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míga20.századhazaiépítészetétkutatószerzők2 értékesforrásanyagkénttartjákszá-
mon,művészettörténetiirodalmunkbanaForumezideigkevésteretkapott.mégnehe-
zebbenérthetőez,hafelidézzükmariánvárossszavait,kiszerintaszóbanforgólap
„azegyetlenolyanszlovákiaiszakmaifolyóiratvolt,melyakorszintjénközelítettemeg
amodernművészetet” (váross1960).műtörténészeinkelsősorbanaForummagastar-
talmi színvonalátméltatták, azonban e kétségtelenül találó jellemzésen kívül ritkán
léptektovább.

amostanáigmegjelent legátfogóbbösszegzésnekalaprólésalapítójárólkubička
kucseraklára1996-banközölttanulmányatekinthető (kubičkakucsera1996).annak
ellenére, hogy szerkesztőin keresztül szoros kapcsolatban állt a Pozsonyiművészeti
egylettel,aszervezettörténetét ismertetőkötetbenaForumnakcsupánmásféloldal
jutott. (l. Francová–Grajciarová–Herucová2006) Ivamojžišovámegemlíti apozsonyi
művészetimesterségek iskolájával (Školaumeleckých remesiel) foglalkozószövegei-
ben(mojžišová1990),problematikájátpedigHushegyiGáborisérintetteakétháború
közöttiszlovákiaimagyarkulturáliséletjelenségeitvizsgálóírásaiban(Hushegyi2005).

aszakirodalombantapasztalhatóhiányosságokígyszükségessétettékaforráshoz
valóvisszatérést.miutánáttekintéstnyertünka folyóirat tematikaiskálájáról, lehető-
ségünk nyíltmeghatározni azokat a pontokat,melyekre tanulmányunk épült. ennek
elsőrészébenösszefoglaljukaForumműködésévelkapcsolatostényeket.atovábbiak-
banazokraacikkekre,tanulmányokraésesszékreösszpontosítunk,melyekbőlkövet-
keztethetünkalapszerzőinekakoráltalánoséshazaiművészetérőlalkotottnézeteire.
mivelaForumamúltszázadkritikus30-aséveibenjelentmeg,egyebekközöttaztis
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1. a tanulmány a szerző 2007-ben, a pozsonyi Comenius egyetem Bölcsészettudományi
karánakművészettörténetTanszékénírtszemináriumimunkájából indulki.szlováknyel-
venelőszöranemzetiGalériaévkönyvébenjelentmeg;vö.Buday2009.

2. H.moravčíkováésm.dullaanémetkultúrközegheztartozóépítészekkulcsfontosságúlap-
jakénttartjákszámonaForumot.l.moravčíková–dulla1997.



3. szőnyi életútjához és munkásságához legújabban l. vancová 2010. szőnyi és wimmer
együttműködésétevaBoreckáérintettetanulmányaiban;l.Borecká2006.,Borecká2010.

4. wimmer 1918 előtti szakmai tevékenységét szakdolgozatban igyekeztem összegezni, l.
Buday2008,91–93p.

5. annakellenére,hogyaz1931-benalapított„akadémia”tagságacsakmagyarnemzetiségű
művészekbőlállt,korábanparadoxmódonazegyetlen,egészszlovákiátfelölelőszakmai
szervezetként működött. a társaságon belüli művészeti csoportosulások közötti párbe-
szédhiányrólBrogyányikálmánisemlítésttesz(Brogyányi1931a).

vizsgáljuk,mikéntreagáltazévtizedpolitikaiturbulenciáiraésmilyenvisszhangjavolt
oldalainakoreseményeinek.

1931–1938

szőnyiendre1931-benindítottaútjánakaForumot.awinterthuripolitechnikumabszol-
venseavilágháborúutániPozsonybanFranzwimmerrelközösenépítészetiirodátnyi-
tott.3 wimmer,aköztekintélynekörvendő,osztrákszármazásúkereskedőcsaládsarja
szőnyihez hasonlóan német kultúrterületen végezte főiskolai tanulmányait. szakmai
pályafutásának kezdetei münchenhez kötötték, ugyanakkor intenzív kapcsolatokat
ápoltszülővárosával.4

az újabban a hagyományos modern képviselőiként számon tartott műépítészek
Pozsonykultúrájánakrendkívültevékenyszemélyiségeiközétartoztak(Borecká2006).
aktivitásaikelsősorbananémetésmagyaralkotókattömörítőkunstvereinhozfűződ-
tek,aholvezetőfunkciókattöltöttekbe.szőnyiékkáptalanutcaiházanemcsakaközös
vállalkozásnak,hanemalapszerkesztőségénekishelyetbiztosított.atörténelmikör-
nyezettelpéldásösszhangbanlévőépületavárosintellektuáliséleténekegyikjelképes
bástyájalett.

