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Filozófus ecset - 
mesé lõ  képek

Beszélgetés Debreczeny Zoltán  festõmûvésszel

A Veszprémben élõ Debreczeny Zoltán festõ valódi különc. Felesleges kertelés
nélkül, õszinte öniróniával beszél saját mûvészetérõl, amelyet viccesen a "posz-
tidióta" irányzathoz sorol.   A képek pedig mesélnek: apró hétköznapi élmények-
tõl, egy kiállítás élményein át akár a nõk világáról is, ha épp' abba botlik alkotójuk. 

Mióta fest? Hogyan alakult ki ez a senki
mással össze nem téveszthetõ stílusa,

képi világa?
Noha már gyerekkoromban kezemre állt
az ecset és a grafit, mégis mûszaki

diplomám "lett". Festékkel megjeleníthetõ közöl-
nivalómat csak harmincöt éves koromra mertem
falra akasztható képpé formálni. Képeimet hoz-
záértõk azon régi nagymesterek és kortárs
kismesterek világához hasonlítják, akik munkáin
játékos, hegedülve repkedõ szerelmesek, vagy
gyönyörkerti figurák mesélnek, örülnek,
szeretnek, pózolnak. Az ecsettel mesélõ, anek-
dotázó festõk sorának végén állok, de néhányan
már mögöttem is topognak…

A képek cseppet sem
hétköznapiak: telis - tele

vannak színekkel, történetekkel, a
bohém figuráikról csak úgy süt az
élet! Ez egy tudatos stílusirányzat?

Az általam kitalált "poszt-
idióta" stílust tudtommal

nem jegyzik a mûvészettörténeti
vademecumok, még internetes
keresõprogramok sem ismerik.
Komolyra fordítva a szót, képeimet
nevezték már abszurdnak,
karikatúraszerûnek, naivnak, narratív-
nak és idealista szürreáliának. Én
egyáltalán nem sorolnám magam
sehova, azt viszont kimondottan
szeretem, ha ezzel mások próbálkoz-
nak.

Hogyan születnek a képek?
Vannak olyan témák, ame-

lyek folyamatosan foglalkoztatják,
vagy mindegyik egy-egy élmény
emlékét hordozza?

Olyan mindennapi dolgok
foglalkoztatnak, mint önt,

vagy bárkit, bármikor.
A különbség mindössze annyi, hogy míg ön ír-
szerkeszt, én festek. Téma terem utcán-útfélen,
vagy esetleg a moziban kapok ötletet. Legutóbb
például Spielberg Münchenjét láttam, de emlí-
thetném a hasonlóan véres, /vagy szerelmes/
Shakespeare-t. Sokat foglalkoztat a férfi-nõ vis-
zony, a nõk magánya vagy az apa-nélküli
gyerekvállalás kérdése. Az egyedülálló nõ életébe
sokan akarnak beavatkozni, mindig akad valaki,
aki a hóna alá nyúlna. Errõl mesél a Mai Madonna
c. kép. 

Honlapján megtaláltam grafológiai
elemzését. Az ön számára fontosak

családi kötõdései. Van valamilyen életre szóló
vezérleve?

Azt kaptam néhai apámtól, hogy: az
ember teljes becsülettel születik. A

kérdés csak az, hogy a végére mennyi marad
ebbõl az újra nem produkálható értékbõl.
Meggyõzõdésem szerint bármely becsülettel
végzett munka meghozza gyümölcsét!

Kinek fest? Hol a helyük ezeknek a
képeknek a nagyvilágban? 
Évtizedes tapasztalatom, hogy ezek a
képek azok falára kerülnek, akiknek önál-

ló az ízlésük és saját véleményük van a világról.
Az ilyen emberek a színházban elsõként tapsol-
nak, fütyülnek, vagy hallgatnak. Õk nem követik,
hanem formálják a köz ízlését.

Kinek festene legszívesebben?

Általánosságban már válaszoltam. Ha
konkrét személyekre gondol, lenne

néhány érdekes célszemélyem. Inkább egy kis
sztorival válaszolok. Festõmûvész barátom hon-
lapján felsorolta a hat legprominensebb vásár-
lóját. Én csak annyit kérdeztem, hogy ki a  hete-
dik …?

Mondana néhány "kedvencet" saját
prominensei közül ??
Volt, hogy egy nagymama születendõ
unokájának festhettem képet. Az is elõ-

fordult, hogy egy topmanager dinamikus képet
vásárolt cége tárgyalójába remélve, hogy érteke-

zlete éber marad. Aztán egy szavalóverseny
közönségdíjasa Szabadkára vitte a Szavaló-
versenyzõ címû képemet. Táncfesztiválon fes-
tettünk díjat, Kossuth díjas táncosnak. Talán az is
érdekes, hogy egyik olimpiai bajnokunk lakásában
van a Helység kalapácsa címû festményem.

Biztos sokan mondják, hogy a figurák
kiköpött mesealakok. Illusztrátorként,

mesekönyv-szerzõként is vannak tervei?
Figuráimat inkább játékosnak szeretem
látni. Amúgy pl. a Macbeth boszorkányai

mesealakok? Verseskötetet és (meg nem jelent)
mesekönyvet már illusztráltam, de a meseírás
gondolatával nem foglalkozom. Írott "formám"

gyerekek számára nehéz, állítólag túl
tömény.

Mondana egyet kedvenc "kép-
történetei" közül?
Barátok kértek nászajándékot.
A fiatalok évtizede éltek boldo-

gan, ám az asszony édesapja meg-
betegedett, és szerette volna révben
tudni szeme fényét. A család megél-
hetését a cipõkereskedés biztosítja. A
kép /hála Hrabalnak/ a Cipõgyári kapricc-
só címet kapta. 

Hogy telik egy festõ napja?

Csak saját /munka/ napomról
beszélhetek. Korán kelõ vagyok.

Szép nyári reggeleken jobb kedvû képek
születnek, mint hosszú, didergõs téli haj-
nalokon. Fontos, hogy festéskor a hát-
térben mindig szóljon valami, vagy vala-
ki. Minden fontos, ami a festéssel kapc-
solatos. Vásznat vásárolni, kiállítások
megnyitóján dumálni, interjút adni, képet
keretezni, hozzátanulni, vagy internetes
ismeretet fejleszteni… mind része az
egésznek. Aztán már este is van!

Ha lehet ilyet kérdezni: mennyibe kerül-
nek a képei, mitõl függ az áruk?
Nejemmel és fiammal "evás" családi bt.-
ben, nyomjuk a "kultúripart". 

Ahogy mondani szokták, több lábon állva és
szerényen élünk. A képek árát megállapíthatja
zsûri, de beleszól a piac is. Nagyon nehéz meg-
találni azt az ár optimumot, ami a túl- és az
alulértékelés között van. A már elért árakat illik
tartani. Miután termékeny vagyok, sok képet
ajándékozok is - ha kérik. A kívántnál ritkábban
jelentkezõ saját ízlésû vásárlóim szerint áraim
elérhetõk. Fontos, hogy festeni mindig fontosabb
a pénznél!

Hommage a Toulouse Lautrec

Mai Madonna


