
9. tétel BAUHAUS
• Mutassa be a Bauhaus időszakára jellemző betűtervezési, grafi kai és tipográfi a 

stílus jellegzetességeit és a Bauhaus oktatási módszerét! 

• Soroljon fel és röviden jellemezzen tervezőgrafi kai munkákat, 

nemzetközi és magyar alkotókat!

• Határozza meg a groteszk betűt és formai jellegzetességeit, legfontosabb tervezőit!

• Vázolja fel hogyan, milyen nyomtatványokban használunk groteszk betűket, és

milyen újabb betűtervezési, betűalkalmazási tendenciák vannak! 

• Groteszk betűk kialakulása, legfontosabb tervezők, 

történeti és kortárs példák.

• A kortárs tervezőgrafi kában a groteszk betűk 

alkalmazási lehetőségei.

• A modern stílus kialakulása a tipográfi ában.

• A húszas, harmincas évek legfontosabb 

tervezőgrafi ka-újításai, módszerek, munkák.

• A Bauhaus-időszak kiadványai, tervezők és munkák.

• Magyar származású alkotók és munkásságuk.

• A Bauhaus oktatási rendszere és ennek hatása, 

továbbélése.

• A húszas évek kereskedelmi grafi kája hazánkban és 

világszerte.



Előzmények



Anglia a 19. században

A Bauhaus előzményei a 19. századra nyúl-

nak vissza. A fokozódó iparosodás erő-

teljesen befojásolta a munkások és a kéz-

művesek életét: társadalmi átalakulás 

történt, a népesség széles rétegei kerül-

tek proletársorba. Az 1850-es években 

Anglia lett Európa piacvezető hatal-
ma. John Ruskin angol író és esztéta volt 

az egyik első kritikusa a tömegtermelésnek, 

a gépi munka helyett a kézi munka felé-

lesztését tartotta kívánatosnak. Tanítványa 

William Morris műhelyeket alapított, és 

megpróbálta a gyakorlatba átültetni ezt az 

ideológiát. Ez lett az Arts and Crafts, ami 

egy stílus és egy eszme. Morris szerint 
minden használti tárgyat, a kanáltól 
a házakig művészeknek kell megter-
vezniük. Bár Morris törekvései részben 

megbuktak, Anglia igyekezett fenntartani 

vezető szerepét az kézművesség területén 

is, ezt iskolai reformokkal is támogatta: 

másolás helyett egyre inkább előtérbe ke-

rültek a kreatív feladatok.

Necklace, designed by Charles Robert Ashbee, 

made by Guild of Handicraft Ltd., 1901 – 02



Deutscher Werkbund
Európa több országában megpróbáltak 
nyomába eredni  az angol kézműves 
sikereknek, és több helyen felismer-
ték hogy az iskolai és oktatási refor-
mok jelentik ehez a kulcsot. Bécsben 

és Németországban is iskolákat, múzeumo-

kat alapítanak, és nagy hangsúlyt fektetnek 

az oktatásra. Németország előretör az ipari 

fejlődésben, az Arts and Crafts és a közben 

begyűrűző szecesszió ellenében nem vetik 

el a gépesítés céhes keretek között sem. 

A Deutscher Werkbund (1907) olyan 
művészeti és gazdasági szervezet 
volt, amelyet iparművészeti céhek 
vezetői alapítottak. A Werkbund célja 
olyan minőségi termékek előállítása 
volt, amellyel biztosítják az ország vi-
lágpiaci szerepét; ezt a művészet, az 
ipar és a kézművsség összehangolá-
sával kívánták elérni. Ennek érdekében 

termékeiket művészekkel terveztették meg, 

kiállításokat szerveztek, iskolákkal működ-

tek együtt. Walter Gropius építész 1912-

ben lett ennek a szövetségnek a tagja, hala-

dó gondolkodásával és újszerű,  betont és 

üveget ötvöző épületeivel már nevet szer-

zett magának.

Kiállítási plakát, 1914



“Weißenhof chair”, by Mies van der Rohe with canework uphol-

stery by Lilly Reich Frida (Maya) Allenbach-Meier (1907-2002)

KUNSTHALLE BERN, WERKBUND AUSSTELLUNG

lithograph in colours, 1935



Peter Behrens Fan, 1908



Peter Behrens, Elektrische Tee- und Wasserkessel, 1909



Die Form ohne Ornament, Deutscher Werkbund , 1924



Az iskola története



Alapítás

Hoszas levelezés után az Állami Bauhaus 

intézményét 1919-ben Walter Gropius 
két weimari művészeti iskola össze-
vonásával alapította. Az iparművészeti 

iskolát még Henry van de Velde hozta létre 

(1902), az ő tervei alapján készült az iskola- 

és műhelyépület (1906). Irányítása alatt az 

intézmény a német „Jugendstil” (szecesz-

szió), majd az ezt követő kísérletek egyik 

szellemi központja volt.

