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Különleges lapszámmal jelentkezik a Magyar Iparművészet 
folyóirat a nyár közepén annak a megemlékezésnek 
a folyamából nem kimaradva, amely a németországi 
Bauhaus megalapításának centenáriumát ünnepli Európa-
szerte, és más kontinensen is. A Bauhaus tárgyi és szellemi 
öröksége, illetve a hozzá kapcsolódó információanyag 
idén a szakma fókuszába kerül(t), lehetőséget teremtve 
az új megközelítéseknek, értékeléseknek, esetleges 
átértékeléseknek. Mi magyarok, különösen érdekeltek 
vagyunk ebben, hiszen 1919 és 1933 között számos magyar 
művész csatlakozott a Bauhaushoz, hogy művészettel 
foglalkozzon.

Mi volt a magyarok szerepe a Bauhausban? Erre a 
kérdésre összpontosítva, a folyóirat szakmai profiljához 
illeszkedően állítottuk össze a tartalmat, ismert és elismert 
szerzőket felkérve, hogy írásaikkal az iparművészeti 
szakágak megkerülhetetlen fontosságú magyar 
képviselőinek bauhausbeli, illetve ahhoz kapcsolódó 
tevékenységére, kevésbé ismert szegmenseire hívják fel 
a figyelmet. Bajkay Éva művészettörténész A Bauhaus 
és a magyarok című kronologikus bevezetőjét követően 
a téralkotástól indulva a tárgytervezésen át – bútor, 
fém, textil –, színház- és fotóművészeti tanulmányokat 
adunk közre a kevésbé ismert művészek munkásságától 
kezdve, mint Berger Otti, Kárász Judit vagy Pap Gyula, 
a legelismertebbekig, mint Breuer Marcell, Moholy-
Nagy László vagy Weininger Andor. A téralkotókról 
Ferkai András építészettörténész, a tárgyalkotókról 
Ernyey Gyula designtörténész, Marosi Eszter és Semsey 
Réka művészettörténészek, a fotó- és színházművészetről 
Albertini Béla fotótörténész, Tokai Gábor és Bajkay Éva 
művészettörténészek, a kapcsolódási pontokról pedig 
Sebestyén Ágnes Anna művészettörténész és Scherer  
József designer írásaiból tájékozódhatunk. A lapszámot egy 
újraközléssel zárjuk: értékes részletet olvashatnak Bleyer 
György építészettörténésznek a Bauhaus 50. évfordulójára 
a Korunk folyóiratban megjelent tanulmányából, amely 
a korabeli szakmai publikációk sorát veszi górcső alá.

A naprakészség és az aktualitás igénye határozza meg 
e szám első látványát, borítóképeinek, illetve a nyitó- és 
zárócikk illusztrációinak kiválasztását: kortárs magyar 
művekkel adjuk át és fogjuk közre a belső tartalmat, 
bemutatva ezzel mai reflexiókat, egyúttal hangsúlyozva 
a centenárium hazai művészeti szcénában való kiemelt 
szerepét. A képeket a közelmúltban zárult Bauhaus 100 
plakátkiállítás („Grafikus design” – Válogatás a XXI. 
Tervezőgrafikai Biennálé alkotásaiból, Pesti Vigadó – 
Vigadó Galéria, Budapest, 2019. április 10. – május 
26.) anyagából választottuk ki, a címlapon a Magyar 
Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti 
Tagozata különdíjában részesített alkotás látható.

Ezúton is szeretném megköszönni lapszámunk 
szerzőinek a tartalmas szakmai tanulmányokat, 
Ernyey Gyulának, Ritoók Pál művészettörténésznek 
és Scherer Józsefnek az összeállítás előkészítésében és 
megvalósításában nyújtott önzetlen szakmai segítséget, 
valamint szerkesztő kollégáimnak a mindenkori fele lős-
ségteljes szöveggondozást.

Mi volt a magyarok szerepe a Bauhausban? Szándékaink 
szerint erre a kérdésre lapunkban választ talál az olvasó, 
illetve tudtuk árnyalni, gazdagítani a korábban erről 
kialakult képet.

Remélem, úgy találják majd, hogy az évfordulóhoz 
méltó, maradandó értékeket nyújtó lapszámmal bő-
vítettük a hazai megemlékezések, rendezvények és kiad-
ványok sorát.

Megköszönöm figyelmüket és nélkülözhetetlen 
támogatásukat! 

