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női választók, ha minden brit nőnek 21 éves 
korától járna a szavazati jog. Ily módon sok 
fiatal nő, akik lelkesen léptek veszélyes új 
életpályákra és vették ki részüket a háború 
alatti munkából, még egy évtizedre megfoszt-
va látták magukat a társadalmi szerepválla-
lás lehetőségétől. Mindazonáltal addigra már 
megtanulták, hogy folytassák a küzdelmet 
ügyükért, és így is tettek, amíg a törvényt 
meg nem változtatták 1928-ban, hogy őrájuk 
is vonatkozzon. A Saját labor egyik központi 
női szereplőjének, a cambridge-i matema-
tika nagyágyú és szüfrazsett-szervező Ray 
Strachey-nek a szavával élve: „Lehetetlenség 
visszaigazítani a tapasztalat óráját”. Az első 
világháború – egy kicsivel – előremozdította 
azon az órán a mutatókat. Mégis, húsz évvel 
később, amikor az Egyesült Királyság egy 
másik pusztító világháborúba lépett, az elő-
zőből tanult leckék nagyrészt már feledésbe 
merültek. A nők ismét magukra vállalták a 
„férfimunkákat”, csak hogy a háború befeje-
ződésével majd ráébredjenek, hogy megint a 
konyhában a helyük.

A munkahelyi egyenlőségért folytatott 
harc mind a mai napig nem maradt abba, 
ahogy a nők jogaiért való küzdelem sem. 
A szüfrazsett-mozgalom hosszú életű ta-
nulságai valószínűleg hasznosabbak a jövő 
számára, mint a háború alatt kínálkozó 
lehetőségek rövid sorozata. A szüfrazsett-
mozgalom vezetőket és feminista gondol-
kodókat képzett ki, akik valamennyi tár-
sadalmi osztályból szerveztek be nőket, 
hogy jogaikért kampányoljanak, míg a nők 
háború alatti tevékenysége főként a férfiak 
szabta feltételek mellett, a férfiak kelletlen 
együttműködésével zajlott. Ahogy a mai 
nők továbbra is folytatják az üvegplafonok 
összetörését a kormányzás, az üzlet és a tu-
domány területén, a szüfrazsettek a szervezés, 
útmutatás és büszke önbizalom örökségét 
ajánlják fel. Fara méltó és maradandó módon 
rótta le tiszteletét ezek előtt az úttörő nők 
előtt. Természetesen eltűnődünk, hogy vajon az 
úgynevezett STEM3-tudományterületeken – a 

3 STEM (angol rövidítésből): Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics.

természettudományokban, a technológiában, a 
mérnöki tudományokban és a matematikában 
– simább lett-e a terep a nők számára a múlt 
században – illetve, hogy vajon a mai női 
tudósok, mérnökök és műszaki szakemberek 
nem csóválják-e szomorúan a fejüket, amikor 
ráismernek a könyvben leírt leereszkedő és 
dühítő magatartásmódokra. Fara nyitva hagy-
ja ezt a kérdést, de óva int a túlzott optimiz-
mus ellen: „Az első világháború előtt a szüf-
razsettek látták, mi ellen harcoltak, korunkban 
azonban megfoghatatlan, alattomos és maka-
csul meggyökerezett diszkriminációval állunk 
szemben.” A női tudósok tudják, hogyan vigyék 
tovább ügyüket.

(Foreign Affairs)

Philip�Hoare

A�jövő,�amelyet�a�Bauhaus�épített

Alan Powers: Bauhaus Goes West: Modern 
Art and Design in Britain and America („A 
Bauhaus Nyugatra megy: Modern művészet 
és dizájn Nagy-Britanniában és Amerikában”, 
Thames & Hudson, 2019, 259 oldal), Fiona 
MacCarthy: Walter Gropius: Visionary 
Founder of the Bauhaus (Walter Gropius: A 
Bauhaus látnok megalapítója, Faber & Faber, 
2019, 560 oldal), valamint Elizabeth Otto és 
Patrick Rössler: Bauhaus Women: a Global 
Perspective (Nők a Bauhausban: globális 
szemszögből, Herbert Press, 2019, 192 oldal) 
című könyveinek recenziója

1919-ben, Walter Gropius új művészeti iskolát 
hozott létre az álmos Weimarban. Nem sok 
időbe telt, és új életstílust teremtettek a 20. 
század számára.

