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Gerzson Pálnak

Állványokra, falakra 
kirakta sorban a termést.

Átszellemülten forgott 
a maga-teremtette térben.

Csak bámultam, hogy el tudott szakadni 
köznap nyűgeitől, szorító 
kötelességektől, politikától, 
a mit-várnak, mit-mondanak 
szögekkel átvert kölönceitől.

Meg tudta mozdítani lám, 
a rideg síkokat.

A színt színhez kötő 
szemcsék alatt lélegzőn él a forma. 
Arányok titkos pillérei fogják 
az önkény monumentumát.
A kerengő nap, víz, a levegő 
új értelmet diktál a földnek.
Duzzad belőle fakadó rügyekként 
a megígért, a teljesült virágzás.

Néztem, a testvér bűvöletével, 
de legbelül úgy elfeketülve, 
akár a mesebéli 

éhkoppal vert tücsök.

Egész évben másoknak hegedültem. 
Mit gyűjtöttem magamnak?



Emlékezés / Remembrance, 1988. olaj, vászon, lOOx 100cm, magántulajdon

Láncz Sándor
GERZSON PÁL

Mielőtt rátérnénk Gerzson Pál művészetének, életművének be-
mutatására, ha röviden is, számba kell vennünk a magyar mű-
vészet egészének mozgását 1945-től kezdődően, hogy így Ger-
zson Pál művészetének alakulását az összefüggésekbe ágyazva 
méltathassuk. 1945 után a művészek jelentős részét - más-
más elképzelések szerint, az egyetemes művészet alkotásainak 
ismeretében - a megújhodás vágya hatotta át. A mind jobban 
felerősödő, művészeten kívülről érkező „társadalmi elvárások-
tól és elméleti prekoncepcióktól" indíttatva (Aradi Nóra) azon-
ban ezek a törekvések ekkor kudarcra ítéltettek; majd 1950 
után előbb az abszolút mércének tekintett Munkácsy-hagyo- 
mány, majd vele szemben a Nagybányára való hivatkozás még 
mindig 19. század végi minőségek közti választást kínált. Ezek 
a nézetek domináltak a főiskolai oktatásban is.
A megújulást jelentő változás csak látensen, a párt és állam-
hatalom dogmatikus nézeteit képviselő és megvalósítani tö-
rekvő intézkedéseivel szembeszegülve mehetett végbe. Ezek a 
törekvések látszólag megsemmisültek, valójában búvópatak-
ként törtek utat maguknak, hogy azután majd a hatvanas évek 
végétől kezdődően mind erőteljesebben hassák át a hazai kép-
zőművészetet, s változtassák meg gyökeresen ennek arculatát, 
immár az egyetemes képzőművészet törekvéseihez igazodva.
Az a generáció, melyhez Gerzson Pál is tartozik, még a posztim-
presszionizmus előtti eszmék szellemében nevelkedett a főisko-
lán, majd ezen túllépve, alakította ki önmaga művészi arculatát - 
de ez még, mint Fülep Lajos világosan látta, az impresszioniz-
mus világa: ... az új forma-akarat elsősorban reakció az im-
presszionizmus ellen, de amin megszólal, még az impresszio-
nizmus szubsztanciája"'. Ezzel kellett megküzdeni előbb.

I.
Gerzson Pál 1931. január 25.-én született Hirden. Apja állator-
vos volt, a hét testvér közül ő a legidősebb. Ifjúkora mozgalma-
san telt. Az apa Pécsett tevékenykedett, majd 1940-ben család-
jával Nagykárolyba ment járási állatorvosnak, 1942-ben pedig 
Ungvárra került megyei állatorvosnak. Még ebben az évben be-
hívták katonának s 1944-ben szerelt le. A háború előrehaladtá-
val ez év december elején rokonok segítségével Ógyallára men-
tek át, 1945 júniusában pedig - a csehszlovákiai kitelepítések 
miatt - Kőszegen telepedtek meg. Itt végezte el Gerzson Pál a

1 Fülep Lajos-. Művészet és világnézet (1923),
Művészet és világnézet, Magvető, 1976. 299-300. 1. 

gimnázium felső tagozatát. Tehetsége már ez időben megmu-
tatkozott, két ízben is díjat nyert az országos rajzpályázaton. 
Kőszegen érettségizett, majd, miután édesapja visszatért Pécs-
re (Nagyárpádra), ő pedig eldöntötte, hogy a képzőművészeti

Édesapja, Gerzson István 
1948-ban

pályára lép, Pestre ment, majd 1949- 
ben a Képzőművészeti Főiskolára. Elő-
ször a Kmetty-osztályra került, itt sajá-
tította el a szakma aprólékos ismerete-
it, ami azért nagyon fontos, mert - Né-
meth Lajos szavaival - a képzőművész 
mindig megőriz valamit a homo faber, 
a kézműves szakmai tisztességéből, az 
anyag, a megcsinálás, a tevékenység e- 
lőtti alázatból. Kmetty mindig azt 
hangsúlyozta, hogy „a képet meg kell 
csinálni" - s ezt a tanítást Gerzson 

munkássága során mindig szem előtt tartotta. Két év után a 
Pór-osztályra osztották be, de minthogy sem Pór Bertalannak, 
sem a művészképzőn festőtársainak, Bernáthnak vagy Szőnyi- 
nek a szemlélete nem vonzotta, átment az akkor megindult ta-
nár szakra. Itt egy éven át Domanovszky Endre, a rá következő 
esztendőben pedig Hincz Gyula volt a mestere. Mint ő fejezte 
ki magát, Domanovszky eleganciája szabadította őt fel az apró-
lékosság alól, segítette egy szintetikus látásmód kialakításá-
ban, míg Hincz az alkotás örömét ismertette meg vele, a látás 
„ízét" mutatta meg neki.
Mindezt azért szükséges hangsúlyozni, mert Gerzson Pál ab-
ban az időben járt a főiskolára, amikor a diktatúra esztétikai 

nézetei a legszigorúbban érvényesül-
tek a magyar művészeti életben, a gle- 
ichschaltolás kegyetlenül kemény ska-
tulyájába kívánták zárni a művészeti 
tevékenységet. Ekkor párosították a 
legkíméletlenebbül - Illyés szavaival - 
a hattyút a görénnyel, az irodalmat - 
tágabb értelemben a művészetet - a 
politikával, s minden művet a művé-
szetpolitika pontosan kalibrált mér-
céjével mérlegeltek. Hosszú, több 
kolumnás bírálatok jelentek meg az 

évenkénti „nagy", „állami" kiállításokról, a „szempontok" sze-
rint „értékelve" a műveket és alkotóikat - s ez a magatartás ha-
totta át a főiskola vezetését is, mert „Hol zsarnokság van, / 
mindenki szem a láncban" (Illyés). Ez magyarázza Gerzson Pál 
ekkori magatartását. Jóllehet elindult egy történelmi-társadalmi 
mozgás, amelynek hatására fokozatosan megváltozott a magyar 
értelmiség arculata, de ez a mozgás kívülről diktált politikával 
volt telített, s az „éberség" mindenütt eluralkodó jelszava miatt 

Édesanyja, Eőry Mária 
1948-ban
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általános volt a félelem. S azok, akik - mint Gerzson Pál is - 
nem munkás vagy paraszt családból kerültek a főiskolára, 
joggal érezhették, hogy tehetségük gyanakvást vált ki. „A szel-
lemi holocaustnak ez a mérgesgáz-ideológiája” (Domokos 
Mátyás) széleskörűen hatott az ötvenes években s még soká-
ig ott pusztított közöttünk. Ezért volt fontos Gerzson Pál szá-
mára, hogy olyan tanárai legyenek, akiknek a művészetről val-
lott nézeteit nem fertőzte meg Zsdanov és Rákosi ideológiája.

Aradi utcai műtermében (1969)

Két festménye megmaradt 1952-ből: egy Önarckép és egy Csendé-
let. Az első a 21 éves fiatalembert mutatja, zöldes tónusra építő 
mellkép, a fejét picit jobbra dönti, büszkén szembenéz velünk. 
A csendélet: asztalra helyezett tintásüveg és kendőre tett aszta-
li lámpa, kicsit rálátással előadva, téri problémákat kíván meg-
fogalmazni. Egyik sem az akkoriban megkövetelt „munkácsys" 
felfogásban: sokkal inkább a festői értékekre építő modorban, 
amit abban az időben „polgári festészetnek" kereszteltek el.

1953-ban rajztanárként szer-
zett diplomát és Cinkotán 
kezdett tanítani. Meg is há-
zasodott - egy kolléganő-
jét, Kovács Máriát vette 
feleségül: házasságából há-
rom gyermeke született. 
Cinkotán két évig tanított, 
majd rövidesen szakított a 
tanári mesterséggel - ak-
kor úgy érezte, hogy vég-
leg; később kiderült, hogy 
ez a szakítás csak időleges. 
1955-től 1960-ig, míg Hincz 
Gyula meg nem hívta őt az

1. Önarckép, 1957. o. v„ 50 x 40 cm

Iparművészeti Főiskolára, ún. szabadúszó volt. Ezt az idősza-
kot a próbálkozások, a kísérletezések jellemzik. A megélhetés 
érdekében rengeteg alkalmi munkát kellett vállalnia. Műszaki 
rajzot is készített, kisméretű linómetszeteket a Toldihoz, Ho-
mérosz Odüsszeiájához (ezeket otthon el tudta készíteni), 
portrékat, egyéb rajzokat. Szilárd elhatározása volt, hogy a ha-
zai hagyományokra támaszkodó, önálló képi világot épít ki ma-
gának. Azokban az években az érvényesülésnek két gyors útja 
kínálkozott a fiatal festők számára, s ezt támogatta a művé-
szetpolitika is: vagy csatlakoznak a posztnagybányai felfogás-
ban dolgozók nagy csapatához, s ezzel Bernáth Aurél zászlaja 
alá állnak, vagy egy drámaibb, expresszívebb hangvételű előa-
dásmódot vállalnak fel, s ezzel Domanovszky Endre támoga-
tottjainak a sorába állnak. Voltak még, akik más útra tértek: az 
egyik a szürrealisták Bernáth piktúrájából elindult, kortárs mű-
vészeti elemeket is felhasználó útja, a másik a vásárhelyiek „vi-
ta rustica"-ra alapozott dekoratív piktúrája. Gerzson Pál azon-
ban más utat választott: előtte Egry József példája lebegett. 
Mielőtt hozzáfognánk ennek taglalásához, meg kell kísérel-
nünk felmérni azokat a dilemmákat, melyek előtt állt, amelyek 
eldöntésével közelí-
tette a maga útját. 
Minden pályáján in-
duló művész szem-
ben áll a hagyomány 
vagy megújulás kar-
dinális problémájával. 
Ez a kérdés különö-
sen élesen merült 
fel nálunk a 20. szá-
zad közepén, mivel 
a század képzőmű-
vészete a radikális 

2. Csendélet, 1954. olaj, vászon, 50 x 60 cm
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innováció útján járt, de a magát „marxistának" nevező esztéti-
ka ezzel szögesen szembeszállt. Szükségtelen itt az érveit so-
rolni - összességében a hagyomány megörökölt gondolatai je-
gyében érvelt a régi mellett, az új ellen. A dilemma megvála-
szolása épp ezért nem volt könnyű, mert míg a társadalom e- 
gyik oldalon arra kényszerült, hogy folytonosságát rapid dön-
tések sorával (a proletárdiktatúra bevezetése s ebből követke-
zően az államosítás, tsz-szervezés, tanács-szervek létesítése 
stb.) veszélyeztesse, kulturális örökségének megszakítása to-
vábbi veszélyekkel fenyegetett. Másrészt az egyetemes művé-
szet példája, a fülepi „késés” behozása, a felzárkózás igénye 
mégis az újító akarat felé billentette a mérleget. Nem vette át 
a művészetpolitikának azt a nógatását, jóllehet kezdetben né-
mileg engedett neki, mely 19. századi elkötelezettségként a 
munka témakörében kívánta a maga új, közösségi vallását 
megteremteni. Nem fogadta el azt az abszolút érvényre emelt 
érvelést, mely szerint csak az „itt és most" érvényes. A közpon-
tilag diktált történelmi tudat előírásaival nem tudott egyetér-
teni. Mindig is vonzódott ahhoz az elvhez, mely szerint fönn-
maradásának előfeltétele a kulturális örökség nemzedékről 
nemzedékre történő átadása. Miközben a hivalkodó nézetek az 
ember műveit a természeti képződmények elé tették, ő a „ha-
gyományon alapuló szabadság" (Polányi Károly)1 értelmében 
fordult a természet felé: éppen a természetben - s a vele azo-
nosuló nőiségben - találta meg saját eredeti gesztusának ér-
telmét, de nem annak lefestésében, másolásában. Ennek ma-
gyarázatát adja még Vilem Flusser, aki a civilizáció és a kultúra 
közti ellentétet vizsgálva azt írja, hogy „a kultúra a mezőgazda-
ság terméke, paraszti és falusi gyűjtemény (colere) és akkor 
jön létre, amikor az emberek a természettel való küzdelem so-
rán a természet tárgyait elragadják (aratnak), hogy összegyűjt- 
sék őket".2 S egy olyan időszakban, amikor a társadalom morá-
lis alapjai is meginogni látszottak, ő épp ennek jegyében a 
magyar piktúra egyik legetikusabb mesterét, Egry Józsefet vá- 
lasztotta példaképének. Megújulása nem pusztán formái, bár 
formaként valósult meg.
1956-ban a József utcában jutott műteremhez: itt készült képein 
(Fésülködő 1957, Ülő női alak 1957) még a levegő, a fény ábrázolá-
sának gondjai foglalkoztatják; szélesebb ecsetvonással rakja fel 
a festéket, s már ekkor feltűnik az, ami később is mindig jellem-
zi képeit: nagy gonddal dolgozik a vásznon, a felület szinte ag-
gályosán precíz megmunkálása, a színek ezernyi árnyalatának 
összehangolt felrakása annyira ízessé teszi előadásmódját, 
hogy az különlegesen élvezhetővé teszi képeit s e tekintetben 
messze kortársai fölé emeli azokat. Már ekkor megcsillan képe-
in az anyagábrázolás lágysága, a festőiség szépsége.
1958, majd 1959 hozta meg a fordulatot életében s ezzel mű-
vészetében: kilépett a remeteélet bástyái mögül. 1958 elején

3. Munka, (gobelin-terv), 1970. olaj, vászon, 130x90 cm

megalakult a 35 éven aluli képzőművészek részére a Fiatal 
Képzőművészek Stúdiója, a Képzőművészeti Alap anyagi tá-
mogatásával (ez 1959-ben évi 200 ezer Ft volt, majd tíz év alatt 
520.000 Ft-ra nőtt): így a Stúdió vezetősége bátran jelenthette 
ki 1958. április 22-i vezetőségi ülésén, hogy „a Stúdiónak nem 
gazdasági, hanem művészi feladatai vannak..."3 Még ebben az 
évben meg is rendezték első kiállításukat, azon Gerzson is részt 
vett. A döntő változást 1959 tavaszán a vásárhelyi művésztele-
pen való munkálkodása hozta meg. Tudatosan készült elsza-
kadni a „földhözragadt természethűségtől" (Miklós Pál), s ép-
pen a korszerűbb mondanivaló megfogalmazására kereste a 
magyar hagyományok tanulságaiban az új nyelvet. Ezért fordult 
a magyar tradícióhoz, ebben is az aktivistákkal megszakadt kép-
építő hagyományhoz. Ekkor alkotott képei Nagy Balogh János 
kubikos-képeihez hasonlatosak. Ez „a tiszta, logikus, a mértan 
törvényeire épülő komponálási mód" (Németh Lajos) jellemzi
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Gerzson ez időben készített alkotásait is. Nagy, összefogottan e- 
lőadott, részletezés nélkül, tömbszerűen megrajzolt ülő-mozgó- 
birkozó figurák jelennek meg rajtuk, csupán a fej és a törzs kon-
túrjai adják meg a figurák szerkezetét. Ezek az alkotások már 
szögesen eltérnek a látványpiktúra felfogásától: már nemcsak és 
talán nem is elsősorban a szemével dolgozott, hanem tudatá-
ban alakította ki a dolgokat. A kontúr néhány határozott vonás-
ból épül s ez szervezi architektónikus rendbe a kompozíciót. 
Bátran beszélhetünk itt már arról, hogy a látványt szilárd 
kompozícióvá alakította, megőrizve még a látványszerűség illú-
zióját. Ezekkel a munkáival Gerzson Pál végleg szakított a poszt-
nagybányai szemlélettel és elindult egy másik, a hazai piktúrá- 
ban egyszer már megjelent, de elfeledett - az egyetemes piktúra 
egyik fő vonulatát alkotó - úton önnön művészi arculatának a 
kiformálása felé. S ezzel hamarosan a fiatalok egyik csoportjá-
nak vezéregyéniségévé nőtte ki magát, mint azt az 1962-ben ren-

Aradi utcai műtermében (1965)

dezett „Hatok" c. kiállí-
tás is bizonyította.
1960-ban első ízben sze-
repelt az országos tárla-
ton: a Vili. Magyar Kép-
zőművészeti Kiállításon 
kisméretű (46 x 38 cm) 
Önarcképét állították ki. 
De ezek még a kísérle-
tezés, a formai tisztázó-
dás esztendei, a hatá-
sok befogadásának és 
feldolgozásának ideje, 
így a kétalakos Kompozí-
ció mind motívumkin-
csében, mind formavi-
lágában még Egryt idé-
zi: teret érzékeltet, a

4. Család, 1963. olaj, lemez, 40 x 32 cm 5. Anya gyerekkel, 1965. olaj, lemez, 63 x 83 cm

messzefutó víz partján jobboldalt az Egry-rajzokról és pasztellek- 
ről ismert kabin és előttük-mellettük két figura. Színvilága még 
szürkébe játszik, benne vörösökkel; az Egry képeket jellemző 
„fénnyel szerkesztésnek" még nyoma sincs. Már inkább előre 
mutat az Emlékmű-sorozat: ezen a táji háttér színélménnyé 
szublimálódott, puszta aláfestés, hangulatközlő elemként jele-
nik meg két figura mögött, akik közül az egyik emeli-viszi a mási-
kat. Az alig tagolt, tömbszerűen fogalmazott figurák a már idé-
zett, Vásárhelyt alkotott alakok párdarabjai, csupán néhány jel-
zésszerű vonással vagy tónussal artikulálja őket. S már itt rá kell 
mutatnunk Gerzson piktúrájának egyik jellemző vonására, s ez a 
sorozatokban való gondolkodás, mely a 20. századi művészet-
nek - mind a zenének és az irodalomnak, mind pedig a képző-
művészetnek - egyik sajátos vonása.4

1 Idézi Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiája, 1994. 33. 1.
2 Flusser: Bodenlos. Eine philosophische Autobiographic. Bollman Bibliothek, 

Düsseldorf, 1992. 13. 1.
3 Stúdió 58-68. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának jubileumi kiállítása.

