
Benkő István

A NEMZETKÖZI MEGÉRTÉS
ÉS AZ IDEGEN NYELVEK TANULÁSA

Az újságokban olvoshattuk, hogy az UNESCO (United Nations Educational,
Scientific, and Cultural Organizatíon), vagyis az Egyesült Nemzetek Szövetségé
nek nevelésügyí, tudományos és kulturális szervezete hamburgi pedagógiai in
tézetében - 13 ország részvételével - nemzetközi kongresszus kezdődött az
idegen nyelvek jelentőségéről és arról, hogy mennyiben járulhat hozzá a népek
közti egyetértéshez, a nemzetközi megértéshez az idegen nyelvek oktatása.

A kezdeményezés nem új, mert ezt kívánta előmozdítani már az I. világ
háború után a Nemzetek Szövetsége által életre hívott Nemzetközi Szellemi
Együttműködési Intézet (Párizs) akkor, amidőn elősegítette az államok közti
szellemi, kulturális együttműködést megkönnyítő egyezmények kötését egye
temi, főiskolai tanárok, hallgatók cseréjére, ösztöndíjak adományozására, nem
zetközi ifjúsági munkatáborok létesítésére vonatkozólag. Ugyanilyen értelmű

javaslatai és határozatai vannak már az UNESCO-nak is e kérdésben, amelye
ket az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa is jóváhagyólag vett ismételten
tudomásul. Mégis a hamburgi értekezlet minden vonatkozásban meg kívánja
vizsgálni e kérdést, amely igen kiterjedt, széles anyagót ölel fel és ezért külö
nös figyelmet érdemel mint a béke, általában pedig az emberek közti nemzet
közi megértésnek, az államok közti közeledésnek előmozdítására való törekvés.

Az átlagember nem is gondolja, hogy amikor a postára felad egy levelet
vagy csomagot, egy olyan, az egész világra kiterjedő nemzetközi szervezettel,
az Egyetemes Postaunióval lép jogviszonyba megfelelő díj lefizetése ellenében,
amelynek nemzetközi egyezmények folytán 1874 óta - elsőnek a nemzetközi
szervezetek közül - egyetlen, az egész világon érvényes hivatalos nyelve van:
a francia.

Ha visszatekintünk a történelembe, azt látjuk, hogy már az ó- és közép
korban is voltak olyan nyelvek, amelyeket az azokat beszélő népek nagy rnű

veltsége, kulturális és hatalmi befolyása miatt az akkori világ ismert orszá
gaiban is beszéltek. Igy például Elő-Ázsiában az asszir-babiloniai, azután a
perzsa uralom alatt a Földközi-tenger keleti vidékének országaiban az arameus,
később a görög, majd a római birodalom nyugati részében a latin nyelvet be
szélték. A nemzetközi érintkezés (diplomáciai, nemzetközi jog, kereskedelem,
stb.) nyelve ezek a nyelvek voltak. Volt idő, amikor évszázadokon át a görög
nyelvű, majd görög-latin nyelvű vegyes szövegeket használtak, mígnem a latin
nyelv vette át a vezető szerepet és a nyugati birodalom bukása után is fenn
maradt jelentősége. Az Egyháznak, a tudománynak, a nemzetközi érintkezés
nek, az állami igazságszolgáltatásnak és igazgatásnak is ez volt a nyelve. Az
egész középkor fejlődése és tudománya a latin nyelv általános elterjedtsége
folytán általában egységes is volt.

Ez az egység a renaissance-al és a reformációval kezdett megbomlani a
nemzeti nyelvek és irodalmak érvényesítésére irányuló törekvésekkel. A
Münster-Osnabrück-í békekongresszus a westfáliai békével (1648) volt az első

fontos támadás a latin nyelv ellen. A latin mellett ekkor kezdett jelentőségre

szert tenni a francia. Igy vetődött fel a latin helyett egy új nemzetközi nyelv
kérdése. Anélkül, hogy - a diplomácia francia nyelvétől eltekintve - a kér
dést megoldották volna, a helyzet a nemzeti és nemzetiségi elv terjedésével a
nacionalista mozgalmak és az irodalmi romanticizmus megerősödésével csak
romlott, mert az egyes nyelvek közt versengés is kezdődött.