azalapító(k)külföldönszerzetttapasztalataiérezhetőenformáltákaForumjellegét.
alcímében „művészeti, építészeti és lakberendezési” lapként, majd 1937-től „építé-
szeti,szabad-és iparművészeti” folyóiratként jellemezteönmagát.Tartalmáttekintve
azonbanazelsőévfolyamtólkezdveátlépteaszűkszakmaikeretet,ésakultúraálta-
lánosszemléjévévált.ennekafolyamatnakaktívrészeseivoltakamagyar,németés
szlováképítészek,képzőművészek,teoretikusokéspublicisták.elsőhazaiperiodikum-
kéntaForumnaksikerülthosszabbidőreáthidalniaahelyiművészetikultúráraakkori-
banjellemzőnemzetiségiésregionálisfelaprózottságot.szerkesztőifeladatultűztékki
ama nemzetek szellemi életének támogatását, melyek az új csehszlovák államban
kisebbségisorbakerültek.ekisebbségeksorsábanakorábbiközpontokhoz,Bécshez
ésBudapesthezvalókötődésmegszakadásabizonyosstagnálástidézettelő(rusinová
2000).ennekellenérealapbanközöltekbennemkerültelőtérbea„letűntvilág”iránti
nosztalgia.ellenkezőleg:világosanszólaltmegbennükazazigyekezet,hogyanémet/
magyarszellemikincsacsehszlovákkultúra integráns tényezőjévéváljon.a folyóirat
azonosértékűteretbiztosította„szlovenszkói”művészekrészérenemzetiségükrevaló
tekintetnélkül,ésrendszeresfigyelemmelkísérteaszlovákképzőművészet1918utáni
fejlődését.
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6. színvonalátbizonyítja,hogyacsehszlovákállamanagykövetségeiszámáramegrendelte(l.
kubičkakucsera1996,147p.)

7. Forum,5.évf.(1935),cím,szerzőésoldalszámnélkül
8. ebben az időben két szlovák nyelvű építészeti folyóirat is alakult (vö. kubička kucsera

1996,147p.)
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aForumakezdetekbenapozsonyiművészegyletsazazonbelülalakultszlovensz-
kói uttörőművészek csoportjának nem hivatalos lapjaként működött. később több
szakmaiszervezettámogatásátissikerültelnyernie.ezekközöttvoltaCsehszlovákiai
magyar Tudományos, Irodalmi és művészeti Társaság (az ún. masaryk-akadémia)5

művészeti szekciója, a brünni székhelyű morvaországi művészeti egylet (mährische
kunstverein),aCsehszlovákiainémetépítészekszövetsége(Gemeinschaftdeutscher
architekteninderčsr)ésaprágaisecession.Bevételeinekfőhányadátépítészetiiro-
dák,illetvevállalatokhirdetéseiésreklámjaiképezték(ezekgrafikaiéstipográfiaimeg-
oldásaiakáregykülöntanulmányalapjaitképezhetnék).

TársszerkesztőibázisánakkiterjesztésévelaForumcsakhamarmeghaladtalokális
jelentőségét,ésközép-európaiszintenisszámontartottszaklappálépettelő.6 azálta-
lanyújtott témákbővülésévelkaraktere is fokozatosanváltozott.azépítészeticikkek
dominanciájamellettmindinkábbhelyetkaptakaművészeti,kulturálisjellegűírások.
errőlazútróltanúskodnakaz1935-ösévetzárósorok:„egyszellemiegyüttműködés
ésmegismerésformájátpróbáltukkiezzelafolyóirattalsmunkánknak,fáradozásunk-
nak,önzetlenésönállóelhelyezkedésünknekmegvanimmáramagajutalmais.aza
közép-európairokonszenvez,melylapunkmindenmegnyilvánulásátajövőjeleként,az
együttműködésmegvalósulásakéntfogadja.acsehszlovákiaimagyarkisebbségmun-
katerületérőlindultunkkitervekbenésszemélyekszerintis,smaelmondhatjuk,hogy
aképzőművészet ismertetésesegyújeurópaihumanizmusnevébenvaló fennenlo-
bogtatása e balsorsú napokban nemmagánügy többé. egyre sűrűsödik, gyarapszik
körülöttünkatényekésajelekbiztosserege,melyekmindinkábbaztmutatják,hogy
ezenazútonhaladni[...]amifeladatunk...”7

Háromnyelvűfolyóirat?

azeredetigondolat,melyszerintaForumháromnyelvűszakmaisajtótermékkéntjelent
volnameg,nemvált valósággá.aszlováknyelvazelsőévadbancsekélymértékben
szerepelt, 1932-től kezdve pedig már hiányoztak a szlovák cikkek és hirdetések.8