Gropius egyesítette az iskolát a tanerőiben 

megfogyatkozott művészeti akadémiával, 

és új tanárok sorát hívta meg az intézmény-

be.

Az 1919-ben meghirdetett programjában az 

építést jelölte meg minden művészet végső 

céljaként. Az akadémikus művészettel 
ellentétben az oktatás műhelyekben 
folyt, hogy megszüntessék a képző- 
és iparművészetek közötti határokat. 
A műhelyekben minden egyéni kísérletezés 

megengedett volt.

Lyonel Feininger: Kathedrale (A Bauhaus-manifesz-

tum borítóképe), fametszet, 1919, 



A weimari Bauhaus Egyetem épülete, mely Henry van de Velde tervei szerint épült 1904 és 1911 között



Alapelvek

A Bauhaus alapvetően nem művésze-
ti iskola volt, hanem alkotóműhely. Az 
emberi környezetet teljes egységben 
alakító, céltudatos munkára nevelt. 
Oktatási programjába felvette mindazt, ami 

az előző negyed század újító törekvései-

ből időtállónak bizonyult: a szecesszióból 

a (Morris elveire visszanyúló) szociális el-

kötelezettséget és a kézműves munka tisz-

teletét, a Werkbundtól a korszerű technika 

hasznosításának igényét s a tárgyilagossá-

got, a kubizmustól a térrel kapcsolatos kí-

sérletek eredményeit, a geometrikus abszt-

rakciótól az elvont komponálás módszerét.



Alapelvek

„Tiszta, organikus építészetet akarunk 

megteremteni, amelynek sugárzó és fe-

detlen a belső logikája, nem terhelik hazug 

homlokzatok és trükkök; olyan építészetet 

akarunk, amely alkalmazkodik gépekkel, 

rádiókkal és gyors motorjárművekkel teli 

világunkhoz, olyan építészetet. amelynek 

funkciója formájának függvényében világo-

san felismerhető.“  (Gropius) A funkción 
itt is óriási hangsúly van, a másik ki-
emelendő gondolat pedig az akkori 
kortárs világhoz való alkalmazkodás. 

Molnár Farkas Lejtő utcai villája jól 

példázza Gropius gondolatait



Működés

A bekerülés előtt fél majd később egy tel-

jes év előkészítőre kellett járniuk a hallga-

tóknak, ezután műhelyekben helyezkedtek 

el, illetve ezzel párhuzamosan művészeknél 

is tanultak. Szín és formatant, alak és 
aktrajzolást, illetve a műhely profil-
jának megfelelő képzést kaptak. A 

szakirányú oktatás mellett felolvasó estek, 

színházi előadások is zajlottak az iskolában. 

Az iskola a műhely szolgálatában állt, ezért 

a Bauhausban nem tanárok és tanulók, ha-

nem mesterek, segédek és tanoncok dol-

goztak.

Az előkészítőt a kezdetekkor Johannes it-

ten, később Moholy-Nagy László és Jo-

sef Albers tartotta. Itten nem preferálta az 

ipari termelés fontosságát, ezért elment az 

iskolából.
Josef Albers’s Preliminary Course at the 

Bauhaus, 1928–9



A 1920s Bauhaus costume party, featuring designs by Oskar Schlemmer



Dessau

Politikai vitákat követően az iskola Wei-
marból Dessauba költözött.  Itt politika-

ilag nyitottabb szociáldemokrata kormány 

voltak hatalmon. A Walter Gropius tervei 
szerint épült épület 1926-ra készült 
el, oldalán a híressé vált Bauhaus fel-
irattal, melyet Herbert Bayer terve-
zett. A Weimarban jellemző expresszionis-

ta szemléletet teljes egészében felváltja az 

ipari funkcionalizmus.



Gropius lemond

Az iskola fenntartása folyamatos nehézsé-

gekbe ütközött. Bár kiállításokat szerveztek, 

és Gropius folyamatosan tárgyalt cégekkel,  

az iskolának nem sikerült elegendő 
saját forrást biztosítania, az állami be-

vételek pedig szűkösnek bizonyultak. Az el-

adásra szánt termékek nem mentek jól, a 

gyártásra szánt tervek gyakran rosszul vol-

tak megtervezve. Gropius, aki az elejétől 

fogva fontosnak érezte hogy az iskola önálló 

bevételekhez jusson, kudarcként értékelte a 

helyzetet, illetve belső ellentétek is kialakul-

tak a tanárok között, így végül 1928-ban 
visszavonult, és átadta helyént Han-
nes Meyernek aki addig mesterokta-
tó volt az építészműhelyben.



