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Kedves Olvasóink!

Hosszú újságírói pályafutásom során mindig valamiféle lámpalázzal
vegyes meghatódottságot éreztem, amikor alkalmam adódott így,
„egyenesben” szólni Önökhöz. Ismeretlenül is ismerõsen. Hiszen,
ha személyesen nem is találkoztunk, Önök, akik ezt a lapot olvas-

sák és mi, akik készítjük, ismerõsök vagyunk. Lelki rokonok. Mert ha ugyanaz
érdekel bennünket, akkor hasonló az ízlésvilágunk és azonos az értékrendünk.
Nehéz megfogalmazni, mi is az, amirõl hírt szeretnénk adni ezeken az oldalakon,
mert ma már nehezen mondunk ki úgynevezett „nagy” szavakat – valahogy ki-
mentek a divatból ebben a tótágasra állított világban. 

Én mégis leírom.
Hagyományõrzés. Mûvészet. Értékteremtés. Szakmai becsület. Lélek. Szeretet.

És egy kis játék… És sok beszélgetés, történetek emberekrõl, akiknek ugyanezek a dolgok fonto-
sak. El is mondok most egy igaz történetet. Velem esett meg.

Jó pár évvel ezelõtt kiállításmegnyitóra hívtak, a festõ nevét akkor hallottam elõször: Debreczeny
Zoltán. Elmentem, és megláttam egy képet. Mint aki sóbálvánnyá dermedt, úgy álltam meg elõtte.
Ez az én képem – döntöttem el ma-
gamban. Azonnal meg akartam vá-
sárolni. Bemutatkoztam a mûvész-
nek, és megkérdeztem a festmény
árát. Azt mondta, az az egy nem el-
adó. Azt magának festette, rá is van
festve a kis piros kör, az „elkelt” jel-
zés – ott látható a kereten belül, ma-
gán a képen, az üveg alatt. Válasz-
szak másikat. De nekem csak az kel-
lett. Megkérdezte, miért? Azért –
mondtam – mert arról szól az éle-
tem, ami oda van festve. Ott utazom
én is ezen a Galériahajón, piros ház-
tetõk és szürke lépcsõházak, meg-
roskadt templomtornyok és épen maradt Leonardo-festmények, kapzsi kereskedõk és elfáradt bo-
hócok között. És viszem magammal mindazt, amit az évek során összegyûjtögettem. Õrzöm Dalí
kackiás bajszú Önarcképét a lelkemben éppúgy, mint a dédanyám megsárgult arcmását a fiókban.
Mentem. Az elõl a szürkezsákos, fekete alak elõl, aki ott áll a kép sarkában.

Debreczeny nem adta el a festményt. 
Aztán néhány hét múlva egyszer csak kopogtattak az ajtómon. Ott állt Debreczeny Zoltán és a

felesége. Elhozták nekem a képet ajándékba. Azóta tudom, hogy dolgom lesz vele. És most már azt
is tudom, hogy mi. Mert errõl szól ez a lap is. Utazunk egy hajón, visszük magunkkal azt, amit ér-
tékesnek találunk. Jöjjenek velünk! Akkor vitorlát bontunk, és megpróbáljuk befogni a kedvezõ
szelet. Izgalmas, gyönyörû utazást ígérünk!
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Debreczeny Zoltán: Galériahajó


