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Bierbauert a Bauhausban tervezett ötletes tárgyak sem 
hagyhatták hidegen, ha alaposabban megnézzük saját, 
jelenleg az Iparművészeti Múzeum Bútorgyűjteményében 
fellelhető íróasztalát, amit ő maga tervezett, és amit 1931-
ben publikált a Tér és Forma.14 A különféle rekeszekkel és 
tárolókkal ellátott asztal több funkciót rejtett magában, 
hasonlóan a dessaui mesterházakban is használt 
bútorokhoz. Egyszerre szolgálta Bierbauert építészként 
és szakíróként, hiszen tartalmazott rajzok és tekercsek 

elhelyezésére alkalmas rekeszeket, levélrendezőket, 
fény képdobozokat, könyvespolcot, íróasztalt, kigördülő 
írógépasztalkát és elrejthető, összecsukható rajzasztalt. 
A bútorról és a hozzá választott Breuer-féle ülőkéről 
készült fotósorozat azt mutatja be, hogy az együttest 
hányféleképpen lehetett használni, hasonlóan a Bauhaus 
kiadványaiban is előszeretettel alkalmazott filmszerű 
fotósorozatokhoz.

BIERBAUER Virgil saját tervezésű dolgozószoba-berendezése, BREUER Marcell B8 ülőkéjével. Kivitelező: BÁLINT Ferenc | Virgil BIERBAUER’s study furniture he 
designed, with Marcel BREUER’s B8 seat. Made by: Ferenc BÁLINT | 1930 körül (MÉM MDK Magyar Építészeti Múzeum, Budapest)
Fotó: Ackermann Ada (?)
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Párhuzamok
A BAUHAUS VORKURS (1919–1933) 

ÉS A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI FŐISKOLA ALAPKÉPZŐ INTÉZETE 
(1983–2002) EGY ALAPÍTÓ TANÁR SZEMÉVEL

Több mint 35 évvel ezelőtt izgalmas kísérlet kezdődött 
a Zugligeti úti intézményben, az új évfolyam – addig 
szokatlan módon – tanulmányait nem a tanszékeken, 
hanem az újonnan megalakult Alapképző Intézetben 
kezdte meg, Gergely István rektor oktatási reformjának 
keretében. Tanárok és diákok egyaránt izgalommal várták 
a fejleményeket. Az új oktatási forma tartalmilag nem volt 
előzmények nélküli, a hazai példák sora visszavezethető az 
Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 1914/1915. 
évi programjáig. Az ötvenes és hatvanas években Borsos 
Miklós és Dózsa-Farkas András formatangyakorlatait 
kell megemlíteni, majd ezek továbbvitelét Megyeri 
Barna és Józsa Bálint fiatal tanárok által, akik Pogány 
Frigyes rektor egyetértésével és támogatásával végezték 
oktatómunkájukat. A hetvenes években hozzáférhető 

lett a külföldi szakirodalom, és hírek érkeztek az ulmi 
iparművészeti főiskola – a Hochschule für Gestaltung – 
működéséről, ahol Tomás Maldonado, Gui Bonsiepe 
és Walter Zeischegg voltak a metodológia és a vizuális 
nyelv tanárai. 1971-ben William Katavolos, a Pratt 
Institute (New York) tanára tartott Budapesten előadást 
formaképzési programjáról. 1976-ban alkalmam volt 
megismerni a tokiói művészeti egyetem, a Geidzsucu 
Daigaku formatan tanszékének eredményeit.

