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AZ OLASZ ÉS A SKAN DINÁV DE SIGN
MET SZÉS PONT JÁBAN
Borz Kováts Sán dor mű anyag búto rai ról

1970 de cem beré ben a ma gyar belsôépítészek or szá gos tár latot ren dez tek az 
Ernst Múze umban.1 Ez volt a maga nemé ben az elsô ilyen akció, s mind járt 
szám ve tés nek ké szült: a negy venöt al kotó több nyire rep re zen tatív mun káit 
– köz épü letek, ét ter mek, szín házak, szál lodák, üz letek enteriôrjeit – mu tatta 
be, ebbôl adó dóan szinte ki vétel nél kül fény képe ken. Az ese ményt a kri tika2 
noha ba rát ságo san fo gadja, nem hagyja szó nél kül mű faji egy olda lúsá gát 
(mondván: la kás bútor szinte alig sze re pelt rajta) és nem éppen nézôbarát 
jel legét (tár gyak he lyett zöm mel fény képek fo gad ták a láto gató kat).

Vis sza te kintve mégis lát nunk kell az egé szé ben for má lisra sike re dett 
ren dez vény tör té nelmi érde mét. Ezen a tár laton mu tat ko zott be ugyanis 
a kö zön ség nek a hat vanas évti zed neve zetes – a más művé szeti ágak ban 
„nagy” jelzôvel ille tett – ge nerá ció jának e te rüle ten meg hatá rozó egyé ni sége, 
Borz Kováts Sán dor.3 Mind járt három – rá adá sul való ságo san megtekinthetô 
– kol lek ci ó val: két búto rával és a Var gánya lám pa csa lád dal, ame lyek min den 
egyes da rabja a kor társ ma gyar ipar művé szet ben merôben ere deti – a de sign 
leg fris sebb fel fogá sát érvényesítô – gya kor latot kép vi selt. Közü lük is ki tűnt 
új sze rűsé gével az a mű anyag szék, amely – ma már vilá gosan lát juk – mind 
for ma vi lágá val, mind szem léle tével önma gán túl mu tató jelentôségű. 

A de sign akkor már nem volt isme ret len foga lom a hazai saj tóban; a vezetô 
na pi lap oknál dip lomás (job bára fia tal) művé szet tör téné szek gon doz ták a 
kri tikai rova tot. Borz kivé teles tel je sít mé nyére ennek elle nére egye dül a 
Ma gyar Nem zet új ság írója, Fe kete Judit fi gyelt fel.4 Ha lehet, még pozi tí vab-
ban rea gált kol lek ció jára a ki váló épí té szet tör té nész, Vámossy Fe renc, aki 
a kiál lítás apro póján alapos hely zet érté ke lést adott a kor társ ma gyar bel sô-
építészetrôl.5 Át fogó ta nul mánya (két fény kép kísé reté ben) a fi atal nem ze-
dék rep re zen tán sa ként elemzi Borz mun káit. S mintha csak ôt kö vette volna 
az ipar mű vész-szakma is: ja vas la tára a mű anyag szé ket és a hozzá ter ve zett 
asz talt az állam hama rosan meg vásá rolta. Így ma mindkettô – a ma gyar 
de sign úttörô mű ve ként – az Ipar művé szeti Mú zeum tu laj dona.6

1970-ben Borz Kováts Sán dor mind össze har mincéves, de már tevé keny 
al ko tói mun kás ság áll mö götte. Né meth Ist ván és Szrogh György nö ven déke-
ként 1964-ben sze rez belsôépítész-dip lomát az Ipar művé szeti Fôiskolán; 
azt kö ve tô en két évig Sze geden, egy építôipari vál la lat nál (CSOMITERV7) 
ter ve zô. De többre vá gyik, mint hogy e vi déki nagy város és szé pen gya ra-
po dó kör nyéke kom muná lis in téz mé nyei nek vonzó külsô-belsôt ad jon. 
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Már dip loma mun kája nagy ös sze füg gé sek ben gon dol kodó alko tóra vall; új 
Ipar művé szeti Fôiskolaként nem egy sze rűen mo dern épü let együttest vizi-
onált, vele egy szer smind az okta tás rend sze rében is alapvetô – a na gyi pari 
tervezôtevékenységre a ne veze tes ulmi Hochschule für Gestaltung szel lemi-
ségé ben felkészítô – vál toz tatá sokat szor gal ma zott. 1966 ôszétôl így lesz az 
„új Bauhaus” prog ram jával gyö keres re formra vál lal kozó Po gány Fri gyes8 
rek tor sága (1964–1973) alatt ta nár segéd az alma materban. Az okta tásba 
be kap cso lódva saját mű helyt hoz létre, ahon nan a soron következô évek ben 
egy más után ke rül nek ki az ál tala ter ve zett mun kák: a To boz9, majd a Var-
gánya10 lám pa csa lád, aztán a csôvázas ka ros szék és asz tal11, végül a már 
ugyan csak emlí tett két mű anyag bútor. (Ez utóbbi há rom kol lek ció sze re pelt 
az Ernst Mú zeum emlí tett tár latán.) 

