
•Menade bal püki balt, egy emberiségnek egy nyelvet, ezt 
választotta jelszavául a legújabb és kétségen kívül legelteijedtebb 
világnyelv feltalálója, Johann Martin Schleyer, litzelstetteni és mai- 
nau-szigeti róm. kath. plébános, Konstanz mellett, Badenben. 
£  tudós 1831-ben született Oberhudában, Badenben, a hol atyja 
főtanító volt. Egész életében nyelvtanulással foglalkozott; ötven 
nyelvnek, a többi közt a chinainak, egy anstraliainak, három afri
kainak és majdnem valamennyi európainak szerkezetét a gondol
kodásaid omány és nyelvbölcselet törvényeinek alkalmazásával 
szétbontotta és megvizsgálta, hogy mi valamennyiben feltalálható 
közös vonás, mi bennök a megérthetést elősegítő elem, mi teszi 
egyiket vagy másikat határozottabbá, világosabbá a többinél és 
viszont mi a fölösleges vagy épen határozatlan, homályos, követ- 
kezetlen bennök. így akart a nyelvben nyilvánuló emberi elme 
logikus törvényeinek ismeretére jutni, hogy ez általános törvénye
ket alkalmazva oly nyelvet alkosson, mely a legnagyobb egysze
rűségen és könnyűségen kívül a többi nyelvnek összes jelességeit 
magában egyesítse, hibáiktól, fogyatkozásaiktól pedig mentt legyen. 
A feltaláló eljárása tebát egészen helyes. A többi tudós, a ki 
világnyelvet akart kitalálni, már pedig ilyen meglehetősen sok 
volt: Descartes, Leibniz, P. Mer8enne, Becher, Wilkins a XVII-ik 
században, Berger, de Cornel, Vater, de Marmieux, Wolke, Bűdet, 
Chambry, Sicard a XVIII. században, Nather, Schmied, Nietham- 
mer, Stein és a kopenhágai tudományos akadémia e század elején, 
végre Sinibaldo de Mas, Parat, Paic, Gablenz, Pizo, Sudre,Ochando, 
Holmar, Caumont, Gajewski, Lambert, Letellier, Steiner és Bach- 
maier a legújabb időben, sőt több hazánk6a is, Kalmár, Réthy 
András, Gáti István és Kovácsházi István részint fogalomírást talált 
ki, melyet minden nép a maga nyelvén olvasott volna, mint pél-
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dául a mennyiségtudomány, csillagászat, chemia vagy a nemzet
közi tengerészeti jelző-codex jeleit; részint az összes fogalmaknak 
bölcseleti meghatározásán alapuló és betüösszetétellel ki is mond
ható philosophiai jelírást, melyben szintén minden fogalomra

* külön jelt és a mondatban való viszonyára e jel módosítását hasz
nálták; részint a meglevő természetes nyelvek egyikét vagy mási
kát, mely lehető leginkább van elterjedve, torzította el valami szel
lemes módon, hogy a többi nemzetek esze és szája járásának 
leginkább megfelelővé, legkényelmesebbé tegye. Mind a három 
rendszer nagyon kevés haszonnal kínálkozott, de annál több nehéz
séggel járt. Az első, az ideographikus, olyan nehéz, mint a chinai 
írás, úgy hogy nagy tudós lett volna, a ki két-háromszáz szónak 
jelét le tadta volna írni; aztán az egyes jelek megtanulásának ne
hézségén kívül ott volt az a kérdés, hogy miképen kell e jeleket a 
mondatban egymással viszonyba hozni, tehát valamely meglevő 
nyelvrendszer eljárását kellett elfogadni, miáltal a többi nyelvcsa
lád népeinek a magok nyelvén való olvasás nagyon meg volt nehe
zítve. Például ha két jel fejezte ki azt hogy in űrbe, akkor az egyik 
jel pnepositio volta nagyban megnehezítette azt, hogy a magyar 
igy olvassa: városban, a miben a jelek rendje fordított és tulajdon
kép csak egy jel szükséges; Pedig azt fogjuk egész fejtegetésünkön 
végig látni, hogy mennél inkább közeledik bármely világnyelv vala
mely természetes nyelvhez, annál inkább veszít egyetemes, kény
szerű voltából. Ezen kívül még az is volt az ideographia hibája, 
hogy a feladatnak csak felét oldotta meg: csak általánosan érthető 
írást adott, de élőszót nem. A második, a bölcseleti elemző rend
szer oly nehéz, hogy csak a legkiválóbb gondolkodók, a tudomá
nyosan, kivált bölcseletileg müveit emberek érthették volna meg, 
és minden egyes szó leírása ezeknek is hosszas és nehéz logikai 
meghatározásba került volna. A rendszer bővebb megismerésére 
törekvőknek Müller Miksa újabb fölolvasásai a nyelvtudományról 
czímü művét ajánlom (48—68.1.). Különben e rendszer abban a 
nagy hibában is szenved, hogy a tudomány haladásával és egy-egy 
új vívmányával néha egész mivoltában megrendült volna. A har
madik rendszer legközelebb jár a feladat megoldásához. Megvan az 
a nagy előnye, hogy nem egyetemes irást, hanem élőszót ad ; ösz- 
szes hibája, mint Schleyer és az ő lelkesült híve Bernhaupt vallja 
abban áll, hogy mindegyiknek feltalálója úgy okoskodott, hogy a 
maga nyelvét, melyet valamely meglevő nyelv rendszere nyomán
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megalkotott, azon mód készen, dogmatice az emberiség elé adja, 
hogy az szó nélkül megtanulja; holott Schleyer az ellenkező úton 
já r t : mindenféle nyelvet, köztök a legműveltebbeket és legelter
jedtebbeket, tanulmányozott és kiválasztva belőlök azt, a mi a 
nyelvalkotó emberi szellemnek közös vonása, a mi egyszerű, mester
kéletlen, könnyű és czélszerü, ebből alkotta meg egyetemes nyel
vét és ezt terjeszti a népek elé, a melyek az ő hite szerint el fogják 
fogadni, mert mindegyik a saját nyelvének jelességeit benne meg
találhatja, azokon kívül pedig csupán a gondolkodás örök igaz tör
vényeit látja benne érvényesülni. Látni való, hogy bár két egymás- 
sál ellenkező úton haladt minden az előbb harmadik rendszerűnek 
nevezett világnyelv föltalálója és Schleyer, az eredmény mégis csak 
-egy lehet: a logika kényszerének alkalmazása a nyelvtanban és a fel
találó önkényének vagy valamely természetes nyelv szókincse hangtani 
megkönnyítés és rendszeresítés által való eltorzításának uralkodása a 

szótárban.
Mint az eddig elmondottból láthatni, a világnyelv feltalálása 

philosophiai és philologiai tekintetben kiváló figyelmet érdemel. 
Müller Miksa mesterséges nyelv feltalálásáról így nyilatkozik: 
tOlyan embernek, a kinek már van valóságos nyelve, épen nem 
lehetetlenség egy mesterséges nyelvet feltalálni, sőt ez a mestersé
ges nyelv sokkal tökéletesebb, sokkal szabályosabb volna és sokkal 
könnyebben lehetne megtanulni, mint akármelyik valóságos nyel
vet.* (Id. m. 66.1.) Ujabbin így ír Müller Miksa: «Dass Volapük 
Fortschritte macht, freut mich. Auch dieses hilft die Fesseln dér 
Sprache etwas lockern#. Minél közelebb keletkezett a jelenkorhoz, 
Annál inkább terjedt egy-egy újonnan feltalált egyetemes nyelv, 
minthogy az emberek ily nyelvnek roppant nagy gyakorlati hasznát 
könnyen belátták. Bachmaier-nek sikerült Bajorország legkiválóbb 
nyelvtudósainak érdeklődését fölkelteni a saját találmánya iránt; 
az a társaság, a melyet Münchenben a végre alakított, hogy rend
szerét teijeszsze és Parisban nemzetközi congressus elé vigye ügyét, 
felszólítására Európa legtöbb kormányától, kivált a spanyoltól és 
orosztól a legkedvezőbb feleletet kapta. Schleyer még nagyobb 
eredményt ért el. Jóllehet e tárgyú művei Írásához csak 1879. évi 
márczius 31-én fogott és ezek 1881-ben jelentek meg először, 
mégis már most több ezer híve van Európaszerte; ötvenkét társu
lat alakult, hogy nyelvét terjeszsze, nemcsak Németországban, 
hanem Ausztriában, Hollandban, Svédországban, Angolországban,

