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5

VERTIKÁLIS  KALENDÁRIUM
függőleges, alá- és fölérendeltségen alapuló / naptár

avagy miért jó a Majális

Játszi magyar dalocska
segítő szószedettel

időről, emberről, szerelemről –
száz strófában,

Mezei Gábor képeivel.
Zenéjét szerzi a szerző 

fi a…

Azért nincsen Januális,
sodalis,  
mert fagyott a kanuális.
Kimondani banuális,
de az ember kakuál is,
sodalis.

A természet annuális, 
gregalis, 
de bár ki nomadizál is,
karaktere nem anális: 
csupán antropocentrális,
gregalis,

cimbora, cinkostárs, pajtás

lapuos, elcsépuelt

évelő, évente újuló
bajtárs, cinkostárs, közlegény

természet közeli életmódot folytat
konok, takarékos, kényszeres

elavult emberközpontú világképet valló
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s hóval-jéggel ha paktál is,
sodalis, 
még attól sem mutuális 
a viszony, mert: hibernális
gerjedés – nem erigális, 
gregalis.

összemelegedik, összeszűr

kölcsönös, mutyiszerű
téli, fagyasztó

felállító, megmerevítő
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S azért nincsen Februális,
gregalis,
mert sötét, meg fáznál is,
s fura mikor egy drabális, 
didereg, hogyha danál is, 
gregalis.

Az ember masinizál is, 
sodalis,
de ami abdominális, 
lehet ugyan orbitális, 
mégis inkább manuális, 
sodalis.

De még ha domesztikál is,
gregalis,
vagy néha fertilizál is 
február: csak deferális, 
mert a vég rudimentális, 
sodalis.

 

otrombán idomtalan, másban óriás 
pikáns dallamokat dudorászik

gépesít, elgépiesít

altesti
hatalmas méretű, űrbéli

kézi, szabad kezű

háziasít, kiházasít

megtermékenyít, megejt
hátráltató, eltántorító

csenevész, csökevényes
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S azért nincsen Márciális,         
gregalis,
mert egyszerre túl morális 
és harcias, ha citál is 
költeményt, mi klasszikális,
gregalis.

Vagyis: egzisztenciális, 
sodalis,
avagy emócionális, 
amit két ember csinál is,
ha az idő pasztorális, 
sodalis?

Mert a szerelem duális, 
sodalis:
egyszerre illuminális, 
meg persze degenerális, 
bármilyen is a fi nális, 
gregalis.

Róma, Kr.u. 99.  „Az idő és a szerelem”

erkölcsös
messzi emlékezetből felidéz

ókor óta örökbecsű, múlhatatlan

testi, létszükségleti

érzelmi, szív vezényelte

pásztori, operai, operettes

kettős, kétágú

részegítő, megvilágosító
satnyító, elkorcsosító

vég, végződés
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Hát ezért nincs januális,
továris,     partner, cinkostárs, elvtárs
nincsen hűvös februális,
se olvadó márciális:
nem elég originális, eredeti, különös, garantált
továris.
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S hiába lesz Ápriális,
gregalis,
ha reggelig várhatnál is,
míg akár csak egy lánynál is
túljuthatnál a sáncnál is, védvonal, gát
gregalis!

Április ál-literális, betű-rémes
sodalis:
libidója csak dermális, nemi- és kéjvágya / bőrön át ható
s ha bolonddá devalvál is leértékel, lefokoz
a mámora, deformál is, elcsúfít
sodalis.

Jobb hát, ha csak virtuális, látszólagos, képzelt, kibertérbeli
gregális,
esetleg spirituális, testetlen, lelki, szellemi, anyagtalan
legföljebb tangenciális: érintőleges, megérintő
de nem experimentális, tapasztalati, kísérleti
sodalis!
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Minden tavasz liberális, szabadelvű, nagyvonalú

gregalis,
meg revolúcionális, lázadó, forradalmi

fényesebb még a láncnál is!
De vajon erotizál is, érzékiséget gerjeszt, felpercent

gregalis?

