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Borz Kováts Sándor neve ismerősen csenghet azok számára, 
akik egy kicsit is ismerik a hazai dizájn történetét. Ha valaki-
ről, hát Borzról igazán elmondható, hogy egy olyan belső erő-
vel rendelkező, újra és újra hitet adó, magas fokú életszeretet-
tel megáldott, szuggesztív egyéniség volt, akit különös szemé-
lyiségének és a vele született tehetségének köszönhe tően mél-
tán emel legnagyobbjai közé a magyar formatervezés szak-
ma. Teljesítményét még azok a kortársak is elismerték, akik-
nek teljesen más elképzelésük volt a szakmáról. Mindezek da-
cára csak elvétve olvashatunk Borz Kováts életéről, a szakmá-
jában nyújtott teljesítményről. A feldolgozatlanság oka rész-
ben a forráshiány lehet, hiszen a tárgyakon kívül, illetve a Va-
das József  Borzról írt tanulmányán kívül kevés Borzzal kap-
csolatos írott forrást találtam.¹ Hozzá kell tenni, hogy Pohár-
nok Mihály jóvoltából nemsokára hozzáférhetővé válik a Borz 
Kováts-hagyaték, ami kutatásom kiindulópontját jelentet-
te. Kutatásom során olyan emberekkel beszélgettem (Ferencz 
Istvánnal, Csíkszentmihályi Péterrel, Pohárnok Mihállyal, 
Flamm Györggyel és nem utolsó sorban Király Józseff el), akik 
szakmailag és emberileg is közel álltak Borzhoz.

Azt mondom, hogy Borz, pedig a Borz csak ragadványnév, 
eredeti neve Kováts Sándor volt. A Borz nevet még jóval a 
főiskolás évei előtt kapta a hajviselete és fürge mozgása miatt. 
De volt egy másik neve is, amit a tanítványai ragasztottak rá 
a főiskolán. Ők csak Garabonciás diáknak hívták, mert sze-
rintük úgy száguldott a főiskola folyosóján vadásztáskával a 
hátán, pipával a szájában, és úgy mosolygott hozzá a bogár-
fekete szeme, mint a mesék garabonciás diákjának. „Mindig 
nagy huzattal jött majd ugyanolyan nagy huzattal is távozott 
és örvényként húzta maga mögött mindazokat, aki szeretet-
tek volna nyomába szegődni” – mesélték róla tanítványai. Jól-
lehet a személyisége valóban magával ragadó lehetett, első-
sorban nem ez tette őt a hazai dizájn történetének elsőrangú 
szereplőjévé, hanem a kor szemléletéhez képest újszerű gon-
dolkodásmódja, illetve problémamegoldó képessége, amihez 
egy páratlan műszaki készség is tartozott.

A 60-as években a belsőépítészet, tágabb értelemben pedig 
az emberi környezet korszerűsítésének lehetőségeire keresett 
és talált válaszokat. Olyan formatervezett, jól működő hét-
köznapi tárgyakat szeretett volna alkotni, majd sorozatban 
gyártatni, amellyel ésszerűbbé és emberibbé lehetett volna 
tenni a mindennapi életet. Nagy kihívást jelentett mindez, de 
makacsul hitte, hogy alkotásaival egy új életvitel-mintát tud 
adni, amely sorozat-gyártott tárgyak képesek lehetnek ar-
ra, hogy befolyásolják a társadalmi igényeket és a termékek 
minőségét. „Egy olyanfajta türelmetlenség, értelmes emberi 
türelmetlenség élt Borzban, hogy a múltat, az akkori jelenben 
is szirupos katyvaszos, nem mindig teljesen tiszta és jó értékű 
világot szerette volna valahogy tisztára mosdatni. És vadul csi-
nálta a maga ötleteit, a maga világát, egyedül.”² Minderre alig 
pár év állt rendelkezésére a Főiskola elvégzése után, hiszen 
nagyon fi atal volt, mindössze 33 éves, amikor meghalt.

