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BakiPéterésJerger Krisz-
tina, a kiállítás kurátorai
valamivel több mint más-
félszáz felvételt vá logattak 
össze Korniss munkássá-
gából,sezeketöttémakör-
berendezték.Azanyagor-
szághatárokon túl kisugár-
zó jelentőségét is hangsú-
lyozzák a ma gyar és az an-
gol nyelven megjelent pom-
pástárlatkísérőalbumok.A
bennük szereplő tanulmá-
nyokat rangos nemzetkö-
zi szerzőgárda írta: Baki
Péter, a kecskeméti Magyar Fotográfia
Múzeum igazgatója,Daniela Mrázková, 
a cseh sajtófotó pályázat (aCzechPress
Photo)igazgatója,ésColin Ford, az angol 
Nemzeti Fotómúzeum alapítója. Mind-
hármanamagyarfotóművészrégibarátai
éstevékenységénekkiválóismerői.

A közhiedelemmel ellentétben Korniss 
Péter nem csak az eltűnő félben lévő honi és 
erdélyi paraszti életmód kitartó megörökí-
tője. A mezőségi, székelyföldi vagy buko-
vinai csángó falusi hagyományok mellett 
érdeklődése kiterjedt a máramarosi romá-
nok, a felvidéki szlovákok és a délvidéki 
szerbek szorgos hétköznapjaira, ünnepei-
re is. Így méltatja ezt Daniela Mrázková: 
„AzidőelőrehaladtávalKorniss Péter ak-
kori fotói valószerűtlenül romantikusnak
hatnak. Van bennük valami meseszerű

Folyamatos emlékezet
A 80 éves Korniss Péter életmű-kiállítása

A Magyar Nemzeti Galériában, a Budavári Palota C épületének földszintjén janu-
ár 7-ig látogatható visszatekintő tárlaton Korniss Péter Kossuth-díjas és Pulitzer-
emlékdíjas magyar fotográfus - a Nem zet Művésze - kereken öt alkotói évtizedé-
ről adnak számot. 

varázslat,amiakaratlanula
múlt század első évtizede-
inek felvételeire emlékez-
tet.Ebbőlazidőbőlanagy-
apámisőrzöttaszülőföld-
jéről Kelet-Csehországról
nosztalgikus emlékként
üvegnegatívokat. Talán a
másodikvilágháború előtti
Szlovákiavidékitájairólké-
szült szociodokumentarista
fotók hasonlítanak még 
Korniss képeihez.Az idő-
eltolódás nagyapám cseh
szülőfaluja vagy a hú-

szas-harmincas évek szlovák vidéke és
KornissPétererdélyitájaiközötttöbbév-
tizedes... És bár a »tovatűnő időt« nem-
csakszülőföldjén,Erdélybenkövette,ha-
nem amagyar határon túl,Romániában,
Szlovákiában,Szerbiábanis,erdélyigyűj-
téseegyedülálló.”
Mi pedig a tárlatot járva, sorra fel-

idézhetjük a hatvanas évekből a széki
(sici) táncházi jeleneteket, vagy a lako-
dalmast,ésahúsvéthétfőt,ajobbágytel-
ki (sámbriasi) szilveszteri bált. Láthat-
juk a lészpedi (lespezi) függőbölcsőt és
az anyát „bubájával”. A hetvenes évek-
ből a kemény hétköznapokkal szem-
besülhetünk, így a térdig sártengerben
caplató, gumicsizmás falusi kisiskolás-
okkal, a félig befagyott patakban ruhát
mosó deszei (desesti) parasztasszonnyal,
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a kazlat rakó, szénahordó zázrivai szlo-
vák sorstársaikkal, a görnyedve krump-
lit szedőkupuszinai (bácskertesi) szerbi-
ai öreg házaspárral.
A kukoricakapálás
közben kiegyenese-
dő, ezerráncú ma-
gyargéci, nógrádi
anyóka, a románi-
ai Grosi birkát őrző
bundá s - ku c smá s
pásztorgyermeke, a 
behavazotttarlónbi-
cegő széki hadirok-
kantképeisegy-egy
súlyossorsotidézfel
a múltból. A rimóci
ravatalozás, a sira-
tó asszonyokkal és 

