
� Kedves Miklós, ott kell kezdenem, hogy amikor
2016. május 28-án a mezôtúri múzeumban megnyi -
tottam az önálló kiállításodat, nem gondoltam, hogy
az idôrôl és emlékezetrôl, a kulturális nyomok ha gyá -
sáról szóló suta fejtegetéseim alig egy héttel ké sôbb
már mint egy lezárult életmû értékelésének adalékai
kerülnek lejegyzésre. Életrajz, munkásság, mûvészi
pálya, korszakok, inspirációk. Szerettem veled kap -
csolatban mindezekrôl beszélgetni (veled vagy má -
sokkal), tanulni, de most nagyon komolyan mon dom,
inkább megcsináltam volna azt a száz fekvôtámaszt,
amit tornász korodban egyszerre ki tudtál nyomni,
csak ne kellene leírnom: Életének 87. évében, 2016.
június 3-án elhunyt Veress Miklós Ferenczy Noémi-
díjas, Izsó Miklós-díjas, a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével kitüntetett keramikus, Mezôtúr
város díszpolgára.

Mezôtúron, 2005 tavaszán, a Badár Háznak ne ve -
zett tájház egyik raktárában csomagoltam össze száz -
nál több hollóházi porcelánt, talán úgy két tucat nagy
méretû pirogránit szobrot, fazekasmázas étkészle te ket.
Volt már hová vinni, akkoriban adták át a Túri Fa ze -
kas Múzeum új épületét, a málló dobozokból és az
egérszagú újságpapírból polcokra került… nem is tud-
tam hirtelen, mi minden, valaki csak mellesleg jegyez-
te meg, hogy Veress Miklós keramikus eddigi mun kái-
nak válogatása ez, a szülôvárosnak adomá nyozta. 

Megismerkedtünk: „Tegezôdjünk, fiatalok vagyunk,
én alig hetvenöt, na meg kedvenc városomból jössz!”,
kiállítást szerveztünk, folyamatosan tartottuk a kap -
csolatot, ha új munkák születtek, ha jött a karácsony,
ha éppen arra jártam, a budapesti, Hengermalom ut -
cai lakásban és mûhelyben (értsd: a lakás egyik szo -
bá ja az agyag párás illatával) leültünk beszélgetni. 
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Veress Miklós, aki volt
Búcsú a keramikusmûvésztôl

Veress Miklós: 
Gizella teáskészlet
(néhány darab 
a szervizbôl) / 
Miklós Veress: ’Gizella’
tea set (some pieces)   
[1980] porcelán /
porcelainFo
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A Túri Fazekas Múzeum kétszáz tételnél valamivel
több kerámiát ôriz Veress Miklóstól, az utóbbi tíz
évben született darabok szinte mindegyike a gyûjte -
ményünkbe került. Mezôtúr, Nagykörû, Budapest –
az utóbbi évek önálló kiállításait kollégáimmal együtt

szerveztük, rendeztük. Tudom, fontos volt nekünk,
sejtem, fontosak voltunk neki.

Mezôtúron született 1929-ben. Egyszerre volt szép
és nehéz gyermekkora. „Édesanyám csodálatos ember
volt, apám kemény, konok, néha féltem tôle. Voltak tan -
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Veress Miklós: 
A kövér Margot –

Villon után / 
Miklós Veress: 
Fat Margot – 

after Villon  
[1997] 

vörösre égô agyag /
red fired clay
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tárgyak, amiket nagyon szerettem, voltak, amiket sehogy
se tudtam megtanulni. A nyelvekhez semmi érzékem nem
volt, viszont szerettem a sportokat és a rajzot.”1

A tanulás mellett dolgozott, illetve edzett, egyre
jobb tornász vált belôle. A túri Református Gim ná zi -
umban eltöltött évek alatt fogalmazódott meg benne
elôször a gondolat, hogy a mûvészi pályát válassza.
„Az újvárosi Hangya kocsmában pultos voltam, a sörcsa -
polás közben rajzoltam a vendégeket. Jöttek oda minden -
féle munkások, ott találkoztam sok fazekassal… de voltak
ott nôk, gyerekek, alacsonyak és magasak, finom vonásúak
és darabos arcúak. Rácsodálkoztak, mikor lerajzoltam ôket,
hogy milyen élethûek a képeim. A szerencsétlen szerencse is
velem volt, már olimpiai kerettag voltam a tornászok nál,

mikor eltört a kezem… így maradt a rajzolás… 1952-ben
felvettek az Iparmûvészeti Fôiskolára.”