17*
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az északamerikai Egyesült-Államokban is, sőt hazánkban és Syriá- 
bán is vannak hívei. Kétszázötvenegy nyelvtanító működik azon,, 
hogy tanítványait a volapök egyszerű szabályaira oktassa. A világ
nyelv-társulatok első egyetemes gyűlését 1884. évi augusztus- 
25-étől egész 28-áig fényes sikerrel és nevezetes eredményekkel 
tartották Friedrichshafenben a bodeni tó partján. Háromszáz tag 
gyűlt össze Európa minden országából és nevezetes határozatokat 
hoztak. Ha Schleyer a volapük végleges megállapodása előtt meg: 
találna halni, az ügyet leglelkesebb tanítványa, Kniele li., schem- 
merbergi (württembergi) sebész veszi a kezébe; elhatározták 
továbbá, hogy akadémiát alakítanak, melynek feladata lesz a vola- 
pükben felmerülő nagyobb kérdésekre megfelelni, minden támad
ható kétséget eloszlatni, vitatkozásban ítéletet mondani. A vola- 
püknek egész irodalma van; megjelent egészen rövid nyelvtan,, 
inkább csak vázlat chinai, dán, észt, namaqua, német, angol, fran- 
czia, hollandi, olasz, latin, portugalli, svéd, spanyol, orosz, török,, 
új-görög és horvát-szerb nyelven; Te tikál (csak szellem) czím- 
mel száz tartalmas mondás lehető legrövidebb alakban, Weltsprach- 
liche HumorÍ8tika, megjelent volapükül; Less ing' Minna von Barn- 
helm, Bernardin de St. Pierre Paul et Virginie és Dickens Christ- 
más Carol czímű müve volapükre van fordítva; Schleyer maga 
WeUspracheblatt-Volapükabled czímmel lapot szerkeszt németül és 
volapükül, Fieweger pedig Volapiikaklubs (a világ nyelvének társu
latai) czímmel tisztán volapükül szerkesztett lapot ad ki. Van 
továbbá volapükül és hollandi nyelven megjelenő lap is. A tömér
dek nyelvtan között, mely máris megjelent, magának a mesternek 
következő müveit ajánlhatom azoknak, a kik e nyelvet bővebben 
akarják tanulmányozni: Grössere Grammatik dér Weltsprache 
(3. Aufl.); Schlüssel zűr Grammatik (3. und 4. Anfl.); Grösseres* 
Wörterbuch dér Weltsprache (3. Aufl. I. és II. rész, 12570 szó tar
talommal) ; és végre érdekes bevezetése meg rövid, szabatos elő
adása, de egyúttal máris némely pontban a mestertől való eltérése 
miatt a következő füzetet: La langue commerciale universelle, 
exposé de la question, grammaire, pár Aug. Kerckhoffs (Bibliothéque- 
de la Bevue-Gazette Maritime et Commerciale, Paris-Konstanz). 
Kerckhoffs a párisi magasabb rangú kereskedelmi tanulmányok 
iskolájának (École des hautes études commerciales) tanára és ez 
iskolában 1885 tavaszán a volapük nyelvet mint kötelező tárgyat 
tanította. A volapüköt tehát nem lehet már hallgatással mel-
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lősni; annyival kevésbbé, mivel a társulatok elhatározták, hogy 
Európa összes parliamentjei elé viszik ügyöket azzal a kérelemmel, 
hogy a kormányok a volapüköt megvizsgáltassák, és ha czélszerű- 
nek bizonyul, rendeljék el az iskolákban való előadását. Ily ered
mények és ily tervek elől nem lehet kitérni; nézzünk tehát a vola
pük, e sajátságos, de mindenesetre érdekes teremtmény szeme közé.

A következő czimü könyv szolgál fejtegetésem alapjául: Vo
lapük. (Weltsprache.) Grammatik dér Universalspráche für allé 
.gebildete Erdbewöner, nebst kurzem Wörterbuche. Vírte Aufláge. 
Unam uni generi humano linguam / Vöm Erfínder dersélben. Jo- 
hann Martin Schleyer, Redaktör und Pfarrer von Lízelstéten und 
<ler Insel Mainau bei Eonstanz in Baden. Überlíngen am Bodensé. 
1884. (8. r. VII és 116 1.) A czím e leírásából. láthatni, hogy a 
szerző a német helyesíráson is változtatott; 1878-ban kitalált egy 
világra szóló abc-t, aztán egy kettős abc-t, melylyel minden idegen 
szót, mely a volapükben majd előfordul idézetképen, le akar írni. 
Ez a Lepsius-féle Standard Alphabet mellett egészen fölösleges és 
nem is oly tökéletes találmány. Nem tad minden egyszerű hangot 
egy jegygyei jelölni, és viszont két hangot igyekszik egy betűvel 
jelölni; például ng nála tj, a mi görög szabásával typographiai 
tekintetben bántó és a következetesség ellen is vét, mert nk, nch is van 
-és erre nem talált ki külön jegyet. A volapük-társulatok első nagy
gyűlésén különben rábírták Schleyert, hogy e világ-alphabetájáról 
lemondjon.

Maga a volapük abc-je a következő: a, e, i, o, u; á, ö, ü, (a hang
zók e sora nagyon jelentős a ragozásban és képzésben); b, p ; d, t; 
v, f ;  \  y, h, g, k ; l, r, m, n ; s, j, c, x, z. A volapük csak a latin be
tűkkel él. A kiejtéshez magyarázatul elég a következő: d olyan 
mint a németben és így nézetem szerint sok nyelvre nézve nehéz 
megkülönböztetni az e-től. A görög spiritus aspert h-nak kell 
•ejteni, a h betűt pedig német c/i-nak; az első nagygyűlés határo
zata szerint a h betűt mint eh hangot el kell hagyni; azt azonban 
függőben hagyták, hogy a spiritus helyett h betűt kell használni; 
y olyan mint a magyar j  ,* s olyan, mint nálunk sz; j  a mi s, c a 
mi cs és ds hangunk. A többi betűt úgy kell kiejteni, mint a ma
gyarban. Schleyer itt következetlenségbe esik: az d, ö, ii helyett 
első függőleges vonásán egy kis horpadással sajátságosán meg
jelelt betűket alkalmaz, de csak kicsi és dűlt alakban; nyilván 
typographiai nehézség miatt nem volt képes ezeknek anti qua
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és versalis alakját is használni. Czélja valószínűleg az volt, hogy 
az írásnak pontozással való megszakítását elkerülje. És íme ó- 
maga a ' jelével még szokatlanabb módon szakítja meg a folyó
írást. Ott van továbbá az i és j  pontja is. Az ilyen fólrendszabály 
általában jellemzi Schleyer világnyelvét: akár határozottan kifeje
zett, akár eljárásából kiolvasható valamely elv, nyomban ott talál
juk az ellene való vétést. Felállítja a szabályt, de logikus következ
ményeit nem bírja el. Videó meliora proboque, deteriora sequor. 
A c betűnek cs és ds hangja közt nem tesz látható különbséget. 
Néhol {2.1.) felül egy kis kampóval vagy vízszintes vonással (c\ c> 
jelöli a cs hangot, de megint csak a cursiv nyomásban. A szótárban 
e megkülönböztetésnek semmi nyoma. Hogy ama sok nyelv között, 
a melyet a feltaláló tanulmányozott, a magyar is ott van, azt csak 
abból látjuk, hogy a nyelvek közös betűrendjébe befogadta a ma
gyar ly és ny jegyeket.

