
 

Sarmaság László gyıri festımővész sajátos 
gondolati festészetben az embert, az emberi 
sors ábrázolását állítja középpontba, 
expresszionista stílusban. Az észak erdélyi 
városból, Nagybányáról „a magyar festészet 
bölcsıjébıl” származik. Mikola András 
festımővésznek, a híres nagybányai 
festıiskola utolsó vezetıjének utolsó 
tanítványa volt (1975-1962). Tanulmányútjai 
során – Európa szerte – megismerte az 
egyetemes kultúra legjelentısebb mővészeti 
alkotásait. Mőveiben eme értékes 
hagyományok szintézisét, az eszmék 
megközelítıleges teljességét, az eredeti 
pályáról kizökkentett festészet újraindulását 
elısegítı közös nevezıt keresi. Neves méltatói 
szerint, Sarmaság László mővészetében 
együtt van az igényesség, és a tehetség, a 
mővészi ízlés és a mővészeti tudás. 

Az 1962 óta megyénkben (Mosonmagyaróváron majd Gyırött) élı, 62. életévében 
járó mővész, életmőve nehéz sorsú életmő. Nem kedvezett neki a diktatúra, de ami 
legfontosabb nem is hagyta rajta nyomát sem szemléletében, sem festıi stílusában -, 
ahogy ezt egy osztrák mőkritikus megjegyzi a „Der Niederösterreiche” c. lapban. 
Számára a festészet elsısorban felelısség, morális kérdés. Rendszeresen kiállít 
belföldön és külföldön, a megye falvaitól (Gönyő), városaitól (Gyır, 
Mosonmagyaróvár, Csorna), Ausztriáig, Párizsig. Szülıvárosából Nagybányáról a 
híres festıiskola megalakulásának 110. évfordulója alkalmából, 2007-ben İ kapott 
meghívást egy életmő kiállítására, - mint a jelentıs magyar hagyomány” örököse. 
Mindenütt feltőnést keltett, mővészete elismerést váltott ki mind a közönség, mind a 
szakmai berkekben, melyet a helyi sajtó és média is közvetített. 
Olyan neves személyiségek méltatták, mint Dr. Bereczky Loránd a Magyar Nemzeti 
Galéria fıigazgatója - aki Gyırött a mővésznek már három kiállítását, - Poszler 
György esztéta a MKTA tagja, - aki Mosonmagyaróváron, - Banner Zoltán 
mővészettörténész, - az erdélyi Mővészeti Lexikon szerkesztıje - Gyırött és 
Nagybányán Baranyai Ferenc Kossuth-díjas költı, aki Ménfıcsanakon nyitotta meg 
tárlatát. Tovább a nemrég elhunyt Mezei Ottó mővészettörténész - aki az Új 
Mővészet c. szakmai folyóiratban -, és Salamon Nándor mővészeti író, - a Kisalföld 
Mővészek Lexikon szerkesztıje elismerı kritikát írtak róla. 
 
Jelentısebb alkotásai (olaj): 
Egymásba kapaszkodva, Kövön kıvel, Kaktuszkór, A fény koldusa, Átutazók, 
Hazátlanul, Hajtsd le szépen a fejedet, Ellengı idıd, Verd magad, A lélek faggatása, 
Árulás és tagadás, Válaszút ködben, Kiszolgáltatva, Reménytelenül, Minden ember 
fenség. 
Sarmaság László (festımővész, tanár) immár harminc éve tagja a Tudományos 
Ismeretterjesztı Társulatnak. Elnöke a Gyıri TIT Tagszervezetnek és alelnöke a 
(megyei) TIT Pannon Egyesületének. Sokat tett azért, hogy megyénkben a mővészeti 
és tudományos ismeretterjesztés és felnıttképzés gazdagítsa a polgárokat. 