A fôiskolán a kerámiát választotta fô szakának –
ahogyan az akkor ott tanuló másik mezôtúri hall ga tó,
a késôbbi neves Zsolnay-tervezô, Török János is –,
és belevetette magát a tanulásba. Borsos Miklóst és
Gádor Istvánt vallotta közvetlen mestereinek, de Ke -
rényi Jenô és Somogyi József mûvészete is nagy ha -
tást gyakorolt rá: „Csodáltam a tanáraimat, mert mû -
vésznek és pedagógusnak is kiválóak voltak, karaktere -
sek… értelmet adtak a tehetségnek, elmagyarázták, hogy
merre menjek. Olyan grafikusokat, festôket, iparmûvé -
szeket mutattak meg nekem, akikrôl elôtte nem is hallot -
tam. Szerettem a Fôiskolát.” Harmadévtôl gyakran elô-
fordult, hogy tanárai kérésére az alsóbb évfolyamok -
nak rajzórákat tartott. 1956-ban diplomázott, és a
Kôbányai Porcelángyárban elindult pályája, ahol ter -
vezô és mûvészeti vezetô beosztást kapott.

A fôiskolás évek alatt ismerkedett meg késôbbi fe -
leségével, Opra Gizella divattervezôvel, a diploma -
szerzés után egy évvel megszületett Edit lányuk, majd
1967-ben Tamás fiuk.

A Kôbányán eltöltött évek után, 1966-tól egészen
1989-es nyugdíjba vonulásig a Hollóházi Porcelán -
gyár volt a munkahelye, tervezômûvészetének hát -
teret biztosító mûhelye. „A gyári tervezés, a klasszikus
ipar, ipari mûvészet összetett munka, ezért is nagyon sze -
rettem. Át kellett látni a technikát, a különbözô gyári egy-
ségek mûködését, és persze akkor volt míves az eredmény,
ha hozzá tudtuk rakni a saját mûvészi elképzeléseinket…
én úgy gondolom, hogy a kôbányai és a hollóházi évek so rán
sok jó tervet készítettem, jó részük megvalósult… kü lö nö -
sen szerettem az étkészleteket a sokféle formával… nem
eredeztetem  a munkásságomat a népi kerámiamû vesség -
bôl, de az a fajta szemlélet, ami a népi cserepek kap csán a
praktikum és a dísz vonatkozásában megfigyelhetô, szá -
momra is példa volt. A túri korsó igazi design-remek, mi -
kor fiatal koromban elmagyarázták, hogy ezen a tárgyon
mi miért van így és úgy csinálva, rögtön jobban kezdtem
tisztelni az edényt és a készítôt. Fontos értelmezni a tár -
gyakat.”

Korszakhatárokat nehéz meghúzni, munkásságá nak
elsô éveiben kötelezô feladatokat teljesít, sok realista
porcelánszoborral, nippel, sorozatgyártott díszekkel.
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Veress Miklós: Lufi /
Miklós Veress: Balloon
[2007] terrakotta
(Városi Kerámia
Gyûjtemény,
Hódmezôvásárhely) /
terracotta (Municipal
Ceramics Collection,
Hódmezôvásárhely)
[20x10x12 cm]
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Az 1960-as évek második felétôl már egy kiforrott
szemléletû mûvész készíti el elsô köztéri alkotását, vé-
gül bronzba öntve, Mezôtúron, a Fazekas-emlék mû vet.
A hetvenes évek elejének emblematikus alkotása az a
pirogránit vázapár, ami a Parlamentben található ma
is, de fontos az ugyanebbôl az anyagból elkészített
Margaréta címû kültéri dombormû ugyancsak a szü -
lôvárosban, és a hollóházi Istványi Ferenc portréja. Az
1980-as évek legismertebb munkái: a Gizella, Lívia és
Veronika készletek, a magyar Forma-1 futamok díjai -
nak sorozata, vagy az ehhez témában kapcsolódó, az
autók kipufogócsövét formázó vázacsoport.

A nyugdíjas évek kezdetével egyéni alkotótevé keny-
sége került elôtérbe, több témaötlete közül talán az
úgynevezett kavicskerámiákat dolgozta ki legalapo sab -
ban, azaz a folyami kavicsok formai változatosságát

használta fel edényei, szobrai és plasztikái elkészíté -
sénél. Gipsz, porcelán, cserép, pirogránit – minden
anyaggal kísérletezett. „A Duna partján sétálva figyel -
tem fel a kavicsok formájára, hogy szinte minden emberi
testrészre, állatokra, élôlényekre vonatkozóan találok ben -
nük hasonlóságot, de bennük van egyfajta természetes tor -
zulás is, ami nagyon megragadott… késôbb már a gyöke re-
ket, megkövült fadarabokat, a csontokat is azzal a szem mel
néztem, hogy mit hozhatok ki belôlük és az agyag ból.” Az
új formanyelvbôl kiinduló kerámiák közül sorrend -
ben elsôk a különbözô torzók, ezek összefoglalása az
ötalakos Mai magyar Tympanon, de az Iparmûvészeti
Múzeumban ôrzött Napozók, vagy a több méretben
elkészített Margaréta vagy Margarétás fej, valamint a
Kosfej és a Bikafej is a fômunkák közé tartozik. Tö -
mör, dísztelen fogalmazású, súlyos munkák, szinte
tökéletes ellenpontjai a porcelános idôszak finom sá -
gai nak.

