
 
Deák Csaba professzor hetvenöt éves 

 
 
A svéd zenei élet több kiemelkedő szemé-
lyisége, svédországi magyar kortárs zene-
szerzők,  zenészek, barátok és a kortárs 
zene kedvelői töltötték meg március 22-én 
a Capitol termeit, a  Deák Csaba tiszteleté-
re rendezett jubileumi koncert alkalmából. 
Kettős ünnep volt, hiszen a 75. születés-
naphoz 50 év töretlen zenei pálya kapcso-
lódik. Gazdag  életút áll Deák Csaba pro-
fesszor mögött. A Liszt Ferenc Zeneakadé-
mián, majd a Svéd Zeneakadémián végzett 
szerző jelentősen gyarapította műveivel a 
kortárs zenét, különös tekintettel a fúvós  
muzsikára, amelynek területén a legna-
gyobb svéd és nemzetközi sikereket köny-
velhette el. 
Művei megtalálhatók a legrangosabb kiad-
ványokban, számos kiváló svéd és nemzet-

közi  együttesek szólaltatták meg, és tűzik programjukra mind a mai napig darab-
jait. Hogy mennyire számon tartja a zenei világ Deák Csaba műveit, bizonyítja az 
a tény is, hogy idén áprilisban a  Zágrábi Biennálén Saxofon-qvartetjét kiválasz-
tott műként mutatták be. Karrierjének állomásait  hosszan lehetne sorolni a svéd 
Zeneakadémia előadó tanár állásától a Koreográfiai Intézet professzori katedrájá-
ig, közben egy évtizeden át a Svéd Zeneszerző Szövetség titkára is volt. 
Mindig magyarnak vallotta magát annak ellenére, hogy svéd zeneszerzőként tart-
ják nyilván nemzetközileg, és tökéletesen beilleszkedett abba a társadalomba, 
amelyben él és alkot.  Műveiben fellelhetők a szülőhaza zenéjének motívumai, 
olykor még akkor is, ha ez nem volt  tudatos alkotói szándék. A magyar vonatko-
zású műveiben, pl.. a Verbunkban (rézfúvóshatos)  kuruc dalokból vett át magyar 
népi elemeket Megzenésítette Babits Mihály, Balázs Béla  és más magyar költők 
műveit, de legnagyobb, és magyar szempontból leghíresebb műve az  államalapí-
tás l 100. évfordulójára: írt Glória ( szöveg : Veress Zoltán). 
E művet hallottuk felcsendülni a stockholmi Nagytemplomban (koronázási temp-
lom) az  1956-os forradalom évfordulójának szentelt hivatalos ünnepi mise alkal-
mából. 
A jubileumi koncertre irt Trio Jubilee a svéd Állami Koncert és Mai Zene rendelé-
sére készült és mind a mű tartalma, mind előadása osztatlan sikert aratott. A zené-

 
A Magyar Gyermekrajz Világmúzeum  
 
Az ötlettől a megvalósulásig és tovább 
 

2007. július 15-én kiállí-
tással egybekötött kis 
jubileumát ülte Budapes-
ten a Magyar Gyermek-
rajz Világ -múzeuma a 
Magyarok Világszövet-
ségének a Székházában. 
Elöljáróban Patrubány 
Miklós, a Magyarok Vi-
lágszövetségének az el-
nöke szólt. A minden-
honnani magyarok szö-
vetségi vezetője méltatta 
e művészi vállalkozás 
bátorságát, nagyszerű-
ségét és sajátos jellegét, 
nyomatékosítva egyszer-
smind azt a tényt, hogy 
Budapesten a világon az 
elsők között létesült a 
gyermekek kreativitását, 
sajátos vizuális világát 
egységbe foglaló múze-
um, művészeti intéz-
mény.  
A magyar gyermekrajz 
múzeum jelentőségét 
csak növeli az a körül-
mény - közelített az el-

