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Dévényi Iván 1929-1977

A Vigilia 1978. januári száma közölte 00
romby Károly búcsúbeszédének szövegét,
amelyet 1977. november 25-én mondott el
Esztergomban, az "érdemes és hűséges

munkatárs" nyitott sirja fölött. Megemléke
zett arról a két évtizedről. amely Dévényi
lvánt ehhez a kicsiny szellemi mühelyhez
és írói munkaközösségbez kötötte - és szólt
arról a hiányról, amely a krónikás korai
távoztával betöltetlen marad tovább. Es
ugyanebben a számban olvasható D. I. utol
só itt megjelent irása is Galimbertiné Dénes
Valéria emlékezete. Pontos, hibátlan irás,
a szerzőjére annyira jellemző korrekt meg
állapitásokkal és látható pérhuzamokkal.
Ezek voltak legjellemzőbb vonásai Dévényi
Iván írásainak, bármelyik lap közölte is
öket.

A Vigiliában esztendövei utóbb Bálint
Endre "imája'" olvasható, amelyet e sorok
írója olvasott fel a-Borsos Miklós által ter
vezett siremlék avatásán. Az imát a tisztelt
és hú barát megindultsága hatja át. Erre a
rövidkére szabott pályaképre készülve ép
pen Dévényi Iván könyvtárában forgattam
át a Vigilia 1955-1978 közötti évfolyamait.
A "krónikákat" persze annak idején is fo
lyamatosan olvastam, de újra rácsodálkoz
tam változatosságukra, gazdagságukra, sok
féleségükre, melyet a szerző korai, szomorú
halála sem homályosithatott el.

Dévényi Iván magyar-történelem szakos
tanári diplomát szerzett. 1951-tól haláláig
Esztergomban élt és dclgozott, a Vigiliában
megjelent első írésa is "esztergomi": Arany
Jánosnak egy ide írt levelét közli az 1955-ös
decemberi számban. Utóbb azonban egyre
világosabban körvonalazódott benne igazi
feladata. Kíállítésok, müvészeti irányzatok
és iskolák elfogulatlan, szigorú krónikása
lett, a nyitott múvészetszemlélet egyik első

s mindvégig kivételes hatású· és tekintélyú
szószólója. Nem véletlenül lett a Vigilia
egyik legnépszel'Úbb rovata az övé, a képző

múvészeti.
Természetesen voltak kedves és vissza

visszatéró témái: a modern francia, és a hu
szadik századi, föként a kortárs magyar

képzőművészet jelesebb alkotói: Bálint End
re és Anna Margit, Barcsay Jenő és Korniss
Dezső, SQrSa!! Miklós és Ferenczy Bétü,
Czóbel Béla és Gadányi-.Jenő, Kassák Lajos,
mellettük Ferenczy Károly, Egry Józsel,
Szőnyi István, Orbán Dezső, Farkas István,
Vass Elemér, és vissza-visszatérően a kül
földoo éló magyar képzőművészek, az egy
kori Európai Iskola más tagjai, a "szent
endreiek", társaságukban Kondor Béla.

Az írások között nem ritkán akad "út
törö", nem egy még ma is "egyetlen" for
rásunk a megidézettról. Erénye sokszor
múvészettörténetlrásunk hiánya volt, bizo
nyos mozgalmak és törekvések pozitivumai
ra ó hívta fel elsőnek a figyelm~t, s alap
vetését folytatja a múvészettörténeti gon
dolkodás.

Az 1955-tól elóbb ritkán, majd gyakrab
ban, és talán 1960-tól állandóan jelenlevő

Dévényi-írások közül kiemelném az 1959
szeptemberében megjelent Csontváry-tanul
mányt, hiszen úttörő érdeme vitathatatlan,
"a meginduló tudományos érdeklődés jele",
mínt ez. Németh Lajos professzor több ki
ad~ú Csontváry-emlékkönyvében (leg
utobb: 1984, Corvina Kiadó) olvasható.
Ugyanitt részlet olvasható Dévényi tanul
mányából, úgyszintén Fülep Lajosnak ennek
kapcsán Dévényihez írt levele. A krónikás
késóbb ugyanitt és másutt folytatta a vitát
Csontvárv értékeiról, megszélalt a festő

nek tulajdonított képek vitájában is.
Ooromby Károly és Bálint Endre elmond

ták és leírták már a magatartása és müve
lényegét. A pontosság mellé helyezve a kri
tikus szigorú humánumát, a barát emberi és
szellemi értékeit. A rövid élethatárok közé
szoritott életmúvet egészében bemutatni és
értékelni aligha lehet itt feladatunk, kivált
a búcsúbeszédek és a Magyar Eletrajzi Lexi
ko~ 3.~öteté~n ~lvasható tömörössze(og
lalas utan. Szo esik ebben az írodalomtör
tenész munkásságáról is, megtalálhatók a
három parányi "monográfia" pontos adatai,
a Tihanyiról, KernBlok Kqrolyról és ThorlratJ
Jánosról megjelent "kisalbumok", bennük
az életmú "felszíne". .

Végül csupán egyetlen személyes meg
jegyzést tehetek: Dévényi Iván a barátom'
volt, hiányát betölthetetlennek érzem. Az
idővel egyenes arányban növekszik e hiány,
újra és újra figyelmeztetve beteljesítetlen,
meglévó feladatainkra. '

Bodri Ferenc
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