A mélyebb gyökerek a Bauhaushoz vezetnek, amely 
1919-ben egy új összművészet (Gesamtkunstwerk) m
egvalósítását tűzte zászlajára: a program – többször 
módosulva – a művészet és technológia új egységét kívánta 
megteremteni a művész, a kézműves és a formatervező 
(Gestalter) tudásának ötvözésével. A képzés az egyéves 
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Rudolf LUTZ, Franz EHRLICH és Takehiko MIZUTANI Bauhausban tanuló diákok munkái a Vorkursban 
Works by Rudolf LUTZ, Franz EHRLICH and Takehiko MIZUTANI, students of the Vorkurs of the Bauhaus 

1922, 1927, 1927
Montázs: nyírő



Vorkurs (előképző, alapképző) látogatásával kezdődött, 
aminek célja volt a vizuális nyelv elemeinek megismertetése 
és a diákok bevezetése a színek, formák, anyagok világába.

A Bauhaus Vorkurs három korszaka három karakteres 
személyiséghez kötődik: Johannes Ittenhez, Moholy-Nagy 
Lászlóhoz és Josef Albershez.

Itten célja az egyéniség kibontása az „ösztön és módszer” 
együttes alkalmazásával. Ideája a képzés eredményeként 
kialakuló magas szintű eszmei, esztétikai és mesterségbeli 
tudással felvértezett „alkotó ember”. Módszere a mester-
tanítvány kapcsolatra épülő műhelymunka.

Moholy-Nagy tanítása objektivitásra törekvő, forma-
világa konstruktivista, célja nem az önkifejezés, kevésbé 
kötődik a festészethez. Vezérelve a gyakorlatiasság és a 
funkcionalizmus.

Josef Albers szerint nem lehet művész az, aki nem 
tanulmányozza figyelmesen a vizuális nyelv alapelemeit, 
úgymint a vonalat, formát, színt és textúrát. Ehhez rajzi 
gyakorlatok és színes anyagkollázsok készítésén keresztül 
vezet az út.

A Bauhaus szociális programja, steril és érzelemmentes 
építészeti elképzelése kritikákat is kiváltott, azonban 
a vizuális alapképzés elvei és gyakorlatai időtállónak 
bizonyultak, és termékenyen hatottak az európai és az 
amerikai művészeti iskolákra.

Visszatéve a Magyar Iparművészeti Főiskolához (MIF, 
majd Magyar Iparművészeti Egyetem [MIE], ma Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem [MOME]), a tervezett reform 
szellemiségéhez a dessaui, a tömegtermelés felé forduló 
gropiusi korszak állt legközelebb. Nagy leegyszerűsítéssel 
mondva, a weimari korszak túl művészi, a Mies van de 
Rohe-i időszak túlzottan építészeti irányultságú volt.

A főiskola 1982-es reformja a hangsúlyt az ipari 
termelésre és a társadalmi hasznosságra helyezte.

Ilyen előzmények után, hatvan évvel a Bauhaus 
bezárását követően, létrehoztuk az Alapképző Intézetet, 
amely a korábbi, a tanszékeken működő alapozó és 
készségtantárgyak (rajz, mintázás) összevonásából és új 
tantárgyak bevezetéséből jött létre, az összes hagyományos 
és újonnan alakult szakterület figyelembevételével. A 
programot kidolgozó munkacsoport tagjai Mengyán 
András formatervező, Szilvitzky Margit textilművész, Józsa 
Bálint szobrászművész, Ernyei Sándor grafikusművész, 
Csíkszentmihályi Péter belsőépítész és e sorok szerzője 
voltak. Idézet a programból:

„A Magyar Iparművészeti Főiskolán bevezetett új képzési 
rend egyik lényeges eleme az egyéves általános alapképzés. 

Célkitűzésünk, hogy az értékes oktatási hagyományokat 
felhasználva hatékonyabb tantervi programot valósítsunk 
meg. […] Az alapképzés fogalmán azon általános 
alapismeretek átadását és emberi tényezők fejlesztését értjük, 
amelyek nélkül lehetetlen eligazodni és tevékenykedni e 
szakmában.”

Igen összetett feladatot vállaltunk, hogy a pro-
fesszionális szakma minden lényeges elemét érinthessük 
olyan formában, hogy az az elsőéves hall gatók szá mára 
befogadható legyen. Fő célunk a tervezői, a prob lé ma-
megoldó gondolkodás, a manuális és a prezentációs 
képességek fejlesztése volt.

