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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. 
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tam, és beragasztattam a 3-as borítóra. Har-
monika módjára kellett szétnyitni. Más alka-
lommal kilyuggattam a nyitóoldalt, amely 
alatt egy nagyobb színes kör helyezkedett el. 
Ily módon a nagyságérték illúzióját kíván-
tam megteremteni. A formatervezői újítások 
mellett beindítottam egy tájékoztató jellegű 
mellékletet, melyet lényegében Bogdanka és 
Dejan Poznanović írt és állított össze a hozzá-
juk befolyó nemzetközi művészeti anyagból. 
A rövid képes híreket magyarul, szerbhorvá-
tul és angolul adtuk közre. Volt még sok min-
den, természetesen. Szerkesztői munkámra úgy 
tekintettem, mint alkotói tevékenységem egyik 
szeletére. 

✻

A Danyi- és a Sziveri-szerkesztőség is ki-
emelten tárgyalta a képzőművészetet, a fel-
soroltakhoz hasonló merész nyomdagrafikai 
megoldásoknak azonban nem volt a híve. 
Természetesen, azok már némileg más idők 
voltak, készülőben volt a nagy paradigma-
váltás, közeledett a posztmodern kora. Szive-
riék menesztését követően, 1984-ben a lap új-
raindítása pont a transzavantgárd tobzódá-
sának a pillanatára esett. A történelem megint 
nagyot alkotott, lehetővé téve, hogy a Pur-
ger-féle szerkesztőségben Kerekes László, az 
új képiség első jugoszláviai festője és előhír-
nöke dolgozhassa ki a grafikai stílust, Stefán 
Oszkár segédletével. Ő viszont nem tett mást, 
mint hogy átültette a rá jellemző idegesen 
expresszív ikonográfiát a lapba. A hasábok 
megdőltek és ugráltak az oldalakon, össze-
vegyülve az aktuális képanyaggal. Kerekes 
kézzel behúzott zilált és markáns vonalai be-
ékelődtek a hasábok közé, körülfonták a ké-
peket, és ezt a hatást még csak fokozta a két-
színnyomás révén kieszközölt grafikai gaz-
dagság. A stílus kerekesi volt, de európai és 
nagyvilági is egyben. Kinézetét tekintve az 
Új Symposion semmivel sem maradt le a ve-
zető nemzetközi produkciótól, Jugoszláviá-
ban pedig egyedülállónak számított. 

Kerekes körülbelül egy esztendő elteltével 
megvált a szerkesztéstől, ám továbbra is je-
len volt a lapnál, egészen 1986-os, Berlinbe 

történő kiköltözéséig. Tevőlegesen részt vett 
több projektben, például az Új Symposion 
multimediális fesztiváljainak előkészítésé-
ben és a lap grafikai szerkesztőinek munkáit 
bemutató történeti kiállítás körüli teendők-
ben. Én kerültem a helyére, betöltve „máso-
dik sympós mandátumomat”. Nem voltam 
ugyan festő, transzavantgárd pedig végképp 
nem, de hitelesen érzékeltem és éltem meg a 
80-as éveket. Nyilvánvaló volt számomra, hogy 
a kerekesi nyomdagrafikát nem lehet egy az 
egyben továbbvinni, mert ahhoz Kerekes László-

nak kell lennem. Purger Tibor főszerkesztő 
megkérdezte tőlem, hogyan képzelem a lap 
küllemét a továbbiakban. Ha jól emlékszem, 
semmilyen konkrétumot nem mondtam 
neki, csak – a korabeli politikai retorika stílu-
sában – viccesen valami olyasmit: tovább ha-
ladunk a kijelölt úton.
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miség körében, hogy „fiataljainkat itt kell 
marasztalnunk”, mindenki számára világos 
volt, hogy a felvetés megmarad a szavak 
szintjén. Bognár, Danyi, Fekete és Kovács a 
tartományi székvárosba ment tanulni, és az 
én utam is oda vitt, csak egy kis csavarral.