Alkotói tevékenységét tekintve Borz kreatív eredetisége a 
főiskolán kezdett kibontakozni. 1959-ben felvételizett az Ipar-
művészeti Főiskolára. Ezekben az években a képzőművészeti 
irányultság hangsúlyosan jelen volt az Iparművészeti Főiskola 
oktatásában. Ezt bizonyítja, hogy olyan, a képzőművészethez 
kötődő tanszék működött a főiskolán, mint a díszítőfestő. Így 

nem is meglepő, hogy az iparművészeti főiskola felvételijére 
a hallgatók többsége komoly képzőművészeti előtanulmány 
után jelentkezett, a hagyományos esztétikai elvárások, a meg-
felelő rajztudás és formaérzék birtokában. Borz ettől egy me-
rőben eltérő szemlélettel érkezett a felvételire, ami a rajzaiban 
is markánsan megmutatkozott. Társaihoz képest, akik képző-
művészeti oldalról közelítettek egy-egy feladathoz, ő nem re-
dukálta le a tervezést kizárólag formaproblémákra, hanem ter-
vező iparművészként munkáiban a fi zikai használhatóságon, a 
megfelelő technika- és anyagválasztáson volt a hangsúly. Le-
het, hogy Borz Kováts Sándor tervezői magatartása is másfé-
leképpen alakult volna, ha az édesapjától kapott útravaló nem 
határozza meg ilyen erőteljesen a gondolkodásmódját. Apja 
gépészmérnök volt, nevéhez fűződik egy szenzációs szabada-
lom, amit róla neveztek el, az úgynevezett Ko váts-motort. Az 
általa irányított Fehérvári úton működő Ko váts-féle kismotor- 
és gépgyárban folyó munkákba Borz már kicsi korától kezd-
ve besegített. Mindez azért fontos, mert egész fi atalon közel 
került ahhoz a konstruktőri szemlélethez, belelátott azokba a 
gyártási folyamatokba, amelyek egy korrektebb és matemati-
kailag pontosabb tervezésre nevelték. „Tudta mi a lakatosmun-
ka, tudta mi a poliészter munka, ezeket a részterületeket pedig 
sokkal jobban érezte, mint mások.” Nem esztétikai, hanem tar-
talmi kérdést csinált a tervezési folyamat során, ahol nagyon 
alaposan és részletesen végiggondolt minden egyes apró rész-
letet, csomópontot. Ez az, amiben egyedülálló volt ekkor.

Csakhamar feltűnést is keltett tanárai és a társai körében 
a hagyományostól eltérő gondolkodásmódjával és szokatlan 
ötleteivel. Társai ugyan kezdetben meglepődtek Borz ákom-
bákomnak tűnő, erős vonalakkal megrajzolt maszatos ábráin, 
és furcsa rajzstílusán, ahogy minden egyes vonalnál eltörte 
a 6/B-s Versatilja hegyét, amikor cseppet sem fi nomkodva, 
inkább erős gesztusokkal és puha vonalakkal rajzolta konst-
rukcióit. Igaz, Borz sosem tanult korábban rajzolni, ezért 
rajz stí lu sa kezdetben visszatetszést keltett, de az hamarosan 
kiderült mindenki számára, hogy az évfolyamon Borz volt az 
egyetlen, aki tudta, hogyan kell az adott feladatot úgy megol-
dani, hogy abból adott esetben egy gyártásra alkalmas tárgy 
szülessen. És a működőképesség, a funkció szempontjából 
Borz verhetetlennek bizonyult a többiekkel szemben, mert az 
ő tárgyai már a kezdet kezdetén okos és eredeti szerkezetek 
voltak. Jó példa erre a főiskola első évében tervezett össze-
csukható óvodai ágy-terve (1. kép), virágtartói, telefonfülke-
terve vagy a diplomamunkája, amely a Főiskola történetében 

