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A vaslobogó sorsa hogyan fordul jobbra?
A megoldá shoz bátorság, jövőbe teki ntés, egye sség kell

A közté ri szobrok , em lékművek he lyük , jellegük okán k i vannak té ve az e lté rő és szabad szem lé lői é rte lmezésnek . A
Rajk -fé le emlékmű m iattam a he lyén is maradhat, de itt é s így nem arra em lékezte t, amiről nek i szólnia ke ll, hanem
azok ról és azon é vek ről mesé l, ak ik, amikor ide é s így állították, vagy e ltüntették – véli Debre czeny Zoltán
fe stőművész.
Index: – Ön hány éves volt ’56-ban?
Debre czeny Zoltán: – Négy, de már ré szt ve ttem az eseményekbe n!
Index: – Mire emlékszik?
DZ: – A Rózsa utca sarkán álló ház belövést kapott, nekem meg felöltözve kelle tt aludni. Tankok álltak a gyógysze rtári
központ helyé n lé vő grundon, és gye rtya ége tt az asztalon. Remege tt a ház, am iben ma is lakom , és a család másik
fe le elindult Ame rikába.
Index: – Nemrégiben jelent meg nálunk csak monogrammal aláírt, nevek, helyek nélkül megfogalmazott
véleménye a Melocco-féle emlékműről.
DZ: – Az a le vé l nem az emlékműről, hanem e gy fura bulvárvilágról é s a „té vnyomatságról” szól. Le velem megírására
az emlékműve l kapcsolatos médiahullámzás sarkallt. O tt és akkor éppen annyira nem bocsátkoztam műe lemzésbe é s
az emlékmű állításának politikai, jogi, sze rzői jogi é rtéke lésébe , m int itt és most sem . Me gjegyzem , hogy tisztában
vagyok az ilyen műtárgyak e ngedé lyezésé nek, zsűrizésének , alkotásának , helyk ije lölésé nek folyamatával úgy de jure,
mint de facto.
Index: – A z előzmények ismeretében azért legalább röviden alkosson véleményt!
DZ: – A közté ri szobrok, emlékművek helyük, je llegük okán ki vannak té ve az e lté rő és szabad szemlé lői
é rte lmezésnek . Remé lem, rég’ e lmúltak azok az idők, amikor svájci he lytartók kalapja vagy dicső nagy vezé rek
csizmája e lőtt ke lle tt tiszte legni. Különböző je lképek , szimbólumok előtt lehe t (és ízlé stől függően illik is) tisztelegni, le és té rdre borulni, de remélem, soha nem le sz e lvárt vagy köte lező rítus. A Rajk -fé le em lékmű m iattam a helyé n is
maradhat, de itt és így nem arra em lékezte t, amiről nek i szólnia ke ll, hanem azok ról és azon é vek ről mesél, akik ,
amikor ide és így állították , vagy eltünte tték.
Index: – Mit jelent az, hogy mesél?
DZ: – Elmondja a Pomádé k irály jól isme rt mesé jét annak a csattanónak a híján, amikor a k is fiú fe lkiált, és fe lhívja az
udvaroncok figye lmé t a (k is)királyok alulöltözöttségé re …
Index: – Rendben, ennyit az előzményekről, de hogyan tovább? Ön szerint mi történjen, hova kerüljön az
emlékmű?
DZ: – Ez a műtárgy már nem szabadulhat a saját előé le té től. Róla és e lőtte m indenk inek az ő szüle tésének
körülménye i, lábra állásának helye , első (bal)lépése inek emléke fog eszébe jutni. Ugyanakkor része le tt a város
törté neté nek, pénzbe is ke rült. Így vagy úgy, be leépült a közgondolkozásába, ezé rt k idobni se m szabad.
Index: – A vaslobogó sorsa hogyan fordulhat jobbra?
DZ: – A magam ré szé ről csak remé lem, hogy léte zik ilye n fordulat, viszont már azt is sze rencsésnek találom, ha beáll
az egyensúly és a békesség. Nem tartom alkalmas megoldásnak a költsé ges á thelyezé st, az ügyhöz mé ltatlannak
találom a megsemm isítést, de ke rülném a vitát, a pe re skedést, a médiapárbajt is.
Index: – Mi jöhetne még szóba?
DZ: – Olyan szokatlan megoldást javaslok , am ihez bátorság, jövőbe tek intés, egyesség ke ll, ezé rt ma nem tartom
lehe tsége snek. A műve t (a sze rző be leegyezé sé vel) 1956 darabra bontanám, a darabokat megszámoznám . Készítenék
mellé egy azonosító és k ísé rő le vele t a sze rző (és mások …) aláírásával, ajánlásával. A darabokat 1956 forinté rt 19 560,
195 600, ese tleg 1 956 000 forinté rt e lárve rezném. Az egyes darabok fotóját és az ok le ve leket fe ltenném a ne tre, hogy
a le hető legtovább köve the tő le gye n a darabok árfolyama, helye , sorsa. A be folyó összege t svájci frank ban vagy

aranyban kamatozó le té tbe te nném 2055-ig. Az akkor rende lkezésre álló pénzből a darabokat megpróbálnám újra
összeszedni, és em lékművé re inkarnálni. Több, akkor é lő, függe tle n(?) művéssze l olyan formájú, mé re tű centenáriumi
emlékművé rakatnám vissza-össze , am i akkor k ijön be lőle úgy mé re tbe n, mint formában és tartalomban.
Index: – Ha esetleg ez a megoldás valósulna meg, Ön mit tenne?
DZ: – Az egyes sorszámú darabra felajánlanék 1956 forintot, majd rábíznám Bálint unokámra, ha már úgyis ma van
Bálint nap. A ke ttes sorszámúra fe lajánlanék 19 560 forintot é s megajándékoznám vele … – őt. Ha kimondanám a
ne ve t, tutira nem valósulna meg ez a Csipke rózsikás fantazmagória, így viszont még van remény.
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