A zt hiszem, hogy akkor egy summával kellene
deni. M ezei olyan lakberendező, akinek a bútorait mintha a
legszélsőségesebb európai szürrealista és Rejtő Jenő- együtt
tervezték volna. M inden bútora szelíd látszatok és szélső
séges tartalm ak keveréke, a legnemesebb magyar szümaturalizm us term éke. N em ismerek Európában Gaudi óta olyan
tárgyalkotó szem élyiséget, aki a mindennapi használat esz
közeibe egyszerre ennyi, a m indennapi életen túlmutató
éleslátást és keserű hum ort tudott volna sűríteni. Ez eddig
m ég semmi, m ert ez a stílus nem csak a bútorokban, mint
az ősképek m indennapi lenyom ataiban jelenik meg, hanem
egy életvitelben, viselkedési stílusban, modorban, emberi
kapcsolatokban.
Például, ha M agyarországról valakinek külföldre kel
lett m ennie negyven és elzártsága közben és után, az utazás
term észetes velejárója volt egy eufórikus lelkiállapot, olyan
hangulat, m intha átléphetné a tudat határát, átléphetné a föl
di élet határát, m intha a mennyországba lépne; így mentek
el innen a m agyarok Európába. Mezei, ha el kell mennie
Franciaországba vagy Svájcba, akkor beteg lesz, lelkibeteg,
és elkapja a súlyos hasmenése, nem bír elmenni, de persze
elmegy; ezt a jelenséget én a természetes, otthonról örökölt
hazafiság jelének tartom . Ha M ezeinek az a feladata, hogy
egy nagyon rosszul tervezett épületbe bútorokat rajzoljon,
akkor elnémul, visszavonulót fúj, arról kezd el beszélni,
hogy m indig is utált dolgozni, tulajdonképpen a szorgalom
a butaságnak egy változata; szégyenletes dolog, hogy az
em bernek ennyit kell dolgoznia, tulajdonképpen ő egy szü
letett lusta; azaz nem utasítja vissza a munkát, noha rangja

Mezei Gábor. Azaz: ő a belsőépítészet proligyereke, m a
gyar proligyereke, hűséges barát, ezerszer m egfontolt gon
dolatok summázatának hordozója, a mai napig is, és aho
gyan vagyunk néhányan így, viseli a konzekvenciáit annak,
kezhogy a legmagasabb minőségre esküdött föl, és hogy itt
szeret élni, hogy az anyanyelve magyar, és annak a tudása
is benne van ebben a magatartásban, hogy soha nem fog in
nen elmenni, és az életét itt fogja befejezni. E z az em ber a
magyar kultúra kincse, értékhordozója és lelkiismerete; az
egyik legjobb barátom, akiről term észetesen nem vagyok
hajlandó kívülről, objektíve nyilatkozni, hanem csak így, ahogy ez idáig elhangzott.
1965 óta dolgozunk együtt, és m ielőtt együtt dolgoztunk
volna, ő a KERTI-ben volt, ami a legkommerszebb, és
legszocialistább cégek egyike volt valaha. Onnan jö tt át a
SZÖVTERV-be, ahol mi néhányam m eghúztuk m agunkat
az akkor társadalmi kényszerpályák elől, és azt reméltük,
hogy valamennyivel szabadabban fogunk tudni együtt élni.
Ő Tóth Lajossal, és két rem ek szerkesztővel - akik később
önálló belsőépítészek lettek - dolgozott együtt, mi pedig
Kovách Istvánnal, Szauerrel, Tam aival és m ásokkal egy
másik szobában. Ellenőrizhetetlen pályákon éltük a magunk
szabad életét. Egyszer - a fene tudja már, m iért - talán ép
pen Szabó M arianne ihletésére elkezdtünk esztergályozott
fatárgyakkal foglalkozni. Divatszerűen, m int ahogy m ond
juk ettől kezdve ezt szeretjük enni, ettől kezdve erről szere
tünk beszélgetni, valahogy így kezdtünk foglalkozni ezzel,
és nekiláttunk rajzolgatni profilokat, hogy hogyan is lehetne
valami csodálatos dolgot produkálni. Erre az időre tehető,
1965-67 környékére az is, hogy esztergályozott kőből készí
tett m ontázst állítottam a Borostyán vendégfogadó udvará
ra. M ezeinek volt a Lónyay utca sarkán egy öreg faeszter
gályosa, és ahhoz jártunk hihetetlen izgalommal, hogy a