dominánsnyelvkéntanémetésmelletteamagyarérvényesült.arányukviszonylagki-
egyensúlyozottvolt,akésőbbiekbenetérenisváltozottahelyzet.mígazelsőkétévfo-
lyamalapvető,azépítészetrekoncentrálócikkeinémetülíródtak,amagyarnyelvrövi-
debb írásokban (recenziók,művészportrékstb.)kapotthelyet.1933-bana lapban–
igaz,nemkövetkezetesen–elkülönültanémetésamagyarblokk,ezekháromévvel
későbbmárönállósultak.azutolsó,1938.évfolyamcsaknémetnyelvenkerültazolva-
sókhoz.amintaztaharmadikévfolyambevezetőjébőlmegtudhatjuk,avégbementvál-
tozásokokaiigensajátosakvoltak:„elzárkózásvolna,hacsakmagyarnyelvenjelenne
megaForum,elzárkózás,önkényeskevéssel-beérés,egyl’artpourl’artszerűkultúr-
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9. Bevezetésképen.Forum, 3.évf.(1933),239p.
10. uo.arövidéletűhazaipróbálkozásokszintjénmaradtaPressburger Bildende Kunst (csu-

pánkétszámajelentmeg1920-ban)ésakomáromikezdeményezésű,csaknemismeret-
lenA Szép,melyegyetlenkiadás(1923)utánszűntmeg.atémáhozbővebbenl.Hushegyi
1999.

11. uo.
12. aktivitásaiafényképelméletteréncsakaközelmúltbanváltakaszakmaiméltatásésfel-

dolgozás tárgyává. ezzel összefüggésben, vö. albertini 1998. Brogyányi kultúrszervezői
tevékenységének korai, szalatnaitól származó értékelésétmár 1932-ben jelentettemeg
lapunk,l.szalatnai1932b.;azíráselsősorbanBrogyányikönyvénekrecenziója.

dokumentum,melynekeltartásáramaméggyöngeennekazországrésznekamagyar-
sága.”9Haalappiacképeskívántmaradni,létrehozóinakkompromisszumokatkellett
tenniük,mivel: „Tizenöt esztendőóta számtalannekilendülést, ami a szellemiekben
történt, törvényszerűenszéjjeltörtaszervezetlenségésötletszerűség,melyalólmin-
denesztendőbenkihullottagazdaságialap.”10

aszakmaihavilaptehátkétfajtaküldetéstteljesítettaszűkebbrégióésa„nagyvi-
lág”irányábaegyaránt.azutóbbieszközea„közép-európaieszperantó”,anémetlett.
„így történt,hogyazújépítészet lapjából:művészeti folyóirat lett,aForum,shogya
német-nyelvűségvállalásávalkultúrakicserélődésiszerepetkapott.”11amagyarcikkek
zömeasajátosanhelyikérdésekreirányult,evvelpárhuzamosanteretengedveakép-
zőművészetinevelés,műgyűjtéséskereskedelemtémáinakis.leegyszerűsítve:míga
németnyelvún.külsőhasználatban,amagyararegionálisproblémáktárgyalásában
érvényesülhetett.

aForumbanakorelismertkülföldiéshazaiszaktekintélyeineksoraközölteműveit;
a magyar nevek közül emeljük ki Brogyányi kálmánét, kállai ernőét és szalatnai
rezsőét. Brogyányi még művészettörténet-hallgatóként kezdte együttműködését a
folyóirattal.a30-asévek folyamánakortársszlovákpiktúra,a fotóművészet,művé-
szettörténetésazesztétikakérdéseifoglalkoztatták.Fotóelméleti,amoholy-nagyáltal
prezentált nézetekben gyökerezőmunkásságaegyedülálló amagyar kontextusban.12

BrogyányinakaForumbanközzétettlegjelentősebbírásaanégypluszegyrészbőlálló,
A fotográfia útja / Der Weg der Fotografie címetviselőesszésorozat1932-ből,melyben
megkíséreltekijelölniazújműfajhelyét,feladataitésviszonyátakortársábrázolómű-
vészetekhez,elsődlegesenafestészethez.kállaiernő,akonstruktivizmusnemzetközi-
legelismertteoretikusa,aBauhausfolyóiratánaktársalapítója1932–1938közöttpub-
likáltapozsonyilapban;említsükmegaMűvészet és film c.többrészestanulmányát.
kállai kapcsolatai városunkkal – egybevetvemás, a Bauhauson belülműködő vagy
annak vonzásköréhez tartozó személyiségekkel – nagyon intenzívek voltak. a
ForumbanmegjelentetettcikkeinekmargójáraIvamojžišovámegjegyzi:„Hamanapság
kállai korai írásait akonstruktivizmusról forrásokkéntkezeljük,aForum számára írt
cikkeikritikuselmélkedések,melyekteljesösszhangbanállnaka30-asévekszellemi-
ségével.” (mojžišová1990,49.p.)abaloldallalnyíltanszimpatizáló író,publicistaés
pedagógusszalatnairezsőkiállításiismertetőkkel,könyvbírálatokkal,képzőművésze-
tiésaműemlékvédelmetismegcélzóesszékkelgazdagítottaalaptartalmát.külföldi
munkatársaihoztartozottazakkorBudapestentanulóvasslászló,abécsiművészet-

54 Buday Péter
Fó

r
u

m
Tá

rs
ad

al
om

tu
do

m
án

yi
 S

ze
m

le
, 

XI
V
. 