Ilyen viszonyok mellett már régen, mintegy háromszáz évvel ezelőtt felve
tődött a nemzetközi nyelv kérdése. Mi is a nemzetközi nyelv? Olyan mű- vagy
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élő nyelv, amely lehetővé teszi a különböző anyanyelvű népek és egyének szó
beli és írásbeli éríntkezését. A műnyelv feltétlenül, a természetes nyelv viszont
csak azoknak második nyelv, akiknek nem anyanyelve. Hogy valamilyen nyelv
ideális nemzetközi nyelv legyen, ahhoz igen sok nehézséget kell leküzdenie.
Mint a Görög Elemi Iskolai Tanítók Szövetsége a Nevelők Világszervezetéhez
intézett memorandumában írja a modern görög nyelvnek ilyen nemzetközi
nyelvvé tétele ügyében, Görögország túlságosan kis ország ahhoz, hogya többi
ország részéről féltékenykedjenek rá, vagy azzal vádolják, hogy soviniszta és
imperialista célokat akar követni.

Ez a megállapítás találóan sűríti egybe azokat a nehézségeket. amelyek
miatt igen nehezen tud egyetlen élő, természetes nyelv is nemzetközi világ
nyelvvé kifejlődni. E miatt mondja a nemzetközi műnyelvek hirdetője és egy
ilyen nyelv szerzője, Lancelot Hogben angol egyetemi tanár az "Interglossa" c.
könyvében (Interglossa, A Draft of an Auxiliary for a Demoeratic World Order,
Being an Attempt to Apply Semaritic Principles to Language Design. Pelican
Books. 1943.), hogy "egy megfelelő segédnyelv azzal válik mindenki nyelvévé.
hogy senkinek sem a nyelve". Vagyis, mint Szentkereszty Zsigmond írta "Az
internacionális nyelvről" szóló könyvében, az ilyen nyelvnek neutrálisnak és
fejlődésképesnek kell lennie. Szerinte éppen e miatt egyetlen egy nacionalis
nyelv sem lehet nemzetközi nyelv.

Pedig egy élő nyelvnek világnyelvvé tételére a Nemzetközi Postaunió
egyezménye óta is történtek kísérletek. Hogy csak a legfontosabbat említsük,
még az I. világháború alatt a Nemzetek Szövetségének Svájci Előkészítő Bizott
sága a Világ- és Nemzetek Szővetségének alkotmánytervezetébe (17. §.) fel
vette: "A Világtanács (a tervezett Szövetség egyik szerve) egyezményt készít
egy hivatali és érintkezési világnyelvre vonatkozólag. Ezt a nyelvet a Világta
nácsban történt hozzájárulás után mint kötelező tantárgyat kell a Világ-Nem
zetek Szövetségébe belépett államok minden iskolájában bevezetni. Legkésőbb

két év múlva a világnyelv bevezetése után a Világ-Nemzetek Szövctsége min
den alkalmazott jától e világnyelv ismeretét meg kell kívánni. Egyidejűleg kö
telezőnek kell elrendelni a világnyelv használatát a Világ-Nemzetek Szövet
ségének és szerveinek minden tárgyalására és közlernényére vonatkozólag." Az
eseményekből tudjuk, ezt a javaslatot nem fogadták el. A Nemzetek Szövet
ségének hivatalos nyelve még az angol és francia nyelv volt. Ez a nyelvi meg
oszlás tovább folytatódott az ENSZ életre hívásával, mert annak hivatalos
nyelve már öt: a kínai, angol, francia, orosz és spanyol.