Hannes Meyer 
1928–30
Meyert az építészet szociális kérdései iránti 

személyes vonzódása miatt a közvélemény 

és a városvezetés szemében baloldali po-
litikai beállítottságúnak tekintették. 
Megítéléséhez hozzájárult (az adott német-

országi belpolitikai körülményekhez igazo-

dó) az intézeten belül is jelenlevő hallgatói 

politikai radikalizmus is. Sajnos a Bauhaus-

nak nem sikerült soha politikailag semleges-

nek maradnia. Az intézet irányában fokoza-

tosan erősödő nemzetiszocialista politikai 

nyomás miatt (amit az intézetet fenntartó 

városi hatóság nem tudott feloldani) Meyer 
és a vele szolidáris mesterek és ta-
nítványok azonnali eltávolítása mel-
lett döntöttek 1930. augusztus 1-jén. 
Mies van der Rohe volt 1930–1933 
között a Bauhaus utolsó igazgatója.



Mies van der Rohe 
1930–33
Rohe építész volt, és a Bauhaus okta-
tásia erősen eltolódott az építészet 
irányába. Formatervezni kizárólag soro-

zatgyártható és értékesíthető termékeket 

lehetett, később ezeket a műhelyeket is 

megszűntette.

Fokozatos politikai és költségvetési szorí-

tásokat követve 1932. október 1-jével 
Dessau város felmondta a műhely 
fenntartását. Ezen időben két másik vá-

ros jelentkezett ugyan az intézmény foga-

dására, de Mies már hónapokkal korábban 

elhatározta, hogy a Bauhaust Berlinben, 
magánintézetként fogja fenntartani. 
Egy használaton kívüli gyárépületben bé-

relt új helyet is. Az intézményt balsorsa itt 

is követte. Egy „vitatható korrektségű” ház-

kutatás során az intézet könyvtárában kom-

munista folyóiratokra bukkantak. 1933. 
április 11-én a politikai rendőrség 
(Gestapo) lepecsételte az épületet. 
Az intézmény újraindítására tett sorozatos 

kísérletek eredménytelenek maradtak.



New Bauhaus 

A nemzetszocialisták hatlomátvétele után 

a legtöbb oktató emigrált, főleg az USA és 

Nagy-Britannia irányába. Moholy-Nagy 
1937-ben Chichagoban létrehoza a 
New Bauhaus nevű iskolát, ami jelenleg 

IIT Institute of Design néven működik. A New 

Bauhaus 14 éven át működött eredeti for-

májában, és egy fontos kísérleti műhely volt 

ahol a hallagtók a fotó, a design és a művé-

szetelmélet kérdéseivel ismerkedhettek.



Bauhaus stílus



Stílus

Az iskola stílusa folyamatosan változott az 

aktuális korszellem függvényében: sze-

cessziós, expresszionista, konstruktivista 

dominanciák váltják egymást. 

A Bauhausra nagymértékben ható irány-

zatok:

• modernizmus

• konstruktivizmus

• geometriai absztrakt

• minimalizmus

• De Stijl

• kubizmus

A Bauhausra jellemző fogalmak:

• radikálisan egyszerűsített formák

• racionalitás

• funkcionalitás

• tömeggyártás és a művészi érték össze-

egyeztethetősége

A következőkben néhány fontosabb 

Bauhaushoz kötődő alkotás látható.



A dessaui Bauhaus menzája, Beuer Marcell bútoraival



Bölcső

Kandinsky’s work was the inspiration for 

German architect Peter Keler’s Baby Crad-

le, which he designed for the fi rst Bauhaus 

exhibition in the Haus am Horn in Weimar in 

1923.

Keler was directly inspired by Kandinsky’s 

book on colour theory from 1911, which 

outlined his feelings about colour and its 

psychological effect on humans.

Composed of simple shapes like triangles 

and rectangles, and primary colours, the 

cradle features a colour-block body in red 

and yellow, with a blue circular rocker – a 

palette recognised as a trademark of the 

Bauhaus.



B3 szék

The Wassily Chair, also known as the Model 

B3 chair, was designed by Hungarian-born 

modernist architect and furniture designer 

Marcel Breuer between 1925-1926.

Breuer was inspired to create the chair while 

riding his bicycle – he envisioned taking the 

tubular steel used for the handlebars and 

bending it into pieces of furniture. Breuer 

took the traditional form of an overstuffed 

club chair and simplifi ed it down until it was 

just an outline, with a canvas seat, back 

and arms.

The chair soon became known as the Was-

sily Chair, named after the Russian painter 

Wassily Kandinsky – Breuer’s friend and 

fellow Bauhaus instructor – who praised the 

design when it was fi rst produced.



Sakk

Munich-born artist Josef Hartwig designed 

a 32-piece chess set for the Bauhaus bet-

ween 1923 and 1924 using minimal lines, 

circles and squares, to reduce the pieces to 

their basic function of movement.

For example, the X-shaped bishop repre-

sents its diagonal movements, while the 

near-limitless movements of the queen are 

represented with a sphere on top of a cube.

By eliminating all religious and monarchical 

symbols typically used in chess, the Ger-

man designer aimed to redesign the game 

for a modern age.



Brno szék

The Brno Chair, designed by modernist 

architect Ludwig Mies van der Rohe bet-

ween 1929 and 1930, also exemplifi es the 

Bauhaus principle of reducing objects to 

their basic elements.

