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Hétfőn zárult A Hit évében, az olasz–magyar 
kulturális évad keretében rendezett Prokop Pé-
ter-emlékkiállítás, amely 2013. április 4-én nyílt 
meg a Bazilika Lovagtermében. A záróünnepség 
vendége volt az Aracs folyóirat szerkesztősége, 
ugyanis a június 4-én megjelent számban – és 
újításként a laphoz most először csatolt nyolc ol-
dalas mellékletben – Prokop Péter alkotásai lát-
hatók.

(Prokop Péter Kalocsán született 1919-ben. 
Nagyszülei és rokonsága Apatinban és Zombor-
ban élt. A jezsuiták gimnáziumába járt Kalocsán, 
majd 1942-ben pappá szentelték. Közben 1945-
ben beiratkozott a budapesti Képzőművészeti 
Főiskolára, de azt nem fejezhette be. 1957-ben 
a jugoszláv határon át elhagyta az országot, és 
életének negyvenkét évét Rómában élte le, ahol 
elvégezte a Képzőművészeti Akadémiát. 1999-
ben költözött vissza, Budapestre. Mintegy kilenc-
ezerre tehető alkotásainak a száma, számos 
templom freskóját festette. Emellett 18 kötete je-
lent meg.)

A népes közönség részvételével megtartott 
rendezvényt Ferencz Éva Magyar Örökség-díjas 
énekművész éneke indította, majd dr. Bábel Ba-
lázs kalocsa–kecskeméti érsek Prokop Péterre 
emlékezve A szépség isteni tulajdonság címmel 
tartott előadást.

A rendezvény háziasszonya, Prokopp Mária 
művészettörténész, miután köszöntötte az egy-
begyűlteket, elmondta, hogy ez a kiállítás közel 
két hónapig volt nyitva, naponta nyolcszáz és 
ezer között volt azoknak az embereknek a szá-
ma, akik felmentek a kupolába és közben látták 
ezt a kiállítást, és valóban földbe gyökerezett a 
lábuk. Megálltak egy-egy kép előtt, mert, mint az 
érsek atya mondta, ezek a képek megszólítanak. 
Trianon előestéjén vagyunk – folytatta Prokopp 
Mária – három éve ez a nemzeti összetartozás 

napja. Nagyon fontos és előremutató ez a nem-
zeti összetartozás, ami csak akkor lehet, ha is-
merjük egymást. A Délvidék talán sokkal kevés-
bé ismert itt, a mai egyharmad Magyarországon, 
és ezért különösen hálásak vagyunk, hogy az 
Aracs szerkesztősége megkeresett bennünket, 
és ebben a számban több, Prokop Péterről szó-
ló írás jelent meg. Prokopp Mária, miután né-
hány mondattal bemutatta a tizenharmadik év-
folyamában megjelenő Aracs folyóiratot, átadta 
a szót Bata János főszerkesztőnek, aki először 
megköszönte Prokopp Mária segítségét e tema-
tikus szám elkészítésében, amelyben nemcsak 
Prokop Péter képeiből láthatunk ízelítőt, hanem 
nagyszerű írásokat olvashatunk munkásságáról, 
művészetéről (ezek szerzői Prokopp Mária, Sza-
bó Ferenc SJ, Szakolczay Lajos, Erdei Kvasznay 
Éva, Vasadi Péter, Somogyi Győző, Utasi Jenő). 
Bata János a továbbiakban elmondta, hogyan 
hozták létre 2001 tavaszán a dr. Gubás Jenő 
felkérésére összegyűlt értelmiségiek a folyóira-
tot azzal a céllal, hogy tegyenek valamit a dél-
vidéki magyarság megmaradásáért és ott ma-
radásért. A lap a nevét a Szent István alapítású 
Aracs pusztatemplomról kapta. A főszerkesztő 
megemlékezett a lap eszmeiségét megadó első 
felelős szerkesztőjéről, Vajda Gáborról, majd be-
mutatta a szerkesztőség jelenlevő tagjait, Gubás 
Jenőt, a lap szellemi atyját, Utasi Jenő atyát, aki-
nek a segítsége nélkül nem indult volna el a lap 
2001-ben, Gubás Ágota olvasószerkesztőt, aki 
megköszönte Vollnhofer Mária segítségét a lap 
képanyagának elkészítéséhez, Mirnics Károly 
demográfust és a művészeti szerkesztőt, Gyur-
kovics Hunor festőművészt, aki a képválogatás 
szempontjairól beszélt.

Végül a lap egyik szerzője, Szakolczay Lajos 
beszélt Prokop Péterrel való megismerkedésé-
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ről, majd a méltatlan mellőzöttségről, hogy még 
mindig nincs igazán benne a magyar köztudat-
ban sem mint képzőművész, sem mint író, annak 
ellenére, hogy 1997-től a Magyar Írószövetség 
tagja volt.

A rendezvény kezdete előtt a kiállítás fő szer-
vezője, Vollnhofer Mária elmondta, hogy körül-
belül ötven kép szerepelt a kiállításon, de a ki-
állítás félidejében volt képcsere is, így összesen 
nyolcvankét képet láthatott a közönség, és még 

a szentek négyszögét, amelyben huszonhárom 
magyar szent és a Magyarok Nagyasszonyának 
képe volt. Ez a kiállítás befejeződött, de Prokop 
Péter kiállítása halálának 10. évfordulója alkal-
mából a Hit Évében és a magyar–olasz kulturális 
évad keretében Rómában, a Piazza del Popolon 
a Sala Agostinianaban július 3–15-ig lesz Prokop 
Péter kiállítás.

(Magyar Szó, 2013. június 5.)

A folyóirat-bemutatót megtisztelte jelenlétével 
Mádl Dalma asszony is  

(az első sor közepén), jobbján Vollnhofer 
Mária, a kiállítás főszervezője

Ferencz Éva lélekemelő énekfüzére 
kísérte végig a rendezvényt
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Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek 
(balról) méltatta Prokop Péter munkásságát, 

a kiállításról és az Aracs folyóiratról 
Prokopp Mária művészettörténész beszélt

Szakolczay Lajos író, az Aracs 
egyik szerzője a festőművésszel 

való megismerkedéséről szólt