év
fo

ly
am

  
2

0
1

2
/1

, 
S

om
or

ja



a Forum mint a két világháború közötti társadalom és kultúra dokumentuma 55

történészprofesszorFritzGrossmann,andreassteinerBrünnből,elisabethm.Hajósés
Freen C. valentien németországból. a Forum természetesen egyéb, hozzá hasonló
európai periodikából is átvett szövegeket. az írások összetételére és témáira nézve
rendkívülszínesképetmutatottszőnyiékműve.érintettékazarchitektúrátésaforma-
tervezést,akortársésrégiművészetet, filmet, fotót, irodalmat,színházat...nemhiá-
nyozhattakbelőleperszeakiállításokéselőadásokértesítői,kritikái,azaktuálisszak-
sajtóáttekintésesapályázatihirdetményeksem.

azépítészetmintelsőszámútéma

mintfentebbemlítettük,akisebbségikultúráravalóösszpontosításaForumegyedül-
álló vonását alkotta, az építészeti problematika azonbanmindvégig tartalmimagját
képezte.emlékezzünkarraatényre,hogyalapítóiépítészekvoltak,stámogatóiistúl-
nyomórészbeneztaszakmátképviselték.azadotttémánbelültöbbterületésrész-
letkérdéskörvonalazódikki.alapfigyelemmelkísérteaPozsonybanésazországban
épülő modern architektúra példáit; monotematikus kiadásokban foglalkozott egyes
épülettípusokkal(bankok,fürdőépületek,krematóriumokstb.)vagyazolyanvárosok-
kal, melyekben kiemelkedő funkcionalista alkotások jöttek létre (zsolna, Pöstyén,
Trencsénteplic);végül–denemutolsósorban–ismertettealegújabb,európábanés
észak-amerikában elért szakmai eredményeket. Önálló fejezetként vehetők a
Forumnakaz1937-espárizsivilágkiállításnakszenteltkülönkiadásai.

a30-asévekprogresszívirányzatát,afunkcionalizmustmint„újstílust,újépítésze-
tet” folyóiratunk is előnyben részesítette. nem csoda: a csehszlovák alkotók világvi-
szonylatbaniskimagaslóművekkeljárultakhozzáamodernmozgalomtérhódításához.
aForumbanmindenekelőtt azépítészet szociális szerepekerült előtérbe.eszerint a
funkcionalistaarchitektúraaszélestársadalmirétegekvalósszükségleteibőlindulki,
ezekhezidomulazépületformájaésfunkciója.azesztétikaihatásakétösszetevőfel-
építményekéntjelenikmeg.

agazdaságiválságéveibenmindinkábbégetőbbéváltazalacsonyabbtársadalmi
csoportokésmunkanélkülieklakáskérdése.azadottproblémátérintettékkarelTeige
A legkisebb lakásról és Miljutin Szocgorod című könyveinek értékelései. elsőrangú
európaiépítészek(pl.aBauhaus-alapítówalterGropius)olcsólakásterveitisleközölte
aForum.ugyanakkormegvalósultpéldákonmutattabeaszociális-építészeti teóriák
életbeléptetését (weinwurmFrigyes–vécsei Ignác:„novádoba” lakóházak,Pozsony).
nyugati szakemberekés közép-európai kollégáik a lakáskérdésenyhítésére irányuló
törekvéseikbenszovjet-oroszországramintkövetendőpéldaképretekintettek.azorosz
építészettervszerűsége,melyélesellentétbenálltakapitalistavároskép„anarchizmu-
sával”,nemcsakapolitikaibaloldalszimpatizánsairahatott.aszovjetépítőművészet
mintaszerűenalkalmazkodottatársadalmifeladatokhozéskövetelményekhez,persze,
propagandaküldetésétsemlehetettlebecsülni.azavantgárdlegjobbhagyományaiból
táplálkozott,selfogadtatásábanközrejátszottazatényis,hogyavoltBauhaus-igazga-
tóHannesmeyermoszkvábanfolytattapályáját.1934körülazonbanmárérezhetőaz
idealizált szovjet-orosz képből való feleszmélés. ennek okait az orosz építészet neo-
klasszicistairányváltásában,amoderngondolkodásúalkotókkirekesztésében,ill.isko-
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13. kéthetesutakrólvoltszó,melyekprogramjában–avilágkiállításlátogatásamellett–apári-
zsi műemlékekmegtekintése is szerepelt. érdekességképpen: egy kirándulás ára 1180
csehszlovákkoronavolt;l.Forum, 7.évf.(1937),6.p.

laipozícióikmegszüntetésébenkelllátnunk(vö.szalatnai1933b).azadotteseménye-
ketérintőhazaikritikahangnemeekkormégmeglepőenóvatosvolt.

