
MŰVÉSZET
Egy élet az igazság szolgálatában

Tabák Lajos 85 éves

A krónikás két okból is irigyli Tabák Lajost: először a koráért, hiszen még né-
hány hónap és 85. születésnapját ünnepelheti, tehát századunk minden eddigi
tudományos és szellemi forradalmát megélte, másodszor azért csodálom, — in-
kább az ez, nem irigység — mert testi valóságában nem igen fogja az idő, gon-
dolkodásában pedig nem fiatalos, hanem fiatal maradt. Fiatal szellemileg, hiszen
csorbíthatatlanul alkalmazza gondolkozásában a dialektikát, — csaknem nyolc
évtized minden történelmi tapasztalatát felhasználva. Mondják: a kor nem ér-
dem, hanem állapot. A megélt évek száma tényleg nem mindig érdem, de ami-
kor olyan életmű hordozója, amilyen a nemzetközileg ismert fotóművészé, a
munkásmozgalom tapasztalatokban gazdag mai és tegnapi résztvevőjévé, nem
csupán a múló évtizedek előtt kell fejet hajtanunk, hanem a tehetséggel meg-
szerzett, a jövő számára is értéket jelentő tudást, alkotómunkát főleg becsülnünk
kell. Tabák Lajos esetében ez szoros összefüggésben van az idővel, amelyet
megélt.

A hely, ahol él, az is sokat elmond az emberről. Tabák Lajost alkotó éle-
tének javarésze Szolnokhoz köti, a Szolnoki Cukorgyár igazgatójaként ment
nyugdíjba. — már ami a „civil" foglalkozását illeti. Előző lakása az említett
gyár lakótelepén — ha emlékezetem nem csal — egy kb. 145 négyzetméteres
lakrész volt, de miután nyugdíjba vonult — bár ezt senki sem kérte tőle — a
Széchenyi lakótelepre költözött, mondván, kisebb lakás is elegendő a felesége
és a maga részére. A mostani dolgozószobája alapterületét tekintve bizony csak
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akkorácska, amilyen a lakótelepi gyerekszobák, de túlzás nélkül állítom, hogy
az életműhöz kapcsolódó könyvek, folyóiratok, dokumentációk gazdagsága mu-
zeális értékűvé teszi a kicsiny helyiséget.

A Bohus-kastélytól a nemzetközi szalonokig

— Kecskeméten születtem, 1904. február 28-án, de nemsokára az Arad vár-
megyei Világosra költözött a család. Nyíladzó értelmem első állomása azt hi-
szem számomra meghatározó volt: az 1849-es fegyverletétel emléke fájó sebként
élt körülöttem. Aradra jártam iskolába, talán mondanom sem kell, hogy a hely
szelleme mennyire befolyásolta kialakuló gondolkodásom irányát, tartalmát.
Erre talán példa az is, hogy amikor kisdiákként fényképezni kezdtem, szinte
az első utam a várba és a Bohus-kastélyba vezetett, ahol Görgey aláírta a fegy-
verletételt.

— Ezek a képek megmaradták?

— Sajnos nem. 1919. januárjában, amikor Szolnokra költöztünk, elvesztek
az első, egy koronáért vásárolt papírmasé-doboz fényképezőgépemmel együtt.
Igen zavaros idők voltak, pontosabb, ha azt mondom: menekültünk. Egy
olyan marhavagonokban utaztunk, amelynek padlózata se volt, deszkákat raktunk
be, azon kuporogtunk, valamicske kis holmijaink között. Az én szerény kis fo-
tográfus motyóm akkor veszhetett el.

— A feljegyzések szerint Szolnokon tagja lett — igen fiatálon — a KIMSZ-
nek, s tevékenyen részt vett az 1919-es helyi, forradalmi harcokban.