Csak ha megjön a Majális, víg táncmulatság a szabadban

sodalis!
Ahol az ember kajál is, kedvel, fal

s szomjas mind, aki normális: egészséges, természetes, józan, ép

ott a csók se lesz formális, látszat, külsőleges, csücsörített

sodalis!

Boldogabb akkor se volnál is,
továris,
hogyha madarat fogtál is,
amikor már a táncnál is
tudhatnád, hogy ez fatális, végzetes, elkerülhetetlen

továris.

S bár érkezhet Juniális,
sodalis,
meleg és bicaudális, kétfarkú
mégis megbuknál száznál is,
akivel meggyet ráztál is,
gregalis.
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A hőmérés ignorális, fi tymálható, mellőzhető
gregalis,
nem is elég faszcinális: igéző, bűvölő
a június marginális szélre, margóra való
akkor is, ha madrigál is, bókol, enyeleg
sodalis.

S nem nyerő a juniális,
sodalis,
mert túl matrimoniális, házasságra utaló, kiházasító
s a lagzi pauperizál is elszegényít, koldussorba dönt
minden embert, meg strapál is, megerőltet, elnyű
gregalis.

bakonyi2.indd   13 2015.09.25.   15:04:47



bakonyi2.indd   15 2015.09.25.   15:04:48

14

Ugyan prejudiciális, elfogult, előítéletes

gregalis,
ez a vers, vulgarizál is, egyszerűsít, ferdít

s csak a remény kardinális, sarkalatos

hogy nem lesz piramidális, építmény-szerűen túlhalmozott

gregalis,

ám csak május ideális, a viruló szerelem / eszményi

sodalis,
idősb ember-pároknál is, 17–71 éves

merthogy Ámor rituális szertartásos

szenvedélye demonstrális, szemléltető erővel tüntető

sodalis.

S meglehet, skandalizál is, megbotránkoztat

továris,
egy-egy túl buja Majális, érzéki, sűrű

de aki imparciális, pártatlan, elfogulatlan

érti ezt, és – repetál is, ismétel, újráz

továris.
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S hogy van, aki kommutál is, cserélget, váltogat

gregalis,
mondván, hogy kongeniális egyformán kiváló

mind?! Mi nem akcidentális, alkalmi, (bal)esetleges

az sem elég faktuális, tényleges, bizonyított

gregalis!

Ha az aktus ciklikális, tett / körforgásos, visszatérő

sodalis,
csupán kondicionális feltételes, feltételezett

a kéje, mert annullális megsemmisítő, érvénytelenítő

a bukás, ha masztikál is, puhít, képlékenyít

sodalis.

Az érzés transzcendentális, tapasztalattól függetlenül létező

továris,
de az érzet humorális, testnedvi

és az ember szimulál is, tettet, színlel

miközben gratifi kális, megjutalmazó

továris.
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S lehet, hogy egy Juliális,
gregalis,
szép fényektől inspirális, ihlető, ösztönző
de ha az csak vizuális, látásra ható, látványszerű
lángja impotenciális, tehetetlen, képtelen
sodalis.

Élvezete szezonális, idényszerű, átmeneti
sodalis,
akármilyen arzenál is készlet, fegyvertár, tudás
lenne bevetve: lokális helyi jellegű, esztrád
ájlávjú csak pesztonkális, románc / szárazdajkát igénylő
gregalis.

S hiába vízionál is, látomásos káprázatként él meg
sodalis,
vőlegényt, ha defl orális átütő, átszakító
a perc: a zsötem majális tiámo, ihlíbe, jájublju
közben lesz akcelerális, felgyorsító, felserdítő
gregalis.
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Hát ezért nincs ápriális,
továris,
nincsen vizes juniális,
se napverte juliális:
mind csak periferiális, külső, mellékes, távoli
továris.
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S csak a május a frontális, támadó, arcvonalbeli

gregalis,
még egy Casanovánál is, hírhedett olasz kalandor

s a leszboszi Szapphónál is, görög-szigeti / homoerotikus költő

aki Erósz-szal egális, ógörög szerelemisten / egyenlő

gregalis.