A volapükben a szó hangsúlya az utolsó szótagra esik. Ez 
helytelen, mert az utolsó szótag rendszerint rag, tehát a hallgató 
nem arra lesz figyelmessé, hogy a beszélő milyen fogalmakról 
beszél, hanem milyen viszonyba állítja azokat egymással. De még 
nagyobb baj az, hogy maga Schleyer e szabály alól kivételt enged 
meg: a költészetben ám uralkodjék némi szabadság, minthogy az 
alaknak nem szabad a szellemet békóba vernie. E szabadsággal 
aztán nagyban élnek is a fordítók.

Schleyer kilencz pontban állítja össze a volapük előnyeit:
1. Röviden fejez ki, 2. határozott és világos, 3. erős és zengzetes,
4. könnyen megtanulható, 5. alakokban szerfölött gazdag, 6. szó* 
ragozásban és szórendben nagy szabadsággal élhet, 7. határozott 
helyesirású, 8. rímben gazdag, 9. szigorúan logikus és következe
tes. A hatodik pontban voltaképen hiba rejlik: obas és obsa a. m. 
mienk; ob a törzs, a. m. én, a a genitivus ragja, tehát óba gén. 
poss., 8 a többes szám képzője és mint ebből látható, az esetragok 
mögött vagy előtt lehet. Vagy: glut a. m. Gint, glutön glühen, 
glutöl glühend, glutölol du bist glühend; Peitz azonban a német 
nemzeti hymnus (Heil dir im Siegerkranz) fordításában így alkal
mazza : glutolöL

A volapükben nincs grammatikai nem és nincs névelő. Ha 
azonban a természetes nemet meg kell különböztetni, a hímnem 
jel nélkül marad, a nőnem pedig a szó elé tett j i - (angol she) vagy 
of- prefixummal jelöltetik. E szabálynak azonban az egész nyelv
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ellentmond. Bármely névszó, akár abstractum, akár concretum, a 
mely nem jelent nőnemű lényt, az egész nyelvben hímnemű név
mással ragozott igei állítmánynyal áll. Pl. bi pejimom öve obs misa
lad oma, mivel megerősíttetett fölöttünk az ő irgalmassága (116. 
zsoltár); orn az egyes számú harmadik személyü hímnemü névmás 
(er), a mely mint igerag arra szolgál, hogy az egyes szám harmadik 
személyét alkossa. Ott van belőle az egyes számú gén. poss. i s : 
oma. Tehát az abstractum misalad (miserere) tulajdonképen hím
nemű, jóllehet a volapükben nyelvtani nem nincs! Sőt semleges 
névmás is van: os (es), pl. gudik jó absolute, of-gudik vagy ji-gudik 
jó, ha nőről van szó, és gudikos, jó, ha semlegesről van szó, a né
met gutes. De mi a semleges, mikor a volapük nyelvtana szerint 
elvben nincs nem, gyakorlatban pedig minden névszó, a mely nem 
nőnemű lényt jelent, hímnemü ?

A nyelvtani egyeztetésben is nagy következetlenség rejlik 
i t t : a jelző a jelzett szó mögött áll és változatlan, pl. fiam sanik 
(flamma sancta), az állítmány azonban megegyezik alanyával nem
ben és számban, pl. e sála velat aiblibom in tenali, és az Urnák igaz
sága mindig megmarad örökké, a miben velat (veritas) az állít
mány (blib, bleiben) hímnemü és sing. névmásragját kívánja.

Következetlenség, hogy a nőnem prefixummal (ji-, of-), a 
semleges suffixummal (-os) van képezve; következetlenség, hogy a 
semlegesnek nincs többese, holott logice lehetséges (v. ö. ea, quae, 
omnia).

Schleyer kimondja, hogy a volapük a román és keleti ázsiai 
népek kedveért, és mint kissé naivul hozzáteszi, a kisdedek és ag
gastyánok kedveért gyakran elkerüli a következő hangokat: r , h ,  
c, eh, ng, th (ang.), jtj (orosz: scs) stb. Minthogy azonban mindig 
el nem kerülhette, sőt az egyes népek phonetikáját tekintetbe véve 
alig talált volna az ő 28 hangja közt olyat, a melyet el ne kellett 
volna kerülnie, a félszabálynak nincs semmi haszna. Itt megje
gyezhetem, hogy legtöbb szótári anyagot az angol népnyelvből vett és 
hang dolgában leginkább kedvezett a chinai nyelvnek, úgy hogy lég- 
közelebb jár a pidgin-english nyelvhez.

A volapükben az állítmány mindig ige, tehát a kötőigét kell 
alkalmazni (binön, bin). Azonban a költészetben ez is elmaradhat.

A logika ellen vét a második személy udvariassági alakja: 
ons. On a sing. 3. pers. határozatlan névmása (a franczia on, a német 
mán); ennek többesszáma józanúl nem szolgálhat arra, hogy azt
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a személyt, a kihez beszélek, a ki tehát rám nésve meg van hatá
rozva, megjelölje. Itt meglátszik, hogy Schleyer a magyar nyelvet 
nem ismeri, különben el kellett volna fogadnia nyelvünk logikus 
udvariassági megszólításait: kend, kegyelmed, kegyed, méltóságod, 
a mely mind egész helyesen és természetesen a sing. 2. pere. név
másból és egy-egy dicsőítő névszóból eredt: a te kegyelmed, a te 
kegyed, a te méltóságod. V. ö. Az zenth Paal leueley magyar 
nyeluen 4.1.: «Emleke3hetyk róla the nagysaagod...»  Arany János 
•Nézzen istent kegyelmetek* és nem : Nézzenek kegyelmetek, mint 
az eltompult nyelvérzék mondogatja. Nagy baj az is, hogy ont 
többesére is lehet szükség: kegyetek; igen de ehhez a többes szám
képző 8 hangot nem tehetni, mert az ki nem ejthető: onss ; az e 
hangot pedig, melyet Schleyer mint euphonistikust három mással
hangzó találkozásakor közéje tesz (bals tíz, kil három, balskil he
lyett balsekü tizenhárom), szintén nem alkalmazhatni, mert az 
on8e8 alak azt is jelentheti, hogy kegyeteknek, e a dat. és * a plur. 
jegye lévén.

A ragok egymásutánjában levő zavar nagy baj; klotomsok 
vagy klotomoks a. m. ruházkodnak (klót az angol cloth, om a sing.
3. pere. masc. névmása, 8 a plur. képző és ok a pronom. reflex.) 
Ebből láthatni, hogy a plur. képzője a szóban benn is lehet. Erre 
még visszatérünk. Egyúttal láthatni e példából, hogy a volapük 
mennyire ragaszkodik a visszaható igék nehéz kérdésében a német
hez és e miatt mily távol van pl. a magyartól. Már pedig minél 
közelebb ér valamely világnyelv egy természetes nyelvhez, annál távo
labb esik az egyetemestől. A reflexív igékről még ezt a két példát 
közlöm: sólobok, uralkodom enmagamon (a német esze járása sze
rint : ich beherreche mich), ellenben jemom szégyenkezik (pedig 
németül; er schámt sich). Mi hát a volapükben a reflexív ige ?