— Minden bizonnyal azok az emlékek inspiráltak, amelyek között gyermek-
korom meghatározó éveit töltöttem ott Világoson és Aradon. A forradalom él-
ményei akkor még szinte kézközeiben voltak és bennem ösztönösen kialakult a
kontinuitás tudata. Nyilván volt ebben része a forradalmi romantikának is —
melyik tizenéves gyerek nem akar valami nagyot tenni — talán még több
annak a ténynek, hogy a szolnoki felsőkereskedelmi iskolában baloldali érzelmű
kitűnő tanáraim voltak, az igazgató Papp Illés pl. a helyi Nemzeti Tanács elnöke
volt, ott tanított Németh Andor és több neves, haladó gondolkodású tanár. Az is-
kola diákjai közül többen — így én is — részesei lettünk az 1919-es szolnoki har-
coknak: lőszert hordtunk a tüzéreknek, géppuskásoknak. Gyakorlatilag ekkor
kapcsolódtam be a munkásmozgalomba. Szegény apámnak, aki mélyen vallá-
sos ember volt, bizony nagy gondokat okoztam. Voltak akik azt mondták neki,
rossz úton jár a fia, de ő sohsem gátolta szándékaimat. 1922-ben leérettségiztem,
a Hungária Egyesület Gőzmalmok RT. karcagi üzemébe kerültem gyakornoknak.
Két évvel később a sztrájkoló munkásoknak segítettem megfogalmazni azt a pe-
ticiót, amelyet az igazgatónak nyújtottak át, béremelést, munkakörülményeik
javítását kérve. Azonnali hatállyal elbocsájtották. két csendőr kísért ki a vasút-
állomásra, feltettek a legközelebbi Szolnokra induló vonatra. Szerencsére nem
sokáig maradtam állás nélkül, mert a Szolnoki Cukorgyár RT. gyakorlott köny-
velőt keresett. Én ugyan nem voltam gyakorlott könyvelő, de úgy vélték, gép-
es gyorsíró tudásomnak hasznát vehetik, így fölvettek, negyven pengő fizetés-
sel. Ekkor már külön éltem a családomtól — úgymondván: önálló lettem —
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meglehetősen sok szabadidőm volt, igen sokat sétáltam, s a gyár és a város kö-
zötti út is a nyomornegyedeken vezetett keresztül. Akkor már újra volt fény-
képezőgépem, az első papírmasé-doboznál lényegesen komolyabb, többet tudó
Napsugár-kamera, amellyel a látottakat lefotóztam. Szervezetileg is közelebb
kerültem a munkásmozgalomhoz, beléptem a szociáldemokrata pártba, a Ma-
gyarországi Magántisztviselők Szövetsége helyi csoportjának a titkára lettem,
erős szálak fűztek az illegális kommunistákhoz. Ezek nem csak elvtársi, de
baráti kapcsolatok is voltak. Ők ismerték vonzalmamat a fényképezés iránt,
megkérdezték, kiket, miket fényképezek. Megmutattam nekik a képeket. Nem-
sokára azt a megbízást kaptam tőlük, hogy készítsek olyan felvételeket, ame-
lyek a művészi meggyőzés erejével tárják fel a munkások és a parasztok nyomo-
rúságát. A párt külföldi kiállításokhoz kérte ezeket a felvételeket.
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— Ezek tehát már szociofotók voltak.

— 1924-től tudatosan fényképeztem a szegény emberek mindennapi éle-
tét, nyomorúságukat. Mondhatom talán azt is, hogy politikai meggyőződésem
tükröződött fényképeimen. Ez időben Szőllősi Kálmánnak volt Budapesten egy
üzlete, ahova gyakran adtam be képeket eladásra. így kerültek el szociofotóim
a világ különböző országaiba. Munkatársa lettem a Die Galerié című bécsi fo-
lyóiratnak, számos újság és szaklap közölte fényképeimet. Ekkor már egy Rol-
leiflex-szel dolgoztam, ki is tartottam mellette, mindig cseréltem újabb, korszerű
modellre. Az a gépem, amelyet a háború idején vesztettem el, már félautomata
volt.

— A fotósok általában klubokhoz tartoznak...