The design is based on the idea that it is not 

necessary for a chair to have four legs when 

it can be built in a cantilever-style, using a 

single C-shaped bar to support the entire 

seat.



Tea infuser

In 1924, German artist Marianne Brandt 

took the design of a conventional teapot 

and stripped it of any ornament to create 

her geometric metal tea infuser and strai-

ner.

Seven centimetres high, the tea infuser is 

petite as a result of its function – unlike con-

ventional teapots, it is intended to distill a 

concentrated extract that, when combined 

with hot water in the cup, can produce tea 

of any desired strength.

Simple in form and colour, the silver he-

misphere body is supported by a crossbar 

structure, while the D-shaped ebony handle 

is positioned high up on the body for easy 

pouring.



Ruhásszekrény

This simple plywood wardrobe created by 

Czech designer Josef Pohl in 1929 became 

known as the „Bachelor’s Wardrobe” due 

to its mobile and space-saving qualities.

Designed to be versatile and convenient, 

the rectangular wardrobe is mounted on 

castors wheels, making it easy to move 

into different locations. It was designed to 

enable people to furnish their apartments at 

an affordable price.

With hanging space and shelf storage at the 

side, and a shoe cupboard inside, the ward-

robe is compact and effi cient, set in a mi-

nimal frame without any complex gadgets.



Barcelona Chair

Created in 1929 for the Barcelona Interna-

tional Exposition, the Barcelona Chair was 

designed by Bauhaus director Ludwig Mies 

van der Rohe in collaboration with architect 

Lilly Reich. It features two slim rectangular 

cushions over a light, stainless-steel frame.

The chair frame was initially designed to be 

bolted together, but it was redesigned in 

1950 using stainless steel, allowing it to be 

formed from one seamless piece of metal. 

Bovine leather was also used in place of the 

original ivory-coloured pigskin.



MT8 Lamp

This table lamp designed by German desig-

ner Wilhelm Wagenfeld and Swiss designer 

Carl Jakob Jucker, became known as the 

Bauhaus Lamp, embodying a key Bauhaus 

principle that „form follows function”.

Comprising a circular base, a cylindrical 

shaft and a spherical shade, the light bo-

asts a simple, geometric shape that is as 

economical as possible in terms of time 

and materials. The lamp is made from pre-

cisely cut glass and metal with an opaque 

lamp shade – a type formerly used only for 

industrial lighting.



Door knob

This modernist door handle by Bauhaus 

founder and German architect Walter 

Gropius was fi rst put into mass production 

in 1923, after being originally designed for 

the Fagus factory in Alfeld, Germany.

Made from nickel-plated brass and pro-

duced by ironmongery manufacturer Izé, 

the industrial-style door handle comprises 

a cylindrical grip and a cranked, squared 

stem. According to Izé, the door handle is 

the most commercially successful product 

to emerge from the Bauhaus.



Nesting Tables

German-born American artist Josef Albers 

designed this set of modern accent tables 

while serving as the artistic director of the 

furniture workshop at the Bauhaus from 

1926 to 1927.

Each table was made from solid oak and 

lacquered acrylic glass. Known for his co-

lourful, geometric artworks, Albers applied 

the same style to the tables, giving each a 

distinctive colour of blue, red, yellow and 

white.



Villa Feistel, Chemnitz, built 1928 by architect 

Max W. Feistel



Typewriter “Olivetti Studio 42” designed by the Bauhaus-alumni Alexander 

Schawinsky in 1936



Néhány fontosabb 
Bauhaus tanár



Oktatók

Bauhaus-műhelyek  Tanszékvezetők

Nyomdászat  Lyonel Feininger, Herbert Bayer

Üvegfestés  Josef Albers, Johannes Itten

Fémműhely  Johannes Itten, Moholy-Nagy László

Asztalosműhely  Walter Gropius, Breuer Marcell

Szövés  Georg Muche

Fotográfi a  Walter Peterhans

Falfestészet  Oskar Schlemmer, Vaszilij Kandinszkij

Színpadtechnika  Lothar Schreyer, Oskar Schlemmer

Könyvkötészet  Paul Klee

Kerámiaművészet  Gerhard Marcks

Építészet  Walter Gropius, Hannes Meyer, Ludwig Mies van der Rohe

Kiállítástervezés  Joost Schmidt

Harmonizálástan  Gertrud Grunow



Herbert Bayer

 1921 októberétől 1923 júliusáig, majd 

1924 októberétől 1925 februárjáig volt a 
Bauhaus hallgatója. 1925-ben Oskar 

Schlemmer és Kandinszkij vezetésével fal-

festészetet tanult, amelyből inasvizsgát tett. 

