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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, 
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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.
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tér tagolása. Az építészet gyökere a térproblematika 
uralásában, a gyakorlati konstrukcióproblémákban van.”

Moholy-Nagy Fényjáték film című cikke (1931. 12.) a 
fényalakításon alapuló filmkísérletekről szól. A Festészet 
és fényképezés (1932. 2.) egy Kölnben tartott előadás 
bevezetője. A tipográfia mai problémái (1933. 5.) című 
cikkben az egységes írás általánosításának szükségességéről 
ír. A festéktől a fényig (1933. 10.) és A fotográfia: napjaink 
objektív látási formája (1933. 12.) a fényképezés feladatairól 
és lehetőségeiről, a festészethez való viszonyáról értekezik. 

Háy Gyula Kubizmus című cikke (1929. 3.) Albert 
Gleizes azonos című, a Bauhausbücher sorozat 13. 
köteteként megjelent könyvének (amelynek címlapját 
Moholy-Nagy tervezte) alapos ismertetése. Háy második 
írása közvetlenül Bauhaus-problémákkal foglalkozik 
– címe: A Bauhaus tegnapelőttje és holnapja (1931. 4.) 
–, s szintén a Bauhausbücher sorozat egyik könyvével, 
Walter Gropius Bauhaus-Bauten Dessau című művével 
kapcsolatban íródott. A cikk azonban nem annyira 
könyvismertetés, mint inkább annak a Bauhaus-ellenes 
politikai harcnak az ismertetése, amely Gropiusnak a 
Bauhaus éléről való távozását, Hannes Meyer igazgatói 
állásából való leváltását eredményezte. Háy mintha előre 
megérezte volna, hogy a Bauhaust két évvel később a 
nácik bezárják, amikor ezt írja: „Meyer konzekvens 
továbbfejlesztője volt a gropiusi kezdetnek. Nem egy 
homályos baloldali irányban haladva, nem művészi 
meggyőződés szolgálatában, hanem szívvel-lélekkel 
a harmadik internacionálé vonalán állva igyekezett a 
Bauhaus új igazgatója megadni intézetének azt az irányt, 
amit a 19-es légkörben Gropius nem tudott egészen 
megtalálni… Meyer heroikus munkája természetesen 
kezdettől fogva eredménytelenségre volt ítélve. Szocialista 
állami iskolát egy a fasizmussal kokettáló kapitalista 
államban fönntartani teljesen lehetetlenség.”

Háy Gyula harmadik cikkének A tanácstalan 
építőművészet a címe (1931. 7–8.) Ebben tulajdonképpen 
a Bauhaus-építészet előbbi méltányló véleményének 
ellentmond, amikor megállapítja: „...a fejlődő 
gépkapitalizmus kora is megkísérelte a maga művészetét 
kitermelni. A »Neue Sachlichkeit«, a »Bauhaus-stílus«, 
mind a mechanizálódó polgári társadalom formavilágát 
keresi.” Ugyanebben a cikkben Háy igen helyesen – 
szembeállítja az 1931. évi borzasztó lakásnyomort 
elhallgató berlini polgári „Bauaustellung”-ot az ugyan-
akkor a kommunista „Kollektiv für sozialistisches Bauen” 
rendezte proletár építészeti kiállítással.

Forgó Pál – akinek a Korunkban írt cikkéről megemlékeztem 
– 1928-ban a budapesti Vállalkozók Lapja Könyvkiadó 
Osztályának gondozásában megjelentette Új építészet 
című érdekes, a modern építészet problémáit ismertető és a 

bauhausisták – köztük Breuer Marcell és Molnár Farkas – 
munkáit is bemutató könyvét, amelynek címlapját Kassák 
Lajos tervezte. A könyv végén a szerző gazdag bibliográfiát ad, 
amelyben a folyóiratokat két csoportba osztja: „Folyóiratok” 
és „Távolabbi folyóiratok” címmel. Természetesen az utóbbi 
csoportban a szerző a szerinte kevésbé fontosakat sorolta fel. 
Az első csoport folyóiratcímei: Bauhaus, Das Neue Frankfurt, 
ABC, L’Esprit Nouveau, Die Form, Das Werk, Das Kunstblatt, 
7 Arts, Bouwkunde, Stavba, Horizont, De Stijl, Dokumentum, 
Korunk, Cahiers d’Art.

Az a tény, hogy Forgó Pál a Korunkat az első kategóriájú 
folyóiratok közé sorolja, azt bizonyítja, hogy a Bauhaus és a 
hozzá közel álló magyar mesterek nagyon is megbecsülték 
a Korunknak a bauhausi eszmék és általában a modern 
művészet és építészet ismertetése terén kifejtett értékes 
munkáját. 
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korunknak annyira elevenébe vágó problémája lett né-
hány év alatt, hogy érdemesnek és szükségesnek tartjuk 
ismételten foglalkozni a kérdéssel, s ezért Forgó Pálnak 
októberi számunkban megjelent tanulmányát kiegészítjük 
Walter Gropiusnak, a dessaui Bauhaus vezetőjének s az 
új építészeti törekvések egyik vezető egyéniségének igen 
érdekes és jellemző írásával, amely az Umschau a modern 
háznak szentelt különszámában jelent meg.”