L. Dolivet az Egyesült Nemzetekről írt könyvében (The United Nations. A
Handbook on the New World Organization. 1946.) meg is említi: "Az ideális
megoldás az lett volna, hogy egy új, gazdag, könnyen megtanulható nyelvet
fogadjanak el, amely kellően fejezi ki az emberi civilizáció irodalmi öröksé
gét. Mivel egyetlen műnyelv sem volt, amely ilyen kívánalmaknak meg tudott
volna felelni - az egyetlen járható megoldás az lett volna, hogyameglévő

nagy nyelvek közül egyet válasszanak ki. Hogy minél több népnek eleget te
gyenek, az ENSZ öt hivatalos nyelvet jelölt ki. De ha minden szót erre az öt
nyelvre mindre le kellene fordítani, az nagyon meghosszabbítaná a tárgyalások
tartamát. Végül az ENSZ csak két munkanyelvben állapodott meg, az angolban
és franciában". Nem is kell hangsúlyozni, hogy ennek a megoldásnak is meg
van a maga előnye, mert így ezeknek a nyelveknek Iejlődése biztosítva van és
az egész emberiség kulturája új értékekkel gyarapodik. Viszont távolodást jelent
az egy nyelvre törekvéstől.

1930-ban C. K. Ogden (Basic English. 1930. 9. kiad. 1944. - The Basic
Words. 1932. 9. kiad. 1947. - The Basic Dictionary. 1932.) és I. A. Richards
(Basic English and Its Uses. 1943.) a Basic English-el tett kísérletet az angol,

. vagyis egy természetes, élő nyelvből egy nemzetközi nyelv konstruálására ab-
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ból a megoldásból indulva ki, hogy azt a 850 szót, melyet ehhez a nyelvhez vá
logattak ki az igen gazdag angol nyelvből, mindenki könnyen megtanulja.Ezek
a szavak elegendők jellegzetes angol beszéddel való érintkezésre. A 850 szót
az előzőleg ugyancsak kiválasztott 3,000 szóból válogatták ki, amely 850 szó
így a mindenki által egyébként is ismert nemzetközivé vált szavakkal 20,000
különböző szónak felel meg. Éppen azért, mert a Basic English él&. beszélt
nyelvből alakult ki, azokkal a nehézségekkel küzd, amelyek minden élő' nyelv
re várnak, ha nemzetközi nyelvvé akar válni. Mindenesetre jelenleg ez egyike
a legbeszéltebb kisegítő nyelveknek, aminek talán az is oka. hogy megtanulása
megkönnyíti az angol nyelv elsajátítását is.

Ilyen fejlődés után mégis akadt kezdeményezés, hogy egy élő nyelvet te
gyenek a nemzetközi jog segítségével. vagyis nemzetközi egyezmények útján
nemzetközi nyelvvé és amelyben a jövő nemzedékét kellene nevelni. Ez Pei
professzor javaslata volt 1948-ban a The Modern Languages Journal hasáb
jain: a világ nemzetei létesítsenek bízottságot és bízzák azt meg a beszélt nyel
vek közül egynek a kiválasztásával. amely alkalmas volna nemzetközi nyelvnek.

Fentebb már említettük a Görög Elemi Iskolai Tanítók Szövetségének me
rnorandumát, amely az új, modern görög nyelv nemzetközi nyelvvé tételét ja
vasolja, éspedig azzal az érveléssel, hogy nagyon sok görög szó és szógyök már
nemzetközileg ismert a tudomány, technika, filozófia stb. kifejezéseiben. Görög
ország nagyon régi kulturális hagyományokkal rendelkező ország. A modern
görög érthetővé tenné a görög klasszikusokat, az európai civilizáció alapítóit.

Ismeretes, ezek a javaslatok, amelyek részben nem is voltak újak, nem
valósultak meg. Azért nem voltak újak, mert a század elején M. Bréal vetette
ugyanis fel ismét P. Chapelier-nek azt a korábbi regionális javaslatát. hogy
Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kössenek nyelvi egyez
ményt, amely szerint az angol nyelvet kötelező tantárgyként tanítanák Fran
ciaországban, a .francia nyelvet pedig Nagy-Britanniában és az Egyesült Álla
mokban nemcsak egyetemeken, hanem a nagy városok bizonyos elemi iskolái
ban is. A világ kisebb államainak iskoláiban pedig érdekeiknek megfelelően

az angol vagy francia nyelvet tanítanák. Ennek az úgynevezett második nyelv
nek a tanítására vonatkozó javaslatot L. Hogben is felveti 1943-ban megjelent
könyvében, amelyben az interglossa-t, vagyis az általa szerkesztett műnyelvet

"egy demokratikus világrend kisegítő nyelvének" nevezi. Szerinte az emberek
nek földrészekre kiterjedő együttműködésemindaddig nem lehetséges, amíg a
különböző nemzetek ncvelésügyi szervei meg nem egyeznek abban, hogy egy
és ugyanazt a nyelvet fogadják el második nyelvül. A remény, hogy lehetséges
ilyen megegyezés, nem utópia. Sok országban már az iskolai tananyag része a
második nyelvben való oktatás."

