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Kik jártak az osztályodba? 

Móri és én voltunk az osztályban magya-
rok. A többiek valamennyien szerb szárma-
zásúak. 

Ezért ti automatikusan egymáshoz tartoztatok és 
összetartottatok…

Igen, természetesen. 

S a ti ismeretségetek korábbra datálható? 

Nem. Móri újvidéki születésű. Az iskolá-
ban találkoztunk először egymással.

Felvételi után jutottatok a szakismereteket adó isko
lába? Vagy valamilyen tehetséggondozás alapján?

Jelentkezés alapján. Én Kanizsáról Újvidék re, 
ebbe az iskolába kerülve két szót nem tud-
tam szerbül. Talán, ha megkérdezték, ho-
gyan hívnak, azt megértettem. Anyám veze-
tett el a felvételire, anyám, akinek a nyelvtu-
dása úgyszintén ezen a szinten volt. Bor-
zasztó helyzet! Mégis sikerült. Az első osz-
tályt simán letettem, a másodikat azonban is-
mételtem. A történelem és egyéb általános tan-

tárgyak miatt a nyelv tudása nagyon fontos-
nak bizonyult – volna. Az különleges att rak-
ciónak számított, amikor a Móri vagy én fe-
leltünk, hiszen nem értettük és nem beszél-
tük az oktatás nyelvét. 

A tanárok sem tudtak magyarul? 

Nem volt olyan tanár, aki magyarul tudott 
volna.

Hány évig tartott az iskolai képzés? 

Öt évig. Ismétléssel hat év alatt végeztem el.

Maurits? 

Móri? Ő megszakította a tanulmányait a má-
sodik év után.

Az érettségid után mi történt?

Belgrádban beiratkoztam a Képzőművészeti 
Akadémiára, ami főiskolai diplomát adhat.

Közvetlenül a középiskola után kerültél Jugoszlávia 
fővárosába? 

A középiskola alatt, diákként, 1965-ben kezd-
tem a Sympót csinálni. Pontosan 1965 júliu-
sától 1967 júliusáig. Ezután a középiskola 
befejeztével – ’67-ben – festészetet akartam 
tanulni, elérhető kívánságom volt ez, el kell 
mennem a főiskolára Belgrádba, így gondol-
tam. Festői érdeklődésem korábban nem tu-
dódhatott ki, hiszen iparművészeti közép-
iskolában tanultam, grafikai szakon. Ami 
befolyásolhatta döntésemet, hogy Magyar-
kanizsám élt egy számomra fantasztikus fes-
tő, Dobó Tihamér. Bevallom, ő biztosította az 
első és egyedüli kapcsolatomat a festészettel.

Teljesen megszakadt a kapcsolatod a Sympóval? 

Belgrádból egy darabig ugyan küldözget-
tem rajzokat a Sympónak, a Képes Ifjúságnak 
és egyéb, Újvidéken megjelenő lapoknak. Így 
próbáltam anyagilag fenntartani magamat. 
A szüleim olyan helyzetben éltek, hogy szá-
mukra vállalhatatlan terhet jelentett a tanítta-
tásom, nem tehettem, hogy a terhükre le-
gyek. Már korábban eldöntöttem, hogy ma-
gam fogom magamat eltartani, ha sikerül a 
belgrádi felvételi. Belgrádban már nem talál-
tam annyi forráslehetőséget, mint a Sympo 

RUSZTIKUS 
HÁTTÉR

Baráth Ferenccel beszélgetett 
Géczi János

F 
eri, melyik évben születtél? 

1946-ban.

Hány éves korodban kerültél Újvidékre? Honnan 
érkeztél? 

1961-ben. Szintén kanizsai gyerek vagyok, 
mint Tolnai Ottó. Több mint valószínű, hogy 
az Új Symposion közelébe kerülésemet befo-
lyásolta Ottó irányomba való patrióta viszo-
nyulása. A legjobbkor fogta meg a kezemet, 
és ennek is köszönhetem, hogy életem meg-
felelő irányban haladt. 

’61-ben, tizenöt-tizenhat éves vidéki gyermekem
berként, a Vajdaság székvárosában mit csináltál? 

Az iparművészeti középiskolába kezdtem 
járni.

Tolnai Ottó hány éves ekkor? 

Ő hat évvel idősebb nálam.

Hozzád képest – akkor – felnőtt.

Mi bizony annak számítottuk. Őt tartottam 
a legtapasztaltabbnak. Természetesen voltak 
a szerkesztőségben nála idősebbek, bizonyí-
tottan kiterjedtebb ismeretekkel, de Ottó any-
nyira magáénak érezte, úgy kezelte a lapot, 
hogy fel sem vetődött egyéb rangsor. Szinte 
mindent képes volt meghatározni, nem csu-
pán az irodalmi szerkesztést tartotta fontos-

nak, a képzőművészetet is, és lap körüli 
grafikai megjelenést is, holott a lapban kez-
detben nem is ő volt a kinevezett főszer-
kesztő. Az első számokat Fehér Kálmán je-
gyezte.1

Miféle kapcsolatotok volt Kanizsán?

Semmilyen. Nem ismertük egymást. 

Ő vagy te kerested őt? 

A középiskolában találkoztam Maurits Fe-
renccel. Kezdetben, amikor a Symposion még 
mellékletként jelent meg az Ifjúság hetilap-
ban, akkor a Maurits, azaz Móri révén jutot-
tam a lap közelébe. Ő már akkor rajzokat je -
lentetett meg a lapban, én pedig próbál koz-
tam apró rajzokkal, vignettákkal, illuszt rá-
ciókkal. A megjelenés után járt némi tisz te-
letdíj, abban a középiskolai élethelyzetemben 
bármi jövedelem nagy szó volt, jelentősen 
hozzájárult a havi költségekhez. Ezekről a 
mun káimról Ottó egy komolyabb esszét, 
méltatást közölt a Híd folyóiratban, ezután ta-
lálkoztunk először.

Ezek a munkák milyen típusúak? Grafitmunkák vagy 
tusrajzok? 

Többnyire tusrajzok, grafikák. 

A munkáid ilyen sikerére felfigyelt a környezeted? 
Lapban megjelenő grafikussá váltál! 

Ezek a megjelenések talán csak arra voltak 
alkalmasak, hogy jelt adjak magamról, és 
próbáljam kifejezni magamat mint fiatal kép-
zőművész, grafikus. A Forumban megjelenő 
kiadványoknál a vélemények és a megjelenés 
lehetőségei voltak a fontosak. Nekem, a Ka-
nizsáról nagyvárosba került fiatalnak kizáró-
lag azokkal volt kapcsolatom, akik velem ta-
nultak az osztályban, de ezek az osztálytár-
saim nem kísérték figyelemmel a magyar 
nyelvű lapokat, nem is tudhattak az iskolán 
túli tevékenységemről. 
1   Valójában Fehér Kálmán az Új Symposion 4. számától főszerkesz-

ti az Új Symposiont, Bosnyák István első főszerkesztő lemondását 
követően. Tolnai Ottót az Új Symposion indulásától a  főszerkesz-
tő után, a szerkesztőség tagjainak felsorolása előtt, tehát kiemelten 
szerkesztőként nevezik meg az impresszumban. A folyóiratot meg-
előző, az  Ifjúság c. hetilapban megjelent Symposion mellékletnek 
nem volt  főszerkesztője,  a szerkesztők  felsorolásában Tolnai Ottó 
neve után áll zárójelben a szerkesztő megnevezés.
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A pályázaton részt vettünk mi hárman mind, 
a lap aktív képzőművészei, Maurits Ferenc, 
Papp Miklós és én. 

