
A V~GILIA BESZÉLGETÉSE

Prokop Péterrel

1985 tavaszán nagy örömmel és szeretettel köszöntöttük Budapesten a Rómában
élő Prokop Péter pap festőművészt, aki Kalocsa városának ajándékozott képei
egy részéből rendezett állandó kiállításának megnyitására hosszú évek után elő

ször látogatott haza. A művész Kalocsáról indult, s művei döntő részét ajándék
ként szülővárosának, püspökségeknek, egyházi iskoláknak és a Budapesti Mú
vészetbarátok Egyesületének küldte haza; az utóbbi években öt remek múvészi
albumot adott ki, s ma is alkot.

-; Ki hatott önre leginkább indulásában?
- Végéről nézve az elejére, ráfoghatom tanáromra. hogy ő támasztotta ben-

nem a csinálási kedvet. Dicséreteivel egyre fokozta ambíciómat. A négy alsó
gimnáziumban év végén engem tüntetett ki a rajzprémiummal. Jogszokássá vált,
hogy ez csak nekem járhat. De most már azt is látom, hogy könnyű Katát táncba
vinni; azt lehet könnyen lelkesíteni, akiben már ott lappang a parázs. A fújtató
szerepe fontos a lángra lobbantáshoz, de ha nincs mit éleszteni, nem fog szikráz
va pattogni a tűz. Egy kisfiú sündörködik körülöttem. Ugy traktálom, mint mú
vészkollégát, és már ég a tekintete. Ha sorsa jó lesz.hozzá, merem jósolni, hogy
összerakott farakása lángra kap. A megtermékenyülés két pólus egyesülése. Bol
dog az, akinek tehetsége mellé adatott serkentő társ is.

Erdekes, hogy a fölöttünk vitézkedő osztályokból senkire se irigykedtünk. Egy
más között azonban annál inkább vetélkedtünk. A magam szempontjából csak
egy szabófit tartottam veszélyesnek, akivellándzsatörésben eldöntetlen maradt a
viszályunk. Azaz ő lekopott a mezónyről, s ha többet is ért volna nálam, a szor
galmasabbaké marad utoljára a pálma. Rajzosabb volt, én festőibb. S ki tudja,
ahova értem, annál lehet-e valaki még vonalasabb? Valóban örök kíváncsiság
gyötör, ha megmarad, ugyan hova jutott volna? Elnézem a Tiberis partján a pla
tánfák pazarlását, a magok' szétszóródásának túlbiztosítását. Az emberi képes
ségek java része is elkallódásra ítéltetik. Micsoda kár: inkább hagyta volna hi
vatalát másra, arra bárki alkalmas, és lett volna belőle művész, isteni ajándékok
sáfára!

- Ez szinie azt jelenti, hogy aki szépérzékét nem neveli, renyheséggel vétkezik.
- Csak ízlésünk ne öregbülne? Az idős tudósnak hite eltávolodik ifjúsága lel-

kendező naivitásától. Csak az ostobák és az ökrök nem fejlődnek.

- A művész sem álland6sulhat?
- Önálló útra lelni, saját ösvényen járni az itatóhoz, egyéni nyiladék a dzsun-

gelben, azaz eredetiség a művész plusz törekvése. Különben magában véve ez
sem elég. Elmélet, csepűrágás, agyonmagyarázgatás sohasem pótolhatja, amit
Aquinói Tamás így fejez ki: Quod visu placet - ami nézésre tetszetős.

- A keresőnek igazán meglehetnek a kemény pr6batételei.
- A meglelt és biztos hit gőgösénél a tépelődő kereső közelebb lehet Keresett-

jéhez, akit teljességgel soha föl nem foghatunk. A kutató típus mélyebb a prob-
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lémátlannál. A fölényes magabiztosról értetlenül peregnek le a hitetlen kérdé
sei, mert ismeretlenek számára a tévelygés aggodalmai. Becsületesebb a nehéz
ségek mérlegelése, mint a fanatikusnak mással nem törödése, tűzzel-vassalural
kodása.