Mivel a tudományos, technikai fejlődés és együttműködés az egész világra
kiterjedően mindig intenzivebbé válik, amit éppen az ENSZ Gazdasági és Szo
ciális Tanácsa, az UNESCO, de ezen túlmenően egyes ideológiai, világnézeti és
politikai-gazdasági tábor is elősegít (gondoljunk a legtipikusabbra: a távíró-,
távbeszélő és rádióforgalomra, az ipari találmányok védelmére, a szabványok
egységesítésére vonatkozó nemzetközi egyezményckrc), kétségtelen, hogy 
legalább is amíg egy második természetes világnyelv vagy kisegítő műnyeív

nem lesz az anyanyelven kívül - a meglévő élő nyelvek tanulása és alkalma
zása az, amivel a fejlődés kívánalmainak eleget tudnak tenni. Hogy ezt az
együttműködést ma már viszont milyen fejlett tudományos technikával segí
tik elő, arra példák az UNESCO által az egyes tudományágakra (pl. közgazda
ság, íos-, könyvtártudomány, stb.) vonatkozólag kiadott világbibliográfiák, vagy
a külföldi kiadók három-hat nyelvű szakszótárai (elektromosság, mozitechni
ka, stb.), vagy a legtipikusabb a nálunk közel jövőben kiadásra kerülő "A
könyvtáros gyakorlati szótára" c. könyv, amely húsz nyelvű szakszótár dr.
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Pipics Zoltán, az Országos Széchenyi Könyvtár tudományos munkatársa ter
vezésében és összeállításában.

A könyvtártudomány. mint tudjuk, jellegzetesen nemzetközi tudomány.
Amit az emberi elme az egész világon alkotott és alkot és könyv vagy nyom
tatvány (folyóirat, szabadalom, stb.) alakjában adták ki, azt rendszerezi és teszi
az egyén és népek számára az egész világon általában egységes szabályok sze
rint hozzáférhetővé a további emberi haladás és alkotás, de a nemzetközi meg
-értés érdekében is. Éppen ezért mint ennek a tudománynak legjellemzőbb'meg

nyilatkozását, szükségesnek tartjuk ezt a teljesen eredeti rendszerű szótárt pár
szóval ismertetni. A húsz nyelv: angol, német, holland, dán, svéd, latin, fran
cia, olasz, spanyol, román, orosz, lengyel, cseh, szlovák, horváth, szerb, bulgár,
magyar, finn és görög. Szóanyaga 300 alapfogalomra és az ezeket kifejező szi
nonimákra épült (nyelvenként 6-700 szó), A szavak a kérdéses nyelvet nem
ismerő és katalogizálást végző könyvtárosnak útbaigazítást adnak a feldolgo
zandó könyv, nyomtatvány írásának, kiadásának, műfajának és technikai sa
játosságainak a megfejtésére. Hogy nemzetközileg is használható, azt az teszi
lehetövé, hogy a húsz nyelv közül már egynek ismerete is elég, hogy az ember
a többiben eligazodjék. A 300 alapfogalom ugyanis számindexekkel van ellát
va, és ugyanaz az alapfogalom a húsz táblázatban ugyanazt a számot víseli.
Ebből a példából is látjuk a nyelvek ismeretének fontosságát és az egyes' tu
dományok területén ma már nélkülözhetetlen nemzetközi együttműködés