A játékos homokórával nyert…

Igen, azzal nyert Kapitány. Mi, az abszolút 
kezdők, lemaradtunk.

Az ő nevét feltüntették a lapban?

Nem. Ő nem tartozott a lap képzőművészei 
közé. A lap indulásakor olyan elképzelés 
volt, hogy a grafikai arculatot mi hárman, a 
laphoz tartozó képzőművészek gondozzuk. 
Ez ugyan érthetetlen döntés volt. A közös 
munkára utaló kísérlet a lap ötödik számá-
ban található. Sajátos kalligráfiával megcsi-
náltunk egy-egy verset, Ottó elképzelésére a 
hátteret rusztikussá varázsoltuk, bepiszkol-
tuk. Ez a képzőművészeti hármas a hatodik 
számig működött. Miklós, aki abszolút nem 
volt grafikai alkat, hanem amatőr képzőmű-
vész, Móri mint képzőművész és én! De hogy 
a három grafikus hogyan is tudhat lapot csi-
nálni, ez abszolút tisztázatlan maradt. Végül 
ők ketten elálltak a lap szerkesztésétől, s én 
maradtam, a legfiatalabb, a legtapasztalatla-
nabb, a lap grafikai szerkesztője.

Te is féltél volna a közös munkától? 

Nem rajtam múlott, meglehet, hogy kiala-
kult volna idővel valami szerencsés változat, 
de nem hiszem, hogy ez a megoldás maradt 
volna.

Ahogyan egy főszerkesztő vagy egy író elvárásai 
megfogalmazódhattak arról, hogy milyen vizuális 
megjelenítést igényel a szöveg, neked is lehettek 
ilyen elvárásaid a főszerkesztővel vagy egy íróval 
vagy egy filmessel szemben?

Mindenben egyeztettünk, mindent meg-
beszéltünk, semmi sem lehetett önkényes. 
Rendkívüli hangulata volt a szerkesztőség-
nek. Irodalom, képzőművészet, film, zene és 
minden egyéb – eredeti formában, csiszolat-
lanul, korrektúra nélkül, napról napra – ilyen 
volt a szerkesztőség hangulata, ilyen körül-
mények között csakis eredményesen lehetett 
munkálkodni. 

A vizualitáshoz mindenkinek volt szava, de szakér
telme csak a grafikai szerkesztőnek?

Amit a nyomdai lehetőségek ismeretében a 
grafikai szerkesztő tudhat, azt magam ke-
vésbé, mint többé tudtam. Ottó az, aki min-
denben ott volt, de ő is csak érezte s nem ér-
tette a dolgokat. Hozogatta a kis vignettáit, 
mütyürjeit, elképzeléseit, amelyek alapján el-
indult a fantáziánk. Nekem is voltak apró 
rajzaim, többnyire állatokat skicceltem, már 
akkor is ilyesmik foglalkoztattak. Ami a lap 
méretét illeti, annak kialakulására nem em-
lékszem. Minden részletében ideálissá ala-
kult a kiadvány, azt hiszem, mert valahogyan 
bentről jött, szívvel csináltuk.

Létezett-e előképetek? 

Én azt mondanám, hogy tőlem jöttek az öt-
letek, más viszont mást állít. Biztos vagyok 
abban, hogy Ottó már évekkel korábban is 
lapozgathatta magában a lapot, hagyni kel-
lett azt, ahogyan ő megálmodta. A lap jó for-
mátumúnak bizonyult, szabadabban lehetett 
a terében tipografizálni, a belső szövegré-
szek jól tördelhetők voltak, engedte a meg-
szokott formától való elszakadást. Az iro-
dalmi lapok, újságok akkortájt könyvsze-
rű en, A/5-ös méretben készültek, s ez nem 
engedett jóformán semmi változatosságot. 
A technika, a grafika exhibicionizmusa nem 
érvényesülhetett. Mint egy könyvet lapoztad 
a kiadványt, unatkoztál a címek látványától 
és az ismétlődő vizuális megoldásoktól. Mi 
viszont függetlenül, oldalról oldalra finom 
meg oldásokat kreáltunk, nem tekintve a gra-
fikai szabályokra, hagyományra, és ettől ha-
marosan láthatóvá vált ennek a formátumnak 
a hálás mérete. 

Kézzel szedték a lapot? 

A nyomtatás magasnyomással készült. Ha 
most rátekintek az akkori mellékletekre, nem 
is tudom, mi az, ami annyira lelkesített ben-
nünket. A csoda az, hogy akkor bármi is lát-
szott a megjelent reprodukciókból. Egy kép-
zőművészről, ha megjelent a lapban, nem le-
hetett megítélni, hogy mennyire jó képzőmű-
vész. Sötét flekkeket tanulmányozhattál csu-

indulása idején Újvidéken, s három év főis-
kola után megszakítottam a tanulmányai-
mat, és visszajöttem Újvidékre. 

Egyből visszajöttél a Sympóhoz?

Nem. A Képes Ifjúság grafikai szerkesztését 
kaptam meg, Hornyik Miklós szerkesztése 
alatt, a katonaságig ezt a munkát végeztem. 
Hetvenben kezdtem a katonai szolgálatot.

Katona hol voltál?

Zárában. Zadarként ismered.

Mennyi ideig tartott? 

Másfél évig. Topográfusként szolgáltam a 
tüzérségnél. Komoly matematikai tudásra 
volt szükség, én soha életemben nem voltam 
jó matematikából, sorozatosan büntettek a 
butaságomért, mert azt hitték, szabotálom a 
szolgálatot.

Zadarból érkezve megint Újvidékre jöttél? S mire 
fogtad magadat?

Ismét Újvidék. A Forum Kiadó Marketing 
nevű szerkesztőségébe kerültem, engedtem 
a rábeszélésnek, hogy fogadjam el az állást, 
nem is bántam meg, olyan munkahelyem 
volt, amely mellett foglalkozhattam a művé-
szetemmel, ez nagyon fontos szempont volt 
számomra. A kilencvenes évek jugó hábo-
rúiig itt dolgoztam, és 1992-ben jöttem át Ma-
gyarországra. Itt a Magyarok Világszövetsé-
gének felkérésére a világszövetség lapjának a 
művészeti szerkesztését végeztem. 

S amikor a Képes Ifjúságnál dolgoztál, majd pedig 
Zadar után a Forumnál, milyen munkakapcsolatod 
teremtődött a Symposionban?

Közvetlen kapcsolatom már nem volt ve-
lük. A folyóiratot Móri szerkesztette, ő volt a 
műszaki szerkesztő. Még akkor ő vette át tő-
lem, amikor én Belgrádba távoztam. Másrészt 
persze a Sympo munkatársaival megvolt a 
kapcsolatom, ez volt Újvidéken az egyedüli 
értelmiségi társaság, amelynek a tagjaival meg-
értettem magamat.

Sajátos, hogy a Symposion első nemzedékével 
együtt indult a pályád, ugyanakkor később a máso

dik nemzedékhez és a harmadik nemzedékhez is kap
csolódsz. Most, hogy nagyjából látjuk az időkerete
ket, beszéljük át a részleteket!

Különösen fontos esemény az életemben 
1965, a Sympo indulása, és a második, ami 
szintén nagy változást hozott további tevé-
kenységemben, az általam szerkesztett utol só 
szám. 1967-ben, amikor megszakadt a Sympó
val való közvetlen kapcsolatom, elkezdődött 
az a korszak, amikor egyéb képzőművészeti 
irányzattal kezdtem kísérletezni.

