
Haza és nagyvilág

Tisztelettel, szeretettel köszöntjük

70. születésnapján Ottlik Géza

irót, a magyar széppróza nagymesterét, a Vigilia barátját,
régi munkatársát.

Ottlik Géza munkásságának, írói-emberi magatartásá
nak s a magyar irodalom jelenében betöltött szerepének
méltatására visszatérünk.

RÓMÁBA UTAZÓ MAGY AROK SZÁMÁRA

sok hasznos és szükséges tudnivalót tartalmaz az immár
harmadszor megjelenőRómai magyar tájékoztató cimű, az
idén 24 oldalra bővült füzet. Ingyen kapható a római
Szent Péter bazilika előcsarnokában levő soknyelvű infor
mációs szolgálatnál (a bazilika főkapuján belépve jobbra)
mindennap de. fél 10--12és du. fél 4-5 óráig.

Megtudjuk belőle, hogya nyári időszámitás idején min
den kedden reggel 9 órakor énekes magyar szentmise van
szentbeszéddel a Szent Péter bazilika új magyar kápolná
jában, Szent Péter sirja közelében, minden pénteken du. 3
órakor csoportos katakombalátogatás magyar nyelvű ve
zetéssel és szentmisével. Megtudjuk azt is, hol és hogyan
szerezhető (ingyenes) belépőjegy pápai audienciákra és
szertartásokra, hol lehet vásárolni képeslapokat, albumo
kat, kegytárgyakat (érmek, feszületek, rózsafüzérek stb.),
hogyan lehet részt venni az Assisi-i zarándoklaton (ma
gyar nyelvű vezetés és szentmise Szent Ferenc slrjánál),
hol lehet magyar nyelven felvilágosítást kapni. A Római
Magyar Tájékoztató egyéb hasznos tudnivalókat is közöl,
többek közt a római közlekedéssel kapcsolatban is.

BENKÖ ISTVÁN, A DACHAUI FOGOLY
(1982. márciusi számunk)

Kezembe került a Vigilia márciusi száma, benne a Da
chauban készült fölvételiel.

Az ismeretlen személy dr. Hirsch (sajnos a keresztnevé
re nem emlékszem), úgy rémlik nekem, hogy földbirtokos
volt. Az én nevem helyesen: Frankl József (nem Frankel),
egész életemben gyógyszerész voltam, már az édesapám is
az volt. Szegeden születtem I902-ben.

A fénykép egyik példánya megvan nekem, azóta is őr

zöm, hogy 1945. augusztus végén Dachauból hazajutot
tam.

Benkő Istvánt csak a tábor fölszabadulása után ismer
tem meg, mert előtte külön helyen voltunk. Engem egy
másik táborból szállítottak Dachauba 1945. április 28-án
este, akkor még az őrtoronyban volt néhány német (1945.
január végéig Kauferinben voltam). Másnap fölszabadult
a tábor.

Frank! József
Szeged

HIBAIGAzJTÁS. A lapunk júliusi számának 500. oldalán
közölt Mécs László-fotó nyomdatechnikai okokból elmo
sódott, torz képpé formálódott. Az előzetes szerkesztőségi

levonaton még hibátlanul kaptuk kézhez.

BARÁT MEGY A FÁK KÖZÖTT
(1982. júliusi számunk)

Mécs Lászlóval 1942-ben találkoztam Szerb Antal jóvol
tából, aki négy évig a Vas utcai kereskedelmiben magyar
irodalomtörténetre tanitott. Izgalmasak voltak az órái.
Mécs Lászlóval több héten át foglalkozott, sokra tartotta
költészetét. Háromszor voltunk nála a Villányi úti rend
házban, illetve iskolában. Mécs nagyon vidám természetü
volt, sokat mókázott, de sokat panaszkodott is a kiadók
ra, hogy kihasználják!

Több versét elemeztük a költő és Szerb Antal közremű
ködésével. Érettségi tételern (1942-ben) is Mécs László
volt. Egyórás előadást tartottam, ami az elnököt nagyon
meglepte. Megigértette velem, hogy megírom - a Remény
sugár cimű vallásos lap közölte is a cikkem.

Illés Endre Ostya nélkül cimü kötetében legnagyobb
meglepetésemre azt olvastam, hogy Mécs felbontotta élet
mű-szerződését 1939-ben a Révaínál, mert nem tudott a
kiadóval együttműködni. Illés így jellemzi őt: "neokatoli
kus költőcezár". Szerintem sem neokatolikus nem volt,
sem kőltőcezár. Katolikus volt és költő. Egyszerűen így!
Tudomásom szerint, mivel Mécs László felvidéki, kiadója
az Athenaeum volt. Ott jelentek meg a könyvei, közöttük
a legnagyobb, az Összes versek 1920-1940 is, 1941 könyv
napján. Legkedvesebb könyveim közé tartozik. Igaz, az
Élőket mérek cimű kötete, a Katolikus Irók Könyvei so
rozatban 1938-ban, a Révainál jelent meg.

Lőrincz Ferenc
Budapest

Köszönöm az igen széles látókörrel szerkesztett, igen
tartalmas folyóiratuknak minden egyes számát.

Bárdos Lajos

SZÁMUNK IRÓl

BOROVI JÓZSEF a Hittudományi Akadémián a ká
nonjogi tanszék vezető professzora. 1978. májusi szá
munkban "A Cseh-lengyel és a magyar egyházszervezés"
cimű irása jelent meg.

HAJDU D. DÉNES üzemgazdász; néprajzkutatással,
gyűjtéssel foglalkozik.

SZENNAY ANDRÁS pannonhalmi főapát, a Hittu
dományi Akadémia fundamentális teológiai tanszékének
professzora. Az utóbbi években lapunk ba irt tanulmá
nyai: "A holnap egyháza felé" (1980. március), .Szent
Gellért lelkisége és teológiája" (1980. december), "Az egy
ház újraéled a közösségekben" (1981. június),,,A Roncal
li-misztérium" (1982. január).

UGRIN ARANKA irodalomtörténész, a Szépirodalmi
Könyvkiadó szerkesztője. A cikkünkben említeu Áprily
köteten kivül sajtó alá rendezte Petelei István Tiszta ház
cimű könyvét, munkatársa volt A magyar sajto története
első kötetének.

Itt hivjuk fel olvasóink és az érdeklődők figyeimét arra,
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalában
megvásárolhatók.