A könyv maga, a melyből volapükül megtanultam és a mely
nek teljes czímét már közöltem, nincs helyesen megírva. Például 
a 18. lapon a 38. pontban azt olvashatni, hogy az imperativus 
képzője az igéhez hátul oda ragasztott ód vagy ös, óz; és csak a 
37. és 38. lapon tudjuk meg, hogy ód az imperativus, óz a jussivus 
és ös az optativus képzője.

A szóképzőket Schleyer a nyelvtanban elszórtan és épen nem 
a magok helyén (pl. 18. 1. 42. pont) említi; ezen kívül még hatá
rozatlan is jelentőségök, úgy hogy a volapükül tanuló nem hasz
nálhatja oly biztossággal, mint saját anyanyelve szóképzőit. Pl. ál
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a szellemi dolgok képzője, kap fej, kapál ész; ik a melléknévképző, 
pl. k lif szikla, klifik sziklás; fan Heil, sanik heilig (de a magyar* 
bán ez már üdv és szent), klót Kleid, klotik kleidsam {ruha és ráittő, 
jól illő), dek Schmuck, dekik schmuck {ékszer és csinos, takaros), 
div Schatz, divik schátzbar {kincs és becses).

A számnévnél nagy vétség van a szabályosság ellen. Bal a. 
na* egy* hálós eines (a semlegesben) és hálós es einigt (a balön igé
ből.) Ugyanígy bált*/ eine, ellenben balóf sie einigt. Az ékezet azt 
mutatja, hogy mely szótagra esik a hangsúly. Tehát nemcsak köl
tőknek engedi meg Schleyer, hogy nyelvének hangsúlyát, mely 
az egyetlen szabály szerint minden szó utolsó tagjára esik, más 
szótagra tegyék át, hanem a prosában is van arra szüksége, hogy 
ez által nagy értelmi különbséget fejezzen ki. Ha egynél nagyobb 
szám neve valamely névszó jelzőjévé lesz, az illető névszó az árja 
nyelvek szokása szerint a többesbe kerül. De ha ugyancsak ilyen 
számnév más számnév jelzőjévé lesz, az megmarad az egyes szám
ban; pl. miglamis jolmil négyezer kilogrammot, ellenben: lulsefol- 
mii kiltum telsebal ötvennégyezer háromszáz huszonegy. Miglam 
a többesben van, mert négyezer az ő jelzője; ellenben mii és tűm 
az egyesben van, ámbár ötvennégy és három az ő jelzője. Itt megint 
a magyar nyelvtől tanulhatott volna Schleyer észszerüséget. A szám
nevekből képzett igék tárgyalása közben megint a következetesség 
ellen v é t: bálik egyszerű, bálikon helyett azonban balükön a. m. 
egyszerűsíteni, mert attól tart, hogy e megkülönböztetés nélkül 
össze fogják az ilyen alakokat téveszteni, hogy: bálikos das ein- 
fache, és balikos es vereinfacht. Pedig ha bálos és balós közt a hang
súly megváltoztatásával ugyanily természetű értelmi különbséget 
el lehetett érni, akkor itt sincs szükség külön igeképzőre, hanem 
a hangsúlylyai tehetni különbséget balikos és balikós közt. Ebből 
lehet látni, hogy ha a műnyelv alkotója csak egy lépéssel tér el a 
következetesség útjától, azonnal a szabálytalanság, az önkény 
mélységébe zuhan.

Az igeragozás szabályainak megalkotása természetesen a leg
nagyobb és legnehezebb feladat volt. Lássuk, hogyan oldotta meg 
Schleyer. Vegyük például ez igét: löfön (ang. to lőve) szeretni.
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Activum.
Indicativus.

Pros. imperf.
löfob (ob én) löfobs (a a plur. képző)
löfol (ol te) löfoU
löfom (om raasc.) löfonis
löfof (ofifem.) löfofs
löfo8 (ős ffáchlich) — — (ea amant nincs)
Vőfon (on mán) -------
löfons (ons kegyed) -------(kegyetek szeret ?)

Praeterit. imperf.
alöfob stb.

Prses. perf.
elöfob stb.

Praeterit. perf.
ilöfob stb.

Futurum imperf.
olöfob stb.

Futurum perf.
ulöfob stb.

Látjuk, hogy az általános hangzósor itt is így szerepel, mint a  
névszóragozásnál (gén. a, dat. e, acc. i) és látjuk, hogy a prses. 
imperfectumban mégis hiányzik az a augmentum, a mi a követ
kezetesség ellen való vétség, mert a passivum ugyanezen idejében 
megvan, a hibásan aoristusnak nevezett képzős igealak ugyanezen 
idejében szintén megvan, és a volapük fejlődése ellen való vétség, 
mert ha a nyelvet beszélik, változni, kopni fog, és e rossz példával, 
hogy apraes. impf. idejében az augmentum elmaradt, az igealakok 
hangtani változása veszedelmes analógia útjára fog térni.

A passivum úgy képződik, hogy az idézett igealakok elé 
p (passivum, tehát emlékeztető betű) járul; tehát prés. impf. 
palöfob, a hol, mint látszik, az activumban helytelenül elhagyott a 
időképzőre is van szükség, praet. impf. palöfob, prses. perf. pelöfob, 
praet. perf. pilöfob, fut. impf. polöfob, és fut. perf. pulöfob.

Az igemódok a következők. Az indicativus jeltelen. Ez ért
hető, mert az indicativus magának az igének értelmét mint olyat, 
mely körül a mondatban minden megfordul, mint állítmányt, ju t
tatja érvényre, tehát minden mondatviszonyt jelölő képző nélkül 
megállhat. A conjunctivus jele •la, az interrogativusé -li vagy li-, az
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imperativusé -ód, az egészen fölösleges jussivusé -óz, az optativusé 
-ös, az infinitiwisé -ön (a ném. -en). Ha e sorból az interrogativust 
m int nem külön igemódot, hanem mint bármely más igemódon 
mutatkozható igealakot elhagyjuk és helyette a participium képző
jé t (-öl) hozzáveszszük, azt találjuk, hogy az összes igemódok kép
zésére az Ö hangzó szolgál egész következetesen, csupán a kötő
mód, e gyakran használt alak vét megint bosszantóan e szabályos
ság ellen. Az is hiba, hogy a conjunctivusképző -la és az oroszból 
vett interrogativusjelölő -li a szó végén hangsúlytalan. Ez a kérdő- 
-li Schleyer szerint az ige végén, úgy mint a többi módképző, a 
személyragok mögött áll, Kerckhoffs és Kniele szerint az ige ele
jén. Az előbbi e módokon kívül még conditionalist is különböztet 
meg -óv képzővel. Schleyer ie használja a Volapükabledben, de 
következetlenül el is hagyja az if, ha, kötőszó mellett. Ebből lát
hatni, hogy mi lesz e világnyelv kikerülhetetlen sorsa, ha mindjobban, 
elterjed : a nyelvjárások képződése, sőt tanítói által való erőszakos 
és szándékos képzése.