1925 áprilisától 1928 áprilisáig a Bauhaus 

tanára és „ifjú mestere”; ő vezette a 
nyomdai és reklámműhelyt, amelyet 
később tipográfiai és reklámgrafikai 
műhelynek hívtak. Bayer tervezte a 
Bauhaus nyomtatványait is. 1928-tól 

a berlini Studio Dorland reklámügynökség 

irodáját vezette. 1939-ben áttelepült az 

Egyesült Államokba. Még ugyanabban az 

évben ő tervezte a Museum of Modern Art-

ban rendezett Bauhaus 1919–1928 című ki-

állítást és annak katalógusát.

Self-portrait / Photo: Herbert Bayer, 1932



Design for Trade Fair Stand of a Toothpaste 

Producer, author: Herbert Bayer, 1924

Catalogue of Designs, cover. 

Author: Herbert Bayer, 1925



Herbert Bayer / Hyperinfl ation Banknotes 

(Die Landesregierung Th üringen in Weimar) (1923)

Herbert Bayer / Gebrauchsgraphik 9 1952



Herbert Bayer Bauhaus Ausstellung Weimar Juli - Sept 1923 

1923
Herbert Bayer Bauhaus Ausstellung Weimar Juli - August - 

September 1923 1923



Herbert Bayer Kandinsky zum 60. Geburtstag 1926



Johannes Itten

Svájci festő és művészetpedagógus, a 

Bauhaus korai korszakának meghatározó 

személyisége. Az általa a kezdeti időszak-

ban létrehozott előkészítő tanfolyam döntő 

szerepet játszott az iskola képzési rend-

szerében.  A Bauhausban folyó képzés 
központi alakjává vált, elsősorban a 
műhelyrendszerű oktatás szervezé-
sében, valamint az ezen belül folyó 
alapképzésben, ahol a természet- és 
anyagtanulmányokat, kontraszt-, for-
ma- és ritmustant oktatott, aktrajzo-
lást irányított. A Bauhausból történő ki-

válását követően aktív szerepet töltött be 

a művészeti nevelésben, a második világ-

háborút követően pedig a svájci művészeti 

múzeumok szervezésében és vezetésében. 

Színelméleti munkássága illetve szín-
tankönyve jelentős.





Johannes Itten: Summer



Vaszilij Kandinszkij

Neve összefonódott az absztrakció 
kezdeteivel. 1910-ben született az első 

absztrakt akvarell, innentől kezdve művei-

nek még a címe is zenei művekére emlé-

keztet: számozott kompozíciók, szimfóniák, 

improvizációk.

A Bauhaus 1922-ben érkező meghívásának 

a falfestészeti műhely vezetésére (később ő 

vezette az előkészítő osztályt is) eleget tett, 

és az iskolának fennállásáig kötelékében 

maradt. Pedagógiai módszerére jellemző, 

hogy természet utáni rajzot követelt tanít-

ványaitól, hogy azon keresztül vezesse őket 

a tárgy nélküli festészethez. 



Improvizáció 28, 1912





Paul Klee

Svájci festő, grafi kus. A látható valóságon 

túli különleges érzékenységű világot alko-

tott, illetve fedezett fel gazdag, rejtélyes 

asszociációs térrel. 1920-ban Gropius 
festőtanárnak hívta az alig egyéves 
Bauhausba, és még ugyanebben az 
évben egy berlini folyóirat megjelen-
tette az „Alkotói vallomás”-t, Klee első 
jelentős elméleti munkáját. A Bauhaus 

így összefogta Kelet- és Közép-Európa 

avantgárd törekvéseit. Az 1920-as években 

a jelírás-szerű struktúra és a geometrikus 

leegyszerűsítés még erősebben jelentkezik. 

Hatott rá a Bauhaus hűvösebb, geometri-

kus szelleme. 

Gazdag jegyzetanyagot és elméleti 
munkákat hagyott maga után.



Paul Klee, Cold City, 1921, watercolour on paper



 Paul Klee: ‘Th e Adventure Ship’ (1927)



Magyar származású alkotók



Moholy-Nagy
Moholy-Nagy László festő, szobrász, fo-

tográfus, művészeti író, a Bauhaus egyik 

legfontosabb tanára.

1919-es év legvégén elhagyta az országot, 

s előbb Bécsben, majd rövidesen, az 1920-

as év legelején Berlinben telepedett le. Itt 

megismerkedett a nemzetközi dadaizmus 

és az orosz konstruktivizmus legfontosabb 

irányzataival és azok képviselőivel.

1923 tavaszától Walter Gropius meghívá-

sára a weimari Bauhausban tanított mint a 

legfi atalabb professzor. A fémműhely mű-

vészeti vezetésén és a bevezető kurzu-

son kívül a Bauhausban grafikai map-
pák megalkotásával, az új, korszerű 
Bauhaus-tipográfia megtervezésé-
vel, a Bauhaus-könyvek sorozatának 
megszerkesztésével is foglalkozott. 
1937-ben Gropius meghívására Chicagó-

ba utazott, s véglegesen ott telepedett le, 

a New Bauhaus-American School of De-

sign igazgatója lett. Miután a New Bauhaus 

anyagi okokból 1938-ban megszűnt, ~ 1939 

februárjában megalapította saját, School of 

Design elnevezésű iskoláját, amely 1944-

ben Institute of Design nevet és főiskolai 

státust nyert. ~ egészen haláláig itt tanított.



