
SEGYZET a második levélhelll. 1911. június ts-én kelt elslS levél és az augusztus 24-én
kelt második levél között gr. Majlath Gusztáv, Erdély nagy tekintély(! püspöke, Prohászka
barátja még júniusban levélben fordult X. Pius pápához Prohászka védelmében. Fölhív
la a pápa figyelmét arra is, hogy ez az eljárás a püspököt elkedvetleníti, a katolikus
hivők az - egyházi felsőbbség iránti hűségét pedig csökkenti: "az orvosság rosszabb a
betegségnél? (ld. Bíró Vencel: Majláth G. Károly élete, ciuj-xoioesvar. 194Ó. 1.42. l.).

Majláth az Index Kongregáció prefektusát, Della Volpe bíborost nem találta Rómában.
Merry del Wal államtitkár osztotta az Index Congregatio véleményét. Rampolla és Res
pígtí bíborosok kitértt!k az állásfoglalás elől. X. Piusszal Majláth Rómában is csak levél
ben érintkezhetett a pápa betegsége miatt. Közbenjárása eredményeként X. Pius fényké
pét küldte" Erdély püspökével Prohászkának. Az Alkotmány c. lap írt a fénykép kütdé
séröí. Ennek járt utána Mgr. Csiszárik kánonjogi tanácsos P. Essernél. Ez nemhogy
enyhítette volna -a helyzetet, hanem jnkább tovább rontotta. 1911 szeptemberében Della
Volpe bíboros erős hangú kioktató levelet írt Erdélybe. Az ügy további hullámai messze
vezetnértek. •• (uo.)
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DÉVÉNYI IVÁN

(1'2'.1'77)

Súlyos gyász érte a Vigilia szer1re57Jtóségét, 1977. november 20-án 48 éves
korában- elhunyt Dévényí Iván, a Vígítía képzőművészeti rovatának vezetóje.
Temetése november 25-én volt Esztergomban, a temetési szertartást Rosdy Pál
prímási levéltáros végezte. A szabadban felállított katafalknál, melyet nagy
számban vett körül a gyászoló közönség, köztük volt diákjaí; szerkesztőségünk

nevében Doromby Károly búcsúztatta az elhunytat. Gyászbeszédét az alábbiakban
közöljük: . . .

Egy lélekszámában kicsiny szellemi műhely, a Vigilia szerkesztőségének ne
vében búc8Úzom Dévényi Ivántól, aki több mint két évtizeden át volt érdemes
és hűséges munkatársa ennek az írói közösségnek. Meggyőződésem azonban,
hogy gyászunkban teljes egy'Üttérz,éssel osztozik az a több tize.zres olvasótábor
ás, amely éppúgy nélkülözni, hiányoln.i fogja mindig igazságos és emberseqes
írásait, mint mi, akik nemcsak egyik legkiválóbb munkatársunkat vesztettük el
benne, hanem egy kedves és mindig segíteni kész. j6barátot is. '

. Huszonkét évvel ezelőtt jetént meg az akkor mindössze huszo'Ilhat éves
fiatalember első irása lapunkban, majd azután két évtizeden át volt a \lig~iia

képzőművészeti rovatának vezetője. Két évtized, úgy .tetszik, hosszú idő, de
milyen szívfacsarít6an kevés, ha meggondoljuk, hogy további két évtized kb
vethettevolna. Ha erre gondolli'nk, bizony rá kell döbbennünk emberi létünk
törékeny voltára, arra, hog·y valóban nem tudjuk sem a napot, sem az órát,
és hogy éppen ezért a számunkra kiszabott időt kell á lehető leggazdagabbá, .
legtartalmasabbá tenni.

Dévényi Iván fiatalon, élete vir6gjában hagyott el bennünket, mégis elmond
hatjuk, hogy azok közé tartozott, akik igaz,án jól használják fel a számukra
kiszabott időt, egy minden percében val6ban gazdag és tartalmas élet emlékét
és eredményeit hagyta ránk. .