1937-benaForumkétkülönszámbanismertetteapárizsivilágkiállítást(l.Brogyányi
1937c). a legnagyobb visszhangot a három európai diktatúra, németország,
olaszországésoroszországpavilonjaiváltottákki.közülükazolaszképviseletnyerte
ela legtöbbegyértelműenpozitívértékelést,mivelazolaszművészetre jellemzőele-
ganciávalésarányérzékkellettmegalkotva.aszovjet-oroszpavilonmonumentális,szo-
bortalapzatkéntható(ésvégülisakkéntfunkcionáló)külsejecsaknemfigyelmenkívül
maradt,ellenbenabelsőtérrel,melyetakonstruktivizmuselveitkövetvealakítottákki.
németországpavilonjamindenszempontbólnegatívfogadtatásbanrészesült,lélekte-
len monumentalitása miatt. az első benyomáson nem enyhítettek a német ipar itt
bemutatottkiválószínvonalútermékeisem.atovábbiakbanfelsoroltországokkiállítá-
si „házai” a nemzetközimodern stílusában épültek. említésreméltónak tartották a
franciapavilont,fából,gipszbőlésüvegbőlformált,esztétikailaghatásosrészleteivel.a
historizálómagyarház„semmitmondótörténelemmelteli”enteriőrearánylagéleskri-
tikatárgyáválett.afolyóiratszerkesztőségekétutatisszervezettakiállításhelyszíné-
re,melyekFritzGrossmannszakmaivezetésévelvalósultakmeg.13

lapunkazépítészetenkívülkitértabelsőterekalakítására,abútortervezésreis.Itt
általábankétpólust lehetettelkülöníteni. akonzervatívabb tervezőkahagyományos
anyaghasználatmelletttömörformájú,dekoratívrészletektőlsemmentesdarabokkal
képviseltékmagukat.amásikirányzatotahajlítottacélcsőbőlkészültelegánsgarnitú-
rák jellemezték. Pozsony konzervatív beállítottságú környezetében a megrendelők
kompromisszumos,a letűnőhistorizmusésamodernhatáránmozgómegoldásokat
részesítettekelőnyben.

aForumprogramszerűen figyelteazépítészet legújabb irányait,demás lapokkal
ellentétbennemképviseltelutasítóálláspontotarégiművészetésazépítettörökség
kérdésében. sőt, az ebbe a témakörbe sorolható írások száma idővel egyre bővült.
szerzőikközötttaláljukHanssedlmayert,weydeGizellát,Günthernémayererzsébetet
vagyBaloghJolánt.Tanulmányaiknagyrészeközép-európaiésszlovákiaiközépkoriés
barokkművészetreirányult.

egyébképzőművészetizsánerek.akorideálisművészeténekdefiniálása

Festészet,szobrászat,deanemábrázolóműfajokisegyaránthelyetkaptakalapolda-
lain.nemegyesszé(gondoljunkittamáremlítettBrogyányiéravagykállaiéra)vizsgál-
ta a hagyományos és az újnak számító diszciplínák kölcsönhatásának lehetőségeit.
különösmódonaForumhozzáállásaazépítészethezazegyik,aképzőművészetheza
másikoldaloneltérőképetmutat.Haazarchitektúrábanafunkcionalizmus/nemzet-
közimodernpozícióitvédte,afestészetben(érezhetőbben)aneoklasszicizmus,illetve
aklasszicizálómodernoldalánállt.Tény,hogyazavantgárdtólbizonyostávolságottar-
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14. diekunstimneuendeutschland.Forum,3.évf.(1933),215–219p.
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tott.ennekokaitakorszélesebbtörténetikontextusánkívülaz„izmusok”újítóenergi-
ájánakkimerülésébenkellkeresnünk.nemcsakazalkotóművészet,aművészetelmé-
let,historiográfiaésazesztétikaiskrízistéltáta30-asévekben(Brogyányi1932).a
cikkekelemzésealapjánmegkíséreljükmeghatározni,milyenekvoltakaForummun-
katársainakelképzeléseiakorideálisművészetéről.

nemcsakazépítészetnekkellettatársadalmiviszonyokatfigyelembevéve„szolgál-
nia”,aképzőművészetnekisszükségevoltgyakorlatiküldetésre.egyértelművoltazöncé-
lú művészet elutasítása. a Forum – mint már rámutattunk – tartózkodó álláspontra
helyezkedettaháborúelőttiavantgárdot illetően.elismerteugyanhozadékát,másrészt
viszontazelőző,negatívanértékelttársadalmirendszertermékétláttabenne.létezése
a régi világ fennmaradásától függött. adadaizmuseleveantiművészet, azabsztrakció
„használhatatlan”volt(Brogyányi1935a).állítólagosformalizmusukmiattakonstruktív
irányzatokatsemkerülteelakritika.akorabeliklasszicizáló iránypreferálásaazonban
nemjelentettakadálytajövőművészetérőlvalóelmélkedéseknek.azideálisképzőmű-
vészetialkotáshatásábannagyvonalú, letisztultésmentesakispolgáriszentimentaliz-
mustól.nevel,tehátpraktikusfeladatotteljesít:„azújművészetkiindulópontjacsakisa
tömeg,veleegyüttakollektívrendlehet,melybenazindividualizmusatömegérzéséből
ésakaratbólalkotvaatömeghezszól.”(szalatnai1935b)nemmeglepő,hogyenézetek
rokonszenveztekkassákéskörénekaktivizmusával(kassák1916).