Kállai Ernőnek a Korunkban hét írása van. Ezek ugyan 
nem a Bauhausról szólnak, de annak szellemében íródtak. 
A témák változatossága Kállainak mint művészeti írónak 
széles érdeklődési körét és nagy kompetenciáját bizonyítja. 
A cikkek a következők: Piktúra és film (1926. 12.), Dybuk 
(1927. 2.), Beethoven és a fiatalok (1927. 5.), Tendencia 
művészet és fotográfia (1927. 11.), Szerény piktúra (1928. 
3.). Ez az írás a Kállai szerkesztette Bauhaus folyóirat 1928. 
4. számában németül is megjelent. Hátrább az agarakkal 
(1928. 11). Még találtam egy Kállai-cikket a Korunk 1939. 
7–8. számában is, címe Művészet és magyarság. Kállai Új 
piktúra című könyvéről (D) írt ismertetést a lap 1926. 
2. számában. 

Moholy-Nagy László 1929-től 1933-ig hat írással sze-
repel a folyóiratban. Az ember és a háza (1929. 4.) című 
cikke az építészetelmélet fontos kérdéseire mutat rá, 
ezért szükségesnek tartom idézni belőle: „…az elemi testi 
szükségletek kielégítésén túl az ember lakásában a tér 
tényét is át kell hogy élje, legalábbis megtanulja átélni. A 
lakás nem szabad, hogy elbújás legyen a tér elől, hanem 
benne élés, őszinte összefüggésben vele kell, hogy legyen. 
Ez azonban azt jelenti, hogy a lakás építését nem a költség 
és építkezési tempó, nemcsak a célszerűség, az építőanyag, 
a gazdaságosság többé-kevésbé felületesen meglátott 
viszonya kell, hogy megszabja, hanem elsősorban a 
térélmény, amely a házban lakók lelki, testi jóérzésének 
alapja… Az új építészet legmagasabb fokán arra lesz 
hivatva, hogy megszüntesse az eddigi ellentétet organikus 
és mesterséges, nyílt és zárt között, vidék és város között… 
Az építészet csak akkor fog közelebb jutni a megoldáshoz, 
ha eljutottunk az emberi élet mélyebb megismeréséhez 
a maga teljes élettani egészében. Egyike a legfontosabb 
momentumoknak ebben az ember beillesztése a térbe, 
a tér megfoghatóvá tétele, az építészet mint az általános 
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tér tagolása. Az építészet gyökere a térproblematika 
uralásában, a gyakorlati konstrukcióproblémákban van.”

Moholy-Nagy Fényjáték film című cikke (1931. 12.) a 
fényalakításon alapuló filmkísérletekről szól. A Festészet 
és fényképezés (1932. 2.) egy Kölnben tartott előadás 
bevezetője. A tipográfia mai problémái (1933. 5.) című 
cikkben az egységes írás általánosításának szükségességéről 
ír. A festéktől a fényig (1933. 10.) és A fotográfia: napjaink 
objektív látási formája (1933. 12.) a fényképezés feladatairól 
és lehetőségeiről, a festészethez való viszonyáról értekezik. 

Háy Gyula Kubizmus című cikke (1929. 3.) Albert 
Gleizes azonos című, a Bauhausbücher sorozat 13. 
köteteként megjelent könyvének (amelynek címlapját 
Moholy-Nagy tervezte) alapos ismertetése. Háy második 
írása közvetlenül Bauhaus-problémákkal foglalkozik 
– címe: A Bauhaus tegnapelőttje és holnapja (1931. 4.) 
–, s szintén a Bauhausbücher sorozat egyik könyvével, 
Walter Gropius Bauhaus-Bauten Dessau című művével 
kapcsolatban íródott. A cikk azonban nem annyira 
könyvismertetés, mint inkább annak a Bauhaus-ellenes 
politikai harcnak az ismertetése, amely Gropiusnak a 
Bauhaus éléről való távozását, Hannes Meyer igazgatói 
állásából való leváltását eredményezte. Háy mintha előre 
megérezte volna, hogy a Bauhaust két évvel később a 
nácik bezárják, amikor ezt írja: „Meyer konzekvens 
továbbfejlesztője volt a gropiusi kezdetnek. Nem egy 
homályos baloldali irányban haladva, nem művészi 
meggyőződés szolgálatában, hanem szívvel-lélekkel 
a harmadik internacionálé vonalán állva igyekezett a 
Bauhaus új igazgatója megadni intézetének azt az irányt, 
amit a 19-es légkörben Gropius nem tudott egészen 
megtalálni… Meyer heroikus munkája természetesen 
kezdettől fogva eredménytelenségre volt ítélve. Szocialista 
állami iskolát egy a fasizmussal kokettáló kapitalista 
államban fönntartani teljesen lehetetlenség.”

