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Ha nyilt kérdésnek nem tartanák a nyelvek hasonlítását, azt 
hiszik a szótár-írók, okszerű alap nélkül előleg feltennék, hogy az 
árja népekkel a magyarnak soha, a legrégibb időkre visszamenve, 
semmi köze, semmi viszonya nem volt. — A szótárírók nem akar
nak két nagyon különböző állapotot és időszakaszt megkülönböz
tetni: a népek alakulása idejét, s a kész, már történelmi népek 
egymásra való hatásának idejét. A nyelvtudomány szorosan meg
különbözteti a kettőt. A népek alakulásának idejét, vagy történe
teit a rokon nyelvek kutatása által világosítja fel, s eredményül 
hozza ki p. o. az ugor-finn nyelvek ősállapot]át. Ennek birtokában 
lévén, fordul a történelmi kölcsönhatások eredményeire, a kölcsön
vett szókra. De ezeket azután egész másképen veszi, mint a szótár 
irói. Mutassa ezt is egy-két példa. 

Az I. 1300-an druszáról olvassuk: „Alaphangokra és alap
fogalomra nézve hasonló a társ szóhoz. Egyébiránt még közelebb 
állanak hozzá a szanszkrit drsza, szerb drug (társ), druga (társnő)( 

dru zsenge (társulat), továbbá a szláv druzsiti (társulni) és druzsba 
(vőfél), vagyis a vőlegény társa. A szláv nyelvekben druhi, drugi 
(más), miszerint drugi = altér ego, scilicet societate, a magyar dru
sza pedig = altér ego, nomine." Tehát itt a druszáról is kétféle 
felfogást találunk: 1) drusza az alaphangokra és alapfogalomra 
nézve hasonló a társ szóhoz. Az alaphangok t d, r, a u, s sz; az 
alapfogalmat ismerjük. Az alaphangok mindenütt nagy szerepüek 
a magyar nyelv szótárában: de vájjon ki bírja-e mutatni azokat ? 
Lássuk e példán. A drusza szónak alaphangjait a szanszkritban 
találjuk meg: d r sz: vájjon a társ szónak is alaphangjai ezek-e ? 
Maga a szótár, mint láttuk a (312. lapon), a szót igy taglalja: tár-os, 
minélfogva szükséges megmutatni, hogy a szanszkrit drsz is így 
alakúit dr-sz. De továbbá másunnan tudjuk, hogy tár ebből lett: 
tavára, tovar; tehát meg kellene mutatni, hogy a szanszkrit dr is 
olyanféléből összevont alak, s a hozzájárult sz is olyanféle képző? 
mint az s a szótárírók elemzése szerint. De amazt nem mutatták 
meg, ez meg nem is igaz, mert társ nem a tárból s képző által 
lett szó, hanem a szláv tovaris-n&k összevonása. Tehát a drusza szó 
első fejtegetésének felfogása gyermekes betüjáték, melynek a szók 
eredetéről, változásáról nincs fogalma. 

A drusza szónak másik fejtegetése az, hogy közel áll a szansz
krit drsza-hoz, meg szerb és szláv szókhoz. — Minden ember, a ki 
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nincs úgy elfogulva, mint a nagy szótár írói, tudja, hogy a drusza 
szó szláv szó, tehát a magyar nyelv a szlávból vette azt. A nyelv
tudós azt is tudja, hogy a szláv nyelv a szanszkrit vagy árja nyel
vek rokonságához tartozik. Már azon történelmi érdek, a mely a 
druzsa szóval jár, azt a kérdést veti föl, hogy a magyar nép köz
vetlenül melyik szláv nyelvből vette át a szót ? S erre a drusza 
alak felel meg. A mely szláv nyelvben az megvan, abból vette a 
magyar nyelv. S utána kell nézni, a déli szlávból vette-e vagy a 
nyugatiból: annyi bizonyos, hogy közvetlenül a szanszkritból nem 
vette. Tehát a drusza szónál a legalaposabb, legterjedelmesebb 
magyar szótárnak egyéb tiszte nem lehet, mint kimutatni, melyik 
szláv nyelvből került a magyarba; s ha e tisztének helyesen meg
felel, a tudományos tudatot kielégíti, s annyi történetet ád, a mennyi 
a drusza szóval mi hozzánk került. Mert minden idegen szóval egy 
kis történeti adat van kapcsolatban. Ezen történeti adatokat nem 
találjuk meg a magyar nyelv szótárában, mely előtt egy a távol
ság a szanszkrithoz és a szerbhez. 

A III. 57-kén az aráról többi közt mondja a szótár, hogy 
Dankovszky szerint a szláv nyelvekben is eléjönnek ikra, jikra. — 
De könnyű volt megtudnia, hogy a kaviárt is az orosz nyelv 
arának nevezi. Szóval ikra szláv szó. Azonban a szótár így igyek
szik azt meghódítani. „Gyöketaián a halak stb. tojásait jelentő iv 
(iv-ik, iv-adék). E szerint ikra eredetileg összetett szó s mintegy 
iv-rakás, azaz halak stb. ivó tojások rakása." Tehát iv-rakás így 
húzódott volna össze, rövidült volna: ikra! Tehát az iv-hoi csak 
l maradt meg, rak pedig kra-vk változott el! 

De vájjon e szótani csuda lehetséges-e ? Ív jelent e tojást? Az 
ivóba! tojóhal-e ? Ezt, úgy látszik nekem, belécsinálta a nyelvbe 
a szótár. Mert Kresznerics ezt: ivik a hal így magyarázza latinul: 
piscis congreditur ad sobolem, sperma emittit. Maga a szótár 
III. 159-én az ivar szót, melyet bizonyosan természetleirási mun
kából vett, így magyarázza meg : „Nemi szerv, kivált hímeknél." 
Az ivó hal csak a tejes halról mondható • a hal iv-ja a hal teje, nem 
ikrája. Ivás hal a hím, németül Milchner, ikrás hal a nőstény, né
metül Rogner. A szótár tehát az iv (l)-ről hamisat tanít, hogy 
az halikrát, haltojást jelent; a bizony hal-tejet jelent, a mivel az 
ikra megtermékenyül. Sőt maga a szótár is az iv szót, a maga cso
dálatos módja szerint fejtegetvén, s azt a görög, latin, német stb. to-
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jással Összerokonítván, így folytatja : ,,</előtt keményebben ejtve if} 

honnan ifj, ifjú származik s megfordítva fi. Alkalmasint innen 
származik férj, azaz iverő (ivar)." III. 190. Tehát a mennyiben 
a hal ivar, annyiban nem lehet ikrája, hanem teje van; tehát az 
Ura és ív már a nem szerint is külömböznek egymástól. De a 
szótár úgy fejtegeti és ha kell, meg is csinálja a szókat, hogy az
után nem lehet tudni, ki fiú ki lány. 

Azonban egy nagy szót talált fel a szótár ezen eljárásra, 
melyet felsőbb nyelvészettudománynak nevez. A magyar nyelv szó
tára a, felsőbb nyelvészettudomány elvei szerint van megirva! 

Közönséges nyelvészet a puszta szót mint a szláv nyelvekből 
kerültet hozná fel, beérvén azon. jelentéseinek szabatos elősorolásá-
val, melyeket a magyar életben nyert. A magyar nyelv szótárá
nak felsőbb nyelvészettudománya „gyökre nézve legközelebb álló
nak találja a foszt stb. szókhoz, mintha volna foszta fuszta", s 
hozzáteszi, hogy „hangra és jelentésre egyezik vele Pindarosnál 
a görög fiijává (1. Griechisch-deutsches Wörterbuch von Rost), 
továbbá a német Wiiste stb. Törökül: bos annyi mint üres, puszta; 
továbbá bosztán konyhakertet jelent (jardin potager. Hindoglu.)" 
V. 378. — Mi nagy történeti tanúság van ebben ! A pusztaí a Pin-
daros pusztájából perzsa bosztán-ná, kertté változik, mint az alföl
dön sok helyütt lehet már látni! 

Ugyanazon V. kötet 637-én a rövid szót értelmezi az a fel
sőbb nyelvészettudomány. Minthogy — úgymond — „Molnár Al
bert jól latinozza: elvágott, elvagdalt (concisus), a többi jelentések 
részint ehhez alkalmazottak, részint általvittek. Ez alapfogalomnál 
fogva gyöke röv vagy rév azon r alaphangú szók osztályába soroz
ható, melyek metszésre, vágásra emlékeztetnek stb. Legközelebb 
áll hozzá a latin brevis, előtét nélkül revis stb." — Hogy ha áll
hatna is e hurkametélő szófejtegetés, még sem állana a kés alá 
vett szóra való reá fogás; mert nem revis maradna legközelebb 
állónak a rövid-hez, hanem csak revi, minthogy az s nominativusi 
rag. Hanem hát oly felséges az a nyelvészkedés hogy nem lehet 
rajta kifogni; mert íme, míg czáfolni igyekszem a revi maradé
kot nem hasonlíthatónak vélvén a rövidhez, észreveszem, hogy az 
meg közel kerül a magyar röv, rév gyökhöz. Mert ha brevis-nek 
ő-je előtét, s-je pedig bizonyosan nominativusi rag: tehát elmetélvén 
az elmételendőket, a latin szó gyöke gyanánt revi marad, mi lehe-
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töleg a rév, röv-hoz hasonlít! Boppék elbújhatnak a magyar fel
sőbb nyelvészettudomány elől! 

Ezen tudomány pedig legelsőnek, legeredetibbnek találja a 
magyar nyelvet, mi a számnevek fejtegetéséből tetszik ki. Azok
ról kénytelen bevallani, hogy a finn nemzetség nyelveiben talál
juk meg legközelebbi társaikat: mindamellett összehordja a sémi 
és nem sémi számneveket, s végre is nem azt nézi, hogy tehát az 
összes seregnek mi lehetne az alapszava, hanem, minthogy elve 
szerint csak szókat szókkal hasonlít, nem pedig nyelvet nyelvvel 
is, a magyar szóalakokat kapja ki, s a kettő Jcét-re nézve, a Ballag1 

okoskodásaival indokolván a kérdést, így ír (II. 1424-en): „Nem 
vezethet-e ez magyar nyelvészt akaratlanul is a két és kettő szónak 
köt igétől, illetőleg kötő részesülőtől származtatására ?" A háromra 
nézve azt hozza ki (ugyanott), hogy a vogul korom, régi magyar 
horom, és a Lugossy által fölfedezett középkori európai számok 
egyike ormis, „nem vezetnének-e minden nyelvészt a legtökéleteseb
ben a magyar orom, ormos szókra ? czélozván a kéznek közép vagy 
harmadik ujjára, mely leghosszabb (ormos, hórias)." — A négyre 
nézve figyelmeztetésül két véleményt ád elő, melyek utóbbika sze
rint, ha a kéz Öt újjá vétetik alapúi, akkor a négy = ne-egy, nem-
egy, t. i. egy ujjat nem számlálva, mikor is négy marad. Ugyanazon 
alapfeltételből öt az ököl gyökére ök vagy ütve vihető vissza stb. 

Beh! nagyon meg vagyunk verve a felsőbb nyelvészettudo
mány nyal ! 

HUNFALVY PÁL. 



KEMPELEN FARKAS 
ÉS 

VISZONYLÁSAI A NYELVTUDOMÁNYHOZ. 
ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

Eló'jegyzet. — Életrajz. — A sakkjátszó-automat. — „Wolfgangs von Kem-
pelen k. k. wirklichen Hofraths Mechanismus der menschlichen Sprache nebst 
der Beschreibung seiner sprechenden Maschine. Mit 27 Knpfertafeln. "Wien. 
1791." (»Le Mécanisme de la Parole suivi de la Description d'une Machine 
parlante. Par M. de Kempelen, Conseiller aulique actuel de sa Majesté l'Empe-

reur Koi. Vienne, 1791.") — Beszélő automatok Kempelen előtt éa után. 

