
KORNISS DEZSÖ KIÁLLíTÁSA
A NEMZETI GALÉRIÁBAN

Fél évszázadosnál is hosszabb immár
Korruss Dezső alkotói útja. Első buda
pesti. retrospektív kiállítása termeit jár
va mélyen igaznak és találónak tetsze
nek Kállai Ernő egykori megállapítá
sai: Korruss a "beHe peirrture" rnűvelője;
munkáít mindenekelőtt ..az alakító- és
kifejezőeszközök rníves szépsége" jel
lemzi.

A hagyományos életrnű-méltató krono
lógiát hadd módosítsuk most az idézett
gondolat folytatása kedvéért, s álljunk
meg először Korruss - főleg a 40-es
évek végétől az 50-es évek elejéig ké
szített - kollázsai és montázsai előtt.

"A kollázs szegény" - állapította meg
1930-ban Aragon s ezzel arra célzott,
hogya klasszikus avaritgarde első 
többnyíre meglehetősen profán - applí
kációs kísérletei "technikátlanságukkal"
(támadásukkal a konvencionális szépmű

vészeti technikák ellen) - az igazi ér
tékekkel persze nem míndíg egybeeső

- esztétikai "szalonképeS'ség" határán
egvensúlyoznak. Korruss szóban forgó
kollázsainak keletkezése idejére már a
műfaj tökéletesedése, technikajának ki
funomultsáaa, valamint az avaritgarde
-hagvománvokat ápoló proaresszív euró
pai művészetí tudat (de semmi esetre
sem a köztudottan sokakat "belső emig
rációba" kényszerítő, vagv a társadalmi
nvtlvánosságtól való megfosztásra ítélő

korabell kultúrpolbtíka) az egykori hi
ányérzeteket - mi ndkét oldalról - eny
híteni volt képes. Korníss kollázsainak
szembetűnő légies könnyedsége és mes
terségbeli eleganciája a - még e kol
lázsok keletkezése előtt Korniss művé

szetének tömör jellemzésére vállalkozó
- Kassákot juttatja eszünkbe: Korruss
,.akkor a Iegmegejtőbb, ha önnön törvé
nyei szerint szárnyra kél és súlytalanul
lebeg".

Persze e "törvények" - s a követke
zőket a művész pályájának bármely ál
lomására érvényesnek érezzük - leg
kevésbé sem pusztán "regulák", hanem
a míndenkor megvalósított (individuá
lisari "kivívott") forma létezési módiaí.
A kassáki megfogalmazás hangsúlya is
éppen a rnűvészi teremtő akción van;
a különf'éle - szociológiailag leírható
- "objektív" körülménvele közepette
(olykor dacára) születő alkotás sohasem
a forma zárvánva, hanem olyan "for
mában létező" új, melv, "kiindulópont a
roppant, ismeretlen vidék felé, ahol a
többértelműség örömtüzei lobognak"

(Apoltinaire). Korníss "bagatelljei"
az 1967-ben készített ecsetrajz-sorozat
darabjai -; ezek a látszólag "odave
tett", érzétkletesen-érzékien könnyed
ecsetvonások is - paradox megfogalma
zásban "szabad renddé", formává
szervezettek : érezzük véglegességüket ;
a "csak oda és, csakis oda kerülhetett"
bizonvosságát.