Az 1949-ben felsôfokú tan in téz mény rang jára emelt Ipar művé szeti Fô is-
ko la – az or szág gaz da sági szer keze tét nagy lép ték ben kor sze rűsí teni hi va-
tott poli tiká hoz iga zodva – eredendôen az ipar szá mára kí vánt tervezôket 
ké pezni. Ezt az el kép ze lést csak pozi tívan érté kel het jük. A vál la lati önál-
ló sá got és a piac sze repét mini má lisra redu káló terv uta sítá sos szo cia lista 
gaz da ság azon ban az ötve nes-hat vanas évek ben még nem (vagy csak ritka 
kivé teles eset ben) igé nyelte a fo lya matos inno váci óban és a maxi mális minô-
ségben érde kelt designereket. Ezért a dip lomás alko tók – a mű szaki vezetôk 
de sign nal kap cso latos tájé ko zat lan sága/ér tet len sége és ennek kö vet kez tében 
a ter ve zést ellehetetlenítô kö rül mé nyek foly tán – mind na gyobb szám ban 
hagy ták el az üze meket. Vagy – kol lé gáik ke serű ta pasz tala tai lát tán – már 
ele ve nem vál lal ták a gyári mun kát. In kább saját mű helyt ala pí tot tak, ott 
dol goz tak. Az évek múlá sával ezt egyre kön nyeb ben meg te het ték, mert a hat-
va nas évek dere kától gaz dasá gilag és poli tika ilag egy aránt kon szo lidá lódó 
or szág ban az ipar művé szet vi szonylagos sza bad ságot élve zett. Nem csu pán 
sti láris érte lem ben, eg zisz ten ciá lisan is. 

Az ipar művé szek egyedi-kis szé riás lak be ren de zési-lakásfelszerelési tár gya-
i nak érté kesí tésé vel az e célra életre hí vott Ipar művé szeti Vál lalat, il letve 
annak vol ta kép peni tu laj dono sa ként a tevékenységtôl elsôsorban megszépítô 
funk ciót váró ma gyar állam nem csu pán az üzle tek sze gé nyes kíná latát bô ví-
tette. A szisztéma egy szer smind a gyá rak ból ki szo rult vagy kiáb rán dult ter-
vezôk megélhetésérôl is gon dos ko dott. S bár az ak kori vi szo nyok kö zött ez a 
fajta tevé keny ség igen csak jövedelmezônek bizo nyult, Borz Kováts Sán dort 
nem a pénz kere sés moti válta. Merôben más el kép zelé sek ve zet ték, ami kor 
lám pák gyár tá sába és az Ipar művé szeti Vál lala ton ke resz tül azok for gal ma-
zá sá ba fo gott. 

Pá lya tár sai nak több ségé vel el len tét ben az ô célja nem a hu sza dik szá zad 
dere kán már ko rábbi sze repét vesz tett kéz műves ipar művé szeti tevé keny-
ség fel ele vení tése, hanem éppen ellenkezôleg: a nagy szé riás terméktervezôi 
mód sze rek és az azok sike rét szemléltetô pro totí pusok ki mun ká lása volt. A 
mű he lyé ben gyár tott ter mé kek kel erre kí vánta fel ké szí teni nö ven dé keit is. 
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1. Borz Kováts Sándor műanyag széke 
és „Vargánya” állólámpája. Fotó az Ernst 
Múzeum 1970-es belsôépítészeti kiállításán, 
1970. dec. 19–1971. jan. 9.

