lehet, de idegeinkben vib
rál, azt elárulkodják a szobrok és a festmények. A művész az alkotó Isten ma
saként - ezért kedveli - olyan ajtókat nyitogat, amelyekhez csak neki van
kulcsa.A bizánd festőúgy megfestette a Madonnát, hogy az már arcán hordozta
a legutolsó Mária-dogmákat is, a Gyennekben már benne van a szíveket-veséket
~gáló és uralkodó Pantokrátor.

Ertékelem és szeretem is az absztrakt művészetet. Magam is kacérkodtam
velük, de végül is szerencsémnek tartom, hogy a kimondási igény, a tanítani
~ás megvédett attól, hogy elcsússzak egy ilyen elvont, érthetetlen világ felé.
En mindig kimondok valamit.

- És II tematikus festészett61 hogyan különíted el magadat?
- Plakátokat, meg olyat, amit azért fest valaki, hogy csak mozogjon a keze,

nem festek. Csak az témám, ami belülről izgat, lelkem mélyéból fakad föl. A
biblikus vagy vallási témák nekem idegeimben vannak, én nem is tudok másról
festeni, mert ez az életem. Az arte sacra művelőjének nagy buktatója, ha tema
tikus festővé romlik, illusztrátorrá. Az igazi művész elsőrangú feladata: "hogyan
mondjam ki" a témát? A tematikus festő beleunhat mesterségébe, de az anya
gával viaskodónak újra és újra öröm tizenöt-húszféleképpen megoldani ugyan
azt. A tematikus mappáját tíz rajz után becsukjuk, de a játékosétegyre nagyobb
izgalommal lapozzuk tovább. Szerencsés technikát kísérleteztem ki, amelyik
nem fojt meg. Olajgrafikának nevezhetem: ebben a szín és rajz egyenlő vetélytár
sak, és a kifejezés hatásának érdekében hol ez, hol az kerül előtérbe. Az egyik
fajta festő csak akkor dolgozik, ha rendelnek nála. Magamat inkább a szenve
délyes hazárdjátékosok között érzem, akik a játékért játszanak. Akkor örülök
jobban, ha nincs megbízatásom, mert a magam kedvére fúrhatok-faraghatok.
VaIamiból meg kellett élnem, - de ha megvolt az elég, szívesebben raktároztam
a képeimet. (Mivel van elég, egy-egy gyűjteményt el is küldtem Kalocsára, szü
16városomnak és Esztergomba.) A vallást el lehet édeskésíteni, sekélyesíteni, a
festőr\ek is vigyáznia kell, hogy állandó kereséssel színvonalon tartsa magát,
kiszabaduljon a felszínes illusztráció nívójából. A festőnek emelnie kell, nem
pedig visszasüllyedni a rossz közértesbe.

Vannak olyan témáirn, amiket ha hússzor megfestek, akkor sem elég. Matisse
például többször is megrajzolta a modellt, és közben jutott el a végső, tiszta,
legtöményebb gondolatáig. Láttam egy rajzkiállításon: Michelangelo is egy-egy
szobrához rengeteg vázlatot csinált, a giccsektől kezdve az önellentmondásos
rajzokig rnindent próbált, aztán a végén a nagy műben összeforrasztotta rajzos
keresgéléseit. En is többször megrajzolom témáimat, persze jó lenne ezeket
összeönteni, de így is érdekes, mert mindegyik képnek megvan a maga külön
leges íze meg zamata.
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- Egykitanó o1Jlsz költó ésmafordz'tó barátnónk, K6szegi Márta elvittfeleségem oly
sokszor segz1ő szentjének, Ritának szülóhelyére. Te is megfestetted, 501'OZQtban, látomá
sodat róla. Es jártál Cascia'ban is. A tárgyi világ hatott a képekre?

- Régebben festettem azt a sorozatot. Az akkori bajai plébános a templom
belép6fülkéjében.kis Szent Rita-kápolnát készült fölállítani, és kint járván Itáli
ában, megkért, fessem meg a szent életét. TIZenhárom képben készítettem el, a
sorozat abból a korszakomból való, amikor még tudtam festeni...

- rendelésre?
- nem éppen rendelésre, de kérésre. Hanninc év után megnézve. magam

is elcsodálkoztam, hogy ezt ilyen finom átéléssel meg tudtam akkor csinálni.
Hasznos lenne kis könyvben kiadni a hívek számára, hogy elvihessék magukkal
emlékeztet6ül.

- És Cascia?
- Egy barátom lakott ott. Tóth László, magyart tanított olasz egyetemen.

Beleszerelmesedett Itáliába, itt is maradt. Casciában - mivel valamilyen okból
6 is megkedvelte Szent Ritát - egy hegyi patak mellett, ahol pisztrángok ug
rálnak a vízből, épített magának magyar tanyat, Szerette a fákat, gyümölcsöst,
sz616t, házát körülvette hazai emlékekkel. Oregségére oda akart költözni, de
mire aztán élvezhette volna, szegény szájrákban meghalt. Inkább 6miatta men
tem oda. A hely nincs igazán kapcsolatban a képekkel. A szenteknél inkább
elképzelem magamnak, hogy milyenek is lehettek.