mérvét,
Am az élő nyelvek mellett vizsgáljuk meg a nemzetközi műnyelv kérdését

is. A műnyelvek történetére visszatekintve azt látjuk, Descartes volt az első, aki
egy könnyen megtanuiható és egyetemes filozófiai nyelvre gondolt. Ugyancsak
foglalkozott ezzel a kérdéssel P. Mersenne (1629), Comenius, majd az aberdení
G. Dalgarno "Ars Signorurn" c. (1651) művében egy nemzetközi münyelv terve
zetét írta le. 1653-ban pedig Cromarty, majd Leibniz a "De arte combinatoria"
c. könyvében (1666) olyan filozófiai nyelv tervezetét dolgozta ki, amelynek
szerkezete számtani, és a gondolkodás számtani műveletté egyszerűsödne. Az
Angol Királyi Akadémia felkérésére Wilkins "Real Character" c. könyvében
egy nemzetközi nyelv rendszerét írta le. Azóta háromszáznál több nemzetközi.
vagy ún. műnyelvet írtak és terveztek, de gyakorlati jelentőségre csak igen
kevés tett szert. közülük. Nálunk Kalmár György (1772) foglalkozotta nemzet
közi nyelv kérdésével. Réthy András ugyancsak műnyelvet dolgozott ki "Lingua
universale communi omnium nationum usui accomodata" c. könyvében. Kűlföl

dön a német H. Diels (1848-1903) a latin nyelv grarnmatikáját kívánta egzsze
rűsíteni és szókincsét modernizálni. Ismertebb ezeknél a német J. M. Schleyer
katolikus pap által szerkesztett uolapiik: (az angol world és speak szavak ösz
szevonásából kapta nevét), azután Zamenhoff varsói szemorvos eszperantója
(1877), amelynek szavait, kevés kivétellel, természetes, európai (francia, olasz,
spanyol, angol, német) nyelvekből vette, így téve lehetővé a nyelv további fej
lődését is. Ma az eszperantó a legismertebb műnyelv, amit talán annak kö
szönhet, hogy szókincse kiválogatásánál - mint F. L. Sack írja (The Problem
of an International Language) tanulmányában - a legnagyobb nemzetköeíség
volt az irányító elv. Ezt követte a fejlődésben Lott mundolingue-ja (1890). To
tábbi kísérletek voltak a német Heintzeller universala (1893), a német Beermann
novilatin, az amerikai Fosterro (1906) nyelve. Az eszperantót a francia L.
Couturat és L. de Beaufront megreformálták (1907) a hangtan, nyelvtan és
szókíncs szempontjából: ez a megreformált eszperantó az ido. E. de Wahl észt
professzor műnyelve az occidental, vagy ahogy újabban nevezik: interlingue
(1925) és O. Jespersen dán filológus professzoré a novial (1928). A két nyelv
rendszerének elvei körülbelül ugyanazok: szerintük a világnyelv a tudomány
nemzetközi nyelvében már adva van és csak ki kell azt terjeszteni és egészí-
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teni. Szavaikat anyugateurópai nyelvekből. vagyis a latinból származó nyel
vekből merítik.

G. Peano olasz professzor az interlingua nevet használta mint alternatív el
nevezést a latino sine flexione-jára, vagyis a ragozás nélküli latin nyelvrend
szerére. Peano, a matematikus, a matematikai logika alkalmazója és mint L.
Hogben- mondja róla, a jelenlegi műnyelvek egyik legjobbjának szerzője, még
pedig azért, mert "csak ő követi azt az irányelvet, hogy legjobb nyelvtan az,
amelyiknek nincs nyelvtana". L. Hogben abban látja Peano rendszerének elő

nyét, hogya kínai nyelvhez hasonlóan, amely teljesen ragozásnélküli nyelv, az
interlingua, vagyis a latino sine flexione is ragozás nélküli nyelvvé igyekszik
alakulni és ebben tovább megy az angol nyelvnél is. Éppen ezért könnyebb a
Peano-féle nyelvet megtanulni, mint az angolt. Peano nyelvrendszere főleg a
tudomány és technika szükségleteit igyekszik kielégíteni.