2. Borz Kováts Sándor műanyag széke. 
Iparművészeti Múzeum. 1969–71

3. Rodolfo Bonetto: Melaina szék, Driade, 
1968–69

4. Giancarlo Mattioli (Gruppo Architetti 
Urbanisti Citta Nouova):  „Nesso” asztali 
lámpa, Driade, 1967
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Ahogy ön val lomá sában írja: „Hogy okta tói mun kám nak némi hi telt sze rez-
zek és egy álta lán: mert érde kelt, hasz ná lati tár gyak ter vezé sével kezd tem 
fog lal kozni, elsôsorban egy nagy bú tor gyá runk szá mára, te kintve, hogy 
ab ban az idôben gya kor lati lag sem mi féle tervezôi, il letve kuta tó munka nem 
folyt a Fôiskolán belül a ta nárok köré ben.”12 Ami lyen bátor és el szánt volt, 
olyan sze ren csés is: tör té nel mileg nézve jó pil la nat ban fo gott hozzá ter vei-
nek meg va ló sítá sához. Ahogy ebben az 1971-ben kelt ön élet raj zában írja: 
1965-bôl szár mazik az elsô (még elve télt) vilá gító test-kí sér let, 1968-tól pedig 
a lám pák gyár tá sa (az al kat ré sze ket le gyártó kis ipa rosok köz remű ködé sével) 
sa ját mű he lyé ben már üzem szerű for mában fo lyik. 

A hat vanas évek máso dik fele Ma gyar or szá gon nem pusz tán a ká dári kon-
szo lidá ció (ma gya rán az 56-os for ra dal mat követô ka tak lizma élet szín vonal-
emel ke dés ben és a szi gorú ideo ló giai elôírások lazu lásá ban meg nyil vá nuló 
oldó dásá nak) idôszaka; a rend szer egy szer smind meg úju lás sal is ke cseg tet. 
Ezt új gaz da sági me cha niz mus nak neve zik el a poli tiku sok; ki dol go zása 
1964-tôl fo lyik, beve zeté sére 1968-ban kerül sor. Célja a vál la lati önál lóság 
és a piac sze repé nek növe lése – két olyan fel tétel, amely ki dol gozó inak szán-
dé ka sze rint a ma gyar ipar nem zet közi ver seny ké pes ségét nö velve to vább 
erô sí tené a gaz dasá got, köz vetve tehát ösz tö nöz hetné az inno vá ciót és annak 
ré sze ként a de signt. 

A ha gya téká ban fenn ma radt kéz irat okban nincs nyoma annak, hogy ezt a 
fel té tel rend szert Borz tuda tosan ele mezné és a ben nük érlelôdô vál tozá sokat 
érté kelné; az azon ban egy ér telmű, hogy tájé kozó dik. Vilá gosan látja a ha zai 
ter mék skála elma ra dott ságát: „a Fôiskola Épí té szeti Tan szé kére vis sza ke-
rülve döb ben tem rá (s nem is gya kor lati indí té kok ból) a nagy tö meg igé nyű 
de sign-ter mékek tár sa dalmi jelentôségére és tu laj don kép pen a hiá nyára.”13 
Ebben nyil ván va lóan segí tik a kül földi pél dák, lát hatón él a nem zet közi szín-
tér re nyitó or szág e té ren kí nálta lehetôségekkel. 1968-ban Finn or szág ban 
jár ta nul mány úton, Ausztriá ban és Svájcban is meg for dul, to vábbá a Fô is ko-
lá ra járó nyu gati szak fo lyó iratok és -köny vek révén tájé kozó dik a szak mában 
zajló fo lya ma tok ról. 

Van mirôl. A hat vanas-het venes évek for duló ján ugyanis döntô át ala kulás 
megy végbe a de sign vilá gában. 1945 után a két évti zedig piacvezetô skan-
dináv or szá gok tól az olasz for ma ter vezés veszi át a kez demé nye zést. Az 
elôb bi rang ját olyan nagy alko tók ala poz ták meg még a két há ború kö zött 
ki bon ta kozó élet mű vük kel, mint a finn Alvar Aalto, a svéd Erik Gunnar 
As plund vagy a mun kás ságát Svéd or szág ban kiteljesítô oszt rák Josef Frank, 
s olya nok tel jesí tet ték ki a máso dik vi lág hábo rút követôen, mint a dán 
Ar ne Jacobsen, Hans Wegner, Poul Henningsen, a finn Tapio Wirkkala, Kaj 
Franck, Maija Isola. Bár az olasz ipar művé szet nek is vol tak fi gye lemre mél-
tó elôz ményei (gon dol junk csak Gio Ponti art deco mun káira a har min cas 
évek bôl), a de sign terü letén az elsô jelentôs alko tások (a Castigloni fivé rek 
Ar co világítótestétôl Marco Zanuso és Richard Sapper Kar tell nak ter ve zett 
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5. Borz Kováts Sándor: Összecsukható szék 
vázlata, 1971–72 körül. 
(A művész özvegyének tulajdona)