Műcsarnok, 1968. Előszó: Bereczky Lóránd
4 A folyamatos változatlan variánsok elméletét 1872-ben Dedeking és 1895-ben Georg 

Contor matematikusok dolgozták ki, majd 1903-ban Bertrand Russel „Principles of Ma-
thematics" c. művében a szeriál is rend elméletét. A zenében elsősorban Arnold Schönn 
berg nevéhez kapcsolják a szeriális zene megszületését, az irodalomban Gertrude Stein 
1922-es „Rózsa a rózsa a rózsa a rózsa" c. híres költeményéhez, majd Proust regényciklu-
sához. A szobrászatban Brancusi használta ki először teljesen a sorozat potenciálját, 
míg a modern festészetben Monet Szénakazlak és Nyírfák c. képei, majd híres, a roueni 
katedrálisról készített képei jelzik a szerialitás kezdetét.
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II.

Gerzson Pál művészetében a döntő módosulást 1961-es szov- 
jetúnióbeli útja eredményezte. Korábban inkább csak a taga-
dás és a keresés éltette művészetét; a moszkvai Puskin-múze- 

tárgy körbejárását, az egyes nézőpontok elérése közti időtar-
tamot. Mennyire más volt ez, mint a látványra alapozott pik- 
túra, mely a természetben a látványnak a fényviszonyok hatá-
sára történő módosulásán alapul, s legfeljebb a szimultán 
kontraszt optikai törvényét vette figyelembe, mely szerint a 

komplementer színpárok egymás mellé kerülve, felerő-
sítik egymás intenzitását.
Hazatérése után több sorozatba is fogott, hogy a ku- 
bisztikus térépítés módjait kikísérletezze: ezeknél több-
nyire a fényt, annak hatását is beépíti képeibe. Ezért írta 
róla Németh Lajos: „Gerzson a magyarok közül Hincztől 
és Domanovszkytól tanult legtöbbet, de még nagyobb 
segítségére volt a kubizmus, illetve az ebből sarjadó irá-
nyoknak a tanulmányozása. Nem annyira a kubizmus 
szigorúan geometrikus vagy teret szerkesztő irányát 
folytatja, hanem példaképe inkább a kubizmusból ki-
nőtt, a futurizmustól is érintett orfizmus".1
Ekkor készült a Vágóhíd, a Földmérők, a Család sorozat. Ami 
a témaválasztást illeti, az időszak állandóan számonkért 
témája a munkaábrázolás volt. Erre reagál a két első so-
rozat. 1962-ben a Fiatal Képzőművészek Stúdiója - az 
előző évben kiírt portrépályázat sikerén felbuzdulva -
újabb pályázatot írt ki a „család" témakörben. Ebből az 
alkalomból készültek a Család sorozat képei.

6. Csendélet, 1966. olaj, vászon, 60 x 80 cm

um és a szentpétervári Ermitázs modern képei elementáris 
erővel hatottak rá. Ismerte korábban is - előadásokból és rep-
rodukciókból - az itt látható mesterek alkotásait, de más do-
log tudni valamiről és ismét más a személyes találkozás, az él-
mény ereje. Idehaza az ötvenes években ezeket, a századelő 
művészeti forradalmának korszakos művészeit nemigen emle-
gették; bár a Főiskola könyvtárában volt róluk könyv, ezeket 
csak kellő körültekintéssel volt tanácsos kézbevenni. Később 
pedig, 1953 után, miután a diploma megszerzésével kikerült a 
főiskoláról, ritkán emlegették őket, és csak a hatvanas évek de-
rekán lehetett újból akadálytalanul hozzáférni műveik repro-
dukcióihoz. A hazai köztudatban, de még a művészek tudatá-
ban is, ezek legfeljebb periférikusán lehettek jelen - hiszen 
népszerűsítésükért a két háború közti időszak szellemi világa 
sem sokat tett. így amikor a művészek tanulmányútjuk során 
olyan művekkel szembesültek, mint például Picasso: Nó' legye-
zővel vagy Matisse: A vörös desszert vagy a Tánc, az szinte egy más 
világba repítette őket. Gerzsont megragadta Matisse csodás 
színnel történő térépítése, lángoló színei és korábban isme-
retlen színharmóniái csak úgy, mint a kubizmus világa. A ku-
bisták új térfelfogása, mely a 20. század természettudomá-
nyos és filozófiai szemléletével, a négydimenziós tér-idő-kon- 
tinuumban való gondolkodással adekvát, hiszen festményeik 
többnézetűsége ennek a felfogásnak felel meg: feltételezi a 

A Vágóhíd (1962) sorozatban gyermekkori élményei jelennek 
meg. Ezek a művek kiforratlanságuk ellenére is azért jelentősek 
életművében, mert egyrészt a színnek, másrészt a kompozíciós 
ritmus változatosságának, változtatásának lehetőségei tűnnek 
fel rajtuk. A Család sorozaton pedig a képeire sokáig jellemző

7. Földmérők, 1966. olaj, vászon, 110 x 90 cm 
Művelődési Ház, Vác

kissé nyers vörös és 
zöld, már nem teret 
jelző, hanem szim-
bolikus tartalommal. 
A kompozíció is új-
szerű: a régi érte-
lemben vett háttér 
eltűnik. Érdekesek a 
variációk, feketébe 
ágyazott zöldek és 
vörösek „W" és „T" 
alakú ritmusban, 
vagy rózsaszín-sár- 
gás-kékes változat 
„A-V" ritmussal stb. 
Ebben az együttes-
ben az anya alakja 
bálványszerű, a má-
sik két figura erősen 
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mozgékony formákból szerkesztett. A sok mozgás a stabilra 
van felfűzve. Vagyis a festészeti jelzést a nyelv-jelzésre áttéve a 
családban az anya jelenti a bázist, az állandóságot".2 A soro-
zatban is az elvonatkoztatás fokozatait követhetjük nyomon. Az 
első egy kisméretű gouache, ez a látványélményt mutatja be: a 
kisváros főterén egy görbén hajló utcában dolgozik a földmérő 
teodolitjával. Szürke háttér előtt jelenik meg a műszer fekete-
zöldes feje és nagy sárga lábai, mellette a figura már kissé 
bontottabb, színekkel modelláltabb előadásban. A következő 
változatban eltűnik a tér, a figura megkettőződik, kör alakú, 

a négy alakot: a teret hátul zárják a falak, a szemet balra alul a 
hajópadló vonalkázásai vezetik. Jobb középtérben helyezte el 
az asztalt, a mellett áll baloldalt az asszony fehér blúzos, piros 
szoknyás figurája, s vele szemben, az asztalt üli körül a három 
egymással játszó kisgyerek. Az arcokat már síkba teríti, a fő for-
mákat vonalas megoldások jelzik. Az előadásmód a puha kon-
túrokat kitöltő színfoltokra épített, a tér inkább csak képzelt, 
határozatlan, a színek nem jelzik eléggé, inkább képzeletünk 
reflexei helyezik el őket a térben. A második változaton az asz-
tal formái színekkel jelzett síkokra bomlanak, mintegy szilárd

Krúdy utcai műtermében (1982)

színesebb, tagolatlan fejével, az egyik fehér, a másik fekete; a 
képtér zöld és kék színre osztott, a műszer is színekben erősen 
absztrahált. A Földmérőket az a gondolat inspirálta, hogy a táj-
ban egy alakító figura jelenlétét mutassa be.3
A Család (1962-1963) sorozat fázisai jól mutatják kísérletei egy- 
egy állomását. Az arcokat már síkba teríti, a fő formákat vona-
las megoldások jelzik. Az első változat szobabelsőben mutatja 

szerkezetet adva a festménynek: a négy alak itt még őrzi a téri 
formát, jóllehet már elvonatkoztatott a részletektől, csupán 
jelzi a vonásokat. A harmadik variáció három részre osztja a 
képsíkot: baloldalt szürkéskék alapon vörössel dekoratívan fo-
galmazott ülő figura, mellette két álló alak tart egy gyereket, 
ettől jobbra kicsit felülnézetben egy asztal két végén ülő, vö-
rössel előadott két gyerek és jobbszélen vöröses sáv zárja a 
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kompozíciót - az alakok mindannyian síkba terítettek. A Család IV. 
ennek a megoldásnak a változata: ugyanebben az osztásban 
jelennek meg a figurák, de nem annyira testetlenek, mint az 
előző megoldásban, s a színvilág is eltérő: az ülő anya zöldes 
ruhájú és vörös hajú, a középső sáv világosabb kék, s ennek 
reflexei jelennek meg a két testszínű figurán; a jobboldali asz-
tal körüli alakok is zöldes színekbe játszanak, míg jobboldalt 
kékes, vízszintes ecsetvonásokkal zárja a képsíkot. Újabb meg-
oldást jelent az Anya gyerekkel (1963): talán ezen legerősebb a 
picassói hatás. Fehér alapon jelennek meg az asztal határoló 
vonalai a képsík alsó részén, fölötte-mögötte - a téri értékek 
bizonytalanok - erős zöld és harsány piros színeket rendel egy-
más mellé két ízben is, balfelé ezek ívesen kapcsolódnak, míg 
jobboldalt két nagy foltban jelennek meg. Alul-elől egy gyerek 
és az anya feje - s az arc két felét két színben adja elő: a gyerek 
arca sárga és zöld, testén a háttér vöröse tér vissza, az anya ar-
ca vörös és zöld, a haj és a test fekete. A fehér alapon, a vona-
las formák előtt és mögött ezek az egymást ütő színek domi-
nálnak: disszonáns értékeikre épül a kompozíció.
1962-ben a Hat fiatal festő kiállításán mutatkozott be Gerzson új 
képeivel - Aczél Ilona, Csík István, Hock Ferenc, Kántor Lajos 
és Óvári László társaságában. Akkori írásomat idézem: „Mennyi 
természetességgel ábrázolja Gerzson Pál Vágóftíd-sorozatának 
darabjain vagy Építők című képén a munkálkodó embert; egy 
percig sem véli senki sem díszletnek őket egy hatalmas gyár-
részleg kellős közepében... S ha a fénysíkok mentén elvágott 
alakok megoldása - különösen a Két férfi változatain - nem is 
megnyugtató még, az elgondolás szellemisége rokonszenves, 
közel áll hozzánk".3 Ezeken a képein, miután jelzi a kiinduló 
látványt, a fényt hordozó színre építi a kompozíciót. Az átírás 
során mindig a síkszerű festésmód mellett marad, a mozgás-
motívumot színmozaikkal fejezi ki, s ezáltal adja vissza a térbe-
li és a plasztikus viszonylatokat, mindig ügyelve a helyes mér-
tékre, a színharmóniák felcsendítésére.
Magától értetődő, hogy ezekben az években, amikor a poszt-nagy- 
bányaiság szellemisége még erősen jelen van a magyar piktúrá- 
ban, Gerzsont is megkísérti a természet (= motívum + fényjelen-
ségek) ábrázolása. Ennek a természet felé fordulásnak kettős in-
dítékát is tételezhetjük: az egyik az atomjaira hullott egész hely-
reállítására tett kísérlet, a köznapi élet és az efemer jelenségek 
fölé való emelkedés; a másik ezzel szorosan összefügg: a termé-
szet az ember léptékével mérve változatlan, örökkön egyforma, 
örök értékek hordozója. Ennek jegyében keletkezett a Szabadban 
(1965-1967) c. kompozíció. Ez a mű kulcsfontosságú Gerzson Pál 
festészetében. Voltaképpen ezzel indul meg az az átírás, a motívu-
moknak ez a csak az ő festészetére jellemző megformálása, mely a 
későbbiek során jellemzi alkotásait. A festmény jobboldalát itt 
még figurákkal népesíti be, ezeket dekoratívan fogalmazza meg.

8. Domb, 1993. olaj, vászon, 80 x 120 cm

Két egymás mellé helyezett figura, a képmező aranymetszés 
közepébe helyezett, kifelé forduló nőalak és tőle jobbra felénk 
forduló férfi - mind e mögött felragyog az ég kékje -, ez mint 
több helyen is a modern művészetben (Max Beckmannál, 
Marino Marininél, Marc Chagallnál stb.) férfi és nő átfogó egy-
üttesét, a népet jeleníti meg. S a kép baloldalán jelennek meg 
a különböző alakzatok: baloldalról indulva, vörös, elnyújtott 
kürtszerű formáció, alatta legyezőszerűen elterülő fehér növényi 
alak, mellette egy leszállni készülő madár szárnya és két lába - 
s a kép két felét összekapcsoló széles, fogazott szélű kürtősze-

rű forma, míg legalul 
madárfészek tojások-
kal. A kép balszélén pe-
dig megjelennek azok a 
fénytörésből származó, 
az éles fényben megje-
lenő, azt jelölő három-
szögek - itt vörösben 
és feketében egy rop-
pant légbuborék köze-
pén -, melyek később, 

felnagyítva, uralkodó képi formációkká válnak. A kép egésze az 
embert a természetben megjelenő változékony - pontosan 
nem jelölt, de utalásként megjelenített - eltérő - különböző 
lényekkel köti egybe. Alapvetően különbözik ez már a plein-a- 
ir piktúrának a hatvanas évek közepén is még meg-megjelenő 
változataitól: más, mint a vásárhelyiek természetmítosza, alap-
vetően tér el a Bernáth-tanítványok képi felfogásától s nem a 
szürrealizmus hazai, szürnaturalizmusnak keresztelt változata 
irányába lép el. Sajátos nyelv kezd el itt formálódni - valahol 
az orfizmus, valahol a fauve piktúra sajátos kereszteződése-
ként, a fény hatására, de a látványnak sosem fordítva teljesen 
hátat: értéki ez a piktúra, élményekre épül s ezeket tolmácsolja 
saját, egyéni nyelven. Ez a festmény szerepelt a Stúdió’66 cí-
mű kiállításon, melynek jelentőségét a kortárs magyar művé-
szet kiformálódása szempontjából nehéz lenne túlbecsülni. Ez 
a bemutatkozás az új generáció csoportos áttörése volt a kép-
zőművészet megújítására, egyúttal Vekerdi László szavait idéz-
ve, „a hatvanas évek művelt emberének világképe tele volt is-
meretlenekkel, a mi korunk emberéé érthetetlenekkel"4 - s a 
sodró lendületű fiatalok az érlelődő párizsi és prágai tavasz 
Budapestre is átszűrődő légkörében ennek az ismeretlennek a 
megismerhetőségébe, birtokba vehetőségébe vetett hittel al-
kottak. E sorban jelentkeztek Gerzson ez időbeli alkotásai, egy 
eufórikus lendület részeként.
Ide kapcsolódik az 1966-os Csendélet néhány elemből épített 
kompozíciója. A két félre osztott, baloldalt kék, jobboldalt 
zöld, fehér alapon meghúzott vékony piros vonallal elválasz-
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tott képsíkra feszül rá egy madárszárny, egy fehér terítővei borí-
tott asztal tányérral, benne két alma. Az állat- és növényvilág e 
sűrített bemutatása, a szárny és a gömb egymás mellé helyezése 
a férfiasságot és a nőiességet jelképezik, valamint a szellemi és a 
testi jelentését hordozzák: színek és motívumok együtt a lét tel-
jességét fejezik ki.
Érdekes Önarcképe készült ugyanekkor (1966): a kompozíción há-
romszor is előfordul az arc. A három arc elhelyezése félkört alkot, 
körülöleli a teret. A jobboldali arcmás plasztikusan előadott, voná-
sai az elmélyült alkotót mutatják. Vele szemben helyezte el a staf- 
feleire tett vásznat, ezen éppen készül a dekoratívan fogalmazott 
arcmás, már fel van rakva a bal arcfélre a zöld, a jobb oldalon pe-
dig a piros. Elkészült mű néz velünk szembe, tüskés haj koszorúzza 
a fejet, a bal arc zöldje megjelenik a vállakon is, ugyanígy a piros 
is. A két szín izgalmas párt alkot, üdén mutatja be a fiatal festő fér-
fias-bajuszos arcát. A mű sajátos előadásmódjával egybefogja a 
teret és az időt - amit a kubisták egy motívmon fejeztek ki, azt 
most Gerzson háromfelé bontotta szét, s ezzel sikerült a szubjek-
tum individuális jellegét, sajátos belső életvilágát is kifejeznie. Az 

önarckép sajátos voltánál fogva egyszerre szubjektív és objektív, s 
az előadás - mint realizmusával szembeállított dekorativitás 
-hangsúlyozott feszültséget sugároz. Az alkotó és az ábrázolt sze-
mélyiség különbözősége - közbeiktatva még a munkálkodás, az al-
kotás folyamata - az emberi szellem sajátosan művészi képességét 
mutatja be.
Más természetű egy később készült Önarcképe, amelynek a Munka 
alcímet adta (1970). Ez színben sokkal összefogottabb, a jobb kép-
szélre helyezett arcot fehérrel és feketével adja elő; a szembenéző, 
a képsík kétharmadát betöltő síkokra tagolt arcmás uralja a kom-
pozíciót, a közepet a fehér szín tölti ki, s az arccal szemben a ma-
gasra emelt munkálkodó, ecsetet tartó kéz emelkedik, s a kettő 
együtt jelenti a címet. Alul vízszintes síkban geometrikus díszítő 
motívumok szegélyezik - zárják le a kompozíciót, visszafogott bar-
nás színvilágban. A kompozíció egésze inkább gobelintervnek hat, 
mint táblaképnek.
Család-képeinek változatain az elidegenedő társadalom ellenében 
az emberi közösség ősformáját, szülők és gyerekek együttesét mu-
tatja be. Egy világban, amely ideológiájában az emberek nagy kö-

9. Vörös korong, 1975. olaj, vászon, 50 x 80 cm Körmendi & Csák Gyűjtemény, Bp.
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zösségét hirdeti, a valóság-
ban azonban az ellentmondá-
sok és ellentétek elkendőzé-
sét hajtja végre s ezzel inkább 
szembeállítja, semmint ösz- 
szehozza az embereket, a csa-
lád szerepe és jelentősége 
megnövekedett. Egy széttört 
és szétszórt világban a család 
meghitt együttese az emberi 
közösség utolsó lehetőségét 
szimbolizálja. 1966-1971 kö-
zött a témának több változata 
keletkezett. Az Anya gyerekével 
(1967). A lilás kékbe és vilá-
gos kékbe játszó kettéosztott 
háttér előtt növényi motívu-
mok közepette jelenik meg az 
erősen átfogalmazott együt-
tes: föld és tenger (víz) előtt, 
az anyai tájat is jelezve a Ma-
donnára utaló figura az arche-
típusa a viselős asszonynak, 
föld és termékenység képvise-
lője, jelképe és védelmezője: 
az ősi, a családi közösségre

10. Egry I. 1972. olaj, vászon, 200 x 130 cm 
Művelődési Központ, Kunszentmiklós

11. Egry 11., 1973.
olaj, vászon, 200 x 130 cm

utaló mítosz személyes, vonzó inter- pretációt nyert ebben a mű-
ben. Ehhez kapcsolódik a Házaspár (1969), amely az alakokat csu-
pán jelzi a geometriai formációkkal. A háttér ugyanúgy osztott, 
mint az előző képen, a kép felső részén megjelenő nap és a körök 
az élet teljességét jelzik, míg a félkör, a henger alakzat a szemé-
lyek jelzésére szolgál. Hasonló jelrendszerre épül a Család (1971) 
újabb változata, amelyen egymáshoz kapcsolódó színek, kör és 
téglalap egymáshoz ízelődő alakzataival fejezi ki a család szilárd 
voltát, együvé tartozását s egyúttal - a vörös körrel - ennek kisu-
gárzó erejét, természet és ember szerves egységét. Ehhez a képi- 
és gondolatvilághoz tartozik két korábbi festmény is, az Éjszaka 
(1966) és az Álom (1966): példázat az intimitásról, az éj és a szere-
lem mindent átható voltáról, egyben a sors kozmikus erejéről a le-
begő fénnyel telített színek karakterisztikumában.
Talán nem tévedünk, ha művészetének ezt a korszakát az 1969-ben 
készült Forradalom című alkotással zárjuk le. A monumentális fest-
ményen eseményt és jelképet komponált egybe. Forradalmas, 
zászlót vivő tö- meg menetel egy hídon a kép baloldalán, jobbfe-
lén pedig egymáshoz torlódó, vörösben izzó formák; egy nagy levél 
tör az ég felé, mellette madarak robbannak felfelé. Minden össze-
tömörül, ember és természet egyaránt a megújulás felé tör előre.