kokas nikolett
Borz Kovács Sándor élete és munkássága

1. kép: Óvodai ágy terve. Fotó: Vadas József
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is egy kiemelkedő teljesítmény volt. Itt ugyanis egy iparmű-
vészeti főiskolát tervezett a Kiscelli Kastély közelébe. Tudni 
kell Borzról, hogy nagyon alapos ember volt. A diplomamun-
ka készítése közben módszeresen végigjárta a tanszékeket, 
például a textilműhelyben fölmérte az összes gépet, a gépek 
teljesítményét. A kerámia tanszéken fi gyelembe vette az ösz-
szes felmerülő technológiai kérdést, hol kell kemencének len-
nie, hogy kéne megfelelően csoportosítani az energiaigényes 
üzemrészeket. Az asztalosműhelytől a kollégiumig bezárólag 
minden apró részletet, minden folyamatot felmért a tanszé-
keken zajló tevékenységekről. Ez a diplomamunka megelőle-
gezte a későbbi tervezési módszerét, hiszen már itt is a kiraj-
zolódó összefüggések és kölcsönhatások szem előtt tartásával 
egy működő és egymással összefüggő rendszert hozott létre. 
Va ló szí nű leg azóta sem volt ilyen alaposan felmérve a főiskola.

Borz ezzel a konstruktőri gondolkodásmódjával folyama-
tosan tágította, feszegette a korabeli formatervezés lehetősé-
geinek határait. Az a mondat, amit a korábbi tervezők olyan 
sokszor hallottak, hogy nem lehet valamit megcsinálni, ez a 

„nem lehet” kifejezés Borz esetében sokat veszített egyértel-
műségéből. Hozzá kell tenni, hogy tervezői magatartása is új-
szerű volt az őt megelőző generációhoz képest. A Borz előtti 
generáció nagy alakját, Király Józsefet idézve: „Borzban volt 
valami olyan türelmetlenség, nem minket bántó, tehát ön-
magához képest is egy ilyen kirobbanó, gyors gondolkozású, 
hirtelen döntő, nem hirtelenkedve, hanem hirtelen, rögtön, 
pontosan döntő fi gura volt. Ami azért volt meglepő, mert mi 
tele voltunk betojással, meg félelemmel és olyan fajta kétel-
kedéssel, hogy Úristen, most azt mondták, hogy csináljuk ezt 
vagy azt és nem mertünk ellenszegülni.”³

Szrogh György építész – aki szárnyai alá vette Borzot a 
főiskolán – monográfi ájának egy részlete jól példázza Borz 
alkotói magatartását, hogy bárkivel szemben ki mert állni az 
igazáért, másfelől rámutat arra, hogy ő a hatvanas évek köze-
pén már egy másfajta koordináta rendszerben gondolkodott, 
mint akár tanárai, akár társai a főiskolán. A történet szerint 
Borz egyszer beszáguldott a tanszéki szobába, hogy tanácsot 
kérjen Németh István tanár úrtól, egy bútor kivitelezhetősé-
géről. Németh nyílt szavakkal és nem is túl fi nom modorban 
lehordta Borz tervét, aki az érvek hatására kezdett összemen-
ni, mint egy luftballon, amibe gombostűt szúrnak. Egyszer 
csak Borz, amikor már teljesen összecsuklott és összeroppant 
Németh érvei hatására, rácsapott az asztalra, és erőteljes han-
gon azt felelte, hogy: „De akkor is!”⁴ Ez a makacs ragaszkodás 
az általa elképzelt dolgokhoz végig jellemező maradt Borzra. 
Mindig hitt valamiben, ezt pedig meg akarta csinálni minden-
áron, és előbb-utóbb rájött a hogyan-ra is. Csak kezdetben 
még nem volt meg a teljes fegyvertára hozzá. De a vérében 
volt, hogy a dolgokat meg lehet oldani és meg is kell oldani. 
Ez egy nagyon fontos tervezői magatartás. Fantasztikus erő. 
És nyilván a két ember között – Németh és Borz között – a 
félreértést az okozta, hogy Borz már kiszakadt abból a hagyo-
mányos rendszerből, amibe Németh még beletartozott.

A személyes újdonságkeresés, a felfrissülés vágya mozgat-
ták képzeletét. És ezt az újdonságkeresést tanára is támogatta, 
hiszen Szrogh is, akárcsak Borz hitte, hogy részesei, esetleg 
befolyásolói lehetnek egy folyamatnak, amely során az a sok 
tiszta gondolat, amely eddig csak a dohányfüstös hallgatói 
szobák falai közé szorult, végre megvalósulhat. Borz úgy 
érezte, hogy azok a ragyogó elméletek, amelyek eddig csak 
papíron, az anyagi hordozóktól elválva léteztek a kivitelező 
diktálta kötöttségek miatt, most végre teret nyerhetnek ma-
guknak. Ráérzett a lehetőségre, de nemsokára tapasztalnia 