Visszatekintve a Sympónál töltött évekre, 
boldogság tölt el, hogy részese lehettem en-
nek a lapépítési korszaknak. Biztosan nem 
ismétlődhet meg többé, az idő megy tovább, 
a nyomdai feltételek változnak, és mi is más-
ként vélekedünk a világról. A lapban egyen-
rangúan jelent meg a képzőművészet és az 
irodalom. Ez egyedinek mondható érdemet 
adott a periodikának, a többi folyóiratnál a 
képzőművészet kizárólag az üres felülete-
ket kitöltő melléklet-alapanyagként volt meg -
jelenítve. Tolnainak köszönhető ez a lapkon-
cepció, a képzőművészet hosszabb interjúk-
kal, egész oldalakkal volt jelen. Sajnos, visz-
szalapozva az akkori számokat, a képzőmű-
vészeti mellékleteket, a korabeli nyomda-
technika miatt jócskán hagynak maguk 
után kívánnivalót. Mi ezt azonban fáradha-
tatlanul csináltuk, és nagyon is elégedettek 
voltunk.

Volt-e valamilyen előkészítésre, felkészülésre időtök 
az önálló lap kitalálásához? Ki tudtátok ötleni a lap 
kinézetét, hogy milyen formátumú, milyen papírú 
legyen, hogy miként jeleníthetőek meg egy időben a 
társművészetek? A végeredmény kinek köszönhető? 

Már a lap fejlécének a megtervezése, ami 
hasonló esetben az első lépés, az sem ment 
megszokott módon. A szerkesztőség pályá-
zatot írt ki a fejléc megtervezésére.

Ki írta ki a pályázatot? 

Gondolom, hogy ez a szerkesztőbizottság 
határozata volt, mellesleg az új fejléc a várt-
nál jobban sikerült. A pályázatot Kapitány 
László munkája nyerte el, aki nálunk pár 
évvel idősebb, tapasztaltabb grafikus volt. 



28 29

✻

A pályázaton részt vettünk mi hárman mind, 
a lap aktív képzőművészei, Maurits Ferenc, 
Papp Miklós és én. 

A játékos homokórával nyert…

Igen, azzal nyert Kapitány. Mi, az abszolút 
kezdők, lemaradtunk.

Az ő nevét feltüntették a lapban?

Nem. Ő nem tartozott a lap képzőművészei 
közé. A lap indulásakor olyan elképzelés 
volt, hogy a grafikai arculatot mi hárman, a 
laphoz tartozó képzőművészek gondozzuk. 
Ez ugyan érthetetlen döntés volt. A közös 
munkára utaló kísérlet a lap ötödik számá-
ban található. Sajátos kalligráfiával megcsi-
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denben ott volt, de ő is csak érezte s nem ér-
tette a dolgokat. Hozogatta a kis vignettáit, 
mütyürjeit, elképzeléseit, amelyek alapján el-
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meg oldásokat kreáltunk, nem tekintve a gra-
fikai szabályokra, hagyományra, és ettől ha-
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Hol működött a szerkesztőség? 

Először a Forum kiadóházban. Ott, a har-
madik emeleten kaptunk egy helyiséget, az 
volt az első szerkesztőség. Utána az Ifjúsági 
Tribünön, ez volt Újvidék város kultúrháza 
a Katolikus portán, ott volt a szerb nyelven 
megjelenő Polja folyóirat szerkesztősége is, a 
város képzőművészeti galériája, és ott tartot-
tak különböző kulturális összejöveteleket is.

Akkor kerültetek a Polja mellé? 

Igen, a Poljának kezdettől ott volt a szer-
kesztősége. Nem tudom, a második, de lehet, 
hogy a harmadik emeleten voltunk?

A Forumban magyar közegű a szerkesztőség. Ami
kor átkerültök a Tribünre, a Polja miatt a szerb ér
telmiségiekkel automatikusan napi kapcsolatba ke
rülhettetek. Ez változtatott-e a látótereteken? 

Nem hiszem, mivel egymás dolgaiba nem 
láttunk bele. De hogy a szerkesztők és az iro-
dalmárok mennyire voltak egymás közti 
kapcsolatban, nem tudhattam.

A vajdasági irodalom egyik erényének azt gondo
lom, hogy képes volt az együtt élő nemzetekkel olyan 
kapcsolatot tartani, amelyre az államok amúgy nem 
voltak hajlamosak.

A tartalmi részbe nem kívántam beleszólni, 
nem is éreztem magamat kompetensnek, de 
ahhoz hogy ők beleszóljanak a mi mun-
kánkba, többet kellett volna tudniuk a ma-
gyar kultúráról, mint amennyit a Sympóból 
ki tudtak olvasni.

A két szerkesztőség egymás mellett élése jelentette-e azt, 
hogy szerzőkben, témákban átjárás van a lapok között?

Nem tudok róla.

Bent, a szerkesztőségben dolgoztál? 

Természetesen.

Hány példányban jelentetek meg? 

Nem tudok pontos számot mondani, három-
száz vagy ötszáz.

Viszonylag alacsony példányszám. 

Bármilyen volt is a példányszám, annak nagy 

része legálisan vagy illegálisan átjutott a ma-
gyar határon. Erre talán abból is lehet követ-
keztetni, hogy ennyi idő után, ötven év el-
múltával még mindig akadnak, akik szinte 
fejből tudják a nálunk megjelent dolgokat. 
Gondolom, hogy a szerkesztőség minden tag ja 
mesélni tudna az álmatlan éjszakákról és kel-
lemetlen szorongásról, mert Magyarországra 
jövet mindannyiunknál ott lapultak a hatá-
ron be nem jelentett lapszámok.

Amíg a lapnál dolgoztál, volt státuszod is? 

Tiszteletdíjas voltam. A tiszteletdíjam any-
nyi volt, hogy egy középiskolás boldog lehe-
tett vele.

Kassák mikor figyelt oda a Sympóra? A te idődben 
vagy később? 

Már az első számoknál, pontosan nem tud-
hatom.

Ki kereste meg Kassák Lajost?

Tudtommal Fehér Kálmán levelezett Kas-
sákkal. 

Kik voltak azok abban az időben, amikor te ott voltál 
a szerkesztőségben, akik betértek hozzátok?

Csoóri Sándor, Konrád György, Eörsi Ist-
ván, Mészöly Miklós, Weöres Sándor.

Mészöly Miklóst ismerted? 

Természetesen, Mészöly többször is járt a 
szerkesztőségben.

Ha a 22-es számotokat figyelem, olyan, mint egy 
kassáki nem lineáris képvers vagy egy Tamkó Sirató 
Károly-munka. Ezeket a munkákat, avantgárd kép
verseket, ti már ismertétek akkor?

Nem. Már említettem, előzőleg Kassák mun-
káit egyáltalán nem ismertem, és Tamkó Si-
rató Károly tevékenységét sem.

Ezra Poundot ki fordította? 

Nem foglalkoztam ilyen kérdésekkel, nem 
tudhatom. 

Károlyi Amy fordította. Károlyi Amyt ki hozta nektek? 

Feltételezhető, hogy Weöres Sándor révén 
került kapcsolatba a szerkesztőséggel.

pán. Legfeljebb ha fekete-fehér grafikáról 
volt szó. Olykor szerephez jutott egy-egy 
színfolt is, de maga a kiadvány sosem lett 
színes, magasnyomással nem lehetett négy-
színű oldalakat megjelentetni.

Eszerint a behatárolt nyomdatechnika nem akadá
lyozott meg benneteket abban, hogy ne csak grafiká
kat közöljetek? 