' Kritika, 1967. 12. sz. 55. 1.
2 Kovács Gyula: Beszélgetés Gerzson Pál festőművésszel. 

Művészet, 1969. 5. 35. 1.
3 Tárlatokról. Művészet, 1963. 3. 43.1.
4 Vekerdi László: Hatvanas évek. Képzőművészeti Kiadó, 

MNG, Ludwig Múzeum, Bp. 1991.

Egry József: Önarckép napsütésben
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III.

A hatvanas évek vége óta a nyarakat, az ősz elejét Szigligeten 
tölti: belépett életébe a Balaton. S ahogy a tízes évek második 
felétől kezdve Egryt is megragadta a tó, és addig festette, amíg 
eljutott odáig, hogy annak világát ábrázolja, Gerzson is fokoza-
tosan rabja lett a Balatonnak: Fodor András az Egryvel való 
szellemi találkozást emlegetve arról beszél, hogy ... nem a
nagy előd motívumaihoz kötődik Gerzson, inkább a világához; 
a karakteresen egyedi helyett azt ragadva ki belőle, ami egye-
temes: az elmozduló horizontot, a fénnyel, színnel, párával át- 
forrósított atmoszférát". Lényegesen többről van azonban szó. 
Nicolai Hartmann beszél arról, hogy az embernek a természet-
hez fűződő meghitt és bensőséges viszonya életérzésként je-
lentkezik; arra a kapcsolatra utal, amelyből valamennyien szár-
mazunk. Ez rejlik minden műben, mely a természetről szól. Az 
egyetemes mellett ott található művészetében a sajátosan 
nemzeti is, hiszen a Balaton nem egy a hazánkban található vi-
zek közül, hanem „aurája" magában rejti történelmünk rég- és 
közelmúltját, őrzi és letéteményese egyben szellemi és anyagi 
kultúránk gazdag tárházának, realitás és mítosz egyszerre, s 
mindez sajátosan magyar. Ez az összetett, gazdag világ ejtette

12. Ünnep, 1972. olaj, vászon, 140x 120 cm, Magyar Nemzeti Galéria

rabul Gerzson Pált. A példa ott magasodott előtte, ha követhe-
tetlen volt is: a hatvanas évek közepén az atmoszférafestés lá-
tens szerkezetű előadásmódját, a fényben oldott kettőzött for-
mák stílusát nem lehetett megismételni.
Ugyanakkor azt is látnunk kell, mekkora dilemma feszül abban 
a tényben, hogy Gerzson Pál Egry Józsefet, annak Balatonba 
plántált modern művészetét választotta példaképéül. Szőnyi 
István és Bernáth Aurél posztnagybányaiságának pátosza már 
az ő fellépésének idejére elkopott, a tanítványok és követők ke-
zén fel is hígult - mindenképpen lépnie kellett a modern irá-
nyába. Ennyiben kijelöltnek, meghatározottnak vehetjük az út-
ját. „A modern művészet ábrázolási problémája az - írja Cári 
Einstein 1931-ben -, hogy az előre megragadott szemlélet és a 
motívum közti konfliktust ne kerülje meg, hanem szinte tragi-
kus vitává mélyítse." A tudat elválasztja a művészt azoknak a 
tárgyaknak a létezésétől, melyeket ábrázol. Ennek az ellentét-
nek a feloldása vált Gerzson alapdilemmájává: mint hangoz-
tatta, nem volt hajlandó lemondani egy nagyon személyes 
művészetről, s ragaszkodott ahhoz is, hogy ne adja fel a művé-
szet általános normáját: szolgálja a megismerést, szóljon a vi-
lágról, melyben élünk. Ha más körülmények között is, jó het-
ven évvel ezelőtt - 1916-1917 körül - ez volt Egry dilemmája 
is, s ő ezt a maga módján meg is oldotta, anélkül hogy elme-
rült volna a teljes absztrakcióban. Ezért is lett Egry a példakép 
- s ha útja megismételhetetlen is, a példa lelkesítő erejű.
Mint láttuk, már 1970 előtt festett képein a képépítés elvét 
Gerzson a figurára és a tárgyra utalással kötötte egybe. Jól kitű-
nik ez olyan festményein is, mint például a Női arckép (1967 k.J, 
ahol még részletformákat is megjelenít, vagy a Lány (1970 k.J, 
amelyen a szerkezet hordozója a test és a fej tömegről árulkodó 
formája, vagy akár az Ünnep (1970 k.J nagyméretű kompozíció-
ján, ahol a jeles nap örvendetes voltát, kiemelt jellegét figu-
rákkal és vidám színekkel fejezi ki. Mind a gondolatiságban, 
mind az elvonatkoztatásban tovább kellett azonban lépnie: s 
ha a kiindulópont mindig is a konkrét élmény, el kellett jutnia 
a jelképiség magaslatáig. Úgy gondolom, éppen ezért tekint-
hető programnak s egyben fordulópontnak az Egry I és Egry II 
(mindkettő 1973). Az alapélmény az ismert Egry-mű, az Önarc-
kép napsütésben. Az első variánsnak a fej elé lendülő kar ívére 
épülő figura mögött a zöldes víz és a sárgás levegőég mozgal-
mas kavargása a második változaton geometrikus formák tek-
tonikus rendjévé módosul, s a formák szabadon lebegnek a 
térben. (Csak zárójelben egy megjegyzés: e geometrikus for-
mák a napsütötte párás levegő fénytöréseiből származnak.) 
Ennek a tektonikának a problematikája foglalkoztatja a követ-
kező évek során, a természetből indulva el, ahogy azt Klee 
mondja: a természeti tárgy felfogásában bizonyos totalizáció 
jelentkezik. Az ember felboncolja a dolgot, belsejét metszetek-
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13. Szigligeti napló, 1976. olaj, lemez, 16x24 cm

kel szemlélteti, minek során a tárgy karaktere a szükséges met-
szetek száma és jellege szerint elrendeződik. Mindezek alapján 
következtethetünk aztán a tárgy benső lényegére. Az optikai-fi-
zikai úton szerzett tapasztalatok nyomán, a tárgy levegő szűrte 
felszínének érzékeny bemutatásával így a lényegre utaló - jelen 
esetünkben geometrikus - alakzatok rendszere formálódik. Mert 
annak ellenére, hogy a természetben jelentkező szerkezetek na-
gyon eltérőek, lehetnek „hajlékonyak" vagy éppen szabatosak, 
pontosak; a művészetben a cél, illetve az ennek elérésére szolgá-
ló eszköz határozza meg a kompozíciót. Ennek tudatában írja át 
Gerzson „tájait". A Táj konstrukció I (1975) szerkezetében még köve-
ti a látványt: alul a növényzetre és a házakra emlékeztető, azt idé-
ző geometrikus alakzatokba formált színcsoportok jelennek meg, 
míg a kép felső felét az ég kékjére utaló színsáv tölti ki. A Táj-

megéli, amint az éjszakai elmúlásból új életre támad a világ. 
A nagyméretű kompozíció hordozza az élmény reminiszcenciá-
it, de az szuverén módon van átfogalmazva. A kék alap előtt vi-
lágos barnás-lilás kvázi felhők ködösen eloszló foltjai, majd a 
nap cinóbervörös köre, előtte organikus és geometrikus for-
mációk, míg alul a föld barnáját az öböl kékje szakítja meg. 
A bal szélen pedig a fekete alapból a hold ezüstös-fehér kiflije 
világít ki. A kompozíció rejtett mozgásokat hordoz: hátulról 
mozog előre, a „háttér" kékje a végtelenbe nyúlik, míg az orga-
nikus és geometrikus formák hozzánk közelebb vannak: ezek 
két oldalra „lebbennek" szét. így a kompozíció kétszeresen is 
nyitott: mind mélységében, mind pedig kétoldali mozgásában, 
s így az az érzésünk, hogy minden dimenzióban kiterjed egy 
pont körül. Mindez együtt úgy tetszik, hogy a végtelenbe tágul, 
felöleli az univerzum egészét, elvontságában is szerves a kap-
csolata a világgal.
A Vitorla kettős felfogást mutat. A kép bal oldala elvont-átírt, 
konstruktív, míg jobb oldala - a kép a képben, érzékletes kivá-
gásként - nagy ívvel elkülönítve a vizet mutatja, rajta könnye-
dén lebegő vitorlás. Ez a kettősség ambivalens értelmezésre 
nyújt lehetőséget: a bal oldali formák konzisztenciája a formai 
összefüggések erejére redukálódik, a rendszerező elme - mint 
valami filmre - feszítette ki, vetítette rá a teret, egy pillanatban 
rögzítette a mozgást, míg a jobb oldali részben a látványt a 
cselekvés rendjébe építi bele. A kinyíló tér és a sík kontrasztja 
feszültséget hoz létre.
1976-ban került sor Gerzson Pál újabb kiállítására a Műcsar-
nokban. Aradi Nóra írta - úgy látszik, eddig talán egyedül ő fo-
galmazta meg pontosan a művész törekvéseit: „A »követők«

konstrukció II. (1975) négy szín - pon-
tatlan leírásban: narancs és citrom-
sárga, valamint égszínkék és zöld - 
egymást támogató négyszögéből épül. 
Jellegzetessége e színnyelvnek az e- 
gyensúlyra épülés - e problémával 
Gerzson különösen sokat foglalkozik 
-, valamint a középpont nélküli kom-
pozíció nyitottsága - ez pedig Gerzson 
kompozícióinak egyik fő sajátsága - 
és tág volta: ez visszautal a természet 
lényegi vonására.
Ezek után a képi előzmények után 
született meg a hetvenes évek köze-
pének két chef d'oeuvre-je, a Napkelte 
(1974) és a Vitorla (1975). Kinek nem 
volt még feledhetetlen élménye - a 
költő szavaival - a „rózsaujjú hajnal"? 
A tó mellett élő ember nap mint nap

14. Napkelte, 1975. olaj, vászon, 114 x 189 cm, Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár
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15. Vitorla, 1975. olaj, vászon, 90 x 130 cm

festészetéből főként a színek-sfkok szépségét, ennek a logikus 
szépségnek az erejét érzékelték, pedig nála... arról (van szó), 
hogy ez a vizuális-logikai szépség mennyiben eszköz, mennyi-
ben rendelődik alá a képalkotás céljának... Más-más szinten 
visszatérnek a korábbi kiállításon manifesztált elképzelések; 
hosszú éveken át születik egy-egy festmény, vagy alakul ki más 
méretű változata, és többféle festői kérdésfeltevés időben pár-
huzamosan oldódik meg. Egyik-másik festménycsoport a konst- 
ruktivitás vagy esetleg egyfajta »tárgyiasság« lehetőségének 
jár a végére, más, egyidejű képsorokban pedig mintha egy-egy 
szín- és síkprobléma tisztázására koncentrálna a művész kuta-
tó kíváncsisága."
Maga Gerzson jelöli ki művészetének periódusait. A kiállításig 
tartó szakaszt „szentendrei korszakának” nevezi, amikor a ter-
mészet után festett, és kialakította konstruktívan fogalmazott, 
átírt képeit. 1976 után mintegy három éven át tartott „sze-
cessziója", kivonulása saját korábbi alkotásainak világából. Ez 

idő alatt született a Szigligeti napló: kis képek sora, amelyekben 
a balatoni környezetről szerzett benyomásait örökítette meg. 
Teljesen elfordult a figurától: minden formát annyira aktívnak 
érez, hogy nem tartja szükségesnek az emberi alak ábrázolását. 
A lefestett motívumok gyakran változtatják alakjukat: a felhő 
például mozog, átalakul, módosul, ezerszer megmásítja formá-
ját. Sorozatos megörökítésükkel magát a mozgást ragadja meg 
ezeken a kis képeken. A táj szépségei, a jól ismert és mindig 
új, ezerszer látott forma érzékletes öröme: a végtelenbe futó, 
színét a fényben állandóan változtató víz, a nádas felé húzódó 
táj, a hegyek lába előtt elterülő erdő, az eső áztatta vidék meg-
annyi ismert és mégis mindig új szín- és formaélményt nyújt. 
Ezeket - saját szavaival - szinte „gátlástalan naturalizmussal", 
a színek friss játékának megannyi variánsával festi fel a kb. 
20 x 30 cm-es lapokra. Ezek a képek ambivalensen értelmezhe-
tők: tájképekként is, de a színek és formák egymáshoz rendelt 
mozgásaként is. Ami a lapon megjelenik, voltaképpen nem 
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más, mint kivágás a természetből, de ugyanakkor egymásnak 
támadó és egymást támogató formák is. Ezekkel a kis képekkel 
egyidejűleg nagyméretű, puritán művek is születtek: a Balaton 
I—V, a Lejtő I—II, az Öböl. A végletekig leegyszerűsített képeken 
elvont forma' és színviszonylatok képi törvényszerűségei ural-
kodnak; ezeken alakítja ki jeleit, melyeket későbbi képein al-
kalmaz. A festmények látszólag laza szerkezetűek, valójában 
azonban igen feszes a kompozíció, a vonalak rendje pontosan 
meghatározott, s rá épül a színek átgondolt világa. Ezeken a 
vásznakon két-három, esetleg négy elemi forma hordozza a 
színt, de nem a konstruktivisták tömör, egységes nagy színfolt-
jait - ez Gerzson Pál képeinek másik sajátos vonása -, hanem 
ízesen, kifejezően megfestett dinamikus felületek: ezt a dina-
mikát a fénnyel telített színek idézik elő, a színeket a fény lé-
nyegit! át. Gerzson Pál képein a fény alkalmazása eredeti mó-
don jelenik meg. Valahonnan Cézanne-ból indult el, és szinte 
a pointillisták technikáját idézi távolról, mégis egészen más, 
mint azok. Egry József szellemét idézi általa, s ez így és itt csak 
a Balaton légkörében alakulhatott ki. Eredendően hazai, ma-
gyar ez a piktúra: de nem abban az értelemben, ahogy Kállai 
Ernő szólt a húszas évek fordulóján a speciális magyar béklyó-
ról, „a magyar testiség ösztöngerjedelméről", a szellemi vilá-
gon eluralkodó magyar temperamentumról beszélve.
Fontos, hogy ismét hangsúlyozzuk: a mi időnkben nem szület-
hettek már olyan művek - visszatérve a példaképre -, mint Egry 
korában. Napjainkban, amikor a régi közösségek megszűntek - 
részben maguktól felbomlottak, részben szétoszlattuk őket -, új 
valós közösségek kialakulása pedig lassabban, körülményeseb-
ben és nehezebben megy, mint azt korábban elméletileg téte-
leztük, az individuum kínos, gyakran tragikus helyzetben van: 
egyelőre még nemigen szerveződnek az egyéneket egybefoglaló

16. Éjszakai utazás (gobelin-terv), 1973. olaj, papír, 140 x 180 cm

17. Majális, 1979. olaj, vászon, 120 x 170 cm, Magyar Képzőművészeti Főiskola

új közösségek: valós közösség hiányában az individuum maga 
is deformálódik. Van egy lehetséges kitörési útja: a kierkegaard- 
i értelemben vett irónia, a groteszk világok teremtésének lehe-
tősége. Ez az út azonban Gerzson Pál számára nem volt járha-
tó. Ezért más utat választott: a transzcendens Teljesség köz-
vetlen szemléletét kísérli meg. Gerzson Pál új képein az egy-
mássá átalakulható vagy a megfoghatatlan dolgok - víz és fel-
hők, fény és levegő - helyét geometrikus formációk: ellipszis 
formák, kisebb és nagyobb háromszögek, körök foglalják el. 
A körvonal és a felület azonban nem üres és teli tér elválasztá-
sát jelenti. Strukturális, dinamikus sémák sűrűsödnek bennük 
és sugárzódnak szét környezetükben. A formák a térrel együtt 
mozognak - s itt lép be a szín, mely a mozgást hordozza, közeg 
szerepét játssza, valójában pedig a formával együtt a szellem 
szándékait tolmácsolja. Gerzson ezeken a képein „kristályos 
formáival" a „metafizikai minőségeket" realizálja, a fényt hor-
dozó színek egyéni, sajátos stílusában.
Rá kell mutatnunk Gerzson Pál képeinek a fényt hordozó szí-
nek és nyitott kompozíció mellett még egy nagyon lényeges 
formai - valójában szellemi - tulajdonságára: ez az ismétlő-
dés. Életünk legalapvetőbb tevékenységei, a természet jelen-
ségei ismétlődő jellegűek. De alapvetően fontos az ismétlődés 
a művészetben is: a ritmus jelensége ezen alapul, márpedig ez 
alapeleme a kompozíciónak. A művészet mint közlésrendszer 
kialakulása elképzelhetetlen ismétlés nélkül. Gerzson művé-
szetében az ismétlés kétféleképpen is jelentkezik. Egyrészt 
úgy, hogy egy-egy témát többször is megfest. Jó példa erre a 
Szigligeti napló vagy az 1984-ben keletkezett kisméretű képein 
megjelenő aktok sora, de akár a Tömeg variációi, a Hegytetőn I 
és II is. Másrészt a formaelemek egy képen belül is ismétlőd-
nek, így kapcsolva be az időt - a mozgást, az elmúlást - a mű-
vekbe. Érdemes ebből a szempontból szemügyre venni a

19



Megfelelések II (1984) című nagyméretű festményt (csak melléke-
sen jegyzem meg, hogy Gerzson képei többnyire nagyméretűek 
- szüksége van a méretre ahhoz, hogy kifejezhesse gondolata-
it). Első látásra rendkívül bonyolult, egymást átható, színben 
eltérő formákat mutat a kép. Az alaposabb vizsgálatkor ezeket 
néhány formára redukálhatjuk: körívre, körre, háromszögre. 
Ezek más-más elrendezésben, más-más méretben, más-más 
színben s ebből fakadóan más-más értelmezésben szerepelnek 
a vásznon. Vagy csupán megjelennek, vagy támadnak, vagy 
őket támadják: ismétlődésük a változást jelöli. Anélkül, hogy 
ezúttal mélyebben belemerülnék a nagyon szépen festett kép 
ízes részleteibe, összefoglalásként csupán annyit, hogy a kép 
címét nyugodtan megváltoztathatnánk „Egy forró nap történe-
te a Balaton mellett" címre: ez közelebb visz bennünket a fest-
mény mondandójához.
Gerzson Pál festészete a hagyományos piktúrával szemben, 
annak kiüresedett formái ellenében formálódott. Míg azonban 
e vonulat alkotóiban az éntudat felfokozódása a szubjektumlét 
redukciójával járt együtt, az ő művészetében a személyiség 
nem szűkül saját szubjektumának tudatára. Az életérzést fogal-
mazza képpé: a formák és színek konfliktusában az egyetemes-
ség mozgását örökíti meg.