Moholy-Nagy László: Fotogram, 1922k., zselatinos ezüst, MFM



Moholy-Nagy László: Új módszer a múzeumban mindenki lőhet magának egy képet, 

é.n/1973, zselatinos ezüst, MFM



A Bauhaus-könyvek sorozat borítója



A Bauhaus-könyvek sorozat borítója





Breuer Marcell
Breuer Lajos Marcell világhírű magyar épí-

tész, formatervező, a Bauhaus mestere, 

Walter Gropius tanítványa és későbbi mun-

katársa. 

1920-1924 között tanult a Bauhaus-ban 

asztalosnak, majd inasvizsgát tett. 1925 áp-

rilisától 1928 áprilisáig volt a Bauhaus mes-

tere Dessauban, a bútorműhelyt vezette.

Számos bútortervet készített, épületberen-

dezésekkel is behatóan foglalkozott. 1925-
ben a kerékpárkormány felépítéséből 
merítve tervezte meg első csővázas 
székét, amelynek legelső változata 
Wassily-szék néven ismert. 1925-ben 

készítette kis acélvázas épületét Dessau-

ban. Belső berendezéseket tervezett töb-

bek között a dessaui Bauhaus épületeibe 

1925/1926-ban és Piscator berlini lakásá-

ba 1927-ben. Walter Gropiusszal ő is kiállt 

az elemekből való építkezés mellett, amely 

szabványelemek kombinációjával hoz létre 

technológiailag egyszerű és funkcionálisan 

összetett egészet. A Bauhaust Gropiusszal 

együtt hagyták el. Később Amerikában élt, 

a Harwardon tanított, és épületeket, tárgya-

kat tervezett.
New York: Whitney Museum of American Art, Beuer, 1966





Forbát Alfréd
A bp.-i műegy.-en kezdett tanulmányait 

(1914–18) Münchenben a Technische Hoch-

schulén folytatta, ahol 1920-ban kapott 

mérnöki oklevelet. 1920–22-ben Walter 
Gropius irodájának munkatársa Wei-
marban. Gropius berlini építkezése-
in építésvezetőként működött, részt 
vett – a csak részben megvalósult – 
weimari Bauhaus lakótelep tervmun-
kálataiban. 1922-ben Weimarban önálló 

építészeti gyakorlatot kezdett, de megél-

hetését plakáttervezéssel, reklámgrafi kai 

munkákkal biztosította. A Bauhaus szelle-

mében készült konstruktív, feszült és dina-

mikus kompozícióit, krétarajzait épületter-

veivel együtt a weimari Landesmuseumban 

mutatta be (1926). Városépítészeti elkép-

zelésében jelentős a közlekedés racionális 

tervezése, a magasház, toronyház mint la-

kóépület hátrányainak kimutatása. Építész-

ként jobban funkcionáló emberi együttélés 

feltételeinek megteremtésén fáradozott.



Forbát-villa, Pécs



Molnár Farkas
1921-ben a Bauhaus tagja lett, tanulmá-

nyait ott folytatta, és többek között Walter 
Gropius tanítványa is volt. Ebben az 

időben széles körű grafi kai tevékenységet 

fejtett ki. 1921–1922-ben a Bauhaus grafi kai 

műhelyében készítették Stefán Henrikkel 

közösen Olaszországban az Itália mappát. 

1923-ban a Bauhaus első kiállítását 
szervezte, és ekkor állította ki Vörös 
kubus néven híressé vált lakóház ter-
vét. 1924-től Georg Muche és Breuer 
Marcell mellett dolgozott.

1924-ben típus-sorházakat tervezett, ame-

lyeknek belső berendezését is ő tervezte. 

Praktikus, sima felületű, csekély helyigényű, 

sőt változtatható nagyságú bútorait rész-

ben itthon kivitelezte. 1924-ben a Bauhaus 

manifesztuma a közös munka nyomán ki-

alakult alapelveket, a funkcionalizmust és 

racionalitást fektette le, melyet Bortnyik 

Sándor, Breuer Marcell és Weininger Andor 

is aláírt és a Magyar Írásban megjelent. 

Pasaréti út, lakóház, 1936





A talp nélküli betű



Kezdetek

Az első ismert talp nélküli betű John Soane 

egyik építészeti tervén jelenik meg 1779-

ben. Adrian Frutiger szerint ez az őse az 

összes talp nélküli betűnek.

Nyomtatásban 1816-ban látható elő-
ször talp nélküli betű, William Caslon 
IV betűminta könyvében. Hamarosan 

népszerű újság-fejléc betűvé vált.

Kenyérszövegben eleinte nem igazán hasz-

nálták a groteszk betűket, igazi népszerű-

ségük az 1920-as években kezdődik: ez 

egybeesik a Bauhaus működésével. 