Mentül kisebb számmal vannak és voltak olyan hazánkfiai, 
kiket a tudományos világ valamely tudomány körében kezdeménye
zők, úttörők, alapvetők, korszakképzők gyanánt ismer el és magasz
tal, annálinkább áll nemzeti érdekünkben, és — a mennyiben a 
magyar tudományosság történetírása minden mások előtt a ma
gyart illeti — nemzeti tisztünkben is, a tudományos világ ilynemű 
méltánylatát kivívott magyar egyéniségekre tüzetesebben irá
nyozni szemügyünket. En e lapokon egy nálunk egészen elfeledett 
magyar embert akarok emlékezetbe hozni, a kiről a külföld illeté
kes tudomáuyos körei magasztalólag vallják, miszerint lángelmével 
párosult fáradhatatlan igyekezetei oly eredményeket teremtettek 
elő, melyek a tudomány több megyéiben későbbi építkezéseknek 
szilárd és széles alapjai, sürü, új fejleményeknek termékeny tövei, 
gyökerei lettek. E nevezetes magyar ember Kempelen Farkas, 
1734-től 1804-ig élt hazánkfia, az első beszélő gép genialis con-
structora, és fent czímzett remek müvében, a vocálisok akustikai 
elméletének megindítója, a nyelvhangok physiologiájának megala
pítója, ezzel a physiologiai nyelvhangrendszer s így egyszersmind 
az egyetemes linguistikai alphabetum alapjának megteremtője, 
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a nyelvtörténelmi és nyelvjárási hangelváltozások physiologiai ma
gyarázatának, Raumer Rudolfot és Schleicher Agostot ez úton fél
századdal megelőző kozdeményezője stb., szóval több, különösen a 
nyelvtudományt közelebbről vagy távolabbról érdeklő tekintetek
ben iránykezdő, úttörő. 

Kempelen Farhas, mint egy vele egykorú életírója (Unger) 
egyenesen mondja, és müvének is nem egy helyéből kitűnik, a ma
gyar nyelvet csak úgy birta, mint a németet vagy a francziát. Mind
azonáltal oly korban és oly körben élt, melyben a haza, nemzet és 
nemzeti nyelv szeretetének, dicsőségének és érdekének eszméje nem 
látszott a magyar hazafitól a magyar tudományosságnak a nemzeti 
nyelv határaiba való elzárását követelni. A majdnem hatvan éves 
Öreg úrnak azonkivül különösen az feküdt szívén, hogy sokévi 
fáradalmas és költséges búvárlatok folytán sikerült fölfedezéseit 
már mennél gyorsabban és mennél szélesebben lássa valamennyi 
általok érdekelhető tudományos és nem-tudományos körök által? 

mechanikusok és nyelvtudósok, physiologusok és siketnéma-taní
tók, természetbarátok és hibásan beszélők stb. által figyelemre mél
tatni , hasznukat vétetni, tökélctesbíttetni és tovább fejlesztetni. 
Azért legczélszerübbnek hitte, szívéhez nőtt müvét egyszerre né
met és franczia nyelven, mint az akkori mívelt világ kétfőközegét 
képező és így önnön hazája míveltjei előtt sem ismeretlen, két leg
elterjedtebb újkori culturnyelven tenni közé. És valóban, müvének 
genialitása kortársai által általában mindjárt elismertetett. „Als 
Schriftsteller wurde er durch sein klassisches Werk über den Me-
chanismus der menschlichen Sprache u. s. w. berühmt" mond 
[Inger J. Károly, Kempelen barátja, a „Zeitschrift von und für 
Ungarn" V. kötetének 313. stb. lapjain Bécsből 1804. april 2-án 
róla írt nekrológjában. Tüzetesebben azonban Nyugot-Európa, és 
különösen Angol- és Németország mechanikusai és akustikusai, 
physiologusai és nyelvtudósai az ezen műben mindnyájok számára 
bőven lerakott termékeny magvakat csak évtizedekkel későbben 
— de különösen 1830 tája óta — kezdték mindinkább felismerni, 
ápolni, fejleszteni, gyümölcsözőkké tenni, és illető szakirataikban a 
lángelméjű magvető nevét is kitüntetőleg emlegetni. Kempelen 
életírói mindazonáltal még a külföldön is (lásd a bel- és külföldi 
biographiai és encyclopaediai gyüjteményműveket), a nyelvhangok 
physiologiáját s ezzel összefüggőleg a nyelvtudományt általában 
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érdeklő bokros érdemeiről, mind ezen ideig is, egyaránt hallgatnak 
és csaknem kizárólag különféle mechanikai találmányainak és ké
szítményeinek dicsérő említésére szorítkoznak. Még e gyűjtemé
nyes müvek legújabbika és az adatok összeszerzésében egyébiránt 
leggondosbika is, t. i. a „Biographisches Lexikon des Kaiserthums 
Oesterreich. Von Dr. Constant von Wurzbach. Eilfter Theil. Wien, 
1864." csak „ritka, sőt nagyszerű mechanikai geniejéért" ádKem-
pelennek a magyar-osztrák birodalomban született vagy működött 
híres emberek sorában helyet, s fentemlített müvét csak mellékesen, 
mint a beszélő géppel összefüggőt, említi meg. Hazánkban pedig 
ezen jeles hazánkfiának említett tudományos érdemei nemcsak nem 
az életírók részéről, de még az illetékes tudományos körök egyi
kének részéről sem méltattattak mindeddig a legkisebb figyelemre 
sem. Legelőször is Toldy Ferencz, szorgalmas magyar irodalom
történetírónk, ámbár müvében a magyar elméknek nem csupán 
magyar nyelven írott tudományos terményeikre szorítkozik és 
elég, latin vagy német nyelven írott, csekély jelentésű és a tudo
mányban semmi nyomot nem hagyott müvet és müirót emleget, 
Kempelen Farkas hazánkfiáról és annak a physiologiai akustika és 
a nyelvtudomány terén sok irányban alapvető geniális müvéről 
egy árva szóval sem emlékezik meg. Physiologusaink és physiku-
saink, ha iskolai előadásaikban és compendiumaikban a nyelvhan
gok physiologiáját, illetőleg akustikáját, meg is említik, az e tudo
mányszak legújabb fejleaiényi stádiumán szemök előtt fekvő ered
mények futó érintésével elégszenek meg, és azt, hogy egyik ha
zánkfia volt ezen ma szélesen kifejlett tudományág első galyoltója, 
ha netalán tudják is, legalább meg nem említik. Hazai nyelvészeink 
részéről végre a nyelvhangok physiologiájának és akustikájának a 
történelmi és összehasonlító nyelvészetre, a helyesírás meghatáro
zására stb.-re való magas értéke általában máig sem részesült még 
a Jcellö méltatásban, és így történt, hogy mind ez ideig az ő figyel-
mök sem akadt meg Kempelen hazánkfiának a physiologiai hangtant 
megalapító s azt nemcsak beszélő gépe szerkezetének, hanem nyel
vészeti tüneményeknek magyarázatára is először alkalmazó müvén. 
Mindenek előtt tehát hazai tudományosságunk körében vélek több
szörös hézagot betölthetni, midőn a „Nyelvtudományi közlemé
nyek" lapjain Kempelen Farkas hazánkfiát mind azon oldalairól, 
melyek a nyelvhangok physiologiáját illetik s általában a nyelv-
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tudományhoz távolabb vagy közelebb érintkezésben állanak, szán
dékozom tüzetesebben ismertetni és méltatni. De ezt tévén, egy
szersmind olyasmit teljesítek, a mi öszzefügg'óleg és mindenoldalúlay 
mindez ideig még a külföldön sem történt meg. Kempelennek a 
nyelvhangok physiologiai mechanikáját és akustikáját s ezzel össze
függésben a nyelvtudományt érdeklő érdemei t. i. eddigelé a kül
földön is csak mindennemű physiologiai, physikai és nyelvtudo
mányi szakiratokban elszórtan vannak, — itt az egyik, amott a 
másik — de még ezen elszórtságban sincs valamennyi idevágó ér
deme méltatva. Meg nem elégedtem azonban, a minthogy czélszerü-
nek sem tartottam, Kempelennek ezen most említett érdemeit elszi
getelten, összes — minden irányában értékes és érdekes — 
tevékenységének lánczolatából kiszakítottan tárgyalni. Valamint 
ugyanis — említett érdemeinek összefüggő és kimerítő előtüntetése 
által — az ezen érdemeiről eddigelé hallgató biographiáihoz vélek 
szükséges és értékes kiegészítési anyagot szolgáltathatni, úgy ellen
kezőleg magát ezen méltatásomat is Kempelen egyébféle működé
sének s ezzel kortársai és közelebbi utódainál aratott egyéb sike
reinek legalább vázlatos előadása által véltem kikerekítendőnek, 
a minthogy ezáltal egyszersmind teljesebb világosságba, úgyszól
ván, illő talapzatra állíthatónak. E tekintetben legczélszerübbnek 
oly életrajz előrebocsátását hittem, mely Kempelennek egyik hon-
és kortársától eredve, a közvetlen benyomás frisseségével és a 
honfiúi érdekeltség melegével tünteti Kempelen képét azon színben 
elénk, melyben az kortársai és közelobbi utódai előtt általában fel
tűnt, kik a nyelvphysiologiát és nyelvészetet érdeklő elmeszülemé
nyeinek mélyebben fekvő aranyát még nem bírták felismerni, s 
különösen a közvetlen siker által előtérbe sodort, de végre is múló 
és alárendelt becsünek kitűnt' egyéb mechanikai lángészmutatvá
nyaira függesztették bámuló tekinteteiket. E kortársi életrajz föl
található a következő munkában: „Nemzeti Plutarkus vagy a Ma
gyarország és vele egyesült Tartományok nevezetes férjíainak Élet-
leirásaik, Hiteles kútfejekből merítették és kronológiai rendben elő
adták Kölesy Vincze Károly és Melczer Jakab. Harmadik kötet. 
Pesten, 1816" a 195—212. lapokon. A „Nemzeti Plutarkus" oly 
ritkává vált, oly kevéssé közkézen forgó mü, Kempelennek benne 
foglalt életrajza pedig oly eredeti, oly kedvesen naiv és nyelveze-
tileg is oly érdekes előadású, hogy a „Nyelvtudományi közlemé-
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nyék" olvasói részéről ennek csonkítatlan és változatlan közlése 
által sokkal nagyobb köszönetet remélhetek kiérdemelni, mint ha 
ezen és más tíz rendelkezésemre álló életrajzi dolgozatok anyagá
nak fölhasználásával magam gyúrok, gyártok életrajzi vázlatot. 
A „Nemzeti PlutarkusK-beli életíró már imígy szól; 

Kempelen Farkas rendkivül nagy talentumokkal bíró ember 
volt, és dísze a magyar nemzetnek, a kiben valóban büszkélkedhet 
a nemzet! Született ö 1734-ben januárius 23-kán Posonyban; az 
atyja Engelbert magyar nemes ember, és cs. k. kam. tanácsos volt, 
Kempelent a természet igen nagy elmével ruházta fel, melyet az
után az egész Európa bámulva csudált ő benne. Kezdett tanulni 
Posonyban, onnan Győrbe ment, majd nemsokára Bécsbe, holott is 
a törvényeket és a philozofiát szorgalmatosan tanulta. Néki tör
vénytudónak kellett volna lenni, hanem a Kempelen elméje igen 
hirtelen felnyílván, nem talált a törvények sovány mezejében ele
gendő eledelt, és keskeny határok közzé szoríttatván, más nyíl
tabb és tágasabb utak után vizsgálódott, melyeken a dicsőség 
szent templomába, a melybe kevés halandók juthatnak el, elindul
hatna és bémehetne. Legjobban tetszett neki a természet kebele 
a melyben a világ systemáit és az égi testek theoriáját fejteget
hette és elmélkedve fontolgathatta, a természeti tünemények okait 
vizsgálgathatta 5 ez a tépelődzö természet barátja mindég a maga 
elementumával foglalatoskodott, a physika és mathematica tudo
mányok széles mezejében vizsgálódott, a mekhánika törvényeknek 
harmónia]okról és rúgó erejekrol elmélkedett, és azokból ujj meg 
újj igazságokat, resultátumokat húzott ki. De a mellett nem mú
latta el a szorgalmatosan tanuló Kempelen azokat a tudományokat 
sem, a melyeket szükséges tudni azoknak, a kik a státus kormá
nyát illető szép hivatalokra vágyakoznak. Hogy kedves tudomá
nyain kívül, a melyeket csak üres idejében szokott tanulgatni, a 
többi tudományokat sem múlatta el , világosan kitetszik abból, 
hogy őtet mint országos embert fényes hivatalokra emelte a Király 
és a Haza. 