apolitikavisszhangjaafolyóiratban

Bevezetésképenakövetkezősorokhozvázoljukfelrövidena„Foruméveinek”legfon-
tosabbtörténéseit.a lapbanközölt írásokérzékenyentükröztékakoreseményeinek
hatásátésaszerzők(többnyire)balfeléfordulópolitikainézeteit.

mígamúltszázad20-aséveitaháborúutánikonszolidációésbizonyosoptimizmus
jellemezte,azaztkövetőévtizedbenmindinkábbeluralkodikegyfajtaszkepszisésbefe-
léfordulás.a30-asévekkezdetéreagazdaságivilágválságnyomtarásúlyospecsétjét,
előidézveegysortragikusfordulatot.következményeiheztartozottanémettöbbpárti
rendszerfelváltásaegydiktatórikusrezsimmel.Tudjuk,milyenaggasztóhelyzetalakult
ígykiCsehszlovákiáranézve.kikényszerítettszéthullásáigazonbanazállammenedé-
ketnyújtottazoknakanémetalkotóknak,akikeszmeivagy fajiokoknál fogvaváltak
üldözöttekéaBirodalomban.aForumvégeszorosanösszefüggöttannakazországnak
hanyatlásával,melyalkalmasfeltételeketnyújtottműködéséhez,bárközvetlenülnem
segítette.„kisértő,veszejtőórákamostaniak,ésörvénylőszakadékszélénjárunk”–
jegyeztemegsoraibanvasslászló(vass1932),reagálvaígyaművésziszabadságkor-
látozásánakegyregyakoribbeseteireeurópában.afolyóiratanácikultúrpolitikaelső
intézkedéseitfeszültfigyelemkísérte.már1933-ban,tehátarendszerszínrelépésének
évébena Forum feltette a kérdést, vajonmilyen lesz a új német politika viszonyaa
művészethez.Hontielekegytörzsiésfajikövetelésekenalapulóművészetlétrejöttét
feltétetelezte (Honti 1933). egymagát kritikusként aláíró szerző az entartete kunst
jelenségénektükrébenelemezteazállítólagoskultúrbolsevizmustnémetországban.14
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15. F.k.:FreieBahnderdeutschenkunst.Forum, 7.évf.(1937),216–217p.
16. Újesztendőelébe.Forum, 2.évf.(1932),1p.;Bevezetésképen.Forum,3.évf.(1933),249p.
17. evéleménnyelelőszöregykiállításmargójáraírtcikkbentalálkozunk;l.Brogyányi1931b.a

szerzőismételtenhangoztatjakésőbbiírásaibanis;vö.Brogyányi1937a.

egynégyévvelkésőbbmegjelenőcikk15 márcsakszárazonleszögezi,hogy„amodern
művészetamainémetországbanhalott”.1936-banaHarmadikBirodalombanbetil-
tottákaműkritikát.errealépésreHeinrichvonkrálikírásánakközlésévelválaszolta
Forum (králik 1937). Felháborodást váltott ki az elfajzottművészet kiállítása, ennek
Tilkovszky Béla a német expresszionizmust védő soraiban adott hangot. Tilkovszky
sajátszavaiszerint ráakartmutatniaz irányzathelyéreés jelentőségéreazeurópai
művészetben,még„mielőttalkotásaielégnéneknapjainktúlfűtöttpolitikaiidegzetének
máglyáin”(Tilkovszky1937).Gondoljunkperszearrais,hogyazexpresszionizmusnem
tartozottaForumbankülönösengyakranemlítettirányzatokközé.komolycsapásként
érteanémetiparművészetioktatástazeurópa-szertepéldakéntfellépőBauhausbezá-
rása.apozsonyilaptermészetesencsatlakozottakritikusokhoz(szalatnai1931).más
Csehszlovákiábanélőnemzetiségek szempontjából is kulcsfontosságú volt anémet-
kérdés:kétévvelamünchenidöntéselőttszalatnaiarrafigyelmeztetett,hogyakisebb-
ségeknekfelkellismerniük(ésértékelniükkell)acsehszlovákállamáltalnyújtottsza-
badságotsabennerejlő,fejlődésükszámárarendkívülipotenciát(szalatnai1936).