18. Koraeste, 1991. olaj, vászon, 80 x 100 cm

19. Három fa, 1990. olaj, vászon, 80 x 140 cm
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Tornai József
GERZSON PÁLLAL A BADACSONYNÁL

Képzeljék el: egy festő meg egy költő ül valahol a délutáni tera-
szon. Hozzáteszem: őszi teraszon. A nap mégis erősen süt, elé-
jük varázsolja az egész teremtett világot. Tisztán bomlanak ki 
előttük a hegyek, a mennybolt színei, felhőtlen ragyogása, a 
lenti víz ünnepélyessége.
Nem tudják, hogy csodában van részük. Egyszerű padokon ül-
nek, egyszerű asztal mellett. A ház, a festő háza fönn áll a ma-
gasban, a terasz is maga alá rendeli a fákat, utakat, tornyokat, 
mozgó emberi alakokat. A festő meg a költő fönt ül a világ fö-
lött. Bort isznak és beszélgetnek. A festő azt mondja: hosszú 
évek óta itt ül minden nyáron, nézi a hegyeket, az eget, a vizet, 
a fákat, ligeteket. Hosszú évek óta ugyanazt: kora reggeltől 
színkioltó estig a hegyeket, az eget, a nagy vizet. Ez a nagy víz a 
Balaton, partján a gyönyörűségesen alakuló hegy a Bada-
csony. Olyan töretlen vonalban ereszkedik a tóig, a vízszinte-
sig, mintha tudná, milyen festő szemének lesz rá szüksége, 
hogy világát fölépítse belőle. Minden szikrázik a busásan ömlő 
fénytől; a formákat összeolvasztja, átrajzolja, átsúlyozza ez a 
látvány-sokszorozó fénymennyiség.
Órák óta ott ülök, és csak akkor jut el a tudatomig, hogy a 
csoda történik meg velem. Nem emlékként, nem reményként 
és vágyként, hanem jelenidőként; akkor, ott, a barátom égig-
nyitott műhelyében ülve, ezüstös haját, bajuszát figyelve, fér-
fias, érces-mély hangját hallgatva. A Balaton-parton, a Bada-
csony gerincének hajlásaiban ugyanazok a formák, amiket a 
képein fölfedezhetek: a hegy, az ég, a víz találkozásának be- 
szögellő, kikerekedő, végtelen változatosságban ismétlődő, 
tehát nem ismétlődő vonalai. Nézem a képeket, nézem az el- 
gondolhatatlan esztétikumú tájat: megijedek, ujjongok, re-
ménytelenség és fensőbbséges elégedettség tölt el tőle: a vi-
lág legszebb pontján ülök és koccintom össze a poharamat a 
barátommal, a mesterrel.
Gerzson Pál már régen nem fest semmit, ami még naturális 
volna; ami még megkötötten követné a természet alakzatait. 
Addig-addig figyelte és itta magába ezeket a formákat, míg be-. 
lőle is megszülettek a festői formák. Egyszer csak ráébredt, 
hogy ő maga a természet. Olyan színeket és tereket alakít, 
egyeztet össze, melyek belőle fakadnak, nem kell töprengve 
utánoznia semmit. Itt ül a teraszon: a látvány, a mindig válto-
zó, százszoros termést hozó látvány, az ég, a Badacsony meg a 
Balaton találkozása színültig tölti. Összegzi ezeket a kis, majd 
nagy felületű képeken. Nem természeti formák születnek meg, 
nem természeti színek. Térdinamikákat, színdinamikákat te-
remt. Szabad vonalakat és szabad színeket. Együttműködik a 
természettel. Ötleteket, szépségeket, gondolatokat cserél a 
természettel. Átfogalmazva adja vissza, amit amattól a maga 

ősiségében kap. Sehol erőszak ebben az üzletben: a természet 
is jól jár, a festő is. A néző is, aki végül nem is tudja biztosan: 
melyik adott többet: Gerzson Pál a Badacsonynak meg a Bala-
tonnak vagy megfordítva? Mert hátha nem is olyan hajlékony 
tömbökbe osztott, konstruktivista műremek a hegy vonala, 
hátha nem olyan dinamikusan csapongó a víz partja meg a ná-
das, hátha nincs is beleírva az az emberi arcéi, Kölcseyé? Csu-
pán azért látom már ilyennek, mert a mester átalakította? Ta-
lán már nincs is Badacsony meg Balaton, csak Gerzson Pál ké-
pei vannak? Mindent úgy kell látnom, ahogy ő diktálja, szelí-
den meggyőzően, nagy nyugat-európai és magyar mesterektől, 
és a saját tapasztalatai alapján szerzett, alkalmazott techniká-
val. A kép mondanivalója legyen teljesen azonos a formai, 
színbeli, szerkezeti megoldásával. Semmi szimbolizmus, sem-
mi kívülről átvitt jelentés-réteg: csak amit ezek a Barna felhő, 
Vörös korong, Öböl, Domboldal, Víztükör, Madár vagy Izzás című 
kompozíciók önmagukban hordanak. De mit hordanak? Mit a 
gyakran használt zöld, barna, piros, kék, narancs, égetett agyag, 
némelykor monokróm, de legtöbbször megtört, áttört színek? 
Miről beszélnek ezek a szabad formákból fölépített, belső táj-
víziók? Olyan egyensúlynak örülhet itt a néző, amilyennek én 
ott a kora őszi szigligeti teraszon. Amilyen Gerzson Pál életbeli 
gesztusaiból is árad: azt mondja, van valamilyen nyugalom lé-
lek és test, szellem és anyag, lényeg és forma között. Ha ezt 
megéreztük-megértettük, élhetünk a magunk szabadságában 
kialakított absztrakt megoldásokkal: nem térünk le a valóság 
ösvényéről. A művész belső, sőt, legbensőbb harmóniája sza-
vatolja itt a szintetikus alakzatok és a világ természete közti 
egyezést. Kapcsolatokról van tehát szó: a vonal felel a színnek, 
a szín a formának, a súlyosabb, erőteljesebb tér a könnye-
debbnek, véletlenszerűbbnek. A táj saját törvényű kompozícióvá 
lényegül, a kompozíció sehol nem létező tájjá, olyanná, amely-
ben csak a festő sugallatai érvényesek. így jön létre az az emberi 
világ, amelyben a ter-
mészet a maga mél-
tóságával van jelen s 
az a természet, amit 
az ember tisztel, sze-
ret és legmélyében 
önmagával azonos tit-
kának érez. Nekem s 
gondolom, másoknak 
is sokat, életbevágó-
an fontosat mond ez-
zel a mi korunkban,

20. Ragyogó táj, 1988. olaj, vászon, 55 x 74 cm

mikor apokaliptikus arányokban folyik a fák, madarak, tenge-
rek, vizek, a föld, a levegő, egész természeti környezetünk bű-
nös, rövidlátó és kapzsi fölhasználása, elpusztítása.
Gerzson Pál is azok közé a művészek közé tartozik, akik véde-
keznek az apokalipszis bekövetkezte ellen? A látásmódja evi-
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denciájából megteremtett formákkal mindenesetre azt bizonyít-
ja, hogy lehetséges és szükséges a civilizáció és a természet köz-
ti egyensúly. Nézi, elfogadja, magába öleli és kiárasztja magából 
a táj formaalkotó terekkel, színekkel, kontrasztokkal játszó szel-
lemét. íme, a csöndes küzdelem festészete!
A kép kívül születik meg a falemezen vagy a vásznon, de belül vi-
lágít meg valamit, belül indít el a föleszmélés felé, amitől egész-
ségesebbnek érezzük magunkat annyi kór és betegség között. 
Képzeljék el: ott ülünk a Badacsony meg a Balaton fölött. Le 
nem vesszük a szemünket a tájról, a látvány ajándékáról; isszuk 
a bort, beszélgetünk. 1985-öt írunk Krisztus születése után. Ősz 
fényezi vakítóvá a napot. Az idő azonban most a lehetőségé: 
Gerzson Pál üdvözül a képeiben. Nem túlvilági: evilági, imma-
nens üdvösség az övé. Mosolyogva fogadja a délután, a táj, a 
színek, az örök változás alakzatainak köszönetét.
Látom és nem akarom elhinni, hogy ez még lehetséges a 20. szá-

zad vége felé. Nem akarom elhinni, de ott ülök vele estig. Az al-
konyat tökéletesen átrendezi a víz meg a hegy drapériáit: új for-
mák nyílnak meg előttünk. Új Badacsony, új Balaton, új fák, li-
getek, nádas és kanyargó partvonal, ami a festőnek a formák föl-
találásának hitét adja. A látást átformálja festészetté, a festésze-
tet magatartássá. Két hatalmas, ívelt tömb között megnyugtató 
feszültséget teremt; óriás félkörívekkel kis gyűrűket állít szembe, 
kontinensnyi, messze nyúló terekkel földrész nagyságú madár-
testet, geometrikus szigorral növényi színsziporkázást.Oda ültet 
maga mellé a Látás teraszára.
Többet nem tehet: itt vannak a képei, fölismeréseinek el nem múló 
pillanatai. Az már a mi szemünk és agyunk föladata, hogy megtegye 
az utat a láthatótól a láthatatlanig is: az izmusokon túli modern for-
máktól Gerzson Pál gondolkodásának legbensőbb magváig.

(Mágia és metafizika 1995, esszék, Kráter Műhely Egyesület)

21. Várrom, 1979. olaj, vászon, 114x162 cm
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Szepesi Attila

A SZIGLIGETI FESTŐ

„Ha elcsatangolunk ezen a vidéken, 
csak a növényekkel burjánzó tájat látjuk 

és a végtelen levegőt... Nem érzékelünk 
semmit önmagában, csak az eget és a földet."

(VlNCENT VAN GOGH)

SOKAN MEGFIGYELTÉK MÁR a Balaton felé közeledőben, 
hogy a táj karaktere előbb megmutatkozik, mintsem az ember 
a víztükröt megpillantaná. Megváltozik a levegő színe, elemi 
részecskéinek vibrálása. Valami korábban nem érzékelt árnya-
lat itatja át, megvilágítva a dombok hajlatait, a rétekre súlyo- 
suló felhőket, az ösvények kanyarulatát, a ligetek zöldjét.
Alig észrevehető ez a változás, a tájak mindenkori farsangjának 
játszadozása, mégsem lehet nem észrevenni. És ha talán nem 
tudatosodik is az utazóban, a hangulata változásában tetten- 
érheti. Az ég, a föld, a növényi vegetáció úgy részesedik az erő-
södő sugárzásból, hogy kék-, veres- és aranyfonalakkal átszőtt 
lobogás jelenik meg benne. Ezt talán nem is a napkorong 
árasztja magából, pontosabban szólva: nem a futó pillanatban 
delelő napkorong, hanem a fényével átitatott föld, a közeledő 
tó. A táj pulzáló lélegzete. Magából az előidejére visszaemlé-
kező talajból árad a sugárzás, a rögökből, a vörös permi ho-
mokkő torlaszaiból - melyekben őshalak és kristállyá dermedt 
pálmafák maradéka rejtőzik -, a madarak szárnycsapásából, a 
bokrok és fák terebélyéből.
Egyszerre mindent kiemel, felragyogtál és türkiz kontúrjaival 
azonnal emlékezetté mos össze a levegő.
Mediterrán derű árad el a tájon. Minden egyszerre sóvárgás-
sal átitatott és emléktelenül súlytalan: a fák, a vadvirágok, a 
csapongó fecskék és a gyurgyalagok az őssejtig titokkal vise- 
lősek, mégis a pillanatban jelenvalók. Alig sejthető fényszi-
lánkok vibrálnak a levegőben, és sugárzásuk mindent félálo- 
mi fénybe von.
A jelenség a déli parton kevéssé szembeszökő. Az északin foko-
zatosan fölerősödik. Tihanynál már elvéthetetlenül jelen van. 
Zánkánál tovább érik és Szigligeten jut el a tetőpontjára, ahol a 
szemlélődő elé kibukkannak legfiatalabb, pliocén-kori vulkánja-
ink: a Gulács, a Csobánc, a Badacsony és a Szentgyörgyhegy, 
melyek - a teremtés szeszélye folytán - napfénytől öntözötten is 
magukon viselik a legutolsó jégkorszak emléknyomait.
Eme hajdankorok nem emberi léptékűek. Nekünk e tájból csak

22. Rét I., 1983. olaj, papír, 43 x 61 cm

a tudósi vizsgálódások szemüvegén át kölcsönződik a régmúlt 
kataklizmák szelíd emlékezete, ismeretek formájában a földtör-
ténet álma. Szemügyre vesszük egy csigahéj görbületét, opállá 
kövült páfrány vagy ősfenyő évgyűrűit. Nem ismerjük a szén-
izotópos vizsgálat metódusát, csak elfogadjuk eredményeit. Tu-
domásul vesszük, s általuk átélve a nálunk erősebb hatalom je-
lenlétét, az idők látomását kivetítjük a pillanatra.

23. Rét II., 1983. olaj, papír, 43 x 61 cm

A szemünk valójában csak a mediterrán lobogásból részesedik, 
ahogy az az évszakok örvényeiben és a táj időmetszeteiben élt 
és élő neves és névtelen mesterek művében megmutatkozik. A 
kacagva renitenskedő Pálóczi Horváth Ádám, a méhese csönd-
jébe vonult Berzsenyi és a magát a messzi Provence-ban megta-
láló Kisfaludy Sándor félálomi vers-zenéjében. A roskadt belgiu-
mi kikötőmunkások közül ide remetének megtérő Egry József 
színvarázslataiban. Borsos Miklós szobraiban és rézkarcaiban.
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24. Szigligeti napló, 1990. olaj, vászon, 14 x 23 cm

Keresztury Dezső ritkán idézett Dunántúli hexametereiben, s a gö-
rög szigeteket és latin reminiszcenciájú szőlőparcellákat és 
mandulafákat álmodó Takáts Gyula verseiben.
De megmutatkozik a táj a névtelenek művében is, akik az évez-
redek során megszelídítették. Tárgyakat fabrikáltak, házat e- 
meltek, szőlőt metszettek, bort csurgattak a pohárba. A hegyek 
legördülő szikláiból kőhidakat emeltek a patakok fölé. A ke- 
resztutakon itt-ott felállították Szent Vendel félig pogány te-
kintetű szobrait. Pásztorok, földművesek, halászok és nádvá-
gók, akik e földet emberi léptékűvé formálták, s akik közül a 
szólni és látni tudók kimagasulhattak.
Minden táj egyszerre emlék és jelen. Mélység és felület. A ré-
tegei egymás visszfényében állnak.
Egon Friedell, az osztrák kultúrhistórikus arról elmélkedik egy 
munkájában, hogyan változik meg korról korra ugyanazon lát-
kép. „Ha olyan varázsló jönne, aki képes rekonstruálni azt a kö-
tőszövet-képet, melyet egy erdei táj egy Periklész-korabeli em-
ber szemébe rajzolt és azután azt a kötőszövet-képet, melyet 
egy kereszteslovag kapott ugyanattól a tájtól, két egészen kü-

25. Szigligeti napló, 1990. olaj, vászon, 13x21 cm

lönböző festmény jönne létre; és azután ha mi magunk men-
nénk oda és néznénk meg azt az erdőt, nem ismernők föl ben-
ne sem az egyik, sem a másik képet."
Valóban nem, vagy ha talán mégis megsejtenénk az azonossá-
gukból valamit, idegenkednénk tőle. A szaruhártyánk tiltakoz-
na a megfogalmazás módja ellen, hisz ugyanannak a jelenség-
nek más és más vetületei fontosak ma a számunkra, mint bol-
dogult eleinknek voltak.