Háy Gyula harmadik cikkének A tanácstalan 
építőművészet a címe (1931. 7–8.) Ebben tulajdonképpen 
a Bauhaus-építészet előbbi méltányló véleményének 
ellentmond, amikor megállapítja: „...a fejlődő 
gépkapitalizmus kora is megkísérelte a maga művészetét 
kitermelni. A »Neue Sachlichkeit«, a »Bauhaus-stílus«, 
mind a mechanizálódó polgári társadalom formavilágát 
keresi.” Ugyanebben a cikkben Háy igen helyesen – 
szembeállítja az 1931. évi borzasztó lakásnyomort 
elhallgató berlini polgári „Bauaustellung”-ot az ugyan-
akkor a kommunista „Kollektiv für sozialistisches Bauen” 
rendezte proletár építészeti kiállítással.

Forgó Pál – akinek a Korunkban írt cikkéről megemlékeztem 
– 1928-ban a budapesti Vállalkozók Lapja Könyvkiadó 
Osztályának gondozásában megjelentette Új építészet 
című érdekes, a modern építészet problémáit ismertető és a 

bauhausisták – köztük Breuer Marcell és Molnár Farkas – 
munkáit is bemutató könyvét, amelynek címlapját Kassák 
Lajos tervezte. A könyv végén a szerző gazdag bibliográfiát ad, 
amelyben a folyóiratokat két csoportba osztja: „Folyóiratok” 
és „Távolabbi folyóiratok” címmel. Természetesen az utóbbi 
csoportban a szerző a szerinte kevésbé fontosakat sorolta fel. 
Az első csoport folyóiratcímei: Bauhaus, Das Neue Frankfurt, 
ABC, L’Esprit Nouveau, Die Form, Das Werk, Das Kunstblatt, 
7 Arts, Bouwkunde, Stavba, Horizont, De Stijl, Dokumentum, 
Korunk, Cahiers d’Art.

Az a tény, hogy Forgó Pál a Korunkat az első kategóriájú 
folyóiratok közé sorolja, azt bizonyítja, hogy a Bauhaus és a 
hozzá közel álló magyar mesterek nagyon is megbecsülték 
a Korunknak a bauhausi eszmék és általában a modern 
művészet és építészet ismertetése terén kifejtett értékes 
munkáját. 
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korunknak annyira elevenébe vágó problémája lett né-
hány év alatt, hogy érdemesnek és szükségesnek tartjuk 
ismételten foglalkozni a kérdéssel, s ezért Forgó Pálnak 
októberi számunkban megjelent tanulmányát kiegészítjük 
Walter Gropiusnak, a dessaui Bauhaus vezetőjének s az 
új építészeti törekvések egyik vezető egyéniségének igen 
érdekes és jellemző írásával, amely az Umschau a modern 
háznak szentelt különszámában jelent meg.”

Kállai Ernőnek a Korunkban hét írása van. Ezek ugyan 
nem a Bauhausról szólnak, de annak szellemében íródtak. 
A témák változatossága Kállainak mint művészeti írónak 
széles érdeklődési körét és nagy kompetenciáját bizonyítja. 
A cikkek a következők: Piktúra és film (1926. 12.), Dybuk 
(1927. 2.), Beethoven és a fiatalok (1927. 5.), Tendencia 
művészet és fotográfia (1927. 11.), Szerény piktúra (1928. 
3.). Ez az írás a Kállai szerkesztette Bauhaus folyóirat 1928. 
4. számában németül is megjelent. Hátrább az agarakkal 
(1928. 11). Még találtam egy Kállai-cikket a Korunk 1939. 
7–8. számában is, címe Művészet és magyarság. Kállai Új 
piktúra című könyvéről (D) írt ismertetést a lap 1926. 
2. számában. 

Moholy-Nagy László 1929-től 1933-ig hat írással sze-
repel a folyóiratban. Az ember és a háza (1929. 4.) című 
cikke az építészetelmélet fontos kérdéseire mutat rá, 
ezért szükségesnek tartom idézni belőle: „…az elemi testi 
szükségletek kielégítésén túl az ember lakásában a tér 
tényét is át kell hogy élje, legalábbis megtanulja átélni. A 
lakás nem szabad, hogy elbújás legyen a tér elől, hanem 
benne élés, őszinte összefüggésben vele kell, hogy legyen. 
Ez azonban azt jelenti, hogy a lakás építését nem a költség 
és építkezési tempó, nemcsak a célszerűség, az építőanyag, 
a gazdaságosság többé-kevésbé felületesen meglátott 
viszonya kell, hogy megszabja, hanem elsősorban a 
térélmény, amely a házban lakók lelki, testi jóérzésének 
alapja… Az új építészet legmagasabb fokán arra lesz 
hivatva, hogy megszüntesse az eddigi ellentétet organikus 
és mesterséges, nyílt és zárt között, vidék és város között… 
Az építészet csak akkor fog közelebb jutni a megoldáshoz, 
ha eljutottunk az emberi élet mélyebb megismeréséhez 
a maga teljes élettani egészében. Egyike a legfontosabb 
momentumoknak ebben az ember beillesztése a térbe, 
a tér megfoghatóvá tétele, az építészet mint az általános 
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