
A mi életünkből - 1932
Szocii'oto kiállítás

Szolnokon az Országos Múzeumi Hónap keretében megrendezésre kerül az a
szociofotó kiállítás, amelyet 1932. április 3-án „A mi életünkből" címmel megrendeztek,
de megnyitására nem került sor, mert a kiállítás szervezőit a rendőrség állam- és
társadalom-ellenes izgatás miatt őrizetbe vette, és a kiállított képeket elkobozta. A
kiállítást a Kassák Lajos vezette Munkakör szociofotosai rendezték Budapest, Bécs,
Pozsony után Szolnokon is. A rendőrség azonban közbelépett. 1932. április 3-án a fotó-
kiállítást betiltotta a következő indokolással:

„Tárgy: A Magántisztviselők szolnoki csoportjának egyesületi helyiségében ren-
dezett- munkásíotó kiállítás.

Fábri Zoltán rfőtanácsos úrtól nyert szóbeli utasítás alapján a mai napon meg-
jelentem d. e. 10 óra 30 perckor az említett egyesület szolnoki Szapáry utca 24 (...)
sz. a. helyiségében. - Ott megjelenve az ott kifüggesztett képek megtekintése után
megállapítottam, hogy a kiállítás külső elrendezése és csoportosítása, a képeket kísérő
feliratok, a kifüggesztett képek kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a kiállítást meg-
tekintőkben az elégedetlenséget felébresszék, bennük a jelenlegi állami és társadalmi
rend elleni gyűlöletet felkeltsék. A képek ily beállítása mellett művészi értékkel nem
bírnak, hanem a munkásosztály egyes tagjainak nyomorát mutatják - tendenciózus és
külső tekintetre is láthatóan olyan beállításban, mely alkalmas egymagában arra, hogy
a képek megtekintőiben érzelmi felháborodást teremtsen a fennálló állami és társa-
dalmi rend ellen és ezáltal bennük ellenszenvet és gyűlöletet felkeltve, a fennálló
állami és társadalmi rend ellen izgassa. - Tekintettel arra, hogy a kiállítás külső
elrendezésének, a képeket kísérő feliratoknak és kifüggesztett fényképfelvételeknek
helyszíni megszemlélése, a helyszínnek megörökítése a bűntető cselekmény megállapí-
tása szempontjából perdöntő jelentőségű, - a jelenlegi állapot a vizsgáló bíró meg-
érkeztéig pedig fenntartható, - javaslom a bírói szemle elrendelését és megtartását."

A vizsgálóbíró a képek lefoglalását elrendelte, a kiállítás szervezői ellen meg-
indult az eljárás. A képek megsemmisültek vagy megsérültek. Kiadványokból, folyó-
iratokból és néhány megmaradt negatívból kellett a fotókiállítás anyagát újból össze-
hozni. Ezek nemcsak Szolnok munkásmozgalmának értékes dokumentumai, hanem a
30-as évek művészi mozgalmainak is.

K. GY.
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Bruck László: Megöregedve
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Tabák Lajos: Modern csendélet - 1932
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Lengyel Lajos: Szobafestő
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Bass Tibor: Proletárcsalád

Gönci (Frühof) Sándor: Külváros
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Haár Ferenc: Montázs
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