- Hogy viszonylik egymáshoz az alkotó és akinek alkot?
- A műélvező is ad valamit magából a kiállított tárgyhoz. A haldokló Gallus

drámáját az is fokozza, ha összenézem a márvány ráncaiba rejtőző, tavaszt tün
döklő Vénusz bájaival. Férfinak és nőnek is mást sugall a két eléje-jelenülés.
Végzetes, megoldhatatlan tragédia szimbóluma, ha halálosan beteg vőlegény kül
di üdvözlőlapként a lebukó harcost rá váró menyasszonyának. Már-már regé
nyek tájain járunk. A viszonylagosság kimeríthetetlen változatosságok okozója.
A Szent Pál-bazilika arany félkupoláját nem láthatták olyannak mozaikrakói,
mint mi ma reflektorfényben. Új jelentést adtunk hozzá, amit a szerzők el se
képzeIhettek. A fény jelenlegi fizikai értelmezése is akarva, nem akarva belehat
mostani fantáziánk alakító hiedelemvilágába. Az én egem más, mint Fra Ange
licóé volt.

- Egyszóval a néző is hozzátesz. Alkotótárssá emelkedik?
- A modern műkutató az összehasonlítás lehetősége miatt gazdagabban lát,

mint egy antik görög szobrász. Sőt, a görög márványok is szélesebb körű értéke
lést kapnak azzal, hogy módunkban van mellétenni a kínai porcelánoknak. A
Vatikáni Múzeum legújabban emelt részlege beton- és fekete vasalkatrészekre
helyezi a hófehér torzókat, amelyek így meglepő; szokatlan értelmezést is kap
nak. A letört OITok, hiányzó félarcok, kőelszennyeződések, bármiféle csonkaság
mennyi érdekes varázst adhat a régi, hibátlan faragványhoz. Félezer évvel ké
sőbb minket is szélesebb skálán fognak értelmezni, mint ahogy mi értjük önma
gunkat.

--Mi a műveszerköfes?

- Az igazi művész a maga keretein belül szent is, ami persze megfelelő szavak
behelyezése szerint értelmeződik,és olyasmit jelent, hogy rátalálva ideáljára, azt
konokul és megalkuvás nélkül követi. Van Gogh, Klee angyalian tiszta. Miro
gyermekien ártatlan. A művésznek kevésbé árt az önbizalom hiánya, mint áhítat
nélküli elbizakodottsága. - -

- Igaza lesz-e a károgó jóslatnak: az űrember kinŐ a szépből?

- Meghal a művészet? A kritikusok biztosan, akik kedvenc tételükül rebesge-
tik. Ehhez az emberi természetet is meg kéne változtatni. Soha senki előre nem
képzelhette el, hova fordul a holnap művészete.A tegnapé biztos nem tér vissza,
a jövőének még fogalmazása is tovább fog másulni. Az új sokszor törvényesedett
botrányokon keresztül. Legtöbbször észrevétlenül vedlett le kígyóbőre. A szem
állandóan tágítja ízlése kerítéseit. -

En mégse fejlődésről beszélnék, inkább változásról. A perspektíva fejlődés a
geometriában, de a művész kezében inkább kifejezési forma. Vannak távlattant
használó rossz festők, Cimabue nélküle is jó. Majd ha megszületett az új, tudjuk
megfogalmazni szabályait. Nem a gondolkodó irányít, az csak leszűr.

--Néhányszor felrótták, hogy papi hivatását fölcserélte a festőével. Van miette
lelkiismeretfurdalása? Vagy elaltatta? Hogyan látja: ütközik-e a kettő?

- Először is nem alá- és fölérendelési viszonyról van itt szó. Inkább egymással
karöltve járó "foglalkozásokról". Az emberré tevő ösztöneinket aligha becsmé-
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relhetjük alá. A szép-igény inkább betetőző ajándéka a Teremtőnek. Merészen
hangzik: szinte önmaga fölé dicsőülése az eszes állatnak. A Teremtő is ok nélkül
szépíti égre szivárványát, gyönyörködtet havasainak fenségével, pirosítja a ró
zsaszirmot. Szemünk nemcsak tájékozódásra, hanem a szép örömére is adatott.
A fejlődés vonalán vadnövényeinkbőlkerti tulipánt, egzotikus üvegházakat fej
lesztettünk, bizonyos eszközeinket nem is használatra, hanem dísztányérnak,
faragott tartónak. zománcos vázának helyezzük asztalunkra.

