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KORNISS DEZSÖ

Korniss Dezső festőművész ....,. "a ma
gyar festészet nagy kezdeményezőinek

egyike" (Körner Éva) - hatvanhat esz
tendővel ezelőtt, 1908-ban született az
északerdélyi Besztercén. Gyermek- és
ifjúkorát Pesten és Pestszenterzsébeten
tölti, édesapja bolti szolga, a család
nagy szegénységben él.

Korniss korán kezd rajzolni és fes
teni; tizennégy éves korában beiratkozik
Podolini Volkmann Artúrnak, a két ví
Iágháború közöttí időszak egyik legje
lentősebb magyar művész-pedagógusá

nak szabadiskolájába. A .gimnáziumot
- a család nehéz anyagi körülményei
miatt - abba kell hagynia; fizikai
munkát végez, majd tisztviselő-gyakor

nok lesz. Szabad idejét a kiállítási ter
mekben tölti; a magyar festők közül fő

leg Rippl-Rónai, Vaszary, Kernstok,
Márffy, Czóbel, Egry József és Kmetty
munkái érdeklik. Félretett filléreibőlegy
Cézanne-albumot vásárol és egy köny
vet, amely Van Gogh leveleit tartal
mazza.

1925 és 1929 között a budapesti Kép
zőművészeti Főiskolán folytatja stúdiu
mait; Csók Istvánnak és Vaszary Já
nosnak volt a tanítványa. Mindkét ta
nárára sok szeretettel emlékezik visz
sza: "Kitűnő mesterek voltak. növen
dékeiket szabadon engedték festeni; áz
volt a törekvésűk, hogy önálló mű

vészeket neveljenek."
1930 tavaszán Komiss és öt társa

(Va ida Latos, Kénes Gvörzv, Trauner
Sándor. ~chubert Ernő és Heaedűs Bé
la) kiállítást rendez a Tamás-~alérilÍ

ban. Képeikre Kassák Laios nyomban
fplfi~el, és - Munka címíí folyóiratá
ban - a kis csonort mellé áll. Schu
bert, Korníss, Kenes éc: társaik munkáí
b1m ..mélv emberi líra" és ..tPI'emt/5
f'ró" mnbltkozik me!:!; ..amit adnak, azt
(\nm1\érl1~h61 mpr{tik. ""'m ,ísznak ntá
na könnyt1 papír-ladikként ~yetlen
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előttük Járt izmusnak sem... A hat
új ember érkezését örömmel regisztrál
juk a Munkában" - írja róluk Kas
sák.

1930-31-ben Korniss Párizsban, Bel
giumban és Hollandiában tölt egy esz
tendőt. A hazatérését követő években
egy sor kisméretű képet, főként férfi
és női fejeket, hangszeres csendéleteket,
enteriőröket fest ("Szakállas önarckép",
"Lámpa és hegedű", "Emlék", "Női fej"
stb.) ; e műveknek "szín- és formavi
lága egyéni volt és fitogtatás nélkül ma
gyar" (Vas István: Nehéz szerelem).
Ezek az apró formátumú, puritán, szűk

szavú olaj- és pasztellfestmények a
bennük megnyilatkozó hivatástudat, al
kotói koncentráció, érzelmi mélység te
kintetében joggal állíthaték Nagy Ba
logh János vagy Giorgio Morandi mun
kái mellé.

A művész a 30-as évek közepéri ba
rátja és pályatársa: Vajda János társa
ságában népművészetí motívumokat
gyűjt Szentendrén és Szigetmonostoron;
il. két fiatal festő a magyar népművé

szetre támaszkodva akarja megújítani
művészetünket. Koncepciójuk mentes
volt minden nacíonalizmustól, provinci
alizmustól és romantikus naivitástól: a
népi-nemzeti szellemű képzőművészet
megteremtése iránti vágy összefonódott
bennük a nyugat- és kelet-európai
avantgarde képző- és filmművészet (Pi
casso, Klee, Max Ernst, Kandinszkij,
Mondrian, Eizenstein stb.) eredményei
nek tanulmányozásával, befogadásával.
(Vajda és Korniss programja és mű

vészi gyakorlata a későbbiekben nagy
hatást gyakorolt a szentendrei festők

egy értékes csoportjára, elsősorban Bá
lint Endrére, Szántó Piroskára, Vajda
Júliára, Deim Pálra és Kósza Sípos
LászIóra.)