Emlékszem példás esetekre. Paul Jenkins 
gyönyörű, színekben tobzódó munkáit jelen-
tettük meg a lap 14/15. dupla számában, ez 
volt az első eset, tapasztalat, hogy ez így nem 
mehet. Mi ugyan bátran közöltük, de az ég-
világon semmi nem látszott a munkáiból. Va-
laki írt is egy rövidebb szöveget, a szöveg az 
eredeti reprók alapján született, közte és az 
illusztrációk közt ellentmondás ébredt.

Mi jellemezte a tipográfiátokat?

Nem voltak megszokott grafikai megoldá-
saink, a tipográfiát a káosz, az ízléssel, játé-
kossággal tördelt rendetlenség jellemezte. Ez 
lett a mi vállalt arculatunk. A szám szöveges 
tartalma határozta meg a vizuális megjelení-
tést, vers vagy próza, ehhez alkalmazkod-
tam, ehhez kellett megtalálni a megfelelő ti-
pográfiát. Nem voltak hasonlóan megterve-
zett lapok, nem tudtunk mihez viszonyulni, 
honnan lopni az ötleteket. Minden a mibelő-
lünk fakadó energiából született. Nem tar-
tom túlzásnak, ha azt mondom, hogy korszak-
alkotó megoldást tudtunk alkotni a tördelés 
terén. Talán Kassák lett volna példamutató e 
téren, de én a munkáit akkor még nem is-
mertem. 

A szemed alapján dönthettél bármiről? Hogy állt 
össze egy-egy szám? 

A klasszikus, bevált módszert követtük. 
Kézzel tördeltük a lapot. A törzsszöveg ólom-
szedéssel jött létre, és amennyi hely maradt az 
oldalon, ahhoz alakítottuk ki a címet. Elég bo-
nyolult volt előre meghatározni a szöveg be-
tűfokozatát, hogy az oldalterv szerint befér-
jen. Nemegyszer a szabad hely határozta meg 
a cím hosszát és tartalmát, és a betűtípusát is. 
És oldalanként mindent elölről kezdtünk. 

A szöveg volt az elsődleges, s annak nyomán a vizu
ális megjelenítés? 

A képzőművészeti melléklet nagyságát 
előre nehéz volt meghatározni, függetlenül 
attól, hogy mennyi helyet fog elfoglalni a 
törzs  szöveg. A mellékletek megjelenését 
egyez  tettük a szerkesztővel. A képzőművé-
szeti anyag meghatározása Ottó kezében 
volt, ő határozta meg, kit és miként fogunk 
megjelentetni. A főszerkesztő véleménye, rá-
bólintása fontos volt ahhoz, hogy az első ol-
dal meg szülessen, s az elképzelésem szerint 
megmaradjon. Fehér Kálmán főszerkesztő 
mellett mindig ott volt Ottó. Kálmán mint a 
lap szerkesztője a klasszikusabb nyakken-
dős, öltönyös, kissé merevebb típusú ember, 
Ottó magamfajta, lezserebb, vele könnyeb-
ben megértettük egymást.
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volt az első szerkesztőség. Utána az Ifjúsági 
Tribünön, ez volt Újvidék város kultúrháza 
a Katolikus portán, ott volt a szerb nyelven 
megjelenő Polja folyóirat szerkesztősége is, a 
város képzőművészeti galériája, és ott tartot-
tak különböző kulturális összejöveteleket is.

Akkor kerültetek a Polja mellé? 

Igen, a Poljának kezdettől ott volt a szer-
kesztősége. Nem tudom, a második, de lehet, 
hogy a harmadik emeleten voltunk?

A Forumban magyar közegű a szerkesztőség. Ami
kor átkerültök a Tribünre, a Polja miatt a szerb ér
telmiségiekkel automatikusan napi kapcsolatba ke
rülhettetek. Ez változtatott-e a látótereteken? 

Nem hiszem, mivel egymás dolgaiba nem 
láttunk bele. De hogy a szerkesztők és az iro-
dalmárok mennyire voltak egymás közti 
kapcsolatban, nem tudhattam.

A vajdasági irodalom egyik erényének azt gondo
lom, hogy képes volt az együtt élő nemzetekkel olyan 
kapcsolatot tartani, amelyre az államok amúgy nem 
voltak hajlamosak.

A tartalmi részbe nem kívántam beleszólni, 
nem is éreztem magamat kompetensnek, de 
ahhoz hogy ők beleszóljanak a mi mun-
kánkba, többet kellett volna tudniuk a ma-
gyar kultúráról, mint amennyit a Sympóból 
ki tudtak olvasni.

A két szerkesztőség egymás mellett élése jelentette-e azt, 
hogy szerzőkben, témákban átjárás van a lapok között?

Nem tudok róla.

Bent, a szerkesztőségben dolgoztál? 

Természetesen.

Hány példányban jelentetek meg? 

Nem tudok pontos számot mondani, három-
száz vagy ötszáz.

Viszonylag alacsony példányszám. 

Bármilyen volt is a példányszám, annak nagy 

része legálisan vagy illegálisan átjutott a ma-
gyar határon. Erre talán abból is lehet követ-
keztetni, hogy ennyi idő után, ötven év el-
múltával még mindig akadnak, akik szinte 
fejből tudják a nálunk megjelent dolgokat. 
Gondolom, hogy a szerkesztőség minden tag ja 
mesélni tudna az álmatlan éjszakákról és kel-
lemetlen szorongásról, mert Magyarországra 
jövet mindannyiunknál ott lapultak a hatá-
ron be nem jelentett lapszámok.

Amíg a lapnál dolgoztál, volt státuszod is? 

Tiszteletdíjas voltam. A tiszteletdíjam any-
nyi volt, hogy egy középiskolás boldog lehe-
tett vele.

Kassák mikor figyelt oda a Sympóra? A te idődben 
vagy később? 

Már az első számoknál, pontosan nem tud-
hatom.

Ki kereste meg Kassák Lajost?

Tudtommal Fehér Kálmán levelezett Kas-
sákkal. 

Kik voltak azok abban az időben, amikor te ott voltál 
a szerkesztőségben, akik betértek hozzátok?

Csoóri Sándor, Konrád György, Eörsi Ist-
ván, Mészöly Miklós, Weöres Sándor.

Mészöly Miklóst ismerted? 

Természetesen, Mészöly többször is járt a 
szerkesztőségben.

Ha a 22-es számotokat figyelem, olyan, mint egy 
kassáki nem lineáris képvers vagy egy Tamkó Sirató 
Károly-munka. Ezeket a munkákat, avantgárd kép
verseket, ti már ismertétek akkor?

Nem. Már említettem, előzőleg Kassák mun-
káit egyáltalán nem ismertem, és Tamkó Si-
rató Károly tevékenységét sem.

Ezra Poundot ki fordította? 

Nem foglalkoztam ilyen kérdésekkel, nem 
tudhatom. 

Károlyi Amy fordította. Károlyi Amyt ki hozta nektek? 

Feltételezhető, hogy Weöres Sándor révén 
került kapcsolatba a szerkesztőséggel.

pán. Legfeljebb ha fekete-fehér grafikáról 
volt szó. Olykor szerephez jutott egy-egy 
színfolt is, de maga a kiadvány sosem lett 
színes, magasnyomással nem lehetett négy-
színű oldalakat megjelentetni.

Eszerint a behatárolt nyomdatechnika nem akadá
lyozott meg benneteket abban, hogy ne csak grafiká
kat közöljetek? 

