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A kezdetek 1978-ból: Sáfrány Imre. Válogatta, előszót Tolnai Ottó.
Fedőlapterv: Kapitány László

Tolnai Ottó Agyonvert csipke című (1969) verseskötete. 
Könyvterv: Kapitány László 

A Képzőművészeti Kismonográfiák-sorozat első darabja. (Szerkesztő:
Ninkov K. Olga, grafikai szerkesztő: Szalma Viktória)

ArtLimes_2018_04.qxp_Layout 1  2019. 02. 07.  21:47  Page 126



12 7

Az újvidéki Forum Könyvkiadó 1957-ben alakult
meg. Kezdetben szépirodalmi és tudományos mun-
kák, valamint idegen nyelvű kötetek magyar nyelvű
fordítását tűzte ki célul.
Idővel a szépirodalmi kötetek mellett a politikai,
történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek
is helyet kaptak a kiadásban, azután tankönyvek,
bibliográfiák és vallási művek, helytörténeti, néprajzi
és művelődéstörténeti munkák is. A Kiadó külön
gondot fordít a gyermek- és ifjúsági irodalomra,
emellett a képzőművészeti publikációkra is.
2008-tól a kiadó Forum Könyvkiadó Intézetként
működik. Az elmúlt 60 évben több mint 2500 cím-
szót jelentetett meg, több milliós összpéldányban.
A Kiadónál két folyóirat jelenik meg: a 1934-ben
alapított irodalmi, művészeti és társadalomtudo-
mányi folyóirat, a Híd, és a társadalmi, tudományos,
kulturális folyóirat, a Létünk, amely 1971-ben indult.
A Forum évente három rangos elismerést oszt ki:
a Híd Irodalmi Díjat, a Forum Képzőművészeti Díjat
és a Vajdasági Magyar Művészeti Díjat.
– A Forum Könyvkiadó az elmúlt évtizedekben
számos képzőművészeti kiadványt is megjelente-
tett. Elsősorban a vajdasági magyar képzőművészeti
élet jeles képviselőit hivatottak bemutatni ezek
a könyvek. Monográfiák, albumok jelentek meg
fotóművészek, kerámiaművészek, grafikusok, fes-
tőművészek munkásságáról; azután olyan kiadvá-
nyok is, melyek a képzőművészeti csoportok, koló-
niák működésével foglalkoznak. Művészetelméleti
és művészettörténeti munkák, sőt irodalmárok kép-
zőművészeti írásait tartalmazó kötetek is napvilágot
láttak. Ez a változatosság továbbra is fennáll a jelen-
legi könyvkiadásban is?
– A Forum Könyvkiadó a kezdetektől szoros
együttműködést ápolt a képzőművészekkel, gra-
fikusokkal, könyvtervezőkkel, talán egy kicsit
délszláv hatásra, s ez a szoros együttműködés