S bizony, hogy indiszponális, lehangoló, elhangoló

sodalis,
volna egy májusi bál is,
ha csupán kollegiális kartársi, kortársias

lenne s egzigenciális, elvárt, a képességet nem bizonyító

sodalis.

S a férfi , ha urizál is, dologtalanul uraskodik

továris,
asszonyoknál, lányoknál is,
akkor hódít, ha Majális
hozzá providenciális, gondviselésszerű

továris.
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De – kinek sosincs Majális,
továris:
hiába hajlik a kanál is.
Bármit is kap, abszentális, hiányos, töredezett

szüksége lesz, ha dúskál is,
továris.

Bánata introjektális, „az én”-be épülő                                                                                                                                           
továris,
mosolya mortifikál is: kínoz, sanyargat

s ha nem jön remediális orvosló, helyrehozó

idő, a kudarc kasztrál is, ivarosan semlegesít, herétlenít

továris.

Akinek sosincs Majális,
továris,
üres még a tele tál is,
s az ágya, ha ott háltál is…
Rezisztál, ha revoltál is, ellenáll / lázad

továris.
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Mert még ha nem is globális, teljes földgolyóra érvényes

gregalis,
akkor is csak a Majális
ünnepe instituális: felállító, létesítő

minden perce immortális, halhatatlan, „haláli”

gregalis.

S mikor a perc terminális, a legutolsó, végleges

sodalis,
a Majális szaturál is, telít, jóllakásig kielégít

mert a homo coitalis társas, érintkező ember

boldogan ejakulál is, kilövell, kiáramoltat

sodalis.

S ha kérdi a generális, tábornok, elöljáró

továris,
a katonát: „Kamufl ális álcázott

akció, vagy rekrutális?” művelet / újoncozó, toborzó

Jelenti: „Csak penetrális”, behatoló, előre nyomuló

továris.
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Ámbátor egy Augusztális,
sodalis,
egy majálisnak rivális – versenytárs, vetélytárs
lehetne –, de túl szakrális vallásos, szentes
s nemzetiesen szcenális, színpadias
gregalis.

A forró nyár rekvirál is, elszed, elharácsol
gregalis,
az ember még elherdál is pazarol, elszór
belőle: s reziduális maradék, visszamaradt
gyönyör nem perpetuális, állandó, tartós
sodalis!

Habár zenéje brutális, állati, állatiasan ütős
sodalis,
és internacionális. nemzetközi, világi
S ha az éje is tonális, dallamos, hangnemben maradó
hajnala is „boreális”, (északi)fényes
gregalis.

bakonyi2.indd   22 2015.09.25.   15:04:49



23

bakonyi2.indd   23 2015.09.25.   15:04:49



bakonyi2.indd   25 2015.09.25.   15:04:49

24

De mégis inkább Majális,
gregalis!
Lopj ölelést egy kútnál is!
Rabolj, még ha ovulál is! érett petesejtet felszabadít

Csak a koldus-kéj urnális, adományszerű, baksisos

gregalis!

Május nem habituális, szokványos, külsőséges

sodalis,
hanem individuális. egyedi, egyéni

Ha nem intellektuális! értelmi, szellemi

Gyümölcse konszenzuális, közös bokorban termő

sodalis.

S ha valaki még gusztál is, kedvtelve, vágyva nézeget

továris,
vonaton vagy egy busznál is,
a hálójába úsznál is,
fogottabban egy túsznál is,
továris.

S ha kinek épp’ Szeptembrális,
sodalis,
volna csupán „hormonális”, „folyamatokat” szabályozó
annak a lelke orális, szájon keresztül érvényesülő
mert az a hó oskoláris, diákos, iskolás
gregalis.

bakonyi2.indd   24 2015.09.25.   15:04:49



25

Az ősz eleve fi skális, ügyvédes, pénzügyies
sodalis,
élvezetből konfi skál is, elkoboz, lefoglal
s ha az ember hezitális, habozó, tétovázó
kevés lesz a Place Pigalle is, Párizs vigalmi negyede
gregalis.