Emlékszem példás esetekre. Paul Jenkins 
gyönyörű, színekben tobzódó munkáit jelen-
tettük meg a lap 14/15. dupla számában, ez 
volt az első eset, tapasztalat, hogy ez így nem 
mehet. Mi ugyan bátran közöltük, de az ég-
világon semmi nem látszott a munkáiból. Va-
laki írt is egy rövidebb szöveget, a szöveg az 
eredeti reprók alapján született, közte és az 
illusztrációk közt ellentmondás ébredt.

Mi jellemezte a tipográfiátokat?

Nem voltak megszokott grafikai megoldá-
saink, a tipográfiát a káosz, az ízléssel, játé-
kossággal tördelt rendetlenség jellemezte. Ez 
lett a mi vállalt arculatunk. A szám szöveges 
tartalma határozta meg a vizuális megjelení-
tést, vers vagy próza, ehhez alkalmazkod-
tam, ehhez kellett megtalálni a megfelelő ti-
pográfiát. Nem voltak hasonlóan megterve-
zett lapok, nem tudtunk mihez viszonyulni, 
honnan lopni az ötleteket. Minden a mibelő-
lünk fakadó energiából született. Nem tar-
tom túlzásnak, ha azt mondom, hogy korszak-
alkotó megoldást tudtunk alkotni a tördelés 
terén. Talán Kassák lett volna példamutató e 
téren, de én a munkáit akkor még nem is-
mertem. 

A szemed alapján dönthettél bármiről? Hogy állt 
össze egy-egy szám? 

A klasszikus, bevált módszert követtük. 
Kézzel tördeltük a lapot. A törzsszöveg ólom-
szedéssel jött létre, és amennyi hely maradt az 
oldalon, ahhoz alakítottuk ki a címet. Elég bo-
nyolult volt előre meghatározni a szöveg be-
tűfokozatát, hogy az oldalterv szerint befér-
jen. Nemegyszer a szabad hely határozta meg 
a cím hosszát és tartalmát, és a betűtípusát is. 
És oldalanként mindent elölről kezdtünk. 

A szöveg volt az elsődleges, s annak nyomán a vizu
ális megjelenítés? 

A képzőművészeti melléklet nagyságát 
előre nehéz volt meghatározni, függetlenül 
attól, hogy mennyi helyet fog elfoglalni a 
törzs  szöveg. A mellékletek megjelenését 
egyez  tettük a szerkesztővel. A képzőművé-
szeti anyag meghatározása Ottó kezében 
volt, ő határozta meg, kit és miként fogunk 
megjelentetni. A főszerkesztő véleménye, rá-
bólintása fontos volt ahhoz, hogy az első ol-
dal meg szülessen, s az elképzelésem szerint 
megmaradjon. Fehér Kálmán főszerkesztő 
mellett mindig ott volt Ottó. Kálmán mint a 
lap szerkesztője a klasszikusabb nyakken-
dős, öltönyös, kissé merevebb típusú ember, 
Ottó magamfajta, lezserebb, vele könnyeb-
ben megértettük egymást.
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Az ilyen szabálytalanságokba minduntalan bele-
akad az olvasó, s mert rendszerük van, kénytelen fe
lettük eltöprengeni. Lüktetnek az oldalak a változé
konyságtól. Minduntalan harsány, friss vagy, s ez 
oldalanként, lapozgatással változik. És a szabályta
lanságok, esetlegességek a képben, szövegben, egye
bekben, mindenhol megtalálhatók. 

Ez adja azt a rendellenességet, amit már em-
lítettünk.

A szerkesztőségben, amíg te ott dolgozol, kik vannak 
melletted, van állandó titkárnő? 

A szerkesztőség titkárai, titkárnői: az első 
Jung Károly, aztán Molnár F. Rózsa és Thom ka 
Beáta.

A lap mellett jutott-e időd egyéb nyomtatványok ki
vitelezésére?

Természetesen Újvidéken székelő más ki-
adókkal, kulturális intézményekkel is kap-
csolatba kerültem, és mindent szívesen vál-
laltam, amire jutott időm a grafikai középis-
kola mellett. 

Az érdekelne a továbbiakban, hogy a Forumnál, 
majd pedig amikor szerkesztőségi helyszínt válto
tok, a Katolikus portán milyen közös életetek volt 
a szerzőkkel. Hogyan jöttek be hozzátok a munka
társak, ez a munkakapcsolat társasági életet is je
lentett-e? Milyen kiállítások, miféle események kö
töttek benneteket össze? És te, mint fiatal ember, 
alig húszévesen, hogy érezted magad kezdőként 
ebben a sikeres, avagy nagyjából sikeresnek tűnő 
bandában? 

Én az Ifjúsági Tribünön az akkor létező 
programjaikkal nem nagyon kerültem kap-
csolatba. A kiállításokra tudok visszaemlé-
kezni, hiszen nagyon jó kiállítások voltak, 
amúgy Maurits volt ott egy időben azzal 
megbízva, hogy kiállításokat rendezzen. ’67-
ben, amikor a Móri visszajött, akkor elvál-
lalta a Poljának a tervezését is, ha jól emlék-
szem. A szerkesztőség pedig a lapon kívüli 
eseményeket szervezte. Ott volt a Polja szer-
kesztősége, ott volt a Sympo szerkesztősége, 
és az Ifjúsági Tribünnek is megvolt a magyar 
szerkesztője, de nem emlékszem, hogy mi-
kor ki volt a szerkesztő. Később jöttek vendé-

gek Magyarországról is, de én akkor már nem 
voltam napi kapcsolatban a Tribünnel.

És a Poljával párhuzamosan szerkesztette Maurits 
a Sympót? 

Igen.

A Polja kinézete hasonlított a Sympóéra? 

Egyáltalán nem. Teljesen visszafogott kiad-
vány volt! Nem hasonlított a Sympóra, sem-
miféle avantgárd jellegű grafikája nem ala-
kult ki a Poljának, simán betördelték, és kész. 
A méret, az ugyanaz volt.

Az általad csinált Új Sympo, illetve a Maurits ál
tal egyberakott Új Sympo között milyen lényeges 
különbségekre hívnád fel a figyelmet? 

Semmiképp sem értékelnék, nem monda-
nék véleményt. Talán annyi, hogy Móri idejé-
ben még megvan ugyanaz a nagyság, mint 
amivel indultunk, ugyanaz a méret, ponto-
san nem emlékszem, mikor tértek át a kisebb 
méretre, de szerintem nem kellett volna. Úgy 
tudom, hogy a mi váltásunk után még meg-
volt a nagyobb méret, s Maurits folytatta ezt 
a fajta tördelést, amit korábban vittünk. De 
én már nem voltam akkor Újvidéken, úgy-
hogy annyira nem kísértem a Sympóval tör-
ténteket. Én akkor Belgrádban voltam a főis-
kolán, és megszakadt a Tribünnel is a kap-
csolatom. Ráadásul van egy teljesen beazo-
nosíthatatlan periódusom, azt sem tudom 
pontosan, hogy egy vagy két év ez, amikor 
én is szerkesztettem az Index című egyete-
mista lapot. Mauritsnak most jelent meg egy 
interjúja, ahol említi, hogy ő is volt ennek az 
egyetemista lapnak is a műszaki szerkesz-
tője, egymást váltottuk a lapok grafikai szer-
kesztésében. Nem tudom már elképzelni, 
hogy miként férhetett bele az életembe, mert 
annyi minden volt, középiskolás voltam, a 
Sympót szerkesztettem, csináltam a Képes Ifjú
ságot, hogyan tudhattam még egy egyete-
mista lapot is csinálni?

Feri, a képzőművészeten kívül te más művészethez 
hozzáfértél? Te is akartál például verset írni?

Nem, nem voltam ez az alkat, az irodalom 
mind szerzőt nem érdekelt, de a képzőművé-

A Kassák-rajzokat hogyan kaptátok meg? 

