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Veress Sándor László

A hosszú-hosszú évtizedek óta ki nem hunyó, napjainkban ismétel-
ten felerôsödô, mind intenzívebbé váló expresszív festôi kifejezés
áramlata hívévé szegôdött alkotó, Veress Sándor László festô mû -
vész képei kapcsán nem kerülhetôek meg e mûvészeti irányzat
egyik legjelentôsebb teoretikusa, Kállai Ernô gondolatai. És ha e pik-
túra Kállai-féle interpretációjára utalunk, akkor egy Max Beckmann
elemzést kell fellapoznunk… Jóllehet nyolcvanöt éve, 1924-ben
vetette papírra jeles mûvészetkritikusunk, akár Veress mai mûveirôl
is lejegyezhette volna, hogy „…képei ellenállhatatlanul szuggerálják
a mesét. Mégsem lehet fölöttük az irodalmiság jelzôjével napirendre
térni. Zsánerszerûségükkel, az ábrázoló vonatkozások különféle -
ségét és bennük a valóságra
összpontosuló tudat sokféle kan-
yarodó tartalmát a központi
értelmezés lélektani és stiláris
egysége oly erôvel hatja át, hogy
a képek tárgyi megoszlása a kép-
szerkezet szükséges kifejléseként
hat. Ez a képszerkezet sajátságos
egyensúlya az egyensúlyukban
megingott részek összegének.
Labilitása annál szembetûnôbb,
mert a képtényezôk szerepét az
ábrázolás legpedánsabb realiz-
musával lerögzített tárgyak és
emberi alakok viselik, amelyek
gravitációellenes helyzete és per-
spektívátlan jelensége egyébként
természetes ábrázatuk
következtében válik annyira
érezhetôvé. Mintha az össze-vis-
sza ingatott alakok és tárgyak
egyensúlyba jutatott konstelláció-
ja nem is egy kompozíciós gondolat elôrevetett rendjén alakult
volna ki, hanem, úgyszólván vélet le nül, a széthúzó és felforgató
erôk egymást kölcsönösen polarizáló ellentéteibôl.

Veress Sándor László képei hol rejtett, hol nyílt utalásokkal kap -
csolódnak a 20. század és a régebbi korok festészetének egy-egy
mesteréhez – Manet, Chagall, Brouwer-képtémák, kompozíciók,
gondolat-tartamok jelölhetôek meg tám-, vagy kiindulópontokként
–, de talán ennél is fontosabb, lényegi jellemzôje e piktúrának a sod -
ró expresszív hevület, a túlfûtöttségekkel viaskodó, izgatottságok-
ban vibráló kifejezés. A visszafogott színvilágú, a pasztell árnyalatok-
ból építkezô kompozíciók formarendje is feszültségekkel áthatott
erôvel sugározza a kifejezés mély átéltségét, már-már indulatos -
ságát, ám robbanó színekkel súlypontozott vásznak már vissza-
hôköltetik, vagy elementáris erôvel ragadják magukkal a képszem-
lélôt. Mert a színharmóniákat és a szín-ellenpontrendszereket is az

ábrázolás nyugtalanságokba, hajszoltságokba, izgatottságokba
gubancolódó jellege, atmoszférája vezérli. Veress Sándor László
köznapi különösségekbe nem emelkedô jeleneteket fest: úgyn-
evezett közéleti embercsoportokat, cirkuszi pillanatképeket, salak-
motoros nagymenôket. A képfelületek a durván felhordott festék -
rétegek egymásra rakódásából épülnek töredezettekké, karcosok -
ká, s a kráteressé szilárdult foltok közé kollázselemek illeszkednek:
fotók, újságkivágások, gyufásskatulyák, sôt szerves képalkotó elem-
mé szintetizálódhat egy megviselt seprû is. Ezek a járulékos képele-
mek is a mozgalmas, változatos, nyughatatlan, vizuális meglepeté -
sekben dúskáló képközeg megteremtésének eszközei, de csak