Sajátságos az, a mit Schleyer az aoristusról mond. Nagyon 
kevés helyen emlékszik meg e képzésről (a 17.1. 526. pont., a 43. L 
és 44. I. három példájában és az 50.1. igeragozási mintájában), és 
mindent összevetve az tűnik ki, hogy ő e néven nem igeidőt, nem 
is igemódot ért, hanem egész külön igeképzést, t. i. durativ igét* 
Például: Liedod aidagom lesevi levemiino, szenvedély a legnagyobb 
mértékben szokta az ismeretet elhomályosítani. Itt aidagom (dag 
az angol dark, om sing. 3. pers. masc., a az act. praes. impf. jele és 
i az aoristus képzője) valóságos aor. gnomicus, azonban a prae- 
sensben. Épen ilyen van Peitz fordításában (Heil dir im Sieger- 
kranz): Kö plins aibüdoms, hol fejedelmek parancsolni szoktak 
(Wo Fürsten stehn). De már Schleyer zsoltárfordításában (116.) 
kitetszik az ő aoristusának igaz értelme: E  Söla velat aiblibom in 
tenali, és az Úr igazsága mindig megmarad örökké. Ebben az in 
tenali szinte fölösleges a durativ ige mellett. Végre minden kétsé
günk eloszlik, ha az igeragozás mintáját tekintjük, hol az act. ind. 
után, tehát a módok közt ott van az aoristus, a melynek praesense 
aüöfob a. m. ich liebe dauerad (standig). Ez az aoristus nagyon 
vét a logika ellen. Nem tekintve azt, hogy a görög aoristus igeidő 
és épen a tartósságot nem szokta kifejezni (Krüger Gra. 53, 5. 6.
10.), a volapükben az igeidők mintájára (augmentummal) van 
képezve és mégsem igeidő, hanem mint valami igemód mind a hat
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időt magában foglalja; azonban nem is igemódy mivel nem jelenti 
az igei állítmánynak mondatban való viszonyát, hanem az alapige 
értelmi módosulását és mint ilyen az összes módjelzőket felveheti; 
tehát igeképzés. Kerckhoffs szerint: forme supplémentaire.

A Volapükabledben aztán előfordul -öx képző is, melyet 
Schleyer a német mögen igével fordít; tehát úgy látszik dubitativ, 
kétkedő, lehető alakot kifejező képzővé teszi.

Az igénél általában, de kivált a participiumnál tűnik ki a 
volapük nagy képzékenysége, azonban egyúttal a szók hosszúsá
gából eredő nehézkessége és a suffixumok helyének határozatlan* 
ságából származó ingatagsága is. Például összehasonlítva a latinnal: 

Particip. act. Particip. pass.
löföl amans palöföl qui amatur
álöföl qui amabat palöföl qui amabatur
elöföl qui amavit pelöföl amatus
ilöfól qui amaverat pilöfól qui amatus erat
olöfól amaturuH polöfól qui amatus érit

— — pölöföl amandus
ulöfól qui amaverit pulöföl qui amatus fuerit.
Ebből láthatni, hogy gerundivum is van; a gerundium ennek sem
legese: polöfölo8 bino* amandum est. Tekintve azt, hogy ez alako
kat az összes módok jegyeivel lehet ellátni, hogy tehát pl. peilöföls 
(a kik folytonosan szerettettek), pöilöfofől (az a nő, a kit folytono
san kell szeretni), oilöfólobla(qui continuo amaturus sím) alakok is 
lehetségesek, el kell ismernünk, hogy a volapükben ritka képzé- 
kenység és hajlékonyság rejlik. Viszont az is tagadhatatlan, hogy 
az ilyen alakokban az ige törzse szerfölött elrejtőzik és hogy a 
képzők egymásutánjában uralkodó nagy szabadság a világosság 
rovására van. Pl. elemezve:

p-i-menod-om-Öl-8 
p-i-menőd-öl-o m-8 
p-i-meno i-om-8-öl

p-i-menod-öl-8-om
mind azt jelenti, hogy qui emendati erant; a második felel meg 
leginkább Schleyer szabályának, azonban az elsőnek képzésére is 
van könyvében példa (a 39.1. 143. pontjának jegyzetében), sőt az 
utolsó kettő, ámbár nincs logikus nyelvek szellemében képezve, 
hogy t. i. a többes képzője a szótesten belül van, a volapük dog
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matikája ellen legalább nem vét. (V. ö. az 50. lapon: löf-om-s-ok 
önmagokat szeretik.)

Következetlenség van abban is, hogy holott az -ód, -ön, -öz, 
-ös módképzők a személyragok után következnek, az analogiájokra 
teremtett partioipimnképzö -öl az ige törzse után következik. Sze
mélyragokkal el lehet látni az infinitivust is.

A mondat határozóit prepositios névszókkal kell kifejezni. 
Schleyer azt mondja, hogy minden prepositio nominativust, ille
tőleg ragtalan névszót kiván. Aztán következik a kivétel: 18 prae- 
positio, mely e kérdésre felel: hová, accusativast kivan. Ez megint 
oly engedmény, melyet az árja nyelvek szellemének tesz, és a 
melyből az fog következni, hogy a prsepositiokat más-más anya
nyelvűek más-más esettel fogják összekötni. Ott van például 
Kerckhoffs, a ki azt tanítja, hogy a tulajdonnevek genitivusát de 
és dativusát len preepositioval kell képezni. Pedig de a. m. -tői, -ról, 
felől, el, és nominativust kiván; len pedig a. m.-ra, felé, iránt, és 
accusativast kiván. A tulajdonnevek accusativusáról egészen meg
feledkezik Kerckhoffs, Schleyer pedig egyáltalában nem szól külön 
ragozásukról és ezzel azt engedi következtetnünk, hogy a többi 
névszóhoz hasonlóan kívánja ragoztatni. Ő maga úgy is cselekszik 
a Volapükabledben. Az accusativust vonzó prepositiók közül azok, 
melyek a hol kérdésre is felelhetnek, ez esetben nominativust 
kívánnak.

Öve a. m. fölé, és accusativust kiván. Ha azt jelenti, hogy 
fölött, természetesen nominativussal áll. Hiba, hogy e preepositio 
a dativus ragjával végződik. Mily természetes lett volna, kivált ha 
a magyar nyelvet jobban ismerte volna Schleyer, a prsepositiokat, 
melyek nem kívánnak nominativust, magokat is azzal az esetrag
gal ellátni, melyet vonzanak. Az első egyetemes gyűlés határozata 
ki nem elégítő: hogy t. i. a hova kérdésre az acc. ragját akár a prae- 
positióhoz, akár a vonzott névszóhoz lehet ragasztani. Tehát: ovi 
domi a ház fölé, ov dóm a ház felett; v. ö. a ház felett és Pécsett.

A magyar nyelvet általában már azért is kellett volna Schleyer- 
nek nagyobb figyelmére méltatnia, mivel nyelvünk mint ural-altáji 
rá nézve, a ki a logika és egyszerűség .követelményeinek akart eleget 
tenni, fölötte tanulságos lett volna árja nyelvtanulmányai közben, és 
mivel oly nyelvet alkotott, melyet morphologiai szempontból osztá
lyozva ép úgy synthetikusnak kell neveznünk, mint a magyart. Így 
azonban Schleyer léikében nyelve alkotásakor mintegy két elv küzdött
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egymással: az árja nyelvek idea innataja és valami sok tekintetben 
jobbnak sejtelme, mely azonban nem bírt benne tudattá tökéletesbiUni.

A 43. lapon levő mondatokban is sok érdekesre akadunk. Az 
első ez: Nekletomok blamön vilikum, ka kel binom digikfama mödi- 
kün, senki sem engedi magát szívesebben gáncsolni, mint az, a ki 
dicsőségre legérdemesebb. A reflexív -ok nem az engedés determi
nánsa, hanem a gáncsolásé, tehát ahhoz kellene simulnia a szórend 
főszabálya szerint. Hogy fogja magyar ember a volapükből meg
érteni, hogy digik (dignus) genitivust kiván ( fama gén. fám-ból, 
fama), holott az ő esze járása szerint accusativust kellene vonzania 
(valamire méltó; dicsőségre olyan mint Budapestre, ez pedig vola
pükül al v. in Budapejt(i), al és in pedig e kérdésre accusativust 
kiván) ? Hiszen ezt nem is lehet a volapükből megtanulni, hanem 
csak az árjaságból!