Elgondolásunk középpontjában a kreativitás – a kéz-
műves iparművész, a designer és a vizuális kommu-
nikációs szakember számára egyaránt nélkülözhetetlen 
tulajdonság – állt. Az iskola új struktúrájában – a 
korábbiakkal megegyezően – 16 féle szakirányban le he tett 
tanulmányokat folytatni: építészet, belsőépítészet, bútor, 
formatervezés, csomagolás, divat, kötött- és nyomott-
anyag, falikárpit, bőr, kerámia, üveg, porcelán, fotó, 
videó és animáció szakon. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
akkoriban a MIF volt az egyetlen felsőfokú képzést adó 
intézmény az országban, ezért a teljes iparművészeti terület 
oktatása reá hárult.

Az alapozó év szakmai programja három tan tárgy-
csoportból állt: vizuális képzés (kockológia, alakrajz, 
színtan, fotó); plasztikai képzés (mintázás, formatan, 
ábrázoló geometria); tervezési gyakorlatok (természeti 
tanulmány, kreatív tervezés, statikai feladat, szakirányú 
tervezés, számítástechnika). Mindezt kiegészítették az 
elméleti tantárgyak.
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Lágyanyag-formálás, hallgatói munka (Magyar Iparművészeti Főiskola [MIF], 
Alapképző Intézet)
Modelling soft materials, student’s work (Hungarian College of Applied Arts 
[MIF], Institute of Basic Training)
1996, üveg, viasz (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila

Lágyanyag-formálás, hallgatói munkák (MIF, Alapképző Intézet) | Modelling soft materials, students’ works (MIF, Institute of Basic Training)
1993, madártoll, növényi tüskék (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila

Gránátalma – természeti tanulmány, hallgatói munka (MIF, Alapképző Intézet)
Pomegranate – nature study, student’s work (MIF, Institute of Basic Training)
1988, papír, vegyes technika (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila

Természeti tanulmány, hallgatói munka (MIF, Alapképző Intézet)
Nature study, student’s work (MIF, Institute of Basic Training)
1992, papír, ceruza (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila
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úgymint a vonalat, formát, színt és textúrát. Ehhez rajzi 
gyakorlatok és színes anyagkollázsok készítésén keresztül 
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amely a korábbi, a tanszékeken működő alapozó és 
készségtantárgyak (rajz, mintázás) összevonásából és új 
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amelyek nélkül lehetetlen eligazodni és tevékenykedni e 
szakmában.”

Igen összetett feladatot vállaltunk, hogy a pro-
fesszionális szakma minden lényeges elemét érinthessük 
olyan formában, hogy az az elsőéves hall gatók szá mára 
befogadható legyen. Fő célunk a tervezői, a prob lé ma-
megoldó gondolkodás, a manuális és a prezentációs 
képességek fejlesztése volt.

Elgondolásunk középpontjában a kreativitás – a kéz-
műves iparművész, a designer és a vizuális kommu-
nikációs szakember számára egyaránt nélkülözhetetlen 
tulajdonság – állt. Az iskola új struktúrájában – a 
korábbiakkal megegyezően – 16 féle szakirányban le he tett 
tanulmányokat folytatni: építészet, belsőépítészet, bútor, 
formatervezés, csomagolás, divat, kötött- és nyomott-
anyag, falikárpit, bőr, kerámia, üveg, porcelán, fotó, 
videó és animáció szakon. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
akkoriban a MIF volt az egyetlen felsőfokú képzést adó 
intézmény az országban, ezért a teljes iparművészeti terület 
oktatása reá hárult.