nök a politikum világa felé -, hogy Magyarországon ma olyan kormány regnál, 
amely számára teljességgel közömbös a magyar kultúra helyzete, érdektelen mind 
a magyar múlt értékei, mind a jelen szellemi-művelődési élete iránt, mind pedig 
jövőjét illetően. Idegen tőle minden, ami nemzeti.  
Ez rendkívül rossz ómen. Különösen olyan körülmények között, amikor a min-
dent egynemű szürkévé foncsorozó globalizációs brüsszeli politika óhatatlanul a 
nemzeti kultúrák ellen hat; akkor, amikor magát a nemzeti fölé helyező kozmopo-
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láttatja, ahogy a környezetében tapasztaltak lecsapódnak gondolatai között. Ennél-
fogva olyan témákkal is foglalkozik, amelyek inkább publicista tollára  kívánkoz-
nának. Ezek fölötti töprengése viszont meghaladja a közírás elvárás-horinzontját 
és a stiláris követelményeit, így parázs intenzitású prózává nemesül. Gondolkodá-
sában igyekszik fölfedni azokat a szálakat, amelyek mindent mindennel összefűz-
nek, ezért számos bölcsességként értelmezhető idézetet illeszt szövegébe, a mű 
első fejezetét jószerével megismétlő záró fejezet pedig egy olyan regényszerkezet-
re utal, amely hathatósan mímeli a gondolkodás befejezhetetlenségét, az újra-és 
újragondolás, az örök kételkedés igényét. 

Az idézett Marcus Aurelius továbbgondolásra serkentő megállapításai, 
Szókratész és Platón bölcselete (és számos egyéb idézet) minduntalan arra inti az 
elbeszélőt, hogy a szavak puszta egymásmellé rakosgatása helyett értelemmel fel-
ruházott, mások által  újra- vagy továbbértelmezésre érdemesülő mondatokat al-
kosson,  az üres és „mögöttes" beszéd helyett tartalmasan és egyenesen  fogalmaz-
zon/éljen, így világ- és önmegértési kísérletében (esszéisztikus tudatregényében) 
természetszerűen bukkannak fel egyebek  közt itt a morálfilozófiai gondolatokat 
generáló vallásbölcseleti kérdések. Az önfaggató, a világra rákérdező esszéprózája 
kizárja a  lineáris történetmondás folyamatosságát, a történeteket és azok  elbeszé-
lését viszont nem. „Az idő, ha oly törékeny és pazarló is,  apró történéseiben meg-
fogható"- v éli az író, és e meggyőződését  módszerré téve, az időt megfogó apró 
történések elbeszéléséből  építi fel, mintegy rekonstruál ja regényének önéletrajzi 
vonatkozású  vezérszálát, miközben humorával, iróniájával és öniróniájával meg-
kapó, olvasmányos stílusú szövegeket hoz létre. Önmegismerési  és önmegértési 
(esszé)kísérletei során önmagából megalkotja hasonmását, hogy legmegfelelőbb 
partnere és opponense legyen termékeny vitái során, múltjának rekonstrukciójá-
ban vagy éppen szürreális és fantasztikus álmaiban. 
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* Megjelent az Irodalmi Jelen 2007 augusztusi számában 
* *  ”A helyszínen egy - a nagyközség lelkes fiataljaiból összeállított  csapat dob-
ból, cintányérral és más ütőhangszerekkel  felszerelten a  legfelsőbb vezetőit di-
csőítő műsorral kedveskedett, a teheneknek és az  akció záró momentumára meg-
hívott aktivistáknak” 
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szek játéka méltó  volt az ünnepi alkalomhoz, és remek előadást nyújtottak, ame-
lyet követően a Capitol halljában fogadás keretében köszöntötték az ünnepeltet. 
Deák Csaba 75 évesen is fiatalos lendülettel dolgozik újabb művein, hiszen csak a 
Koreográfia Intézet professzoraként vonult vissza a múlt évben, de egy zeneszer-
ző, egy alkotó  nem megy nyugdíjba. Kívánjuk, hogy még sokáig maradjon a 
svédországi magyarság egyik  legjelentősebb képviselője! 
                                                                                   
                                                                                                         Móritz László 
 
Megjelent a NYELVÜNK ÉS KULTURÁNK 2007/2 számában 