S aki csak elaborális, előkészítő, kidolgozó
sodalis,
sosem lesz eff ektuális. végrehajtó
Csak az perfekcionális, befejező
aki húz és navigál is, hajózik, irányít
gregalis.
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Ám ha virul a Majális,
gregalis,
a jószagú, abszolvális: magáévá tevő, befejező

a májusi juvenális ifj ak majálisa

megszül, megtart…s renovál is helyreállít

gregalis.

Nem elég, ha pektorális, mellkasi

sodalis,
egy szerelem kardiális szívvel kapcsolatos

legyen és binomiális: kéttagú

úgy mindkettő inkasszál is, beszed, behajt, bevesz

sodalis.
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Így lesz hát biogenális, élő szervezetű

továris,
két ember meg egy Majális
együtt, s szinte karnevál is. vidám, jelmezes mulatság

A veritás vigilál is, igazság / őrködik, virraszt

továris!

Bár ha lenne Oktobrális,
gregalis,
ilyen intencionális, a szándékolt, a célra irányuló
(mert Aphrodité lojális)! ógörög szerelemistennő / méltányos
De október obstruális, agyonbeszélő, megakasztó
sodalis.

S még ha összeboronál is,
sodalis,
két embert, mert cerebrális, ünnepélyes, szertartásos
akkor is csak deklamális: nagy hangon szónokoló
unalmas, ha prezentál is, megajándékoz
gregalis. 
 
S bár október muzsikál is,
gregalis:
Instrumentális? Vokális?  hangszeres / énekes
Mindegy: nem lesz asszonális, összecsengő, egybehangzó
mivel a hangja nazális, hűvös orrjáratokon át képzett
sodalis.
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Hát ezért nincs augusztális,
továris,
se oktató szeptembrális,
álmosító oktobrális:
mind csak artefi ciális, művi, mesterséges
továris.
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Míg Majális rekreális, felüdítő

gregalis.
Deleje heroizál is, titokzatos mágnessége / felbátorít

s a haszna connubiális: szexuális, házassági

érzi a cserebogár is, Melolontha pectoralis

gregalis.

Csak egy nyelv univerzális, egyetemes, nagybetűs

sodalis:
az Erogeno-zonális! ingerlésre is alkalmas test-táji

A többi csak miskulális, kotyvasztott, kimesterkedett

legfeljebb gesztikulális, hadonászó, taglejtéssel kísért

sodalis.

S összefut szájban a nyál is,
továris,
ha a május fl oreális, virágzó, virágos

mert ami bilabiális, két ajak közreműködésével alakuló

forró lesz és… verbenális, több „színnel” is illatozó

továris.
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De – kinek nem jut Majális,
továris,
az védtelen. Pertifikális sóbálvánnyá dermesztő

az élete vagy letális, halálos, halált okozó

mert a gonosz okkupál is, megszáll, birtokba vesz

továris.

Ha teste kollaborál is, együttműködik

továris,
hátgerince gravitális. meghajló

Ha lelke homagiális, alattvalói

törik a spina dorsalis, hátgerinc

továris.

Akinek nem jut Majális,
továris,
s akit a sors bojkottál is, kiközösít

abban a vágy reprimális: elfojtó, elnyomó

ahogy ölel, egzekvál is, kivégez

továris.

30

bakonyi2.indd   30 2015.09.25.   15:04:50



S hogy érkezhet Noveális, „őszi kék”, von Hardenberg után
gregalis,
mely antropozófi ális? ember és mindenség egységét hirdető
Se éteri, se asztrális mennyei, légies / csillagokkal fénylő
nem lesz, csak provinciális, kisszerű, korlátolt
sodalis.

Mert ugyan romantizál is, szenvedélyes érzelmekre sarkall
sodalis,
az ősz, viszont bacchanális, tivornyás, kicsapongó
mi nem ritkán violál is: áthág, megsért, erőszakol
Ám vajon exorcizál is, ördögöt űz
sodalis?

