
Ennek az egyedi, kivételes karriertörténet
nek a célelvűsége sehogy sem fér össze Kertész
gondolkodásmódjával. Az idézett passzus a
Sorstalanság egyik szekvenciáját idézi. A haza
tért Köves Gyuri tiltakozik, amikor Fleisch
mannék az átélt eseményeket úgy beszélik el,
mint tőlük független csapások sorozatát: "jött"
a csillagos ház, "jött" október tizenötödike.
"jött" a Duna-part, "jött" a felszabadulás. "De
hát nem egészen úgy volt csak, hogy »jött«: mi
is mentünk, - replikázik Köves Gyuri. - Csak
most látszik minden késznek, befejezettnek,
megmásíthatatlannak, véglegesnek (. ..) így utó
lag csupán, ha hátrafelé, a visszájáról nézzük."
Ahogyan az eleve elrendeltség teóriájára, úgy a
Gondviselés működésére is szkeptikus vagy
ironikus kételkedéssel tekint az író. A szeren
csés csillagállás alatt született Goethe életútjára
például - amint az A kudarcban. olvasható: "A
pálya csúcsáról visszatekintve azután nincs he
lye többé semmi esetlegességnek, mint ahogy
maga az élete is a formát öltött szükségesség.
Minden tette, minden gondolata fontos, mert a

Gondviselés nyomait hordozzák, valamennyi
megnyilatkozása egy példaszerű fejlődés szim
bolikus jegyeivel terhes." - Talán éppen ezt: az
utólagosan lekerekített és retusált életút képze
tét akarja elkerülni és cáfolni az író a K. dosszié
töredezettségével, a redukció hangsúlyozásá
val, a kronológia elvetésével és az ellentmondá
sosság vállalásával.

Elemzésünk végére érve, azt kell észreven
nünk, hogy maga a forma fogalma is ellentmon
dásossá vált a kiindulóponthoz képest, amikor
is azt feltételeztük, hogy az eredeti, a Hafner
Zoltán készítette, terjedelmes életinterjú az író
fokozott formaigényének esett áldozatul. (Re
mélhető, hogy nem véglegesen.) De lehet, hogy
ebben az esetben maga a töredezettség, a re
dukció és az elhallgatás az, amely a formát je
lenti - nem annyira az esztétika, mint inkább
Kertész írói alkatának és etikájának szubjektív
törvényszerűségei felől nézve. (Magvető, Buda
pest, 2006)
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Doromby Károly (1912-2006)

Lapzártakor érkezett ahfr,hogyDoromby Károly, foly6iratunk egykori szer
kesztője 2006. július lD-én éjjel, 94 éveskorában elhunyt.

Doromby Károly 1912-ben született Kőszegen. Középiskolai tanulmányait a
Budapesti IV. kerületi reáliskolában végezte. Három éviga műegyetem épi
tészhal/gat6ja, majdbölcsészhallgat6 volt. 1935-ben a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem bölcsészettudományi karán szerzett diplomát. Az egyetem
elvégzése után a tanári pálya helyett a hazai sajt6 keresztény szárnyához
kapcsol6dott: a Karunk Szava, az Új Kor, a Nemzeti Újság ésa Közép-eur6
paiKatolikus Kurirmunkatársaként dolgozott a második világháború végé
ig. Műfordft6ként elsősorban a modern német irodalom klasszikusait
fordftotta. 1946-t61 aVigilia munkaközösség tagja lett,majdfoly6iratunk se
gédszerkesztője, 1978-79-ben felelős szerkesztője.

A Vigilia saját halottjának tekinti. Újságfr6i-szerkesztői munkásságának
méltatására szeptemberi számunkban térünkvissza. (A szerk.)
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