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oktatásban nem részesült, de tele 

volt invencióval, s ezt mindenkép-

pen kifejezésre juttatta. Jellemző 

az ilyenfajta komponistáknál, hogy 

az évek során – mintegy önmaguk 

igazolására? – újból és újból átír-

ják, javítgatják, rendezgetik, jegy-

zetekkel látják el műveiket, míg ez 

– számos hagyaték ismeretében 

állíthatom – az igazán képzett, ön-

magukkal elégedett személyiségű 

muzsikusoknál nem fordul elő. De 

visszatérve a hagyaték történetére, 

bekerülése után bizony sokáig elfe-

ledve feküdt a raktárban, mígnem 

a „Muzsika mesekertje” című kötet 

készítésekor a könyv közreadója 

megkeresett. Így kerülhetett be az összeállításba a hagyatékban talált Össz-

hangzattani jegyzet, annak is a szöveges része. Igazából ekkoriban kezdett 

foglalkoztatni a hagyaték tartalma, s kezdtem el a zeneművek szisztematikus 

tanulmányozását. Csáth művei ugyan kiforratlanok, ám nagy tehetségről tesz-

nek tanúbizonyságot, s igazolják, amit zenei tárgyú írásaiból is érzékelhetünk: 

kapcsolata a zenével különleges, különlegesen egyedi volt. Jó lenne, ha előbb-

utóbb elhangozhatna néhány alkotása, talán sokan örömmel és nagy kíváncsi-

sággal fogadnák őket.

 E. Sz.: Remélem, hogy így is lesz, s ha előbb nem, hát 2007 őszén biz-

tosan érdemes lesz eljönni A varázsló kertje – Csáth igaz arcai előadásra, 

amelynek teljes kísérőzenéjét az itteni hagyatékban talált Csáth-művekből, ill. 

azoknak részleteiből állítottam össze.

Emlékezet

Búcsú vendéglátómtól. Szerettem volna elmondani neki, mit hoztam el útrava-

lóul azon a fázós, ködbe burkolt decemberi délutánon. Mit hurcolok szívemben, 

mióta egyetlen találkozásunkkor már csak egy legyengült és tehetetlen test, és 

az élni akaró szellem vívta küzdelmét a szabadkai ház néma falai között. Meg 

akartam köszönni a polcokon felhalmozott bölcsességet, a megszállott kíváncsi-

ságot, a töretlen, még a súlyos kórral is dacoló, akarással megszerzett tudást, 

hitet, s a megszámlálhatatlan mennyiségű tudományos, s művészi munkát. 

A csöndes, csakazértis, elismerésre nem váró dolgozást. Dévavári Dér Zoltán 

nem kopogtatott médiaszemélyiségek ajtaján, nem kívánt díjakat, kitüntetése-

ket, elég volt neki szeretett városa nagyjai társaságában élni és alkotni. Kosztolá-

nyi Dezső és Csáth Géza legodaadóbb kutatójának hosszú, fájdalmas betegségét 

talán a betegágyával szemközti falon elhelyezett megejtő szépségű Csáth-rajzok 
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Játék az idővel. Nem emlékszem már pontosan, 

mikor találkoztam először Horn Ákossal, a langa-

léta termetű, halk szavú fi atalemberrel, aki mindig 

kerékpárral járt, és ha jött, felhozta magával a bicik-

lit is a liftben. Akkor éppen barkácsmagazinoknak 

gyártott kreatív cikkeket, azt viszont tudom, máig 

adósa maradtam: megkért, hogy jelentessem meg 

a bumeráng történetéről írt tanulmányát, mert az 

„kilóg” az ezermesterlapok profi ljából. Elfelejtet-

tem.

 Mert bár gépészmérnöki diplomával a zsebében 

matematikát és fi zikát tanított, snowbordozást ok-

tatott, legjobban mégis az origamizás érdekelte, 

egyedi, de funkcionális dobozokat és papírtermé-

keket tervezett, Zsebe Józseffel közösen pedig 

megírta Az életre keltett papír című könyvet. Fes-

tett akvarellel, zongorázott, sakkozott; az origami, ez a sajátos keleti művészet 

azonban olyannyira a keze alá állt, hogy papírból hajtogatott portréiból még a 

Pesti Vigadó is kiállítást rendezett.

 Ha valaki megkérdezte, mivel foglalkozik, csendes mosollyal csak ennyit 

válaszolt: „Én vagyok az a gyerek, aki nagyon szeret játszani.” 

 És a legnagyobb játékmester, a sors nem is hagyta felnőni. Húsvét előtt halt 

meg, gyógyíthatatlan betegségben. Alig múlt harminchat éves.

Verrasztó Gábor

Horn Ákos (1971–2007)
önarcképe

és festmények tették elviselhetőbbé, vagy tán a 

megnyugvás érzése. Hogy gazdag örökséget hagy-

hat itt nekünk. Hogy az utána maradó űrt betöltik 

művei. Most már nem tudom elmondani neki soha 

többé. Elment közülünk. Március 31-i haláláról 

csak hetek múltán értesültünk, mert ahogy élt, úgy 

is távozott. Feltűnés nélkül, a lapok, és rádióadók 

harsogó gyászzenéjét mellőzve. Még halálos ágyán 

is Csáth Géza eddig kiadatlan és ismeretlen gye-

rekkori naplójának, s levelezésének korrektúráján 

dolgozott. Az életmű szinte teljessé vált. A magyar 

irodalom páratlan csodájának, a „Varázsló”-nak 

újra felfedezését, sorsának, tragédiájának megérté-

sét neki köszönhetjük. Mire a naplók végére ért, az 

ő élete is befejeződött. Nem maradt adósunk. Csak 

mi tartozunk neki, most már örökre.

Elek Szilvia

Dér Zoltán (1928–2007)