Az alapozó év szakmai programja három tan tárgy-
csoportból állt: vizuális képzés (kockológia, alakrajz, 
színtan, fotó); plasztikai képzés (mintázás, formatan, 
ábrázoló geometria); tervezési gyakorlatok (természeti 
tanulmány, kreatív tervezés, statikai feladat, szakirányú 
tervezés, számítástechnika). Mindezt kiegészítették az 
elméleti tantárgyak.
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Lágyanyag-formálás, hallgatói munka (Magyar Iparművészeti Főiskola [MIF], 
Alapképző Intézet)
Modelling soft materials, student’s work (Hungarian College of Applied Arts 
[MIF], Institute of Basic Training)
1996, üveg, viasz (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila

Lágyanyag-formálás, hallgatói munkák (MIF, Alapképző Intézet) | Modelling soft materials, students’ works (MIF, Institute of Basic Training)
1993, madártoll, növényi tüskék (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila

Gránátalma – természeti tanulmány, hallgatói munka (MIF, Alapképző Intézet)
Pomegranate – nature study, student’s work (MIF, Institute of Basic Training)
1988, papír, vegyes technika (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila

Természeti tanulmány, hallgatói munka (MIF, Alapképző Intézet)
Nature study, student’s work (MIF, Institute of Basic Training)
1992, papír, ceruza (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila
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Ez a program a tapasztalatok és a lehetőségek hatására 
változott, fejlődött a 19 év alatt (például a nagy létszámú 
fotóképzést a technikai feltételek hiánya miatt pár év 
után abba kellett hagyni). Állandóan a felszínen volt az 
„elitoktatás kontra tömegoktatás” kérdése is. (Ezzel a 
kérdéssel a húszas években a Bauhaus is szembesült.) A 
képzés 10–15 fős vegyes szakmai csoportokban történt – 
ez rendkívül hasznosnak és gyümölcsözőnek bizonyult, 
mivel a korábbinál nyitottabb szemléletmód kialakulását 
eredményezte. Az alapozó év során rövid, 2-3 napos és 
hosszabb, 4 hetes ciklusok ismétlődtek, amelyek alatt 
igen intenzív munka folyt. A feladatokat személyre szóló, 
szóbeli értékelés zárta. Az új oktatási forma fenntartása és 
működtetése számos adminisztratív, szervezési és anyagi 
kérdést vetett fel – ezekre most nem térek ki.

Kellő hangsúlyt kapott a tervezési metodika meg-
ismertetése, az intuíció és a racionalitás helyes arányának 
megtalálása. A műszaki/tudományos érdeklődés felkeltése, 

mivel a jelentkezők egyre nagyobb hányada szakmai 
képzettség nélkül lépett be az egyetem falai közé. A 
cél elérését a „cselekedve tanulás” (learning by doing) 
mód szerével kívántuk elérni. Az intézet tanárai egyéni 
látásmódjukkal és ötleteikkel folyamatosan gazdagították, 
megújították a programot. Terjedelmi okokból csak 
néhány saját fejlesztésű, korábban nem létező tananyagot 
szeretnék bemutatni.

A lágyanyag-formálás a plasztikai képzés részeként önálló 
feladat volt, amely puha és elasztikus anyagok alakításával 
foglalkozott. Fonalak, növényi rostok, textilanyagok, 
fóliák, gyanta, gipsz, fémdrót, bőr felhasználásával végzett 
formálási, kompozíciós és technikai kísérletek alkották 
a tematikát.

A természeti tanulmány a tervezés bevezetéseként a 
természet kimeríthetetlen forrásához fordult, célja a 
növény- és állatvilág, a természeti jelenségek megfigyelése, 
ábrázolása, majd funkcionális és esztétikai elemzése. 