De a II. világháború alatt.a már említett angol biológus egyetemi tanár,
L. Hogben interglossa (1943) névvel új nemzetközi segednyelvet dolgozott ki
hasonló című művében. Nyelvének jellegzetességei: elemző, körülíró nyelv, ra
gozás nélküli, vagyis hasonlít a kínaihoz és a Peano-féle nyelvhez, de ettől

mégis különbözik abban, hogy szókincsének alkatelemei mindenki számára
érthetők éppen elemző rendszere következtében. Nyelvtana az összes meglévő

nyelvtani rendszerek legmagasabb fokú összesítése. Olyan világnak a nyel
ve ez, mint L. Hogbel írja róla, "amelyben Kína, Japán és esetleg Afrika né
pei együtt haladnak a Szovjetunióval és a nyugati civilizációval". Mivel körül
író, elemző nyelv, a tanulásnál megvan az az előnye, hogy minden fogalmat
könnyen ki tud fejezni az elemző típusú képírásos nyelvvel, melyet nyelvtaná
ban használ, anélkül, hogy az anyanyelvhez kellene folyamodni. Az írásban vi
szont a latin betűket alkalmazza. A 8000 szavas szókincse a nemzetközileg hasz
nálatos szótöveken nyugszik. Ezért, az előző kisegítő nyelvekkel ellentétben,
igen nagy számú görög eredetű szava van; neve: interglossa is jelzi, hogy latin
görög keverék.

A legújabb nemzetközi segédnyelv a debreceni középiskolai tanár, dr. Ma
gyar Zoltán romanid nyelve (Romanid. Az új nemzetközi segédnyelv nyelv
tana. Debrecen, 1956. és "A romanid nyelv rövid nyelvtana", Debrecen, 1957.).
Szerzője szerint ez ma a legfejlettebb és legkorszerűbb műnyelv. A romanid el
nevezést nemcsak azért kapta, "mert szókészletének zöme a román (görög, la
tin, francia, spanyol, olasz és portugál) nyelvekből való, hanem azért is, 
mint szerzője mondja, - mert nyelvtani szerkezetéhez is a -román nyelvek
adják; az alapot. De természetesen itt is helyet kapnak a germán és szláv, sőt

finn-ugor nyelvek értékes nyelvtani elemei. Nagy előnye, hogya román népek,
valamint az angol nyelvet beszélő népek gyermekei szinte nyelvük dialektusa-
ként kapják a nyelvet". .

A nemzetközi segédnyelv mozgalornról igen érdekes adatokat közöl F. L.
Sack-nak a Nevelői Foglalkozásúak Szervezeteinek Világszövetsége (World Con
federation of Organízatíons of the Teaching Profession, [rövidítve: WCOTP],
Washington) kiadásában megjelent előbb említett tanulmánya. A mozgalomnak
új lendületet adott a Nemzetközi Segédnyelv Egyesület (International Auxiliary
Language Association, rövidítve: lALA) által alapított (1924) intézet, mely tu
dományos kutatást és kísérletet folytat a tekintetben, hogy melyik "segédnyelv
forma a legalkalmasabb mint nemzetközi érintkezési eszköz a jelenlegi világ
számára" és hogy előmozdítsa annak elfogadását. 1950-ben az lALA a Columbia
Egyetem Beraard Kollégiumába olvadt be, mint a Nemzetközi Nyelv Intézete.
(Az angol nyelv új szóval is gazdagodott: az "interlinguist" szóval, amelyet an
nak a szakértónek megjelölésére használnak, aki a mű-, vagy tervezett nyelvek
"planned languages" termetén dolgozik.) Az lALA eredeti feladata az volt, hogy
a meglévő hat rnűnyelvből (eszperantó, ido, occídental, novtal, eszperanto II. és
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a latino sine flexione) a legalkalmasabbat segitse kifejleszteni. De 1933-ban úgy
döntöttek, hogy e helyett egy nemzetközi szótárt dolgoznak ki "Interlingua" el
nevezéssel. Mivel egy nemzetközi nyelv lappangva rejtőzik a különféle nem
zetközi nyelvek közös elemeiben és ezért csak ki kell azt deríteni, de nem fel
találni", mint F. L. Sack: mondja, kétféle típusú nemzetközi szavat lehet meg
különböztetni: a) egy szó több nyelvben is előfordul, mert a nyelvek rokonok,
de b) egy szó lehet azért is nemzetközi, mert nem rokon nyelvekben fordul
elő (pl. telefon, rádió; stb.), hanem mert ezek kölcsönszavak, melyek a kulturá
lis befolyást és a tudomány és technika nemzetközíségét mutatják. Az lALA
célja nem új nemzetközi nyelv szerkesztése, hanem egy szabványosított nem
zetközi szótár megírása a természetes nyelvek legáltalánosabban ismert és hasz
nált szavaiból. Azt remélik, hogy ezen a segédnyelven minden előzetes tanulás
nélkül is tud írni és érteni az európai nyelveket beszélő müvelt ember az egész
világon. A szótár megírásánál hármas műveletet végeztek: kiválogatták a sza
vakat, azok alakját szabványosították és megállapították a jelentésüket. Az
"lnterlingua-English Dictionary" 1951-ben jelent meg az lALA kiadásában.
27,000 szavat tartalmaz. A nyelvet azóta ig fejlesztik és egy kisebb, 3000 szavas
szótár kiadásán dolgoznak.