Mert ha november purgális, meghajtó, kiürítő
gregális,
talán még purifi kál is. erkölcsileg tisztít
De ha ez csupán venális, megvehető, pénzért kapható
ne várd, hogy glorifi kál is, dicsőít, magasztal
gregalis.

 

31
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Mert csak május akcedális, megengedő, hozzájáruló, toleráns

gregalis,
bárkibe kapaszkodnál is:
egy hermafroditánál is, hímnős, kétnemű

vagy aki transzszexuális, átoperált, átnemű

gregalis.

Csak május, s ez litterális, szó, betű szerinti

sodalis,
a hó, mely emancipál is, felszabadít

s mert Majális nivellál is, kiegyenlít, egyenlősít

ember emberrel addális, összeadható

sodalis.

S még hogyha belénk plántál is, ültet, olt

továris,
álhiteket egy centrális központi

hatalom, a jó Majális
humanizál, nobilizál is, emberségessé tesz / nemesít

továris.
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De – kit nem ér el Majális,
továris,
akár, mint egy katedrális
súlyos csendje, komprimál is összenyom, lenyom

a magánya, s vegetál is,  teng, tengődik

továris.

Még aki hallucinál is, képzelődik, érzék-csalódik

továris,
tudja, hogy bár digitális jelekkel képzett, ujjal végzett

élv is lehet genitális, nemi, nemző

négy hang nem pentatonális, ötfokú

továris.

Akit sosem ér Majális,
továris,
zsákutcája kauzális, okszerű

ha jófelé konvergál is: tart valami cél irányába

Hinne, de csak klerikális, egyházi befolyás alatt álló

továris.

Itt minden harc duellális, párbajozó, vívó

továris,
s aki győz, szentimentális érzelmes, szenvelgő

lehet, míg, ha rekurrál is, fellebbez

a vesztes csak deprimális, elcsüggedt, lehangolt

továris.
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Nem várja piedesztál is, talpazat, erkölcsi magaslat

továris,
s lesz barát, ki relegál is:  kitilt, elutasít

  „Üzlet ez! Nem perszonális!” személyes

Bukása – jusztifikális, megsemmisítő

továris.

Jobb volna hát egy Majális,
továris?
Még ha asszimilál is? beolvaszt, elnyel

Még ha magába darál is?
Ha végül még inhumál is, eltemet

továris?
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Azért nincsen Deceális,
sodalis,
hogy ne legyen triviális, közismert, egyértelmű
mitől olyan kriminális pocsék, bűn rossz
az a lamúr-vicinális, szerelem-kisvasút
gregalis.

Mert télből, ha aspirál is, vágyik, törekszik, pályázik
sodalis,
sem lesz viruló Majális,
még ha a tavaszt proklamál is ünnepélyesen kihirdet
télapó (ami blamális),   szégyen, felsülés, baklövés
gregalis!

Szilveszter, ha permutál is, felcserél
gregalis,
egy májust egy radikális erőszakos, szélsőséges
vele, akkor se librális, mérleget, egyensúlyt tartó
hogyha nyarat árendál is, haszonbérbe vesz
gregalis.

Csak télimádó vegális, csavargó, kószáló
sodalis,
vagy kérkedő (s fabulál is), mesél, lódít 
kinek a termő Majális  
tüze konvencionális, semmitmondó
sodalis.
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Ha mégis van deceális,
gregalis:
ájtatos, illiberális szenteskedő / szűkkeblű, kicsinyes
s még ha hóban táncikál is, pocsék, bűn rossz
örömtelen, ki binális, nemileg, érzékileg kétoldali
sodalis.

A december decidális, eldöntő, elhatározó
gregalis:
a Karácsony se Majális,
s ha ez a hó szeparál is, elkülönít, elválaszt
a szeretet glaciális, jéghideg, jégkori
sodalis!
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S jöhetne rá Januális,
gregalis,
még ha jeget granulál is! szemcséz, darabol
Az nem ettől infernális, pokoli, alvilági
hisz’ messze még a nivális, örök hó vidéke
gregalis.