Amikor az 1970-es évek közepén még is-
kolás voltam, szokás szerint ellógtam szerda 
délutánonként, amikor testnevelésórán kellett 
volna lennem. Nem kedveltem a testneve-
lést. Ehelyett Southampton régiségboltjait jár-
tam, ahol egyik felfedezőutam alkalmával egy 
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PEL (Practical Equipment Ltd)4 gyártmányú 
konzolos székre akadtam. Hamisítatlan, az 
1930-as évekből származó szék volt, ikonikus 
Bauhaus; alig foglalt el helyet a térben, le-
számítva zöld Rexin műbőrrel borított ülő- és 
hátrészét és hihetetlenül kényelmes, hajlí-
tott krómcsöves szerkezetét. Hazacipeltem, 
mint valami dicsőséges zsákmányt, miközben 
azért résen voltam, nehogy észrevegyen a 
testnevelőtanár. 

Bauhaus. Két szótagba foglalt csoda. Mint 
ahogy Alan Powers sziporkázó és rendkívül 
alapos kutatómunkára épülő, a Bauhaus 
Goes West („A Bauhaus Nyugatra megy”) 
című könyvében elismeri, Walter Gropius 
gesamtkunstwerkje nem vonult volna be a 
történelembe, ha nem lett volna olyan könnyű 
kimondani. Száz évvel megszületése után a 
Bauhaus vonzereje a letisztultságban rejlik; 
megvásárolható, de valahogy még mindig 
megszerezhetetlen. A német romantikából 
nőtt ki, hogy majd a Habitat, sőt az MFI 
dizájncégekben végződjék. Kihallatszik 
zenéje a Kraftwerk német együttes intenzív 
elektronikus zenéjéből, és fényes lapú 
magazinok kihajtós oldalain éled újra a 
Bauhaus-látomás. De soha nem érhetjük el. 
„Minden álomotthon mélyén szívfájdalom 
van”5, mondja a Roxy Music együttes száma: 
a tökéletesség illúziója, fényűző és élvezetes. 

Fiona MacCarthy lenyűgöző életrajza – mely 
stílusos, akár egy konzolos szék – megújulá-
sok sorozataként mutatja be ábrázolja Gropius 
életét: az előkelő származású porosztól a kö-
telességtudó huszáron át az ügyetlen műszaki 
rajzolóig, aki 1905-ben valahogy mégiscsak 
elnyerte első építészeti megbízatását, egyfajta 
Rapunzel-tornyot, miközben mély hatással volt 
rá a „Művészetek és Kézművesség” (Arts and 
Crafts) nevű újító mozgalom, és jeles képvise-
lője, William Morris. Spanyolországban járva 
Gropius találkozott Gaudíval Barcelonában; 
amikor építész munkaadójával, Peter 
Behrensszel Angliában utazgatott, ott az ipari 
formatervezést tanulmányozta. Anyja mesélt 

4 Modern acélcsöves bútorokat gyártó angol cég 
az 1930-as években.

5 Roxy Music: „In every dream home a heartache”.

neki az amerikai Frank Lloyd Wrightról, aki-
nek a nevéhez a szerves építészet kötődik. 
Gropiust azonban a berlini őrület formálta. 
„Minden verseng és szárnyra kel.” Úgy 
képzelte, hogy egy fényből megalkotott 
üvegépület egy középkori székesegyházhoz 
hasonlóan „az új hit kristálytiszta jelképe 
lesz”. Ez az építészet inkább a világosság-
ról szólt, semmint a kőről és a tégláról, 
himnusz volt az eljövendő ipari utókorhoz. 
„Meggyőződésem, hogy korunk egyetlen 
igaz istensége a munka” – mondta Gropius, 
és első, a modernizmus jegyében készült mű-
vének, a Hanover közelében levő Faguswerk 
cipőgyárnak a jellegzetessége az üvegfalú le-
begő lépcsősor. Amikor a második világháború 
után a megszálló amerikai katonák meglátták 
az épületet, nem akarták elhinni, hogy azt 
1911-ben tervezték.

