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Fényl�en világít
Prokop Péter Szent László-ábrázolásai

Prokop Péter (1919–2003) a 20. század második felének egyik legjelent�sebb 

magyar fest�m�vésze. Itthon a szakmában még kevéssé ismert, mert alkotó 

éveinek nagyobb részét, 1957–1999 között, Rómában töltötte. Itt, f�képpen az 

1970–80-as években, nagy elismertségnek örvendett.

Prokop Péter Kalocsa szülötte, széles kör� általános m�veltségét a kalocsai 

jezsuiták neves gimnáziumában szerezte. Fels�fokú tanulmányait a kalocsai 

érseki szemináriumban folytatta, ahol mindenekel�tt személyisége elmélyíté-

sén dolgozott. Itt nagy hatással voltak rá Prohászka Ottokár tüzes lelk�, költ�i 

írásai. 1942-ben szentelték pappá. Képz�m�vészi tehetsége már iskoláskora 

el�tt megnyilvánult, és az iskolás években kibontakozott. Káplánként is csak 

eszközként hasznosította m�vészetét a kalocsai egyházmegyében a hitoktatás-

ban és az emberekkel való kapcsolatában. 1945 �szét�l, a háború befejeztével 

az érseke küldte el a budapesti Képz�m�vészeti F�iskolára. A monumentális 

festészeti osztályra iratkozott be, mivel hivatást érzett a katolikus egyház temp-

lomainak képz�m�vészeti megújítására. Aba Novák Vilmos m�vészete konkrét 

útmutatást jelentett számára. �vele sajnos már nem találkozhatott a f�isko-

lán, mert 1941-ben meghalt. Katedráját Kontuly Béla vette át. � volt Prokop 

Péter els� mestere az Akadémián, de �t is, mint sokan másokat, 1947-ben a 

kommunista politika eltávolította. Helyét Kmetty János vette át. Prokop továb-

bi mesterei Barcsay Jen�, Ferenczy Béni, Elekfy Jen� és Dénes Jen� voltak. 

1949-ben, a diploma el�tt fél évvel a kalocsai érsek visszahívta a f�iskoláról, 

mivel a kalocsai érseki tanítóképz�t is államosította a kommunista kormány, 

s  így nem volt már szüksége az egyházmegyének fest�m�vész tanárra. A  f�-

iskolán Barcsay mester egyéniségét és m�vészetét tisztelte leginkább, aki 

kés�bb barátságába is fogadta. A f�iskolán, a tanároknál is mélyebb élményt 

jelentettek számára a folyosón látható Csontváry Kosztka Tivadar-képek – a 

Mária kútja, a  Zarándoklás a Cédrushoz és a többiek  –, amelyeket Gerlóczy 

Gedeon gy�jteményéb�l éppen azokban az években restaurált Dénes Jen� ta-

nár. Csontváry mágikus világképe, prófétai látomása, expresszív m�vészi ereje, 

amellyel meg kívánta változtatni a világot, nagy revelációt jelentett Prokop Péter 

számára. Ez az élmény folytatódott, feler�södött 1959-ban Brüsszelben, a vi-

lágkiállításon „A modern m�vészet 50 éve” cím� tárlaton, ahol a nagy honfi társ 

nemzetközi bemutatkozásán tanúja lehetett a m�vész alkotásai iránt megnyil-

vánuló egyetemes csodálatnak. Ekkor vetette papírra a jeles Csontváry-tanul-

mányát, amelyet majd 1985-ben Kardos Klára tesz közzé, a Teremt� dicsérete 

cím�, Eisenstadtban megjelent kötetében. Ebben olvassuk: „� megragadja a 

természet mögött settenked� világértelmet. A Cédrus képtere a világminden-

séggé szélesül. Roppant dinamikával tör fölfelé az ikerfa id�tlen monumenta-

litássá. Ágaiból föltartóztathatatlanul árad szét az energia. Diadalmas életer�. 