6. Rodolfo Bonetto: Bumerang ülôbútor, 
Flexform, 1969–70

8. Joe Colombo: Többfunkciós elemes 
bútorcsalád, Sormani, 1959

7. Borz Kováts Sándor: Többfunkciós 
bútorcsalád terve, 1971. 
(A művész özvegyének tulajdona)
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mű anyag szé kén át Vico Magistretti Ecosse lám pá jáig) késôbbiek: Borz fô is-
ko lás éveibôl valók. Az áttö rést hozó ter mékek pedig (Joe Co lombo kü lön-
leges bú tor konstruk ciói, a De Pas, D’Urbino, Lomazzi tri ász Blow fo telja és 
Zsák széke, Ettore Sottsass Valentine író gépe, Lívio Castiglioni Boalum lám-
pája és Achille Castiglioni Spirale hamu tar tója) már a hat vanas évek végén 
ké szül tek. Hogy e fo lya mat betetôzéseképp az olasz de sign 1972-ben sikerrel 
triumfáljon. Azon a New York-i Museum of Mo dern Artban ren de zett The 
New Domestic Landscape kiál lí tás on, amely a nem zet közi szín téren hos szú 
idôn át szá mára vezetô po zí ciót biztosított. 

Borz, aki 1972-ben ta nul mány utat tesz Er dély ben és ugyanakkor a Ma ko-
vecz Imre14 ve zette orga nikus épí té szek egyik kí sér le tébe is be kap cso lódik15, 
magá tól értetôdô módon ori entá lódik a skan dináv kul túra felé, hisz már 
fô is ko lás ként is a népművészetbôl (a kézművességbôl) szer vesen kifejlôdô 
de sign iránt érez von zal mat. Egy 1963-ban fo gant írása, amely a la kás kul-
tú ra hely zeté vel fog lal kozik, egy ér tel műen vall errôl: „Jó né hány éve fel-
tű nést kelt a skan dináv irányzat Euró pában és Ame riká ban is, és Dá niát 
mint ennek kiemelkedô képviselôjét a vezetô »bútorország« hí rébe hozta. 
Nép mű vé szetükbôl és kéz műves ha gyo má nyuk ból kiin dulva ala kul ki náluk 
egy or ga niku san for mált bú tor irányzat, amelynek külö nösen fa ülôbútorai 
szin te szob rászi igénnyel van nak meg for málva.”16 

Borz nem lát ha tott a jövôbe; nem sejt hette, hogy mire műhe lyé ben ô maga 
is lám pák és búto rok ter vezé sébe, il letve ké szí té sébe fog, a hang súly foko-
zato san Északról Délre tevôdik át. S ettôl nem füg get lenül a fa (egé szé ben a 
ter mé sze tes anya gok) he lyébe a szí nes és lát vá nyos, kön nyen és vál toza tosan 
for mál ható mű anyag nyo mul. Mi már azt is tud juk, hogy – pa radox módon 
– en nek a fej le mény nek a kulcsfigu rája ugyancsak egy skan dináv tervezô 
volt, a dán Verner Panton. Mun kás ságá val mint egy hidat ké pezve a két kul-
tú ra kö zött. 

