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Gondolat-játék
Szöveg Molnár Szilvia

Tervezett építészirodában,  

nyert neves formatervezői díjat és most nemzetközi terepen, 

Amszterdamban próbál szerencsét Leits Miklós

V
alamikor a ’90-es évek végén,  
az akkor már 80 felett járó, de még 
mindig aktív Achille Castiglioni egy 
rövid interjúban sztorizott leghíre-

sebb munkáinak születéséről. Zsúfolt művész-
lakásában életkorát meghazudtolón demon-
strálta használatukat, egyebek mellett a há- 
romlábú, szinte anyagtalan Luminator álló- 
lámpáét. Ennél kis kitérőt tett, elmesélte, hogy 
már az első tárgyak megszületésékor azt mond-
ta neki a papája, hogy „mindegyikőtök [vagyis 
a fivérek: Achille, Livio és Pier Giacomo] terve-

zéskor folyton elvesz valamit a tárgyból, aztán 
végül nem marad semmi!”. Ez a semmi lett végül  
a minden, a modern formatervezés esszenciája, 
ahol a mérnöki pontossággal kimatekozott 
funkció a modernizmusnak/univerzalizmus-
nak a-kevesebb-több márkájú kabátját öltöt-
te magára. És ez a Castiglioni-féle történet 
motoszkált a fejemben, amikor Leits Miklós 
terveit, megvalósult munkáit nézegettem, 
mert azt tapasztaltam, hogy az elv nála sok 
esetben, öntudatlanul, saját ízléstől vezérel-
ve valami hasonló. 

A mindössze 32 éves alkotó 2007-ben vég-
zett a PTE Pollack Mihály Műszaki és Informa-
tikai Karán építészként, majd egészen 2010-ig 
a Zoboki-Demeter és Társaik Építészirodában 
tervezett. Azóta saját útját járja, bő éve már 
Amszterdamban, mint szabadúszó tervező tevé-
kenykedik. Jelenleg éppen formatervezőként 
(itt jegyzem meg, hogy íme, sokadszorra egy 
formálódó pályakép, ami jelzi: felnőtt egy újabb 

Taktilis érzeteket hív elő az Ovalit.  
A közetekben előforduló ún. geódák  
ihlette padlólámpa látszóbeton-héjában  
szemenként válogatott és elhelyezett  
braziliai kristályszemek ülnek  
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Color Disc állólámpa modulálható színekkel

Star Chair egyszerre illékonynak tűnő és mégis stabil, színes bútortesttel is legyártható

Tea for 2 teáskészlet tökéletes anyagismeretről (kerámia tulajdonságok, hővezetés stb.) tanúskodik, 
és annak megvallása, hogy teázni kettesben jó  

Crane Light állólámpa, háromszögekből építkező flexibilis forma

lett, különösen az utóbbi egy-két évben megal-
kotott világítótestekben. Ezek közül a legismer-
tebb a szobrászat és a design határterületén  
született, egyedi készítésű, számozott, a beton 
szilárdságán és kristály változékonyságán ala-
puló Ovalit padlólámpa, amelyet ma már szá-
mos külföldi galériában kiállítottak; nagy az 
érdeklődés rá. Első pillantásra is világos, hogy 
eltérő a két világ, mégis a kézműves Ovalittal 
a szobrászati megformálása okán analóg  
a Crane Light, mely már pompásan ötvözi a fen-
nebb soroltakat: egy origami darumadár nyo-
mán létrehozott, játékos rendszerű állólámpa, 
egyben absztrahált, illékony madárváz, ami 
érintésre, interakcióra szólít. Hasonlóképpen, 
avagy a kötött funkción túl, játékra hív a Color 
Disc névre hallgató, szintúgy állólámpa, ebben 
az esetben a használó saját maga alakítja, 
„keveri” ki a világítás fókuszában az RGB szín-
modell alapján meghatározható színeket. De 
hogy ne csak egyetlen funkción belül marad-
junk, itt a Star Chair, s vele visszatér kicsit az 
„otthonról hozott”, Leits Miklósnak az édesap-
jától örökölt kézművesség iránti szenvedélye. 
Az elemjáték-szerűen összerakott indusztriá-
lis karakterű, csillagforma szék ülőfelülete 
polikarbonátból készült, nos, ez a párosítás, 
különösen egy szék esetében remek capriccio, 
gondolatjáték: egyszerre tagadás és állítás. 

tervezői generáció, amely tevékenységével bi- 
zonyítja, hogy az oktatásban megcsontoso- 
dott merev specializáció rendszerét érdemes  
lenne felülvizsgálni). Már az első tárgya sikert 
aratott: a meglepő formájú gyümölcstartó,  
ami egyszerre idéz egy kúszó szőlőkacsot és 
egy lendületes térbeli vonalrajzot, megnyerte 
az Artzept design pályázatának első díját.  
Erőltetett lenne részemről egy  pályázati anyag-
ban meglátni a jövőbeli szándékokat, mégis az 
ebben a tárgyban testet töltött „anyagtala-
nítás”, analízis és játékosság, egyúttal jelsze-
rűség azóta is, akár együtt, akár külön-külön, de 
ott vannak Leits Miklós munkáiban. Sok más mel- 