— 1928-ban lettem a Szolnoki Fotóklub tagja, még abban az évben kapcso-
latba kerültem a fővárosi szociófotósokkal. Kassák Lajos — miután hazatért az
emigrációból — megalapította a Munka című folyóiratát, amelynek számai
Szolnokra is eljutottak. Láttam, hozzám hasonló gondolkodású emberekről van
szó, ezért igyekeztem felvenni velük a kapcsolatot. Közismert, hogy Kassák
mennyire érdeklődött a fényképezés iránt is, így hát bemutatkozásul vittem
neki néhányat a képeimből. Ezek fogadtatása igen kedvező volt, a továbbiak-
ban rendszeresen találkoztam velük. Megbeszéléseinket nem mertük Kassák
lakásán tartani, hanem különböző vendéglőkben, cukrászdákban találkoztunk, s
így utólag azt kell megállapítanom, hogy nem volt felesleges a sok utazgatás,
konspiráció, hiszen egész szép anyagunk gyűlt össze. Bass Tibor, Bergmann Te-
réz, Bruck László, Gönczi (Frühof) Sándor, Haár Ferenc, Lengyel Lajos, Schmidt
Anna és a saját képeim jelentették annak a kiállításnak anyagát, amelyet be-
mutattunk Bécsben, Pozsonyban és Kassán. Az említett helyeken igen elisme-
rően fogadták a kiállítást, azért arra gondoltunk, — különös tekintettel arra,
hogy ezek a képek elsősorban mégis csak magyar gondok hordozói voltak —
hogy itthon is be kellene mutatni ezt a tárlatot. Javasoltam, hogy szervezzünk
egy olyan vándorkiállítást, amely a különböző magyar városokban bemutatásra
kerülne. Először a fővárosban rendeztük meg kiállításunkat, a jelenlegi Hon-
véd utcában, egy pincehelyiségben. A hatóságok nem figyeltek fel, hogy mit is
tartalmaz a tárlat. Javaslatomra az alkotó kollektíva úgy döntött, hogy a követ-
kező kiállítás színhelye Szolnok lesz. Az engedélyt erre megkértem a helyi
redőrkapitányságtól művészi fényképkiállításra és Kassák Lajos Irodalmi prob-
lémák című előadására. Ügy tüntettem tehát fel a rendezvényt, mintha ez szok-
ványos, ártalmatlan összejövetel lenne. Az engedélyt megadták, így került sor
Szolnokon Kassák Lajos előadására...

— Kassák 1932. április 2-án este tehát megtartotta az előadását...

— Igen, bár ez sem volt zavartalan, hiszen egy rendőrtisztviselő is jelen volt,
s abban a pillanatban, amikor Kassák aktuális politikai kérdéseket érintett,
rögtön közbeszólt, hogy „az előadó ne térjen él a tárgytól". Kassák vissza-vissza
replikázott, hogy ez nagyon is a tárgyhoz tartozik. Mindenesetre ezek az inter-
mezzók már elég baljós előjelek voltak a másnapi kiállításhoz. Megpróbáltuk
azzal is kijátszani az rendőrség éberségét, hogy a fotókat csak éjszaka, Kassák
előadása után raktuk fel a kiállítóhelyiség falára.
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Modern csendélet (1932)

Cselédember (1932)

— A korabeli feljegyzések szerint a rendőrség mégis időben értesült ar-
ról, hogy milyen kiállítást akarnak megnyitni.

— Sajnos igen. A vasárnap délelőtti megnyitó előtt már ott volt a rendőr-
ség is, lezáratták a termet, az ott tartózkodó Lengyel Lajost és Kassákot letar-
tóztatták, engem pedig a lakásomról vittek el. A helyi nagyságok — alispán,
rendőrkapitány, stb. — mind megnézték a kiállítást, amelynek ténye igen kel-
lemetlen volt számunkra. Szerencsére a képek eszmeiségét nem tudták teljes-
ségében megérteni, így főleg a fotók címein háborodtak fel. Megállapították,
hogy ezek kimerítik az izgatás fogalmát... Az ügyszség az állam és a társa-
dalmi rend elleni fölforgatás címen emelt ellenünk vádat.
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A laikus ennyi év távlatából is észlelheti az alaki hibát: a rendőrség egy
olyan kiállítás megnyitására adott engedélyt, amelyet előzőleg nem is látott...

Ez volt a szerencsénk, persze egy kicsit mi is „elébe mentünk" ennek.
Lengyel Lajossal közös cellában voltunk, így megbeszélhettük védekezésünk
stratégiáját, egyöntetűen azt bizonygattuk a kihallgatások során, hogy nekünk
engedélyünk volt a képek bemutatására, tehát semmi szabálytalanságot nem
követtünk el. A hatóságok dühöngtek, de kénytelenek voltak lenyelni a békát,
megszüntették az eljárást, szabadon engedtek bennünket.

A mi életünkből, 1932.