Statikai feladat, hallgatói munka 
(MIF, Alapképző Intézet)

Static exercise, student’s work 
(MIF, Institute of Basic Training)

1998, hurkapálca, fonal (archív fotó)
Fotó: Polgár Attila

Papírkonzol-építés – statikai feladat, hallgatói munka (MIF, Alapképző Intézet)
Constructing a paper cantilever – static exercise, student’s work (MIF, Institute of Basic Training) | 1990, papír (archív fotó)
Fotó: Scherer József

Dinamikus kocka – kreatív tervezés, hallgatói munka 
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Dynamic cube – creative planning, student’s work 
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1990, műanyag, gumi (archív fotó)
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Zenei tér – kreatív tervezés, hallgatói munka (MIF, Alapképző Intézet) 
Musical space – creative planning, student’s work 
(MIF, Institute of Basic Training)
1995, műanyag, fémhenger (archív fotó)
Fotó: Scherer József
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A Kolozsváron havonta megjelenő Korunk első folyama 
1926 és 1940 között a progresszív szellemi törekvések 
fóruma volt. A lap 1957-től indult újra 1989-ig, majd 
1990-től jelenik meg a harmadik folyam ‒ 2013 óta 
Kovács Kiss Gyöngy főszerkesztésében. Bleyer György 
(1907–1970) temesvári születésű építész, építészet tör-
ténész, művészettörténész most újraközölt írása egy 
nagyobb tanulmány része, mely Az ötven éves Bauhaus 
címmel jelent meg a Korunk 1969. májusi számában 
(696–707. o.). 

A Korunkban a Bauhausról írni tradíció, mert a folyóirat 
megjelenésének első évétől kezdve a bauhausi eszmék 
ismertetője és terjesztője. És ez nem véletlen, mert hiszen 
nemigen volt általános érdeklődésre számítható probléma, 
amivel a Korunk ne foglalkozott volna. De ezenkívül még 
egy másik tény is közrejátszott abban, hogy a Korunk a 
bauhausi gondolatok terjesztésének szolgálatába szegődött. 
A Bauhaus munkájában jelentős szerepet játszó magyar 
származású mesterek ugyanis a Korunkat a Bauhaus talán 
egyetlen, de mindenesetre leghatásosabb szócsövének 
tekintették, amellyel a magyar közönséghez eljuttathatták 
a bauhausi eszméket. Többjüket – nevezetesen Moholy-
Nagy Lászlót és Kállai Ernőt – a Korunk akkori vezetőihez, 
Dienes Lászlóhoz és Gaál Gáborhoz személyes barátság is 
fűzte, mindketten hosszú ideig a folyóirat munkatársai 
voltak. De megjelent a lapban Walter Gropius-cikk is, és 
írt a Bauhausról Háy Gyula és Forgó Pál is. 

A háború előtti Korunkban 19 Bauhausszal kapcsolatos, 
illetve bauhausistától származó cikket találtam. Helyszűke 
miatt természetesen kénytelen vagyok ezek egyszerű 
felsorolására szorítkozni.

A cikkek sorát Kassák Lajos Az új művészet él! 
(1926. 1.) című írása nyitja meg, amelyben a modern 
festészet problémáit fejtegeti. Ebben ugyan a Bauhausról 
közvetlenül nem esik szó, de Kassák a Bauhaus egyik 
rangos mesterét, Kandinszkijt behatóan ismerteti, és 
többek között megállapítja róla, hogy „sikerült neki 
a keresők szemét befelé, önmaguk belső értéke felé 
fordítani, s ezáltal egy újabb részlettel gazdagítani a 
művészi mozgalom értékét”.

Forgó Pál Az új építészet problémái és eredményei 
(1927. 10.) című cikke már a Bauhausról, „Németország 
legjelentékenyebb kísérleti építőiskolájá”-ról szól. Ismerteti 
alkotási területeit, alapvető elveit, és megemlíti, hogy 
„a Bauhaus legérettebb eredménye eddig a Dessau 
mel letti Törten község területén állami támogatással 
épült lakótelep.” Majd leszögezi, hogy „ez az építészet 
az új ember részére épít, és új embert alkot meg puszta 
létezésével”. Ez természetesen túlzás. 

