
Mikor kifordult a Campo dei Fioriról, még egyszer visszanézett, s akkor úgy
rémlett neki, látja, amint a szobor elmozdul talapzatáról, s a boldogságtól reszke
tő levegőben szállni kezd a sátrak és ponyvák fölött, a szölök, banánok, répák és
káposzták üdvrivalgásában. .

Flórián atya kalapját feje búbjára tolta, s búcsúra emelte kezét.
- Isten veled, Giordano testvér! - kuncogott nevetve. - Emlékszel, valamikor

azt mondtad, hogy értesz a nagyotmondáshoz ... Hát akkor, a viszontlátásra! ...

PROKOP PÉTER KÉT KÖNYVE. Az egyik
könyv címe: Keresztúton. A szerzö költöket vá
lasztott munkatársakul: Békés Gellért, Csanádi
Béla, Tűz Tamás és Szabó Ferenc egy-egy igen
szép verse zárja a 19 grafikát. A másik könyv cí
me: Uram, irgalmazz, Ebben 46 színezett grafika
van, Szabó Ferenc 46 kísérő négysorosával. Be
vezetőként a festö is ír: "Pár szó clözményül" és
"A rajzoló hangja" címü írásaiban markáns meg
jelenítő erővel rögzíti müvészi álláspontját - "A
festő képet fest, a képráma belső törvényei sze
rint ... A legfönségesebb vallási dogma se emel
müvészetté" -, és leszögezi hitét - "A méltó ke
resztény nemcsak végignézi, járogatja a kereszt
utat, hanem azonosul Jézussal ... ". Félreért
hetetlen szavak. Annak szavai, aki megértette,
hogy igaz művészi és hitbeli magatartás csak
akkor eshet egybe, ha az alkotó ember müvé
ben megalkuvás nélkül és alázatosan kitart az
egyedül neki adott érzés- és látásmódban. hogy
ez kinek tetszik, kinek nem, mellékes. Külsö
kényszerek elfogadása csakis csorbíthatja a mű

vek eredetiséget, épségét, tehát igaz-sagát. Jézus
Krisztus, aki maga a Szabadság, nem neheztel
azokra, akik ragaszkodnak szabadságükhoz. A
szerzö írásaiban szenvedélyes, feszült hangon
sejteti a maga és munkáinak elfogadásáért meg
vívott küzdelmeket.

E 65 képnek nem mindegyike, de a legjava
magas fokon igazolja Prokop Péter húséget sajá
tos, figyelméhez és kifejező erejéhez. Stílusa 
komor játékossággal - szerteágazó, nemegyszer
képenként más és más, de egygyökerű. Nem
csak az áttetsző vagy éppen vonagló alakok, az
érintő vagy éppen mélyen a papírba nyomott
tushúzások belső rokonsága mutatja ezt az egy
séget, hanem - F. Varilon szerint lsten egysége
a szerctet mögötti Szcretetböl, a szerctct Szí
véböl süt elő -, főleg a müvck jelentésében vib
rál, mint azonos höfokú elragadottság. Ez a
láthatatlan s konok kötődés oly erős Prokop Pé
terben, hogy a keze teljes szabadságban - azaz a
legszigorúbb, a maga akarta módon - mozoghat.
Csakis ezzel az azonosulással képes vállalni a
Kifejezhetetlen kifejezését Jézus Krisztus fölül-
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múlhatatlan történetében (ezért nincs köze
Murillo angyaIkáihoz). Szinte keményen - és
egyszerre! nyúl a (kozmikus) Egészért és az (em
beri) Részletert. Ez utóbbiban - önmagáért.
Legjobb képein saját, átvészelt (és fölajánlott)
kínjai. tiltakozásai, megadása és reménye vető

dik (okkal nem ezt írtuk: sugárzik) szét, ugyan
akkor világosan beleillesztve a meghökkentő

vonalak szerkezetébe. Az egészhez való von
zódását a »spirituális magrna- parttalan, mégis
konkrét ábrázolása mutatja, a részletekhez való
vonzódását pedig, hogy nem hajlandó negédes
nek mutatni azt, ami a lényege szerint elbor
zaszt. Ecsetje, tolla alatt az istenemberi valóság
véres és kiszolgáltatott áldozat; az, ami. De vég
kifejlctc is az, ami: villámcsapásszerű dicsőség.

Egyik a másikának fÖltétele, majdhogynem
egyensúlya. Ezért hitelesek - a háttér széles,
cseppekre bomló, erőteljes ecsethúzásainak elő

terében - lebicsaklott fejei, az alakok sovány
törékenysége, a lábtartás finom realitása, általá
ban az érzéki pontosságú, de csontvázra feszülő

testiség. Egyedül a figurák kezei szabadok eb
ben a fájdalomra csavart, sírnivaló árvaságban;
a kezei nem evilágiak, s azért nem lázadnak,
mert lassú, boldog táncukban a lebírhatatlan
föltámadás indázik. A kezei beszélnek, a bohóci
ártatlauságú Királya álmélkodik, Alfája az
Omegatól. Ómegája az Alfától izzik, a vakban a
vakság kiáltozik a virágfej-szemek látásáért. A
Kereszt gyalázatá ban az hever a földön, aki
Gyalázattá lett, s az Új világ-ban, a hihetetlen
méltósággal várakozók közé begördül a Nap,
mely minél lassúbb, annál hatalmasabb s minél
nérnább, annál félelmesebb. S végül a Visio
Beali/ica már-már ütésszerüen zárja a képek
sorát. Ahogya színek kikényszerítik a képet.
úgy kényszeríti ki a látás a - sejthetően Ve·
ronika-kendőn - ezeket a szemeket. Sürüfényü,
kék szemek tekintenek ránk e képről, a Főltá

madott bizonyosságától erős, éltető, áttekintő,

kikerekedett, felejthetetlen szemei.
(Róma, 1983)
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