Történt ugyanis, hogy a lap grafikai szer-
kesztőjét, Maurits Ferencet 1971 tavaszán be-
hívták katonai szolgálatra, ami egybeesett az 
én érettségizésemmel. Tolnai felkeresett a 
gimnáziumban, lemennék-e Újvidékre szer-
keszteni meghatározott időre, amíg Móri 
vissza nem jön a hadseregből. Tudta ugyanis, 
hogy már van nyomdai tapasztalatom, hi-
szen a Minerva nyomdában a Tribün előké-
szítése alkalmával elsajátítottam az alapfokú 
nyomdagrafikai ismereteket. Mindez az én 
céljaimmal is tökéletesen egybeesett, mert 
már untam a depresszív szabadkai életérzést, 
a vidékies életvitelt, és mindenképpen Újvi-
déken kötöttem volna ki. 

Tolnai tehát a legjobbat tette velem, ami csak 
elképzelhető volt. A másik dolog, amit na-
gyon értékeltem nála, a nyitottsága és a bi-
zalma. Az ő jóváhagyása és támogatása nélkül 
csak keveset tudtam volna megvalósítani 
azokból a grafikai és művészeti ötletekből, 
melyek kijelölték szerkesztői nyomhagyásom 
ívét. Mert hát ne gondoljuk azt, hogy a kora-
beli szerkesztők egytől egyig érzékenyek vol-
tak a korszerű vizuális kultúra iránt. Közöt-
tük is voltak konzervatív emberek, akiket hi-
degen hagyott a képi-grafikai kísérletezés bár-
milyen szándéka. Amit elmondtam, némileg 
csorbítja azt az általános megítélést, melynek 
értelmében a lapot egyértelműen avantgárd 
ívásúnak idézik a mai napig. Belső művészet-
felfogásában nem volt annyira egységes, mint 
ahogyan kívülről látszik. Ez közvetetten azt 
jelenti, hogy Tolnai jól megformálta az imázst.

Maurits idejében a lap 24 × 33,5 centiméte-
res formátumban jelent meg, ami alkalmat 
adott nagyobb méretű képi-grafikai betoldá-
soknak. A címoldal legtöbbször a plakát ere-
jével hatott, sok volt a fehér felület, amelybe 
nagyszerűen beillettek a 3-4 centi magas, 
markáns fa címbetűk. Egészében véve az Új 
Symposiont a 60-as évek végén a mérsékelt 
modern tipográfiai felfogás jellemezte, és 

egyike volt azon kevés művészeti nyomtat-
ványnak a jugoszláv és a magyar kultúrában, 
amely az oldalt nem úgy kezelte, mint szöve-
gek hagyományos beömlesztésére alkalmas 
merev tartályt. A képi illusztrációk nem lyuk-
töltő szerepet játszottak, hanem szuverén 
minőségként ékelődtek be az előre tervezett 
oldalterekbe. 

Indulásom majdnem egybeesett azzal a 
formátumváltoztatással, melynek értelmé-
ben a tükör lényegesen kisebb lett. Ekkor ke-
rült fel és vette birtokba Brançusi homokórá-
jának grafikai jellé keményített változata a 
cím oldalt, megjelölve a 70-es évek elejének a 
korszakát, a betiltások idejét, amely a Da-
nyi-féle szerkesztőség 1974-es beiktatásáig 
tartott. Hiába került vissza Maurits a laphoz, 
korábbi teljesítményét már nem tudta megis-
mételni. Egyszerűen azért, mert ehhez nem 
kapta meg a szabad kezet, illetve azért, mert 
az új szerkesztőség Tolnaiék programjához 
képest jóval konzervatívabb szellemiséget 
képviselt. A nemzedékcsere lényegében egy-
beesett azzal az értelmiségi és politikai leszá-
molással, melynek értelmében a Jugoszláv 
Kommunista Párt taccsra tette a liberális tö-
rekvéseket.