- Ízlésünk nevelése tehát emberi kiteljesedésünk követelménye is? Az örök Szép
ségtól ránk mért feladat?

- Portrét festet magáról a bennszülött király. A festő árnyékot tesz a man
dzsettára, hogy kihozza plasztikusságát. De piszoknak tartja, és tiltakozik ellene
a néger fejedelem, mert ő nem úgy látja a valóságot, ahogy megjelenik előtte, ha
nem, ahogy tudja. A látás nevelődésénekbizonyitéka az egész művészettörténe

lem. Kívánesi kérdés: Mint vélekedett volna Leonardo egy impresszionista fest
ményről? És Uccello a kubizmusról? Milyen jeleket hányt volna magára a néger
varázsló Ravenna mozaik-templomában?

- Gondolat-festőnél,· aki csak a legszükségesebb eszközökre szorítkozik, hogy kö
tődik össze a szellem az anyag megbecsülésével?

- Az anyag-szellem vitában az utóbbié a főség? Pedig a szellem a lebecsült
matérián át közlődik. Még Istent is szeretjük anyagban ábrázolni, antropomorfi
záljuk. A művész áhítatosan tiszteli tuskóját, kőtömbjét, melyből kihámozza ví
zióját. Kifúrészeli a szépmintájú fát, fölragasztja a megpörkölődött furnérle
mezt, nem dobja el a gyűrött nylonzacskót, hanem belekomponálja dada-együt
tesébe. Bizony, ne fitymáljuk Kozmosz kínálta lehetőségeinket, mert azoknak
héján csillan föl a bennük rejtőzködőértelem.

- Talán a varázsl6któl örököltük, hogy a művészeket titokzatos lényeknek tart
juk. Van-e titkuk és mi az?

- A misztikusnál az eltöltött imaórákból, a festőnél az elvégzett munkákból fa
kad. Olyan egyéni megélés ez, ami szavakban nem önthető. A fölgyülemlett ta
pasztalat paragrafusokba nem foglalható. A kíváncsinak is át kell verg6dnie a
szakma kanyargóin, hogy birtokolhassa a titkot, ami nem titok, inkább valami
készség, a zsonglőr ügyessége, amely sok-sok tréning kiteljesülése. Próbálgatás,
színek keverése, vonallényegülés, sokszor kínzó, értelmetlennek látszó vergődés

után ívelődik fölmínt szivárvány. Műteremben léselkedők inkább gondolnak aj
tót fölkattantó varázsszóra, kasszát nyito számösszetételre. Számtalan vásárló el
húz az injekciós tűk polca előtt. Kábítószerre, kórházra gondolhatnak. Nekem
rajzolási lehetőségnekugrott be. Hosszú keresgélés folyamatában: hogyan lehet
ne olaj színek fölé olajjal vonalazni, fölkínálkozik a kis műanyag pumpa. A haj
lam és a hogyan már régen bennem lappangott, csak a szerszám hiányzott. Aki
ben nincs túlzó vonaligény, annak hiába ajánlanám találmányomat. Külsőséges,

át nem érzett utánzóvá válnék. A repülés, bukfenc, kézenállás, labdaütés titkát
mindenki maga fedezi fel maga számára edzés közben. .

A titok hát a titokkeresőben bujkál. Rossz nevelőknek hízeleg, ha növendékeik
modorukat utánozzák. Az igazi pedagógus fölfedezi tanítványából fakadó eredeti
ségét, azt kihozza belőle, a szunnyadó, maga se tudott tehetségét. Tehát fordított
a játék: nem a mögöttem ülő lesi el az én titkomat, hanem én segítek kibontakoz
tatni az övét.

Maróczky Erzsébet
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