kellett, hogy a nagyszerű és tiszta gondolatok megvalósításá-
ra még várni kell, hiszen alapvető dolgok hiányoztak a megva-
lósításukhoz. Ilyen alapvető hiányosság volt, hogy a főiskola 
nem volt felszerelve korszerű gépekkel a 60-as években és 
ezek hiányában nem folyhatott korszerű oktatás az iskola fa-
lain belül. Így elmondható, hogy a főiskolai építész-belsőépí-
tész oktatás Borzék idejében teljesen kézműves jellegű volt. 
Király Józsefet idézve, „olyan 6B-s.”

Ugyanilyen probléma volt, hogy nem volt élő kapcsolata 
a tanszéknek a korszerű gyártóberendezésekkel működő bú-
torgyárakkal sem. Csoportos látogatások voltak, de ez kevés 
volt. Vagyis elméletben sok mindent megtanulhattak a diá-
kok, de ha konkrét tervezésre került sor, akkor alapvető tech-
nológiai szempontokkal nem voltak tisztában. Borzra mindez 
nem volt jellemző. Őt a technológiai, szerkezeti, funkcionális 
dolgok izgatták, a részletproblémák, hogy hogyan lehetne a 
részt és az egészt harmonikus egységbe forrasztani, és mind-
ezt az emberi használatra a legalkalmasabbá tenni. A tárgy-
ban rejlő humánum, a valós emberi igények kiszolgálására 
törekvés, a tárgyak ésszerű használhatósága, az alaposan át-
gondolt funkciók jellemezték Borz munkáit. Bútorterveinél 
elsősorban nem az egyedi igény dominált, hanem olyan típus-
bútor megszerkesztésére törekedett a főiskolás éveitől kezdve, 
amelyek tömegigényt voltak képesek kielégíteni.

Ezzel szemben a főiskola elvégzése után Borz számára 
kép te len ség volt tervező iparművészként megalkuvás nélkül 
beépülni a bútorgyárakba. Miután ezek az üzemek nagyjából 
azonos gépekkel voltak felszerelve, hiába fejlesztették a hat-
vanas évek végén a gyárakat, az azonos gyártási technológi-
ának köszönhetően igencsak színtelenné, homogénné váltak 
a gyárakból kikerülő termékek. Ha valaki egyedi formavilágú 
tárgyat szeretett volna ezekben az időkben vásárolni, akkor 
ezt a Képcsarnok és az Iparművészeti Vállalat boltjaiban te-
hette meg, ahol az iparművészek zsűrizett alkotásait árulták, 
köztük Borzét is.

Sikeres felvételijének évében minden jelentkezővel alá-
írattattak egy papírt, amiben kötelezték a leendő hallgatókat, 
hogy az iskola elvégzése után vidéken folytatják munkájukat. 
Így érkezett meg 1964-ben Borz a szegedi Csongrád megyei 
Ter ve ző Irodába. Első munkája a csongrádi Zeneiskola belső 
tereinek felújítása volt. Ezt a megbízást követte a hódmező-
vásárhelyi üzletsorok belsőépítészeti kialakítása. A későbbi 
eredmények tekintetében a két hivatalos megbízásnál fonto-
sabbak voltak Borz első tárgy-kísérletei. A Szegeden össze-
gyűlt baráti társaság kezdetben megmosolyogta Borz ötletét, 
amikor összevásárolt mindenféle kész műanyag terméket, 
például tejes kannát, és ezeket a műanyag-termékeket átfúr-
va, átlyukasztva lámpákat konstruált belőlük. Itt jött be elő-
ször Borznál az a gondolat, amit később a lámpacsaládjainál 
fejleszt majd ki, hogy bizonyos elemek különféle állapotából, 
azok módosításával új tartalmakat hozzon létre.

