
emberi nemzetközi megértésre való nevelődés a nyelvek tanulásánál abban
van, hogy minden élő nyelv elsajátítása során az azt tanuló új lelki, erkölcsi
erényekkel, tulajdonságokkal is gyarapodik a nyelvtani ismereteken túlmenően.

Mert ahhoz, hogy jól megtanuljon 'valaki egy nyelvet, egy egész életre szóló
lelki élményen megy át akkor, amikor az idegen nép nevelő hatású meséiből,

közmondásaiból, történelme és irodalma legjavából ismerkedik meg egy más
jellemű, emberi tulajdonságú néppel és egészíti ki esetleg saját egyéniségét is
sok új vonással. Ez az igazi értelme szerintünk annak a mondásnak is, hogy
"ahány nyelvet beszél valaki, annyi ember". Talán éppen ezeknek a nevelő

erkölcsi erőknek a hiánya egyik oka szerintünk annak, hogy a műnyelvek

nem tudtak olyan népszerűek lenni, mint azt szerzők méltán elvárták. Ezek a
nyelvek ugyanis nem népek, nemzetek, hanem egyének alkotásai és legyenek
ezek a nyelvek még oly hibátlanul megkonstruáltak is, hiányzik belőlük mind
az a nevelő emberi, erkölcsi érték, ami a történelmi multtal rendelkező ter
mészetes nyelvekben megvan. Viszont a műnyelv tanulásának kétségtelen elő

nye a sovinizmustól való mentesség erényének is megtanulása. A helyesen ér
telmezett nyelvtanulás a tökéletesebb és megértöbb embert segíti kialakítani,
mert erkölcsi tekintetben is közelebb hozza egymáshoz az embereket. És ez
zel mélyíti el a felebaráti szeretetet és mozdítja elő a nemzetközi békés együtt
működést.

•

GYÁSZDAL EGY HATÉVES KISFIú HALÁLÁRA

Te augusztusi éjszaka,
ékszerek ékszere,
milyen hátborzongatóan nagyszerű

fekete fátyolod!
A hárfás im. letérdel szótlanul,
a szíve szinte már alél,
ennyi szúró szépség,
ennyi kegyetlen kéj előtt.

Boldog zöngés,
bódító illatok!
Nem is akadhat itt a földön
zenekar,
és nincs sehol vegyész,
ki lenne bármikép hozzád hasonlatos:
augusztus éjjele!

A mellem fulladoz,
. sikoltanék:
nézzétek emberek,
milyen csodának lettünk részei,
minő varázslatok szólítják szíveink !
Van-é, ti boldogok,
van-e fenségesebb sötét,
mint most az ég,
és szikrázóbb ezüst ..• ? !

Ú hallgass el, te dal:
lehullt egy csillagocska.

Vámosi Pál
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