
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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