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Vizuális kultúra Művészettörténeti teszt 
 
 

OKTV 2018/2019. 2 döntő forduló 
 

BÁLINT ENDRE és KORNISS DEZSŐ 

 
1) E két alkotó a magyar művészet legjelentősebbjei közé tartozik. Ismerkedjen  meg velük! 
Írja a képeik alá A): a kép műfaját, B): az állványon levő kép címét! 
 

(Adható 2 x 1= 2 pont) 

   

A) BÁLINT ENDRE 
montázs / kollázs 

B) KORNISS DEZSŐ 
Cantata profana 

 
 
2) Sok hasonlóság található közöttük, ugyanakkor lényegében eltérő megközelítésben, stílusban hozták létre életmű-
vüket. Életútjuk is különbözik egymástól, bár találhatók mindkettőjükre egyaránt jellemző tények, események. Je-
lölje a táblázat utolsó oszlopában a megfelelő betűjel megadásával, hogy az adott sorban található állítás: 
A) Bálint Endére jellemző                 B) Korniss Dezsőre jellemző                C) mindkét alkotóra jellemző          
D) egyik alkotóra sem jellemző 
 

(Adható 10 x ½ = 5 pont) 

1. A Képzőművészeti Főiskolán tanult. B 

2. Az Iparművészeti Iskolában folytatott művészeti stúdiumokat. A 

3. 1946-ban részt vesz a Nemzetközi Szürrealista Világkiállításon. A 

4. Az Európai iskola tagja volt. C 

5. Voltak évek, amikor háttérbe szorítva nem állíthatott ki. C 

6. Az új, absztrakt és a népi hagyományokat szintetizálta műveiben. C 

7. 
Hitvallása: „Nem népművészetet akartam, még csak nem is motívumokat, hanem forrást, alapot ke-
restem. Bizonyos törvényszerűségeket akartam letenni.” 

B 

8. 
Ezeket írta: „A gyermeki érzelmek mai világunk szegleteihez ütődnek és álmaink felveszik e kemény 
és szegletes világ formáit.” 

A 

9. Szentendrén szobrot állítottak neki és műveit állandó kiállításán mutatják be. D 

10. Művészete hatott Nádler Istvánra, Bak Imrére és Keserü Ilonára. B 
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OKTV 2018/2019. 3 döntő forduló 
 

3) Életútjuk során mindketten több stílusban, műfajban és technikával alkottak. Kellő tájékozottsággal azonban felis-
merjük és értékeljük alkotásaikat. Írja be a képek alá alkotójuk vezetéknevét! Vigyázzon, valamelyik mű egy 
harmadik művész képe. Ha tudja, a teljes nevét írja be a kép alá! 
 

(Adható 8 x ½ + 1 = 5 pont ) 

    

Bálint Endre Vajda Lajos Bálint Endre Korniss Dezső 

 

Korniss Dezső Korniss Dezső Bálint Endre Bálint Endre 

 

4) Mindkettőjük legtöbb alkotásának mondanivalójához címei is hozzátartoznak. 
Írja a művek alá a kép címét! Segítségül két irodalmi idézet, amelyek a művekre utalnak:  
A) „Gólya volt a szekundás, kis béka a flótás,…” B) „Az Úr odarendelt egy nagy halat…”. 

(Adható 2 x 1/2 = 1 pont ) 

 
 

 
   

A) KORNISS DEZSŐ:  
     Tücsöklakodalom 
 

B) BÁLINT ENDRE:  
Jónás /Jónás a halban/ Biblia il-
lusztráció /Jeruzsálemi Biblia 
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OKTV 2018/2019. 4 döntő forduló 
 

5) Bálint Endrének a Magyar Nemzeti Galériában található 1969-ben festett műve, a Szentendre nyolcadik temploma 
több képből áll, ugyanúgy, mint az ortodox templomok ikonosztázionja. Rajzolja meg a kitakart képet, amelyen 
Szentendre híres, egyedi rácsos ablaka található! 

(Adható 2 pont) 

2 pont a pontos rajz 
(½ pont a 3 x 3-as rács, 
½ pont hullámos rács, 
1 pont az „ördögvilla”). 

 
6) Szűrmotívumot használt fel Korniss Dezső Fej című jellegzetes képéhez, melynek szimmetriáját kis eltérések élén-
kítik. Emlékezetből egészítse ki a keretbe a kép körvonalait! Használhat ceruzát vagy tollat. 

(Adható 2 pont) 

2 pont a pontos rajz 
(½ pont a fej körvonala, 
½ pont a piros belső forma körvonala, 
1 pont a belső fekete forma körvonala). 

 
 
7) A következő fogalom ismerete elengedhetetlen bármelyikük alkotásainak elemzéséhez. 

Fogalmazza meg röviden jelentését! (művészneveket NE írjon)!                                                         
(Adható 3 pont) 

 
A megoldásban a szöveg gondolataiért, elsősorban kiemelt szavaiért, megállapításaiért adható ½ pont. További helyt-
álló, egyéni, sajátos, válaszelemek is számítanak. 
 
A 20. sz. egyik legjelentősebb irányzata, amely a képzőművészeten kívül az irodalomra és a filmművészetre is nagy 
hatást gyakorolt. Célja az álom és az ébrenlét határán rejtőző „valóságfölötti realitás” elérése, s az ott meglevő 
„igazi szabadság” megragadása. A ~ a szimbolizmus, a dadaizmus és a metafizikus festészet nyomdokain haladva, a 
pszichológia új eredményeire (pszichoanalízis, mély lélektan) támaszkodva fejlesztette ki alkotói módszerét, amely 
az álmok, víziók, látomások feldolgozását, a szabad asszociáció (automatikus írás), és a véletlenszerű elemek fel-
használását jelentette a művészetben. A ~ igénybe vette a különböző technikákat, az olajfestéktől a kollázson, fotomon-
tázson át a környezetükből kiemelt talált tárgyak (objet trouve) alkalmazásáig. A ~ nem egységes irányzat, a fotószerűen 
megfestett, valóságszerű részletekből összeálló abszurd víziók ugyanúgy megtalálhatók benne, mint a tudat alól fel-
törő formációk és ősi, mitikus jelképek. Első nemzedéke még megmaradt a figuratív jellegű ábrázolásnál, később 
a nonfiguratív törekvések is megjelentek a ~ ban. 