- Pap és festő. Melyik akartál elóbb lenni?
- Papnak indultam és növendék koromban a nyaraimat már festéssel töltöt-

tem. De gyermekkoromban szenvedélyes rajzoló voltam. Elemi iskolai tanítóm
6rizte is rajzaimat, később mindig el akarta cserélni valamelyik újabb munkámra.
Közben, amikor a gimnáziumban megszűnt a rajz, énbennem is elaludt a vágy.

- Hol jártál gimnáziumba?
- Kalocsán a jezsuitáknál. Majd a teológia elvégzése után vidéki káplán

lettem, három évig, Dunapatajon és Kecelen. Ott, az egyszeru faluban szerettem
a gyerekeket, szívesen is gondolok vissza az iskolára. Láttam, a gyerekeknek is
tetszik, amit tanítok. De végül mégsem találtam helyemet. Keres6 típus vagyok
és tanuló: föltámadt bennem újból a régi, alvó szenvedély, és nagynehezen
ugyan, de sikerült följutnom az akadémiára. Attól kezdve a kett6...

- Nem inkább három? Hiszen írsz is, hdrom könyved is megjelent: Római évek,
Kavicsdobáló, ésa Fügefám alól.

- Nem gondoltam,,hogy írni is fogok valaha. Egy Németországban megje
lenő katolikus lap, az Eletünk kért, hogy írjak római élményeimről havonként
egy-egy cikket. Most két szerelmem van, a festés és az írás, ha az egyiket csiná
lom, akkor eszembe se jut a másik. Az a kérdés, mivel kezdem el a napot. Ha
írni kezdek, akkor egész nap írok, ha festek, akkor egész nap festek.

- És a prédikálás?
- TIzennyolc évig én voltam a Szent István ház lelki vezetője, apácák plébá-

nosa, sok beszédemet leírtam, műgonddal és figyelemmel szerkesztettem. Olyat
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sose mondtam, ami engeI)l magamat nem hatott meg, beszédbe csak azt fogom,
ami engem is megihlet. Es akkor azt úgy adom vissza, hogy azokat is megih
lesse, akik hallgatják. Borzasztó a kedvetlenül elmondott szónoklat, - ellenke
zője az átélt, meggyőződéses kedvvel előadott közlés.

- Példaképed?
- A szentek között Szent Ferenc a minden számomra. Olyan zseni, mint

Michelangelo. Az átélésnek a mélységét, ahova Szent Ferenc eljutott a keresz
ténységben, nem érzem olyan tisztán senki másnál. Azért lett nagy, mert nem
valamely embert utánzott, hanem Jézus volt az ideálja, senki nem élte meg úgy
Jézust, mint ő, még külsejében, a szakállában, a testi alkatában is. Nagy ember
volt, mert magában létre tudta hozni a tiszta, emberi ártatlanságot. Ezt csodálom
benne, de nem követem, mert ahogy a festőket, a szenteket sem utánozni kell.
Nekem Jézus Krisztus a példaképem, annyiban csodálom az embereket,
amennyiben minél többet merítenek a jézusi eszményből. Ez az emberről vallott
felfogásom. A szentek közül Szent Pétert, Szent Józsefet, Keresztelő Jánost sze
retem különösképpen, de őket is olyan értelemben, ahogyan Jézushoz viszo
nyulnak. Az Evangélium, a Hegyi beszéd, a Nyolc Boldogság fölülmúlhatatlan,
mindig oda kell visszamennünk. De az emberi gyarlóság olyan, hogy szabály
kákba, külsőségekbe keverednek bele, és elfeledkeznek a nagy ideálról, az ősesz

ményről, magáról Jézusról.
Hiszek az emberi géniuszban, ami a teremtés koronája másfél kiló agyvele

jével. A mindenség csak számolási kérdés: hány búzaszem van a zsákban; az
ember nagyobb, mint az egész mindenség, mert az emberi agyvelő minőség, új
világokat teremt és alakít. Legkülönb teremtménye Istennek, aki nem vallhat
csődöt vele. Az ember jóra is hajlik, meg rosszra is, és ha hibázik, az egyetlen
lény, amelyik a hibáiból is tanul, tanulságui használja föl, előre lép ebből is, az
omega pontig, mert végtelen az út. A vallás is tulajdonképpen állandó fejlődés.

Kinyílik mint a rózsa, mindig szépül, mélyül és tökéletesedik.

- És a te személyes helyed?
- Január 7-én születtem. A capricornot úgy szokták ábrázolni, hogy két első

lába fönn a sziklacsúcson, nyaka kinyúlik az úrbe és figyel a kozmoszba. A
csorda pedig őrá. Amit a kozmoszból kihall, azt majd közli a rá figyelőkkel.

Kabdebó Lóránt

Számunk szerz61:

Varga Mátyás bencés szerzetes, egyetemi hallgató, ELTE
Szennay András teológus, ny. pannonhalmi főapát

Tomka Ferenc plébános, a Pázmány Péter Hittudományi Egyetem magántanára
Béres István egyetemi tanársegéd, JATE
Pál József történész, JATE
Kelényi Béla író, muzeológus, Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum
Mucsányi Marianna egyetemi hallgató, ELTE
Molnár Tamás filozófus, egyetemi tanár, New York
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