A második világháború Komiss mun
kasságát hosszú időre megszakította ;
katonai szelgálatra hívták be, majd ha
difogságba került. Hazakerülve addigi
fauve-isztikus stílusa megváltozik; új
műveit ~ amelyek az Eur6pai Iskola
elnevezést1 művésztársaság tárlatain ke
rültek bemutatásra 1946 és 1948 között
- szigorú, logikus szerkezet. élénk,
tiszta színek, dús invenció, játékos fan
tázia. a konstruktivizmus és a szürre
altzmus ötvözése ;ellemzi... A művész

1945 utáni korszakának chef d'oeuvre
jei a ..Miska-kancsó". a ..Szentendrei
motívum", a "Fuvolázó férfi". a ..Fi~u
ra kulccsal", a "Kapu", a "Kővágóörsi
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emlék", az "Éjszaka", a ,,:rél", a "Mezei
Vénusz", a ;,Ká n tálók" es a "Tücsök
lakodalom". Derűt, életörömöt sugalló,

"ragyogó ko loritú , na gy műgonddal, ki
vételes m es ters égbeli tudással megfes
tett képei között oly kor feltűnik egy
egy komor, drámai hangulatú kompo
zíció, így , a "Szerb temető", a "Gyász "
és a ' "Feszület Corpusszal". 1946 végén
készül ' el a műv ész " Illu m iná ciók" cí 
m ű grafikai ciklusa ; e m on ot ípiákat
Rimbaud "Ill u m ina tions" (Színes met
szetek) című kötete inspir álta.

Az 1937-es év gyökeres fordulatot je
len t Korru ss munk áss ág ában ; a konst
rukt ív és a szü rreal ísta szemléletet
egyes í tő periódus véget ér, s a mester
a tá vol- ke le ti művészetből táplálkozó
kal ltgraű zrnus és a gesztus-festészet h í
ve les z, --, Kornissnál azonban a spon
taneitás, az a utomatikus a lakítás, az
im proviz ációs módszer nem válik egyed
u ralkodóvá : munkáiban "az akció-fes
tés véletlenjét esz té ti ka i tudatosság kor
r igál ja" (Németh L ajos) .

Az 1949 és 1956 között í években Kor
n iss munkái n em kaptak nyilvánossá
got, az 1957-es - művészeti életünkben
új szakaszt n yitó - Tavaszi Tárlat óta
azonban a m es ter ismét részt vesz a
fontosabb ki állításoko n . 1965-ben Szé
kesfehérvárott n yíl t gyűjteményes kiál
lítása, s tekintélyes a ny aggal szerepelt
a székesfehérvári m úzeum "Szentend
rei festészet" (1969) és "Euró pai Iskola"
(1973) címu tárlata in is. Murális m eg
bí za tásokban is részesült (üvega bl a k a
keceli iskolában, a z Auróra H otel mo
zaikja Balatonalmádiban. ker árnia -ko m - .
pozíció a budapesti Royal Szállóban ) s
közreműköd ö tt animációs filmek ("Mo
nol óg" , "Egy festő napló ja") létre jötté
ben is,

K orniss Dezső művészetének a m eg
új ulásra , a fe lfrissülés re, a továbbfe j
l ődésre való képesség. az európai mű

vészettel való egy üt tl élegz és. a művé

szi eszközök -m egol dások ia énvessége és
változatossága, az ecsetkezelés. a " fes
tői m egm unkál ás fegyelmezett. a r t is z
tikus és ökonom ik us volta a fő vonásai.
Kénzőmrivéezeink ú iabb nf'm 7p'rléke
megkülönböztetett tisztelettel fordul a
mester személye és m unk ássá an felé,
jól tudva, hogy a Korniss- életrn ű ,

amely nek ..m a gaslati leven őte van: im- :
m ár művészettörténet" (S olymár Ist 
ván) ,

DÉVÉNYI IVAN
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