Nagyobb a hegyeknél. Mögéje törpül a Libanon havas hegylánca. Háromszög 

koronája id�n és téren túli rend. Az összeölelkez� két törzs a lombban ül� 
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madárral a hármasságból fakadó egység. Történés nélküli örök létezés. Ez a 

cédrus él. Lélegzik. A kozmoszból elénk lép�, megelevenedett kinyilatkozta-

tás. Én vagyok, aki vagyok. Az Abszolútum.”1

E néhány sor bepillantást enged Prokop Péter m�vészi hitvallásába. A m�-

vész az Abszolútum, az Isten világának megjelenítésére törekszik. A m�vében 

az Isten diadalmas életerejét igyekszik megsejtetni… A m�vész teremt! A m�-

vészi alkotás élettel teli! Az ábrázolt él a képen, és sugárzik! Erre törekedett 

Prokop Péter egész életében, minden alkotásán.

A következ�kben tekintsük meg Prokop Péter néhány Szent László-ábrázo-

lását, hogy hogyan valósult meg bennük a m�vész célkit�zése.

Prokop Péter egyik legkorábbi, ma is látható, monumentális Szent László 

ábrázolása a Komárom megyei Szend – ma Szákszend – községben, az Ester-

házy József által építtetett jeles barokk templom mennyezetét ékesíti (1. kép). 

A kép a templom 1955-ben készült boltozati freskó-sorozatának része. A m�-

vészt Prokop költ� barátja, T�z Tamás (1916–92) – eredeti nevén Makkó La-

jos – hívta meg a Kalocsától távoli, dunántúli községbe, ahol 1949–1957 között 

� volt a plébános. T�z Tamás elragadtatva látta Prokop Péternek az 1950-ben 

készült freskóit a Baja közeli Sükösdön, amelyeket Prokop egykori tanára, Be-

lon Gellért, az akkori plébános – kés�bbi püspök – megbízásából készített. Ezt 

a freskó-együttest a kortárs m�vészeti kritika tekintélye, Dr. Kopp Jen�, a F�-

városi Képtár igazgatója a legnagyobb elismerésben részesítette. „Aba Novák 

Vilmos 1935. évi jászszentandrási freskója óta nem hangzott fel az egyházm�-

vészetünkben ilyen �szinte, új, friss hang” – írta.2

Prokop Péter m�vészetének meghatározó vonása az �szinte, mély hit, 

amely fényl�en világít a képeib�l! „A földöntúli lét fenségét és erejét a színek 

ragyogásával, a kompozíció dinamikus erejével érzékelteti” – folytatta a jel-

lemzést Kopp Jen� 1951-ben. S  ez a meghatározás érvényes Prokop Szent 

László-ábrázolására is a szendi templomban. A  barokk csehsüveg boltozat 

kerek mezejét hat cikkelyre osztotta, és ezekben jelenítette meg a legkorábbi, 

legfontosabb magyar szenteket: Istvánt-Imrét, Lászlót, Gellért püspököt és 

Szent Erzsébetet a Magyarok Nagyasszonya körül. Szent László, a minden csa-

tában gy�ztes hadvezér, István és Imre párosát követi a körlap függ�leges ten-

gelyében, kiemelt helyen. � diadalmas, országunkat megszilárdító, lehetetlent 

nem ismer�, igazságos ember, aki tudott megbocsátani, de tudott büntetni is. 

Példa minden kor embere el�tt. A szendi freskón szembefordulva áll el�ttünk, 

mint aki éppen hazatért a gy�ztes csatából (2. kép). Jobbjában tartott bárdját 

a földre támasztja, a lába mellé, míg a baljában magasra tartott pallosa arany 

markolatával Krisztus keresztjét idézi, amely gy�zelemre segítette. A  pallos 

pengéje vakító fehéren fénylik. Függ�leges vonala megismétli, hangsúlyozza 

a ruháját ékesít� hatalmas kereszt ugyancsak fényl� fehér vonalát. Ezek a kép 

biztos szerkezetét képez� formák egyúttal László határozott, fényl�, egyenes 

jellemét sugározzák felénk. Mindezt a piros katonaköpeny dinamikus lobogá-

sa emeli ki. László tekintete mélyen emberi, sötét haja és szakálla fi atal korát 