Mindehhez a szabályozottsághoz képest 
Gropius magánéletét a zűrzavar jellemezte. 
Alma Mahlerrel való viszonya, amelyet már 
akkor folytattak, amikor zeneszerző férje 
még életben volt, és a rákövetkező házasság 
annyira tele volt szexualitással, hogy akár-
csak azok az amerikai katonák, az olvasó is 
nehezen hiszi el, hogy mindez a huszadik 
század második évtizedében játszódik, és 
nem pedig egy Bret Easton Ellis-regény 
lapjain. Alma, aki a bécsi szecesszióból 
nőtt ki, nem hordott melltartót vagy fűzőt; 
orális szexet követelt, amelyet előzetesen 
Gropiushoz írt pornográf levelekben ren-
delt meg. Nem volt erőssége a hűség, vi-
szonya volt Oskar Kokoschkával és Franz 
Werfellel, egy zsidó költővel is, akivel 
„nyomorékokkal folytatott” szeretkezésről 
fantáziált. Gropius másutt kereste a hibát: 
„A zsidók, ez a méreg, amit egyre jobban 
kezdek utálni, tönkretesznek bennünket.” 
Mint sokan mások, Gropius is egyfajta 
megtisztulásnak látta az első világháborút, 
amelyben harcolt és amelyből harctéri ideg-
sokkal tért vissza. Az ő esetében a háború az 
az erőszakos mag, amelyből az utópisztikus 
Bauhaus kinő. MacCarthy Gropius antisze-
mitizmusát azzal magyarázza, hogy ez része 
kultúrájának, Powers azonban azt mondja, 
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hogy a történelem fátylat borított az „eu-
genetikához vezető fejlődés” erőire, amelyek 
jelen voltak a mozgalom megszületésénél.

1919-ben Gropius az álmos Weimarban 
megalapította iskoláját (a Bauhaus szó sze-
rint azt jelentette, hogy az „építészet iskolá-
ja”, bár ténylegesen valamennyi művészeti 
ágat ötvöző formatervezési esztétikát taní-
tott) – MacCarthy Cheltenhamhez hasonlítja. 
Hamarosan rövidre nyírt hajú fiatal férfiak 
és nők népesítették be, akik a háborúból 
visszamaradt, rikító kékre vagy zöldre festett 
orosz zubbonyokat viseltek, együtt fürödtek 
meztelenül a folyóban és művészi fokon 
megtervezett, féktelen bulikat rendeztek, mi-
közben végig egy újfajta, huszadik századi 
életmódot igyekeztek kialakítani. „Minden 
kreatív tevékenység végső célja maga az 
épület!” – jelentette ki Gropius. Kandinskyt 
és Paul Kleet kérte fel mesternek, eladta 
a családi ezüstöt, hogy földet vásároljon 
belőle, hogy elláthassa rendkívül népes csa-
ládját. Mindenki szerette. Gropius nehezen 
értette ennek az okát. Alma elhagyta; sze-
retők sora következett Gropius életében, 
míg Németország – amely arra a pár évre a 
Bauhaus stílusban történő újjáépítés lehető-
ségét ajánlotta fel – szétesésnek indult. 

1928-ban Gropius Berlinbe ment, hogy 
elkerülje az iskolájára nehezedő politikai 
nyomást. Haját elöl rendkívül rövidre vág-
ta, az ellenállás modernista jeleként; ez 
az építész maga is egyik legforradalmibb 
dizájnjává vált. Berlinben kezdett el a saját 
vállalkozásában dolgozni, együtt Bauhaus-
munkatársaival – Moholy-Nagy Lászlóval, 
Marcel Lajos Breuerrel és Herbert Bayerrel. 
A nácik által nem-németnek és bolseviknek 
kikiáltott, megreformált Bauhausnál 1933 
áprilisában Dessau városában házkutatást 
tartottak a rohamosztagosok. „Egyértelmű 
világos és egyértelmű sötét árnyalatok, 
tiszta fehér és tiszta fekete és a szürke 
egyértelmű, hibátlan fokozatainak variáció-
ja – ez volt az a színvilág, amelybe betört a 
Harmadik Birodalom gonosz barnája és her-
vadt pirosa”, emlékezett vissza a Bauhaus egyik 
képviselője. A projektnek befellegzett. 1934-ben 