Csak hát nincsen januális,
gregalis,
mert fagyott a kanuális,
és az ember kakuál is,
bármennyire is banális, 
sodalis.

S zimankóban nincs majális,
sodalis,
akárhány kéjenc grasszál is pöff eszkedik, hencegve jár-kel
a jégen, a vágy brumális téli napfordulóval kapcsolatos
csak, még ha tavaszt urgál is, sürget
sodalis.
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Hát ezért nincs noveális,
továris,
nincs ámító deceális, 
se lankasztó januális:
lázuk csak puerperális, gyermekágyi
továris.
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De még ki apprehendál is, megorrol, neheztel

gregalis,
hogy nem minden, mi ovális, tojásdad alakú

marad minuszban vulvális, külső női nemi szerv formájú

olvad majd, ha jön Majális,
gregalis.

Mert ekkor pacifi kális, lecsendesítő, megbékítő

sodalis,
a Természet, s judikál is:  ítélkezik

Ha rossz vagy, statáriális, rögtönítélő

akár még paralizál is, megbénít, hatástalanít

sodalis,

de ha jó, és muzikális, érzékeny, zeneértő, fogékony

továris,
akkor akár komponál is zenét alkot, összefon, összefűz

veled, s csak szekundális másodszólamot játszó

a hangszer: dalni szürreális, álmokkal ösztönös

továris!
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Kinek minden nap Majális,
továris,
emberben az unikális. ritka, egyedüli

S ki elhiszi, hogy dukál is kijár, megilleti

neki naponta Majális,
továris,

az megkésett feudális, hűbéries

továris,
s akkor se lesz reuzális, sikeres

ha ördöggel cimborál is,
mert május nem konspirális, összeesküvő

továris.

De aki appropriál is,  kisajátít

továris:
jogsértő s exitiális veszedelmes, romlásba döntő

azokkal, kiknek hál’is
ten, néha jut egy Majális,
továris.

Mert ma még az arbitrális, választott bíró

továris,
ahogy az officiális, hivatalos, egyházi bíró

ugyanúgy diszkriminális. hátrányosan megkülönböztető

Pedig tőlünk derivális, származtatott, származik

továris!
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De a világ túl brutális, erőszakos, durva

továris:
iustitia socialis társadalmi igazságosság

nincs benne, s a vis vitalis életerő

kirekesztő és ianalis, kétarcú

továris.

S az ember – antinatális  születés előtti

továris-
léte és a posztmortális halál utáni

közt – nem több, mint vaginális hüvelyi

colliculus seminalis, ondódomb

továris.
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A költő versifi kális, rímfaragó

sodalis,
gyakran hajnalig skribál is,  ír, gépel, kopog

napnyugtakor még skandál is:  ütemesen verset mond

nincs ebben misztifi kális, megtévesztő, ködösítő

sodalis.

Mégis ő az inkulpális, a megvádolt

gregalis:
„Neki játék a Majális!
Gúnyol és profanizál is!” bemocskol

Korszakunk stigmatizális, megbélyegző, elítélő

gregalis.

S lesz, aki denunciál is, feljelent, beárul

továris,
mindig, s jön az obszervális megfi gyelő

fejezet, majd az inkvirális, nyomozó, vallató

az ember bárhogy ágál is, tiltakozik, izgatottan hadonászik 
továris.
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S igaz, hogy sematizál is, leegyszerűsít

sodalis,
az író, parodizál is, kifi guráz, kigúnyol

vagy éppen fi lozofális, bölcselkedő, elmélkedő

mert az ember mixturális, kevert, sokelemű

sodalis,

de verset írni legális, törvényes, jogos

gregalis,
még hogyha az provokál is. kihív, felbújt, beleránt

A siker a minimális rendkívül kicsi, kevés

annak, aki konstruális, alkotó, szerkesztő, építő

gregalis.