A mi életünkből, 1932. című szociofotó kiállítást mégis megrendezték Szol-
nokon, de majd három és fél évtizeddel később. Tabák Lajos és Kaposvári Gyu-
la — a Damjanich János Múzeum akkori igazgatója érdeme, — hogy a híres, a
félvilágot megjárt, mindenhol nagy vihart, vagy elismerést kiváltott képek az
eredeti kiállításhoz hűen, bemutatásra kerültek Szolnokon, 1966. október 9. —
november 7. között.

Kőművesek
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Az 1932-es szolnoki szociofotó kiállítás anyagát a rendőrség elkobozta de a
fellelhető negatívok és a másolatok alapján Kassák a Munka első fotókönyvében
a kifogásolt felvételek nagyrészét megjelentette, 1932 májusában. Közismert az
ist hogy Bass Tibor, Bergmann Teréz, Bruck László, Gönczi (Frühof) Sándor,
Haár Ferenc, Lengyel Lajos, Schmidt Anna és Tabák Lajos szociofotó felvételei-
nek legmegrázóbb, művészileg legértékesebb darabjai a különböző külföldi új-
ságokban, fotóművészi folyóiratokban, egyéb kiadványokban megjelentek, így
az 1932-es, betiltott kiállítás teljes fotóanyagát ismerjük.

Az 1966-os szolnoki kiállítás alkalmából a rendezők feltárták és a kiálli
tás katalógusában közzétették az 1932-es, betiltott tárlat sajtó és rendőrségi
anyagát is.

A Szolnoki Űjság 1932. április 7-i száma a következőket írta Kassák Lajos
előadásáról. „Kassák irodalmi problémák fejtegetése helyett marxista propagan-
dát folytatott előadásában. Politikai, társadalmi és gazdasági szervezkedést sür-
getett szocialista alapon. A proletáröntudat fejlesztéséről, az osztályharcról és a
burzsoázia elleni küzdelem módjáról beszélt. Előadása át volt szőve politikai
mozzanatokkal, és irodalmi problémákat alig érintett. A munkásfotográfusok-
hoz intézett felhívásában pedig a nyomor megörökítését sürgette, kétségkívül
propagandisztikus okokból.

A fotókiállításon szereplő fényképek összeválogatása% elhelyezése és fel-
iratai szintén a társadalmi rend elleni izgatás tendenciáját mutatták. Ezek a
fényképek, ha önmagukban nem is kifogásolhatók, de egy kiállítás keretében
tendenciózusan összeválogatva és az érzelmeket felháborító feliratokkal (amely
feliratok ugyanezen fényképek régebbi kiállításain nem is szerepeltek) ellátva
kétségtelenül alkalmasak voltak az izgatásra. A rendőrség nem engedheti meg,
hogy a mai válságos időkben átlátszó tendenciájú izgatásokkal növeljék a szo-
ciális feszültségeket és a társadalmi osztályokat ellenségként állítsák egymássál
szembe az szélsőséges agitátorok."

Szemelvények a rendőri iratokból, amelyeket az MSZMP KB Párttörténeti
Intézetében őriznek: „...az itt rendezett képkiállítás a munkásosztály egyes
tagjainak nyomorát olyan beállításban ábrázolja, mintha ennek egyedüli oka a
jelenlegi állami és társadalmi berendezkedés volna és egymagában alkalmas
arra, hogy a képek megtekintőiben érzelmi felháborodást teremtsen a fennálló
társadalmi rend ellen és a jelenlegi polgári társadalom ellen ébresszen"...
(Az M. Kir. Rendőrség Szolnoki kapitányságának 1932. április 4-én készített je-
lentéséből, P. I. BM: VIII. res. 1934—1—3387.) S hogy a szolnoki rendőri je-
lentést mennyire fontosnak tartották, mutatja az alábbi részlet:

„A Nagyméltóságú M. Kir. Belügyminiszter Űrnak... Kassák Lajos elő-
adása. .. a legféktelenebb izgatást tartalmazta a mai társadalmi rend, osztá-
lyok és kormányzat ellen, másrészt erőteljes agitáció a szélsőséges szocializ-
mus mellett... a szolnoki rendőrhatóság az 1921. III. te. 5. és 9. §-ba ütköző
cselekmény miatt a bűnvádi eljárást megindította és a helybeli vizsgálóbíró
közbenjöttével a kiállított fotóképeket lefoglalta." (M. Kir. Rendőrség Politikai
Rendészeti Osztálya, Bp. 522/1932. IV. 6. pol. res. jelentéséből.

