
t Doromby Károly
Szomorú szívvel, de a feltámadás tudatában búcsúzunk Doromby
Károlytól, akire bízvást illik a jellemzés: nagy idők tanúj a, a Vigilia
történetének meghatározó személyisége volt.

A Nemzeti Újság körében töltött évek után 1946-tól lapunk
újraindulásától dolgozott a szerkesztőségben, s a legkülönfélébb
feladatokat látta el a rá annyira jellemző gonddal és alaposság
gal. Volt tördelőszerkesztő, szerkesztőbizottsági tag, s Sík Sán
dortól kezdve nyugdíjazásáig mindegyik főszerkesztőnek jobb
keze és helyettese. Ezekre a szerepekre műveltsége, az egyház
életének alapos ismerete tette alkalmassá. Sík Sándor bizalmasa
volt, ő segédkezett az akkor már súlyos beteg tartományfőnök

verseskötetének összeállításában, akárcsak Rónay Györgynek Mi
chelangelo költeményeinek tolmácsolásában. Az egyetemes ma
gyar irodalom neki is köszönheti Heinrich Böll felfedezését. Regé
nyeit, elbeszéléseit fordította, s az író magyarországi látogatásakor
szívélyes baráti kapcsolat alakult ki közöttük, amelyet világszem
léletük rokonsága is erősített. Doromby Károly ugyancsak re
ménykedett egyházunk nyitásában, az aggiornamentót szorgalmaz
ta ő is, lelkesen figyelte a II. Vatikáni zsinat tevékenységét, és a
modern teológia meglátásaival rokonszenvezett.

A legnehezebb esztendőkben egy jelentékeny személyiségek
bó1 álló szellemi kört gyűjtött maga köré, amelyet szerényen a
háttérbe húzódva irányított. Sokan a "Vigilia-asztalá"-nak nevez
ték ezt az együttest, melyet nyíltsága és sokszínűsége a párbe
széd fórumává tett.

Amikor néhány évig Mihelics Vid volt a Vigilia főszerkesztője,

szerepe valamivel egyhangúbb volt: a professzor úr saját képére
formálta lapunkat. Rónay Györggyel remekül megértették egy
mást. Nyíri Tamással és Hegyi Bélával karöltve a kor legszínvo
nalasabb orgánumává tették a folyóiratot, amelynek szellemi ere
jét az Állami Egyházügyi Hivatal gyakori óvásai is bizonyították.

Egy-két rosszindulatú önjelölt kivételével mindenki magától
értetődőnek vélte, hogy Rónay György korai halála után ő lett a

"Vigilia főszerkesztője. Nem törekedett látványos újításokra. a be
vált úton vitte tovább a lapot, egészen nyugdíjaztatásáig, amely
nek körülményei és okai máig is homályosak.

Ezzel fejeződött be a katolikus sajtóban kifejtett tevékenysége.
Ünnepi alkalmakon még megjelent, s rácsodálkozhattunk derűjé
re és kedvességére. E tulajdonságai tették teljessé személyiségét,
amely élete végéig a fiatalabbak példaadójává, emblematikus
korszereplővé tette. Veszteségünk ezért is nagy, de valamelyest
vigasztalhat annak tudata, hogy élete és működése kerek egész.
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