Áttérek a szótárra. A szótőbe tett hangzóval a szótövön é r
telmi módosulást lehet végbe vinni, pl. fel szántás, felön szán
ta n i , /^  (két szótagú; a volapükben nincs diphthongus) szántóföld; 
lóg szem, lógón nézni, loegön észrevenni; sumön venni, fogni, sue- 
mim felfogni, megérteni; san üdv, sam  egészség.

A szóképzésben fordul elő a legtöbb vétség a következetes
ség ellen. Pl. a német be- igei prefixum a volapükben is rendesen 
be-; behalten bekipön (ang. to keep), bedienen bediinön, benennen 
benemön (ang. to name). Ezzel szemben van: behandeln tölatón, 
befördem fődön, bedienen bötelön (ang. butler, pinczér).

A német Bad szót egyáltalán nem nehéz kiejteni, mégis vál
toztatott rajta Schleyer: bán. A német Diamant, az angol diamond 
szóból lesz diamin, hogy a volapüknek külön chemiai műnyelvébe 
illő legyen.

Itt megint a magyar nyelv történetéből ijesztő példákon 
tanulhatta volna meg Schleyer, hogy mily veszedelmes kísérlet a 
nyelven kivid közhasználatban levő műszók vagy a nyelvben általáno
san megértett szók elfogadása helyett különös műszókat teremteni. 
Ezüst silef, de a chemiában mint műszó silin; arany golüd, de a 
chemiában golin ; megaranyozni mégis goliidön és golinön, meg- 
ozüstözni 8ilefön és silinön. így van a dolog a nyelvtudományi mű
szókkal is. Közbenjárás a. m. plovöd (pro és Wort, mint a német 
Fürwort, Fürsprache), ellenben pronomen a. m. pönop (Fürwort). 
Jelenlét a. m. plisen (ang. presence), jelenidő pedig patiip. A gerun
d iu m  neve miitabid (müt- müssen, bid nem, faj), a gerundium mű-
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tabid in neud (in neutro); ez van a nyelvtan műkifejezései közt, 
de már a szótárban a gerundium a mütabid és a gerundivum gerudif. 
Szakasztott ilyen visszásság van az ipar műnyelvében is. Nyomás 
a. m. pedam, nyomni pedön, de a könyvnyomásra külön szó kell 
bük, könyvet nyomni bükön.

A műnyelvnek és a közbeszédnek ilyen elkülönítése vét a volapük 
könnyűsége ellen ; szükségtelenül részletez, holott a nyelv egész iránya 
és czélja az egyetemesség, mindenkinek számára való érthetőség.

A volapük főnévből is képez imperativust: sam a. m. példa 
(ang. example), sarnöd a. m. például. Schleyer maga is érzi, hogy 
az infinitivus nem igazi igemód, mert lám még egy módképzőt tesz 
hozzá, t. i. ugyancsak az imperativusét: seilönöd, csend legyen, 
hallgatás legyen (angol silent). Ennek nyomán aztán a Szentirat 
szavait: «Legyen világosság!# (Mos. 1, 1, 3.) így lehet fordítani: 
Litöd! A volapük rövidségéért megengedett néhány kivétel majd 
megmutatja a módját, a melyen az egyes nyelvek a magok alak
jainak analógiájára készített szókat bele fognak lopni a nyelvbe, a 
mely annál távolabb esik az általánostól, mennél több benne a 
sajátságos, a különös.

A kéz ujjainak elnevezése legkönnyebb volna szám szerint, 
«gygyel jelölve a hüvelykujjat s így tovább a többit. E megjelölés 
már használatos is a zenetanitásban, legalább is könyvekben és 
hangjegyekben. Ezt kellett volna Schleyemek is követnie. E helyett 
nála a hüvelykujj bigafined (a vastagság ujja — mily nehézkes 
körülírás! Big az ang. big). A többi ujj neve nincs szótárában.

A ki Schleyer volapükjét meg akarja tanulni, legjobban jár, 
ha a saját anyanyelvén kívül mást nem tud. Az angol vagy német 
nyelv tudása épen akadályul szolgál a szókincs elsajátításában, 
pedig a legtöbb szó e két nyelvből van véve. Megváltoztatásuk néha 
egészen önkényes vagy megokolatlan. Pl. dag a. m. sötétség, pedig 
az ember azt hinné, hogy a német Tag. Úgy látszik, az angol dark. 
Literat-ról mindenki azt gondolná, hogy író embert jelent, pedig 
dehogy! Literatura-t jelent. Vip hallatára eszünkbe jut az angol 
to weep, the whip, pedig the wish-t jelent.

Az élőfák nevét könnyebben lehetne megjegyezni, ha a fa 
szóhoz jelzőként (szóösszetételben) odatette volna Schleyer az egyes 
fajok nevét, így: almafa, fenyüfa, tölgyfa stb. Azonban az ő szó
tárában a tölgyfa gölog, a fenyüfa pein. Részletez, holott össze 
kellene foglalnia.
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Vasút volapükül lelod; lel a. m. vas, nyilván az angol rait 
után, a mely azonban nem jelent vasat. Schleyer itt nem az álta
lánosan elterjedt összetételt használja: vas-út, hanem külön kép
zőt alkalmaz. Ezzel vét a néppsychologia ellen.

A volapükben a szók xat’ s£o/tjv való értelemben is fordul
nak elő. Pál a. m. pár, és a szótár szerint szülőket jelent. Ez megint 
vétség a néppsychologia ellen, mert akkor szoktunk leginkább 
felkiáltani: «Beh szép, beh összeillő pár!» mikor csak a nemi kü
lönbségre vagyunk tekintettel, mikor tehát férjet és feleséget, ifjút 
és leányt, jegyespárt, szerető párt, szóval férfit és nőt akarunk 
jelölni; ellenben mikor az emberpár nemző képességét akarjuk főkép 
kifejezni, akkor nem párnak, hanem szülőnek nevezzük. Egyebütt 
azt mondja Schleyer, hogy pár a. m. telel (tel a. m. kettő), de h a  
egy pár emberről van szó, akkor pal. Ez helytelen megkülönbözte
tés. Sőt másutt a szótárban még nagyobb a zavar: palvokal ugyanis 
szintén van, a. m. kettős hangzó.

Jóllehet Schleyer a nyelvtanban (14.1. 65.) kimondja, hogy 
a «toldalékszókat* nem kell volapükre fordítani (pl. Es lebt dér 
Mensch), mégis följegyez ilyen kifejezést: sibinos es gibt. Ez ger- 
manismos. (V. ö. a franczia il y a, az angol there is, a magyar 
van kifejezését.) A harmadik személyü igék a volapükben ilyen 
alakúak: nifos, es schneit (nify hó, a görög vtcpás, ví<pü>). Ez germa- 
nismus. Miért nem követi a görög vagy latin felfogást ? Zso? 5e,
II. 12, 25. Od. 14, 457. Juppiter pluit.

Evangélium a volapükben gospel. Ez egyszerűen átvett angol 
fordítás; a régi angol goddspell a. m. jó hír, tehát e5a'j'féXiov fordítása. 
(Müller Miksa fölolvasásai 107.1.) Miért nem tartotta meg Schleyer 
a görög szót, holott majd minden nyelvbe átment, még a kele
tiekbe is ? (V. ö. az arab, perzsa és török indsll alakot, mely 
egyúttal megmutatja, hogyan lehetett volna a volapük számára 
alkalmassá tenni.) Va?y miért nem fordította le volapükre: guda- 
nun ? A gospel alakot a volapükül tanuló félreértheti, keresve benne 
a God isten és spel sperare szót.