A lap októberben jelenik meg ismét.
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Kedves Olvasó!
1919-ben, a világtörténelmet meghatározó Nagy Háború 
után, a weimari köztársaság megalakulásakor kapta 
meg Walter Gropius építész (1883–1969) a kinevezését 
a Bauhausnak elnevezett főiskola vezetésére, amely a 
weimari képzőművészeti főiskola és az iparművészeti 
iskola összevonásával jött létre. A széles körben terjesztett 
manifesztum és a program ismertetése megjelent a 
fontosabb szaklapokban, így a Magyar Iparművészetben 
(1920/1, 89–90.) is. A káoszon úrrá lenni akaró új 
ember ideáljának megfelelően hirdette meg Gropius a 
kézművesek és művészek komplex gyakorlati képzését, a 
művészeti ágak egységét – jelképeiben a szabadkőműves 
elvekre is utalva –, valamint a céhes hagyomány és a 
művészeti modernség romantikus összekapcsolását. A 
szociáldemokrata weimari kormányzás elfogadta, hogy 
jórészt ismert festőket, köztük külföldieket hívjon meg 
tanítani az iskola színvonala és jó hírneve érdekében. 
A berlini Der Sturm kiállítóinak köréből kerültek ki 
az új tanárok: a bécsi Johannes Ittenen (1888–1967) 
kívül a New York-i születésű, Párizs, Weimar és Berlin 
között ingázó Lyonel Feininger (1871–1956) és a Sturm 
festőiskoláját vezető fiatal Georg Muche (1895–1987). 
Gropius demokratikus, nemzetek feletti, nevelő és alkotó 
közösség megteremtésére törekedett, és leszögezte, hogy 
számára minden diák egyformán fontos nemzeti, vallási, 
nemi hovatartozás nélkül. Az iskola a külföldiek felé 
nyitott volt, kezdetben a növendékek csaknem fele nő, az 
új emancipációs törekvéseknek megfelelően. A Bauhaus 
különösen vonzotta a régi képzéssel elégedetlen, iparilag 
fejletlen, politikailag elzárt, konzervatív országokból 
érkező fiatal tehetségeket. Ezzel magyarázható a magyarok 
nagy száma, akik leginkább németül beszélő családokból, 
főleg a Magyarországról elcsatolt területekről származtak, 
illetve a numerus clausus által korlátozott fiatalok közül. 
Sokan kötődtek a berlini Der Sturm köréhez, ahonnan 
Gropius később Moholy-Nagy Lászlót (1895–1946) is 
kiválasztotta, mások pedig Bécsen át érkeztek, mint Pap 
Gyula (1899–1983) és Téry Margit (1892–1977). 

1920-ban Johannes Itten a Vorkurs (előtanfolyam) és a 
műhelyek nagy részének formamestereként meghatározta 
a Bauhaus-oktatást. Reformpedagógiájában a teljes ember 
képzéséhez hozzátartozott a testkultúra a mozgás- és 
légzőgyakorlatok, a vegetáriánus életmód a perzsa alapú 
mazdaznan vallási irányzat elveinek megfelelően. 1920-
ban került Weimarba, és két évig dolgozott Gropius 
irodájában az építészeti tanulmányait Budapesten 
megkezdett, de Münchenben végzett pécsi építész, 
Forbát Alfréd (1897–1972). Az ő tanácsára ebben az 
évben iratkozott be a Bauhausba a pécsi Breuer Marcell 
(1902–1981) is.

1921-ben kezdte meg oktatói munkáját a szintén a 
berlini Der Sturm körében kiállító Paul Klee (1879–1940), 
aki formatant tanított, és a színpadi műhelyben Lothar 
Schreyer (1886–1966), a Sturm színiiskolájának tanára, 
valamint a stuttgarti Oskar Schlemmer (1888–1943), 
aki akt- és figurális rajzot oktatott. Feininger átvette a 
grafikai műhely vezetését. 

A Bauhaus fő szponzora, a berlini faipari és építési 
vállalkozó Sommerfeld család részére házat terveztek 
(Forbát művezette) és a tanárok és diákok első közös 
munkájaként rendezték be (köztük Breuer-bútorokkal).

Breuer Marcell és Gunta Stölzl inas vizsgamunkájaként 
elkészült a gótikus-folklorisztikus úgynevezett Afrikai 
szék, a korai Bauhaus emblematikus darabja.

A magyar diákok egy csoportja gyalog Itáliába ment. 
Forbát és Breuer biztatására októberben több pécsi fiatal 
beiratkozott a Bauhausba: Molnár Farkas (1897–1945), 
Weininger Andor (1899–1986), Čačinović Lajos (1886–
1973) építészeti stúdiumokat követően, Johan Hugó 
(1890–1951) és Stefán Henrik (1896–1972) festőként. 

1922 elején a Bauhaus grafikai műhelyében 
elkészült Molnár Farkas és Stefán Henrik litografált 
Italia 921 mappája, a növendékek közül egyedülálló 
teljesítményként. Molnár kapcsolata erősödött a bécsi 
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