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 Az erdélyi származású zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus 
1907. február 1-én született Kolozsvárott. Szüleivel 1916-ben költözött 
Budapestre. 1923-tól a budapesti Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés 
szakán Kodály Zoltán tanítványa 1927-ig, a zongora szakon pedig Hegyi 
Emánuel, később Bartók Béla voltak tanárai 1932-ig. Már ezekben az 
években elindult népzenekutatói pályája a Néprajzi Múzeumban Lajtha 
László vezetésével. Az 1930-as moldvai gyűjtőútjának eredményeit 
elismerve Bartók felkérte asszisztensének a Magyar Tudományos 
Akadémia keretein belül folyó népzenei rendszerezési munkájához. 1943-
1948 között a Zeneakadémia zeneszerzés tanára volt ahol olyan 
tanítványokat nevelt, mint Kurtág György és Ligeti György. Kodállyal 
együtt a Magyar Művészeti Tanács zenei testületének is tagja volt.  
  
 Az 1948-1949-es kommunista fordulat után, 42 évesen elhagyta 
Magyarországot, és emiatt a számára 1949-ben megítélt Kossuth-díját sem 
vehette át. Svájcban, Bernben telepedett le. 1950-től a berni 
konzervatóriumban oktatott zeneszerzést és zeneelméletet, majd 1968-
1977 között a berni egyetem zenetudományi tanszékén tanított. A berni 
konzervatóriumban a Kodály által kidolgozott zenepedagógiai módszer 
svájci bevezetésével is próbálkozott. Itteni munkássága alatt Heinz 
Holliger, Heinz Marti, Jürg Wittenbach is a tanítványa volt. Az 1960-as 
években többször hívták vendégprofesszornak Ausztráliába és az Amerikai 
Egyesült Államokba. 1992. március 4-én bekövetkezett haláláig Svájcban 
élt.  
  



 Korai alkotókorszakát a magyar népzene hatása jellemezte (I. 
vonósnégyes – 1931, Erdélyi kantáta – 1936). A Hegedűversenyben (1939) 
és az I. szimfóniában (1940) a kontrapunktikus szerkesztésmód és az egyre 
kifinomultabbá váló ritmika mellett a dallamcentrikus önkifejezés 
meghatározóan érvényesült. Az 1950-es évektől a személyesen értelmezett 
dodekafónia rendszerét is stíluskörébe vonta (Vonóshármas – 1954). 
Utolsó alkotói periódusában a magyar és európai zenei hagyományok 
szintézise jellemezte munkásságát. Magyarországi alkotó korszakának 
jelentős művei a Térszili Katicza című táncjáték (1943) és a Sancti 
Agustini Psalmus, Szent Ágoston szövegére írt zsoltár (1944). Alkotásai 
nyomán Veress itthon már a legreményteljesebb magyar zeneszerzőnek 
tartották, és Bartók 1945-ben bekövetkezett halála után őt is felkérték 
gyászzene írására. Ekkor született a Threnos, azaz Siratóének című 
kompozíciója.  
  
 Veress egész életművében töretlenül érvényesült a zenei műfajok 
sokoldalúsága: kamaraműveket, zenekari és versenyműveket komponált. 
Halála előtt Veress svájci állampolgár lett, a svájci kulturális és művészeti 
életben számos megtisztelő díjban és kitüntetésben részesült. Bár a 
nyolcvanas évektől kezdődően Magyarországon is megkezdődött a Veress-
életmű reneszánsza, a művészeti és tudományos élet gyakorlatában a 
Veress-kompozíciók közismeretéről még nem adhatunk számot. Művészi 
hagyatékának ápolására 1996-ban megalakult a Veress Sándor Társaság, 
amely koncertekkel, kiadványokkal és a Veress Sándor-díj 
meghonosításával az elmúlt másfél évtizedben komoly eredményeket ért 
el. 
  

 Főbb művei:  
 

I. vonósnégyes (1931) 
II. vonósnégyes (1936-37) 
Erdélyi kantáta (1936) 
Hegedűverseny (1939) 
I. szimfónia (1940) 
Térszili Katicza – balett (1943) 
Threnos – in memoriam Bartók Béla (1945) 
Talpalatnyi föld – filmzene (1948) 
Hommage á Paul Klee (1951) 
II. szimfonia (1952-53) 
Passacaglia concertante (1962) 