fejfa-állítással különösen nagy jelképi
erőtsugall.Akülönszavaknélkülissokat
mondófotográfiákiskolapéldájaazakép
a nyolcvanas évek derekáról, amelyen a
székifőutcánünnepiviseletbeöltözöttlá-
nyok és legények lehaj tott fejjel vonulnak 
atemplomba,miközbenfölöttükottvirít
avöröspléhtáblána teljesen„tájidegen”
politikai szlogen: „Ceausescu - eroism /
Románia-comunism!”(Ceausescu-hő-
siesség/Románia-kommunizmus).En-
nélmár csak az érmihályfalvi (Valea lui
Mihai)bocskorospásztorszoborszerűfi-
gurájatömörebb,amintagyőzelemV-je-
létmutatja jobbjával,adiktátorkivégzé-
se után.A rendszerváltás nyomán roha-
mosan tört be a Kárpát-medencébe is a
globalizáció.Aszékitáncházfiatalpárjá-
ból a lánymég tetőtől-talpig népviselet-
ben,deavárosimunkábólhazatértlegény
márpólótés farmerthord,csaka jelleg-
zetes helyi szalmakalap emlékeztet ide-
valóságára.A lészpedi görkorcsolyás ti-
nédzser otthonát díszítő mű-perzsasző-
nyeg és giccses falikárpit szintén kortü-
net.Másképekisahagyományvesztésről,
a kiszakadásról, eltávolodásról, illetve a
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hűségről, a ragaszkodásról szólnak. A
komorzáni (cámárzanai) idős édesanya
díszpárnára nyomott fotón őrzi a távol-
baszakadtvárosiruhásfiatalpár-Lenuta
és Vasile - mellképét. Az aknasugatagi
(OcnaSugatag)farmeres„kispapa”avasi
mócfejkendőbe,blúzba,katrincábaéspa-
rányi bocskorba bújtatta karon ülő lány-
káját.Aszamosújvári(gherlai)lány
nagyestélyiben áll aműanyag csil-
láralatt,népviseletesanyjamögött.
Az1973-ascsángó„Anyaésbubá-
ja”harmincötévmúltán,2008-ban
isKornisskamerájaeléállta„tisz-
taszobában”,deazegykoripólyás
márérettférfiként,alegújabbdivatú
öltönybenpózolt.Atárlatonegyéb-
kéntnemcsakaszékiBaloghcsalád
nemzedékeit követhetjük nyomon
(az idősebb lányuknak a Korniss-
házaspárlettkeresztszülője).Azidő
múlásával készült képeken felfedezhet-
jük a hatvanas évek „csűrdöngölőjének”
megannyimás,névtelenmenyecskéjétés
legényét is... immár házastársként vagy
nagyszülőiszerepben.
Korniss Péter az évtizedek során szá-

mossikertaratott tárlata,valamint tema-
tikus albuma nyomán nagy port felvert
sorozatainak ikonikus tömörségű főmű-
vei kitörölhetetlenül beleégtek a köztu-
datba. Jól esikmost itt a viszontlátás.A
meglepetéstalegutóbbiévekképeijelen-
tik,amelyeken„régiismerősökre”isbuk-
kanhatunk. Legfrissebb felvételein nem-
csak a budapesti aluljáróban, a forgal-
mas fővárosi tereken, utcákon, piacokon
vagy a bevásárló központok és pályaud-
varok előtt örökítettemegmessziről fel-
ismerhető népviseletükben az egyre idő-
sebb széki parasztasszonyokat, amint
málháikkal cipekednek, vagy kézi hím-
zéseiket kínálják. Elsőként fedezett fel

ésvittanyilvánosságeléegy„rejtettré-
giót”.Atehetősbudaicsaládoknálévtize-
dekótaszolgáló„személyzetről”vanszó,
amintnépviseletbenantikbútorokésmár-
kás festmények között vasalnak vagy a 
századvég-ezredelő jellegzetes bútorai és
műtárgyai környezetében szorgoskodnak
tarkabarka műanyag tollseprűvel, könyv-

tárfalakat és kristálycsillárokat portalaní-
tanak,partfisolnakésparkettátvikszolnak.
Olykorellenpontkénta lakástulajdonosis
megjelenik a háttérben.A számítógéppel
dolgozó hölgy, vagy a karosszékben ülő,
testileg-lelkileg leépült idősdámák,akik-
nekmégapohárvizetishelyükbekellvin-
niéséjjel-nappalfelügyeletreszorulnak.A
falusi származású erdélyi házvezetőnők,
takarítók, ápolók lelkiismeretesmunkájá-
ra,jóhíréreutaláttételesen,hogymégba-
rokk templomi környezetben is szívesen
veszikigénybeszolgálataikat.Amintafo-
tósidevágóvideó-kommentárjábankifejti,
nemcsak a magukra vállalt huzamos távol-
létmiatttiszteliőket,hanemazértis,mert
ezekasajátos„vendégmunkások”kerese-
tükoroszlánrészétacsaládjuknakjuttatják
haza...

Wagner István
(Megjelent: BARÁTSÁG kulturális és 
közéleti folyóirat XXIV évf. 5. szám.)