. Kritikus volt elsősorban, és akik ismerik a mesterséget, tudják, hogy val6
lában milyen nagyon nehéz mú!aj ez,· főleg ha valaki úgy akarja szolgálni általa
az igazságot, hogy közben ne bántson semmiféle emberi érzékenységet. Nem volt
a magyar irodalomban még egy kritikus, aki ezt az ereqendően tapintatlan
foglalkozást nálánál nagyobb tárgyi felkészültséggel és ugyanakkor tapintat0
sabban 'Végezte 'Volna.
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Szívügye volt, nemcsak elsődleges írói terülele- a képzöművészet, hanem az
i rodalom és általában a humanista művelődés, de ezeknek ügyét mindig úgy
szolgálta, hogy közben egy pillanatra sem feledkezett meg az emberről, aki a
műveket alkotja. Hányszor volt szinte élő lelki1smerete a mi kis munkakö zös
ségü nk ne k i s, amikor be-bej ött, hogy szelíden, szerényen, de m indig mosolyogva
f igy el m eztessen, hogya mindennapi munka hajszájában .megfeledkeztünk v a- '
lakiről, v agy j igyelmetlenek v ol tun k v alak ivel szemben, nem vála szol tun k ne ki.
Máskor levél ban i r ta me g ugya nez t, és mindig igaza v olt. .

Mert mindenkit is mert, minden arra ér demeset számon tartott és ezér t
szer et te is őt mind enki. Nagy lesz a csodálkozás, ha egyszer napv ilágra ke r ülnek
az iróasztalában gondosan megőrzött levelezések _em léke i , hogy ki m indenkivel
ál lt szem élyi, bar áti k apcsolatban. Ezekből a levelekből kiderül majd, m ilyen
odaadó és olthatatlan szorgalmú szolgálój a volt az egyeteme s magyar művelődés-

n ek ,
Ami nem fog kiderüIn i belőlük és amit csak legszűkebb baráti köre tud és

tart szám on, ha ugyan számon tar tja, hogy mennyire nemcsak a művészet v agy az
i r odalom " ü gyé t" szolgálta, hanem mindig az embert is, aki a műveket alkotja.
Amikor egy alkotóművész eltá llo zi k közülünk, csak életművét hagyja ránk, amely
bármilyen gazdag legyen _is, nem tükrözi mindig híven alkotójának emberi szen
vedéseit, gyarlóságait, kudarcait. Ki fogja például számon tartani, hogy egy Berda
József, aki mint a harsány életöl'öm, a vidámság és optimizmus költője vonult
be a magyar irodalomba, milyen szörnyű elesettségben és kiszolgáltatottságban
élte le utolsó éveit, amikor meggyöngült látással, szinte a süketségig meggyön
(/Ült hallással; betegségekkel küszködve teljesen magára ·maradt és már a szer
kesztőségeket is kerülte. Senki sem fogja számon tartani, hogy ebben az utolsó
időszakban egyik istápolója, az utolsó percig kitartó, segítőkész barátja az a
Dévényi Iván volt, aki a magyar iródalmi és művészeti élet sok más eltörődött
nagysága mellett töltötte be ugyanezt a segítő, baráti szerepet,

És ennél többet talán nem is mondhatunk erről az igaz és kedves j6barátr61,
<lkit most mi, a szerencsésebbek - vagy talán a szerencsétlenebbek - kísérünk
ll'tolsó földi útjára. Ir ásai a _magyar kritiktii és esszéirodalomnak jelentik egy
minden bizonnyal továbbélő jelentős fejezetét. Azok számára pedig, akik szemé
lyesen ismerték és 'barátai nak m ondhat tá k magukat, a meleg ember.ség és csak
<l leghitelesebb forrásokból táplálkozni tudó felebaráti szeretet ragyogó példáját
h agy ta örökül. Hisszük, hogy elnyerte érte a legfőbb Szeretet jutalmát.

Scholtz Erik festómúvész alkotása a keceli községi ravatalozóban.
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