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A MAGUNK ÜGYÉBEN
BÚCSÚ ES AJANLAs

A jelen számtól kezdve új nevet talál az olvasó a Vi~:1ia impresszumában fő

szerkesatöként. E sarok írója, aki a nálánál fiatalabb RÓiI1a:v Gvörgv váratlan
halála után az utóbbi években a lap irányításának munkáját végezte, a katolikus
sajto S2JOIlgá!liaJtá:bain eltöltött 45 év, tehát közel fél évszázad után úgy érzd, elér
kezett a píhenésjídeje és annak is, hogy friss és fiatalabb kézbe adja át a staféta
botot. Az miletékes e~házi fórumok elhatározásának . megfelelően és a. Maigyar
Népköztársaság Minísztertanácsa .mellett működő és a saító ügyében illetékes
Tájékoztatási Hivatal engedélye alapján Hegyi Béla lett a VigiHa új felelős vezetője.

Neve nem ismeretlen a VigLiliia olvasói számára. Tizenegy év óta belső rnun
katársa, majd segédszerkesztöje a lapnak. és több mínt egy évtizedes rnunkássága
során nemcsak azt bizonyította be, hogy teljes mértékben magáévá tette am a
szándékot és szellemi célkitűzést, ami 45 évvel ezelőtt a Vigiliát Iétrehozta. de
Irásaival még jelentósen gazdagította is a lap prof~lját. A Vigilia alapítói annak
idején olyan folyóiratot kívántak Iéttrehomi, arnelv .ugyanakkor, amikor hűséges

a katolíkus keresztény hitletéteményhez és kuiturálís hagyományhoz, teljes nyílt
ságot mutat a világ iránt és 'teljes. toleranciát a más vrlágnézetűeíckel szemben.
Ebbe a hagyományos vonalba iHeszkedtek bele Hegyi Béla "Vigilia beszélgetései",
amelyek az el.J1!últ évek során két kötetben is megjelentek (A magunk vallomásai
iEcclesia], A d.ialógus sodrában [Magvető Könyvkíadól}. Ezek az írások már meg
jelenésükkor is nagy figyelmet ik.eltettek, mig a belőlük összeállított kötetek saitó
visszhangja a legkülönbözőbb vihágnézetű orgáriumokban is nemcsak pozatív, de
messzemenően elismerő volt. .

A búcsúzó felelős szerkesztő, amikor hálásan megköszöni a Vigi'lía valamennyi
külső murukat,á[sáJnak és olvasójának segítőkészségét és szeretetét, abban a meg
győződésben ~ ezt, hogy a leg)aftkaltnaSléllbb kézbe adja át a stafétaJbotot. és
nyugodt lelkíísmerettel kéri a mumkatársak további közreműködését és az olva
sók bízadmát. szeretetét és ragaszkodását,

Doromby Károly kora fiatalsága óta újságíróként dolgozott, Már húszéves korá
ban részt vett a fiatal katoldkus értelmiségiek lapjának, a Karunk Szavának
megalapításában, s két év múlva a Karunk Szavából kivált Uj Kor segédszerkesztője,

1934-tál a Központi Sajtóvállalat lapjainál tolvtatta úiságrróí tevékenvségét: a
Nemzeti Újság círnű napílapnál, ahol előbb rovatveeetőként, majd éjszakai se
gédszerkesztőként működött. Később a Pesti Hírlap segédszerkesztőie lett - 1945
augusztusáíg. Közben, 1937 februárjától a budapesti Eucharisztikus V.jJá~kon$"esz

szus és az 1938-as Szent István jubileurní év saitótrodájéban is tevékenykedett.
A Vigilia újraindulásától. 1946 decemberétől fOlIWa a fo!yói,ra.t nyomdai szer

kesztését végzi - s ettől kezdve újsiáJgír6i hivatása elsősorban ehhez az oraá
numhoz és részben az Új Emberhez - aminek 1957-001 belső munkatársa - kö
tötte. A Juhász Vilmos, Sík Sándor, Míhelícs Vid, rriaid a Rónay György szer
késztésében megjelenő Vigtli áruak rrundvéeia aktív egvéníséae. a mindenkorí fe
lelős szarkesztő "jobbkeze", -mígnem 1978 augusztusától napjainkig a folvélrar
felelős szerloesztője.

Doromby Károly számára mmdía vi lágos volt, hogy a katnlíkus újságíró - ép
pen a .Jcatolikus" jelző miatt - sohasem feledkezhet meg arról, hogy egyetemes
~,6gre törekedjék. Mert akinek ez a talentum adatott, csakis talentumának ezve
temes kamatoztatásával tehet valóban jó szelgálatot egyházának. hitének és a világ
nézetek párbeszédének.
nézetek párbeszédének. - Nyugalomba vonulása al'kalrnából szeretettel köszönti
és további tanácsát, közreműködését kéri a lap. munkájához
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