Kempelen alig végezte el Bécsben akadémikus kurszussát, s 
azonnal, mely is nagy becsületére szolgált, a' bízattatott reá, hogy 
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a Mária Therézia Cs. K. Törvény könyvét fordítsa németre. Mint 
hogy sok nyelveket jól értett, ahoz hozzá is fogott — A munkája 
megjelenvén a közönség előtt, a dologhoz jólértő legtudósabb férj-
fiak helybehagyták azt, és az írót babér koszorúra méltónak Ítél
ték. Az által utat nyitott ő magának a thrónus' lábaihoz való köze
lítésre, mert Ő Felségének a Császárnénak személyesen bemutatta-
tott, a melly dolognak idővel igen fontos következései lettek. Kern-
pelent udvari concipistának nevezték ki, elébb ugyan csak szám-
felett valónak, de azzal a bizonyos reménységgel, hogy nem sokára 
valósággal is az lészen. Nem is sok idő telt bele, s azonnal a ma
gyar udvari kamaránál valóságos Concipistává tétetett, és pedig a 
felséges császárné tulajdon kezeivel írta a resolutiót, a mellyben a 
többek közt így szóllott: „A magyar udvari kamara fog sokat 
nyerni az ifjú Kempelen úrban." Nem sokáig viselte ő ezt a hiva
talt, s már ismét udvari sekretáriusságra emeltetett, és azután Kam. 
Tanácsosságra. Midőn pedig látta az udvar, hogy ő ezekben a hi
vatalokban a státus javára forró buzgósággal dolgozott, még más 
fontos dolgokat is bízott reá, a melly eket az ország' kormánya' 
titkaiba belátó, éles elmével mindég tökélletesen végezett el. Jó 
lelkiesmérettel és hívséggel igazgatta a Budai királyi palotának 
építését is, valamint a magyar országi sóárúló tisztségeket is; a 
Bánátot is nagyon kitisztította a 'siványoktól és tolvajoktól. Voltak 
t. i. az országnak abban a résziben támadók és zendülők, a kik 
szerte szélyel ragadoztak, és dologtalan korhelyek lévén, foszto
gattak és pusztítottak. Midőn ezeknek lecsendesítések módjáról 
tanácskoztak, legbátrabb és legalkalmatosabb férjfiúnak találták 
Kempelent azoknak a nyughatatlan dühösöknek lecsillapítására, és 
a polgári békességnek helyrehozására. 0 reá bízta tehát az igaz
gató szék, hogy minél hamarabb tegye meg a szükséges rendelé
seket a tolvajok kiirtására és a Bánátnak megnépesítésére. 

Kempelen a reá bízott dolgokat mind szerencsésen véghez 
vitte, és a Fels. Császárnétól annak jutalmául haláláig 1000 forin
tokat pensiót kapott esztendőnként. Azt mindazáltal Il-dik Jó'sef 
alatt, mint más pensionátusok is, elvesztette. Mindazáltal folyvást 
hűséges és szorgalmatos volt ő a királyának és hazájának szolga
latjában, és a szenvedett kára és rövidsége mellett is, állandó hű
séggel, igaz lelkiesmérettel, serénységgel és pontossággal folytatta 
hivatalát és telyesítette kötelességeit. Ezen állandó hívségeért, azzal 

» 
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jutalmazta meg Il-dik Jó'sef Császár őtet, hogy Udvari tanácsossá 
tette az egyesült Magyar és Erdély országi Udvari kanczelláriánál. 
Ezt a szép hivatalt Kernjeién egész az 1798-dik esztendőig viselte, 
a mellyben 43 esztendei terhes szolgalatja után nyugodalomba té
tetett. Még azután R. Sz. B. lovas nemessé, és a Cs. K. szép mes
terségek Akadémiájának becsületből való Tagjává is lett. 

Ezen gyenge színekkel festett rajzolatból lehet látni, ki és m[ 
volt Kempelen, úgy tekintvén őtet mint státus tisztviselőjét. Az bizo
nyos, hogy a Királynak és a hazának tett hasznos szolgalatjai által 
örökös hírt nevet szerzett magának. De még nagyobb hírt, nevet 
és halhatatlanságot szerzett ő magának, a mesterségekben bámu
lást okozó és csudálkozásra méltó jártassága és mély belátásai s 
éles elméje által, a mellyröl őtet a késő világ is szüntelen dicsé
rettel és csudálkozással fogja emlegetni. Méltó lészen bővebben 
megemlegetni, és elmélkedve megvizsgálni, miket talált ki és fe
dett fel az ő nagy eszével a mesterségekben. Már feljebb meg-
jegyzettük, hogy Kempelennek természeti hajlandósága volt aphysi-
kai és mathematica tudományokra, a mellyeknek tanulásában és az 
azokban előforduló gyönyörű mágika tüneményeknek vizsgálásá-
ban fáradhatatlan szorgalmatossággal töltötte el többnyire üres 
idejét, egész életének végső határáig. Ennek a rendkivül való em
bernek, a mechanika mesterségekben fenmaradt emlékoszlopi azt 
mutatják, hogy ő azoknak készítése körül csak hidegvérrel ácsor
gott és mindég újabb találmányok után vizsgálódott. Nagy elra
gadtatással vagy enthuzíásmussal igyekezett a mechanikában sok 
tárgyakat megvilágosítani, a mellyek felől igaz is az, hogy lehet 
eleget gondolkozni és elmélkedni. Sok elmés, mesterséges projek
tumait valóságosított vagy realizált is, minthogy arra esze, kedve 
eszközei, s költsége is volt. Kempelen szemlélődött vagy spekulált 
és valóban meg is mutatta azt, minő csudálatos dolgokat vihet 
véghez az emberi nagy elme, ha fáradhatatlan szorgalmatossággal 
hozzá lát valamihez. 

Előállott & Sakkjátszójával és a mechanikusok s mathematiku-
sok czéhei egész Németországban, Franczia-, Olasz- és Angolorszá. 
gokban fellázadtak. —• Csudálkoztak, bámultak, és nem akarták 
hinni az elterjedt hírnek igazságát, a mellyet a fáma csattogó szár
nyakkal mindenfelé szélyel elkirepített ezen mesterséges és csudá
latos ujj találmány felől, a melly az élő-eszközökkel felruháztatott 
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élő és mozgó teremtésekkel az élet erejének kimutatásában, úgy 
tetszett, mintha versengeni vagy őket még felül is múlni akarná. 
„Egy fából készült figura játszón sakkot" így szólott a találós 
nagy elméjű Kempelen és imé, az azonnal sakkot játszott. Ez vak
merő és hallatlan dolog volt a mechanika spherájában! De Kempe-
lennek vizsgálódó elméje mindaddig meg nem nyugodott, mig 
automátját vagy remekjét tökéletesen el nem készítette. 

De ugyan mi vitte őtet legelőször arra a gondolatra ? Kempe
len 1769-ben, mikor már Posonyban lakott, császári dologban 
egyszer Bécsbe ment, ottan a Residencziába elhivták, hogy, miot 
esméretes barátja a mechanika találmányoknak, lássa és nézze ő 
is Pelletiernek, egy Francziának, mathematica mutatványait, a me
lyeket az, az Ozanam1 és Gyöt' Recreations mathematiques nevű mun
káikból, mutogatott. Ezekben a gyönyörű és csudálatos mutatvá
nyokban a mágneskő volt a munkálkodó erő. 

Ezzel az alkalmatossággal szelid nyájasságú Császárné Kern-
pelent együtt beszélgetésre méltóztatta, a melyben a csudálatos, 
érthetetlen, megfoghatatlan mutatványokat vi'sgálták és fontol
gatták. Kempelen, a ki gőgös Francziának csudálatos mutatvá
nyait jól értette, így felelt a Császárnénak: hogy ha csak arra kell 
ő még mesterségesebb makhinát készit, a mely az előadott mutat
ványoknál csudálatossab dolgokat fog mutatni. A komoly Udvari 
Tanácsost csak nem kinevették, azt vélték gúnyolódik és dicsek
szik, és azt hitték felőle, hogy ha a dolog valóságra kélne, ő az 
említett masina készítésével felsülne, és a puszta üres hangoknál s 
dicsekedő szavainál vagy is Ígéreteinél maradna. Hanem Mária 
Therézia ő Felsége azt kívánván tőle, hogy mutassa meg tehát 
tapasztalható- és kézzelfoghatóképen mechanikai tálentomát, Kem
pelen is ezt a. kegyelmes felkívánást parancsolat gyanánt vette, 
Posonyba haza visszatért és tüstént hozzá is fogott az igért masina 
készitéséhez. Hat holnapok alatt készen volt a sakkmasina! 

Ez a masina negyedfél láb hosszúságú, két láb szélességű^ 
és harmadfél láb magasságú Kasznyi volt, olyan formájú mint 
egy író-asztal, négy mozgó x) lábakon állott, a mellyeken ide 
s oda lehetett az egész masinát tologatni. E masina megett egy 
faszéken ült egy férjfi fafigura, vagy férjfi fakép, török köntösbe 

*) Karikán görgő. L, 
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öltözködve, közép termetű, a melly a jobb kezével a kasz-
nyira könyökölt, a bal kezében pedig egy hosszú szárú török do
hányzó pipát tartott, olyan positúrában, mintha éppen abban a 
szempillantásban vette volna ki a szájából. A sakktábla a kasz^ 
nyira volt lesrófolva, és azon a fafigura vagy fakép a szemeit min
dég rajta tartotta. Mikor a játék elkezdődött, olyankor a Török 
Basától mindég elvették a hosszú szárú pipáját, mert a bal kezével 
jádszoit. Legelői mindég ö ment, vagy a játékot mindég ő kez
dette. Míg a játék tartott, az alatt a jádszó társának minden mene
telekor egyet szokott bakkantani vagy billenteni a fejével, és kö
röskörül hordozta vigyázó szemeit a sakktáblán. Mikor sakk a 
királynénak volt, akkor mindég kettőt szokott billenteni a fejével; 
mikor sakk a királynak volt, akkor mindég hármat szokott a fejé
vel billenteni. Ha pedig a jádszó társa, vele kötelődszködni akar
ván, hamissan ment, vagy őtet mesterségében próbálni akarta, 
ollyankor boszonkodva és haragosan rázta a fejét, miért hogy kö
tekedik vele. Valamennyiszer ez a néma játékos egyet ment, mind 
annyiszor lehetett a masinában belől hallani a kerekeknek, csigák
nak, rúgótollaknak és görgőknek zúgását, a melly az asztali óra 
lefolyásához hasonlított. Ennek a mesterséges eszköznek tálalója 
az egész játék alatt egyebet nem csinált, hanem minden 10. vagy 
12. menetel vagy húzás után, a mozgó karnak tollait felhúzta, és 
ollykor ollykor egy ládikóba kukucsált, a melly a játékostól egy
néhány lépésnyire egy asztalon volt, és azzal szoros egybeköttetés-
ben lévén, annak mintegy lelke volt: de ezen ládácskának a masi
nával való szoros egybeköttetését a bámulva csudálkozók sem meg 
nem foghatták, sem ki nem magyarázhatták. 

E csudállatos Musulmannak híre elfutott nagy hirtelenséggel 
a Császári Főlakóvárosba, és Kempelen felkivántatott, hogy ott 
jelenjen meg. 0 megjelent, és mint szavának megfelelő férjfiú, mind 
azokon győzedelmeskedett, valakik az ő nagy elméjének élessége 
felől kételkedtek; minekutánna az ö fafigurája vagy fakép embere 
a Felséges Császárnénak jelenlétében, felséges famíliájának, Csá
szári és külső minisztereknek, sok nagy tudósoknak és mester
embereknek szemeik láttára, magát a mesterségében igen jelesen 
produkálta. Kempelennek, a mekhánikában illy győzedelmi pompá
val feltalált mesterséges remekjének látására és bámulására Euró
pának minden tartományaiból felette igen nagy sok nézők össze" 
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csődültök Bécsbe; a nagy mesterek is bámulták az ő remekjét, és 
annak készítése módját meg nem foghatták elegendőképen; leg
többen a mágnesi erő hathatósságának tulajdonították annak fun-
damentomos okát. Sokan pedig azt is hitték (az akkori időben nem 
újság volt az illyen forma vélekedés), hogy valamelly rósz lélekkel 
határos, minekutánna tulajdon magok szemeivel látták, hogy a 
masinában semmi emberi teremtés nincsen, nem lehet, és nem lak
hat. Semmi nem volt olly homályos, kimagyarázhatatlan és meg
foghatatlan a mathemátikusok és mekhánikus mesteremberek előtt, 
mint az, hogy a jádszó Török a karját szabadon ide s tova moz
gathatta : és valóban, abban is állott a masinának legnagyobb ér
deme és mestersége. Ennek a sakkjáték titkainak felfedezésével 
foglalatoskodtak és törték a fejeket világ szerte mindenfelé a 
mekhánikusok; az újjság levelek és zsurnálok is tele és tömve vol
tak az arról írt hamis és igaz hírekkel, míg nem a tudÓ3 Windisch, 
Kempelennek belső barátja, elébb 1773-ban, azután 1783-ban arról 
a legigazabb és leghelyesebb tudósítást ki nem hirdette, illyen 
czímü írásában : Briefe éber den Schachspieler des Herrn von Kem-
pelen — Kempelen úr sakk játékosár ól írt levelek. 