Az ecsetrajzok nem rninden előzmény

nélküliek Korruss művészetében. A
zömmel 1959-60-ban keletkezett kallig

Táfiák néhány vonatkozásban előlegezik

az ecsetrajzokat. A Korníss munkássá
gát elemzők-méltatók színte kivétel nél
kül rámutatnak arra, hogy e kalligrá
fiák - melyek rnost a Nemzeti Galé
riában az egykori pályatárs. Vajda La
jos 1978-as életmükiáll ításán bemutatott
nagyméretű, gomolygó rajzok helyére
kerültek kései "ráütő-rimként" - csak
első, felületes szemlélésre tűnnek tasisz
tikus alkotásnak. Korruss kalligráfái
esetében "a gesztus lendületét a szabá
lyos ritmus fegyelmezi - Pollock in
dúlatából melankolikus dallam lett" (Sik
Csaba). Kétszeresen is telitalálat Korruss
címadása. a kalligráfia szó mindkét je
lentésvetülete egyszerre igaz ezekre a
műveire. Igaz abból a szempontból. hogy
a zen-buddhizmus szent írása (a kal
ligráfia) a nehezen megfogható miszti
kumot és a rendteremtő elvet harmo
nikus egységbe képes vonni, akárcsak
Korniss. aki a gesztus spontaneitását
ri tmussá Iénvegítí : és igaz' a másik
szempontból is, hogya szép írás klasz
szíkus művészete (a kalligráfia) és Kor
ni ss örörne-extázísa egy "eljárás", egy
megtalalt. új kifejezési mód birtokában
is a "belle peínture" tartományában
marad. Képzeljük magunk elé akár hosz.,
szú, fekvő "Vörös-kék" kalligráíiáját, az
igazi festői trouvaílle-számba menő

dörzspapír-alapon; akár nagyméretű ho
rizontális és vertikális .Jcutyanvelveít" :
rajtuk az ősi Irásjegyeket, ábrákat idéző

fekete tus-jeleket - a látvány maradék
talanul és tisztán esztétikus.

A kiállítás egyik szegletében találhat
juk meg a főleg 1963-bah született Me
tamorfózis-sorozatot, Mint ahogy a kal
Irgráfiák esetében, úgy itt is észre kell
vennünk, hogy bármennyire is a .,szub
jektiv szféra közvetlen kivetítésére vál
lalkozik Korníss" (Hegyi Loránd) - sa
Iátos, műveiben, rnűveivel születő tör
vényeiről metamorfózisaíban sem mond
le. Nem törvényszerű az, hogy a "pszi
chikai önkifejezés" az alkotás gyakorla
tában "formátlanságot" implikál. A me
tamorfózísok természetesen sokban kü-
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Iőnbőznek a kalligráfiáktól, hiszen más
"dialektusban" szélnak hozzánk; más
tudattartalmak megmozgatására tesznek
kísérletet, Talán "formátlanabbak" a
hagyományos kompozíciós elv szempont
jából, mint az intellektuálisan artikulált
kalligráfiák, de annál "beszédesebb" az
a - persze csak hozzávetőlegesen ér
zékeltetett - asszociációs mező, melyet
aktivizálnak (Met. Bolygó; Met. Kopo
nyák).

"Ami a motívumgyűjtést illeti, elha
tároztuk, hogy ceruzával, nem tónusos,
hanem vonalrajzzal. a lehető legegysze
rűbben próbáljuk rögzíteni észleletein
ket a városról (ti, Szentendréről) és
környékéről. Egy idő múlva kibonta
koztak a gyűjtött anyag - főleg pa
rasztházak - sajátos törvényszerűségei"

- emlékezett vissza egy beszélgetésben
Korniss a Vajda Lajossal a 30-as évek
ben megkezdett közös vállalkozásra,
mely köztudottan nem kisebb célt tű

zött ki, mint a Bartók és Kodály ne
vével fémjelzett zenei mozgalom kép
zőművészeti megfelelőjének létrehozá
sát. "Tradíciók nélkül nem lehet sem
mit sem csinálni, s ez a magyar kö
rülmények között csak a magyar nép
művészet lehet" - tartotta Vajda. Nem
a népművészet mesterséges "feltámasz
tását" kívánták; törekvéseik egy sajá
tosan magyar és egyben modern, XX.
századi, avaritgarde festészet megterem
tésére Irányultak. Ez a program vezetett
Korníss szakítására a Munka-körrel-,
malynek fiatal festőtársaival együtt,
aktív tagja volt - és vezetőjével, Kas
sákkal. "Kassák talán arra gondolt,
ahogy ekkor az irodalomban míndenkí,
én is kidobom az avaritgarde eredmé
nyeit - és a népiesekhez kapcsolódom"
(K. D.:' Kassák Lajosról, a festőről).