Számomra a kassáki tipográfia volt az esz-
ményi minta, vagyis a modernista értékrend-
szer radikalizmusához vonzódtam a forma-
tervezésben, akárcsak a művészetemben. Bá-
nyai János kölcsönadta a Ma folyóirat akkori-
ban megjelent hasonmás kiadását, melyet 
alaposan áttanulmányoztam, sőt stúdiumot 
is írtam róla. Ott volt tehát Kassák, de erősen 
jelen volt az a szellemiség is, melyet kortársi-
nak lehet nevezni. Megpróbáltam az oldal, il-
letve a papírsík valós teresítését, olyan meg-
oldások után kutatva, melyekre az olasz as-
sembling folyóiratokban találtam példát. Így 
jutottam ahhoz a beavatkozáshoz, hogy az 
1971-es évfolyam 75. számának minden 
egyes példányába – Vicei Károly akkori lap-
terjesztő segítségével – beragasztottam a Ju-
goszláv Posta Josip Broz Tito arcmását ábrá-
zoló, 5 para névértékű bélyegét. Lehoztuk to-
vábbá Apró Zoltán egyik fotóesszéjének a 
darabjait, melyeket hosszabb papírcsíkra nyo-
 mattam, leporellószerűen összehajtogattat-
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tam, és beragasztattam a 3-as borítóra. Har-
monika módjára kellett szétnyitni. Más alka-
lommal kilyuggattam a nyitóoldalt, amely 
alatt egy nagyobb színes kör helyezkedett el. 
Ily módon a nagyságérték illúzióját kíván-
tam megteremteni. A formatervezői újítások 
mellett beindítottam egy tájékoztató jellegű 
mellékletet, melyet lényegében Bogdanka és 
Dejan Poznanović írt és állított össze a hozzá-
juk befolyó nemzetközi művészeti anyagból. 
A rövid képes híreket magyarul, szerbhorvá-
tul és angolul adtuk közre. Volt még sok min-
den, természetesen. Szerkesztői munkámra úgy 
tekintettem, mint alkotói tevékenységem egyik 
szeletére. 

✻

A Danyi- és a Sziveri-szerkesztőség is ki-
emelten tárgyalta a képzőművészetet, a fel-
soroltakhoz hasonló merész nyomdagrafikai 
megoldásoknak azonban nem volt a híve. 
Természetesen, azok már némileg más idők 
voltak, készülőben volt a nagy paradigma-
váltás, közeledett a posztmodern kora. Szive-
riék menesztését követően, 1984-ben a lap új-
raindítása pont a transzavantgárd tobzódá-
sának a pillanatára esett. A történelem megint 
nagyot alkotott, lehetővé téve, hogy a Pur-
ger-féle szerkesztőségben Kerekes László, az 
új képiség első jugoszláviai festője és előhír-
nöke dolgozhassa ki a grafikai stílust, Stefán 
Oszkár segédletével. Ő viszont nem tett mást, 
mint hogy átültette a rá jellemző idegesen 
expresszív ikonográfiát a lapba. A hasábok 
megdőltek és ugráltak az oldalakon, össze-
vegyülve az aktuális képanyaggal. Kerekes 
kézzel behúzott zilált és markáns vonalai be-
ékelődtek a hasábok közé, körülfonták a ké-
peket, és ezt a hatást még csak fokozta a két-
színnyomás révén kieszközölt grafikai gaz-
dagság. A stílus kerekesi volt, de európai és 
nagyvilági is egyben. Kinézetét tekintve az 
Új Symposion semmivel sem maradt le a ve-
zető nemzetközi produkciótól, Jugoszláviá-
ban pedig egyedülállónak számított. 

Kerekes körülbelül egy esztendő elteltével 
megvált a szerkesztéstől, ám továbbra is je-
len volt a lapnál, egészen 1986-os, Berlinbe 

történő kiköltözéséig. Tevőlegesen részt vett 
több projektben, például az Új Symposion 
multimediális fesztiváljainak előkészítésé-
ben és a lap grafikai szerkesztőinek munkáit 
bemutató történeti kiállítás körüli teendők-
ben. Én kerültem a helyére, betöltve „máso-
dik sympós mandátumomat”. Nem voltam 
ugyan festő, transzavantgárd pedig végképp 
nem, de hitelesen érzékeltem és éltem meg a 
80-as éveket. Nyilvánvaló volt számomra, hogy 
a kerekesi nyomdagrafikát nem lehet egy az 
egyben továbbvinni, mert ahhoz Kerekes László-

nak kell lennem. Purger Tibor főszerkesztő 
megkérdezte tőlem, hogyan képzelem a lap 
küllemét a továbbiakban. Ha jól emlékszem, 
semmilyen konkrétumot nem mondtam 
neki, csak – a korabeli politikai retorika stílu-
sában – viccesen valami olyasmit: tovább ha-
ladunk a kijelölt úton.
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miség körében, hogy „fiataljainkat itt kell 
marasztalnunk”, mindenki számára világos 
volt, hogy a felvetés megmarad a szavak 
szintjén. Bognár, Danyi, Fekete és Kovács a 
tartományi székvárosba ment tanulni, és az 
én utam is oda vitt, csak egy kis csavarral.