1 Prokop Péter Csontváry: Zarándoklás a Cédrushoz cím� tanulmányát közöltem a Prokop 

Péter fest�m	vész (1919–2003) cím� monográfi ámban. Szeged, 2003, 110–112.
2 Dr. Kopp Jen�, Vigilia, 1951. február
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jelzi. Páncélsisakját keskeny aranykorona szegélyezi, amelyet vitézségével 

érdemelt ki.

Prokop Péter 1957. január 6-án, az 56. októberi forradalmat vérbe fojtó 

szovjet rémuralom kezdeti eseményei láttán, és Belon Gellért biztatására átlépi 

a magyar–jugoszláv határt. Márciusban már Rómában van, a Magyar Akadémia 

Via Giulia 1. épületében, amely akkor teljesen a Pápai Magyar Intézet haszná-

latában volt. Itt szeretettel fogadta Zágon József rektor, a világ menekültjeinek 

vatikáni megbízottja, és Mester István pápai prelátus, az intézet igazgatóhe-

lyettese. Segítségükkel beiratkozhatott a római Accademia delle Belle Arti fest� 

szakára. Itt Cipriano E. Oppo neves olasz fest�m�vész lett a mestere.

1957-ben Prokop Péter már kiállítással mutatkozott be Rómában a Palazzo 

Falconieriben. A megnyitót Cipriano E. Oppo tartotta. 1960-ban kitüntetéses 

diplomával fejezte be tanulmányait a Római Képz�m�vészeti Akadémián. Pro-

kop m�vészetének római kibontakozásában biztos technikai alapot jelentett a 

budapesti és a római képz�m�vészeti akadémia elvégzése.

1958-ban megbízást kapott a Pápai Magyar Intézet kápolnájának a kifes-

tésére. A  Borromini tervezte 6,80×5,90 méter alapterület� terem oldalfalait 

Prokop Péter mélyen átgondolt teológus program szerint ékesítette remekm�-

v� festészeti kompozíciókkal. A  két ablak közötti oltárfalon Krisztus kereszt-

áldozatát jelenítette meg. A jobb oldalon Krisztus 2000 éves Egyházának f�bb 

egyéniségei jelennek meg Szent Péter f�apostol, az els� pápa trónoló alakja 

körül. A bal oldali hosszanti falon három jelenetet látunk: balról a babiloni fog-

ságban sínyl�d�, és onnan nagy bizalommal Istenhez fohászkodó ószövetségi 

választott nép képvisel�i drámai expresszivitással fogadják a belép�t. Középen 

az Angyali Üdvözlet, az emberiség megváltásának a kezdete, fényl� látomásban 

tárul elénk. S jobbról a magyar szentek vonulnak fel Szent István vezetésével 

(3. kép). Szent László király itt szerényen, a képsor szélén t�nik elénk. Alakjára 

a jobbjában tartott hatalmas fényl� bárd, a ragyogó arany korona és a hatalmas 

Árpád-címeres pajzs piros-fehér sávjai hívják fel a fi gyelmet. Ha fi gyelmesen 

összevetjük e képet a három évvel korábban, még itthon festett szendi freskó-

val, akkor jól látjuk, Prokop Péter m�vészi fejl�désében bekövetkezett hatalmas 

változást. A reális ábrázolásból az elvontabb, légiesebb felé törekszik. Eszményt 

fogalmaz meg a nyújtott, szinte kubisztikusan szerkesztett szigorú felépítéssel.

1961 nyarán az amerikai magyarok lelkésze, Mons. Szabó János az Indiana 

állambeli South Bendb�l Rómában járt, és megcsodálta a Via Giulia-i kápolná-

ban Prokop Péter freskóit. Rögvest meghívta South Bendbe, hogy fesse ki az 

általa vezetett, 1949-ben épült Magyarok Nagyasszonya plébániatemplomot. 