Ami kor 1968-ban Borz Finn or szágba lá togat, min den bi zon nyal ta lál ko zik 
Eero Aarnio ne veze tes – gömb és tojás for májú – mű anyag búto rai val, ame-
lyek 1962 és 1967 kö zött szü let tek, és ame lyek ben nem nehéz fel fe dez nünk 
a finn szár ma zású, de már Ame riká ban ne vel ke dett Eero Saarinen egy évti-
zed del ko rábbi Tuli pán-fo tel jának eg zakt mér tani for mák felé hajló utó dait. 
Tudjuk, hogy ismerte és nagyra értékelte Yrjö Kukkapuro kacsalábúnak 
becézett Karusseli forgószékeit is (1964/65). Az a skan dináv mes ter azon ban, 
aki a mű anyagnak a ko ráb bitól merôben különbözô ér tel me zést adott, egy 
harmadik figura. A számukra is utat mutató Panton, aki fôiskolai ta nul má-
nyait követôen né hány évig a még ré te gelt le mez zel tervezô Arne Jacobsen 
iro dájá ban dol go zott. Hogy aztán, im már saját stú diót ala pítva, vir tuó zan 
játé kos és fan tá zia dús, már-már fu tu risz tikus ví ziót keltô konstruk ciói val-
enteriôrjeivel17 merôben új irányt szab jon – már nem is csu pán a min dig mér-
ték tar tóan ar tisz tikus skan dináv de sign nak. Ha év szá mot kell mon da nunk, 
ez 1967 és 1970 kö zött tör tént, ami kor az élet majd min den fon tos szek torá-
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ban (a gaz da ság tól a poli tikán át a mű vé sze tekig) mind Nyu gat-Euró pában 
(fôleg Fran cia-, Olasz- és Né met or szág ban), mind Kelet-Eu rópá ban (elsô-
sorban Prá gában) a fenn álló sta tus quo for ron gá sok hoz vezetô átértékelô-
dése vette kez detét. Ab ban az idôben te hát, ami kor a há ború után felnôtt 
elsô nem zedék tag ja ként e ge nerá ció ko ráb bitól sok min den ben alapvetôen 
különbözô fel fogá sát nyil ván va lóan ér zé kelô Borz is a maga mű anyag búto-
rai nak ter vezé sébe fo gott. 

Hogy a dán de sign szel lemi sége meg igézte, arról nem csu pán ko ráb ban 
idé zett sorai ta nús kod nak. Egy csu pán terv ben létezô öt tagú lám pa csa lád18 
egy ér tel műen Poul Henningsen ötve nes évek végi, ge rez desen struktu rált 
kons truk ció jának ta nul má nyo zásá ról, mi több köz vet len hatá sáról ta nús ko-
dik. A következô – a Var gánya – csa lád vi szont már lé nye gesen egy sze rűbb, 
mond hatni le tisz tul tabb for máció; a vá gott fél gömb nem köthetô egyetlen 
sze mély hez: nem an nyira Panton œuvre-jében jele nik meg (az 1970-es Pan-
tel la lámpa, lát vá nyát te kintve, in kább csak epi zód), sok kal jellemzôbb az 
Artemide 1967-es Nesso pro duk ció jára19, amely igen sike res és nép szerű ter-
mék volt, hama rosan a New York-i Museum of Mo dern Art ál landó kiál lí tá sára 
is kike rült. Az olasz befo lyás több mint vé let len: nem kor láto zódik ugyanis a 
lám pákra. Borz né hány bú tor váz lata (ös sze csuk ható mű anyag bú tor, 1971, 
ele mes bú tor csa lád a Bútorértékesítô Vál lalat pá lyá za tára, 197120) Co lombo 

9. Borz Kováts Sándor: Függôlámpa terve, 
1968 körül. (A művész özvegyének tulajdona)

10. Vico Magistretti: Cetra függôlámpa, 
Artemide,1969
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el gon dolá sai nak21 rokon vol tára enged kö vet kez tetni. A Borz egyik kora beli 
váz latán szereplô ös sze csuk ható szék pedig annak a Ro dolfo Bonettónak a 
Bu me ráng22 pihenôszékét idézi, akirôl a mű anyag fo tel kap csán még lesz 
szó. Annak ugyan semmi konk rét bizo nyí téka, hogy Co lombo vagy Bonetto, 
il letve Panton mun káit Borz is merte és azok ból me rí tett volna (egyik ter-
vezô neve sem buk kan fel az írá sai ban (a kor tár sak23 em lé keze tében Borz 
kap csán min denekelôtt a finn de sign ins pirá ciója ma radt meg); az azon ban 
vi tat ha tat lan: mun kái ban mint egy az olasz és a skan di náv de sign ered mé-
nyei szin teti zá lód nak. S az is, hogy ennek a szin té zis nek a talán leg sike re-
sebb kata lizá tora a nem zet közi szín téren Panton volt. 