Az ezredforduló utáni években ismét a realisz tiku -
sabb ábrázolás felé fordult, elsôsorban vörösre égô
fazekasagyagból, samottos masszából dolgozott. Meg-
formálta történelmünk meghatározó alakjait (Szent
István, Szent László, István és Gizella több változata),
Villont, Faludyt, más írókat, költôket és azok mûvei -
nek szereplôit. Bohócokat, busókat, madársorozatot,
egyéb állatokat. Ötvennél több különálló darabbal
mutatta be a régészek által különbözô korokból – a
neolitikumtól a magyar honfoglalásig – kiásott kerá -
miákat, különös tekintettel az emberábrázolásokra.
Hol saját ötletet dolgozott ki, hol a hódmezôvásár -
helyi pályázatok és kiállítások témaadásai jelentették
a kiindulópontot. 

A 2010-et követô idôszakban már szakaszosan al -
kotott, erejét betegségek vették el idôrôl idôre, de
amikor megerôsödött, új témákat keresett: „van, hogy
az ujjaim nem engedelmeskednek, vagy fájdalom gyötör,
akkor is dolgozom, csak fejben, az agyam viszi végig a fo -
lyamatot.” Legutóbb a dél-afrikai archaikus közössé -
gek ábrázolásmódját követve színes faliképeket készí -
tett, illetve totemszerû, 30-40 centiméteres, egyenes
falú vázákon és oszlopokon az afrikai dekorok társí -
tásával kísérletezett.

A kôbányai, hollóházi idôszakban, majd 1989 után
is aktív tagja volt a magyar mûvészeti közéletnek.

Veress Miklós: 
Lechner Ödön / 
Miklós Veress: 
Ödön Lechner 

[2010] terrakotta
(Városi Kerámia

Gyûjtemény,
Hódmezôvásárhely) /
terracotta (Municipal
Ceramics Collection,
Hódmezôvásárhely 

[Ø 11 cm]
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Tíz éven át szakágának mûvészeti vezetôjeként se -
gítette a tervezôk munkáját, az iparmûvészeti zsûri
mellett számos iskola hívta zsûrielnöknek, de pályá -
zatok döntôbírái között is gyakran feltûnt a neve. Is -
merték a fazekasok, a keramikusok, a gipszesek, a dí -
szítôk, egykori kollégáival szoros volt a kapcsolata. 

Nagyon fontosnak tartotta a folyamatos bemutat -
kozásokat, utolsó, 2016-os mezôtúri önálló tárlatáig
ötvennél több kiállításon vett részt, melyek közül a
legnagyobb az 1999-es Iparmûvészeti Múzeumban
megrendezett összefoglaló kiállítás volt. „Nagyszerû
érzés az iparmûvészet magyar templomában bemutat koz-
ni, és mélyen meghatott, hogy ki mindenki segített ak kor
nekem… a mezôtúriak, a kecskemétiek Probstner János
vezetésével, a hódmezôvásárhelyiek Pannonhalmi Zsu zsá-
val, a múzeum, Laczkó Ibolya, a családom… A késôbbi
idôszakból a fiammal (Veress Tamás tipográfus, grafikus)
közös kiállításainkra emlékszem a legjobb szívvel, büszke
vagyok rá és ki merem mondani, nagyobb tehetségû mû -
vész, mint én voltam.” 

„Ha az EMBER szó jut eszembe, elôször Veress
Miklósra gondolok” – ezt Hofi Géza nyilatkozta egy-
szer, aki mielôtt színészként ismert lett, a kôbányai
gyárban segédmunkásként és porcelánfestôként dol -
gozott Veress Miklós irányítása alatt. 

Hofi pontosan megfogalmazta a lényeget: humá -
num. Magánéletben, mesterségben, mûvészetben.

PUSZTAI ZSOLT
muzeológus, fazekas, Túri Fazekas Múzeum, Mezôtúr

Jegyzet
1. A múzeumnak írt levelek, a tárgylistákhoz írt megjegyzései, 

a személyes elbeszélgetések és interjúk alapján.

� Veress Miklós Mezôtúron született 1929. augusztus
2-án.