A hétnek és a heti napoknak elnevezésében nem járt el helye
sen Schleyer. Hét a. m. vig (ang. week), holott a magyar hét és 
egyéb nyelvek módjára napjainak száma után, tehát lényeges 
sajátságáról nevezhette volna el. (V. ö. semaine, settimana, éftöo- 
yjáis, perzsául hefteh.) A hét napjait a sorszámok kényszerű rend
jében kellett volna elnevezni, mint a magyarban kedd, a szláv
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nyomán csütörtök, péntek, a perzsában végig: senbeh szombat, 
jeksevibeh vasárnap, düsenbeh hétfő, szihsenbeh kedd, csehársenbeh 
szerda, pendssenbeh csütörtök. Schleyer azonban az angol neveket 
változtatgatja: hétfő nincs, szótárában, kedd tusdel (Tuesday), 
szerda vesdel (Wednesday), csütörtök dödel (Thursday), péntek 
jiidel (Friday), szombat zadd (Saturday), vasárnap soldel (Sunday). 
A szótár második részében egyiknél-másiknál zárójelben oda is 
teszi e szám szerint való elnevezést; a hónapok nevénél használja 
is ezt a számsoros elnevezést, azonban a latin nevekből csinált és 
a múl azaz hónap csonkított alakjával összetett elnevezéseket is 
használja. Pl. yanul vagy balul, febül vagy telul, mázul vagy kilul 
stb. Párhuzamos alakokat képezni tökéletesen f  ölösleges volt; a nyelv, 
ha megél, az egyiket úgyis meg fogja ölni; helyesek a balul, telul, 
kilul stb. számsoros alakok, mert észszerű alakúak, kényszerű sorban 
állanak, valóságos de/initiók: a proximum genus és az ultima diffe- 
rentia összekapcsolása.

A volapük a jó hangzásra is van tekintettel. Plo a latin pro, 
ha utána o következik, ple alakot vesz föl. Itt maga a latin pro 
megmutatta a hiatus elkerülésére vezető helyes u ta t: a plod alakot 
kellett volna elfogadni, minthogy a volapükben úgyis van d ephel- 
kystikon: e, és, hangzó előtt ed (mint az olaszban); i, is, hangzó 
előtt id ; u és iid vei, ü ée üd sive, seu. E hangzóváltoztatásban 
különben sincs következetesség, mert Schleyer nem alkalmaz ha
sonló dissimilatiót a következő prsepositióknál stb. pia helyett, po 
után, mögött, plu többé, túl, plü leginkább. Megvan e különbség ko 
és ke (-vei) közt. E megkülönböztetésnek nincs haszna; akár két egy
forma, akár két különböző hangzó találkozik, a nyelv mindig eltüntet
heti a hiatust összevonás, hangkilökés vagy paragogikus mássalhangzó 
beletoldása által.

A szótövekbe és a szószármaztatás szabályos voltába vetett 
hitünket megingatja az ilyen: mem emlékező tehetség (memória) és 
mebön emlékezni.

A színek elnevezésénél szintén kellett volna a hangbeli ha
sonlóságot követni. így azonban az illető szók alakja más-más; 
a mi a volapük könnyűsége és világossága ellen vét. Gliin zöld, 
viet fehér, yelib sárga.

A német Geschwister kedveért, mely természetesen, értelme 
miatt, a németben csak többesBzámú, a volapükben egyebütt és ren
desen követett árja felfogástól eltérőleg egyesszámú szót képez
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Schleyer: gém, geschwisterlich: gemik. E szó teljesen fölösleges. 
Talán a latin germanus-ból csinálta.

A következetesség ellen többször vét Schleyer. Ölet (angol 
great) a. m. nagyság, gletik nagy; gledilo nagyrészt (angol deal) ; 
de már más szókkal összetéve csak le- jelent fokozást, nagyítást: 
legletik igen nagy, lebalik egyesegyedüli, leflum nagy folyó, sőt 
legodö nagy Isten! Ezzel megmutatta Schleyer a módot, a melyen 
az ő nyelve a szókezdő két mássalhangzótól szabadulni fog.

Finom megkülönböztetésekre is hajlandó a volapük, pl. fatel
a. m. atyai, motel anyai ágról való nagyatya.

Nevezetes, hogy a volapüknek is van két szava a szellemi és 
anyagi ég megkülönböztetésére, mint több ural-altáji nyelvnek, a 
többi közt a magyarnak is. V. ö. Vámbéry, A magyarok eredete 
344. I. A török faj 582. 1. Egy. Phil. Közi. VII, 55.1. A volapük
ben ég a. m. síi, menny sül.

Az évszakok elnevezésében alkalmazta Schleyer a meghatá
rozás elvét; nyár a. m. Htatim (a hőség ideje, v. ö. az angol heat 
és time szót), ősz flukatim (fructus és time), tél nifatim (vKpá? és 
time). A tavasz neve nincs a szótárban.

A no tagadó szó ne alakban fosztó és tagadó értelmű p re 
fixum ; pl. neletön akadályozni (angol to let); neldb szerencsétlen
ség ; neflen inimicus (ang. friend, Freund); nedet bal (dextra); 
nebuko szakasztott olyan, mint a magyar könyv nélkül; nedan 
hálátlanság; nedeil élet ( deil a. m. halál); nebel völgy (bel a. m. 
hegy); tiedel éj ( dél a. m. nap). E példákból különben azt is lát
hatni, hogy az ellentétek nem mindig szükségképen valók.

Az országok neveinek képzésére Schleyer az -an képzőt hasz
nálja és ennek kedveért néha egészen szükségtelenül és czélsze- 
rütlenül eltorzítja a földrajzi neveket. India Nidan, Irland Rilán, 
Island Sitiin, Magyarország Nugdn, Arabia Robiin; azonban Italia 
Tál, Németország Deut, Francziaország Flent. Ebben tehát nincs 
következetesség. Schleyer szerint fatdn a haza (Vaterland), Peitz 
szerint fatalan (des Vaters Land), Kniele szerint fatasldn (dér 
Váter Land).

Kilogramm a. m. miglam, de kilometer szabályos összetétel
lel milmet. Az előbbiben el van hagyva a l hang, hogy három más
salhangzó ne kerüljön egymás mellé.

Éljen a. m. lifomöd, a mi nem helyes, mert ez imperativus ; 
Kerckhoffs egész helyesen az optativust használja: lifomös.
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Következetlenség van ebben is : inkább, előbb aunum, su- 
numo (ang. soon), leginkább pedig vilikün, viliküno.

Nagy értelmi zavart okozhat az, hogy a képzők szerepe nincs 
tüzetesen meghatározva; a német -lich, -fach, -isch, -sam mellék- 
névképzöknek nagyobbára -ik, ritkábban -lik suffixum, és ha 
értelmi silányulást jelentenek, lu- prefixum felel meg.

Na a. m. miután; hangzó előtt nag lesz belőle, a m i a d  
ephelkystikon használata ellen való vétség. V. ö. a ném. nach szót.

A volapük szóalkotásában némelykor egészen sajátságos fel
fogás nyilvánul. Nim a. m. állat (animal) és ennek puszta képzős 
alakja nimaf a. m. emlős állat. A mostohát jelentő rokonsági 
nevek a lu- prefixummal vannak képezve, a mely tulajdonkép a 
silányító képző: lublod (ang. brother) mostoha testvér. Ugyané 
szó össze van zavarva ezzel: lafablod.(ang. half) féltestvér, a mely 
fogalmilag egészen mást jelent, mint mostohatestvér. A lu- pre- 
fixum a szabály ellenére kicsinyítő képző gyanánt is van: cem 
szoba (ang. chamber), lucem kamara, mellékszoba. Ez helyesen 
volna 8macem (ang. small) vagy cemil. A keresztség volapükül 
Godavat azaz isten vize.