Valószínűleg ugyancsak Fehér Kálmánon 
keresztül.

Kik azok, akik jelét adták, hogy figyelnek a tipográfiára? 

Név szerint ennyi idő után lehetetlen visz-
szaemlékezni kevésbé fontos nevekre, de 
ami fontos volt, azt mai napig örömmel idé-
zem. Kassák Lajos visszajelzése ez, amikor 
kitért a lap grafikájára és külön az én munká-
imra is. 

Láthatólag a lap vizuális megjelenítésébe egy nem
zedékkel fiatalabbakat vonz be Tolnai. Mintha a bá
tyátok lenne. Kvázi ilyen testvéri kapcsolat alapján 
működtet oly sok mindent. Ez a nemzedékek közti 
alapállás kapcsolatba hozható a társművészeteket 
befogadó gesztussal is? Mitől van az, hogy olyan 
természetes módon igénye mutatkozik bárki vajda
sági irodalmárnak a többi művészetre egyébként is, 
de szakmai, az irodalom határait szétzúzó szempon
tokból is? 

Ilyen Tolnai szellemisége, és ilyen lett a lap 
is. A szerkesztés lényege, hogy bárki fiatalt, 
aki bizonyít, aki értéket képvisel, azt meg 
kellett ismerni, az megjelenhetett a Sympó
ban. Ott volt mindazoknak a helyük, akik va-
lamit jelentettek. És hihetetlen, hogy ezek 
mind vidéki fiatalok voltak. A szerkesztőség 
tagjai közt, az első számtól kezdve, valójában 
nincs egyetlen újvidéki sem. A Sympo mun-
katársai, szerkesztőségi tagok, jellemzően vi-
dékiek voltak, fiatalok, akik följöttek főisko-
lára, egyetemre, irodalommal kezdtek fog-
lalkozni, majd maradtak. Ez a bizonyítási 
vágy jelenti-e a vidék komplexusát a nagyvá-
rossal szemben, vagy a nagyobb városban 
élő fiatalok érdektelenségéről van szó? Kép-
zőművészeti iskolából azonban kevesen je-
lentkeztek, az én két évem alatt a szabadkai 
Bosch+Bosch csoporton kívül fiatal képző-
művészek nem keresték velünk a kapcsola-
tot, még Ottó tekintélye, kapcsolatai sem von-
zották őket.

Számos szempontból ez csakugyan szabad, de van 
benne számos szertelenség is. Ezt szerette benne a 
Kassák? Vagy mi volt az, ami Kassáknak feltűnt? 

A szabályos, egyensúlyozott, komponált szer-
telenséget, ez volt az ő műfaja, ezt értékelte 
másoknál is.

Tehát nem a betűket, nem a tördelést, nem az oldal
párok konstrukcióját? 

Természetesen benne van ez is, nem volt 
semmi véletlen. A ránk mondott szertelenség 
sem. 

Hogyan zajlott egy szokásos munkanapotok? Te 
mindennap munkába jártál? 

Nem, erre nem volt szükség. Mikor össze-
jött a számnak a nyolcvan százaléka, akkor 
kezdődött az én feladatom. Az soha nem tör-
ténik meg, a mai napig sem, tervezésnél, 
hogy száz százalékban összegyűljön azonnal 
a teljes tartalom. Minden tervezés, ahogyan 
már említettem, a szerkesztőségben történt, 
ahol a szerkesztők is jelen voltak, ha valamit 
munka közben meg kellett beszélni.

Volt technikai szerkesztői asztalod? 

Asztal, az volt! Hogy ki mondhatta még 
magáénak, nem emlékszem, kezdetben 
egyetlen helyiségben dolgoztunk, a munka-
feltételeink nagyon szűkösek voltak. 

A kenyérbetűk kisebbek, mint a könyvekben szoká
sosak, és van, mikor jóval kisebbek annál is, mint a 
napilapban szokásos…, ez minek köszönhető? 

Az akkori nyomdai feltételekkel való terve-
zésnél ez előfordulhatott, s a már megemlí-
tett játékos, szertelen arculatunkkal is egye-
zett. Egyetlen törvényt volt szükséges betar-
tani: a tartalomnak be kellett férnie.

Kényszer lenne? S nincs esztétikai ok?

A nyomdatechnika volt az, és a megszabott 
tartalom. 

Van, ahol hatpontos a betű! Ezt mindenki el tudja 
olvasni? 

Ez nem csak a grafikai szerkesztésen mú-
lott! Amit a szerkesztő betervezett a tarta-
lomba, annak be kellett férnie. És a betűmé-
ret változatossága a lap koncepcióját csöppet 
sem zavarta.
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Az ilyen szabálytalanságokba minduntalan bele-
akad az olvasó, s mert rendszerük van, kénytelen fe
lettük eltöprengeni. Lüktetnek az oldalak a változé
konyságtól. Minduntalan harsány, friss vagy, s ez 
oldalanként, lapozgatással változik. És a szabályta
lanságok, esetlegességek a képben, szövegben, egye
bekben, mindenhol megtalálhatók. 

Ez adja azt a rendellenességet, amit már em-
lítettünk.

A szerkesztőségben, amíg te ott dolgozol, kik vannak 
melletted, van állandó titkárnő? 

A szerkesztőség titkárai, titkárnői: az első 
Jung Károly, aztán Molnár F. Rózsa és Thom ka 
Beáta.

A lap mellett jutott-e időd egyéb nyomtatványok ki
vitelezésére?

Természetesen Újvidéken székelő más ki-
adókkal, kulturális intézményekkel is kap-
csolatba kerültem, és mindent szívesen vál-
laltam, amire jutott időm a grafikai középis-
kola mellett. 

Az érdekelne a továbbiakban, hogy a Forumnál, 
majd pedig amikor szerkesztőségi helyszínt válto
tok, a Katolikus portán milyen közös életetek volt 
a szerzőkkel. Hogyan jöttek be hozzátok a munka
társak, ez a munkakapcsolat társasági életet is je
lentett-e? Milyen kiállítások, miféle események kö
töttek benneteket össze? És te, mint fiatal ember, 
alig húszévesen, hogy érezted magad kezdőként 
ebben a sikeres, avagy nagyjából sikeresnek tűnő 
bandában? 

Én az Ifjúsági Tribünön az akkor létező 
programjaikkal nem nagyon kerültem kap-
csolatba. A kiállításokra tudok visszaemlé-
kezni, hiszen nagyon jó kiállítások voltak, 
amúgy Maurits volt ott egy időben azzal 
megbízva, hogy kiállításokat rendezzen. ’67-
ben, amikor a Móri visszajött, akkor elvál-
lalta a Poljának a tervezését is, ha jól emlék-
szem. A szerkesztőség pedig a lapon kívüli 
eseményeket szervezte. Ott volt a Polja szer-
kesztősége, ott volt a Sympo szerkesztősége, 
és az Ifjúsági Tribünnek is megvolt a magyar 
szerkesztője, de nem emlékszem, hogy mi-
kor ki volt a szerkesztő. Később jöttek vendé-

gek Magyarországról is, de én akkor már nem 
voltam napi kapcsolatban a Tribünnel.

És a Poljával párhuzamosan szerkesztette Maurits 
a Sympót? 

Igen.

A Polja kinézete hasonlított a Sympóéra? 

Egyáltalán nem. Teljesen visszafogott kiad-
vány volt! Nem hasonlított a Sympóra, sem-
miféle avantgárd jellegű grafikája nem ala-
kult ki a Poljának, simán betördelték, és kész. 
A méret, az ugyanaz volt.