1962. november 3-án már nagy ünnepélyességgel fel is avatták az elkészült 

hatalmas falképeket és oltárképeket. A  magar szentek, köztük Szent László, 

itt is megjelentek a Magyarok Nagyasszonya két oldalán. A  Sunday Morning 

november 4-i száma több oldalon, színes képekkel mutatta be Prokop Péter 

pompás alkotásait. Meghívást is kapott a m�vész a South Bend-i Notre Dame 

Egyetem képz�m�vészeti tanszékének professzori állására, de Prokop Péter 

ragaszkodott Európához, és visszatért Rómába.

Itt látogatta meg Prokop Pétert az egykori osztálytársa, Tóth István mélykúti 

plébános, aki hozta a mélykútiak szeret� üdvözletét egykori káplánjuknak. El-

mondta, hogy a község határában, Mélykút-Marshall-telepen az 1950-es évek-
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ben sok küzdelem árán templomot épített. E hír hallatára Prokop Péter oltárké-

pet festett a Szent Erzsébetnek szentelt templom számára 1962-ben (4. kép). 

A  háromrészes oltárkép középs� tábláján Szent Erzsébet, a  szépséges, kék 

szem� fi atal magyar királylány jelenik meg a szeretet t�zpiros ruhájában és 

fényl� fehér palástban, ölében a szeretet rózsáival, amint kenyeret ad a hozzá 

forduló id�s, szegény házaspárnak, a wartburgi téli tájat idéz� környezetben. 

Ezt a képet két oldalról három-három kép kíséri, a  felebaráti szeretet h�s 

szentjeinek ábrázolásával.

Közöttük az els� Szent László király (5. kép), aki nagy hittel, er�teljes 

mozdulattal üt bárdjával a sziklára, hogy a pogányok elleni küzdelemben 

megszomjazott katonáinak inni adjon. S máris ömlik a sziklából csodálatosan 

fakadt víz, és a katonák meghatottan fogyasztják! E képen Prokop Péter m�-

vészetének újabb, további kibontakozásának vagyunk tanúi. A  geometrikus 

tendencia dinamizmussal párosul, amit a színek fest�iségével fokoz.

1964-ben, miközben Prokop Péter ismét Amerikában festett, a Magyar Nép-

köztársaság és a Vatikán részleges megegyezést kötött. Ennek értelmében az 

addig vatikáni vezetés alatt álló Pápai Magyar Intézet a Magyar Népköztársaság 

egyház-szervezetének kezébe került. Az addig ott lakó magyar papoknak el kel-

lett hagyniuk az épületet. Az USA-ban lév� Prokop Péter dolgait zsákokba rakva 

elvitték a Viale Quattro Ventin lév� magyar apácák otthonába, ahol a hazatérte 

után ideiglenes otthont kapott a m�vész.

A  fedél nélkül maradt magyar papok Zágon József vezetésével új otthon 

megteremtésén fáradoztak. Nemcsak maguknak, hanem a nagyvilágban él� 

számos magyar számára kívántak zarándokházat építeni, akiket az akkori 

Kádár- kormány megfosztott magyar állampolgárságuktól. 1965-ben Fáy Er-

zsébet csodálatosan érkez� nagy adománya segítségével Zágon József létre-

hozta a Szent István Alapítványt, és megvette a leend� zarándokház telkét Ró-

ma küls�, Monteverdi városrészén, a Via del Casalettón. Alig 3 év megfeszített 

munkájával, amit Prokop Péter vezetett, felépült a ház, és benne a kápolna. 

1967. augusztus 20-án, Szent István ünnepén nagy ünnepélyességgel már fel 

is szentelték a pompás épületet és a Prokop Péter festményeivel és üvegab-

lakaival ékes kápolnát. Itt, az oltárfreskón jelenik meg Szent László (6. kép) 

a kereszten diadalmasan megjelen� Eucharisztikus Krisztus – vagyis a meg-

halt és feltámadt Üdvözít� – két oldalán elénk táruló magyar szentek között. 