Történt ugyanis, hogy a lap grafikai szer-
kesztőjét, Maurits Ferencet 1971 tavaszán be-
hívták katonai szolgálatra, ami egybeesett az 
én érettségizésemmel. Tolnai felkeresett a 
gimnáziumban, lemennék-e Újvidékre szer-
keszteni meghatározott időre, amíg Móri 
vissza nem jön a hadseregből. Tudta ugyanis, 
hogy már van nyomdai tapasztalatom, hi-
szen a Minerva nyomdában a Tribün előké-
szítése alkalmával elsajátítottam az alapfokú 
nyomdagrafikai ismereteket. Mindez az én 
céljaimmal is tökéletesen egybeesett, mert 
már untam a depresszív szabadkai életérzést, 
a vidékies életvitelt, és mindenképpen Újvi-
déken kötöttem volna ki. 

Tolnai tehát a legjobbat tette velem, ami csak 
elképzelhető volt. A másik dolog, amit na-
gyon értékeltem nála, a nyitottsága és a bi-
zalma. Az ő jóváhagyása és támogatása nélkül 
csak keveset tudtam volna megvalósítani 
azokból a grafikai és művészeti ötletekből, 
melyek kijelölték szerkesztői nyomhagyásom 
ívét. Mert hát ne gondoljuk azt, hogy a kora-
beli szerkesztők egytől egyig érzékenyek vol-
tak a korszerű vizuális kultúra iránt. Közöt-
tük is voltak konzervatív emberek, akiket hi-
degen hagyott a képi-grafikai kísérletezés bár-
milyen szándéka. Amit elmondtam, némileg 
csorbítja azt az általános megítélést, melynek 
értelmében a lapot egyértelműen avantgárd 
ívásúnak idézik a mai napig. Belső művészet-
felfogásában nem volt annyira egységes, mint 
ahogyan kívülről látszik. Ez közvetetten azt 
jelenti, hogy Tolnai jól megformálta az imázst.

Maurits idejében a lap 24 × 33,5 centiméte-
res formátumban jelent meg, ami alkalmat 
adott nagyobb méretű képi-grafikai betoldá-
soknak. A címoldal legtöbbször a plakát ere-
jével hatott, sok volt a fehér felület, amelybe 
nagyszerűen beillettek a 3-4 centi magas, 
markáns fa címbetűk. Egészében véve az Új 
Symposiont a 60-as évek végén a mérsékelt 
modern tipográfiai felfogás jellemezte, és 

egyike volt azon kevés művészeti nyomtat-
ványnak a jugoszláv és a magyar kultúrában, 
amely az oldalt nem úgy kezelte, mint szöve-
gek hagyományos beömlesztésére alkalmas 
merev tartályt. A képi illusztrációk nem lyuk-
töltő szerepet játszottak, hanem szuverén 
minőségként ékelődtek be az előre tervezett 
oldalterekbe. 

Indulásom majdnem egybeesett azzal a 
formátumváltoztatással, melynek értelmé-
ben a tükör lényegesen kisebb lett. Ekkor ke-
rült fel és vette birtokba Brançusi homokórá-
jának grafikai jellé keményített változata a 
cím oldalt, megjelölve a 70-es évek elejének a 
korszakát, a betiltások idejét, amely a Da-
nyi-féle szerkesztőség 1974-es beiktatásáig 
tartott. Hiába került vissza Maurits a laphoz, 
korábbi teljesítményét már nem tudta megis-
mételni. Egyszerűen azért, mert ehhez nem 
kapta meg a szabad kezet, illetve azért, mert 
az új szerkesztőség Tolnaiék programjához 
képest jóval konzervatívabb szellemiséget 
képviselt. A nemzedékcsere lényegében egy-
beesett azzal az értelmiségi és politikai leszá-
molással, melynek értelmében a Jugoszláv 
Kommunista Párt taccsra tette a liberális tö-
rekvéseket.