Nagyszerű társaság verbuválódott a szegedi Csomitervben 
(Csongrád-megyei Ipari Tervezőiroda) Borz körül, építé-
szekből, belsőépítészekből. De ez a szellemi műhely azon 
nyomban felbomlott, mihelyt Borz meghívást kapott Szrogh 
György től a főiskola tanársegédi állásra 1966-ban. Figyelem-
re méltó tanári gárda vette körül, hiszen ezekben az években 
ott tanít a főiskolán Jurcsik Károly, mellette a teljesen eltérő 
gon dol ko dás mód dal bíró Makovecz Imre, illetve a mesterek, 
Szrogh György és Németh István, valamint tanársegédként 
Csík szent mi há lyi Péter és Rubik Ernő. És megint szerencsé-
sen játszotta a sors Borz kezére a lehetőségeket, mert most 
már, mint tanársegéd felvetette a kísérleti műhely beveze-
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tésének lehetőségét a belsőépítész oktatásba, hogy ezzel is 
a tervezés korszerűbb, gyakorlatiasabb oldalára helyezze a 
hangsúlyt. A Borz által szorgalmazott változás szerencsésen 
találkozott az akkori rektor, Pogány Frigyes szándékával, aki 
szerette volna a főiskolai oktatást átstrukturálni. A Borz által 
bevezetett mű hely gya kor la ton különféle anyagkísérleteket 
végeztek a hallgatók és sikerült elérnie, hogy néhány korszerű 
gépet megvásároljon a főiskola, amit szintén használhattak 
az órán a diákok. Ez a kísérleti műhely azóta is szerves része 
a főiskolai tantervnek, aminek létrejötte tehát Borz elvitatha-
tatlan érdeme. A főiskola kísérleti műhelyében 1966-tól csupa 
olyan kísérleti tárgy született, amivel Borz is foglalkozott a 
saját, otthoni, Tűzoltó utcában berendezett műhelyében. Volt 
ott papírszék, görgő-kísérlet, különféle fémmunkák. Borz 
írásában olvashatunk arról, mennyire fontosnak tartotta ezt 
a kísérleti műhelyt, így ír róla: „Egy magas szintű tervezés 
bázisává válhatna, ahol a vázlat érlelése a prototípus” elkészí-
téséig folyna. „Ide eljutni azonban az építészet és a tárgyak vi-
lágában egyaránt csak társakkal remélhető, s ebben a Főiskola 
szerepe, mint a jövő generációinak nevelője-elvitathatatlan. A 
társak teammé szerveződésének legfontosabb eszköze pedig 
a munkák valódi értékének megfelelő elismerése és oktatása, 
mely kiválasztaná a tervezők leghatékonyabb rétegét.”⁵

Mint tanársegéd részt vett az elméleti oktatásban is, korri-
gálta a főiskolások munkáit, de mindig sietett, nem volt ideje 
arra, hogy minden hallgatót végig korrigáljon. Különben is 
csak azokhoz a hallgatókhoz volt türelme, akikben volt spi-
ritusz, szenvedély. Akiknek érdemes volt valamit mondani. 
Borz tanítványaitól tudom, hogy miután leült melléjük kor-
rigálni, nem tudták nem észrevenni, hogy a Borz Kováts ha-
talmas kezein mindig olajfoltok, sérülések nyomai látszottak. 
En nek oka az volt, hogy tanítás után mindig rohant az otthoni 
műhelyébe dolgozni, ahol az édesapja segített neki. És azért 
járhatott szabadon ki-be a főiskolán, azért vette őt körül a vé-
delem a tanszékvezető, Szrogh György részéről, mert Szrogh 
úgy gondolta, hogy ezé a fi úé lesz majd a jövő, és amit Borz 
akkor csinált ebben a kicsi műhelyben, az a magyar forma-
tervezést tekintve sorsfordító lesz. Borz azon fáradozott, ho-
gyan lehetne műhelyében kisipari körülmények között soro-
zatgyártás természetű és magas ízléskultúrával bíró tárgyakat 
létrehozni itthoni alapanyagokból. Műhelye nem volt felszer-
számozva olyanfajta célgépekkel, amelyek alkalmassá tették 
volna a nagyüzemi gyártás feltételeit, és jóval könnyebbé és 
gyorsabbá tehették volna munkáját. De a rossz körülmények 
és a rossz hatásfok ellenére kitartóan hitt abban, hogy min-
den tárgy, amit műhelyében csak a prototípusig vagy a kis 
szériagyártásig tudott kifejleszteni, mihelyt sorozatgyártásra 
kerülnek, képesek lesznek a korszak által felvetett társadalmi 
igényekre értelmes választ adni. Vagy ahogy ő fogalmazott: 