és m éltósága ezt lehetővé tenné, sőt anyagi helyzete is, ha
nem erkölcsi kötelességének tartja megcsinálni, ugyanakkor
olyan képet fest magáról, ami tökéletesen hamis, de igazolja
azt, hogy utálja elvégezni a feladatot. Engem évtizedekig
szórakoztatott azzal, hogy ő lusta ember, hogy egyetlen
gondolattal nem rendelkezik, hogy valójában csak addig
hajlandó foglalkozni egy gondolattal, ameddig úri kedve
tartja, és úri kedve nagyon kevés van. M égis kevés olyan
kollégát ismerek, aki annyit dolgozott volna életében, mint

magunk baromságai, amiket m egrajzoltunk papiroson, azok
hogy néznek ki esztergályozva. Ebből a lázas és infantilis
világból egyedül Mezei m aradt talpon, aki nem hagyta ott
ezt a világot, és egyre finom abbra és érettebbre rajzolt fatár
gyai készültek el itt, és aztán másutt. Sőt, később homokkal
is megfújatta ezeket az esztergált, vörösfenyőből készült do
bozokat, gyertyatartókat és egyebeket, amelyekből életm ű
vének jelentős tárgyhányada keletkezett. N em tudom, hogy
ma még foglalkozik-e ezzel, de a M agyar Iparművészeti
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Múzeumban őrzik néhány ilyen tárgyát Mezeinek. Mezei
tehát eseményekhez, emberekhez és tárgyakhoz fantasztikus
hűséggel tud ragaszkodni, és ebből egy m inőséget hoz ki.
Vagy volt egy m ásik történet, hogy m egelégeltem a
KERTI-stílusú bútorok formáját, struktúráját, a hatvanas
évek m ár nem szocreálos, de a szocreált még magán viselő
átmeneti stílusát, azt mondtam M ezeinek és a Lajosnak:
most már elegem van belőletek, vegyétek tudomásul, hogy
most m egyek az asztalomhoz, és elkezdek rajzolni egy szé
ket. És így is lett. Elkezdtem rajzolni valami őrült, Gaudi
stílusú dolgot. Jöttek át Tóthék, M ezeivel együtt, hogy ez
tényleg csinálja, és erre rohantak vissza, és nekiálltak ők is
székeket rajzolni, hogy megm utassák nekem, hogy ők még
is jobban tudják. 1965-66-ot írtunk, am ikor M ezeinek ebből
a játék-rivalizálásból m egszülettek azok a bútorai, melyek
azóta is m egtalálhatók a sárospataki Borostyán vendégfoga
dóban. Talán ezzel egyidőben volt az is, hogy Szepezdre
kellett a SZÖVOSZ-üdülő borozójába egy nagy szekrényt
tervezni. Ez volt M ezeinek az első látványosan új stílusú,
saját stílusú bútora, am elyet aztán, m ivel a SZÖVOSZ elnö
ke, Bartolák elvtárs azt mondta, m ikor levitték oda egy al
kalommal bort inni, hogy ez úgy néz ki, m int egy gyóntató
szék, vízszintesen egy m éter m agasságban kettéfűrészelték,
hogy kivihessék a helységből, hogy Bartolák elvtársat ne
zavarja. B artolák elvtársat egyébként Isten nyugosztalja,
ugye, m ert m ár nagyon régen nem él.
Ez az a különös kor, a hatvanas évek közepe, második
fele, a csehek lerohanása előtti idők, tehát az '56 és '68 kö
zötti idő, am ikor ki tudtunk alakítani egy olyan hangulatot,
amely elviselhetővé tette az életet. Innen indult a mi együtt
működésünk, amely a mai napig is tart mindenen át, tehát a
diktatúrák megposhadásán, a rendszerváltáson át a mai na
pig. És azt mondhatom, hogy ez a kapcsolat ebben a zava

ros, reménytvesztett, neurotikus világban, ami m ost van, te
hát egy világrecesszió korszakában egy oázis, amelyben
friss víz keletkezik, és valószínűleg addig fog tartani, amíg
élünk. Ennyi.
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