Nagy következetlenség látszik a nőnemet jelentő prefixu
moknak, j i- és of- szócskának használatában. Schleyer maga meg
mondja, hogy ji- a természetes nemet jelenti, of- pedig önálló, 
valamivel foglalkozó nők nevét. Tehát mán férfi, ji-man asszony; 
gok kakas, ji-gok jércze; ellenben tidel tanító, of-tidel tanítónő; 
diniéi szolga, of-diinel szolgáló. És maga Schleyer már összetéveszti 
a kettőt: ji-son és of-son leány (die Tochter) és ez utóbbihoz 
hozzáteszi, hogy hajadon; of-pul Mádchen és ji-pul Bráutchen; 
of-yunel szűz, és szerinte nem szabad mondani: ji-yunel. Kniele 
szerint of-man a. m. feleség. Ez a két képző finom megkülönböz
tetésre is ad alkalmat: ji-blod, nőtestvér és of-blod apácza czíme. 
A Volapükabledben (5. évf. 49. sz. 207.1.) is ír az of- és ji- különb
ségéről.

Szükségtelen megkülönböztetés van ebben : öned alatt szel
lemi dolgokról, dis alatt helyről mondva. Már fölött és egyéb 
helyhatározó használatában nincs ilyen különbség.

A szótárhoz még meg kellett volna Schleyemek jegyeznie, 
hogy mit csináljunk a magunk nyelvének idiotizmusaival. Mint
hogy minden egyes nyelv sajátságos kifejezéseit magában foglaló 
phraseologiát összeállítani szinte lehetetlen és, ha el is készülne,

18*
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roppant terjedelme miatt nem volna megtanulható, azt kellett 
volna Schleyernek szabályul kimondania, hogy minden nyelv idio
tizmusainak logikus értelmét keU volapükre fordítani. Némely helyen 
megpróbálta Schleyer e nehéz feladattal megbirkózni, de az ered
mény ki nem elégitő. A 38. 1. 139. pontjában a német soll ilyen 
használatáról beszél: dein Freund soll gekommen sein, és így for
dítja volapükre: sagon, das flen ölik ekömom-la, tehát mán sagt és 
conjunctivus segítségével; azonban még e két módot is megen
gedi : pasagos azaz: es wird gesagt, és sagosok es sagt sich. Ide 
tartozik némileg az is, a mit a német intransitiv igék multidejü 
igeneveiről mond (39.1. 144. p.) és a mit németajkuaknak vola
pükre való fordításuk közben leginkább elkövetett hibáiként fel
említ (43.1. 153. p.) A Volapükabled 5. évf. 49. sz. 206. 1. azt
mondja, hogy a sajátságos kifejezéseket úgy kell volapükre fordí
tani, a mint az ember józan esze minden országban gondolja.

Végre meg kell jegyeznem, hogy magyar szó is van a vola
pük kincstárában: kef, magyarul kefe. A szóalkotásnak következő 
szabályait lehet a szótár tartalmából kideríteni :*

1. Szó elején hangzó és h ne legyen; a hangzó vagy maga,, 
vagy egy mássalhangzóval együtt elmarad, pl. xamön to examine, 
főn Ofen, fizir Offizier, gél Orgel, pötek Apotheke (v. ö. a magy. 
patika szót), pátit appetite, gustul August, sam example, lektin 
electricity, rivön arriver, lömin element; — vagy l, néha n járul a 
szókezdő hangzó e lé : lafab Alphabet, ladyek Adjectiv, Icidyul á 
Dieu(!) ladvelib adverb, lám arm, laltig Artikel, lintelek Interjektion, 
lautel auteur, lil ear, limep imperator, lanim animus, lop up, Los- 
tahin Österreich; — nög egg, nelfan elephant, Nelij England; — 
a h helyett rendszerint l van a szó elején: labön habén, lafik half, 
lagön hangén, lom home, lót hóte, loted hotel.

Mindamellett mégis van szókezdő: h: 'ap harp, 1 át hat, 'el 
hair, 'et haté, Ht heat, 'ol hour (pedig ennek az angolban sincs h 
hangja), ‘op hop, ciim hymn.

2. R elmarad vagy l hanggal van helyettesítve ; fok  fork, gad 
garden, ted trade, jit shirt; — lemán remain, bel Berg, blöf proof, 
tál terra, spelön sperare, Lusán Russia. — Magokban álló példák: 
fag far, nuf roof. — Gyakran azonban megmarad a r  hang: fran  
franc, Maria, Kari, Kristus, krit christian, reg rex (holott könnyű 
lett volna az angol king szóból más szót csinálni, kivált mikor 
kinán úgyis a. m. kingdom), ráp rasp, prám premium, pur Pulver,
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makraméd sacrament, kriit critic, kren créneau, lor Lorbeer; továbbá 
számos földrajzi névben és a szótár szerint még sok más szóban 
is. — Sőt inkább van szókezdő r, mint hangzó: Rábán Arabia, 
Rilán Irlarid, rig origo, riv arriver, rod ordo.

3. Szó végén két mássalhangzó nem szokott lenni: köb comb, 
-Uneg lingua; — inkább van két szókezdő: gliig Kirche, xol ox.

4. Szókezdő dr, tr helyett inkább a szlávban otthonos dl, ti fór- 
hdúl elő: dlat Drath, dlinón to drink, dlimön to dream, tlon Thron, 
tlod Trost.

5. Az angol th hold, hol f ; a lágy, úgy látszik, az előbbi, a 
kemény az utóbbi hanggal van helyettesítve: biod brother, bo- 

Jxk both.
6. Mássalhangzó megkettőztetése nem fordul elő, tehát assimi- 

latio sem; ha szóösszetétel által két mássalhangzó összekerül, 
közölök az első elmarad: Vesünidán Nyugat-Iodia ( Vesüd-nidán 
helyett), gledilo nagyrészt (glet-dilo helyett). Itt azonban a gram
matika alakjai a lexikonnak nagyban ellent mondanak. Ily alakok
ban, mint löfobli szeretek-e löfonsla hogy Kegyed szeressen, 
Vőfofsla, hogy ők (nők) szeressenek, nemcsak két, hanem három 
mássalhangzó is kerül egymás mellé, a nélkül, hogy akár kiha
gyással, akár az e euphonistikon beletoldásával ezen segíteni 
lehetne. Sőt az olyan alakokban, mint löfol-li, szeretsz-e, megvan 
a  precedens az assimilatiora nézve.

ítéletemet a volapükről a következőben foglalom össze.
A volapüköt mint egyetemes nyelv kísérletét két szempont

ból kell megítélni, úgymint a gyakorlat és a nyelvtudomány szem
pontjából. Gyakorlatilag a volapük, kivált írásban és csak kisebb 
müveit körökre szorítkozva (kereskedők, utazók, hírlapírók, az 
úgynevezett exact tudományok művelői) könnyűsége miatt hasz
nálható és valószínűleg rövid idő alatt nagyon el is fog terjedni. 
Azonban minél inkább terjed el és minél kevésbbé müveit em
berek ajkára származik át (tengerészek, iparosok, tengerparti 
városok lakói), annál inkább kell h a n g z á s ,  nyelvtan és szókincs 
•dolgában nyelvjárásokra szakadnia, tehát annál inkább kell egye
temes voltából vesztenie. A nyelvtudomány szempontjából a vola
pükről kedvezőtlen ítéletet kell mondanom, minthogy az egy
szerűség, szabályosság és következetesség követelményeinek meg 
nem felel. Dr. P ozder Károly.
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