Hogy a dán al kotó a pél dájá val ha tott-e Borzra, tehát nem tud juk, nem 
tud hat juk. Az bizo nyos, hogy amit csi nál tak, az ana lóg. A ma gyar mű vész-
nek 1968-tól több éven át egy go lyó lábas fém áll vány bútor-csa lád állt ter-
ve zô te vékenységének köz pont jában; ez sze re pelt 1972-ben azon a de sign 
prob lema tiká ját felvetô neve zetes – Tíz kí sér let című – ka marakiál lítá son is, 
ame lyet Po hár nok Mi hál lyal közö sen szer ve zett24. De azt követô mun kái val 
– mű anyag búto rai val – egy ér tel műen túl lé pett rajta. Saj nála tosan korán 
– 1973-ban – lezá rult élete mint egy alko tói tes ta men tuma ként mind anya gá-
val, mind for mavi lágá val e két utolsó tárgy egy ér tel műen a dán mes ter mun-
kás sá ga irá nyába mutat. Job ban mondva: a hat vanas-het venes évek akkor 
már elsôsorban az olasz de sign képviselôit moz gó sító egye temes kihí vá sára 
– a mű anyag bútor meg te rem té sére – kí ván vá laszt adni. Még hozzá tel jes ség-
gel egyé ni mó don. A kor adek vát esz köze ivel, de saját stí lusá ban, amely már 
sem dán, sem olasz mes te rek hez nem kötôdik. 

A terv 1969-bôl való, a gipszmo dell a következô év ben ké szült el, az ülés 
kényelmérôl gon dos kodó kár pito zott betét pedig 1971-ben. Ez utób bit Gör-
gényi Judit25 belsôépítész ké szí tette. A kerek asz tal fehér, a fotel piros színű, 
ke mény poli ure tán hab ból ké szült, szi lárd ké reg gel; mint hogy fel szer szá mo-
zásra nem volt módja (anyagi lehetôsége), fröccsön tés he lyett üveg szá las 
tech noló giá val, s ki vite le zését tervezôje maga vé gezte a gyáli Agroplast 
Mű anyagipari Szö vet ke zet ben. A csa lád megôrizte annak emlé két, hogy 
Borz a mo dell ben sokat ült-fészkelôdött; ily módon szé két plasztika ként is 
for má lta – ez az, ami ért a dán búto rokat már diák ként cso dálta. Akár me lyik 
ko ra beli da rab bal – Joe Co lombo, Vico Magistretti, a Marco Zanuso-Richard 
Sapper pá ros vagy éppen Verner Panton róla elne ve zett szé kével26 – ha son-
lít juk össze, azt lát juk, hogy mindtôl alapvetôen kü lön bözik. Nem a ha gyo-
má nyos (négylábas) konstruk ció, ugyanakkor nem is a Panton-féle kon zolos 
típus (1959–60), hanem Wright késô sze ces sziós Hordó-szé kének (1907)27 
íves tá masz tékát fej lesz tette to vább a mű anyag szá mára. Csu pán egyetlen 
ko ra beli da rab bal – Rodolfo Bonetto Driadének ké szí tett és Melaina névre 
ke resz telt – kar szék éhez (1968-69) ha son lít ható. Rokon módon épít kezik az 
asz tal28 is, ame lyet egy hengerbôl és rajta lap ként egy másba il lesz tett két 
kerek lemez összeillesztésébôl ala kí tott ki. Nem mon dom, hogy bra vúro san 
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kön nyed alko tás; for mai lag lehetett volna még ér lelni rajta. De a jelentôsége 
így is vi tat ha tat lan: a kon zer vatív ma gyar ipar művé szet elle nében vele nem 
egy sze rűen a de sign meg való sít ható sága mel lett ér velt. Egyúttal a for ma-
ter ve zés azon nagy ha tású trendjéhez is kap cso ló dott, amelynek mi ben létét 
ma ra dandó ér vén nyel elsôként Verner Panton tu dato sí totta mun kái val, és 
amely nek fô képviselôi a het venes évti zed ben már job bára az olasz alko tók 
kö zül ke rül tek ki. 

JEGYZETEK

01 Bel sôépí tészek. Orszá gos Ki állí tása. 1970 
novem ber-1971 január.

02 FE KETE Judit: Belsô építé szek kiállí tása 
az Ernst Múzeum ban. Magyar Nemzet. 
1971. január 8. 4. E. M.: Belsô építész kiállí-
tás. Népsza badság. 1971. január 9. 7.

03 Borz Kováts Sándor belsô építész (1940-
1973).

04 „Az ipar még nem fedezte fel és így a kiállí-
táson egyedi terve zésű és gyár tású tár-
gyak ként láthat tuk Kováts Sándor Borz 
lámpáit és mű anyag székét.” FEKETE i. m. 