„…az ember és a környezet állandó kölcsönhatásából létre-
jövő mozgást a tudatos jobb irányba terelni.”⁶ Ugyanakkor 
elismerte, hogy ezek a tárgyak magukon viselik műhelye kö-
töttségének nyomait, „a speciális kis szériájú gyártás típusje-
gyeit.”⁷ Ami azt jelenti, hogy ilyen kisipari üzemben ugyan az 
elvét meg lehetett konstruálni egy nagyüzemi gyártásra szánt 
tárgynak, de nem úgy kell elkészíteni, mint a nagyüzemben 
sorozatgyártásra kész terméket, mert másak az eszközök, a 
technikai feltételek.

Itt a műhelyében készült el a formailag is nagyon kiérlelt, 
nagyon kiszámított, szórt fényt adó Rizike nevet viselő lám-
pacsalád (2. kép). A 25 cm átmérőjű lámpatestnek óraüveg 
volt az alja és volt egy kis pereme, amit az állékonyság és a 
látvány miatt készített. Ez a visszaperemezett szél jelölte meg 

azt a vastagságot, amely megfelel a nagyüzemi gyártás során 
az eredeti anyagvastagságnak.

Itt készült az 5 tagból álló függőlámpacsalád, a Toboz, il-
letve a csővázas ülő- és asztalgarnitúrája. A bolygó kerék egy 
különös találmánya volt. Az aszimmetrikus felfüggesztésű 
görgőnek a megfelelő kialakítása egy hatalmas műszaki prob-
lémát jelentett, jóllehet látszólag csak egy forgó kerék-rész-
letről van szó. De ahhoz, hogy a szék stabil legyen, hogy ez a 
bolygó kerék úgy görgesse a széket, hogy az ne fusson ki az 
ember alól, ehhez találta ki azt a szerkezeti megoldást, hogy 
egy függőleges és egy ferdén futó tengelyt egy rúdban egyesí-
tett, ami a kerékbe futott bele.

A műhelyében tervezte a fotelágyát is (3. kép). Ennek a 
többfunkciós bútornak a lényege, hogy a megfelelő irányba 
mozdítva a bútor akár fotelként, akár fekvő alkalmatosság-
ként lehessen használni. De ugyanitt készült a poliuretán 
habból szilárd kéreggel kivitelezett piros karosszéke is tanít-
ványa, Ferencz István közreműködésével. És ugyanitt készül-
tek szériában a híres Vargánya lámpái is (4. kép). Óriási ugrás, 
egy hősi küzdelem volt a részéről, amit ő ebben a műhely-
ben létrehozott. Ebben az időben, annak a határait feszegette, 
amit egy ember ilyen körülmények között elérhet.

2. kép: Rizike. Fotó: Vadas József

3. kép: Szétszedhető fotel. Fotó: Vadas József
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Kokas Nikolett

Borz példaértékűnek tekintette a fi nn tárgykészítést, és le-
he tő ség hez mérten szerette volna ezt a kis házi üzemet olyan 
tulajdonsággal felszerszámozni, amely képes arra, hogy felve-
gye a fi nn tárgykészítéssel a versenyt. A skandináv hatás nem 
Borz Kováts Sándornál jelentkezett elsőként. Az őt megelőző 
építészgeneráció tagjai a 2. világháborút követően, Dá niá ból 
Ma gyar or szág ra hazatérve már magukkal hoztak egy északi, 
skandináv fertőzést. Nyilván Borz ismerte ezeket az építészeti 
elveket. Amiben viszont az ő gondolkodásmódja újszerűnek 
mondható, hogy abban az időben ilyen konkrétan senki nem 
gondolkodott azon, hogy egy magas szintet elért fi nn ipari 
gyártáshoz, esztétikához hasonló színvonalat célozzon meg a 
tárgytervezés területén Magyarországon.