Gropius és felesége, Ise Angliába távoztak, ahol, 
mint Powers írja, „úgy bántak az építésszel, 
mintha egy másik bolygóról érkezett lény lett 
volna”. 

A jövő nagykövete Londonban, a Belsize 
Park megnyugtatóan modernista Lawn Road 
Flats nevű lakóépületében (más néven az 
Isokonban) telepedett le. A Wells Coates 
[kanadai avantgárd építész] által tervezett 
épület egyfajta Bauhaus-hotellé vált, ame-
lyet Isobar étterme tett teljessé. Gropius 
Maxwell Fry építésszel társult – a Victoria 
negyedben levő irodájuk messze esett a 
berlini stílustól és napimádó épületeitől. 
Gropius nyomasztónak találta a ködöt. 
Abban reménykedett, hogy újra létre tudja 
hozni a Bauhaust a devoni Dartingtonban. 
Mint azonban számos brit projektje eseté-
ben is, úgy érezte, hogy nem értékelik elég-
gé, és a megrendelés meghiúsult. Anthony 
Blunt művészettörténész6 pedig kijelentette 
a Spectator folyóiratban, hogy a funkcio-
nalitás nem angolos, nem kelt „otthonias” 
érzést. Az emberek nem akarnak biciklikre 
emlékeztető krómozott székeket vásárolni.

Olyan nagyszerű dolgok ellenére, mint 
a Chelsea Old Church utcában található 
óceánjáró hajóra emlékeztető ház, amelyet 
Benn Levy drámaíró és színésznő felesége, 
Constance Cummings számára tervezett, 
Gropius érezte, hogy inkább az Atlanti-
óceán túloldalán teremnek számára babérok. 
Powers ezt a „kudarcot” a Gropius elretten-
tő német szakmaiságával szembenálló angol 
dilettantizmus vonatkozásában magyarázza. 
Nehéz volt egyetérteni Gropius élesen fo-
galmazott, építészeti természetű kijelenté-
seivel. Könnyebb volt elfogadni a – Powers 
által Harpo Marx híres komikus színészhez 
hasonlított – magyar Moholy-Nagy Lászlót 
és a Simpsons ruházati áruház számára ké-
szített belsőépítészeti terveit, modernista 
fényképművészetét és filmjeit.

6 Mint a Valóság egy korábbi szemléjében is 
olvasható volt, Anthony Blunt egyike volt 
az ún. „cambridge-i ötöknek”: évtizedeken 
át – büntetlenül – szovjet titkosügynökként 
működött.
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Powers könyve rendkívül gazdag kép-
anyagot mutat be a Nagy-Britanniában és 
Amerikában Breuer és Moholy-Nagy hatására 
tervezett bútorokról, épületekről és textíliák-
ról. A női művészek is méltó helyet kapnak, 
mint például Margarete Leischner, aki a Royal 
College of Art művészeti és design egyetemen 
tanított, és a keramikus Marguerite Wildenhain, 
aki a Bernard Leachnek, az angliai stúdiókerá-
mia atyjának ás társainak kézműves esztétiká-
jával szemben a gépet, mint eszközt ünnepelte, 
amelyet használni kell, de nem isteníteni. 

Elizabeth Otto és Patrick Rössler ezt a tör-
ténetet még kimerítőbben tárgyalják kiváló, 
Bauhaus Women („Nők a Bauhausban”) című 
könyvükben, amely 45 női formatervezőt, 
művészt és építészt mutat be. A japán Micsiko 
Jamawakitól a zágrábi Ivana Tomljenovicsig 
a könyv gondolatébresztő szemléjét nyújtja 
a megragadó fotómontázsoknak, koreográfi-
áknak és öltözékeknek, amelyek felidézik az 
1970-es évek punk irányzatát vagy az 1980-
as évek új romanticizmusát, nemkülönben 
a totalitáriánus rezsimeket is, amelyek alatt 
ezek a művészek dolgoztak. 