 



Sarmaság László festımővész 
(Nagybánya, 1947) 
 
A mővész a Nagybányai Festıiskola utolsó vezetıjének, Mikola András 
festımővésznek a tanítványa volt. Családjával Erdélybıl Magyarországra települt. 
Tanár, szabadfoglalkozású mővész. A Tudományos Ismeretterjesztı Társulat gyıri 
elnöke. Munkásságát több állami és országos kitüntetéssel ismerték el. 
Tanulmányútjai során ismerkedett meg a jelentıs európai mővészeti 
győjteményekkel. (Róma, Firenze, Velence, Milánó, Párizs, Athén, Bécs, Berlin, 
Drezda, Prága, Amsterdam, Antwerpen, Hága, Brüsszel, Madrid, Toledó, Sevilla, 
Cordoba, Granada) 
Az emberi sors ábrázolását állítja festészetének középpontjába. Világszemlélete 
megjelenítésére a szimbolikus, expresszív kifejezésmódot választotta, egyéni 
GONDOLATI festészetet teremtve. Egyfajta katartikus megközelítési móddal, az 
emberi életben fellelhetı szituációk megjelenítésével, észnek és léleknek szóló 
üzentet hordoznak alkotásai, tükröt tartva a befogadó elé. Számára a hivatás és a 
festészet elsısorban morális kérdés. Gyırben él. Rendszeresen kiállít, itthon és 
külföldön. 
Jelentısebb alkotásai: 
Egymásba kapaszkodva, Kövön kıvel, Kaktuszkór, A fény koldusa, Átutazók, 
Hazátlanul, Hajtsd le szépen a fejedet, Ellengı idıd, Ver magad, A lélek faggatása, 
Árulás és tagadás, Válasz út ködben, Minden ember fenség. 
Irodalom:  

− Kisalföldi Mővészek Lexikona Szerk. Salamon Nándor mővészeti író 1998 
− Kortárs Magyar Mővészeti Lexikon 3. kötet Szerk. Fitz Péter mővészettörténész 

2001 
− Who Is Who Magyarországon, Életrajzi Enciklopédia Szerk. Ralp. Hubner 2003 
− A tabu témák visszaütnek = Új mővészet, 1195 9. sz. Mezei Ottó 

mővészettörténész 
− A My-Lai madonna és társai = Kisalföld 1971. 10. 24. Dömötör Tibor újságíró 
− Ez a világ nem Kánaán = Kisalföld 1990. 10. 18. Jojó József újságíró, költı 
− Unendliche Geschicte (Végtelen történet) = Der Niederöstereiche 1992. 10. 25. 

Peter Schusters újságíró 
− Észnek és léleknek szóló üzenetek = Kisalföld, 1991. 11. 23. Bereczky Lóránd 

mővészettörténész, Magyar Nemzeti Galéria igazgatója megnyitó beszéde 
− Embernek lenni mindég = Moson Megye, 1992. 09. 04. Lakatos Éva könyvtáros 
− A keresı ember motívumai = Kisalföld, 1992. 09. 24. Poszter György esztéta, 

megnyitó beszéde 
− Hétköznapi szenvedések = Kisalföldi Új Hírek, 1992. 09. 30. Joó József újságíró, 

költı 
− Esendıség és szeretet = Kisalföld, 1995. 02. 11. Bereczky Lóránd, Magyar 

Nemzeti Galéria igazgatója megnyitó beszéde 
− Nagy szegénységben a nagy gazdaságot = Kisalföld, 1998. 12. 12. G. Szabó 

Mária újságíró 
− Egy atomkori humanista = Gyıri Hírlevél, 1999. 09. 30. Simon Tamás újságíró 
− Ziháló ezredvég = Kisalföld, 2000. 01. 13. Laczó Balázs újságíró 
− Alulnézetben = Gyıri hírlevél, 2000. 01. 20. Pákovics Milós fıszerkesztı, író 
− Megostromolt ideák = Kisalföld, 2002. 02. 25. Varga Lajos újságíró 
− Az önkínzás iskolája = Kisalföld, 2003. 11. 15. Laczó Balázs újságíró 



− Megtépázott erkölcs, megterhelt lélek = Bohémek és remeték c. könyv 2004. 10. 
15. Varga Lajos író 

− Két kiállítás-három festı = Mővészet és Barátai, 2005. március-április Salamon 
Nándor mővészeti író 

− Mire eszméltet Sarmaság László? = Gyıri Szalon, 2005. 01. 29. Joó József 
fıszerkesztı (Banner Zoltán mővészettörténész megnyitó beszéde alapján) 

− Gondolatok egy tárlatról = (Nagybánya) Bányavidéki Új Szó 2007. 05. 11. Dr. 
Sasi Nagy Béla mővészeti író 

− Vissza a gyökerekhez = Kisalföld, 2008. 01. 06. Pozsgai Kitti újságíró 
 