azóta mintegy a védjegyünkké vált. Többek között
olyan művészekkel működtünk együtt, mint Hangya
András, Sáfrány Imre, Kapitány László, Ács József,
Benes József, Maurits Ferenc, Csernik Attila, Baráth
Ferenc, Dobó Tihamér, Glid Nándor, Szajkó István,
Szombathy Bálint, akik egy-egy korszak meghatá-
rozó egyéniségei lettek, munkáik szerves részét
képezik könyvkiadásunknak. Helyzetünkből faka-
dóan, mivel kisebbségi könyvkiadó vagyunk, egy-
szerre több művészeti területre koncentrálunk. A vál-
tozatosság továbbra is fennáll. A képzőművészetet
illetően az elmúlt években például Lazukics Anna
fotóművész munkásságát bemutató (Foto Lazu -
kićanna) albumot, a csurgói művésztelepről szóló
monográfiáinkat (Ifjúságunk, Csurgó) Dormán László,
a Kanizsai Írótábor nyolcvanas éveit felidéző képes
krónikáját (Kanizsai képmesék), Oláh Dóri vizuális
naplóját (Rakétaiskola darálthúsból), Davor
Gromilović képzőművészeti albumát (Wrong time,
wrong place) vagy Antal Szilárd fotónosztalgiáit
(A rejtett város) említeném. De van olyan verseskö-
tetünk is, amely a szerző azonos értékű illusztrá-
cióival jelent meg (Maurits Ferenc: Néma angyalok),
és készülőben van a magyar képzőművészetet
kiválóan ismerő Bela Duranci munkásságát bemu-
tató életútinterjú-kötet is.
– A Képzőművészeti Kismonográfiák sorozatában
régebben olyan jelentős vajdasági művészek kaptak
helyet, mint a két Pechán, Oláh Sándor, Hangya
András vagy Sáfrány Imre. A sorozat hosszú szünet
után újjáéledt, úgy tudom két kiadvánnyal bővült.
Előkészületben vannak-e esetleg újabb kötetek?
– A Képzőművészeti Kismonográfiák elsősorban
vajdasági születésű, illetve vajdasági kötődésű
művészekre fókuszál. Igen, nemrég két új kiad-
vánnyal bővült sorozatunk. A zombori származású
festőművészről és a gödöllői művésztelep tagjáról,
Juhász Árpádról (Őriné Nagy Cecília: Juhász Árpád),

Utasi Anikó
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A 2017. évi díjat szintén a Forum kapta. (Terék Anna: Halott nők, Antal
László illusztrációival, műszaki szerkesztő: Losoncz Kelemen Emese)

A 2016. évi Vajdasági Szép Magyar Könyv Díját a Forumnak ítélte oda
a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség zsűrije. (Juhász Erzsébet: Ha-
tárregény, Csernik Emese illusztrációival, műszaki szerkesztő: Csernik Előd)

Tolnai Ottó képzőművészeti írásai Domonkos István verseskötete
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továbbá a bajai-szabadkai Telcs Ede szobrász- és
éremművészről (Baranyi Anna: Telcs Ede éremmű-
vészete) adtunk ki kötetet. Emellett a kortársak
ismertetése is szerepel kiadói terveinkben.
Előkészületben van Nemes Fekete Edit kerámia-
művészt méltató kismonográfiánk, és a fiatal sza-
badkai festőművészt, Ricz Gézát bemutatni kívánó
könyvünk is. Itt kell megemlítenem azt is, hogy
korábban kismonográfiáink bevezető tanulmányát
írók és irodalomtörténészek írták, újabban viszont
ezt a feladatot művészettörténészekre bízzuk.
Sorozatunk szerkesztője jelenleg Ninkov K. Olga,
grafikai szerkesztője pedig Szalma Viktória.
– A Forum Könyvkiadó külön figyelmet fordított
mindig a könyvek művészi megjelenésére is.
A korábbi kiadványok tervezői, műszaki szerkesztői
és illusztrátorai (például Illés Lajos, Kapitány László,
Maurits Ferenc, Tomcsányi László, Csernik Attila,
Léphaft Pál,  Penovác Endre) számos elismerésben
részesültek. Ma a fiatal vajdasági grafikusok nem-
zedéke is lehetőséghez jut a könyvek illusztrálása-
kor. A díjak természetesen most sem maradnak el.
– Fontos számunkra az, hogy küllemében is érté-
kes, szép kiadványokat jelentessünk meg. A könyvre
mint műtárgyra tekintünk. Továbbra is számítunk
az idősebb nemzedékre, de természetesen a fiatal
illusztrátorainkra is gondolunk. Oláh Dóri és Davor
Gromilović köteit már említettem, mindkét kiadványt
a Symposion Kiadóval közösen adtuk ki, és a Ricz-
kötet is közös kiadásban készül. Oláh Dóri egyéb-
ként ezzel a könyvével elnyerte a 2016. év legszebb
művészeti könyvéért járó díját. Kiemelném a Híd
Kör Art elnevezésű fiatal képzőművészeket tömörítő
csoportosulást is, melynek tagjai az irodalmi művek-
hez készült könyvillusztrációik bemutatását például
kiállítások szervezésével kapcsolják össze. Az eddi-
giekben Bicskei Anikó, Munjin Andrea, Újházi
Adrienn, Szenti Lilla, Vass Szabolcs, Varga Valentin,
Pesti Emma, Klájó Adrián illusztrált egy-egy könyvün -
ket, és remélem, hamarosan a többiek is sorra
kerülnek. Nem kis büszkeséggel kell megemlítenem,
hogy az elmúlt években a Vajdasági Szép Magyar
Könyv-pályázaton kiadványaink szinte minden kate-
góriában díjazottak voltak. Presztízskérdés számunk-
ra, hogy minél szebb könyvet tegyünk le az asztalra,