1937-ben Gropius elhagyta a vén Európát és 
New Yorkba hajózott; a Harvard Egyetemen 
kapott kinevezést. Meglátta a lehetőséget egy 
olyan országban, amelyet szerinte „gyakran 
primitívség, mesterkéletlenség jellemzett”. 
Megtalálta a napfényt Cape Cod tengerpart-
ján, és házat épített magának – a természettel 
való összeolvadást hirdető – Henry Thoreau 
író Walden Pond nevű tavának közelében, 
mely utópisztikus összecsengés nagy örömére 
szolgált. Lewis Mumford építészetelmélettel 
foglalkozó kritikus így üdvözölte azt: „A 
New England-i ház legeredetibb példája! Egy 
új világ New Englandje!” Amikor Marcel 
Lajos Breuer csatlakozott Gropiushoz az 
Egyesült Államokban, a páros egyfajta kétsze-
replős előadásként működött. Megtervezték 
Pittsburgh-ben a Frank House lakóépületet, 
majd az a vád érte őket, hogy látványossága 
szinte vetekszik Hollywoodéval.

A New York-i Modern Művészeti Múzeumban 
(MoMA) 1938-ban megrendezett „Bauhaus 
1919–1928” visszatekintés Gropius nevéhez 

kötötte a mozgalmat, bár Powers úgy látja a 
kiállítást, mint „az első figyelmeztető jelet, 
mi szerint a Bauhaus kezd egyfajta zombiként 
megjelenni, amely képes csalárdul elhitetni 
az emberekkel, hogy ő az igazi”. Amit lát-
tak, csak egy leegyszerűsített karikatúra volt. 
„Ez a zombi még mindig itt járkál a földön” 
– mondja Powers. Azok, akik a Bauhaus 
eredeti helyszíneire látogatnak el Berlinben, 
Weimarban és Dessauban, az eredeti elgon-
dolásnak ugyanezt az elüzletiesített változatát 
kapják – állítja a szerző.

1944 márciusában Gropius felvette az ame-
rikai állampolgárságot, de mint MacCarthy 
elárulja, igazából soha nem érezte magát 
amerikainak. 1946-ban tanácsadó szerepé-
ben tért vissza a romokban heverő Berlinbe. 
„Egy bomlásnak indult holttest lett belőle. 
Lehetetlenség leírni” – mondta. Ez mind-
annak a tagadása volt, aminek az elérésére 
törekedett. Ahol azelőtt fény volt, ott sötét-
ség lett. Semmit sem tehetett. A jövő kezdett 
Gropius nyomába érni.

Leginkább bámulatba ejtő amerikai meg-
bízatása, a Pan Am (ma MetLife) épülete 
Manhattan sűrűjéből nőtt ki 1959 és 1963 
között, mintha eleve a Reklámőrültek (Mad 
Men) című filmsorozat színhelyének készült 
volna. A felhőkarcoló elleni vád így szólt: 
eltakarja a kilátást lefelé, a Park Avenue irá-
nyában, némelyek pedig azon a véleményen 
voltak, hogy Gropius elárulta elveit. Mint 
azonban MacCarthy megjegyzi, ez „a szivár-
ványszínekben tündöklő Glasarchitekturról 
szóló megannyi régi álomnak” a megdicső-
ülése volt. Gropius, a Bauhaushoz hason-
lóan saját képére formált isten volt, és nem 
véletlen, hogy a függetlenség napján halt 
meg 1969-ben New Englandben, épp akkor, 
amikor kultusza újjáéledőben volt. Öt évvel 
később akadtam rá arra a székre. Még mindig 
azon ülök. 

Philip Hoare legújabb könyve a 
RISINGTIDEFALLINGSTAR (EMELKEDŐ-
HULLÁM HULLÓCSILLAG) 

(Fourth Estate kiadó)
(New Statesman)