László közvetlenül a kereszt mellett áll. Az 1966-ban készült ábrázolás újabb 

állomást jelent Prokop Péter m�vészetében. Valóságos szintézise korábbi m�-

vészeti törekvéseinek. A Via Giulia-i kápolna légies, elvontabb képe emberibb 

lesz, érezzük a kapcsolatot a hazai szendi képpel is. A képen a lírai vonások 

kerülnek el�térbe a dekoratív rajzban és a lágyabb színezésben. A szögletes, 

geometrikus formák halványodnak, a mélykúti Szent László-kép dinamizmusát 

ünnepélyes nyugalom váltja fel, jóllehet a konstruktív szerkesztés uralkodik az 

ábrázoláson.

1969-ben készült Prokop legnagyobb itáliai m�vészeti együttesének festé-

szeti és bels�építészeti kialakítása a Róma közeli Prima Porta Tiberis-parti tele-

pülésén, a Leucai Sz�z Mária leányai kongregáció központi házának 1930-ban 

épült hatalmas, modern templomában. Az 50 négyzetméteres szentélyfal fres-

kója a lourdes-i jelenés Asszonyát dics�íti az Ó- és az Újszövetség szentjeinek 
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hódolatával. Itt is méltó helyet kaptak a magyar szentek, mindenekel�tt az 

Istenanyát kiemelten is tisztel� Szent László.

1970-ben Prokop Péter Fatimában, az 1956-os magyar emigránsok által 

emelt Keresztút végén épült Magyar Kápolna 13 színes üvegablakára kapott 

megbízást a verbita Kondor Lajos atyától, a kegyhely lelkipásztorától. Itt is a 

magyar szenteket jelenítette meg a 80 x 60 cm-es ablakokon. A 13 magyar 

szent között természetesen ott van, és ma is ragyog László királyunk képe, 

a „Csillagok között fényességes csillag”. E képsoron, így a Szent László-ábrá-

zoláson is, Prokop Péter a monumentalitást hangsúlyozza a kis méret keretei 

között. Érezzük, hogy a monumentalitás független a mérett�l. A m�vész bels� 

tüze, hitének ereje jut kifejezésre kivételes tehetsége és szakmai felkészültsé-

ge révén.

1973-ban ismét az USA-ba hívták Prokop Pétert, hogy az Ohio állambeli To-

ledo magyar templomában Hernádi Márton plébános megbízásából a szentély 

kupolájában 150 négyzetméteres felületre a magyar szenteket jelenítse meg. 

Szent László bátorsága, Istenbe vetett hite, az emberek iránti szeretete itt is 

fényl�en sugárzik az ábrázolásról.

1978-ban a hatalmas fi zikai igénybevételt jelent� óriási méret� freskók 

festése következtében szívinfarktust kapott. Le kellett mondania a freskó-fes-

tésr�l. Új szakasz kezd�dött az életében és a m�vészetében egyaránt. Orvosi 

rendeletre napi két órát kellett sétálnia az addig pihenést nem ismer�, dinami-

kus embernek. S felfedezte e kényszerhelyzetben is a Gondviselés kegyelmét. 

Ölbe vehet� táblaképeket kezdett készíteni. S több id�t szentelt a rajzoknak, 

amelyek kivételes m�vészi tehetségével a leghívebben közvetítik Istenben él� 

lelkének mély gondolatait. S  örömmel tett eleget a Münchenben megjelen� 

Életünk cím� keresztény lap kérésének, amely írásokat várt t�le. Felfedezte, 

hogy írni vagy festeni ugyanaz a m�vészi tevékenység. Így indult útjára Prokop 

Péter írói tevékenysége, amely 18 esszékötettel ajándékozta meg irodalmun-

kat, és amelyért a Magyar Írószövetség tagjai sorába fogadta �t. E kötetekben 

több száz rajza jelent meg.