GERZSON PÁL nem tájképfestő. Vagy - talán így pontosabb - 
nem tájképfestő a szó hagyományos értelmében. Vásznain a 
látvány elemei Szigliget környékéről vétettek, de a szemlélő 
csak ritkán, és akkor is csak sejtésszerűen ismerheti föl bennük 
a táj fragmentumait. A színek örvényein itt-ott rések hasadoz- 
nak. Mögülük mintha egy felhő bukkanna elő, öböl kanyarula-
ta, táncoló fa, kopár hegy meredélye. Mintha-felhő, mintha-fa, 
mintha-meredély, mely előtt a párafüggöny hirtelen összezá-
rul, a tér idővé, az anyag zenévé tűnik át, és a néző újra felol-
dódik a légnemű elem sugárzó eldöntetlenségében. Tájak szü-

26. Szigligeti napló, 1991. olaj, vászon, 13 x 22.5 cm

letnek benne, völgyek és kaptatok, melyekről nem tudja eldön-
teni, járt-e ott valaha, vagy álomképet, kollektív emlékezetéből 
előhívott ősképet lát-e, ami persze a „valódi" vedutától lénye-
gét tekintve nem különbözik és vele egyenértékű.
Egy festmény és annak a szemlélőben továbbélő emléke nem u- 
gyanaz. Nem is lehet ugyanaz. A néző előbb egy idegen szaruhár-
tya látomásából részesedik, később azt a maga tulajdonává do- 
mesztikálja. A kép az idő múlásával a sajátja lesz: egyik-másik 
fragmentuma a háttérbe mosódik, a többi fölerősödik, tovább 
formálódik, sőt olyan motívumokra is emlékezni fog, melyeket - 
újra a valódi kép előtt állva - hiába is keres ott.
Gerzson Pál mintha-tájai, majdnem-tájai, táj-ősképei valódi és 
összetéveszthetetlen tájakként élnek tovább bennünk. így is kell 
lennie - és aligha a festő titkos szándéka ellenére -, hisz ereden-
dően Szigliget-környéki vulkáni kúpokból, nádas öblökből, ólom-
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27. Szigligeti napló, 1990. olaj, vászon, 13 x 20 cm

súlyú felhőkből és a lángok természetével rokon madárszárnyak-
ból vétettek. A közeg, melyből származnak, a látomás, mely a 
festő szaruhártyáján rájuk emlékezik, ide való.
Nem érdektelen végigkövetnünk azt az utat, melyen festőnk Szig- 
ligetre megérkezett, a befogadó tájra, mely a kezdetektől adva 
volt a génjeiben, ám mivel a piktúra nem genetika, e környezetet 
megtalálnia mégis oly nehezen sikerült.
Nincs nehezebb, mint önmagunkat megtalálni. Felismerni azt a 
személyt, aki vagyunk. Gerzson is közel négy évtized benső vias- 
kodásai, botlásai és vargabetűi után nézett végig a szigligeti öb-
lön, a jegenyék során, a pliocén-szülte vulkánokon, és érezte, 
hogy hazatért.
Genetikai meghatározottságra utaltunk föntebb, s ez arra vonat-
kozik, hogy a Pécs-melletti Hirden született festő anyai famíliája, 
az Eőryek, a Balaton-felvidéki Gyulakesziről és Nemesgulácsról 
való, míg az apai ág - az ősök hosszú során át, de elvéthetetlenül 
- Dalmáciából, dinári elődöktől. Mindkét táj a mediterrán su-
gárzás meghatározottja. Utóbbi közvetlenül, pontosan körül-

28. Szigligeti napló, 1978. olaj, lemez, 15 x 23.5 cm

határolhatóan, előbbi pedig mint annak távolabbi visszfénye. 
A családi determináltság persze nem föltétlenül meghatározó. 
Esetleg utóbb, a bejárt út ismeretében ad lehetőséget a ját-
szadozásra. De mindenképpen alap, mellyel a festő vagy él 
vagy sem. Vagy épít rá, vagy más fundamentumot keres és 
talál önmagában.

MINDEN TEREMTETT MŰ középpontjában egy meghatározó, a 
részleteivel minden mást árnyékba borító élmény áll. Nem 
könnyű erre rátalálni. Valójában és képletesen szólva is, azt a 
porszemet kell megkeresnünk, mely köré a művész élményei 
kikristályosodtak. Ilyen meghatározó élmény híján a mű szag-
gatott és idegen erővonalaktól összekaszabolt lesz. És - le-
gyen bár mégoly nívós - eme egyetlen látomás híján nehezen 
fog szerves életművé tömbösülni, marad - ahogy egy művé-
szetbölcselő mondta : - „kavargás az örök csend középpontja 
körül". Mert nem a felismert örökkévalóságot láttatja, hanem a 
maga kacskaringós utazásairól és műhelymunkája gyötrelmei-
ről beszél, melyek a számára fontosak ugyan, de a művét 
szemlélő számára érdektelenek. Esetleg a művek lábjegyzete-
ként tudomásul veszi őket, de a képben, a szoborban, a vers-
ben csak mint idegen anyagot fogja érzékelni, hisz - ahogy az 
említett esztéta és költő, Eliot mondta: nem az a fontos szá-
munkra, mit érzett, mit gondolt a művész, egyesegyedül csak 
az, hogy mit látott.
Füst Milán, boldogult Konstantin-úrfi korából művésszé éb-
redve, ifjonti energiákkal telítetten egyszer azt találta monda-
ni: egy szenvedély vagyok, mely a tárgyát keresi. Arra a benne 
munkáló, iránytalan erőre utal, mely a megszólalás kényszeré-
vel a lelkében gomolyog, ám egyelőre nem talál szavakat. Be-
szélnie kell, de még csak dadogásra telik. A benne munkáló 
szenvedély még csak sodró lendület, pulzálás, erővonalak és 
színárnyalatok kusza összevisszasága, melyet a szellem gravi-
tációs tere nem rendezett egyetlen látomássá.
Gerzson Pál korai, közel négy évtizedig tartó útja, tétova maga-
keresése is egy ilyen tárgyát kereső szenvedély csetlés-botlása. 
Amiket megalkotott, előbb figurális munkái, majd konstrukti-
vista kompozíciói, sokszor színvonalasak, mutatósak, de so-
sem egészen a sajátjai. Épp az az egyetlen, mindent maga köré 
kristályosító látomás hiányzik belőlük, melyről - Füst Milán 
szavait kölcsönvéve - elmondhatnánk: a lázas szenvedély im-
már a tárgyára talált, és a sokféleségből, a teremtett világ lát-
ványának farsangjából kiválasztotta azt az egyetlen lobogást, 
ami csak az övé és ami benne a kezdetektől formálódik. Más 
szóval: ezek a korai képek nem egy összetéveszthetetlen sze-
mély víziói, hanem egy (vagy több) csoportiéleké.
Festőkre - de nem csak rájuk - jellemző lehet korai, kereső pe-
riódusukban bizonyos művészi „farkasvakság". Az a tétova
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29. Szigligeti napló, 1991. olaj, vászon, 11 x 16 cm

érett Nagy Balogh Jánost, aki nem a 
tágasságban, hanem a töredék világ-
ban talált rá az egyetemességre. A mí-
toszt teremtő Egry Józsefet, aki a ma-
ga darabosságában is eléggé bölcs 
volt ahhoz, hogy ne hagyja magát po-
litikai eszmék zászlóvivőjévé degra-
dálni. Vagy a keserű Farkas Istvánt, 
akinek redukált színeiben az apoka-
lipszis előérzete bújkál.
Festőnk sosem volt könnyűkezű mes-
ter. Emberi jelenségként is van benne 
valami derűs rusztikum. Ha úgy tet-
szik, nehézkesség. Ez nem értékítélet, 
hisz lehet valaki virtuóz csuklóval is lá-
tomások megajándékozottja, ahogy le-
het az érvényes vonalat csak század- 
szorra megtaláló ceruzával-ecsettel is 
az. Példa erre is, arra is akad elég. A lé-
nyeg csak ennyi: az legyen, aki. Ne pró-
bálja huszárrohammal bevenni a várat, 
ha az önismerete hiányos, a fegyverze-

gesztus, mellyel annyiszor és szinte következetesen elmennek 
a maguk karaktere mellett. A maguk sorsát, az alkatukhoz sza-
bott élményt és látomást keresik, de - idegen víziók vendége-
ként - azt törvényszerűen nem találják. Néha, az elvégzett

te csorba, mert az idő előtt úgysem fog sikerülni. Ha a keze ne-
héz, tudjon erről. Ne akarjon virtuóz lenni. Kovácsoljon erényt 
ebbéli fogyatkozásából. Találja meg az alkatához illő kifejezési 
formát, a képzőművészeten belül a maga szűkebb műfaját,

munka örömével, kialakul bennük valami 
hamis bizonyosság, hogy: igen, ez az. Az-
tán - egy-egy megvilágosodó pillanatuk-
ban - rádöbbennek, hogy eltévedtek, ide-
gen sikátorokba csábította őket a rövidre 
zárt emlékezés, a belterjesség lidércfénye. 
Összeszorítják a fogukat, s vagy megsem-
misítik amit eddig csináltak, vagy félrelö-
kik, azzal a keserű gesztussal, hogy: min-
den csak ezután jön.
Gerzson Pál tisztességét jelzi, hogy sosem 
kötődött a pillanatban tündöklő, a napi 
konjunktúrát meglovagló mesterekhez. Ha 
a maga útját nem találta, ha a másokét ta-
posta is a lába, egészen sosem hitte el, 
hogy az az övé. Az elátkozottak, a félreso-
dortak, a maguk csöndjébe száműzöttek 
műveit fürkészte. A maga és környezete 
szociális kínjait vízióvá nemesítő Derkovi- 
csot, akiben a kései kor csak a festő-zsur-
nalisztát vette észre, nem a koloristát. A 
külvárosi remeteségében is teljes emberré

30. Szigligeti napló, 1991. olaj, vászon, 20.5 x 15 cm

ahogy megtalálta Picasso a kép-szo-
nátákban, Rouault az árnyék-szobrá-
szatban, Klee és Miro az álomlátás-
ban, a boldogult Utrillo és Modigliani 
a városi folklórban. Magritte a látvány 
teátralitásában. Matisse a teremtett 
világ tánckoreográfiájában.

SZIGLIGET ÉS KÖRNYÉKE zárt tér. 
Benne rejtőzik nevében a sziget szó. 
Parányi tér, de szelleme imaginárius 
mélységeket takar. Valójában egy - 
emlékezetével tágas - sziget, melynek 
partjait a mindenkori pillanat áramai 
mossák. Ha úgy tetszik, konzervatív vi-
dék. Ám ez a kifejezés csalóka. Mert a- 
ki a múlttal viselősen éli a jelent, an-
nak a jövendő is meg fogja mutatni a 
maga elfüggönyzött arcát. Aki pedig 
emléktelenül és sandán csak a vá-
gyott jövendőt, a holnapok ködképét 
fürkészi balek-akarnok módján és gya-

26

31. Kert ablakon át, 1992. olaj, vászon, 130 x 150 cm

nútlanul, attól a felfénylő pillanat is szűkölve fog menekülni. 
A vasút és a forgalmasabb főutak elkerülik ezt a tájat. Ezért 
meg tudta őrizni a derűjét és nyugalmát. Kívül esik azon a 
zsibvásáron, ami a tó déli partját jellemzi. Azzal pedig, hogy ez 
a vidék megőrizte a civilizációtól való aggályos távolságát, egy-
ütt jár az emlékezet tágassága és mélysége.
Aki valamelyest ismerős az Alföldön, tanúsíthatja, hogy ott 
egy-két évszázad már nagyon nagy időnek számít. Valósá-
gos ősidőnek, melynek kezdetét népmese! homály takarja. 

Egy templom, ha már másfél évszázados, nagyon régi. A ge-
nerációk - a családok emlékezetében - meglehetősen rövidre 
zártak a pusztán. A legtöbb ember zavarba jön, ha a felmenői-
ről kell beszélnie. A harmadik generáció már a délibábok 
messzeségébe vész. Nem mintha hiányozna az alföldi ember 
mentalitásából a kegyelet vagy nemtörődöm volta. Ott az emlé-
kezet szerkezete más, mint a Dunántúlon. A történelem, a táj és 
benne az ember élete olyan, hogy minden pillanatban ki van téve 
egy porfelhő rohamának, mely függönyével a semmibe moshatja
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kontúrjait. Az időnek nincs realitása, a táj nyitott. A benne élő 
ember védtelen, gyanakvó. Az épületek romlékony anyagból 
készülnek, mert nincsen kő. Hiányzik valamiképp az állandó-
ság, a folyamatosság élménye. Az évszakok is úgy követik 

Ráérősen beszélgetnek, sosem sietősen. Szívélyesen fogadják az 
idegent.Leültetik, bort töltenek a poharába.Csak látszólag ellent-
mondás, hogy ez a táj az időn kívül él, miközben oly hosszú az 
emlékezete. Valójában a „gyorsuló idő" esik ide távol: az újkori

egymást, hogy lerombolják azt, 
amit az előző megteremtett. Ta-
vasszal a föld elmocsarasodik. A 
föld alá kényszerített hajdani fo-
lyók és morotvák - a zöldár vad-
vizeivel karöltve - a múltjukra 
emlékeznek. Vadmadaras náda-
sok teremnek hirtelen a pusztán, 
melyek a nyári rekkenő érkezté- 
vel kiszáradnak, felperzselődnek.
A föld elszikesedik. Pattanó-szárú lila sóvirág nyit rajta, más 
növény alig tudja a szaharai hőséget és szárazságot elviselni. 
Őszre a kiszáradt kórókat gombolyagban görgeti a szél a 

hemzsegés, a hisztérikus utak és a gyorsan váltakozó eszmék 
értelmetlen tülekedése. Ide mintha mindenki pihenni, szemlé-
lődni jönne. Aki pedig itt él a négy évszakon át és itt dolgozik,

ködös rónaságon át, űzi a mesés ördögszeke-
ret. A tél pedig, mint valami Amundsen-látta 
sarkvidéki évszak, mindent maga alá tipor.
A Tapolcai medencében, Szigliget környékén egé-
szen más az emlékezés természete. A természet 
emlékezése. A rómaiakra, a táj hajdanvolt civilizá-
toraira fakuló, mégis rejtetten továbbélő nyomok 
utalnak. Szarkofágokat és íves mintázású sírköve-
ket vet ki itt-ott magából a föld, melyekről nem 
mindig tudható, a rómaiak korából származnak-e
vagy későbbi korok formálták azokat a boldogult elődök nyo-
mán. A szőlőkultúra is a hajdani civilizátorok emléknyomait 
őrzi. Néprajzosok szerint ma is olyan szőlőmetsző késeket 
használnak errefelé, mint a Gracchusok korában. De túl a 
bacchusi növényen, egyéb emlékek is vigyázzák a rómaiak 
egykori jelenlétét. A patakok és kiszáradt vízfolyások felett 
átívelő kőhidak is előképeiket idézik. A fejtett bazalt- és grá-
nitkővel borított mellékutak éppúgy, mint a kötőanyag nélkül 
emelt kőkerítések.
A generációk emlékezete hosszú. Az emberek együtt élnek szüle- 
ikkel-nagyszüleikkel, és szívesen idézik a még korábbiak emlékét. 
Általában könnyen szólalnak meg, könnyű szót találni velük. 

az sem a reménytelenség érzetével. A napoknak ízük és vará-
zsuk van. Egy kicsit mindegyik más, mint a többi. Kicsit mind-
egyik ünnep.

AMIKOR GERZSON PÁL rácsodálkozott a szigligeti tájra, ön-
magát ismerte föl benne. Azt a negyven körüli férfit, akivé min-
dig lenni akart, és aki a kezdetektől ő volt. Aki korábban is a 
benne feltáruló örvényeket, meredélyeket és rejtelmes piktog- 
rammokat festette, ám nem találta hozzájuk a hitelesítő hátte-
ret. Nem találta az alapot, mely a szellemi érintését, az általa 
teremtett szépséget a türelmes jelenlétével igazolhatná. A fun-
damentumot, mely korábbi látomását igazságtartalommal tölt-
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heti meg. És ami-
kor erre rátalált, 
csodálkozott. Min-
den olyan egysze-
rű volt és magá-
tól értetődő. Azt 
találta meg, ami 
a kezdetektől az 
övé volt. Ahogyan 

felépült a háza a hegyoldalon, látta az esztendők, év- és napsza-
kok örvénylését. Jobbra a tó tükre az öböllel, szemközt a Bada-
csony, balrább a hegymonstrum testvéröccsei. És miközben ma-
gamagát egészen idevalósivá avatta - csak az lehet otthon ezen a 
vidéken, aki sző-
lőműves, akinek 
van legalább egy 
parányi szőlő-
parcellája és há-
za alatt egy pin-
ce -, figyelte az 
idő metszetei-
ben egymásra 
torlódó motívu-
mokat. Nem a jelenségek helyi értéke vált fontossá számára, 
hanem az a pillanat, melyben épp delelőben vannak. Kiemel-
kednek a többi fragmentum hátteréből és a látványra súlyosul- 

az eredete, ez fa volt, amaz kaptató, ház, felhő, búzatábla, ö- 
böl, ám a vásznon nem attól lesz mélyebb tartalmak hordo-
zója, hogy materiális valójában mi volt, hanem attól, hogy e 
táj mindenkori anyagából vétetett. Ahogy Vajda Lajos, Bálint 
Endre és Barcsay Jenő vásznai nem attól szentendreiek, hogy 
akár egyetlen egyszer is pontos vedutát mutatnának be a vá-
rosról, hanem attól, hogy e tájban keringő asztráltestek hat-
ják át a részleteiket, s ezáltal a levegőjük összetéveszthetet-
lenül ide való.
A végső, letisztult jelekig a táj spirituális történetén át vezet az 
út. E történet valódi is, képletes is. Valójában a szellem imagi- 
nárius terében történő újra-átélése az időnek. Az emberi sors 
meghosszabbítása a tájban. Emberfajtánk rövid, hajnalkorát 
élő és mindössze néhány tízezer esztendős históriájának pedig 
nemcsak a felismert jelenvalósága tartozik hozzá, hanem a 
csőférgekig, ammonitészekig és a korai emlősökig visszanyúló 
előideje is. Az értelem, a ráció az ember legfiatalabb, ezért leg-
megbízhatatlanabb érzékszerve. Ezért a jelzett korokba a segít-
ségével elbolyongani szinte lehetetlen. De kit ne kísértett vol-
na meg a játszadozás, hogy lehunyt szempillája alatt felidézze 
a maga előidejét, anyagi valójának előéletét. Hogy felidézze 
hajdanvolt bolyongásait veres csigahéjak, fortyogó lávafolya-
mok, fekete fatörzsek közt, kiszáradt tengerek, betemetett fo-
lyómedrek és szelek csiszolta ősmasszívumok közt, melyeket - 
szemét újra kinyitva - felismer majd a körötte napsugaras vagy 
felhők-borzolta jelenidejét élő tájban.

nak. Korábban mind-mind levél volt, fecskeszárny, meredély,
mezsgye és felhő. Most egyszerre - személyesen és egyedüli pél-

dányként - lett Levél, 
Fecskeszárny, Meredély, 
Mezsgye és Felhő. Ezál-
tal pedig túl kell mutat-
nia eredeti önmagán: 
jelkép lesz, aztán jel, egy 
idea hordozója, mint az 
antik tájképen a hullám-
vonal, a spirál és a kúp. 
Igaz, mindnek sejthető

SZIGLIGET CSODÁI I—XIII., 1989. olaj, vászon

32. Látvány, 80 x 120 cm
33. Öböl, 80 x 120 cm
34. Összekapcsolódó formák, 80 x 120 cm
35. Emlékezve és reménykedve, 80 x 130 cm
36. Előkép, 80 x 120 cm
37. Színesedő formák, 80 x 140 cm
38. Közel és távol, 80 x 130 cm
39. Közjáték, 80 x 100 cm
40. Éjszaka, 80 x 110 cm
41. Fekete csiga, 80x120 cm
42. Tükörkép, 80 x 120 cm
43. Barokk, 80 x 110 cm
44. Utójáték, 80 x 110 cm
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44. Szigliget csodái XIII. Utójáték, 1989. olaj, vászon, 80 x 110 cm