42



Horgászok a Tiszán (1977)

43



Kassák Lajos 1932-es megnyitó beszédének egy része is megmaradt az utó-
kor számára, egy példánya az 5734/1933. VIII. Re. rendőségi akta melléklete-
ként került elő, ugyanis a tárlat prospektusa közölte Kassák mondanivalójá-
nak lényegét.

„Korunk egyik legjelentősebb kultúr-alakító eszköze a fotografáló gép. A
fotografáló gép feltalálásával az akusztikai korszakból átléptünk az optikai
korszakba. A mai ember kíváncsisága a szemében összpontosul a tapasztalatai
után szemén át fogalmazza meg véleményét.

A fotografáló gép ma a szórakozó, utazó és dolgozó embernek egyaránt
nélkülözhetetlen kalauza és harcostársa.

A kiállítók fotói tehát nemcsak érdekes technikai és stüuskísérletek, hanem
az új munkásgeneráció kultúrnívójának kritikai dokumentumai is. Autodidak-
ták, akik nem mesterségbeli rutinukkal, hanem látásuk kulturáltságával állítják
meg képeik szemlélőit. Primitív technikai eszközökkel dolgoznak és mégis egy-
azon időben mernek kísérletezők s tudnak mértéktartóak lenni. Egyelőre ez a
legnagyobb erényük, s ez különbözteti meg munkáikat a polgári amatőrök gics-
cseitől, csakúgy mint a professzionista mesterek konzervatív esztétizmusától.
Nem nyomja agyon őket a múlt, s vakon nem dobják félre az eddig elért ered-
ményeket. Olyan tárgyilagosnak önmaguk iránt, mint amilyen tisztaságra és
tárgyilagosságra törekszenek fotóikban, néha egészen a könyörtelenségigt de
sohasem idegen célok érdekében, a tényszerűség rovására. Ezek az emberek —
maguk erejéből beérkeztek a mába. Van életideáljuk, ismerik a társadalom szer-
kezeti törvényeit, fölfogják a technikai kultúra jelentőségét s eredményeit a jö-
vő vonalában alkalmazni és hasznosítani tudják. Nem a fotográfus szórakozá-
sáért fotografálnak. Nem elégszenek meg a képi szép elérésével, tudják, hogy
a tárgyilagos fotó egyészt a jelen feltárásának, másrészt a jövő történetírásá-
nak nagyjelentőségű kultúreszköze. Tudatosan, egy bizonyos szemszögből, a ha-
ladás népzőpontjából állítják be gépüket, fölvételeiken át a dolgok lényegéhez
akarnak közelférkőzni s a valóságot akarják föltárni társaik előtt. Ezért amit
mondanak új s ahogyan mondják megnyerő és bizalomkeltő.

Ezeknek a fiatal amatőröknek fotókiállítása, ezen a területen, első és egy-
ben föltétlenül értéket jelentő manifesztációja nálunk a haladó szellemű fiatal-
ság kultúrtevékenységének. Politikai és gazdasági harcai mellett ez az ifjúság
már a kúltúrterületeken is bizonyítani tudja alakító erejét, anélkül, hogy külső
segítséget, vagy a polgári szakemberek vállveregető biztatását kérné segítségül.
Képeiket magaskultúrájú látás hívta életre, tisztaságuk, tárgyilagosságuk és
konstruktív egységük pedig kihívja és elbírja a legigényesebb kritikát."

A modern csendélet, 1932.

Amikor Kassák folyóirata a Munka megszűnt, Tabák Lajos szervezett kap-
csolata megszakadt a fővárosi szociofotó csoporttal. A baráti, elvtársi kapcsola-
tok azonban megmaradtak, de a szociofotósoknak újabb utakat kellett keres-
niük, hogy képeiket a széles nyilvánossághoz eljuttassák.
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Kassák Lajos megnyitja A mi életünkből 1966-os szolnoki kiállítást

Tabák Lajos tartalmában legnagyobb horderejű szociofotói — közülük több
szerepelt az 1932-es, betiltott kiállításon is — ekkor már készen voltak.
A Másnak aratnak sorozat 1930-ban készült, a Szociális berendezkedésünk ma-
gaslalán 1931-ben, ugyanebben az évben a Magánút, majd 1932-ben a Modern
csendélet, — hogy csak a legfontosabb és legismertebb képeket említsük.