Az agyaggal, a fazekassággal ott ismerkedik, ott ta -
nulja meg a szakma alapvetô fortélyait.

A mezôtúri felkészülés elégnek bizonyul ahhoz,
hogy felvételt nyerjen Budapesten a Magyar Ipar mû -
vészeti Fôiskolára (MIF). Mesterei Borsos Miklós és
Gádor István. 1956-ban a MIF porcelán szakán ter -
vezômûvész-oklevelet kap.

A gyári tervezés idôszaka következik. Majdnem
negyven évig gyári tervezôként dolgozik. A Kôbá nyai

Porcelángyár, a Hollóházi Porcelángyár számára ké -
szít terveket, és irányítja a prototípusok megszüle té -
sét. A Finomkerámiaipari Mûvek mûvészeti vezetôje. 

Foglalkozik oktatással, porcelán- és kerámiaipari
szakemberek utánpótlásával. Vizsgáztat, felügyeli a
szakma fejlôdését.

A negyven év alatt edényeket, edényegyütteseket –
Lívia, Veronika és Gizella készletek –, dísztárgyakat,
állatfigurákat készít. Mindez mérhetetlen mennyi sé gû
új tervet, prototípust jelent. A gyári tervezési fela da -
tok mellett az autonóm kerámia is jelen van mûvészi
életében.

Munkásságának elismeréseként számos díjat kap.
1978: Mezôtúr, Pro Urbe díj; 1982: Hódmezô vásár -
hely, Kerámia Biennálé – Edénypályázat I. díj, For -
matervezés I-II. díj; 1988: Izsó Miklós-díj; 1993: Gá -
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Veress Miklós: 
László Gyula / 
Miklós Veress: 
Gyula László  

[2010] terrakotta
(Városi Kerámia

Gyûjtemény,
Hódmezôvásárhely) /
terracotta (Municipal
Ceramics Collection,
Hódmezôvásárhely)

[Ø 11 cm]
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dor István-díj; 1994: Ferenczy Noémi-díj; 2004: Ma -
gyar Köztársasági Arany Érdemkereszt.

Mûvésztelepeken szabadon, minden kötöttség nél -
kül dolgozik, nagy lendülettel.

Szinte teljesen megújul, figyelme más területek
felé fordul. Plasztikasorozatokat készít mindenféle
anyagból. 

1983-ban a Fazekas Szövetkezet mezôtúri alkotó -
telepén dolgozik, 1993-ban és 1996-ban a kecskeméti
Nemzetközi Kerámia Stúdióban, a Magyar Kerami -
kusok Társasága (MKT) által megrendezett Senior
szimpózium ösztöndíját nyeri el. Az 1998-ban indult
Vásárhelyi Kerámia Szimpózium állandó résztvevôje. 

1999 júliusában, a 70. születésnapjára az Iparmûvé -
szeti Múzeum Kupolatermében rendezett életmû-
kiállításán a szakma és a közönség elé tárja sokszínû,
változatos, magas igénnyel készült alkotásait. Meg -
lepetés volt a hatvanas években született, hollóházi
porcelán edénysorozat, kísérleti matt grafitmázzal,
belül fényes színes belsôvel. Ezek a tárgyak messze

megelôzték korukat. Idôállóak. A nemzetközi kerá -
miamûvészet élvonalába tartoznak.

Egészségi állapota idôvel rosszra fordul, otthon dol -
gozik, de folyamatosan minden tárlaton jelen van.

Az utóbbi években több kiállításon szerepel mûvei -
vel: Vizitáció – V4 a Pozsonyi Képzômûvészeti Szö -
vetség székházában, Borsos Miklós és tanítványai címû
kiállítás a hódmezôvásárhelyi Nemzetközi Kerámia
Központ kiállítótermeiben.

Szívesen mesél, és egy-két adatot le is ír. Sajnos, ez
a munkája, az adatok rendszerezése már nem történ -
het meg. 2016. június 3-án otthonában hunyt el. 

Összefoglaló kiállításai az utóbbi idôben Buda pes -
ten és Mezôtúron nyíltak meg, a megnyitókon jelen
volt. A mezôtúri életmûtárlat még sokáig látogat ha tó.

Veress Miklós saját szavait idézem befejezés kép pen:
„Minden pillanat, amit nem hasznos munkával töltök,
pa zarlás az életembôl.”

PANNONHALMI ZSUZSA
keramikusmûvész
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Veress Miklós: 
Négy testôr / 

Miklós Veress: 
Four Musketeers 

[2014] terrakotta
(Városi Kerámia

Gyûjtemény,
Hódmezôvásárhely) /
terracotta (Municipal
Ceramics Collection,
Hódmezôvásárhely) 

[4 / 23x8x6 cm] 
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