Az általad csinált Új Sympo, illetve a Maurits ál
tal egyberakott Új Sympo között milyen lényeges 
különbségekre hívnád fel a figyelmet? 

Semmiképp sem értékelnék, nem monda-
nék véleményt. Talán annyi, hogy Móri idejé-
ben még megvan ugyanaz a nagyság, mint 
amivel indultunk, ugyanaz a méret, ponto-
san nem emlékszem, mikor tértek át a kisebb 
méretre, de szerintem nem kellett volna. Úgy 
tudom, hogy a mi váltásunk után még meg-
volt a nagyobb méret, s Maurits folytatta ezt 
a fajta tördelést, amit korábban vittünk. De 
én már nem voltam akkor Újvidéken, úgy-
hogy annyira nem kísértem a Sympóval tör-
ténteket. Én akkor Belgrádban voltam a főis-
kolán, és megszakadt a Tribünnel is a kap-
csolatom. Ráadásul van egy teljesen beazo-
nosíthatatlan periódusom, azt sem tudom 
pontosan, hogy egy vagy két év ez, amikor 
én is szerkesztettem az Index című egyete-
mista lapot. Mauritsnak most jelent meg egy 
interjúja, ahol említi, hogy ő is volt ennek az 
egyetemista lapnak is a műszaki szerkesz-
tője, egymást váltottuk a lapok grafikai szer-
kesztésében. Nem tudom már elképzelni, 
hogy miként férhetett bele az életembe, mert 
annyi minden volt, középiskolás voltam, a 
Sympót szerkesztettem, csináltam a Képes Ifjú
ságot, hogyan tudhattam még egy egyete-
mista lapot is csinálni?

Feri, a képzőművészeten kívül te más művészethez 
hozzáfértél? Te is akartál például verset írni?

Nem, nem voltam ez az alkat, az irodalom 
mind szerzőt nem érdekelt, de a képzőművé-

A Kassák-rajzokat hogyan kaptátok meg? 

Valószínűleg ugyancsak Fehér Kálmánon 
keresztül.

Kik azok, akik jelét adták, hogy figyelnek a tipográfiára? 

Név szerint ennyi idő után lehetetlen visz-
szaemlékezni kevésbé fontos nevekre, de 
ami fontos volt, azt mai napig örömmel idé-
zem. Kassák Lajos visszajelzése ez, amikor 
kitért a lap grafikájára és külön az én munká-
imra is. 

Láthatólag a lap vizuális megjelenítésébe egy nem
zedékkel fiatalabbakat vonz be Tolnai. Mintha a bá
tyátok lenne. Kvázi ilyen testvéri kapcsolat alapján 
működtet oly sok mindent. Ez a nemzedékek közti 
alapállás kapcsolatba hozható a társművészeteket 
befogadó gesztussal is? Mitől van az, hogy olyan 
természetes módon igénye mutatkozik bárki vajda
sági irodalmárnak a többi művészetre egyébként is, 
de szakmai, az irodalom határait szétzúzó szempon
tokból is? 

Ilyen Tolnai szellemisége, és ilyen lett a lap 
is. A szerkesztés lényege, hogy bárki fiatalt, 
aki bizonyít, aki értéket képvisel, azt meg 
kellett ismerni, az megjelenhetett a Sympó
ban. Ott volt mindazoknak a helyük, akik va-
lamit jelentettek. És hihetetlen, hogy ezek 
mind vidéki fiatalok voltak. A szerkesztőség 
tagjai közt, az első számtól kezdve, valójában 
nincs egyetlen újvidéki sem. A Sympo mun-
katársai, szerkesztőségi tagok, jellemzően vi-
dékiek voltak, fiatalok, akik följöttek főisko-
lára, egyetemre, irodalommal kezdtek fog-
lalkozni, majd maradtak. Ez a bizonyítási 
vágy jelenti-e a vidék komplexusát a nagyvá-
rossal szemben, vagy a nagyobb városban 
élő fiatalok érdektelenségéről van szó? Kép-
zőművészeti iskolából azonban kevesen je-
lentkeztek, az én két évem alatt a szabadkai 
Bosch+Bosch csoporton kívül fiatal képző-
művészek nem keresték velünk a kapcsola-
tot, még Ottó tekintélye, kapcsolatai sem von-
zották őket.

Számos szempontból ez csakugyan szabad, de van 
benne számos szertelenség is. Ezt szerette benne a 
Kassák? Vagy mi volt az, ami Kassáknak feltűnt? 

A szabályos, egyensúlyozott, komponált szer-
telenséget, ez volt az ő műfaja, ezt értékelte 
másoknál is.

Tehát nem a betűket, nem a tördelést, nem az oldal
párok konstrukcióját? 

Természetesen benne van ez is, nem volt 
semmi véletlen. A ránk mondott szertelenség 
sem. 

Hogyan zajlott egy szokásos munkanapotok? Te 
mindennap munkába jártál? 

Nem, erre nem volt szükség. Mikor össze-
jött a számnak a nyolcvan százaléka, akkor 
kezdődött az én feladatom. Az soha nem tör-
ténik meg, a mai napig sem, tervezésnél, 
hogy száz százalékban összegyűljön azonnal 
a teljes tartalom. Minden tervezés, ahogyan 
már említettem, a szerkesztőségben történt, 
ahol a szerkesztők is jelen voltak, ha valamit 
munka közben meg kellett beszélni.

Volt technikai szerkesztői asztalod? 

Asztal, az volt! Hogy ki mondhatta még 
magáénak, nem emlékszem, kezdetben 
egyetlen helyiségben dolgoztunk, a munka-
feltételeink nagyon szűkösek voltak. 

A kenyérbetűk kisebbek, mint a könyvekben szoká
sosak, és van, mikor jóval kisebbek annál is, mint a 
napilapban szokásos…, ez minek köszönhető? 

Az akkori nyomdai feltételekkel való terve-
zésnél ez előfordulhatott, s a már megemlí-
tett játékos, szertelen arculatunkkal is egye-
zett. Egyetlen törvényt volt szükséges betar-
tani: a tartalomnak be kellett férnie.

Kényszer lenne? S nincs esztétikai ok?

A nyomdatechnika volt az, és a megszabott 
tartalom. 

Van, ahol hatpontos a betű! Ezt mindenki el tudja 
olvasni? 

Ez nem csak a grafikai szerkesztésen mú-
lott! Amit a szerkesztő betervezett a tarta-
lomba, annak be kellett férnie. És a betűmé-
ret változatossága a lap koncepcióját csöppet 
sem zavarta.
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✻

MODERNNEK 
KELL LENNI,  
MINDENESTÜL?

Szombathy Bálint 
szépségkutató a lap imázsáról 
és másról

A60-as évek végét mérhetetlenül élénk, 
összetett időszakként éltük át nemze-

déktársaimmal, akikkel főleg a szabadkai gim-
náziumban kerültem szorosabb, esetenként 
baráti kapcsolatba. Tizenéves korunkban 
olyan kitörölhetetlen és inspiráló élmények-
nek a hatása alá kerültünk, melyek döntő-
en befolyásolták egyéniségünk formálását és 
későbbi életutunkat.

