
Akik elõttünk jártak
Gerencsér Lajos bemutatása

Gerencsér Lajos 1933-ban, Zala-
egerszegen született. Érdemes vele
megismerkednünk!

„A kolhozban dolgoztam, ott volt
egy Molnár Béla nevezetû ember, aki
festett, õ adta a festékeket; õ nagyon
szépen tudott festeni; Rákosi-képeket
festett százával, õ mutatott nekem ott
bizonyos dolgokat. Azután elkerül-
tem Pestre. Megismerkedtem Ber-
náth Auréllal, aztán más festõkkel is,
aztán festettem. Gyermekkoromtól
mindig, képeket, képeket.
Nem tanultam mástól,
mint Bernáth Auréltól,
nem jártam fõiskolára.

Nagyon sok tájképet
festettem, mert a tájak ér-
dekelnek. Magyarorszá-
gon például Körmend vi-
dékén lefestettem minden
malmot. Ott most már
csak romok vannak. Ne-
kem fontos, hogy a kép
ugyanolyan legyen, mint
amilyen a tárgya az élet-
ben volt. Mert mi az, hogy
valaki megnézi a képet,
aztán nem is tudja, hogy
mit ábrázol.”

Húszéves korában behívták katoná-
nak, de megtagadta a bevonulást,
ezért a hadbíróság 8 év börtönre ítél-
te, amelybõl három évet le is ült több
hazai börtönben, így Pécsett is. Az
volt ellene a vád, hogy másokat is be-
folyásolva megtagadta az eskütételt, s
a magyar honvédelem ellen izgatott.

„Nekem az volt a meggyõzõdésem,
hogy én senkit nem ölök meg. Hát, hi-
szen felebarátom! Azt mondta Jézus,
hogy szeressétek ellenségeiteket.
Nem akartam embert ölni, nekem az
amerikai és a szovjet katona ugyan-
olyan ember volt.”

„Rengeteget tanultam a börtönben,
szoktam mondani, hogy egy fõiskolá-
val is felért, de mindenkinek azt aján-
lom, hogy ne kövessen el bûncselek-
ményeket, hiszen sokkal jobb kint
élni, mint a rácsok mögött” – teszi
hozzá könnyes szemmel.

Három év után, 1956-ban amnesz-
tiával szabadult.

„Annak idején elmentem Magyaror-
szágról, mert politikailag nem értet-
tem egyet a rendszerrel. El kellett
mennem. És akkor elmentem Norvé-
giába, ott megnõsültem, aztán onnan
hazajöttem Stájerországba, ott volt há-
zunk; aztán ide, Burgenlandba.”

Gerencsér Lajos fõleg olajképeket
készít, de akvarelljeivel és pasztellké-
peivel is sokakat megörvendeztet.
Nagyon szereti a természetet, mégis a
portrék állnak hozzá a legközelebb.

„Legszívesebben csak portrét feste-
nék, nem is adtam el õket, azért van
ennyi. A portrékat szeretem, mert a
portré sokat elmesél; ha megnézünk
egy arcot, az olyan, mint egy térkép.
És minden embernek más a problé-
mája, vannak, akik két világháborút
megéltek, sok bort megittak, és mára
megöregedtek. Arra figyelek, hogy
milyen karaktere van az embernek.
És az az arcára van írva. Vannak csi-
bészek, meg aztán gazemberek, meg
mindenféle fajta van. Meg aztán van-
nak itt tisztességes emberek.”

Eddig közel 300 kiállítást rendezett

különbözõ országokban – Norvégiá-

ban, Dániában, Svédországban, Finn-
országban, Svájcban, Németország-
ban, az Egyesült Államokban, Kana-
dában és természetesen Ausztriában.
Itthon Budapesten, Zalaegerszegen,
Szombathelyen, Sárváron, Keszthe-
lyen és Körmenden mutatta be képeit.
A figuratív festészet hagyományait
követi. Ismertté vált a vízimalmok,

pincék, tornácos házak, gólyafész-
kek, valamint a romantikus tájak fes-
tõjeként. 1986 óta Burgenlandban
van saját mûterme, ahol közel 1000
képét állította már ki. Az eddigi – a
világ minden tájáról érkezett – mint-
egy százezer látogatója sok örömet
talált mûvészetében.

Mottója: „Egy kép többet mond,
mint ezer szó.”

Most, 58 év után képeinek kiállítá-
sával visszatért Pécsre, abba a börtön-

be, ahol valaha fogva tar-
tott volt. A tárlatot a
„Könyvek könyvének”, a
Szentírásnak ajánlotta egy
csendélet-sorozattal, vala-
mint néhány naturalista
tájképpel. A mûveket be-
mutatták a nagyközönség-
nek is.

Gerencsér Lajos az el-
ítélteknek is tartott festõ-
kurzust. „Talán gyorsab-
ban telik így az idõ a falak
között, s a jövõt is megala-
pozhatják, hisz akár új
Rembrandtok is kikerül-
hetnek innen” – mondja
mosolyogva.

Dékány Zsolt, a Baranya Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancs-
noka elmondta: a bezártság és egyhan-
gúság okozta feszültség oldása fontos
feladatuk, s ezért próbálnak a kreatív
raboknak foglalkozást adni; így volt
lehetõség tavaly az egykori és jelenle-
gi elítéltek alkotásaiból kiállítást ren-
dezni. A megyei intézetben 93 helyre
több mint 190 fogva tartott jut, így két-
szer annyian élnek a Mária utcai cel-
lákban, mint amekkorára a börtön be-
fogadóképességét tervezték.

Gerencsér Lajos termékeny festõ.
Betegsége ellenére nincsen nap, hogy
ne venné kézbe az ecsetet. Tervei is
vannak még: szeretne csoportképeket
festeni. Ha a jövõre gondol, azt
mondja: a hírnév nem fontos a számá-
ra: „Én nem törekszem naggyá lenni.
Minek? Mert ahogy a kerék fölmegy,
úgy le is megy. Ez ilyen dolog.”
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