A teremtett világ eme - folyamatosan a genezisig elhatoló - 
szemléletmódja Cezanne-tól származik. Kedvenc motívumát, a 
Sainte Victoire-hegyet festve meséli el, hogy először mindig a 
táj „csontvázát", imaginárius ősszerkezetét veti a papírra vagy 
a vászonra. Aztán, ahogy ezzel megvan, ezt a „vázat" elkezdi fel-
öltöztetni. Egymásra torlódó, egymásnak felelő színfoltok réte-
geivel takarja el a legelsőket, melyek ezáltal valóban alappá 
mosódnak el, de át is világítanak az őket ellepő újabbakon, me-
lyek fölött sorra elhelyezi az idő spirituális érintésének még 
újabb nyomait: a talaj zöldjét és barnáját, a vegetáció zöldara-
nyát, a fényszilánkokkal telített levegő kékjét.
Ez az analitikus látás, a történeti utazás keretében egyetlen lá-
tomássá forr, hisz a kép síkján, a képsík természetének megfe-
lelően két dimenzióban mutatja be a tér és az idő egymásra 
torlódó rétegeit. Ezáltal „felszín" lesz, ám ez a felület maga a 

mélység. Mert a teremtett világból mindig az a legmélyebb, 
ami a felületén látható. Ami benne megmutatkozik. Hogy egy 
arc vagy egy táj „mögött" - a szó szoros értelmében - mi van, 
teljesen érdektelen. Sötétség, értelmetlen anyaghalmaz van 
alatta, mögötte. Izomrostok, vérrögök, kövek és ásványok éj-
szakája. Csírák és rothadás. Ám ami benne látható, az maga a 
mélység. Mert a lényeget, a törvényt épp a felszín hordozza: a pil-
lanatban felizzó varázslat a maga szövevényes egyszerűségével, 
sejtelmekkel átitatott egyneműségével.
Amikor Gerzson Pál a szigligeti tájban, annak motívumaiban 
felismeri önmagát, hirtelen valóban Gerzson Pál lesz. Csak ő 
és senki más. Korábban csoportok tagja volt, irányzatok híve és 
aposztatája. Most magára marad, és ettől fogva csak a maga út-
ját járja. Ez a magány nem az egyes emberé, a lakhelyhez és 
családi kötelékekhez kötött individuumé, hanem azé a szellemi
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lényé, aki a ma-
ga összetéveszt-
hetetlen helyét 
- épp a kollektív 
emlékezés hul-
lámhosszára rá-
találva - felis-
merte. És - ahogy 
Fülep Lajos mond-

gába roppanni, elkezd fogyni. Korábban minden ösvényt vé-
gigpróbált, minden éltető nedvet magába szívott, most kezdi 
elhagyogatni azt, amire szüksége nincsen. Elkezd cukrosodni, 
aszúvá töppedni, mint a gyümölcs, mely tavasszal magába it-
ta a hóié nedveit, nyáron a verőfényt, aztán őszre kiteljese-
dett. Eddig növekedett, kitelt, terebélyesült, most elkezd fogy-
ni. Elhagyja harsány színeit, formái robbanó íveit. Gömbje be-
horpad, kontúrvonala megtörik. Korábbi, hivalkodó illatába a 
must, a csípős avar és a nemes penész raffinált aromája keve-

ja: - „Csodálatos, hogy a csoportokkal 
szemben mindig az egyes emberé az utol-
só szó; az iskolák, tehát több ember össze-
adott ereje előbb merül ki, mint a magára 
hagyotté. A nyájtalan ember, aki nem fér 
össze a többivel, akit nem lehet nivellálni, 
kénytelen-kelletlen megy tovább a maga ka-
landos, keskeny útján, s minél nagyobb elle-
nállással kell megküzdenie, annál jobban 
megedződik ereje."

MINDEN MŰ, míg 
félkész, éretlen, fur-
csa mód egyre gya-
rapszik, sokasodik, 
terebélyesül. Abban 
pillanatban viszont, 
amikor megérett, a- 
mikor a sorsa betel-
jesedett, elkezd ma-

redik. Ám ez a fogyás nem értékvesztés, nem önmaga feladá-
sa. Épp ekkor, beérve és a maga sorsát beteljesítve lesz egé-
szen önmaga.
Gerzson érettkori, szigligeti vásznain minden részlet az egyet-
len látomást szolgálja. A valóság egyanyagúságának felismeré-
sét, a szelíd, ám cáfolhatatlan törvényt, hogy ugyanabból az a- 
nyagból való a kő és a vízpára, a hegy meredélye és a fa csonk-
ja, a zivatarfelhő és az álom. Az ecset és az ecsetet tartó kéz. 
Aki lát és a látvány maga. Minden az ősanyagig a maga genezi-

FECSKÉK I—IX., 1990-91. olaj, vászon

45. Motívum, lOOx 140 cm
46. Levegőben, 100 x 150 cm
47. Repülés, lOOx 160 cm
48. Káprázat, lOOx 140 cm
49. Játékosan, 100 x 150 cm
50. Közel, lOOx 140cm
51. Közelebb, 100x140 cm
52. Ütközés, 100 x 140 cm
53. Belenyugvás, lOOx 150 cm
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sének emlékével viselős. És az idő ajándékaképp az adott pil-
lanatban lehet emberi arc és fecskeszárny, zúgó nádas vagy kő-
görgeteg: a percben csak az lehet, aki és ami, ám a sorsa ere-
detét és a testi valójának elkövetkező évszakait nem sejtheti. 
Csak annyit tudhat biztosan, hogy: volt is és lesz is. De azt 
nem, hogy - a keletiekkel szólva: - „milyen lesz a ruhája".

„NEM TILTAKOZOM az ellen, ha ezeket a dolgaimat absztrakt-
nak nevezik, én magam azonban mindenképpen közelebb ér-
zem őket a tájból, a természetből és a bennem élő formákból 
vett valósághoz" - mondja egy alkalommal Gerzson, aki - 
mint már jeleztük - nem tájképfestó a szó hagyományos értel-
mében. Festő, akinek a művei egy táj emlékeiből születnek. 
Egy táj motívumaiból, melyek korábban benne is éltek, mert 
csak azt ismerheti fel és találhatja meg az ember, ami kezde-
tektől az övé.
Ruskin szerint az antik és a modern tájkép abban különbözik 
egymástól, hogy az utóbbin megjelenik a felhő. És ezáltal a lát-
vány elszakad a fényektől, részletei elhomályosulnak, s a benne 
csetlő-botló ember arca komor gondokkal és homályos indula-
tokkal telítődik. Hamvas Béla hozzáteszi: az antik táj ideális, ez-
zel szemben a modern „valódi" akar lenni, egy-egy adott kör-
nyezet esetleges motívumaihoz kötődik, ám a festészet termé-
szetéből adódóan ez utóbbi ambíciója illúzió marad. Mert a 
festészet mindenkori eszköze a jel. S hogy ez honnan ered, egy 
„valódi" vagy egy ideális, csak az alkotóban élő jelenség tükre- 
e, teljesen közömbös. Ha a festő a jelet igazságtartalommal 

sát, kallódásukban egyszerre a szánandó véletlenszerűséget és 
az egyszeri csodát, ezáltal személyes tulajdonává téve őket, 
míg a másik e személyes érintés híján csak a lélektelen anya-
got látja maga körül, melybe lelket lehelni képtelen.

GERZSON PÁL KÉSEI MŰVEIN, bár egészen mentesek minden 
bizantinizmustól, tetszeni vágyó, magamórikáló sandaságtól, 
szociográfiától, politikai handabandázástól és csoportküzdel-
mek gyilkos mérgeitől, az apokalipszis előérzete bújkál.
Imaginárius tájait, benső hegyormait és felhőspiráljait, monok-
róm sejtelmeit, lángragyúlt fáit és torlódó erőtereit hol napsu-
gár öntözi, hol zivatarok közeledése fátyolozza el, de nyugal-
muk és bizsergő derűjük mögött ott vibrál az ezredvégi ember 
életérzése: a szellem, a teremtő sors törékenységének felisme-
rése, az erősebb - és bizonytalan előjelű - hatalmaknak való ki-
szolgáltatottsága.
Talán a festő is, de teremtette-művei mindenképpen tudják, 
hogy az apokalipszis elől elbújni nem lehet, neki hátat fordíta-
ni, mellette elsurranni, felette átlépni, rajta diadalmaskodni 
nem lehet. Csak egyet lehet, visszaemlékezni a napsütésre, a ve-
rőfényes sziklákra, a derű óráira. Akkor is, ha körülöttünk min-
den egyre jobban elszakad a teremtés évszakaitól; a szándékok, 
az emberi sorsok és a sejtelmek összetörnek, az általunk bela-
kott tájakat pedig átitatja az éjszaka.

tudja megtölteni, a műve szent lesz, szakrá-
lis, ha pedig erre nincsen képessége, profán 
marad. Teljesen függetlenül a szándékától, 
terveitől és vágyaitól. Teljesen függetlenül 
attól, milyen motívumokat választott, hisz - 
köztudomású - lehet egy Angyali üdvözlet 
és Háromkirályok imádása is otromba giccs, 
ahogy lehet egy sáros cipőket, bűzös trágya-
dombot és dögtetemmel tarkított barna me-
zőt ábrázoló kép is remekmű. Hogy mikor 
melyik milyen lesz, az igazságtartalma hatá-
rozza meg. Igazságtartalma pedig azáltal 
lesz vagy nem lesz, hogy a festőnek milye-
nek a képességei. Ez így persze csapda, mert 
a képesség rejtelem, amit körülhatárolni ne-
héz, szinte lehetetlen. Mégis, arról lehet szó, 
hogy egyik mester a maga sorsában rátalál a 
teremtés folytatódó művére, felismeri a ma-
ga szellemi érintése módjában a Teremtőtől 
kapott gesztust, a másik nem. Egyik belülről 
képes átélni a választotta-motívumok sor-

54. Szigligeti napló, 1994. olaj, vászon, 10 x 15 cm
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FODOR ANDRÁS
Weöres Sándor
EGRY JÓZSEF

fönn egy nagy semmi
lenn egy nagy semmi
köztük a kusza eleven semmi

a vájt égből zuhatagban
piros sárga szilánk pattan
a táj tarka teknőjébe
dől a sugár szakadatlan

tűzben elsűlyed a tó
szikráz a domb-kaptató

vonul a nádas izgatottan 
csónak fekszik
az űrrel szemben

messzeséget teremt a madár 
kék eget feszítve szét

fénybe-mossa termetét
aztán elolvad az ember

55. Romantikus táj, 1982. olaj, vászon,
60 x 110 cm, magántulajdon
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56. Bosnyák dallam, 1974. olaj, vászon, 100 x 130 cm, Körmendi & Csák Gyűjtemény, Bp.
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Takáts Gyula

MIT IS SEGÍTSÉL

Betértek szobámba, mint a vándor: 
Berzsenyi... Szigliget... Kisfaludy Sándor. 
A három fehér fal szép meszelt lapjáról 
néznek rám a közel-távolából.
Negyedik oldalon zengő sugárban 
mosolyogva áll a tó a tájban.
Áll a ház, a négy fal örök vándorokkal. 
Fürdőnek csilló, tükrös habokban.
Köztük Te kedves halkszavú társam, 
mint a sirály suhogsz a szobámban. 
Kutatva nézel... - Mit is segítsél?
Karcsú sirály hegyringató víznél.

57. Tavaszi kép, 1983. olaj, vászon, 85 x 120 cm

58. Délibáb, 1987. olaj, vászon, 60 x 100 cm, magántulajdon
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Arnóti András

A MADARAK KIREPÜLNEK, MEG VISSZA

Az ember igazi, nagy kihívása, a valódi titok, azt hiszem, mindig is a repülés marad. 
Földön járni, vízben lebegni tudunk, repülni sohasem tanulunk meg.
Sokunknak talán ezért is példaképeink a madarak.
Évezredek óta, irigykedve szimbolizáljuk velük a harmóniát, a hatalmat, a szabad-
ságot. Nekünk marad a remény. Szállni vágyunk, amikor érzelmeink a duzzadásig 
telítik meg testünket, szellemünket, és repülnénk, amikor a bánatot az időben 
próbáljuk eltemetni.
A fa faként, a madár madárként 
azonos önmagával.
Az ember bizonytalan. Ám eb-
ből a bizonytalanságból egy 
különös játéka született: meg-
próbál fát, madarat játszani.
Lehet, a festői szabadság is be-
járta ezt az utat.
Gerzson Pál munkásságának egy 
jelentős és jó szemmel váloga-
tott részét nemrégiben mutatta 
be a Vigadó Galéria.
Táblaképein fő témává válik a 
levegő, amely így kimondva, 
nem is tűnik a festészet eszkö-
zeivel megragadhatónak.
Ám, hogy mégis ott van, az azt 
jelenti, hogy Gerzson tud egy 
jelbeszédet, mágikus kapcsolat-
ban van azzal a valamivel, me-
lyen mi hunyorogva, legfeljebb 

59. Fa, 1986. olaj, vászon, 80 x 120 cm, Hotel Kempinski, Bp.

csak átnézünk, hogy a vélt távolban felfedezzünk valamit. Miként a bölcs, ki ujjával 
a nap felé mutat, de a többiek csak az ujját nézik.
Joseph Beuys egyik munkájának technikáját így írja le: aqvarell, tűz, víz, papír, leve-
gő. Milyen furcsa, hogyha kimondjuk a nyilvánvalóságokat. S milyen helyzeteket te-
remt, hogyha elhallgatjuk azokat.
Fogalmainkat mi magunk alkotjuk. Néha hibásan. Ilyen az absztrakt jelentése is. 
Ezt a kifejezést általában azokra a művészeti-képzőművészeti produkciókra mond-
juk, amelyek elszakadtak a természeti formák ábrázolásától, szűkebb értelemben 
nonfiguratívak, melyben csakis a pontok, vonalak, foltok és színek szabad, ám egy-
máshoz viszonyított létükben nagyon is szigorú törvényei uralkodnak.
Nézve Gerzson Pál képeit, rögtön látható, hogy ez a tétel sem igaz, hiszen minden 
művészet absztrakt azáltal, hogy egy megrajzolt, megfestett dolog nem azt jelenti, 
mint ami (egy szék megfestve nem a széket jelenti, hanem a megfestett széket).
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60. Fa, 1986. olaj, vászon, 85 x 120 cm, magántulajdon

Ugyanakkor egy „szabadon" megrajzolt formát önkéntelenül jelentéssel ruházunk fel. 
Legalább úgy, hogy „ez olyan, mintha szék lenne". Ezért, a művészet nagy része, szaba-
dulni igyekszik azoktól a kötöttségektől, amelyeket a dolgok jelentései hoznak létre.
Gerzson Pál viszont nem akar ezektől megszabadulni, sőt erősíteni igyekszik e jelen-
tés tartalmát. Ő, kitartó hűséggel, pontosan figyeli meg a természetet. A gyakorlott-
ság és az elhivatottság átjárhatóvá teszi a két pólust: költészet és valóság.
A természettől erős és főleg folyamatos inspirációt kapó művész egész emberi le-
nyomatán érződik a hatás. Messziről megismerszik az ilyen ember. Talán halkszavú- 
ságában, talán abban, ahogy a tárgyak felé nyúl.
Ám az alkotó folyamat következő szakaszában intellektuálisan, belülről építkez-
ve dolgozik. Ebben sorozatos kompromisszumot kell kötnie, s ha úgy tetszik, 
szabályokat kell megváltoztatnia. „Bizonyos törvények - így például a statikára 
vonatkozóan - érvénytelenek, mert a kifejezés ellen dolgoznak" - mondja.
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61. Vonzásban, 1981. olaj, vászon, 140 x 230 cm

A fecskékről azt tartják, hogy azok szinte sose szállnak le. Ezt a szakadatlan moz-
gást Gerzson egy kilencdarabos sorozatba ágyazta. És látható, hogy a mozgásvariá-
ciók egymás mellé tétele nyomán azonnal kialakul egy dramaturgia, egy feszültség-
ív. Gondolatilag kell megoldani egy történést, amely azonnal felvet egy csomó, 
nem könnyen megválaszolható kérdést. Ezek a művészet alapkérdései is. Az példá-
ul, hogy hogyan fejezhető be egy mű, nem képépítési, kompozíciós, hanem morális 
szempontból? Van-e, s mi által van érkezése egy festőnek, hogy kimondjon egy íté-
letet, azt, hogy valaminek itt van a megoldása?!
A festészet egyik meghatározó élménye a gondolat kiteljesedésének a mámora. Er-
ről így gondolkodik Gerzson:
„Volt egy előre eltökélt célom, mégpedig az, hogy az ember elkezdi azzal, hogy adva 
van egy táj. Egy természeti együttes. Amilyen mondjuk Szigligeten van. Együtt ta-
lálható a víz, az ég, a föld, a hegy, a levegő, a tűz (ugye a Nappal) és ez, többféle ar-
culatával, sokrétű megfogalmazásával, együttesen adja a természet megjelenítését, 
azt a bizonyos megőrizhető emléket.
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Ez a táj aztán elkezd különböző módon viselkedni, melyben már keverednek és 
egymásnak felelgetnek a természet és az emberkéz formái. A paraszti építkezésnél 
az a szembetűnő, hogy a házak annyira benne vannak a tájban. Léptékében, stílu-
sában egyaránt. Nem érezhető a konfliktus, hogy van egy vegetatív környezet és ab-
ban van egy geometrikusán konstruált építmény, hanem nagyon szépen alkalmaz-
kodik hozzá. Táblaképeimen erre a metamorfózisra szeretnék utalni.’’ Az organikus 
világnak ezek az átalakulásai elénk jönnek a képek levegőrétegein keresztül.
A madarak kirepülnek, majd visszatérnek, mert a Gerzson Pál által kijelölt tér lak-
ható. látszani is engedi őket, mert játszani jó.
Gerzson a régi mesterek nyomán szereti a harmóniát és tudja azt a ritmust, amely 
valamikor még a sámándobok tüdejéből lüktetett fel, de hangja, mint egy DNS- 
metronóm, azóta is fenntartja az életet. Ez egy belső hang, amely mozgatja az em-
ber kezét, szemét és szívét. Ha rendelkezik vele.
Gerzsonnál mélyről lüktet a dob, s hangjára a madarak visszatalálnak.