Kempelennek mint elmés mekhánikusnak igen nagy híre lett, 
úgy hogy néki párja a maga nemében nem találtatott. Ugy látszik, 
hogy a kultúrának géniusa lobogó szövétneket gyújtott ennek a 
nevezetes férjfiúnak számára, hogy számos hazafi társai felett a 
homályból és setétségböl felrepülhessen egy ollyan nemzetnek kö
zepette, a melly felől a külső országiak azt hitték, liogy bárdolat
lan, durva, és a mesterségek iránt nincs semmi vonszódása. Most 
már felnyílt figyelmetes szemekkel nézték a magyar nemzetet, és 
kedvezőbben, és emberi szeretettel Ítéltek annak a mesterségre 
való hajlandóságáról s alkalmatosságáról., minekutánna megtud
ták, hogy Kempelen, az a nagy mester, magyar törzsökből szárma
zott. Számtalan sokan azt kívánták tőle, hogy bámulásra méltó 
sakkjátszóját idegen országokban is mutogatná; hanem a szelíd 
emberségű Kempelen megelégedett azzal, hogy Bécsben az által 
kedvet talált, és becsűletet s köszönetet érdemlett. Posonyba vissza 
térvén, és a masinája a szélyel szedegetés, ide s oda hurczolás által 
megrongáltatván, még csak annyi fáradságot sem fordított arra, 
hogy a megromladozott masinát helyre hozta s össze rakta volna. 
O csak azért készítette a masináját, hogy szavát megtartsa, igére-
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tét bétellyesítse, és a gőgös, dicsekedő, és szélkergető Francziának 
megmutassa, hogy a magyar is tud valamit. 

Azonban történt, hogy az orosz birodalomból nagy uraságok 
érkeztek Bécsbe, a kiket Il-dik jó'sef Császár szívesen akart látni 
és gyönyörűségesen mulattatni. Eszébe jutott a híres Kempelen és a 
masinája. Tüstént izentek néki, hogy Bécsbe haladék nélkül rán
duljon fel. Öt hét alatt helyre állott a masina, és a Török Basa 
az gálájában megjelent a Petersburgból érkezett Császári vendé
gek előtt, a kik sem szavakat, sem kifejezéseket nem találhattak, 
a csudállatos sakkjátékosnak dicséretére, magasztalására, és soha 
bé nem tudtak telni annak bámulásával és szemlélésével. Most már 
közönségesen nem csak óhajtották, hanem kívánták is azt, a melly-
ben Jó'sef Császár is megegyezett, hogy Kempelen, csudállatos 
sakkjádszó Basájával a külső országiakat is gyönyörködtesse és 
mulattassa. Ekkor erőtlen és beteges lévén, a nagy emberek kéré
sének eleget nem tehetett, hanem két esztendő múlva meggyógyul
ván, és arra Il-dik Jó'sef Császártól is engedelmet nyervén, csak
ugyan reá adta magát. Hanem még ekkor is maga személyesen 
nem akart elmenni a Sakkjátszó Basával, és csak úgy gondolko
zott, hogy egy más idegenre bízza, megtanítván azt elébb a mes
terséges fogásokra: de, majd ismét meggondolván azt, hogy az 
útban a masinának baja eshet, valamelly része elromolhat, öszve 
törhet, a mellynek helyre hozására szükségesképen magának a 
készítőnek jelen kell lenni, úgy osztán maga személy szerint el
ment a Basával vándorlani. Legelébb is az ő lelketlen fakép úti
társával, a Török Basával, Grermánia főbb és népesebb városait 
járta bé, annakutánna Petersburgba, Parisba és Londonba ment, 
Ebben az utolsó városban, azt mondják, hogy egy nagy mekháni-
knsnak felfedezte volna mesterséges remekjének titkait. A Kempe
len halála után ez a sakkmasina Málzel nevű híres mekhánikus-
nak a kezébe került, a ki azt megvette. — Milyen nagy volt ennek 
a remeknek a híre, abból is megtetszik, hogy azt a volt Franczia 
császár Napóleon is látni kívánta, mikor ő 1809-ben Bécsben volt. 
Az ő kívánságára a sakkmasina a Schönbrunnba vitetett. Napóleon 
bámulva csudálta azt a mesterséges remeket, egy pártit játszott 
rajta, de látván, hogy a Basát semmiképen meg nem nyerheti, 
öszve hányta, vetette és hajtotta mérgibe, a mint szokott máskor 
is, midőn a Generálisaival sakkot jádszott és vesztett, cselekedni. 
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Kempelen utazásaiból, a mellyek által még nagyobb tökélle-
tességre ment, nevekedett és öregbedett mekhánika esmérete és 
tudománya, Magyar Országra vissza tért, és ismét más mesterséges 
remekeken dolgozott, a mellyek által nevét a késő maradék előtt hal
hatatlanná tette. Es mi csudát szerzett az ő nagy elméje ? Kempelen 
az emberi beszéllö eszközöknek mekhánismusát, szerkesztetését 
vi'sgálgatta, és sok fejtörés után úgy készült el az ő beszéllö masi
nája. Minő bátor s vakmerő gondolat, ismét, a mekhánikának me
zejében ! és minő erős rugó toll a tudósoknak az elmélkedésre, a 
kik bizonyos és fundamentomos theoriáját akarják az emberi be
széllö nyelvnek készíteni vagy előadni. Kempelen egy beszéllö ma
sina készíthetésének tehetségéről tökéletesen meg volt győződve. 
Az ő általa készült beszéllö masina, a mellynek tökéletességének 
ugyan még igen sok híjjá volt, egy négyszögletű sok lyukú kasz-
nyiból állott, a mellyekbe a feltaláló a kezeit bedugta, és úgy bizo
nyos rúgó tollakat s csengőket megnyomván a szükséges fordulá
sokat elrendelte, a mellyek a tagokra vagy ízekre szakadt vagy 
oszlott hangoknak vagy szavaknak szerzésére szükségesek voltak 
(ad productionem sonorum articulatorum). A szavakat meglehető
sen és értelmesen kimondta, és a hangok hasonlítottak egy hat 
esztendős gyermek hangjaihoz: csak az R betűt ejtette selypen. 
Ennek a masinának szerkesztetése és az az által előállott szóllás 
igen igen mesterséges volt! 

Az említett mesterséges munkáknak készítésén és szerkesz-
tetésén kívül, igyekezett Kempelen még az Anglus tüz- vagy gőz-
masinát is megjobbítani és tökélletesíteni, mely már a mi időnk
ben Angliában igen nagy tökéletességre ment. Szerencsések vol" 
tak az ő próbatételei, jóllehet az is igaz, hogy néki azok igen sok 
pénzébe és költségébe kerültek. A magyarországi vízcsatorna vagy 
kanális készítésekor ő azoknak igen sok hasznokat vette 1). A Kem
pelen nagy elméjének látható dicséretes nyomait lehet szemlélni 
még ma is Schönbrunnban, a Cs. mulató kastélyban, holott a víz
rohanásnál mesterséges nagy talentumainak romolhatatlan oszlopo
kat emelt2). 

*) Jó'sef Császár neki ezen gépekre 1789-ban 12 esztendeig tartó privilé
giumot adott. L. 

2) Az ö munkája Schönbrunnban azon szép vízmű, a inellynél, a hegyről 
jövő víz nyomása által, egy vízszintesen köröskörül futó cylinderrel, a cascadá-
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A Kempelen elméje soha sem nyugodt a munkátlanságnak 
valamely nyugvó pontján. Nem csak a mekhánikában volt ő egyet
lenegy a maga nemében, hanem úgy is mint Szerző vagy író és 
Költő vagy Poéta a) nagyon megkülömböztette magát. A rajzolás
ban is nagy mester volt, és ifjúságában Neápolyban múlatván, a 
régi mesterséges remekmíveknek meglátására az elragadtatásáig 
belé szeretett abba 2). Nem volt idióta vagy babonás. A nyelvek 
tanulásához is idején hozzá fogott és nyólcz nyelveken beszélt, t. i. 
Magyarul, Németül, Tótul, Oláhúl, Deákul, Francziáúl, Anglusúl 
és Olaszul. 

A Kempelen élete példás és tiszta erkölcsi élet volt, és em
bereket szerető jó szivének indulatjaiból származott nemes csele
kedetekkel teljes. Kiváltképenvaló két nevezetes tulajdonsága 
voltak az ő szelid lelkének és nemes szívének, t. i. az emberség és 
a maga haszna megtagadása, mellyekre nézve csoportosan jártak e 
nagy mester bámulására és tanúságos nyájas beszélgetéseinek 
hallgatására, — olly két tulajdonságok, a mellyeket ritkán lehet a 
nagy mesteremberekben együtt feltalálni. Micsoda szenyvedhe-
tetlen nagy lármát indított volna más ember, ha ollyan dicséretes 
nagy elmével birt volna mint ő., és minő harsogó trombitaszóval 
hirdette volna ki mesterséges csuda találmányát a világ piaczán! 
Kempelen az ő remekjének, mellynek mássát senki sem készíthette, 
szélesen kiterjedt híre és dicsérete mellett is egész csendesség-
gel, szelídséggel és alázatossággal viselte magát. Tudjuk a nagy 

ról leesett vízzel egyenlő vízmennyiség ismét fölemeltetik. Fölötte elmés sajtót 
is construált vakok használatára, melly által a vak Paradies kisasszonyt képessé 
tette, gondolatait sajátkezüleg nyomtatni domború betűkben. L. 

x) Irt két drámai munkát, u. m. : „Perseus und Andromeda" czímü drámát, 
mely a cs. k. udv. színházban tetszéssel adatott (Zimmermann szerzetté zenéjét), 
és „Die wohlthatige Unbekannte" czímíit; azonkívül számos közzé nem tett kisebb 
költeményt. Fó'müvót már a bevezetésben emlegettük. L. 

2) Szép ügyessége volt a karczmüvészetben (Radirkunst), miről a követ
kező két lap tanúskodik : „Eine Landschaft mit Figuren zu Fuss und zu Pferd. 
C. Brand rof. inv. et del. W(olfgangus) de K(empelen) sculp. 1776 (magass. 5 h. 
10 1., széless. 8 h. 3. 1.) ;" — „Ansicht des Schlosses Scharfenberg bei Dresden" 
(Ehrlich szerint). — Unger még kevés idővel elhunyta előtt találta őt szemüveg 
nélkül az árvésővel Gombai nyátilakának látképén dolgozgatva. Ezen talentu
mának köszönte a képzőművészetek cs. k. akadémiájánál a dísztagi diplomát. 