S ha a vers csak nominális, papíron létező, névleges

továris,
hatása is csak murális, fali, falra „kenhető”

de a hang fanatizál is, feltüzel, beleloval

mikor evangelizál is,  eszmét hirdet, térít

továris!
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Hát ezért jó a Majális,
gregalis:
hogy néha, ha nem volnál is,
légy sas! (vagy ansar fabalis): vetési lúd

ki egy sejtben is totális,  teljes, tökéletes, egyetemes

gregalis…

Hívóhangja animális,  buzdító, lelkesítő

sodalis,
a röpte repatriális, hazatérítő, honosító

a fészke monumentális: fenséges

az égbolt, s bonifi kál is, kárpótol

sodalis,

egy titok, mely fi liális,  gyermeki, nemzedéki

továris,
akármily embrionális: kezdeti, magzati

Lesz, aki elparentál is, elföldel

ha majd „amplectitur alis”, „szárnyaival betakar”

továris…

 vége
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Mezei Gábor
(Budapest, 1935. november 29.)

Munkácsy-díjas (1991) belsőépítész, bútorszobrász, festőművész, szakíró. Érdemes mű-

vész (2015). A Magyar Művészeti Akadémia Iparművészei Tagozatának tagja (1992). 

1995-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.

A 60-as, 70-es években különös, egyedi, esztergált tárgyakat és bútorokat tervezett, majd a 

SZÖVTERV munkatársaként s Makovecz Imre építész közeli alkotótársaként csatlakozott 

a modern ipari építészet egyhangúsága, stílusszegénysége ellen lázadók művész-csoport-

jához, egyúttal az európai iskolát is megjelenítő organikus építészethez, amely az európai 

hagyományok és a 20. századi modernitás ötvözését is képviselte. Hasonló stílusszemléle-

tük eredményeként Makovecz ismert épületei egész sorának volt társalkotója, belső terve-

zője, s rövid idő alatt a magyar organikus belsőépítészet és bútortervezés egyik legerede-

tibb, egyéni hangú mestere lett. 1968-ban már a PRIZMA 13 Iparművész csoport vezetője 

volt. Ember alakú, ember lelkű bútorlényei, szürrealitást, humort, geometriai absztrakciót 

fogalmaznak meg, s mintegy berendezik, benépesítik, dramatizálják a belső tereket. Fő 

elemei az ősi körforma, az életfa, a szárny. Ahogyan később született festményei, kollázsai 

is beterítik a síkot groteszk és valódi elemekkel, ismert arcokkal, állatszerű, emberszerű 

fi gurákkal, gyakran „ütős” színek forgatagában, társadalmi érzékenységet is sugallva.

Néhány a megvalósult munkáiból: Széchenyi patika (1970, Győr), Kodály Intézet (1974, 

Kecskemét), Ravatalozók (1976, Farkasréti temető Budapest), Magyar Nemzeti pavilon 

(1991, Expo Sevilla), Hagymaház (1998, Makó), Szamos Budai cukrászda (1999, Buda-

pest) stb.. Számtalan hazai és külföldi csoportos kiállítás mellett egyéni bemutatói voltak: 

Budapesten, Szentendrén, Győrött. Bútormunkáinak néhány darabját az Iparművészeti 

Múzeum őrzi.

Sok éve ír is: verset, szakcikket, életrajzot, s már néhány tíz éve fest: a Vertikális kalendári-

um jó időben találta meg a képeit. (B. P.)
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A kötetet tervezte
Gyergyák Bence
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Hátszó: Ez a fotó még 2008 végén készült, az 
utolsó „békeévben”. Nem a világválságra cél-
zok, nem is valami helyi háborúra, hanem az 
életemre. Alig ismerek magamra: nyugodt, ki-
egyensúlyozott férfi arc: egy remek kiskölyök 
boldog apja, akivel szerencsére éppen nem tör-
ténik semmi. Ha akkoriban azt kérdezték volna 
tőlem: Maga normális? Azt feleltem volna: Azt 
nem tudom, de egészséges vagyok. Aztán az év 
végétől feje tetejére állt minden. Nem részlete-
zem (mással is megesett már ilyesmi), de én csak 
2012 nyarán kezdtem éledezni. A biofi ziológiát 
most felejtsük el: már úgyis csak élő „porhüvely” 
maradok a végéig. (Habár egyszer még kártyáz-
ni is elmentem újra, s egy drámadrillel nyertem 
egy lovat…) S azután jöttek a versek, a novellák, 
az új kötet, és most itt ez a hosszú költemény is: 
egy víg ima az élet majálisához…