Csalon Two Line English típusa, 1816

John Soane drawing for a British Senate House, 1779







Two-line premier

Vincent Figgins nyomdász és betűmet-

sző hasznélta először hivatalosan a „sans 

serif” azaz talp nélküli szót az általa terve-

zett 2-line great primer sans-serif be-

tűtípus nevében 1832-ben.



Seven line grotesque

William Thorowgood készített elő-
ször kisbetűket talp nélküli típushoz 
1834-ben. Az általa tervezett Seven Line 
grotesque vezeti be a „groteszk” szót 

igazán a köztudatba. A betű maga design 

szempontból egyébként nem túl sikerült 

darab.

A talp nélküli típusok közel 100 évig, egé-

szen a II világháborúig csak fejléc és címsor 

betűként voltak használatosak.





Akzidenz Grotesk

Az első igazán nagy hatású talp nélküli be-

tűt a Berthold Type Foundry jelentette meg 

1896-ban. Az Akzidenz Grotesk előképe a 

Royal Grotesk light. 

Egyszerű, semleges kialakítása nagymér-

tékben befolyásolja az elkövetkező időszak 

betűit, illetve a nemzetközi vagy másnéven 

svájci tipográfi ai stílust.

Az Akzidenz Grotesk minden vonala egyfor-

ma vastagságú (monoline). A típus népsze-

rűsége miatt megindul a verseny a betűöntő 

cégek között, és nagyon sok hasonló típus 

készül.





 A ‘60-as években ezt a betűtípust alkalmazták a Volkswagen nyomtatott hirdetéseiben.



Felújított változatok



Morris Fuller B.

Morris Fuller Benton (1872–1948) ameri-

kai betűtervező. Az American Type Found-

ry (ATF) nevű tröszt vezető tervezője volt, 

amely 1892-ben alakult, és 23 amerikai be-

tűöntő céget tömörített. A társulás jelentős 

piaci szerepre tett szert.

Benton 260 betűtípus tervezésében vett 

részt. Ő dolgozta ki a betűcsaládok tervezé-

sének koncepcióját. Hatalmas mesterség-

beli tudással és jó üzleti érzékkel bírt, apja 

is betűtervezéssel-öntéssel foglalkozott. 

Ennek ellenére visszahúzódó személyiség 

volt, érdemeit sem ismerték el túlságosan.









Edward Johnston

Edward Johnston (1872-1944), a XX. szá-

zadi betűtípusok „szülőatyjának” tartott, 

kimagasló tehetségű grafi kus orvosi tanul-

mányait hagyta félbe művészi pályájáért. 

1913-ban a londoni metrótársaság 
vezetője kérte fel hogy készítsen egy 
emblémát a cég számára. Az emb-
lémához betűtípust is tervezett Eric 
Gill nevű tanítványa segítségével, amit 

Charles Holden építész használni is kezdett 

az általa tervezett metrómegállókon. A Joh-

nston’s Railway Type időtálló, iránymutató 

betűtípus volt, a logót 1980-as újratervezé-

séig használták.





Eric Gill (1882–1940)

Eredetileg építésznek tanult, később szob-

rászként, fafaragóként, betűtervezőként 

dolgozott. Részt vett az Arts and Crafts 

mozgalomban, betűk iránti rajongása Jo-

hnston kurzusain alakult ki. A 11 általa 
tervezett betűtípus közül a Gill Sans 
a legismertebb. Tiszta, modern betű, 
amely alapvonalaiban a londoni met-
ró Edward Johnston által tervezett 
groteszk betűformájából indul ki. Ez 

lett a brit vasút (L.N.E.R) hivatalos betűtípu-

sa, megjelenik bélyegzőiken, a mozdonyok 

géptestén, a menetrendekben. 1930-31-

ben alkotta meg a Joanna betűkészletet – 

Tanulmány a tipográfi áról című könyvének 

szedésében már ezt találjuk meg. 

„A betű alakja nem valamiféle érzéki vagy 

érzelmi asszociációból meríti szépségét. 

Senki nem mondhatja, hogy az O kereksége 

azért oly elbájoló, mert hasonlít egy almára, 

vagy egy lány mellére, vagy a teliholdra. A 

betűk dolgok, nem pedig dolgok képei.”















Nagyon erős vallásossága mellett Eric Gill beteges szexuális vonzódások-

kal bírt, emiatt több szobrának eltávolítását is kezdeményezték, illetve az 

internetes grafi kai fórumokon több helyen is olvastam, hogy mellőzik az 

általa tervezett betűket.

Bővebben pl: Digital Arts: Why we’re not joining in the celebration of ty-

pographer Eric Gill



Paul Renner

Paul Renner (1878–1956) német betűterve-

ző. A Deutsche Werkbund célkitűzéseivel 

szimpatizált, gyűlésein részt is vett, később 

a mozgalomban szerepet is vállalt. Építé-

szetet és festészetet is tanult, majd a betű-

tervezés felé fordult az érdeklődése. Isko-

laigazgatóként, művészeti tanácsadóként 

is dolgozott. Jan Tschichold barátja és az 

akkori heves ideológiai és művészeti viták 

kulcsszereplője.