A nemzetközi nyelvvel további problémák is merülnek fel: idővel el kell
dönteni, hogy a kimondott münyelvek közül melyik propagálása az előnyösebb,

az eszperantóé-e vagy az idoé? A természetes típusú nyelvek közül melyik a
megfelelőbb? Vagy kombinálni kellene a kétféle nyelvet? F. L. Sack szerint
ezek olyan kérdések, amelyekre egyedül az lALA nem tud választ adni. Ezért
egy szervnek kellene döntenie a műnyelvek érdemeiről, amely döntőbizottság

ba nyelvészeket, modern filológusokat, tanárokat, diplomatákat, tudósokat és
technikai szakembereket, meg kereskedőket kellene bevonni. Szerinte az
UNESCO-t is felkérhetnek ilyen értekezlet tartására, de a döntőbizottság tag
jait nem az nevezné ki, hanem megfelelő szervezetek delegálnák. Ez a döntő

bizottság azután két vagy három nyelvet választana ki kísérletezésre, ami két
évnél tovább tartana az iskolákban és felnőttek oktatásában. A végső döntést
a gyakorlati kísérlet alapján hoznák.

Igen helyesen jegyzi meg F. L. Sack: azzal tisztában kell lennünk, hogy a
háborúnak nem nyelvi differenciálódás az oka, mert a történelem azt példázza,
hogy az egy nyelvet beszélők közt volt sokszor a legelkeseredettebb háború.
Ennek következtében egy nemzetközi nyelv a maga létével még nem hozza meg
az emberek testvériségét, de mégis elősegíti a nemzetközi megértést.

Nem felesleges hangsúlyoznunk azt a tényt sem, hogy igen sok, sőt a leg
több nemzetközi nyelv szerzője nem hivatásos nyelvész volt. Ennek oka talán
az, hogy a nyelvészek nem látják úgy a nemzetközi tudományos együttműkö

dés gyakorlati szükségességét, mint a tudomány egyéb területén dolgozók. Hogy
csak az ismertebbeket említsük: Zamenhoff orvos volt, Hogben pedig biológus.
egyetemi tanár. Hogben véleménye az - de ez egyoldalúnak Iátsvik -, hogy
csak a természettudományaföldrészekre kiterjedő emberi együttműködés

egyetlen formája, mert a tudomány emberei, akiknek számos idegen nyelven
írt folyóiratot, könyvet kell olvasniuk a szakmájukhoz nélkülözhetetlen tájé
kozódás miatt, látják csak igazán, hogya bábeli nyelvzavar mogszüntetése el
sőrendű fontosságú társadalmi feladat. Szerintünk azonban ennek az együtt
működésnek gyakorlati szükségességét nem csak a természettudományok mű

velői látják, hanem pl. az említett könyvtártudomány, vagy filozófia, vagy
nemzetközi jog, stb. tudományok művelői is.

Látjuk, a nyelvek tanulása azzal segíti elő a nemzetközi me.tórtést, hogy
tudatosítja az emberekben a haladás érdekében nélkülözhetetlen ('~yüttműkö

dés szükségességét a tudomány és az élet minden vonatkozásában. De ez ön
magában még nem mozdítja elő a nemzetközi békét és megértést. Az igazi
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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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