Számomra a kassáki tipográfia volt az esz-
ményi minta, vagyis a modernista értékrend-
szer radikalizmusához vonzódtam a forma-
tervezésben, akárcsak a művészetemben. Bá-
nyai János kölcsönadta a Ma folyóirat akkori-
ban megjelent hasonmás kiadását, melyet 
alaposan áttanulmányoztam, sőt stúdiumot 
is írtam róla. Ott volt tehát Kassák, de erősen 
jelen volt az a szellemiség is, melyet kortársi-
nak lehet nevezni. Megpróbáltam az oldal, il-
letve a papírsík valós teresítését, olyan meg-
oldások után kutatva, melyekre az olasz as-
sembling folyóiratokban találtam példát. Így 
jutottam ahhoz a beavatkozáshoz, hogy az 
1971-es évfolyam 75. számának minden 
egyes példányába – Vicei Károly akkori lap-
terjesztő segítségével – beragasztottam a Ju-
goszláv Posta Josip Broz Tito arcmását ábrá-
zoló, 5 para névértékű bélyegét. Lehoztuk to-
vábbá Apró Zoltán egyik fotóesszéjének a 
darabjait, melyeket hosszabb papírcsíkra nyo-
 mattam, leporellószerűen összehajtogattat-
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SZELLEMISÉG, 
TÁJÉKOZÓDÁSI 
IGÉNY

Thomka Beátával beszélgetett 
Ladányi István

T homka Beátával pécsi lakásán beszélgetünk egy 
összehasonlító irodalomtudományi konferencia 

egész napos előadásait követően, én Veszprémből ér
keztem ugyan ide konferenciázni, de beszélgetésünk
ben leginkább egykori hallgatója vagyok az újvidéki 
Magyar Tanszékről, a háttérben pedig Rudaš Jutka 
maribori irodalomtörténész, szintén Thomka-tanít
vány hall gat minket, a közös történetünket, amely 
némiképp az ő előtörténete is, nemcsak az egykori kö
zös jugoszláviai kontextus okán, hanem mindazok az 
impulzusok révén, amelyeket témavezető tanárától 
kapott. Első kérdésem arra vonatkozik, hogy utólag 
milyennek látszik az a közeg, amelyben a Sympo-
sion létrejött, mi tette lehetővé ezt az utólag már evi
denciává lett, ugyanakkor egyáltalán nem magától 
értetődő kulturális formációt, ami a Symposion 
mozgalom, az Új Symposion folyóirat volt.

A hatvanas évek második fele a jugoszláv 
térségben a könyvkiadás, a folyóirat-kultúra 
feléledésével járt. Az első Symposion-nemze-
dék szerkesztőinek, kritikusainak széles kö-
rű érdeklődése példaszerű volt számomra. 
A Symposion indulásához jó kiindulópontot 
képezett a hatvanas évekbeli Híd, Ács Károly 
szerkesztői és műfordítói munkássága, Ma-
jor Nándor filozófiai-társadalomtudományi, 

Bori Imre irodalomtörténeti beállítottsága és 
a lap jugoszláv irodalmakra irányuló fi-
gyelme. Az akkori egyetemi hallgatók, Bá-
nyai János, Tolnai Ottó, Végel László, Bos-
nyák István és mások számára fontos impul-
zusokat adott Sinkó Ervin irodalmi tájéko-
zottsága. Bányai az új magyar és horvát köl-
tészet rendszeres kritikusa volt. A klasszikus 
német, francia, orosz irodalomtudományi 
művek nem magyar, hanem szerb vagy hor-
vát fordításban váltak hozzáférhetővé szá-
munkra. Ezenkívül alapvető, friss elméleti 
kiadványok, újabb diszciplínákat érintő szak-
fordítások jelentek meg, amikre pedig én vál-
tam fogékonnyá. Bányai egyetemi kurzusai 
az elméleti tájékozódást biztosították, s ha 
éppen Bahtyint, Barthes-ot tanította, köte-
teik hez hozzá is lehetett jutni. Derridát1 pél-
dául Szarajevóban adták ki, s ez mind hihe-
tetlenül érdekes, újszerű volt számomra.

Te most együtt kezeled a hatvanas-hetvenes éveket 
ezzel az irodalomtudományi mozgalmassággal.