Lt 
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mesterek felől, melly ritkán elégszenek azok meg a nemes ke
vélységgel, és melly gyakran elvetemednek a legzabolátlanabb 
gőgösségre, és melly iszonyú nagy lármát szoktak csinálni 
találmányaikkal a széles világnak tágas piaciam. Kernjeién ezt 
nem cselekedte, ő a maga tudományával és mesterséges re
mekjével legkissebb lármát sem csinált. O az ő sakkmasinájá
val is, — a mellyet pedig, mint rumeket, mindenek csudálva bá
multak, és felőle meg is vallották, hogy az a mechanikában egy 
non plus ultra vagy nem mégy tovább, — keveset gondolt, fel se 
vette, és a felől ha szóllott is valami keveset, csak mint gyermeki 
játékot és mechanikai csekély tréfát úgy említette, mosolyogván 
és édesdeden nevetvén, hogy mások azt bámulják. Az ő sakkjáté
kosának számtalan sokaságú bámulói előtt, a nélkül hogy az ér
demlett dicsőség helyett a gyalázattól félt volna, megvallotta ö 
világosan,' hogy az, a mi abban a masinában életnek és mozgó 
erőnek tetszik, nem egyébb hanem csak ámítás vagy követés, 
de ollyan követés vagy ámitás, a mely az emberi találós éles 
elmének dicsőségére válik, és a mozgásnak olyan új módját 
foglalta magában, hogy azt emberi szem magától fel nem fedez
hette. A mi nagy mesterünk, a maga haszna megtagadásával, 
még csak esze ágában sem tartotta azt, hogy az ő remek munkáját 
bámuló nép sokaságától — a pénznek szerelmétől elfoglalt szív
vel — kincset akart s igyekezett volna rakásra gyűjteni. Néki 
nemes karaktere volt, a mely a remek mív készítőjének becsit és 
érdemeit kétszeresen kisugároztatja és tündöklőbb fényességben 
ragyogtatja. 

Megelégedő csendes szívvel és nyugodt lelki esmérettel töl
tötte el életének napjait ez a mekhánikának 71 esztendős öreg 
nagy mestere, az ő széles e világon meszére elkiterjedt nagy híré
nek nevének zöldellő borostyán koszorúkkal ékeskedő ősz fejé
vel, míg nem azt 1804-ben Márczius 26-kán az örök nyugo
dalomra lehajtván, egy más boldogabb mekhanika világba által 
költözött. A mesterségek becsülöi és értői tisztelték és méltán is 
szerették őtet; arany láng írásba foglalt ilyen szók „non omnis 
moriar" ékesítik e halhatatlannak koporsó kövét. 
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Kempelennek ezen, a „Nemzeti Plutarkus"-ban foglalt élet
rajza több tekintetekben kiegészítéseket követel. Az angol gőz
gépet, a schönbrunni vizműt, a vakok használatára készült sajtót, 
a költészeti és rajzmüvészeti kísérleteket illetőleg, melyeknek ha
tása kisebb körre és időre terjedett, a szöveg alá rakhattunk rö
vid toldó jegyzeteket. Terjedelmesebb kiegészítéseket kivan az, 
a mit imént közlött életrajzunk a sakktörökről mond. Ámbár 
ugyanis ezen életrajzunk — mint Kempelennek valamennyi eddigi 
életrajzai — ezen ingeniosus mechanikai müvei legkiválóbban fog
lalkozik, mindazonáltal az abban erről mondottak már azért is elég
telenek, minthogy a sakktörök története ezen életrajz megiratása 
után is játszik még évtizedeken által két continensen. A sakkauto-
mátot t. i. első fölléptétől fogva egy félszázadnál tovább látjuk Euró
pában és Amerikában általános feltűnést és bámulatot gerjeszteni. 

Egyik legbeszédesebb tanúja ezen feltűnésnek és bámulatnak 
azon nagyszámú irodalom, mely a sakkautomát nyomában Európa 
és Amerika valamennyi mívelt tájain és nyelvein sarjadott fel. 
Ezért talán nem lesz érdektelen itt ezen irodalomnak egynehány 
termékét czímszerint összeállítani. Azok czélszerűn három osz
tályba sorozhatok: 

A. Különös munkák. Account of inanimate reason. (London. 
1784.) — Ebért (J. J.), Nachrichten von der berühmten Schach-
spiel- und Sprachmaschine des Herrn von Kempelen. (Leipzig. 
1785.) — Hindenburg (K. F.) ; Ueber den Schachspieler des Herrn 
von Kempelen. (Xeipzig. 1784.) — Hunnemann (W.), Á selection 
of fifty :games from those played by the automaton Chessplayer . . . 
in London. (London. 1820.) •— Observations on the automaton 
Chess-Player . . . by an Oxford Graduate. (London. 1819.) — 
Ostertag (P. Ph.), Etwas über den Kempelen'schen Schachspieler. 
(Frankfurt a/M. 1783.) — Racknitz (J. Fr. Freih. zu), Ueber den 
Schachspieler des Herrn von Kempelen. (Leipzig u. Dresden. 1789.) 
— II Secreto del famoso automata che giuocava a' Scacchi. (Firenze. 
1841.) — Taruffi (G. A.), Lettre sur un automate qui joue aux 
échecs. (Pressbourg & Vienne. 1770.) — Ugyanaz, Lettera sopra il 
famoso automa o Griuocatore di Scacchi de Kempelen. (Roma. 1786.) 
— Thicknesse (Phil.), The speaking figure and the automaton chess
player exposed and detected. (London. 1785.) — Willis (Róbert), 
An attempt to analyse the automaton chess-player of Mr. de Kem-

22* 
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pelen. (London. 1821.) — Ugyanaz, amerikai kiadásban. (Boston. 
1826.) — Windisch (K. G. von), Briefe über den Schachspieler des 
Herrn von Kempelen. (Pressburg. 1783.) — Ugyanaz, Hrsg. von 
Chr. von Meckel. (Basel. 1783.) — Ugyanaz, franczia fordításban: 
„Lettres . . . sur le joueur d'échecs de M. de Kempelen . . . traduc
tion libre de l'allemand par Chr. de Meckel." (Básle. 1783. Paris. 
1783.) — Ugyanaz, angol fordításban: „Letters on the automaton 
chess-player of Mr. de Kempelen. Translated from the German . . . 
(London. 1819.) — Ugyanaz, hollandiai kiadásban. (Amster
dam. 1784.) 

B. Folyóiratokban megjelent fontosabb dolgozatok: K. k. privil. 
Anzeigen aus sämmtlichen k. k. Erbländern. (Wien. 1773.) III. 
Jahrgang. K. G. von Windisch-tol. —• PosseWs Wissenschaftliches 
Magazin. (Kehl. 1785.) F . L. Böckmann-tól. — Bibliothéque uni
verselle. (Geneve.) 1819. Tom. V.: „Observations sur l'automate 
joueur des Echecs qu'on montre actuellement áLondres." — Reper
tory of arts and manufactures. (London. 1819. April.) — Le Pala-
rnéde (Paris.) 1836. I. M. de Tournay-tól; 1839. IV. — Magasin 
pittoresque (Paris) 1834. J. Fr. Mouret-tóh — Magazin für die Lite
ratur des Auslandes. 1836. „Geschichte der Schachmaschine nach 
französischen Darstellungen." — Bibliothek der neuesten Welt
kunde von H. Malten. (Aarau. 1836.): „Leben, Thaten und Aben-
theuer des schachspielenden Automaten." — Southern Literary 
Messenger (Richmond, 1836.) IL : „Maelzels Chess-Player" by 
Edgar Allan Poe (E. A. Poe „Collected works" New-York. IV. 
Vol.-ban is). — The Saturday Magazine. (London.) 1841. „The 
automaton chess-player" by Charles Tomlinson. — Fräsers Maga
zine. (London.) 1839: „History of the chess automaton" by George 
Walker. — The Book of the First American Chess-Congress. (New-
York. 1859.) pag. 420—484.: „The History of the automaton 
Chess-Player in America" by George Allen. — Morgenblatt für 
gebildete Stände. (Stuttgart. 1819.) „Die in London restaurirte 
von Kempelen'sche Schachmaschine." — Blätter aus der Gegen
wart. Herausgegeben von Dr. A. Diezmann. IX. Jahrgang. (Leip
zig. 1838.): „Enthüllung des Geheimnisses des schachspielenden 
Automaten des Baron von Kempelen." — Der Sammler. Wien. 
1837.) „Leben und Abenteuer eines schachspielenden Auto
maten." — stb. 



KEMPE1.EN ÉS A NYELVTUDOMÁNY. 3 4 1 

C. A sakkgép folytán irt vígjátékok: Beck (Heinrich), Die 
Schachmaschine. Lustspiel in 4 Aufzügen. (Leipzig. 1797. — Ber
lin. 1798. — Wien. 1826.) — Ugyanaz, Hollandiai fordításban: 
De Schaakmaschine; Blyspiel, vry gevolgd naar het Hoogduitsch 
van Heinrich Beck, door C. Sauer. (Haag. 1803.) 

Könnyű dolog volna ezen irodalmi lajstromot még szaporí
tani. A sakkautomát által okozott feltűnés bizonyítékául azonban 
ennyinek megemlítése elég. Ezen irodalmi termékek csak egynéhá
nyának megtekintése után is képesek vagyunk, részint fent köz
lött életrajzunk adataitól eltérő, részint azokat kiegészítő érdekes 
részleteket közölni mind az autómat productióinak teljes képéhez, 
mind távol földeken és hosszú időkön átjátszó „élete, tettei és ka
landjai" teljes történetéhez. 

A törököltönyös emberalak, a sakktáblás „kasznyi", mely 
előtt az ült, az asztalka, melyen a rejtélyes ládácska állott, a 
productió alatt korláttal voltak bekerítve. A néző közönség, sőt 
maga a töröknek sakkjátszó ellenfele is, a korláton kivül foglaltak 
helyet. A nézők közt szokott maga a feltaláló is állani, kivévén 
midőn időről időre a gépet felhúzta vagy az említett ládácskába 
nézett. Ezen ládácskának a géppel semminemű összeköttetése nem 
volt észrevehető. A korláton belül állandóan Kempelennek egy 
segéde tartózkodott a „kasznyi" mellett és igen pontosan kisérte 
szemmel a játékot. A segéd a gépet soha sem érintette, de észreve
hető jelek által közlekedett a feltalálóval. 

A sakkautomát rendesen a legügyesebb sakkjátékosokkal 
játszott s ezeket is a legtöbb esetekben megnyerte. A sakkpárti 
bevégezte után a sakktörök az úgynevezett „lovasugrás" (Rössel-
sprung) mestermutatványát producálta. Ez abban áll, hogy egyet
len egy lovasfigura, az egyébiránt üres sakktáblának bármelyik — 
a nézők valamelyikétől önkény szerint megjelelt — mezejétől ki
indulva, ugrásaival a tábla valamennyi mezőit járja be, de úgy, 
hogy azoknak egyikére sem kerül egyszernél többször. Ezután a 
nézők bármelyike tetszése szerint intézhetett bármely kérdést a 
törökhöz, s a török egy elébe állított, az alphabetumot tartalmazó 
táblán az ujjával egymásután azon betűket jelölte meg, a me
lyek együttvéve ügyes feleletet képeztek a tett kérdésre. 

Ezen mestermutatványok mindegyikének természete minden 
gondolkodó embernek egymagában is bizonyíthatta azonnal azt, 
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hogy a gépezet felhuzatása és hallható járása, a rejtélyes ládácskába 
való tekintgetés stb. egyedül a nézők figyelmének tévútra vezetését 
czélzó altatás, szemfényvesztés volt, és hogy a játszó török mozgé
kony fejére és karjára okvetetlenül elrejtett önkényes behatás 
történik. Ezen láthatatlan mozgató erőnek kitalálására mindennemű 
hypothesisek állíttattak fel. Azon hypothesis, miszerint Kempe
len vagy segéde rejtett mágnes ereje által eszközlik a figura fej
és karmozdulatait, a tünemények pontosabb megfigyelése és össze
vetése által csakhamar lehetetlennek bizonyult. Legtermészete
sebbnek látszott, a figura belsejébe zárt kicsiny termetű ember 
közvetlen behatásának fölvétele. De ennek sem lehetett egyhamar 
és egykönnyen csak a lehetőségét is valószínűvé tenni. E nézetet 
ugyan erősíteni látszott azon körülmény, hogy a játék alatt és 
után a figura belseje a nézőknek soha sem mutattatott meg. De a 
játék kezdete előtt Kempelen minden nézővel, a ki óhajtotta, a 
legkisebb részletekig szemléltette meg, nem csak a játék alatt is 
nyitva álló „kasznyi"nak, hanem a „figurá"nakis a belsejét. Ez pe
dig — úgy mint amaz — csigákkal, kerekekkel, emeltyűkkel, hen
gerekkel, rúgótollakkal stb. mesterségesen egymásba vágó mecha-
nismus által oly ügyesen volt betöltve, hogy a leggyanakvóbb 
néző is vélt önnön szemeivel győződni meg először is arról, misze
rint ezen mechanismus mellett a legkisebb emberi alak sem ta
lálna a figurában tért, másodszor pedig arról, hogy a gépmü járá
sának, mely a játék alatt hallható volt, lehetetlenné kellene válnia, 
ha a mester vagy annak segéde a szorosan összefüggő mechanis
mus alkatrészeinek a figurából való részszerinti eltávolítása vagy 
azon belül való máskénti elhelyezése által akarna a belerejtendő 
személy számára a szükséges tért előteremteni. 