aForummunkatársaihozközelálltakakorértelmiségiköreibenáltalánosanelter-
jedt szocialista eszmék. ezek kifejezést nyertek a társadalmi tényezők hangsúlyos
kiemelésében,mindazépítészet,mindaképzőművészetterületén:aművészetkollek-
tív,aközösségethivatottszolgálniésnevelni.ebbenafolyamatbanakartúttörősze-
repre pályázni a Forum gárdája, amint azt azok amanifesztum jellegű kijelentések
tanúsítják,melyekmaiszemmelnézveazutópiahatáraitsúrolták:„Fölnyitottukakor
kapuitésnyitvatartjukáldozatosan,hittel,mertérezzükanevelésfontosságát,mert
mindannyianújépítőkakarunk lenni.”;„zászlónkonegyrevilágosabbbetűkkelolvas-
ható,hogyakezdeményezőszellemiembertípusalázatosteremtőiésöntudatoshirde-
tőivagyunk.”16

aszocializmusazonbannemvoltilyenegyértelműenfelkarolva.aszocialistaművé-
szetkapcsánazanézetalakultki,hogyannakkikristályosodásahosszútávúfolyamat
ésegyelőrecsakazidealistaelképzelésekkategóriájábatartozik.aggodalmakmerül-
tekfelafelőlis,vajonazatársadalmiosztály,melyennekaművészetnekhordozójalett
volna,képes-eaztbefogadni,illetveteremteni(szalatnai1933a).Brogyányiszkeptikus
maradt:véleményeszerintcsakegyújeszmékkel,renddelésfegyelemmelbírótársa-
dalomleszképesazújművészetmegalapozására.17

a Forum és a modern szlovák képzőművészet, a szlovák specifikum
megnevezése

kezdeteitől fogvaa lapkülönös figyelmetszentelta szlovákképzőművészetháborút
követőfejlődésének.eztazutatafestészetenkeresztül lehetetta legkézenfoghatób-
banértékelni.aszobrászatnakezzelszembenkorlátozotttérjutott,melytöbbnyireaz
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egyesalkotókkiállításokonvalórészvételénekemlítésébenmerültki.Terjedelmesebb
szobrászportrékkal csak a művészegyletben aktív mesterek (rigele, murmann,
Fleischmann)esetébentalálkozhatunk.

amodern szlovák festészet 1918 után indult önálló útjára. sajátos, világháború
előtti(szlovák)nemzetivagynemzetikarakterrelrendelkezőművészetrőlnembeszél-
hetünk. ebben egyetértés uralkodott a témával foglalkozó szerzők (Brogyányi,
szalatnai)ésamegszólítottszlovákalkotókközött.ugyanakkorazonosnézetetképvi-
seltekabbanis,hogyahazaifestészetközelkétévtizedalattlátványosfejlődésttud-
hatott maga után, mely kimagasló tehetségeket is generált. leggyakrabban Benka,
Bazovský,Fulla,Galandaéssokolnevekerültszóba.értékelésükviszonylagállandó-
sult képet mutatott. Benkáé lett az alapító nimbusza; követőjének, miloš a.
Bazovskýnak sikerült kilépnie mestere árnyékából és több tekintetben (kompozíció,
színvilág) felülmúlni annakművészetét. ľudovít Fulla–mikulášGalandával együtt–
jutottalegközelebbakorabeliavantgárdáramlatokhoz.kolomansokolszociálistema-
tikájúműveinekexpresszívstílusavilágosanelkülönítetteőtazelőzőalkotóktól.afel-
soroltművészekmunkáitazonbankritikusszemmelisnézték:Benkaképeitúlságosan
dekoratívanhatottak,a festőnépszerűségepedignegatívanbefolyásoltaa fiatalabb
szlovákpiktorokat(Brogyányi1937b).nohaBazovskýműveitúlnyomóanpozitívreak-
ciókatváltottakki,kifogásolástárgyalettazalkotókötöttségeafolklorisztikuszsáner-
re.Túlóvatosvolttémáinakkiválasztásábanésfestőikvalitásainakkidomborításában
(szalatnai1932a).Fullajellemzésehasonló.„ízig-vérig”festő,deősemtudottelsza-
kadni a népi tárgykörtől. a szlovák festészetben (persze leegyszerűsítve) két „párt”
különültelBenkávalésBazovskývalazegyik,FullaésGalandakettősévelamásikolda-
lon.aharmadik„pártba”azolyanmesterekkerültek,mintFrantišekmalýésCyprián
majerník.Festményeiknekapárizsiművészet„felnememésztettmaradékain”alapuló
formalizmusalettaszokatlanulkeménykritikacélpontja(Brogyányi1933).

a Forumban közölt, a szlovákművészetre vonatkozó cikkek közös nevezőjévé a
hazai festészetsajátosvonásainakmegjelölése-keresésevált.etörekvésekközvetve
jelenvoltakamodernszlovákművészetettárgyalókönyvekértékeléseiben(szalatnai
1932b,szalatnai1935b),kiállításiismertetőkben,közvetlenülpedigaBrogyányiáltal
szervezettankétokbankaptakegyértelműformát.azegyikilyenankétvégénszervező-
jekénytelenvoltleszögezni,hogyaszlovákspecifikumkérdésétmégnemlehetkielé-
gítőmódonmegválaszolni. Hiányzott az ehhez szükséges időbeli távolság, az anyag
ismerete,ésazalkotókműveisemvoltakméglezárva(Brogyányi1936,10.p.).