Érdekességként meg kell említeni Borz fi nnországi utazá-
sát 1968-ban. Mielőtt elutazott volna, megtanult fi nnül. Ar-
ra gondolt, hogy akkor tud közel kerülni egy kultúrához, ha 
megtanulja a nyelvüket. És igaza lett. Mert igazán úgy lehe-
tett bejutni a fi nn lelkülethez, ha az ő nyelvükön szólalt meg. 
Látták azt a szeretetet és erőfeszítést, ami ebből a gesztusból 
eredt. A fi atal magyar tervező nagyon jól érezte magát egy 
olyan országban, ahol a nagy földrajzi távolság ellenére is ha-
sonló konstruktív tárgytervezői gondolkodással találkozott. 
Miután hazatért rengeteget mesélt Yrjö Kukkapuro munká-
iról, módszereiről, mert Kukkapuro egyszerű, tiszta funkcio-
nalitása rendkívül közel állt Borzhoz.

Tárgyai 1969-ben szerepeltek a Fiatal Iparművészek tárla-
tán az Iparterv kiállítótermében, 1970-ben az Ernst Múzeum-
ban rendezett országos belsőépítészeti kiállításon, 1972-ben 
kilenc művésztársával együtt, a Magyar Design bemutatóján 
a Fészek-klubban, a Tíz kísérlet című tárlaton, amelyet Vadas 
József a „hazai dizájn premierjének”⁸ nevezett.

Élete utolsó éveiben ő is részt vett a házgyári konyha-prog-
ramhoz kapcsolódó kutatásban, de nem sokkal a kutatás el-
kezdése után, 1973 januárjában meghalt. A megálmodott cél, 
hogy termékei sorozatgyártásra kerüljenek az ő életében nem 
valósultak meg. Hitt szakmájának társadalmi jelentőségében 
és egy olyan eljövendő korban, amikor majd a gyártó üzemek 

a gazdasági kényszer hatására belátják, hogy a piacon csak 
magas szintű használati értékkel rendelkező termékek előál-
lításával maradhatnak életképesek.

Ez a fantasztikus alkotói folyamat váratlanul és hirtelen 
szakadt meg. A korra jellemző kérdések foglalkoztatták, 
amely problémákat merész és előremutató elképzelésekkel 
igye ke zett megválaszolni. A válaszok jóval túlmutattak saját 
korának lehetőségein. Természetes tehetségének és magabiz-
tos íté lő ké pes sé gé nek birtokában tiszta, érthető képletekben 
gondolkodott. Élet műve megkerülhetetlen teljesítmény a ha-
zai dizájn történetével foglalkozók számára, hiszen Borz egy 
gyönyörű tűzijátéka volt a magyar dizájn történetének.
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Th e Life and Art of Sándor Borz Kovács
Borz was not only a man of great internal power, but he also 
had a cheerful attitude towards life. Due to his extraordinary 
personality and his outstanding talent he is justly considered 
as one of the most gifted designers.

During the 1960s he did research into interior design and 
as a consequence mainly dealt with the modernisation of hu-
man surroundings. His desire was to create and mass-pro-
duce objects which would make life more comfortable. Al-
though aware of the scale of his ambition, he fi rmly believed 
that through his creations he could give rise to a new kind 
of life-style in which his high-quality mass-products would 
meet the needs of society.

He attended the School of Applied Arts from 1959 to 1964. 
He was soon taken notice of due to his successful and origi-
nal early inventions. Th roughout his entire life Borz tried to 
widen the existing boundaries of designing. After graduating 
he worked as an assistant lecturer and focused on broadening 
his theoretical knowledge of design to serve as the basis for 
his practical-mindedness. He introduced workshop lectures 
and persuaded the college to acquire up-to-date machines. 
Since his workshop lacked any appropriate equipment for 
large-scale production, his chief concern was how to produce 
hand-crafted objects on a mass level. Despite unsatisfactory 
conditions, Borz fi rmly believed that any object could be 
mass-produced and become commonly used. In this his ideal 
was the Finnish production.

Among his inventions the ‘Rizike’ (radiating diff use light) 
and the ‘Vargánya’ lamp family are of signifi cant importance, 
not to mention his table-settee combination. Not only did he 
want to address the problems of his contemporaries but also 
come up with solutions that would satisfy later generations 
as well.

4. kép: Vargánya lámpacsalád terve. Fotó: Vadas József

Ars.indb   234Ars.indb   234 2010.04.27.   7:282010.04.27.   7:28



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