A hazai publikációs lehetőségek között az Üjság melléklete volt a legbizto-
sabb, de közölte Tabák képeit Herczeg Ferenc is, a korszak polgári szemléletű
lapjában, az Üj Időkben.

A külföldi megjelenési lehetőségek baloldali lapokhoz, nemzetközi fotópá-
lyázatokhoz kötődtek. A Der Arbeiterjotograj (Berlin) már 1930-ban közreadta
fényképeit. Az 1938-as párizsi művészfotó-kiállításon oklevelet nyert, még
ugyanebben az évben Londonban is, s mindkét tárlat katalógusa tartalmazta
a pályadíjas fényképeket is. Lisszabon a sikeres Tabák fotók következő állomá-
sa, majd — díjazott ott is — 1939-ben Cape Town, San Francisco (USA) és Poi-
tiers (Franciaország). 1940-ben a New York-i, majd a Zaragoza-i nemzetközi fo-
tókiállításon jutalmazták diplomával fotóit.
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A Bécsben megjelenő Die Galéria a különböző országok leghíresebb fotóit
közölte. Tabák Lajos ennek a lapnak külső munkatársa volt, 1934-től rendszere-
sen megjelentek ott képei. A párizsi Photó Illustrations 1937-ben adta közre Ta-
bák képeit. A Fotószemle 1939. május 25-i számában arról olvashatunk, hogy a
Photograpfie Society of Amerika kiállításán a világ minden tájáról érkezett és
kiállított 100 kép között ott szerepel Tabák Lajos is. Ez a kiállítás Long Beach-
ben egy éven át volt nyitva. Ugyanebben az évben egy másik kiállításon is részt
vettek Tabák Lajos képei, New Yorkban.

Büntetőszázadban a Donhoz

— Nemrégiben az afrikai Fokvárosból került haza egy Tabák fotó. Borbe-
reki Kovács Zoltánról készítette 1934-ben. Szandai Szabó Sándor évekkel ez-
előtt — amikor a Szolnoki Irodalmi Kurírról kérdeztem — elmondta, hogy ön
jóbarátja volt.

— Szandait én mutattam be Kassáknak, ott volt az előadásán is. Gyakori
vendége voltam akkoriban a művésztelepnek, őszinte tisztelet és barátság fűzött
Fényes Adolfhoz, Zádor Istvánhoz, Chiovini Ferenchez, és persze Borbereki-
hez is. őt én is ambicionáltam — más, közös barátaink társaságában — hogy a
Kubikus című szobrát küldje ki a párizsi világkiállításra. Ez megtörtént, Grand
Prix-t nyert vele. El kell, hogy mondjam, a város baloldali értelmisége egészen
a nyílt fasizmus előretöréséig igen élénk szellemi életet élt. Ebben, amennyire
csak illegális tevékenységem és a fotózás engedte, én is részt vettem A haladó
szellemi értelmiségiektől kapott vélemények megerősítették bennem, hogy jó
úton járok. Már eleve az a tény is bizonyító erejű, hogy többé kevésbé egyet-
értettek velem, — azzal a politikával, amelyet a kommunisták képviseltek —
hogy befogadtak maguk közé, pedig tudták, többször voltam letartóztatva —
1929-ben, 1932-ben — és a rendőrség folyamatosan figyelte mindennapjaimat.
1942-ben újra letartóztattak, majd besoroztak egy bünetőszázadba és a frontra
vittek. Erről legegyszerűbb ha annyit mondok: golyófogónak. Szerencsére 1943-
ban sikerült átszöknöm a szovjet hadseregbe. Ott voltam azok között, akik a
Magyar Légió felállításán fáradoztak, de sajnos sikertelenül. Elgáncsolták tö-
rekvéseinket, pedig nagy volt a lelkesedés, hogy fegyverrel szabadítsuk fel
az országot a hitleristák uralma alól. Hazatértem után különböző gazdaságve-
zetői beosztásokat láttam el.

— Fényképezésre ezekben az években nem volt ideje?