Pedig verset majd’ negyven évig nem is írtam, 
de amennyi nekem még hátra van, sokat már 
nem árthatok… S itt most egy rövid önélet 
következik, vázlatos szócikk, egy korábbi hát-
lap rövidítéseként: „Születtem. Tanúim rá már 
nincsenek…” 1949. december, Debrecenben. 
Közgazdász, újságíró, előadóművész, szocio-
lógus, dramaturg, művészeti becsüs. Szakmák 
– papírok sorrendjében.  Bölcsészdoktor az el-
meegészségügy (elmebeteg-ügy) szociológiai kér-
déseiből. De csak egyetlen munkahely a munka-
könyv szerint: a Magyar Rádió. Utolsó munkáim 
(2008-ig!): A Szabó család szerkesztése és forga-

tókönyveinek írása, de előtte és mellette riportok 
százai, hangjátékok, rádiós-tévés műsorvezetés, 
hangos vasárnapi publicisztikák, dokumentum 
darabok – egy tevékenynek látszó élet szerény 
elemeiként. Nem volt unalmas, de ennyi azért 
életigazolásnak kevés, tudom. Időnként jöt-
tek nemzetközi elismerések is (PRIX EUROPA, 
PRIX ITALIA), egy dokumentum-fi lm fődíja 
Oberhausenből (Bagóhegy boszorkánya, 1980), 
és közben rádiós, tévés, könyvkiadói nívódíjak 
tucatjai, Erdei Ferenc-díj, Puskás Károly-díj stb.. 
De vajon ment-é e díjak által a világ elébb? És 
velem? Én mire jutottam, belőlem mi lett?

A korszakváltás elején legalább 12 gazdasá-
gi, művészeti vállalkozás, cég, kiadó, „biz-
nisz” (INTERA, INTERART Stúdió, INTERECO, 
INTERTYPE, PLAYBOY stb.) is elragadott. In-
nen, immár messziről nézve, úgy látszik: szinte 
elpazaroltam az egészet. A korábbiakkal együtt. 
De ez már történelem… Valamikor mozgalmas 
„társasági” életet is éltem: Szociológiai, Pszichiát-
riai, Bibliophil (alelnök), meg tagságit: PEN Klub, 
MUOSZ, Művészeti Alap. Baráti társaságaim pe-
dig befedtek volna egy egész festőpalettát. De hol 
vannak már ezek a színek?! Ma szinte csak a csa-
lád az egyetlen társaságom, a Magyar Hegymászó 
Szövetségnek is már csak együtt érző megfi gyelője 
vagyok, pedig valamikor az Első Magyar Mount 
Everest Expedíciónak is lovagja voltam (1996). 
Azóta félkészen áll az a könyv is, a magyar hegy-
mászás történeti szociográfi ája. Talán nemsokára 
kézbe veszem újra…

S a megjelent írásaim, könyveim? (Több tucatnyi 
szociográfi ai cikk, tanulmány, művészeti dolgozat 
mellett): Egy nap boldogság (Szépirodalmi, 1979), 
Családi kripta (Szépirodalmi, 1980), Téboly, terá-
pia, stigma (Szépirodalmi, 1983, 1984, Magyar-
ország felfedezése sorozat), Végtelen a tenyérben 
(Múzsák, 1987), Fekete oltár (Interart, 1989), 
Kalandok Keleten (Interart, 1990). Lombánya 
(2012), Mulatós zsoltár (2014). Vertikális kalen-
dárium (Napkút, 2015). 

Lapozzunk előre!
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