A gimnáziumban tagja voltam a Winkler 
Imre tanár úr vezette képzőművészeti szak-
körnek, valamint az irodalmi önképzőkör-
nek, melynek néhány évig az elnöke is vol-
tam. Olyan izgalmas esteket szerveztem, me-
lyekre más középiskolákból is eljöttek az ér-
deklődők. Így ismerkedtem össze Bognár 
Antallal az elektrotechnikai szakközépisko-
lából és Kovács Nándorral a gépészeti tech-
nikumból. Korszerű, a nemzedékünket köz-
vetlenül érintő témákat vittem be az önkép-
zőkörbe, mint amilyen a pol-beat és a protest 
song műfaja. A zenéket javarészt lemezekről 
hallgattuk, de egy akkoriban elég ismert he-
lyi horvát szerző-énekest is felléptettem, telt 
ház előtt. Ez azt jelentette, hogy a tanterem-
ben sokan állva kísérték a műsort.

A pörgő események nyomán kialakult új 
kapcsolatok oda vezettek, hogy az úgyszin-
tén gimnazista Danyi Magdolnával, Fekete 
Elvirával, Lábadi Károllyal és a már említett 
Bognárral és Kováccsal 1968-ban megalapí-
tottuk a Kosztolányi Dezső Irodalmi Kört. 
Állandó heti műsort vívtunk ki a Szabadkai 
Rádióban Rosta címmel, a 7 Napban pedig 
négyszeri alkalommal irodalmi-művészeti 
mellékletünk jelent meg Tribün elnevezéssel. 
Mindezt azért mondom el, mert az ide kap-
csolódó mindenféle tevékenységem volt az 
egyik konkrét előzménye annak, hogy szer-
kesztője lettem az Új Symposionnak.

Alkotói formálódásom összképéhez azon-
ban képzőművészeti tevékenységem is jelen-
tős mértékben hozzájárult. A tragikus sorsú 
Winkler elsősorban jó ízlésre tanított, de a 
tantervhez igazodva már nem volt alkalma 
annak keretein kívüli tudásanyag megismer-
tetésére. Holott engem elsősorban azok az új-
donságok érdekeltek, melyekhez kizárólag az 
iskolán kívüli forrásokból lehetett hozzáférni, 
túlnyomórészt a jugoszláv sajtóból. Az Új  
Symposionnak meghatározó szerepe volt ab-
ban, hogy nemcsak a szépirodalom, hanem a 
képzőművészet vonatkozásában is felkeltette 
érdeklődésemet a progresszív, radikális tö-
rekvések iránt. Az Új Symposion által pedig el-
jutottam a többi mérvadó folyóirathoz, mint 
amilyen a belgrádi Delo, a zágrábi Oko és  
Pitanja, valamint a szlovén Problemi volt. 

Közben, 1969-ben alapító tagja lettem a 
Bosch+Bosch csoportnak. A történések mé-
lyen átfonták egymást, és egyre inkább elfor-
dultam a begyepesedett, késő polgári sza-
badkai művészet álmatag világától. 

✻

A földrajzilag szerény léptékű vajdasági 
magyar kulturális és művészeti életben sok 
minden áthatolt egymáson vagy csak össze-
koccant egymással. Természetes dolognak 
tűnt, hogy az akkoriban Szabadkán élő Tol-
nai Ottó rokonszenvvel figyelte nemzedé-
kem kibontakozását. Végül szinte valameny-
nyiünk útja Újvidékre vezetett, mert bár volt 
egy olyan jelszó az idősebb szabadkai értel-

szetben rengeteget kísérleteztem. Ez volt az a 
periódus, amikor különböző kifejezésekkel 
próbálkoztam, magam sem tudtam, mi az az 
irány, ami nekem megfelelne. Azt tudtam, 
hogy nem fogok egész életemben irodalmi 
folyóiratot tipografizálni. Identitáskeresés-
nek mondhatom ezeket az éveket. Képzőmű-
vészként ekkortájt hatalmas, nagy színes 
grafikákat csináltam, gesztusfestészettel, kon st-
 ruktivista, dimenziós kompozíciókkal fog-
lalkoztam.

Akkor már készítettél plakátokat? 

A plakát később jött. Amikor visszajöttem a 
katonaságtól, akkor kezdődött, ’73-ban. Ezek 
sűrű évek voltak. Nagyon aktívak voltunk 
mindannyian.

Tehát sem a film, sem a színház nem érdekelt? 

Nem. Vagyis a színház, az igen, de csak 
mint látogatót.

De hát abszolút legendás a versértő érzékenységed. Ne
hezen hihető, hogy te, aki a kortárs versekben ennyire 
otthonos vagy, ráadásul példásan hűséges olvasó, ne 
kalandoztál volna el ezekbe az irányokba. Ahogy a Sympo 
körüli írók átkalandoztak más műfajokba, művésze
tekbe, te nem próbálkoztál semmi mással? 

Hogyne, rengeteg próbálkozásom volt a 
képzőművészetben, de csakis a műfajon be-
lül! A hetvenes években elég sok mindent csi-
náltam. Például kiállítottunk Balatonboglá-
ron egy csoporttal, vajdasági magyar kép-
zőművészek… 

Volt olyan, maradt olyan barátság, ami az Új Sym-
posion környékén született? 

Hogyne. A Domival2, Végellel, Gionnal, 
Sziverivel, Balázs Attilával például… Mond-
ható, hogy az egész társaság egy baráti társa-
ság volt. A nagyon nagy bulizásoknál is meg-
volt ugyanaz a kapcsolat, mint a lap szer-
kesztőségében.

De ez a Sympo-nemzedék jellemzője. Nem lehetett 
tudni, hogy mikor szerkesztenek és mikor buliznak, 
hogy a magánéletüket élik, vagy a hivatali életüket.

2   Domonkos István (1940) költő közkeletű beceneve.

Igen, ez talán így volt.

Szóval, összefolyt mindig minden. Kik hatottak leg
inkább az életedben ez után a két év után? 

Mondható, hogy Ottó, Domonkos és talán 
valamennyire Várady. Ő a jazzes témáival és 
amerikai filozófiájával. Mikor visszajön Ame-
rikából, mindig hoz valami új témát. Meg 
Raffai Feri! Az ilyen alkotók, akik nagyon 
gyorsan eltűntek a Sympo látóköréből, de 
szerettem az írásaikat. Aztán jött Sziveri és az 
ő társasága.

Ladik Katival milyen viszonyban voltál? 

Persze a Kati is. Kati új színt és értéket ho-
zott a lapba. Megjelent Dormán László is, 
akit én kezdtem megjelentetni, amikor azt az 
Index című újságot csináltuk. A mai napig ő 
dokumentálja a vajdasági magyar kulturális 
eseményeket, nem lehetne kihagyni, nagyon 
fontos a mai napig, amit ő csinál. 

Mikor jutottál saját műteremhez?

’72-ben kaptam gyönyörű műtermet a vá-
rossal szemben lévő Péterváradi várban.

És ma kinél van? 

1987-ben az épületnek pont az a szárnya, 
ahol a műtermem volt, átépítés előtt állt, az 
épületből adaptálás miatt ki kellett költöz-
nöm. Cserébe lakást ígértek. Ebből nem lett 
semmi, akikre számíthattam, eltűntek a tar-
tományi változásokkal, amelyek pont akkor 
történtek Újvidéken. Kiköltöztem a műte-
remből, kaptam egy ideiglenes helyiséget, 
majd egy másikat, és másikat, végül az Újvi-
déki Színháztól kaptam egy teljes lakást, 
hogy elhelyezzem a cuccaimat a műtermem-
ből. Hamarosan megjelentek a horvátországi 
menekültek, ez már a kilencvenes évek elején 
történt, a lakást feltörték és kiürítették, min-
den elment a fenébe! Tönkrement mindenem, 
a teljes dokumentációm, a régi munkáim, 
rajzaim, minden. Ez volt a nagy csalódások 
egyi ke, ami miatt vállaltam a nagy változást, 
hogy átköltözzem családommal együtt Magyar-
országra. 