milyennekláttatehátaForumakortársszlovákfestészetet?Főforrásaanépmű-
vészet volt. kimeríthetetlen kútfőként kezelték a folklórt,melynek témái elevenek s
képlékenyek,értelmezésükcsakazalkotótehetségénmúlott.ennekviszonttöbbvál-
tozata lehetett: giccsé fajulva a „szalonok kedves tartozékává” süllyedhetett, vagy
ellenkezőleg, eszközzé válhatott a művész hovatartozásának kiemelésére. ľudovít
Fullaésahozzáhasonlómesterekanemzetiésazavantgárdhatáránkerestékútjukat.
anépitematikaterjedéseösszefüggöttazújromantikusáramlattal.afolklórnemvolt
megbélyegezve „konzervatív” jelzővel, aktualitását tehát nem vonták kétségbe.
Feldolgozásaviszontújeszközöketigényelt.aszlovákspecifikumésaszlovákfestészet
jellegénekmeghatározásárakétankétisvállalkozott,kiegészítvemás,pragmatikusabb
kérdésekkel:milyenaszlovákművészetanyagihelyzete?milyenművészetiproblémák
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foglalkoztatjákjelenleg(azalkotót)?mitgondolasajátosszlovákfestészetlényegéről?
akifejtettvéleményeketháromcsoportbasoroltuk(Brogyányi1935b). azelsőhöztar-
tozóművészekmegvoltakgyőződvea„szlovákstílus”létezéséről.Tichykálmánszerint
a táj,aviselet,azépítészetésamúltolyanelemekethordoznakmagukban,melyek
lehetővéteszikasajátosanszlovákfestészetkialakulását.amásodikcsoportfeltéte-
lezte,hogyahazaipiktúraegyolyankorbanfoglétrejönni,melyszámáraélhetőfelté-
teleketbiztosít–ígyvélekedetttöbbekközöttreichenthalFerenc.weinerImreszerint
ehhez nélkülözhetetlenek amateriális adottságok. ugyanakkor felvettette azt a kér-
dést, vajonmiben rejlik pl. Bazovský „szlováksága / szlovenszkóisága”. a harmadik
csoport,melyhezweineriscsatlakozott,tagadtaahelyistílusegzisztenciáját.Harmos
károly importnak tartotta a kortárs szlovákművészetet. aművész lényegét szerinte
nemasziklákvagyavágésa tutajok formálják, legfeljebb ihletetnyújthatnakneki.
Jelenébenazonbannem látottkiforrottszlovákstílustésszlovák témákat (Brogyányi
1935b,335p.).

Brogyányikálmán, szalatnairezső és vladimírwagner a tájra és annak sajátos
kifejezéséremutatott rá, mint a szlovák festészet (egyik lehetséges) sajátosságára.
wagneratájjelképesértelmezésérőlírt–nézeteszerintnemazábrázolás,hanema
szimbolikuslátásmódvoltameghatározó(Brogyányi1936).szalatnaiahazaivalóság-
banvéltemegtalálniaszlovákművészektémáját.egyszubjektív,líraihangvételűposzt-
impresszionizmustkezdtekkialakítani.Céljukacsöndes,időtállóművészetlett(szalat-
nai1935a).

Befejezés

aForumkörülményeinkbenegyedülállópróbálkozástjelentettegyolyankulturálisperi-
odikaéletrehívására,melynemzetiségiésregionálisellentéteketfigyelmenkívülhagy-
vaegyesítettevolnaaművészetiéletet.rövid létesorándinamikus fejlődésenment
keresztül:tartalmánaksúlypontjaaszakmaitémárólakulturálisszféráratolódott,loká-
lisjellegétközép-európaiszintváltottafel.ezenalapultazanálunkaddigismeretlen,
magasszínvonal,melyet–jegyezzükmeg–nyolcvanévutánsemsikerültmegközelí-
teni.Jogosnakhangzikezértakérdés:hogyankerülhetettafeledéshatáráraatárgyalt
lap? lehettek/nek ennek okai a Forum kozmopolitizmusa és kisebbségi háttere?
ennekmegválaszolásaegysorkérdőjellelegyüttajövőrevár.
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PéTer Buday
THe Forum as THe doCumenT oF THe InTer-war soCIeTy and CulTure

ThemagazineForumwasauniqueattemptinourconditionsincreatingacultural
periodicalwhichwouldunitetheartisticlifewhileignoringnationalandregional
antagonisms. during its short existence, Forum has gone through dynamic
development: the focus of its technical contents has shifted to the sphere of
culture,anditslocalcharacterchangedtoCentral–european.Itshighqualitywas
unknownintheregionbefore,andwemustadmitthatwehavefailedtoapproach
itevenaftereightyyears.Thereisalegitimatequestiontobeasked:howcould
thispaper then turnalmost forgotten?Could the reasonsbe thecosmopolitan
characteroftheForumoritsbackgroundconnectedwithnationalminorities?The
answers, togetherwith a series of questionmarksare to be formulated in the
future.
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