A kiállításnak végeredményben nem
feladata a művész és a Munka-kör kö
telékeit minden vonatkozásban doku
mentál ni. Csak a teljesség kedvéért
említjük itt meg, hogy Korniss a kép
zőművészeti tevékenységen és elvi együ
vétartozáson kívül közrernűködött a kör
legendás szavalókórusában és színiátszó
csoportjában is. A Galériában látható
korai Komiss-képek között néhány 
Geometrikus kompozíció; Konstrukció;
Három négyzet - mindkettő 1928-ból
- utal ugyan a közvetlen kapcsolatra
a magyar és holland konstruktívízmus
sal; a De Stijl-csoport hatására. (Ismert,
hogy Korníss 1924-ben, hollandiai út
ján Huszár Vilmosnál is tett műterem

Iátogatást.) De 1928-ra Kassák progra
mot váltott - melynek elemzésére itt
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most nincs mód - és új folvóíratát, a
Munká-t is ennek jegyében szerkesz
tette. És Korníss - a maga módián tá
mogatva az agitatív-pedagógiai célkitű

zéseket - a mcstaní kiállításról hiány
ZJó rajzokat - politikai karikatúrákat
tett közzé a lapban. Ezek a groteszk vo
nalvezetésű, ironikus munkák érdekes
adalékok a kornissí pálya teljes képé
hez - s még ha eredetijük netán nem
hozzáférhető is - alapból reprodukál
hatók lettek volna; sajátos dokumentu
maiként a "szentendrei korszakot" meg
előző peráódusnak.

Korniss . és Vajda együttes rmmkáia
- noha a fentebb ismertetett közös cél
kitűzés vezette míndkettejüket - kü
Iönböző eredményt hozott a gyűjtött né
pi motívumok alapján felépített testé
szetükben. Bár a Galériában látható
Szentendreí motívum-sorozat - és ta
lán ennek is II. és III. darabja 
meggyőzőerr szép és határozott munka,
hadd kockáztassuk meg mégis azt a vé
leményt, hogyakorszakalkotónak szánt
"konstruktív-szürreális sematiká"-t ek
kor Vajdának sikerült művészetében

maradéktalanul megvalósítania.
A szentendreí kísérletek és tanulsága

ik Korniss művészetében természetesen
nem múltak el nyomtalanul. Az első

Illumináció-sorozatot (1945) követően az
életmű egyik csúcsaként megsokszoro
zódott erővel törtek felszínre. Ezek a
hagyományos olaj-táblakép méreteknél
rendszerint jával kisebb művek megta
lált szuverén formateremtő erővel ösz
szegezik mindazt, amit Korniss munkás
sága keletkezésükig akkumulált. Az egy
kor gyűjtött motívumok sajátos. meg
érlelt feldolgozása, a határozott és tisz
ta színfelületek harmóniája jellemzi ezt
a festészetet (Szentendrei kapu 1949;
Szerb temető 1950). Nem valamiféle fel
hőtlen, "leíró", "ábrázoló" jellegű, vul
gáris harmóníát imitáló művekről van
szó. Szavakkal nehezen kifejezhető, fáj
dalmas, keserű dallam e képek alapszó
lama. Korní ss furcsa lénvei. bodobács
-bogarai és tárgyi rekvizibumai "szün
telériül antropomorfizálódnak, emberi
tekintetet villantanak fel" (KőrnerÉva).
Ilyen a Bodobácsok (Vörös-fekete) sírás
ra görbülő, szomorú szája és ilyep ?