Walter Gropius Új házépítő technika című írásához 
(1928. 1.) a Korunk szerkesztősége a következő megjegyzést 
fűzte: „Az építészet oly jelentékeny változások előtt áll, 

SÁROSI Dániel: Bauhaus – vol. 1, plakát
Dániel SÁROSI: Bauhaus – vol. 1, poster
2019, digitális print, 100x70 cm

és a KorunkA Bauhaus
Kapcsolódások
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Bepillantás a bionika tudományába, egyúttal az anyag-
szerű megjelenítés rajzi gyakorlása.

A statikai feladatnál a funkcióé volt a vezető szerep, 
mert a konstrukciónak szilárdnak és teherviselőnek kellett 
lennie a meghatározott keretek között. A szigorú korlátok 
megismerése és az alkalmazkodás a műszaki feltételekhez 
alapkövetelmény volt.  A feladatot kísérletezés és gyakorlati 
tapasztalat útján kellet megoldani. 

A kreatív tervezés célja: „a tervezési módszerek meg-
ismerése, a problémamegoldó képesség fejlesztése, a tervezői 
rugalmasság és a gyakorlatias, kísérletező, modellező 
magatartás kialakítása. Meggyőződésünk szerint így jó 
alapot adunk a jövő tervező nemzedékének az előttük álló 
feladatok megoldásához, függetlenül attól, hogy később 
mely területeken tevékenykednek. Ezért általános és a 
tervezés lényegét érintő feladatokat alakítottunk ki.

A tervezési feladat a valóságos, sokszor több hónapot 
igénybe vevő tervezési   folyamat modellje. Mintaképeink 
azok a kézművesek, tervezők, vállalkozók, hajóácsok, 
hídépítők, nyomdászok, akik nehéz körülmények között 
hoztak létre leleményes megoldásokat. A hagyományos 
iparművészeti és designszakmák határainak fellazulása 
és átjárhatósága szintén ösztönözte munkánkat.” (Részlet 
a programból.)

Igyekeztünk az emberi testhez kapcsolódó feladatokat 
adni, hogy felhívjuk a figyelmet a tárgyak és az ember 
kapcsolatára, és előkészítsük a későbbi ergonómiai 
tanulmányokat.

A nagy létszámú (80–110 fő) évfolyamok oktatását 30 
tanár végezte, 3-4 hetes időtartamú blokkokra bontva. 

Az intézet működésének 19 éve alatt körülbelül 1500 
hallgató vett részt a képzésben.

Ez a tárgyilagos leírás nem tudja visszaadni azt a vibráló 
hangulatot és élményt, amelyet néhány videófelvétel őriz 
ezekből az évekből. Nemcsak a diákok, de az oktatók is 
lelkesen, felszabadultan végezték feladataikat. 

A 2002. évben a MIE-n visszaállt a tanszéki rendszer, 
és az Alapképző Intézet beszüntette működését, de nem 
tűnt el nyomtalanul, a MOME Design Intézetének féléves 
alapozóprogramja (Design-szolfézs) hasonló elvek alapján 
ma is működik.

Míg a Bauhaus története és tevékenysége jól 
dokumentált, irodalma pedig könyvtárnyi, a MIF 
Alapképző Intézetének működése szinte ismeretlen, sem 
eredményei, sem hibái nem keltették fel a képzőművészet-
orientált művészetelméleti szakírók érdeklődését, így 
értékelése, kritikája elmaradt. Ezért azonban az egykori 
hallgatóink, ma már sikeres pályatársak, visszaemlékezései 
és szakmai eredményei kárpótolnak.

Rövid ismertetésemben a párhuzamok szemléltetésével 
foglalkoztam, befejezésül azt a reményemet fejezem ki, 
hogy a párhuzamos vonalak a végtelenben (egyszer majd) 
találkoznak.

Csoportkép az 1986/87-es tanév hallgatóival | Group photo of the students of the academic year 1986/87 | Archív fotó
Fotó: Polgár Attila

SCHERER József
designer
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