Nem csoda tehát, hogy a tanultak is bámultak, a* tanulatla
nok részint ördögi behatásról képzelegtek, és hogy mindaketten 
tömegesen tódultak mindenünnen a török basa csodájának látá
sára, midőn az Bécsben 1769. (vagy 1770.) először producálta ma
gát. Kempelen egy ideig jókedvűen alkalmazkodott a szerephez, 
melyet önként vett vala vállaira, de utóvégre, midőn a törököt 
nézni vágyó kíváncsiaktól éjjel-nappal nem volt nyugta, megso-
kallván a dolgot, elhatározta, hogy nyugtát megint visszaszerzi 
magának. Egy szép reggelen csak az a hír lepte meg a bámuló 
világot, hogy az autómat tönkre ment, hogy kerekei eltörtek és 
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hogy többé nem képes játszani. így Kempelen szabaddá és sakkozó 
törökje el lett feledve. 

Egynéhány évvel későbben azonban — midőn, Pál oroszor
szági nagyfejedelem gróíNord neve alatt nejestül Bécset meglátogat
ván, József császár Kempelent fölkérte, hogy mulattassa magas vendé
geit sakkfigurájával, — Kempelen az állítólag összetört gépet ismét 
helyreállította. A fényes siker, a mindenfelől ömlő felszólítások, 
de, úgy látszik, főként a vágy is, a sakkgéppel együtt, azóta elké
szült beszélő gépét is producálhatni a külföld tudósai előtt, és talán 
ennek tökéletesbítésére vezető tapasztalatokat tehetni, elhatározta-
ták vele, hogy — élve a császár engedelmével — török basájával 
Európa míveltebb országait beutazza, a mi egy-két évvel ezután 
csakugyan meg is történt. 

1783-ban Parisban találjuk őt, utóbb Londonban. Megláto
gatta a német szövetség és vele szomszéd tartományok nevezete
sebb városait. Az eredmény nem hagyott semmi kivánni valót; a 
merre csak járt-kelt, tetszéssel és csudálkozással fogadták. Nagy 
Fridrik, szenvedélyes sakkjátékos, a ki Voltaire-Ysl levelezés utján 
sakkozott, Berlinbe hítta Kempelent. A sakktörök szerencsésen 
megverte a burkus királyt, kinek bámulata ezen vereség foly
tán csak még fokozódott. Végre nagy summát kinált, hogy a 
titkot megtudja. A fátyol lehullt, a király ki volt ábrándítva, de 
sokkal okosabb, semhogy mutassa, hogy mystificáltatott. Mint né
melyek beszélik, a sakktörök ekkor Berlinben maradt s a királyi 
palota valamelyik félrefekvö zugába állíttatott, hol közel harmincz 
esztendeig pihent; amidőn Napóleon Berlinbejött, Kempelen figurá
járól megemlékezett; ekkor a figura a lomtárból elöhúzatott, karba 
helyeztetett, s a császárt, az akkor még legyőzhetetlent, legyőzte. 
Hitelesebb azonban a mi feljebb közlött biographiánk előadása, 
mely szerint a sakk török Napóleont Schönbrunnban győzte le. 
Kempelen barátja, Unger J. Károly, a fentemlített biographiai noti-
zákban, melyeket hét nappal Kempelen halála után (1804. april 
2-án) erről a Schediusíéle „Zeitscbrift von und für Ungern"-ben 
közöl, azt mondja: „Jelenleg a fia, Kempelen Károly, cs. k. udv. 
fogalmazó, a sakkgép tulajdonosa, s valószínűleg el fogja azt adni, 
hogy ezen csudálatraméltó mechámcus játékszert, a mint a boldo
gult azt nevezte, a közönség mulattatásának, mint egyedüli rendel
tetésének, szentelje." A legtöbbek előadása szerint, Kempelen fia 



344 LINDNER ERNŐ. 

atyjának halála után Londonba adta el a sakkozó-gépet, hol azt 
Málzel L., híres bécsi mechanikus, vette meg. Melyik évben történt 
ezen eladás ? és Napóleont még Kempelen fiának vagy már Málzel-
nek felügyelete alatt győzte-e le Schönbrunnban a sakktörök ? sehol 
sem mondatik. Azonban már Málzel birtokában volt a sakkgép 
midőn Beauharnais Jenő, szenvedélyes sakkjátékos, a törököt Mün
chenbe idézte. A török itt is igazolta régi hírét. A legyőzött Beau-
harnais annyira elbámult, hogy 30,000 frankot kínált Málzelnek a 
figuráért és a titokért. Megkapta mind a kettőt, s kiábrándíttatott 
mint II. Fridrik. 1812-ben a Villa Buonaparteban Milanóban lehete 
a sakktörököt látni. Utóbb Beauharnais az automátot megint Mál
zel mechanikusnak, mint mondják, a 30,000 franktól járó kamatok 
fizetése mellett, engedte utaztatás végett által. Málzel azzal most 
Parisba ment, 1819-ben pedig Londonba, hol Willis Róbert, híres 
physikus, első mutatta be figurák és rajzok által, hogy az appa
rátusban ember lehet elrejtve. A következő évben az autómat 
Amerikába vitetett, hol időközben whistezni is tanult vala. így 
maradt az 15 esztendeig Málzel birtokában. További sorsa nem tu-
datik. Csak 1838-ban emelte „Le Palaméde. Revue mensuelle des 
échecs. tom. I. Nr. 3.a-ban föl M. Tournay a titok leplét, s közlötte, 
hogy a masinában ember volt elrejtve. A Kempelen által használt 
személyek nem tudatnak. Málzel Parisban először bizonyos Bon-
cour-tj aztán az „Encyclopaedie des e'checs" szerzőjét és végre bizo
nyos Mouret-t nyert vala meg e czélra. Angolországban bizonyos 
Lewis dirigálta az automátot, ezután pedig Mühlhausen, máskép 
Schlumberger, nevű elsaszi ember, ki Málzelt Amerikába kisérte, s ott 
három hónappal a híres mechanikus előtt halt meg. A félszázadon 
túl általános bámulatot gerjesztett sakkgép akkor is, midőn végtére 
az oly gondosan őrzött titok napvilágra volt hozva, még mindég és 
méltán bámultatott szellemdús, szerfelett elmés combinátiojáért. 

A mechanikus szerkezet minden ingeniositása mellett azon
ban a sakkgép egyetlen érdeme az ámítás elmésségében állott. Egy 
igen sikerült éleznél, egy művészileg kivitt elmés mystificatiónál 
nagyobb értéket nem vindicálhat magának. A titok lelepleztetése 
után sem theoretikus, sem praktikus jelentőségre többé nem tarthat 
igényt. Egészen másként áll a dolog, mind az elméleti, mind a 
gyakorlati becs tekintetében, Kempelenünknek „a sakkgépnél még 
sokkal mesterségesebben szerkesztetett" beszélő gépére nézve, mely 
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az emberi beszéd articulatióinak mechanikus eszközökkel való 
utánzását legelőször valósította. Ezt Kempelenünk, az emberi be
széd mechanismusának, a beszédhangok és articulatiók létesülését 
tényező physikai okoknak, több évi ernyedetlen tanulmányozása 
után hozta, (mint rendesen fölveszik) 1778-ban, létre. E tanulmá
nyokat Kempelen, későbbiekkel bővítve és magának a beszélő 
gépnek tüzetes leírásával megtoldva, „az emberi beszéd mechanis-
musáról" szóló remek müvében rakta le. A „Nemzeti Plutarkus"-
beli magyar életrajz Kempelennek ezen legjelentékenyebb müvét 
feltünőképen egy szóval sem említi meg. 

A Kempelenféle beszélő gépnek, és az azzal a legbensőbben 
összefüggő eszmedús munkának elméleti és gyakorlati becsét, ez 
utóbbinak úgy a természet-, mint a nyelvtudomány terén többféle 
irányban úttörő, alapvető, korszakképzö jelentékenységét kimu
tatni, a természet- és nyelvtudósoknak a Kempelenadta alapon való 
továbbépítkezéseit feltüntetni, e közlemények feladata. Ezt úgy vé
lem legtermészetszerübben s azért legczélszerübben is teljesíthetni, 
hogy mindenekelőtt magát az eszmedús munkát terjesztem lénye
ges tartalma szerint a szíves olvasó színe elé, ennekutána pedig 
mutatom ki, hogy mikép fejlődtek és mivé növekedtek fel, minő 
virágokat és gyümölcsöket termettek a benne bőven lerakott mag
vak, csirák, tövek, az azoknak életrevalóságát felismerő s őket 
gondos ápolás alá vevő késöbbkori physikusok, physiologusok és 
linguisták kezei alatt. Ezen első közleményben mindenekelőtt a 
feladat első részét akarom betölteni, még pedig azon, nékem ez 
esetben több tekintetekből legczélszerübbnek látszó módon, hogy 
a lángelmejü Kempelent, a valamennyi valódi lángész módjára 
véghetetlenül szerényt, eszméi sokirányú végtelen horderejének 
sejtelmével sem bírót, csak ellenállhatatlan ösztöntől új meg új 
fölfedezések nyomába hajtatottat, a mennyire csak lehet, magát 
beszéltetem azon müvének szavaival, a mely -•— Willis Róbert, 
hires angol physikus nyomós ítélete szerint — „gazdag eredeti és 
szerencsés gondolatokban, és ép oly nevezetes a szerző által benne 
kifejtett lángelme által, mint a tárgy tárgyalásának valóban eleven 
és mulattató modora által." 

Érdekes és érdemes lesz mindenekelőtt a „Bécsben, 1791, 
április 10-kén" kelt „előemlékeztetés"-ből közölni egyet-mást. 

I 
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„Midőn az olvasónak mellékóráim gyümölcsét sok évi fára-
dalmas ápolás után elvégre elibe teszem, nem hizelgek magamnak 
azzal, hogy valami tekintélyes ajándékkal ajándékozom meg Őt. 
Az összes haszon, az összes érdem, melyet összegyűjtött fölfe
dezéseim netalán majd szerezhetnek, alkalmasint csak abban 
áll, hogy általuk egynehány siketnémánál a beszélésben való ok
tatás megkönnyebbíttethetik és hogy azon embereknek egy részé
nél , a kiknek hibás kiejtésök van, ezen baj az én útmutatá
saim segélyével orvosoltathatik. fía ennélfogva ezen könyv becse, 
hasznavehetöségének oldaláról tekintve, talán nem fog épen magasra 
tétetni, mindazonáltal lehet, hogy egynémelyik természetbúvárnak 
és különösség barátjának újdonsága által fogja magát ajánlani. 

A mi általában az emberi beszéd theoriáját vagy is inkább 
mechanismusát, mely ezen könyv legnagyobb részét teszi, illeti, 
igen távol állok azon hiedelemtől, hogy abban valamennyit, a 
mi ezen ismerethez tartozik, kimerítettem. Csak feljelentem azon 
felfedezéseket, melyeket kisérleteimnél tennem sikerült, bizonyos 
rendbe sorozom azokat, következtetéseket és alapelveket húzok 
belőlök, a mi tévelyest különféle íróknál találtam, meg igyekszem 
igazítani, és így a physiologia ezen szakában egynémely fölvilágo-
sitásokat közölni. A mit a második szakaszban a beszéd eredetéről 
mondottam, annak a könyv czímével — az emberi beszéd mecha-
nismusával — semmi összefüggése nincs, és annyival inkább el
maradhatott volna, minthogy ezen tárgy vizsgálatának sokkal 
messzebbre kiterjedő mezeje van, semhogy néhány lapok szűk kor
látai közé volna berekeszthető. De minthogy már egyszer ezen 
tárgy felett is elmélkedtem s olvasgattam volt, s egynémely új 
észrevételeket gondoltam, hogy tettem, ezen alkalmatosságot, azo
kat olvasóimmal további meggondolás végett közölhetni, nem akar
tam használatlanul elmúlatni. Vegyék tehát az olvasók azokat 
csak annak, a mik — esetleges gondolatoknak. 