Reménytelen harc Adyt idéző torony
arca: "Harangjait állatja némán j S is
tenének, kinek háza, / Nem üzen, / AlI,
remeg és bámul a torony jMegbabo
názva",

A megnőtt lépték is jelzi e korszak
főműveit: a Bartóknakajánlott 1948-as
Tücsöklakodalom és a Laakoon (Küzdés)



második változata 1949-ből - a feltéte
lezhető alkotói szándék szerínt - már
monumentalitásukkal is kiemelkedni
kívánnak az említett apróbb képek kö
zül. Mindenekelőtt a Tücsöklakodalom
igazi összefoglaló alkotás: Korniss ked
ves motívumaí ismét és most már
együttesen tűnnek fel a hatalmas vász
non.

A kiállítás rendezői találóan .Jcülön
térbe" válogatták az ötvenes évek ele
jének közös hangvételű olajképeit. Va
lóban célszerűbb az időrendre kevésbé
figyelve megbontani az előrehaladás

ütemet, mínt az azonos szemleletben
fogant munkákat elszakítani egymástól.
Könnyen belátható ugyanis. hogy az
1950-ben keletkezett Játéklovas helye
valóban sokkal inkább az 1953-as Lo
vacska mellett van s nem - mondjuk
- a szintén 1950-es Szerb temető rnel
lett. Ennek oka semmi esetre sem
"tartalmi" s nem is a hasonló témá
ban keresendő. Az e művekre együtte
sen jellemző irónia. játékosság teszi in
dokolttá. De ez a játékosság azt "játsz,
sza el", amit már többé nem tudunk 
mínden idézőjel idézőjelbe kerül: kide
rül, hogya ,.játék: ősi tett: emlék, he
gyen túli tett".

Az utolsó teremben láthatók Korniss
újabb és Iegújabb alkotásai. Az 1954~es

Miska vidámságát idézi a Rablók és a
Pásztorok bájos, meseí marconasága, il
letve hajbókolása. A Szűrmotívum-soro

zat a népi motívumkincsnek a modern,
geometrikus, "absztrakt" formanyelvbe
történő tökéletes beépíthetőségének bi
zonyítéka. Zászlómotívumai pedig a

nemzeti trikolor színeiből építkeznek
hallatlan egyszerűséggel..Korníss forma
teremtő leleménye "vizuális tabut" szá
mol fel, s az eredmény: a piros-fehér
-zöld színek szellemes, szabad variációi;
megannyi új értelmezés, nézőpont. Még
az olykor a vizualitás és verbaliitás ha
tármezsgyéjén egyensúlyozó, különös
Rezeda 9-sorozat lapjain is felbukkan
a lobogó értelmezése, színeí. Szűr- és
zászlómotívumaít - akárcsak a 40-es
évek végén a szentendreí rekvizitumo
kat - egyetlen hatalmas, összefoglaló
kompozícióban. az 1975-ös Allegro Bar
baro-ban látjuk együtt. A cím ismét
Bartokot idézi s egyben jelzés is: egy
következetes alkotói program majd fél
évszázados folytonosságára utat A prog
ram. a művészí cél persze mndenkor
más és más módokon, formákban ke
reste és találta meg a megvalósulás le
hetöségét, de e formák mindegyikében
ott munkált mindig a közös vonás: tö
rekvés az értékteremtés szuverenitására.
Korniss Dezső munkássága a bizonyíték
arra, hogy egy "külön világot be lehet
rendezni vidám jelképekkel; erős mene
dékhelynek és évtizedekre meleget adó
otthonnak egyaránt" (Szabó Júlia).

. A .művész legújabb alkotásait - ho.::'
rizontálls-vertikálíaaít, vagy a Pajzsok
at - szemlélve meg kell állapítani:
ismét új utat keresett és talált magá
nak az az ellenállhatatlan, kifejezni
-formálni törekvő, csodálatos energia,
mely számára egyedül a művészet je
lentheti a megváltást.
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