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A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa hazánk
felszabadulásának 38. évfordulója alkalmából
Kossuth-díjban részesített, illetve ugyanebböl az alka
lomból kiosztásra kerülő rnűvészeti dijjal jutalmazott
több olyan alkotó- és el őad órnűv észt, akik a Vigilia
szellemi köréhez, vagy munkatársi gárdájához is tar
toznak.

Kossuth-díjat kapon NEMES NAGY ÁGNES Jó
zsef Attila-dijas k ölt ő-m űfordit ő, magas szinvonalú,
humanista szellemű költői és műfordit ói munkásságá
ért ; SZÁNTÓ PIROSKA, az MNK érdemes m űv észe,
Munkácsy-díjas festőművész több évtizedes kíemelke
d ő színvonalú művészeti alkotótevékenysége elismeré
seként.

József Attila-díjat kapott GÖNCZ ÁRPÁD író. mű
fordító; RÁBA GYÖRGY költő, műforditó, iroda
lomtörténész; SZENTMIHÁLYI SZABÓ PÉTER
költő, író, kritikus.

Liszt Ferenc-díjat SZABADOS GYÖRGY zongora
rn űvész:

Munkácsy-díjat KOVÁCS PÉTER rn űv észeti író , a
Székesfehérvári István király Múzeum igazgatóhelyet
tese; SZALATNYAY JÓZSEF festőműv ész.

Ezúton is gratulálunk nekik. és valamennyi érdemes
kitüntetettnek .

A Vigilia postájából
AZ ESZPERANTÓ

Napjainkban divat lett sokak által nagyra tartott dol
gokra csak legyinteni. még ha a téma nem ismert is,
vagy csak kevéssé ismerős. Igy az eszperantó. Említésé
ből nyilván kitetszik, hogya Vigilia decemberi interjú
jának mely része váltotta ki ellenvetésemet. "A zene
önmagában, minden gyökértől megfosztottan - elkép
zelhetetlen. Gondoljunk az eszperantóra! Híveinek
minden erőfeszítése ellenére ma is másodfunkciói van
nak ; nem teljes értékű, mert nem az élet igényei alakít
ják , hanem kimódolt szabályok szerint épül. S legfel
jebb sz óbeli kommunikációra alkalmas, meri néhány
megszállotton kívül - még a műnyelv ismerői közül is
- ki ír, ki olvas eszperantóul?"

Másodfunkciója - rang. Nem helyettesít és nem akar
helyettesíteni anyanyelveket, sőt éppen a kis nemzetek
nyelvének védelmében lehet hathatós eszköz .

Az eszperantónak fiatal kora - 96 éve ellenére - 92
állambeli tago, illetve szakmai szervezete van , melynek
létrehozása az élet k ényszerít ő ereje, fennállása pedig
a nyelv alkalmassága nélkül elképzelhetetlen.

Tévedés azt hinni, hogy csak szóbeli kommunikáció
ra alkalmas, az Egyetemes Eszperantó Szövetség (szék
helye: Rotterdam) kb. 4000 eszperantó nyeívű eredeti .
nagyobbrészt forditott irodalmi rn űvet tart nyilván .
köztük Az ember trag édiéjá-t.valamint a János Vitéz-t.

Ára: 20,.. Ft

amelynek kinai forditása Kalocsay kitűnő munkája
nyomán jött létre . Fekete István Vuk cim ű kisregénye
tizenhat évvel korábban lett ismert és népszerű a világ
ban, mint a belőle készült rajzfilm alapján itthon. . .

Természetesen megtörténhet, hogy születik az eszpe
rantónál is alkalmasabb nyelv, amit remélhetőleg

nyomban felismemek és nemzeti , sőt politikai félté
kenység nélkül üdvözölnek majd szerte a világban.
Addig azonban be kell érnünk az adott lehetőséggel. ..

Az Eszperantó Világszövetség 1983-ban Budapesten
rendezi meg évenként más-más országban megtartott
kongresszusát. Ez alkalomból Pécsett egy kis kollektí
va eszperant óra fordította, lektoráltatta és sokszorosí
totta Kodály H áry János című dalművének teljes szö
vegét, nem kell hangsúlyoznom, hogy szerzői jogo, iliet
ve fordítói munkadíj nélkül. Így próbálunk más népek
hez közeliteni, s egyben saját népünk kultúráját is szol
gálni. Leszleo Margit

TEHETStGvtDELEM
(1983. márciusi számunk)

Szeretném felhivn i Hars ány: !-n .in figyeimét Jean
Charles Terrassier Les enfants surdoués IESF . Paris .
1981) L kön) vác. lsmcrtcrcsc a Magyar Pedagógia
1982/4. számában láton napvil ágot. Ugyanazzal a kér
déssel foglalkozik. amelyik kel Ő. és nagyjából ugyan
azokhoz a következtetésekhez jut el. Nagyon meggyő

zően bizonyítja, hogya külön oktatásra az egyszerű

emberek átlagon felüli adottságú gyermekeinek van
szüksége, a jómódúak meg tudják adni gyermekeiknek
a szükséges többletet.

nr. RÓII Ervin

SZÁMUNK IRÓl

GERGELY JENÖ marxi sta filozófus. történész. Leg
utóbb 1981. júniusi számunkban szerepelt "az útkereső

Prohászka Ottok árr ól" folytatott beszélgetés résztve
vőjeként. Ismertebb munkái: A politikai katolicizmus
Magyarorsz ágon (/890--/950); A keresztényszocializ
mus Magyarorsz ágon (/903-/923); A pápaság törté
nete.

NAGY KÁZMÉR író, publicista. Lapunk munkatár
sa. Könyvei: Skócia pannónia királynéja; Elveszett al
kotmány; Az én Ausztr áliám: Változó Anglia.

PÁLVÖlGYI GYULA könyvtáros. Érdeklődési terü 
lete a XX . századi magyar irodalom, történelem és az
egyháztörténet. Tanulmánya bölcsészdoktori disszer
tációjának egyik fejezete.

Itt hívjuk fel olvasóink és az érdeklődők figyelmét arra.
hogy lapunk régebbi számai a Vigilia Kiadóhivatalá
ban megvásárolhatók.