A beszélő gépet, melynek leírása a könyv végin előjön, nem 
adom én már tökéletes és mindent tisztán beszélő műnek ki. 
Annyival azonban mégis hízeleghetek túlüzött önszeretet nélkül 
magamnak, hogy az, bármilyen tökéletlen is még most, mégis 
legalább már jó alap gyanánt szolgálhat egy tökéletes beszélő
géphez. Én mégis csak már annyira vittem vele a dolgot, hogy 
valamennyi latin, franczia és olasz szót kivétel nélkül, a mint 
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élőmbe mondatik, legottan utána mondatok vele, az igaz, hogy né
melyeket jobban és érthetőbben mint másokat, de mégis csak már 
több százakra menő szavakat egészen tökéletesen és tisztán, p. o. 
ezeket: Papa, Mama, Marianna, Roma, Maladie, Santé, Astronomie, 
Anatomie, Chapeau, Racine, Soupé, Charmante, Opera, Comédie, 
Pantomimé etc.; de hosszú és nehéz szókat is: Constantinopolis, Mo-
nomotapa, Missisippi, Astrakan, Anastasius etc. A leírásból meg 
lesz látható, hogy miért és mely tekintetekben még hiányos a gép. 
Azonban, miután egyszer egy ilyen műszer első nehézségei le van
nak küzdve, már most még csak az lesz a feladat, hozzátételek és 
javítások által azt közelebb vinni a tökéletességhez. Ezen czélzat-
tal és reménységgel egészen hűséges, és a mennyire tőlem telhetett, 
világos leírást adok róla. Bárcsak ezen, találmányokban oly gazdag 
század zárulatán egy mesterkéz merülne föl, a mely az oly talál
mányt, mely eddigelé lehetetlennek tartatott, nem sokára egészen 
megérlelné." 

Ennyit egyelőre az elöemlékeztetésből. A könyv maga öt 
szakaszra oszlik, melyeknek elseje „a beszédről általában11 szól. 
Az 1. §. a beszédnek — e szó legáltalánosabb értelme szerint — 
definitióját ekkép adja: 

„A beszéd a legtágasabb értelemben valamely lény képessége, 
érzeteit vagy gondolatait másoknak jelek által tudtul adni. A beszéd 
vagy egyszerű vagy összetett. Amaz valamennyi állatoknak, emez 
pedig egyedül az embernek tulajdona. Amaz magától a természet
től van beoltva és csak egynehány fogalmakra korlátozódik ; a má
sikat meg kell tanulni és határozott határai nincsenek." 

Következnek (2—8. §§.) felette érdekes és éles észleletek 
először is azon — részint hangokból, részint testrészmozdulatokból 
álló — természettanította beszédre nézve, melylyel az állatok, neve
zetesen némely szelíd háziállatok, egymással, illetőleg az emberrel, 
közlik érzéseiket és gondolataikat, továbbá azon, hasonlóképen a 
természettől beadott és épen azért általános és valamennyi ember
től egyaránt megértett hang- és mim-beszédre nézve, mely az egy
más szóbeszédét nem értő, idegen ország-, földrész-, illetőleg nem
zet-, emberfajbeli emberek közt szolgál érzeteik és gondolataik, ész
leleteik és vágyaik közlönyéül. 

A 9— 11. §. előbb a természettől való egyetemes mímbeszéd 
nek a siketnémáknál való használatáról, aztán a siketnémáknak 
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mesterségesen betanított különös jelbeszédéről értekezik. Ezen ex-
cursust bővebben kell itt közölnünk, mert az a physiologiai hang
tan történeti fejlődését tárgyaló második közleményünkben figyel
münket különösebben fogja igénybe venni. 

„Egy siketnéma — mond Kempelen — kit ezelőtt sohasem 
ismertünk, mihelyt a házba lépünk, azonnal fogja ama természet
adta universál-nyelvén értésünkre adni: hogy az ura hazul-
rúl elment — lóháton — vadászni — hogy éjtszakára vagy 
alvásra hazatér — hogy maradjunk itt — ő ételért italért fog menni 
— lépjünk addig a szobába — ő azonnal vissza fog térni stb. 
Mennél jobb egy ilyen néma neveltetése, annál ügyesebben fogja 
jeleit alkalmazni — és magát velünk megértetni — tudni. Ebből 
annak kellene következni, hogy ezen természetadta beszéd 
kifinomitásra is képes. Es az csakugyan, valamennyi embernél, 
mindig jobban és jobban kiképezhető, és végtére ép oly magas 
tökéletességre vihető, mint szokásos szóbeszédünk, de akkor meg
szűnik merő természetbeszéd lenni, conventionális jelbeszédbe megy 
át. Parisban Abbé de Uépée és Bécsben P. Storch siketnéma tanít
ványai az ő jelbeszédökt en a legabstractabb tárgyakról csodálko
zásraméltó ügyesseggel beszélgetnek, és épen ebben fekszik a nagy 
bizonyíték a mellett, hogy a szóbeszédnek nem kellett múlhatlanúl 
a teremtő által beoltatnia az emberbe, hanem hogy azt az emberek 
magok találhatták fokonként fel. Mert ha lehotséges volt kézje
lek által való beszédet a szem számára találni fel, nem található 
ok, miért nem lehetett volna hangok által való beszédet a fül szá
mára is feltalálni, és az egyiket úgy mint a másikat lassanként ki
képezni. 

1783-ban Abbé de L'epée-hez mentem Parisban. Akkor megtör
tént, hogy nagy számú siket növendékek és idegen hallgatók közt 
épen egy szép külsejű, körülbelül húsz éves leány mellé kerültem 
egy ablakmélyedékben. En őt sokáig olyan személynek néztem, kit; 

azonkép mint önmagamat, a kivancsiság vont ide. Végtére egy székre 
mutatott, hogy üljek le. Köszöntem neki, leültem mellé, s kértem, 
hogy üljön le ő is. Midőn most néhány szót tovább beszéltem, érté
semre adta, hogy nem hall. Csak akkor tudtam, kivel van dolgom. 
Jelre jellel válaszoltam, s midőn látta, hogy könnyen értem meg, 
az ő módja szerint oly csacska lett, hogy a köztünk folyó pantomim 
fél óra hosszat tartott. Elbeszélte nekem származását, eddigi élet-
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folyamát, hogy már egynéhány év óta jár az Abbéhoz, hogy már 
most kitanult, hogy a császár előtt (ki kevés idővel ezelőtt Paris
ban volt) vizsgát tett, hogy a császár őt megajándékozta, hogy 
ezen ajándékot, kincs gyanánt, kis ládácskában zárva tartja, és 
hogy azt élete végéig drága emlék gyanánt fogja őrizni. — Erre 
az egyetemes természetbeszéd bizonyosan nem volna elegendő; 
már nagyon kiképezve kellett lennie, hogy mind ezen fogalmakat 
kifejezhesse. 

Ezen kiképezett természetbeszéd mellett, ezen L'épée- és 
Storch-féle növendékek még egy másik, methodice megtanult, és 
— ha szabad így neveznem — tudós beszéddel élnek, a melyből, 
ha egymással beszéltek, egy szót sem értettem. Ezen beszéd köz
megegyezés szerint megállapított kézjelekből áll, melyeket de L'épée 
ugyan a dolog természetéből veiteknek vitat, melyekben azonban 
mégis sok a conventionális, és sokszor igen messze keresvék. Elég 
ahhoz, hogy ezen kézbeszéd épen olyan gazdag mint a mi szájbe
szédünk, és hogy az valamennyi csak lehetséges, még a legelvon-
tabb fogalmakat is előtünteti, még pedig korántsem betűjelek által, 
mi az írással volna azonos, hanem jelek által, melyek egész szava
kat jelentenek valamennyi módosulataik szerint, p. o. igéknél a 
múlt, jelen és jövő időt, mellékneveknél és igehatárzóknál a foko
zatokat stb. S nem elég az, hogy ezen siketnémák az ő jelbeszé-
döket folyékonyan beszélik, tanítójok őket még sokkal messzebb 
vitte, ő őket azt folyóan írni is tanította, ugyanazon betűkkel, 
ugyanazon szavakkal mint mi. 

Itt Kalmárnak egy universal-nyelvet czélzó indítványa jutott 
eszembe. Én azt itt igazán realizálva találtam, az igaz, hogy csak 
egy kis népecskénél, de ez legalább megmutatta nekem a lehető
séget, hogy conventionális kézjelek által mindent el lehet mondani, 
és hogy következőleg conventionális írásjelek által is lehetne gon
dolatainkat épen olyan jól közleni másokkal, és hogy ilyen módon 
írott könyvet minden ember, a ki ezen jelekkel megismerkednék, 
az ő saját nyelvén olvashatná. A zeneírás az egész világon egy
forma. A mit az olasz ír, azt zenéli az orosz. A különféle hangsze
rek, melyekkel ezen írás olvastatik, ugyanannyi anyanyelveknek 
tekinthetők, a melyekben mindenki mindig azt fejezi ki, a mit az 
idegen szerző, a ki talán egy hangot se tudott ezen hangszereken 
megzendíteni, az öt lineára fűzött jelek által elébe írt." 
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Kempelen itt Kalmár György hazánkfiának azon a maga ide
jén külföldön híres müvére vonatkozik, mely 1772-ben latinul: 
„Praecepta grammatica atque specimina linguae philosophicae sive 
universalis ad omne vitae genus accommodatae. Berolini & Lipsiae.", 
s 1774-ben német átdolgozásban is: „Grammatikalische Regeinzur 
philosophischen oder allgemeinen Sprache aller Völker, Zeiten und 
Lebensarten. Wien. 1774. Mit 5 Tafeln und Kalmár's Bildnisse." 
czímmel jelent meg, s azon, egy egyetemes nyelvet és írást czélozó, 
ha gyakorlatilag nem is fontos, de tisztán tudományos szempont
ból igen nagy érdekű problémát oldja meg, melynek első megoldását 
Wilhins angol püspök ezen müve adta volt: „The Essay towards a 
Reál Character and a Philosophical Language. (London, 1668)", 
melynek új megoldása „Spécieuse générale" név alatt a nagy 
Leibnitz-ot foglalkodtatá sokáig, mely a múlt század végin s a jelen
nek elején (Pasilalia, Pasilogia, Pasigraphia név alatt) több tudós 
elmét (Kalmár 1772, Wolke 1797, Sicard 1795—1798, Vater 1799, 
Náther 1805, Bürja 1809 stb.) foglaltatott, s legújabban — azirásra 
szorítkozva — ismét Don Sinibaldo de Mas „Idéographie. Paris. 
1863" czímü müvének képezi tárgyát. Az egész nagyérdekü tárgy
ról s Kalmárunknak ezen müvéről más alkalommal tüzetesebben 
szólunk. 

„Mielőtt a siketnémákat elhagynám — mondja Kempelen 
tovább — még egy megjegyzést kell ide iktatnom, mely ezen könyv 
tárgyának tekintetéből fontossággal bír. Ezen megjegyzés abban 
áll, hogy közülök sokan olyan embernek, a ki lassan beszél hozzá-
jok, a szavait a szája mozdulataiból és a nyelve helyzeteiből le
szemlélik, szemökkel olvassák le. Hogy engem arról meggyőz
zön, az Abbé engem fölszólított, hogy vegyek le nagyszámú 
könyvgyűjteményéből tetszésem szerint egy könyvet, üssem fel s 
válaszszak benne tetszésem szerint egy sort. Ezután egy körülbe
lül 12 éves néma fiút hívott elő, s ezt úgy állatta maga elébe, hogy 
lehetetlen volt a könyvbe tekintenie. Ennek az általam megjelölt 
sort csendesen és szózat nélkül, azaz puszta szájmozgással, lassan 
előolvasta. S azonnal fölírta azt a gyerek a krétával szóról szóra a 
táblára. Ez azt bizonyítja, hogy beszéd-műszereinknek magokkal 
mindig egyező működési törvényeik vannak, hogy mindegyik 
hang a többi hangoktól ezen műszerek helyzete által megkülön
böztetik, és hogy az ember, önmagának és másoknak pontos és 
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gyakran ismételt megfigyelése által, utoljára meghatározhatja, 
mely eszközökkel él a természet arra, hogy egy — alapjában 
mégis mindig csak egyszerű — hangnál azt a nagy sokféleséget 
hozza elő. 