Prokop Péter táblaképeken megjelenített Szent László-festményei közül 

emeljük ki az 1978-ban készült Magyar Szentek sorozatába tartozó képet 

(7.  kép). Itt a korábbi Szent László-ábrázolásai során összegzett, elmélyült 

gondolatai új formában tárulnak elénk. Már nem kísérletezik a kortárs m�-

vészeti áramlatok nyújtotta formai törekvések alkalmazásával, amelyeket jól-

lehet kezdett�l fogva nyitott érdekl�déssel, de határozott kritikával fogadott. 

A 20. század els� felének m�vészei közül nagy tisztelettel övezte Paul Klee-t 

(1879– 1940) és Georges Rouault-t (1871–1958).

A Magyar Szentek arckép-sorozata Prokop évtizedeken át kiérlelt, önálló, 

magas színvonalú érett m�vészi el�adásmódját mutatja be. A magyar szentek 

jelleme, hite és embersége Prokop Péter lelkében formálódott él� szemé-

lyiséggé, sugárzó példaképpé, amelyet a portréban s�rít össze. Itt már nem 

a gesztusaival, az attribútumaival, a mozdulataival kíván hatni ránk, hanem a 

tekintetéb�l sugárzó életbölcsességgel, csendesen szólít meg bennünket. Ha 

küzdelmes életét kevéssé is ismeri valaki, akkor is e képb�l er�t meríthet a 

mindennapok nehézségeinek a legy�zéséhez. S ezt az er�t és szeretetet sugár-

zó Szent Lászlót Prokop Péter már nem a vonalakkal formálja, hanem tisztán 
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a tüzes színek egymásba olvadó, egymást átható, egyedülálló szimfóniájával! 

Tudományosan is foglalkozott a színek adta lehet�ségek olajban, pasztellben 

való m�vészi alkalmazásával. A színek mesteri alkalmazásával kivételes m�vé-

szi magaslatra jutott fel. Ezt bizonyítja Prokop Péter munkássága az 1970–2003 

közötti évekb�l (8. kép).

Puskely Mária iskolan�vér 1994-ben megjelentette a „Virágos kert vala hí-

res Pannónia…” cím� csodálatos kötetét, amely Példaképek a magyar múltból 

X–XVII. század alcímmel 122 magyar szent életét ismerteti a források, a szak-

irodalom és a szépirodalom, valamint az ének és a zenei alkotások megjelö-

lésével és részben közlésével. Ezt a kötetet Prokop Péter 60 grafi kája kíséri, 

amelyek életre keltik, emberközelbe hozzák számunkra a forrásokból ismert 

jeles magyar el�deinket, köztük László királyt. Ez a fekete-fehér alkotás a gra-

fi kusm�vészt mutatja be.

Prokop Péter 1999-ben hazaköltözött a Kalocsai iskolan�vérek csepeli ott-

honába, amelynek szép modern épületét Csaba László építészmérnök, Prokop 

Péter jó barátja tervezte, és a megvalósításban neki is jelent�s szerepe volt. 

A hazahozott több száz festményét � rendezte el a falakon, amely ma Magyar-

országon a legteljesebb Prokop-galéria.

A Csepeli Önkormányzat büszkén �rzi Prokop Péter emlékét, akit a város 

díszpolgárává is avattak. A  csepeli Erdei Éva fest�m�vész-rajztanár, az Erdei 

Galéria vezet�je és tulajdonosa 2006-ban Prokop Péter-díjat alapított, amelyet 

minden év júniusában, Szent Péter ünnepén adnak át a kuratórium által kivá-

lasztott jeles képz�m�vésznek vagy irodalmárnak, aki Prokop szellemiségében, 

magas m�vészi színvonalon alkot. 2010-ben a csepeli Szent József Otthon 

falára Prokop Péter-emléktáblát állíttatott Németh Szilárd, Csepel korábbi pol-

gármestere, jelenlegi parlamenti képvisel�, amelyet a m�vész január 6-i szüle-

tésnapján minden évben ünnepélyesen megkoszorúznak.

Prokopp Mária