05 „Meg kell még em líteni… Borz Kováts Sán-
dort (a ki állítá son a már harminc év fe letti 
legfia talab bat), aki lámpái val, mű anyag 
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tó tevé kenysé gét is jól repre zen tálja.” VÁ-
MOSSY Ferenc: Belsô építész ki állí tás – bel-
sô építész hivatás. Ma gyar Épí tô művé szet. 
1971/4.

06 Mű anyag szék (ltsz: 72.76.1) mű anyag asz-
tal (ltsz: 72.77.1).

07 Csong rád Me gyei Tervezô Válla lat.
08 Po gány Frigyes építész, épí tészet törté nész 

(l908–l976).
09 To boz, 1966. Az Iparmű vészeti Válla lat 

for gal mazta.
10 Var gánya, 1966. Az Iparmű vészeti Válla lat 

for gal mazta.
11 Csô vázas karosszék és asztal, 1968–1970. 

Ipar mű vészeti Múzeum (ltsz:71.169.1–2.).
12 Egy designer Ma gyaror szágon, 1971. Kéz-

irat. A mű vész özve gyének tulaj dona.
13 Uo.
14 Makovecz Imre építész (sz.1935), a magyar 

organi kus építé szet nemzet közi rangú kép-
vi selôje.

15 A Gerle János, Makovecz Imre és Sá ros 
Lász ló által jegy zett pályá zati felhí vás így 

kez dô dik: „Tégy javas latot egyet len em ber 
– reáli san va lójában önmagad – szá má ra 
szol gáló minimá lis környe zetre”. Min den 
való színű ség szerint erre készí tette Méh-
sejt modul rend szerét, amely nek mot tója: 
„Egyet len em ber fikció.” (A rajzos kézirat 
a mű vész özve gyének tulaj donmá ban.) 
PAS SUTH Krisz tina: „Mini mális környe-
zet” pályá zat s a pályá zat eredmé nye. In: 
MA KO VECZ Imre (FRANK János beve zetô 
tanul mányá val). Buda pest, 1988.

16 La kás-mód, lakás-kultúra. Kéz iratos jegy-
zet, 1963. A mű vész özve gyének tulaj-
dona.

17 Panton fonto sabb munkái: Kegel 1 (1958), 
Plau 75 (1960), Panton-szék (1959-60), La-
kó tér a kölni Visiona kiállí táson (1970), 
Pan tella-lámpa, 1970.

18 A függô lámpa-család tervei a mű vész özve-
gyének tulaj donában.

19 De sign: Giancarlo Mattioli/ Gruppo Archi-
tet ti Urbanisti Citta Nouva.

20 Mind két terv a művész özve gyének tulaj-
donában.

21 Joe Colombo: Hen gerszék-csa lád, Flex-
form, l969–70; Kétré szes több funk ciós bú-
tor, Sormani, 1969–70.

22 Rodolfo Bonetto (1929-1997) designer. 
1961–65 között az ulmi Hochschule für 
Ges tal tung ta nára. Hatszor nyerte el a 
Com passo d’Orót. A szék a Flexfom ter mé-
ke, 1969. 

23 Po hár nok Mi hály (munka társa), Stefá niai 
Edit (a művész özvegye), Csikszentmihályi 
Péter építész.

24 Részt vevôi: Deákné Blázsek Gyöngy vér, 
Hor váth László, Jahoda Maya, Minya Má-
ria, Semsey Gabri ella, Soltész György, Sze-
ke  res Károly, Fészek Klub, 1972.
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25 Görgényi Judit  (sz. 1940) iparművész.
26 Vico Magistretti: Selene, Artemide, 1969; 

Mar co Zanuso–Richard Sapper: K4999, 
Kar tell, 1964; Joe Co lombo: 4867, Kartell, 
1968.

27 1937-ben né mileg módosí tott rajta, ekkor 
adott Wright végle ges formát a búto-
rának.

28 Bizo nyos tekin tetben ez is szembe síthetô 
Ro dolfo Bonetto hasonló darab jával (gyár-
tó: Bernini, 1969). A Quattro quarti, mint 
a neve is mondja, négy negyed kör alakú 
elembôl áll, s ezek válto zatos módon kap-
csolha tók egymás hoz: polc, pad és asztal 
egy aránt össze állít ható belôlük. 
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