62. Megfelelések, 1984. olaj, vászon, 120 x 170 cm

39



63. Átalakuló forma, 1979. olaj, vászon, 90 x 160 cm, Körmendi & Csák Gyűjtemény, Bp.
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Fodor András

GERZSON PÁL AKVARELLJEI

Ha van értelme egyáltalán művészetek és műfajok közti párhuzamnak, úgy az akva- 
rell bizonyára a festészet kamarazenéje. A koncentrált formáláson, az egymásba ré-
tegződő színvilágon, a fogalmazás közvetlenségén a kifejező karakter ereje, minősé-
ge éppúgy átsüt, mint ahogy vonósnégyeseken, vagy dalsorozatokban is tettenér- 
hetők a szerző olykor tán legfontosabb mondandói, a művészi megvalósítás legjel-
lemzőbb vonásai.
Több mint negyedszázada már, hogy Gerzson Pált megismertem. Első találkozás-
kor, egy Tabán-környéki ház albérleti szobájában akvarelleket forgatott elém. Ma-
gyarázó kommentár helyett kevés szóval, de roppant komolyan fejtegette: a főisko-
lások egyik része X. a másik Y. tanár modorában fest, ő azonban úgy döntött, in-
kább Cézanne-t választja mesterének. Ez a kijelentés nemcsak azért volt bátor és

64. Baljóslat, 1982. olaj, vászon, 80 x 120 cm
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jelentőségteljes, mert akkoriban még a műtörténet tanszékvezető professzora, 
Fülep Lajos is csak fifikával tudta belopni előadásaiba Cézanne korszakos jelentő-
ségének kinyilvánítását, de azért is, mert az elszánt fiatalember századunk festői tö-
rekvései közül a legnehezebbet választotta: a konstruktív látás kényszerét, a széttö-
redezett világ újrateremtésének, szolid egységbe foglalásának programját.
Ha az időközben Párizst, Helsinkit, Plovdivot és Indiát megjárt nagy sikerű táblaké-
peket, monumentális intarziákat készítő művész vízfestményein újra és újra érzem 
a cézanne-i sugallatot, nem attól van, mintha a kezdeti tájékozódás bűvös köréből 
nem tudna kilépni. A végletesen finom megjelenítések éppen arról bizonykodnak, 
hogy a nagy olajképek nyugtalanságon uralkodó robosztussága belülről való, hogy 
a tagolt formák, a táj- és utcaképek drámai feszültsége az élmény és érzékenység 
mélységeiből, az eredendő művészi látás ösztönéből fakad. Törvényszerű, hogy a 
képeken oly gyakran előbukkanó erdős, völgyes, gyümölcsfás, lágy domberdőkkel 
és merész tektonikai váltásokkal teli baranyai hegyvidék hazánk legmediterránabb, 
a Balatonfelvidék mellett Provence-hoz leginkább hasonlító régiója.

65. Antropomorf táj, 1985. akvarell, papír, 14 x 26 cm, magántulajdon
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66. Magyar táj, 1982. olaj, vászon, 110 x 240 cm

A súlyt, mozgást egyaránt érzékeltető térkivágások, az érett sárgák, áradó zöldek, a 
kékes levegőbura plasztikussága, a páfrányos dús, majd meg toll-puha fák - az irt-
ott felbukkanó présházak nélkül is - értelmes, tiszta emberi világ univerzumának 
részletei. A magányos diófák, jellegzetes lejtők, szamárnyereg-hajlatú oromzatok 
olykor a Mecsek-táji szülőföld, vagy éppen a balkáni törökös architektúra stílusje-
gyeit hordozzák. Ám a tárgyi eredetnél is fontosabb bennük az ábrázolás abszolút 
festőisége. A könnyed ecsethúzások, a szándékosan nyitva hagyott formák való-
sággal felszívják a környező világot. Ha rájuk tekintünk, szemünk folytatni tudja a 
megidézett látomást.
Azért hiszem, hogy Gerzson több mint negyedszázad múl-
tán még mindig hű tanítványa maradt az akvarelles táská-
ját utolsó éveiben is magával cipelő Aix en Provence-i 
mesternek, mert miközben képes volt a karakteres, bátor 
önmegújításra, soha nem feledte el Cézanne intelmét: 
„Mégsem szabad megelégednünk azzal, hogy illusztris 
elődeink szép kifejezési eszközeit megtanuljuk ... tanulmá-
nyozzuk a természetet, igyekezzünk kibontani annak szel-
lemét, legyünk rajta, hogy magunkat saját temperamentu-
munk szerint fejezzük ki. Az-idő s a töprengés ... lassan 
megváltoztatja a látást, és végül eljön a megértés is ... 
Csak a vén salabakterek vetnek gátat értelmünknek, ennek 
pedig ösztökélésre van szüksége."

(Négy évszak, 1980. február)

67. Szigligeti napló, 1977. olaj, lemez, 14 x 22 cm
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68. Romantikus táj, 1984. olaj, vászon, 60 x 100 cm

„...a formaérzék Gerzsonnál makroszkopikus látomások, kozmikus asszociációk 
szolgálatában fejti ki a maga hatását. Mi más lenne ez, mint a mai kor távlatainak 
megsejtése és képi megjelenítése? Mi más, mint égi alakzatok összefüggése földi-
ekkel, földi tereknek és színeknek játékával, óriási tömegek taszító erejével. Itt a 
belső mozgások, kiemelt hangsúlyok, ugró, feszülő és visszahajló motívumok pár-
beszédéről van szó, mely Gerzson nagy, összefoglaló jellegű képein releváns mó-
don megnyilvánul.
Mert a párbeszéd felismerhető, az absztrakt jel és felnagyított farönk, elrejtett arc-
éi és földi atmoszféra összetartozó és egymásra nézve igaz; együttese pedig olyan 
stílust eredményez, mely fölismerhetően Gerzson Pál egyéni stílusa. Nem téveszt-
hető össze mással. Hogy mindebből mennyi a spontán, veleszületett hajlam és 
mennyi a tudatos, nehéz lenne eldönteni. A festő kézjegye, stiláris minősége átvi-
lágítja műveit..."

( Durkó Zsolt )
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„...Kénytelen voltam ezeknek a képeknek a kapcsán rápillantani a nemezisre, a mű-
vész kíméletlen hajcsárára, amely festőnket is úgy bolyongtatja szelídnek vélt, sze-
lídnek óhajtott és mindenképpen szelídnek indított lelki tájai fölött, folyvást sza-
kadékok meredélyére, bugyormély-titkú vizek partjára, a kiismerhetetlen semmi 
kristálykék bizonytalansága környékére, hogy azt a pannon mélabú sejtelmes gyö-
nyöreként élvezhesse anélkül, hogy nyomban gyanítaná, gyaníthatná, mekkora ál-
dozattal, milyen gyötrettetésekkel jár mindez, és csupán ráébredve végzetes ki-
szolgáltatottságára, a szemlélődés távlatából pillantva vissza a műre, rémül meg, 
hol járt, miféle kísértetvilág vijjogott körülötte, a gyanútlan, tehát bátor és eltökélt 
vándor körül..."

( Fábián László)

69. Gemma, 1982. olaj, vászon, 80 x 140 cm, magántulajdon
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70. Visszhang, 1982. olaj, vászon, 100 x 120 cm
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71. Domboldal, 1983. olaj, vászon, 70 x 140 cm, Hotel Kempinski, Bp.

„...Fönn az ég, lenn a föld: működik a párákban izzó, szenvedő-gyönyörködő vi-
lág, mozog. Minden mozog, és akkor is mozog, ha nyugalomban van, mert él, el-
lensúlyt tart vagy lebeg; színben és formában, szín- és súly-viszonyokban, kér- 
dez-felel, hullámzik, irányokat mutat, vonalakat szab. Csupa sík minden, és még-
is tér képződik, de nem próbálja elhitetni velem, hogy ez valóságos tér, hiszen 
festett vászon, szemnek való világ; ugyanakkor elfogadja a térbeli és időbeli, sőt
anyagi-testi meghatározottságot ... Az égitestek valójá-
ban nem égitestek, hanem ennek a képen működő világ-
nak az elemei, amelyek hold- és nap-képzeteket keltenek 
és a különféle idők együttes létezéséről árulkodnak.
Még nehezebb a „hegy" leírása, amelyben fölfedezhetők 
például belső-alsó holdak s ezek talán a múlt vagy az em-
lékezet barlangjában parázslanak; a sötéten-élesen egy-
másra fogazott, dobált falakat fényrések, balról vitorlafor-
ma tükrös háromszögek szaggatják, fölöttük sárga vonulat 
- ég-e? föld-e? - és az egész „hegy" mint összetorlódott, 
megrongált, leroggyant és ugyanakkor megépített romhal-
maz vagy emlékmű vagy köznapi-történelmi terep, mint 
értelemmel művelt, kulturált táj, fájdalomtól tépetten és 
vágyakozóan emelkedik..."

( Horgas Béla )

72. Szigligeti napló, 1987. olaj, lemez, 14 x 21.5 cm

47



73. Tavasz, 1987. olaj, vászon, 85 x 120 cm, magántulajdon
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74. Hajnaltól délig, 1989. olaj, vászon, 85 x 360 cm

75. Szél és napsütés, 1983. olaj, vászon, 170 x 360 cm, Hermann Ottó Múzeum, Miskolc
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76. Barátságtalan idő, 1993. olaj, vászon, 70 x 110 cm

„...Látni a víz harapását a hajnali nádasban, az éppen felkelő nap első, acélkék, hi-
deg sugarát. A mezők zöldjét, a vetések érő sárgaságát, Badacsony ködbebújó kő-
tömbjét, a kékbefutó hegyek ormát. Az egyik képen talán a szerelem születését, az 
élet szépségét és múlandóságát látjuk. Kinek mit mond a zárt vonalak rendje, a szí-
nek fegyelme; mely mégis felszabadult, rakoncátlan, a korlátok nélküli távlatok és a 
szédítő közelségek összhangja..."

( Czoma László ) 
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...Elemző festészettel van dolgunk, s ez a tény zavarba hozhatja a látványfestészet-
hez szokott szemlélőt. Pedig a látványt, az elébe tárulót elemzi a művész, azaz hánt 
le róla minden fölöslegeset, csupaszítja addig, amíg körök-félkörök, négyzetek-tég- 
lalapok, kúpok és más mértani formák együttesévé nem bontja azt, amit mi egysze-
rűen úgy élnénk át, hogy „ablakból az Alföld"... Mert egyik nevezetes képén, az 
1969-ben befejezett Alföld című festményén valóban azt rögzíti, hogy kinézett a vo-
nat ablakán; belefoglalta az érett barna föld s a halványkék ég képmezejébe az ab-
lakpántokat, nyílhoz hasonló jellé tömörítette a madarak röptét, s e végletekig pu-
ritán szerkezet titokzatos módon még azt is érzékelteti, hogy a vonat megy. Más 
művein a víz, a hullám, a vitorlás hajó teremtődik újjá olyan elemekből, amelyek 
idegennek látszanak tőlük, s végül mégis a víz, hullám, vitorlás mozgását, formáját, 
lényegét láttatják..."

( Ember Mária )

77. Szép lesz az idő, 1991. olaj, vászon, 70 x 120 cm
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TÖREDÉKEK... ( Gerzson Pál)

Magyarország medence jellegű. A befogadás jellemzőbb, mint a kitörés. Ahogy az 
Atlanti-óceáni klíma, úgy a balkáni, északi tengeri és az ukrajnai légtömegek is épp 
eddig hatnak, a vallások, etnikai egységek is itt találkoznak. Saját magunknak is eg-
zotikusak vagyunk. Persze bajaink forrása is ez, de most a termékenyítő forrásokról 
van szó. Magyarországon minden évszázad megtermi a maga forradalmát, vérvesz-
teségét, gazdasági válságát, botrányait és csődjeit, de a feltámadását, a „Muszáj- 
Herkules" csodáit, és a bizonyos ideig tartó szélcsöndet is. Ezekben a szélcsöndes 
időkben minden, ami jó, a teremtő kedv, a tehetségek ökonomikus együttműködé-
se, a helyes szelekció, az anyagi és szellemi tényezők egymásratalálása, mint a 
visszatartott lélegzet, felszabadul. Sajnos ezek a szélcsöndek rövidek.

78. Tavaszi táj, 1987. olaj, vászon, 114 x 146 cm , magántulajdon
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Az európai kultúra viszonyait, elődeim közvetítésével személyes hagyományaimnak 
tekintem. Elődeim közvetítése, a megértés magas fokán a mi világunkhoz igazítot-
ta, ahogy tudta az emberi értékeket. Hozzánk igazította, vagyis nyelvünkön kifejez-
te, sajátos ízűvé tette. És ami az irodalomban történt, az a párhuzamos fejlődés 
más területein is kitapintható. Szó sincs arról, hogy a fejlődés párhuzamossága 
minden időben azonos értékű lett volna, dehát minden a történelmi tényezők 
összefüggésében lehetséges, vagy nem lehetséges.

79. Dombok, 1985. olaj, vászon, 130 x 161 cm, magántulajdon
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80. Táj, 1988. olaj, papír, 43 x 61 cm

Környezetemben eléggé elburjánzott a művészet ködösítése, a varázs, a révület, az 
affektálás. Ezek émelyítenek. Az emberi természet megismerése ugyan meghaladja 
az ember befogadóképességét, de a felfedezések lehetősége a figyelmes ember leg-
nagyobb öröme. A felfedező kedv, melyet az ember vérmérséklete színez harcossá, 
játékossá, szolíddá vagy szertelenné, előbb-utóbb szenvedéllyé válik, és ez, mint 
minden túlzás, veszélyes. A művészt ez a veszély izgatja, éppen ezért kemény stra-
tégiát alakít ki, hogy kutatása tárgyát meghódítsa és a világ rá eső részét domeszti- 
kálja. A szenvedély egyben korlát is, és ami a stratégia szempontjából nem fontos, 
az kiszorul az alkotó figyelemből. így lesz feltűnő, érdekes, jóllehet a követhetőség 
nehézségei is növekednek.
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81. Táj, 1988. olaj, papír, 43 x 61 cm

A megismerés és a cselekvés más formái, a tudomány, gazdaság, erkölcs mögött is 
munkálkodik a művészet, mint energiaforrás, és nyilván a művészet mögött is ke-
reshetjük a tudomány, az erkölcs vagy a nyelv erejét. Lehet, hogy a művészetnek ezt 
a jelentőségét valami más „x-tényező" is pótolhatná, de nincs ilyen más. Ahogy 
mondják, Isten az ő végtelen hatalmánál fogva a szamócánál finomabb gyümölcsöt 
is teremthetett volna, de nem teremtett.

Egry József festészetét úgy tekintem, mint apám életét. Szinte genetikai kapcsola-
tot érzek iránta. Általában nehezen beszélek róla, de szemtől-szembe a képeivel 
ezernyi eleven sejtjét figyelem, miközben látom az egyetlen, semmi mással nem 
pótolható egészet.
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82. Szigligeti napló, 1989. olaj, lemez, 17.5 x 24 cm

83. Madárperspektíva, 1989. olaj, papír, 43 x 61 cm
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A készenlétet a magam vállalkozására Vásárhelynek köszönhetem. 1959 februárjától 
júniusig a vásárhelyi művésztelepen laktam, természetfölötti csöndben. Húsz kis ké-
pet festettem, melyekből nem szól vissza sem a művészettörténelem, sem a XX. szá-
zad, sem a kortársi törekvések. Ez az élmény személyi szabadságom indulópontja, 
és míg élek, lehetőségeim biztosítéka, belső szenvedéseimhez való jogom forrása.

Egy komplex hálózat része lett a művészet, melyben az impresszáriók, kiadók, galé-
riások elképzelései, a propaganda és az információs eszközök lehetőségei (vállala-
tokról lévén szó: érdekei) nem alárendelt tényezők, és jó, ha a művészet meg tudja 
őrizni legalább egyenlő jogát ebben az összefüggésrendszerben. Maga a művész, 
hacsak ritka kivételként nincs megáldva vállalkozói tehetséggel, nem is tudja ezt át-
tekinteni, mint ahogy a vállalkozás gazdasági apparátusát is többnyire olyanok ve-
zetik, akik kritikailag sehogysem viszonyulnak a művészet ősi jogon folytatott, vagy 
az ismeretlenből föltárt öntörvényű alkotásainak kvalitásához.

84. Balatonfelvidék, 1988. olaj, papír, 43 x 61 cm
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Teljesen reménytelennek látom a jövő művészeti kultúráját, ha továbbra is hagyjuk 
nyugodni a múlt értékeit. Nekünk, festőknek valahogy meg kell találnunk a formáját 
annak, hogy az egyedüli lehetőségünket kövessük és sajátos magyar arcunkat ne 
veszítsük el. Eredeti, elsődleges, igazi érték nem a nemzetközi tőzsde ítéletétől 
függ. De kultúránk itthon sem él. Csak múzeumi letét. Hatalmas örökségünk gya-
korlatilag meddő. Kötelességünk - és, mondom, egyetlen esélyünk - valamilyen 
formában követni elődeinket, hiszen az örökség egyik célja is ez. Ehhez fel kell újra 
tárnunk azt, ami valamikor nyilvánvaló volt, fel kell ismernünk a magunk birtokát, 
hogy bejárhassuk valóságos dimenzióinkat. És talán akkor megismétlődik a csoda, 
a magyar kultúra megszabadul szervilizmusától, tennivalóit magától értetődően 
fogja érezni és közmegegyezéssé válhatnak a minőség kritériumai.

85. Szigligeti napló, 1975. olaj, lemez, 16 x 27 cm
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A befelé oszthatóság, vagy a kifelé terjeszkedés egyaránt a világmindenségre irá-
nyul. A művészet ilyen egyszerű, nem akar kevesebbel foglalkozni, mint a világegye-
tem metafizikájával. Egy apró tényező szól csak bele, a játék szabályszerűsége. Azaz 
a végesség, a határoltság, a keret, az eszközök szigorú tisztelete. Ebben a zárt rend-
szerben kell megjeleníteni a korláttalant. Afféle aranyketrecben ünnepeljük a sza-
badságot. Ki-ki megválaszthatja a maga médiumát: a követ, fát, fémet, a színes ke-
nőcsöket, az égetett földet, szerves és szervetlen anyagokat, a szintetikus sőt elekt-
ronikus újdonságokat. Ezek kényszerítik a művészt, a szabadság lovagját, a min-
dennapok szelíd eszelősét, hogy mesterré váljék, amiért bizony bonyolult stúdiu-
mokkal küszködik és egész életén át csak hozzátanul ezekhez. Közben ösztönei pa-
rancsára végzi alkotó munkáját, azt, ami már nemcsak szerszámhasználat, és nem-
csak anyagdenaturálás, hanem a teremtés folytatása.

86. Szigligeti napló, 1979. olaj, lemez, 14 x 24 cm
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87. Szigligeti napló, 1989. olaj, lemez, 14 x 24 cm

Egyszer egy lepkeházban jártam. Szégyellni való a műveletlenségem, de fogal-
mam sincs, hogy azok a színjátszó kis csodák honnan származnak, hogyan fejlőd-
nek, meddig élnek, mivel táplálkoznak, milyenek voltak és milyenek lesznek, de 
azt érzem, hogy a növények kipárolgása, a levegő-összetétel, a hőmérséklet, a vi-
lágítás, az ásványi anyagok és sok más tényező jelenléte, ezeknek az egyensúlya 
éltet egy ilyen mikrovilágot. Én csak tükre vagyok ezeknek a villódzásoknak, tarka 
táncmozdulatoknak, piros-lila-kék-sárga libbenéseknek. Eggyel több, vagy keve-
sebb tényező már ennek a kis színháznak a pusztulására vezethet. És az is eszem-
be jutott, hogy ezek a lények egy nagyobb világban élnek csak igazán. A szépmű-
vészeteket befoglaló világ nem választékos. Megvannak a maga krokodilusai, sa-
káljai, tigrisei és sündisznói, kigőzölgései, viharai, hidege és hősége. Nem értem 
ugyan, de jó, hogy ebben is élnek pillangók. És ki mondaná, hogy a vadon nem 
szép, vagy nem éppen így szép.
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88. Szigligeti napló, 1987. olaj, lemez, 14 x 21.5 cm

Nagyon szeretem Farkas István művészetét. Amikor halálba kényszerítették, annyi 
idős volt, mint én most. Szigligeten szeretett volna élni és festeni, ahol nekem most 
szerencsém van ugyanezt tenni. Az új világról biztosan festhetett volna még néhány 
hideglelős képet. Vagy - ki tudja - talán megismerhettük volna a boldog festőt?