A Bauer Type Foundry felkérésére 
1927-ben készítette leghíresebb be-
tűjét, a Futurát. Számos tipográfi ával 

foglalkozó könyvet, szakanyagot publikált.



A korábbi sans-serif típusokkal ellentétben itt már tökéletes mértani 

formákat tapasztalhatunk, ami elsősorban a körök esetében érhető tetten.



Futura

Soha nem volt közvetlen kapcsolatban a 

Bauhaus mozgalommal, mégis céljainak és 

alapelveinek támogatója lett, és az „Új ti-

pográfi a” vezető alakjává vált.

Németországban hagyományosan a 
fraktúr betűket használták, az a ná-

cik hatalomra jutásával csak még jobban 

elárasztotta az országot. Németország új-

radefi niálta szerepét a világban, és egy új 

nemzeti identitás is kialakulóban volt, ezzel 

kapcsolatban széles társadalmi-művészeti 

vita bontakozott ki. Ez kihatott a tipográfi ai 

tervezésre is.

A gótikus vs római betűforma vitában Ren-

ner progesszív álláspontot képviselt: nyíl-
tan felszóllított a fraktúr eltörlésé-
re, és egy harmadik út, a talp nélküli 
betű használatát tűzte ki célul.



Német propaganda plakátok 1933 és 1942



Futura

Az európai betűgyártó cégek 1925-ben 

céhbe tömörültek, és igyekeztek a tengeren 

túl is értékesíteni betűiket. A Bauer Type 

Foundry1927-ben nyitotta meg New York-

ban irodáját, és természetesen elkezdte 

reklámozni a Futurát. 1920 és 1930 között 

rengeteg talp nélküli betűtípust terveztek 

Németországben, majd szerte a világon, a 

Futura csak egy volt a sok közül. 

Amerikában szívesen használták a futurát, 

illetve annak mintájára készített klónjait. A 

II világháború végén a tervezők bojkottálták 

is mint náci betűtípus. Pár éven belül azon-

ban újra előkerült, pontosabban nem sike-

rült kikopnia, annyi helyen megjelent már.

Sikerét valőszínűleg eleganciájának, és fő-

képp a szerencsés időzítésnek köszön-

hette, valamint annak hogy hamarosan 

népszerű logó és szövegbetűvé vált, nagy 

ügynökségek, rendezők, hírességek is szí-

vesen használták.



„Békés szándékkal, az egész emberiség képviseletében jöttünk” 

A holdra szálláskor otthagyott plakett replikája Futura betűvel.











Jan Tchichold

Jan Tschichold német-svájci tipográfus, 

könyvillusztrátor, szakíró. Érdeklődése már 

korán felébredt a díszes, szép folyóírás, a 

kalligráfi a iránt. 1923 augusztusában a hu 

megtekintette a Bauhaus első kiállítását 

Weimarban, és az új formatervezési elkép-

zelések, az orosz konstruktivisták művei 

életre szóló hatást gyakoroltak rá. 

Néhány év múlva a Typographische Mittei-

lungen szakfolyóirat címlapján és hasábjain 

a modern tipográfi a egyik legnagyobb ha-

tású alkotójává és szószólójává vált. 1925-

ben különös műgonddal megtervezett 

mintanyomatokon szemléltette, világos ér-

vekkel fejtette ki az általa kidolgozott elemi 

tipográfi a elveit.

Legtöbbet idézett, klasszikus műve, 
Az új tipográfia (Die neue Typogra-
phie. Berlin, 1928) a modern művé-
szet manifesztuma, eszerint: a tipográ-

fusnak a lehető legkevesebb eszközzel, a 

leghatékonyabban kell közvetítenie a szö-

veg tartalmi üzenetét.



Jan Tchichold

Hitler hatalomra jutása után két héttel már 

kulturális bolsevizmussal vádolták, és fe-

leségével együtt letartóztatták. Lakásában 

szovjet plakátokat találtak, a Gestapo a né-

met nép védelmében minden könyvét be-

gyűjtötte. 1933 augusztusában családjával 

együtt sikerült Svájcba távoznia. 

1947 és 1949 között Ruari McLean brit ti-

pográfus meghívására hosszabb időt töltött 

Nagy-Britanniában, a Penguin Könyvek 
arculatának kialakításában működött 
közre. Hozzávetőleg 500 papírkötésű kiad-

vány borítóját tervezte újra, és új tipográfi ai 

szabálykönyvet (Penguin Composition Ru-

les) alkotott a kiadó számára. Később visz-

szatért Svájcba, s ünnepelt tipográfus volt, 

amikor 1974. augusztus 11-én Locarnóban 

elhunyt.







A talp nélküli betű további története 
a svájci tipográfiai stílus tételben található
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