— Sajnos nem. A Cukorértékesítő Vállalat vezérigazgatójának jelöltek,
hosszú történet lenne elmondani, hogy miért nem lettem az... A Pénzügyminisz-
tériumban dolgoztam, majd a Könnyűipari Minisztérium élelmiszercsoportjához
kerültem. Miniszteriális hivatali pályafutásomnak azonban hamar vége sza-
kadt: 1954-ben a cukorrépa termesztéssel összefüggésben vitám támadt Rákosi-
val. Hoztak ugyanis egy párthatározatát, amely sértette a cukorrépa-termelés
érdekeit, mivel megengedte, hogy bárhonnét szerzett vetőmagot használjanak.
Rákositól kértem a határozat visszavonását. Ö presztízs okokra hivatkozva kö-
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zölte, hogy a határozatot nem vonják vissza. Igen nyeglén, durván beszélt ve-
lem. Két hét múlva hívattak, hogy „elvállalom-e" a kaposvári cukorgyár igaz-
gatói állását. Jobbnak láttam, ha igent mondok: 1955—1961 között voltam a
kaposvári, majd 1964-ig, nyugdíjba vonulásomig a szolnoki cukorgyár igazga-
tója.

— 1958 óta újra jelentkezett fotóival...

— Sajnos kiesett tíz évem, de 1958-ban már sikerült létrehozni a kaposvári
fotóklubot, a hivatali munkám, a társadalmi konszolidáció is lehetővé tette,
hogy újra fényképezőgépet vegyek a kezembe. A Magyar Fotóművészek Szövet-
sége, és a szolnoki Jászkun Fotóklub egyik alapító tagja vagyok.

Ma is a szociofotó vonzásában

A magyar fotóművészet 125 éve című kiállításon — Magyar Nemzeti Galé-
ria, 1966. november—december — Tabák Lajostól kilenc fotót láthatott a kö-
zönség, köztük Szerelők magasban című, 1960-ban készült felvételét.

A magyar fotográfia története 1840—1981 című, a Műcsarnokban 1981. de-
cember 19. — 1982. január 31. között rendezett országos kiállításon Tabák La-
jos négy munkájával szerepel. (A cselédember portréja, 1932., Magánút, 1930—
32., Modern csendélet, 1932. és a Szociális berendezkedésünk magaslatán. A ka-
talógus ez utóbbi képét közli is).

A reprezentatív kiállításról szóló értékelések nagy elismeréssel szólnak Ta-
bák Lajos munkáiról is, általában elfogadják, sőt mások meg is erősítik a szo-
ciofotó csoport munkáinak első esztétája, Gró Lajos véleményét, amely Tabák
képeinek „komponált realizmusára" hívja fel a figyelmet. Elismerően ír a Mun-
ka szociofotó csoport — köztük Tabák Lajos — képeiről Mihályfi Ernő Emlék-
irat helyett című könyvében.

Az elmúlt három évtizedben élénk közéleti tevékenysége mellett számos
külföldi, nemzetközi kiállításon szerepelt Tabák Lajos, így — a teljesség igénye
nélkül — a cálcuttai (India) nemzetközi kiállításon, Charleroi-ban (Belgium-
ban) Southampton-ban (Anglia), Nairobi (Kenya) — különböző internacionális
tárlatokon. Képeit nagy elismeréssel fogadták — díjazták, diplomázták, jutal-
mazták — a külföldi szaklapok és a közönség.

Fotói az utóbbi években is számos hazai és külföldi albumban, újságban, fo-
lyóiratban megjelentek: a Szovjetszkoje Fotó-ban, a Novoje Vremjóban, a
Ceshoslovenska Fotografie-ban, a Fotografie, Leipzig különböző számaiban,
stb.

Ez évben részt vett a Magyar Fotótörténeti Kiállítás — Prága elnevezésű
tárlaton, amelyen a magyar fotóművészet 150 évéből mutattak be szemelvé-
nyeket.
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A szociális berendezkedésünk magaslatán c. fotóját bemutatta a „Kapudön-
getők — a szocialista művészet kezdetei" című album is.

Tabák Lajosnak a berni székhelyű Nemzetközi Fotóművész Szövetség
(FIAP) 1960-ban Artiste FIAP (AFIAP) — tehát fotóművész —, 1966-ban pe-
dig Excellence FIAP (EFIAP) — vagyis: kiváló művész — diplomát adott.
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