Egy év tartamát át tudom fogni egy mondattal és egy perc történetéről órákig be-
szélhetek. Nem ez történik-e a festészetben, amikor tagolatlan felületek között az 
ecset elkezd toporogni, táncolni, szúrkálni, vissza-visszatérve, gyönyörűséges, el-
lenőrizhetetlen érzések kényszerétől? Ha ilyen képet akarok festeni, még nem tu-
dom, hogy arckép lesz-e vagy táj, lehet absztrakt kép is, de már hajt valami képzet.
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89. Szigligeti napló, 1989. olaj, lemez, 18 x 22 cm
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Igazat kell adnunk annak, aki a tárgy fogalmát kiterjeszti és az élő testet is tárgy-
ként nézi, vagy a vegetációt és a nagyszabású emberalkotta szerkezeteket, akár egy 
várost. Ezek kimerészkednek a klasszikus szokásjog keretei közül és teljesen igazuk 
lesz, miután bizonyítékok hiányában kihágásukért nem lehet elmarasztalni őket... 
Két dolog: a tárgy önmagában s annak művi mása, de létezik egy harmadik a kettő 
mögött és ez a szemlélőben jön létre: a gondolkodásra késztetés, a gondolatátvitel, 
szuggesztió. Ez a tiszta festészetben nem működött olyan erősen, mint az ikonok-
ban, vagy populáris rendeltetésű ábrázolatokban. Tizian vagy Cézanne festészeté-
ben a tárgyiasság elvont és mennyeien általános. A bayeux-i kárpiton, vagy Chirico 
festészetén, Magritte-ra is gondolhatunk itt, uralkodó tulajdonság. Nem is akarnak 
hatásosak lenni másutt, csak az általuk keltett gondolatvilágban.

90. Szigligeti napló, 1989. olaj, lemez, 16.5 x 24 cm
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A természeti népek környezetében a művészet ősi for-
mái a tartósságuk miatt kikristályosodnak. A népművé-
szetek közelében az autonóm művészetek hatalmas ma-
gaslatokig jutnak el. A népi hagyományokat polgároso-
dásában is őrző társadalom karakteres, a világ számára 
érdekfeszítő és mintakép-értékű művészetet képes kiala-
kítani. Bartók, Goya, Goldoni, Stravinszky, Chagall pél-
dájára gondolok többek között. A magyarság ugyan már 
nem nevezhető természeti népnek, bár majd csak a XXI. 
században lesz igazán XX. századi, de jelenlegi modern 
„imago” állapotában is őriz ősi ízeket szokásaiban, er-
kölcseiben, és nemcsak kellemetleneket. 91. Szigligeti napló, 1990. olaj, vászon, 14 x 23 cm

Szigligeten lakom, egy szőlőhegyen, ahonnét felülről lehet látni vércsét, és az egy-
negyed-gömb égen még kétszer ugyanazt a fény- és szín-állapotot nem láttam, a 
felhők mindig valami egyszeri és megismételhetetlen kompozíciót alkotnak. Éjsza-
kai vihar idején a transzformátorok kötelességszerűen kidurrannak, és az őskori sö-
tétségben a villámlás egy-egy pillanatra láttatja a Badacsony, a Szentgyörgyhegy, a 
Gulács, a Csobánc kontúrjait. Az utána következő esőszagú csöndben, sötétben, a 
csillagok fényében pedig úgy látjuk a tájat, mint ahogy Kisfaludy Sándor láthatta 
kétszáz éve.

A Képzőművészeti Főiskolán fiatal festőkkel foglalkoztam. Amit csináltunk, azt 
Hincz Gyulától tanultam. A „művészetről" szót sem ejtettünk, hanem a valósággal 
ismerkedtünk, feladatokat tűztünk ki és oldottunk meg. Megértettük, hogy a tér és 
az idő egymáshoz rendelt fogalmak, az érzékek összműködésére bíztuk látásérzé-
künk nevelését. Felismertük, hogy a fejlett látásérzéknek nagy a hatalma, ezért tart-
suk tisztán és úgy bánjunk vele, mint nyelvünkkel, szeretettel és bátran, a megértés 
és gondolkodás gyönyörűségét megosztva másokkal, mindenkivel.

A Balaton szépsége önmagában való, megfejthetetlen tény. Ismerjük a történelmét, 
ismerjük természeti adottságait, tapasztaljuk azt a hatalmas vonzerőt, amely évről 
évre zsúfolttá teszi, és mégis uralkodik fölöttünk, akármilyen zajosak vagyunk, akár-
milyen feltűnően mutogatjuk magunkat. A Balaton elsősorban a tó, de ettől elvá-
laszthatatlanok a hegyek, a szőlők, a falvak, berkek és kőtengerek - valamikori fo-
lyóvizek és vulkáni források emlékei. Külön-külön rendszerezhetők, tudományos és 
történelmi szempontok szerint, nem kifelejtve a nagybirtokok és birtokosok státu-
sát hirdető nagy barokkból leülepedett népi kézművesség emlékeit sem, a préshá-
zakat, pincéket, falusi utcaképeket és a nép mindennapi eszközeinek sokaságát, a 
szerszámok, viseletek megformálását, amit végeredményben - nyilván az ízlés sajá-
tos biztonsága miatt - méltán ősi magyar formáknak érzünk. A nemzedékek átvonu-
lása ezen a vidéken bizony kíméletlen sokszor, nem konzerválódik elődeink tárgyi 
világa, viszont határtalan buzgalommal töltik be a mindenkori következők a maguk 
dolgaival, házaikkal, közlekedő eszközeikkel és milliónyi apróságukkal.
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Munkásságom tárgya az élet ok-okozat láncolatának tükörképe. Munkálkodásom 
eszköze a festőművészet. Szülő- és színhelye Magyarország, közelebbről a Dunán-
túl, ahol egy talpalatnyi földet magaménak mondhatok. Itt fakad minden gondola-
tom, de az ezekből következő dolgokat akárhol megcselekedhetem. Kivéve a föld és 
tartozékainak gondozását, a szőlőét, a házét, mert ezekért bizony oda kell mennem. 
A szőlő két nagy értéke: előkelő fekvése a badacsonyi borvidék kebelén belül, és 
ugyanez a hely a szem telhetetlenségének is kifogyhatatlan terített asztala. Benső-
séges és nagyszabású, dédelgető és küzdelemre ajzó földi paradicsom!
Van egy harmadik adománya is: festészetemnek testközeli, saját kézben tartott me-
taforája. Egy pohár jó bor érzéki és lélekformáló hatásában, ha visszakeresi az em-
ber annak eredetét, eljut a földig, a benne rejlő parányokig, és az égi tágasságokig, 
a földtani és emberi történelembe. És abban a pillanatban felizzik a jövő felelőssé-
ge is, a megtartás és teremtés követelménye. Megtermékenyül a fantázia és meg-
mozdul az akarat. Mi ez, ha nem a művészi elkötelezettség hasonmása?
A szigligeti fények, felhők, kövek, madarak és férgek, a bakonyi szél és párák a sző-
lővel együtt a világ teljességének képét is érlelik és sűrítik a savas, tükrös borba és 
a kép vonalainak rugalmasságába.

92. Szigligeti napló, 1992. olaj, vászon, 14 x 21 cm
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Időm egy részét, nagyon fontos részét a Balaton aurájában élem át, Szigligeten, 
ahol tegnap este szép kis eső esett, ma reggel pedig a házunk előtti telefondróton, 
a felkelő nappal szemben, a maradék esőcseppek ragyogtak káprázatos fénytörés-
ben, és ezzel mindjárt reggel berobbant a „napi csoda", már nem is merem folytat-
ni, pedig igazán a gyönyörűség drámája csak ezután teljesedett ki, egy kis madár 
szállt rá és a maga néhány grammjával mozgásba lendítette ezt a 20-30 méter 
hosszú kábelt, éppen csak annyira, hogy az ezernyi vízcsepp szikrázni kezdett a vál-
tozó fénytörésben. Ezt a miniatűr tűzijátékot pedig körülölelte a Balaton, a Bada-
csony, a Gulács, a Szentgyörgyhegy, a földek, szőlők, házak, udvarok együttese, 
csöndesen és mozdulatlanul.

93. Szigligeti napló, 1979. olaj, lemez, 16 x 24 cm
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94. Szigligeti napió, 1994. olaj, vászon, 20.5 x 15 cm
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95. Szigligeti napló, 1994. olaj, vászon, 19 x 16 cm
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A mai magyar festő most nem társadalmi jelkép, nem közéleti jelenség. A napi ese-
ményeket kísérő kommentárokat, programokat, propagandát az ördög dudáján fúj-
ják, a tettek mezején a lét összhangzatához nem kellünk, „Hess, vissza az odútokba” 
- ezt üzeni minden társadalommegváltó hadmozdulat. Megtépázott társulásaink, 
maradék közösségünk, életösztönünk mire elég? Arra, hogy közelebb kerüljünk a 
végső kérdések igazságához. Szikárabban építkezzünk. Odúnk síkjait és görbületeit 
tapogatjuk egyre bensőségesebb tapasztalatokra jutva. Építkezünk, akárcsak a zene 
művelői, mesterségünk szent öncélúságában fölfedezzük az akkordok, a tónus, az 
ellenpont, a ritmus, a tempó jelentőségét, a disszonancia, az improvizáció, a hang-
hordozás kifejező értékét. A végtelen kiterjedés helyett az elemzés végtelenségében 
dúskálunk.

96. Monogram, 1992. olaj, vászon, 33 x 46 cm, magántulajdon
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97. Táj, 1991. olaj, papír, 43x61 cm
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98. Vízparti táj, 1991. olaj, papír, 43 x 61 cm
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99. Növények, 1991. olaj, papír, 43 x 61 cm

72

100. Felhők, 1989. olaj, papír, 43 x 61 cm
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101. Fa, 1993. olaj, vászon, 46 x 55 cm, magántulajdon
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102. Osztályrészem (Berzsenyi), 1995. olaj, vászon, 100 x 65 cm
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103. Az élet dele (Berzsenyi), 1995. olaj, vászon, 130 x 90 cm

76

104. Hol vagy te Széphalom (Berzsenyi) , 1995. olaj, vászon, 161 x 115 cm

77



ÉLETRAJZ

1931. január 25-én született Hirden (Baranya m.)
Szülei: dr. Gerzson István állatorvos és Eőry Mária 

1941-49 Gimnázium Nagykárolyban, Ungváron és Kőszegen 
1949-53 Festészeti tanulmányoka Magyar Képzőművészeti

Főiskolán. Tanárai: Kmetty János, Hincz Gyula,
Domanovszky Endre

1953-55 ELTE Geometria, levelező tagozat, diploma
1953 Házasságkötés Kovács Máriával

Három gyermeke születik, 1954-ben, 1957-ben, 
1958-ban

1954 Először szerepel kiállításon (Fiatal Művészek, 
Nemzeti Szalon).

1955- tagja a Művészeti Alapnak
1960-74 Magyar Iparművészeti Főiskola tanára
1962- Tanulmányutak Európa különböző országaiban és

Indiában
1964- Tagja a Magyar Képzőművészek Szövetségének
1974- Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára
1969- rendszeresen dolgozik Szigligeten
1986-90 Festészeti Tanszék vezetője a Képzőművészeti

Főiskolán
1988 Barátaival megalakítja a Magyar Szépmíves

Társaságot
1992- Magyar Képzőművészek és Iparművészek

Szövetségének elnöke
1992- Magyar Művészeti Akadémia tagja

KIÁLLÍTÁSOK

1962 Hat festő kiállítása; Ernst Múzeum, Budapest
1965 Rajzok, akvarellek; Műv. Ház, Szombathely
1967 Gyűjteményes kiállítás; Ernst Múzeum, Budapest

Technika Háza, Pécs
1968 Akvarellek; Budapest VI. kér. Galéria
1970 Gyűjteményes kiállítás; Egyetemi Galéria, Debrecen
1976 Gyűjteményes kiállítás; Műcsarnok, Budapest
1977 Balkáni képek; Kőszeg, Várgaléria

Celldömölk, Művelődési Ház
1978 Új képek; Színháztéri kiállítóterem, Pécs
1984 Gyűjteményes kiállítás; Ernst Múzeum, Budapest
1985 Csepel, Iskolagaléria
1986 Szombathely, Iskolagaléria
1986 Baja, Művelődési Ház
1986 Bolgár Kultúra Háza, Budapest

Magyar Kultúra Háza, Szófia. Városi Galéria, Plovdiv
1987 Művelődési Ház, Karcag

Művelődési Központ, Kunszentmiklós
1989 Sárvár, Vár

1991 Bartók Galéria, Budapest
1993 Gyűjteményes kiállítás; Vigadó Galéria, Budapest
1994 Körmendi Galéria, Budapest
1995 Kempinski Galéria, Budapest
1995 Csongrádi Galéria

Újlipótvárosi Galéria, Budapest
Szigligeti Galéria
Kastélymúzeum, Keszthely

1996 Savaria Tourist Galéria, Szombathely
OMC Székház, Genf

FALKÉPEK

1960 Budapest, Róna utcai Óvoda, falfestmény
1962 Pécs, Uránvárosi Óvoda, két pannó
1967 Pécs, Városháza, intarzia
1969 Győr, Megyeháza, intarzia
1970 Budapest, Műegyetem
1975 Helsinki, Magyar Nagykövetség, intarzia
1983 Baja, Ifjúsági Ház, két üvegablak
1984 Budapest, Tanárképző Főiskola, tűzzománc
1985 Kunszentmiklós, Művelődési Központ, pannó
1986 Szeged, ravatalozó, üvegablakok
1987 Mátészalka, Általános Iskola, pannó

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSOK KÜLFÖLDÖN

1963 Párizs, II. Ifjúsági Biennálé
1969 Négy művész, India (Delhi, Madras, Katmandu)
1972 Párizs, Musée Galliera
1974 Szófiai Festészeti Biennálé
1974 Négy művész, Belgrád
1974 Cagnes-sur-Mer
1975 Bordeaux
1979 Nemzetközi kiállítás, Poznan
1980 Cluses (F), Magyar Hetek

DÍJAK

1964 Fiatal Művészek Stúdiójának kiállítása
1968 Akvarell Biennálé, Eger
1970 Akvarell Biennálé, Eger
1972 Nyári tárlat, Debrecen
1972 Téli tárlat, Miskolc
1974 Téli tárlat, Miskolc
1977 Honvédségi Kiállítás, Budapest
1969 Munkácsy Mihály Díj 111.
1972 Munkácsy Mihály Díj I.
1986 Érdemes Művész Kitüntetés
1994 Köztársasági Érdemrend Középkeresztje

78

IRODALOM

1. Láncz Sándor: Gerzson Pálról. Művészet, 1966. 8. sz. 17.
2. Lakatos Kálmán: Gerzson Pál kiállítása.

Katalógus előszó. Bp.: Ernst Múzeum, 1967.
18.

3. Losonczi Miklós: Gerzson Pál pécsi kiállítása. 19.
Művészet, 1968. 4. sz. 20.

4. Kovács Gyula: Beszélgetés Gerzson Pál 
festőművésszel. Művészet, 1969. 5. sz. 21.

5. Losonczi Miklós: Gerzson Pál festészetének 
törekvései. Életünk, 1972. 1. sz. 22.

6. Aradi Nóra: Gerzson Pál kiállítása.
Katalógus előszó. Bp.: Műcsarnok. 1976. 23.

7. Losonczi Miklós: Gerzson Pál. Bp.:
Képzőművészeti Alap. (Mai magyar művészet) 1976. 24.

8. P. Szűcs Julianna: Döntetlen, Gerzson Pál kiállítása a 
Műcsarnokban. Népszabadság, 1976. április 24. 25.

9. Láncz Sándor: Gerzson Pál Műcsarnokbeli kiállítása.
Jelenkor, 1976. 7-8. sz. 26.

10. Horváth Béla: Dekoratív képek. Művészet, 1976. 9. sz.
11. Fodor András: Gerzson Pálról szólva. Új írás, 1976. 9. sz. 27.
12. Fodor András: Gerzson Pál. = Futárposta, 

Esszék, 1980. 28.
13. a. j. |Acsay Judit): Mester és tanítványai. 

Művészet, 1982. 11. sz. 29.
14. Fodor András: Szó, zene, kép. Gerzson Pálról.

Bp.: Magvető. 1983. 30.
15. Fodor András: Gerzson Pál kiállítása.

Katalógus előszó, Bp.: Műcsarnok, 1984.
16. Durkó Zsolt: Lenyomatok jelenkorunkról. Gerzson Pál.

Kortárs, 1985. 2. sz.
31.

Horgas Béla: Gerzson Pálról. Pár Sor, 1985. 6. sz.
Menyhárt László: Sok a festő?
Művészet, 1985. 8. sz.
Tornai József: Gerzson Pálról. Forrás, 1986. 11. sz.
Láncz Sándor: A képtől a jelképig.
Gerzson Pál művészetéről. Művészet, 1987. 6. sz.
Hamar Imre: Látogatás a hatvanéves Gerzson Pálnál.
Veszprém megyei Napló, 1991. augusztus 31.
Devich Márton: A szigligeti szépmíves.
Magyar Nemzet, 1992. január 7.
Hamar Imre: Segélykiáltás a magyar hagyományok 
hoz. Új Magyarország, 1992. június 10.
Fábián László: Nemzeti Szalon.
Új Magyarország, 1992. október 24.
Arnóti András: Mindenki lakik valahol.
Pesti Hírlap, 1993. április 3.
Csontos János: Szigliget csodái.
Esti Hírlap, 1993. április 30.
Kótai József: Hangulatos tájképek.
Magyar Nemzet, 1993. május 12.
Menyhárt László: Megleltem hazámat.
Heti Magyarország, 1993. 26. sz.
Arnóti András: A nagy kihívás, az igazi titok.
Új Magyarország, 1993. július 1.
Tornai József: Mágia és metafizika.
Gerzson Pállal a Badacsonynál.
Bp.: Kráter Műhely egyesület 1995.
P. Szabó Ernő: A Szövetség létezése történelmi 
közérdek. Művészet, 1995. 11-12. sz.

A Művész műtermének címe:

1088 Budapest 
Krúdy Gyula u. 12. 
Tel: (361) 117-0213

79