olyan kiadványokat, melyek megállják a helyüket
akár egy magyarországi, akár egy belgrádi könyvki-
állítás megmérettetésében is.
– A Kiadó elsősorban a vajdasági magyar, valamint
a szerb, illetve délszláv kultúra közvetítését tartja
feladatának. A hagyományos és kortárs szerb kép-
zőművészet mennyire van jelen a Forum-kiadvá-
nyokban?
– Nem annyira jellemző, hogy a Forum szerb kép-
zőművészekről jelentet meg könyveket, bár erre is
volt példa (Milovoj Nikolajevićről jelent meg kis-
monográfia), de itt ismételten megemlíteném Bela
Duranci művészettörténész nevét, aki nemcsak
a Kiadóhoz, de a magyar képzőművészethez is
szervesen kötődik. Előkészületben van Tolnai Ottó
délszláv képzőművészekkel foglalkozó esszéinek
szerb nyelvű kiadása, melyet Vickó Árpád fordítá-
sában szándékozunk kiadni.
– A magyarországi (netán felvidéki vagy erdélyi)
érdeklődők hogyan juthatnak hozzá ezekhez a kép-
zőművészeti kiadványokhoz, egyáltalán a Forum-
könyvekhez?

Maurits Ferenc „fényversei" utazásairól
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Lazukics Anna
fotóalbuma

Monográfia
a Csurgói

Művésztelepről

Davor Gromilović 
képzőművészeti albuma
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– Mivel a határon nehéz átjuttatni a könyveket, min-
denkinek az internetet tudom ajánlani. Eljutnak ugyan
könyveink Magyarországra, de sokszor nehézkés
egy-egy könyv beszerzése. A www.forumliber.rs/kony -
vesboltok linkre kattintva az érdeklődők tájékozód-
hatnak a magyarországi könyvvásárlási, illetve elekt-
ronikus könyvrendelési lehetőségekről. E-könyvek
formájában is elérhetők egyes publikációink
a www.ekonyv.hu oldalon. Az Ünnepi Könyvhéten
és a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is folya-
matosan jelen vagyunk, természetesen itt is megvá-
sárolhatók kiadványaink.
– Melyek a Forum ez évi kiadói tervei, milyen kép-
zőművészeti kiadványokra számíthatunk?
– Ahogy említettem, folytatjuk kismonográfia soro-
zatunkat, ezenkívül külön monográfiát szeretnénk
megjelentetni a Forum képzőművészeiről, illuszt-
rátorairól. Tervben van Dormán László jazz-fotóinak,
azután Vass Szabolcs Rokon Ilonka-sorozatának
kiadása is. A Híd januári száma Benes Józsefnek
állít emléket. A folyóirat egyébként rendszeresen
közöl kortárs képzőművészettel foglakozó írásokat,
ugyanakkor fiatal képzőművészek illusztrációit is
mellékeli.
– Köszönöm a beszélgetést.

Újvidék, 2018. III. 19.

A Kanizsai Írótábor képes krónikája Baranyi Anna monográfiája

Oláh Dóri vizuális naplója
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