Az „elméleti bumm” a hatvanas években 
volt a legintenzívebb Franciaországon kívül 
Jugoszláviában is, mert a hetvenes évek már 
egy politikailag rossz korszak kezdetét jelen-
tették. A horvát tavaszt visszarendeződés kö-
vette, ideológiai szigor, büntetések, betiltá-
sok. Az a fölszabadult szellem, amit ’68 jelen-
tett Európában és Jugoszláviában, fokozato-
san megtorolttá vált. Az Ifjúsági Tribün volt a 
fiatal nemzedék újvidéki centruma, írók, al-
ternatív filmesek, képzőművészek napi tá-
borhelye. A különféle európai események, a 
cseh, a lengyel mozgalmak motiválták a tár-
sadalomkritikai megnyilvánulásokat, eleven 
reakciókat váltottak ki országszerte. Erre jött 
a betiltások sora Belgrádban, amelyek kezd-
ték már körülöttünk is a csökkenteni a moz-
gásteret. Mi még egy gazdag, soknyelvű ju-
goszláviai kulturális közegbe nőttünk bele. 
Noha az is evidens volt már akkor, hogy a 
sokszínűség megbecsülése nem feltétlenül 
konveniál a pártideológiának, a fű alatt erő-
södő nacionalizmusoknak meg végképpen 
nem. Magyarországról sok figyelemre nem 

1   Jacques Derrida Grammatológiájának szerbhorvát  fordítása 1976-
ban jelent meg a szarajevói Veselin Masleša kiadónál.

Mint említettem, egy-egy Kerekes által szer-
kesztett lapoldal olyan volt, mint bármelyik 
Kerekes-grafika vagy kollázs. Nem sok kü-
lönbséget tett a két képzési felület között. Őt 
tehát egyéni kézjegy tekintetében nem lehe-
tett felülmúlni. A 80-as években a telefotó 
vált fő művészeti médiumommá, miután a 
Magyar Szó napilap szerkesztőségében felfe-
deztem a hibás, selejtes távirati fotókban 
rejlő egyedi szépséget. Már híre ment a 
deszkben, hogy „Szombathy gyűjti a szeme-
tet”, a telefotó-masinát kezelők ennek foly-
tán rendre félretették számomra a hibás da-
rabokat. Az így létrejött gyűjtemény bizo-
nyos példányait használtam később az Új Sym
posion grafikai arculatának a kialakításához a 
poszt-kerekesi korszakban. Az ikonográfiai-
lag szétesett, darabjaira töredezett és hullá-
mokba csavarodott telefotó-struktúrák úgy-
szintén visszaadták az idő idegrángásait és 
bizonytalanságait. Azt, hogy valamilyen ér-
telemben minden szétesőben van. Az évtized 
végén már mindenki előtt világos volt, mi-
lyen tragédiát hozott a posztmodern nemzeti 
bezárkózás Európa egyik-másik régiójában. 
Ha visszalapozzuk a Purger-féle Új Sym
posion számait, róluk szépen és hitelesen le-
olvasható dekonstruált világunk egynéhány 
tünetjegye.

A lap multimediális fesztiváljai nem a sem-
miből keletkeztek, hanem annak a művészeti 
programnak képezték a kifejletét, melyet 
mindenre való érvénnyel fejlesztettünk ki, 

magunk köré gyűjtve zenészeket, képző- és 
előadóművészeket. Boris Kovač első nagyle-
meze, Kerekes mindmáig egyetlen képal-
buma, Bada Tibor verskollázsfüzete, Máriás 
Béla zsebnaptára és a szabadkai Fedora kép-
zőművészeti csoport posztere a lap mellékle-
teként jelent meg. A néhai bélyegakció újra-
gondolásaként gumipecsétnyomatot illesz-
tettem az új képiséggel foglalkozó szám 
mindegyik példányába, a fénymásolás mű-
vészetével foglalkozó tematikus számunk ol-
daltükreit pedig valóban fénymásolón gyár-
tottuk, majd az úgy készült lapokat adtuk fil-
mezésre a nyomdai reprofotográfiának. 
Akadtak még más újítások és kísérletek is: ki-
adtunk egy dupla Lukács György (Budapesti 
Iskola) és egy-egy posztmodern építészet, új 
festészeti, performansz, orwelli kor stb. szá-
mot, melyekben történtek egyéb kilépések a 
valós világ felé. Gyakorlatom az volt, hogy 
az oldaltükröket nem a nyomdai tördelőkkel 
készíttettem el, hanem magam vagdostam 
össze és ragasztgattam a fénymásolt szöve-
geket a tükörre, a telefotó-applikációkkal egye-
temben. A komponálásnak ez a módja sokkal 
egyszerűbb volt számomra, mint ha a hivatá-
sos tördelőnek adok utasításokat.

Purger távozását követően az alapító új fő-
szerkesztőt nevezett ki, minden megváltozott. 
Ehhez a röpke időszakhoz már nem fűződ-
nek kellemes emlékeim.

Lejegyezte: Triceps




