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DÉVÉNYI IVÁNS1REMLÉKÉNEK FELAVATÁSA

1977-ben elhunyt munkatársunk, Dévényi Iván síremlékét 1978. november
25-én, temetésének első évfordulóján avatták fel az esztergomi temetőben. A
síremléket Borsos Miklós szobrászművész domborműve díszíti. A művész díj
mentesen ajánlotta fel alkotását régi barátjának síremlékére.

A síremléket a hozzátartozók és a barátok' nagyszámú seregének jelenlétében
Kovách Zoltán érseki tanácsos 'szentelte meg. Majd a barátok nevében Doromby
Károly, a Vígilia főszerkesztője emlékezett meg a lap egykorí. kedvelt munka
társáról, a Borsos Míklóshoz fűződő barátságáról és egyben a művész adományát
is megköszönte. Ezután Bodri Ferenc olvasta fel Bálint Endre festőművésznek

a síremlék avatására küldött levelét, amelyet az alábbíakban közlünk:

Hosszú évezredek óta utalnak faragott és faragatlan fa- és ködarabok arra,
hogy alant egy kupac föld nem keveredhet el a meg nem jelölt földdel - por
és porral ~, és ugyanakkor. hirdetik a "porból lettünk, porrá leszünk" igéjét.

A végtelenség és mozgás áramai fölött ugyancsak porladó kövek vigyázzák
az emlékeket; persze ideig-óráig, mint ahogy' minden ideig-óráig történik ebben
a gondosan felparcellázott világban, s hiába is a nagy erőfeszítés, hogy másképp
legyen: ami Volt, az Van,' csak másképp van, mint képzeletünk teherbírása
engedi, és minden örökké Lesz, csak éppen nem a . számunkra, a lehatárolt
idejűek számára, hanem a képzeletünk végtelensége számára.

Tudjuk még, hogy e kőrakás alatt Dévényi Ivánt egy kupac szétporladt
anyag vígyázza addig, ameddig; és e fölé a szétporladt anyag, fölé emlékekból
jelképet kíván a lélek szomorúsága, mert ismerjük hűségünk határait és hűtlen

ségünk határtalanságaít.
Am mindez legyen az élők gondja, ami már nem érinti, mert nem érintheti

a szürke nomádélet örök vándorait. ..
Emlékezzünk arra, amit Dévényi Iván valóban tett: őrizzük kézfogásait a blr

sakkal, érinteni akarását és segítő szándékait, és a szellemi világban való hitét.
Ha csak ezekre a dolgokra emlékezünk, akkor volt értelme a megállíthatatlan'
időt megállítani erre a· röpke pillanatra, és volt értelme néhány darab kővel
megidézni Dévényi Iván szellemét.

Segítsen mínket megérteni a csend, egy más lélegzetvétélű Csend ünnepi
pillanatát

Tájékozódás

A Szemtől szemben sorozat új kötetei:
Szalay Károlynak Chaplinről írt monográ
tlája, amely a· viszonylag gazdag hazai
Chaplin-irodalom és könyvkiadás mellett is
tud. újat mondani a filmművészet klasszíku
sáról, és nem egy esetben korrigálja a
Chaplin életrajzi adataival és murikásságával
kapcsolatos. tévedéseket. - Pándi Marianne
Bavel-esszéje a kiváló francia zeneszerzöt
életműve és tevékenysége tükrében rnutatja
be, bőséges dokumentációval, fényképanyag
gal. A kis kötet különlegessége Ravel 1928
ban Amerikában tartott előadásának publiká
eiója; többek közt a modern zenéről, zene-

szerzökröl, a folklór és a zene kötödéséröl,
valamint Bartók és Kodály népdalgyűjtő

munkájáról szólt,

Natalia Szac, a húszas évek szovjet
színházművészetének egyik Izgalmas egyénisé
ge, rendező, társulatvezető, író erntékezéseít
adja közre metem novellái címmel. Nemcsak
a korabeli szovjet művészetí élet jelentős

szernélyíségeível (Lunacsarszkij, Vahtangov,
Sztanyiszlavszkij) ismerkedhetünk meg közvet
len hangú írásaiban, hanem Natalia Szacnak
többek közt Otto Klempererrel, a világhirű

karnaggyal és Albert Einsteinnel való talál
kozásaival is.

A VIGILIA KIADŰmVATALA KOZLI: Megjelent a ViglUa 1978. évi nyolcoldalas tarta
lomjegyzéke. ElőfizetőiÍlk részére a januári számunkhoz díjtalanul mellékeljűk. Példányon
ként! vásárlóink számára 1,- forintos bélyeg beküldése ellenében készségesen megküldjük.
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