segéd eszközök. A kollázstechnika, az idegen elemek beépítése, a
kolorisztikus egység és ellenpont mind-mind külsôdleges, alárendelt
képalkotó tényezô: a  Veress Sándor László-kép lényege a köznapi -
ságban, a kisszerûségben varázslattá avatott szürke történésfolyam
megállítása, a már-már érdektelenségbe fulladó valószerû jelen-
ségek nyersességekbôl érlelt költészetté, vízióvá emelése. A fenye -
ge tettségek, a szorongások, a hajszoltságok, a zavarodottságok fes-
tôi koncentrációja felzaklató és megrögzôdô, s az ikonográfiai hagy-
ományokba ágyazódó vagy azt megteremteni vágyó képjelenet
kibomlik, a történet tovább görgethetô. E világokban látszólag nin -
csenek nagy tétek, sorsfordító események – e világokban a létezés
maga a nagy tét, a sorsfordító konfliktus. 

Wehner Tibor
mûvészettörténész

Budpesti Amundsen, 1998, olaj, vászon, 100 x 90 cmj. l.: Veress S. L. 98
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VERESS Sándor László festômûvész
(Heves, 1934. július 12.) 

1956–62: Magyar Képzômûvészeti Fôiskola, mesterei: Kmetty
János, Domanovszky Endre. 
1969–97 között a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán tanított
alakrajzot és festészetet. Fôként figurális kompozíciókat alkot.
Néhány munkáján XVII. századi holland mesterek – elsôsorban
Adriaen Brouwer – kompozícióit gondolja tovább. Néha valós tár-
gyakat is rögzít a képfelületen. Festészetének fô sajátosságai az
erôteljes színvilág és az expresszivitás. Szívesen fest olyan témájú
kompozíciókat, amelyeken megragadhatja a mozgás dinamizmusát.
Ilyen témájú képein is mesterien állítja a színeket a jelenet szolgála -
tába. Tagja a Magyar Szépmíves Társaságnak.

Díjai
1964–67 Derkovits-ösztöndíj
1966  Fiatal Képzômûvészek Stúdiója kiállításának elsô díja
1968  Stúdió-díj
1982  Ezüstgerely pályázat fôdíja
1984  IV. Képzômûvészeti Triennálé díja, Szolnok
1986  Szegedi Nyári Tárlat fôdíja
1996  Szegedi Táblaképfestészeti Biennálé fôdíja
1996  Hommage à Millecentenárium, az V. kerületi önkormányzat
díja, Kempinski Galéria; 1999 IX. Képzômûvészeti Triennálé Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzatának díja 2004 Munkácsy
Mihály-díj. 

Egyéni kiállítások
1976 Mûcsarnok, Budapest (kat.)
1988 Mûvelôdési Ház, Heves
1991 Barcsay Terem, Budapest
1998 MOL Galéria, Szolnok
1999 Vigadó Galéria, Budapest (kat.)
2008 Csepel Galéria, Budapest
2009 Körmendi Galéria, Budapest (kat.)

Válogatott csoportos kiállítások
1966  Fiatal Mûvészek Stúdiója VI. Kiállítása, Ernst Múzeum, 

Budapest
1968  Fiatal Mûvészek Biennáléja, Párizs
1989  Magyar mûvészek kiállítása, Brüsszel
1986–96 Szegedi Táblaképfestészeti Biennálék
1995  Viski Balás László és tanítványai, Budapest Galéria, Budapest
1996  Hommage à Millecentenárium, Kempinski Galéria

Mûvek közgyûjteményekben
Damjanich János Múzeum, Szolnok 
Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 
Rippl-Rónai József Múzeum, Kaposvár
Savaria Múzeum, Szombathely.

Irodalom
Viski Balás László és tanítványai (kat., Budapest Galéria, Budapest, 

1995)
Szuromi Pál: Tisza-parti kaleidoszkóp. 

A VII. Szegedi Táblakép-festészeti Biennálé. Mûvészet 1998. X., 22.
Fekete J.: Festômûvészek külön utakon, Magyar Nemzet, 

2000. január 14.
Veress Sándor László. (Kat., Budapest 2005)

Örömteli boldog játék, 2007, olaj, vászon, 110 x 120 cm, j. l.: Veress S. L. 08 

Dinnyepiac, 1989, olaj, vászon, 180 x 100 cm, j. l.: Veress 89
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