Minthogy ezentúl itt csak az emberi szózat- vagy szóbeszéd
ről lesz a szó, a beszéd (Sprache) szó alatt mindig ezt akarjuk ér
tetni. Mi tehát a beszéd ezen érteményben ? Ha a beszédről általában 
fent adott definitiónkat helyes gyanánt fogadjuk el, ez — mihelyt 
csak a jel szót határozzuk meg közelebben — azonnal fog ezen 
emberi szózatbeszédünkre tökéletesen reá illeni, és ekkép hangzani: 
a beszéd a képesség érzeteinket és gondolatainkat, különbözőkében össze
tett vagy egymásra következő — a gégéből jövő — hangok által má
soknak tudtid adni. Ezen hangokat betűknek, szótagoknak és sza
vaknak nevezzük. Az első beszéd-feltalálók magok közt egyességre 
jöttek^ az iránt, hogy mit jelentsen ezen szózatjelek mindegyike. 
Ezen egyességrejövés azonban nem állott formális összebeszélés
ben, hanem ellenmondás nélkül maradt megszokásban, mely lassan-
lassan általánosan elfogadtatok és végtére törvénynyé lön. 

A mechanismus, a mely által ezen oly különböző hangok 
mindnyájan előhozatnak, tulajdonképen ezen könyv tárgya. Mi 
mindegyik hangot vagy betűt külön-külön fogjuk szemlélet alá 
venni, e mellett a fő-beszédmüszerek mindegyikének mozgását és 
fekvését pontosan megvizsgálni, és így, habár nem is teljes rend
szert megállapítani, de mégis legalább sok igen hasznavehető töre
dékeket szolgáltatni egy ilyenhez. Ha majd valamennyi, legalább 
az európai nyelvekben előforduló hangokat az ő osztályaikba be-
sorozandottuk, a legparányibb eltéréseket megjelelendettük, és 
bizonyos mindig változatlanul maradó alaptörvényeket felfedezen-
dettünk, akkor az egész szövedék szétfejtetten fog előttünk fe
küdni , és csodálkozással fogjuk látni, micsoda egyszerű utak és 
módok által érünk oly czélt el, a melyen az emberi boldogság leg
nagyobb része alapszik, a mely egymaga megkülönbözteti az em
bert az állattól, s a kimívelödés azon fokáig tolta fel azt, a melyen 
ma áll. 

Egy kevés lég, mely a tüdőből a légcsőfej szűk hasadékán 
szoríttatik által, adja a szózatot (Stimme). Különféle akadályok, 
melyek ezen légnek az ő kimenetelénél — a nyelv, a fogak és az 
ajkak által — útjába gördíttetnek, adnak különféle hallamokat, 
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zengelmeket vagy hangokat, a melyek mindegyikének megvan a 
maga határozott jelentése *). És ebben áll a beszéd vagy nyelv nagy 
mesterműve ; a teremtő legnagyobb ajándéka, a melylyel ezen 
földkerekség legkitűnőbb teremtményét földíszítette, az emberi 
testvérülés főköteléke, a társadalom talpköve stb." 

Kempelen könyve második szakaszának foglalatja: „Gondo
latok ezen kérdés felett: Vájjon az ember által feltaláltatott-e avagy 
vele teremtetett-e a beszéd f Vájjon e g y alapnyelvből eredtek-e vala
mennyi nyelvek fu 

„A tudósok ezen az emberiség philosophiájában oly fontos 
kérdésre nézve mindeddig még nem tudtak megegyezni, és ámbár 
a mi korunkban komolyan munkálkodtak a nyelv eredetének ku
tatásán, mindazonáltal e szakban még igen sok pont maradt homá
lyos, határozatlan és merően hypothesis. Ne várja az olvasó itt ezen 
vagy amazon vélemény tüzetes megvizsgálását vagy megczáfolását. 
Ez igen messze terelne el ezélunktól, és már magában töltene be 
egy kötetet. Csak egynéhány észrevételeket és okokat akarok fel
hozni, a melyekre az én véleményemet támasztom." 

Kempelen ismerős Süszmilch, Court de Gebelin, Zobel, Lord 
Monboddo, Herder és Adelung ezen kérdésre vonatkozó nézeteivel. 
Különös lelkesedéssel beszél Herder e tárgyú „hasonlíthatatlan 
értekezéséről", melynek sok felvilágosítást köszön e kérdés tekin
tetében. De Kempelen Herder müvének megjelente előtt is, ezután 
is önállóan is elmélkedett vala ezen tárgyról, és — mint az előem-
lékeztetésben mondja — „azt hívé, hogy némely új észrevételeket 
tett, melyeket, ámbár a beszéd mechanismusához semmi közük 
olvasóival további elmélkedés végett közölni akar.". Kempelennek 
ezen „új észrevételei", a mai nyelvtudományban, nevezetesen az 
összehasonlító nyelvészetet és a nyelv és ész eredetét és fejlődését 
tárgy azó újabb irodalomban otthonosak előtt ugyan nem lesznek 
többé újak egyáltalában, de igenis lesznek újak és meglepők, 
tekintve a kort, melyben tétettek, és tekintve hazai nyelvészetünk 
jelen állását. Csodálkozással látjuk ugyanis Kempelen hazánkfiát 
azon „egynéhány észrevételek és érvek között, a melyekre a maga 
véleményét támasztja", — több évtizedekkel Bopp Ferencz első 

*) Hogy Kempelen ezen kitétele nem a Czuczor-Fogarassyféle értelemben 
veendő; mindjárt alább könyve II . szakaszánál fog kitűnni. 
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föllépte (1816) és az összehasonlító nyelvtudomány megszületése 
előtt — oly józan nyelvhasonlítási elveket fejteni ki, milyenekről 
hazai nyelvészeinknek akadémiánkon és egyetemünkön döntő 
többsége még ma — a nyelvhasonlítás tudományának Nyugot-
Európában több mint félszázados fönállása után — is alig látszik 
álmodni. Ezért kettős érdekeltséggel sietünk közölni olvasóinkkal 
egynehányat Kempelen ezen észrevételei s érvei közül, a melyek 
oly czikkben, mely Kempelen Farkasnak a nyelvtudományhoz 
való viszonylásait általában igéri föltüntetni, máskülönben is igé
nyelnék helyüket. Kempelen tehát egyebek közt ezeket mondja: 

nCourt de Gebelin *) az ő túláradó ékesszólásával arról akar 
minket meggyőzni, hogy nem csak egyedül a beszédre való 
organisatio, hanem a beszéd maga is a teremtőnek közvetlen 
adománya, hogy az ember minden ő képességével magától nyel
vet soha sem talált volna fel, hogy valamennyi nyelvek e g y 
ősnyelvböl, mint megannyi sarjak e g y törzsből, eredtek, hogy 
azon szavak is , melyeket az ember feltalált, nem az ő önké
nyéből, hanem a dolgok természetéből hozattak le, következőkép 
így kellett és nem máskép hangzaniok. Igen mély nyelvismereteket 
eláruló etymologia által egynémely dolgot meglehetős világosan be 
is bizonyít, igen sok állítása azonban a teljes valószínűséget nem 
bírja egészen a maga részén. 

Hogy némely egytagú szó több nyelvekben jön elő — s még 
nem is egészen egyenlőn, hanem többféle eltérésekkel — ez még 
nem bizonyítók arra, hogy egy forrásból lettek merítve. Minthogy 
csupán tizenhat főhangunk van 2), a melyekből — a fogalmak oly 
nagy számának kifejezése végett — az egytagú szavak szerfelett 
nagy számának kellett összerakatnia: igen könnyen véletlenül is 
megtörténhetett, hogy némely egytagú szavak több nyelvekben 
meglehetős hasonlóan ütöttek ki. Ha csak azon kevés szavakat 
ragadjuk fel, a melyek egymással hasonlatosságot mutatnak, akkor 

*) Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderné, cousidéré 
dans l'histoire naturelle de la parole; ou Origin du Langage et de l'écriture 
Paris, 1757. Nouv. Ed. 1775. K. 

2) Ha a közönséges alphabetumból a fölösleges betűket (c, q, z, y) ki
hagyjuk, és a nyelvjárásokban úgy is egymással folyvást fölcserélődő, analóg 
hangok párjait: B-P, D-T, Gr-K stb. egy hangnak vesszük, nem fog tizenhatnál 
több föhang maradni. K. 

NYEWTUD. KÖZLEMÉNYEK, VIII. 2 3 
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ugyan könnyen csábíttatunk azon következtetésre, hogy egy-egy 
primitiv-szóból folytak. Jól megértett etymologia ugyan megmutat
hatja nekünk, hogy némely szó egy nyelvből több másba vitetett 
által; ámde ilyen példákból, ha azok még oly számosak volnának 
is, még nem foly ám az a következés, hogy egész — egymástól 
oly messze eltérő — nyelvek egy törzs ágai. 

Tartsunk két egymástól egészen különböző nyelvet egymás 
ellenébe, válaszszunk olyan szavakat, melyekkel föltehetőleg mind 
a két népnek kellett azon időben, midőn nyelvök még igen egy
szerű, korlátolt és szegény volt, bírnia: s az egyenlőség legkisebb 
nyomát sem fogjuk találni, sőt, ha meg is engedjük, hogy egy ős 
nyelv — valamennyi más nyelvek anyja — valaha valóban léte
zett, ezen szavak megszemlélésénél még is azon vallomásra kénysze
ríttetünk, hogy ezen nyelvek egyike az anyjától egészen elütöt^ 
és egészen új szavakat teremtett magának. Megakarjuk itten a z 

összvehasonlítást két ilyen egymástól egészen különböző nyelvek 
között — melyek épen ismeretesek előttem — t. i. a német és a 
magyar között tenni." 

Következik 82, a legszükségesebb fogalmakat kifejező, ma
gyar és német Substantivumok, Adjectivumok, Adverbiumok, 
Praepositiók és igeszóknak szembeállítása. 

„Ki hinné már most, hogy ezen német szavak közül csak 
egy is származhatott legyen ugyanazon gyökszóból, a melyből a 
(vele szemben álló ugyanazon értelmű) magyar szó eredett?— 
Nem tagadtatik itt , hogy, valamint valamennyi nyelvnek, úgy 
a magyar nyelvnek is vannak olyan szavai, melyek egész nyil
ván más fnyelvektől vannak kölcsön véve, a melyek azonban 
legtöbbnyire oly dolgoknak nevei, a mely dolgokat a magya
rok azon korábbi állapotukban, midőn még kevés szükségletek 
mellett csordákban barangoltak ide s tova, nem bírtak, csak más 
népeknél látták, s ezektől sajátították el a nevezettel együtt, a 
szavakat ekkor is saját ejtésük szerint átidomítva. Ilyen szavak 
p. o.: Haus, ház, Ziegel, tégla, Schnur, zsinór, Uhr, óra, Wag
ner, bognár, Thurm, torony, Sack, zsák, Műbe, répa, Pfqff, pap, 
Meister, mester stb. Hogy egyébiránt az első szükség szavai kö
zül is hangzanak egynémelyek a németben és a magyarban nemi
i g egyenlőn, az — oly sok ezer szavak mellett •— könnyen vélet
len is lehet, mert ilyen szavak igen csekély számmal vannak. 
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így Wasser, viz, ích esse, eszem, Herr, úr, és talán még igen ke
vés más. . ••• ;•'- -*>*;.<? 

Észrevétetett, hogy a nyelvek leginkább a számok elnevezé
sét kölcsönzik el egymástól. Ha valamennyi európai nyelveknek 
— csak a magyart és az orosz tartományok némely nyelveit ki
véve — számneveiket egymással összehasonlítjuk, igen íeltűnő 
hasonlatosságot fogunk közöttök észrevenni. De ha tovább me
gyünk, és egymástól távol lakó népeknél, mélyek egymást váló* 
színüleg soha sem ismerték, más világrészekben, keressük fel a 
számneveket, akkor épen oly feltűnő hasonlatlanságot fogunk 
találni." 

Következnek az 1-től 10-ig menő számok nevei 32—több
nyire ázsiai és afrikai — nyelvből. 

„A mily kevéssé csirázott az almafa, a tölgy vagy a hárs, a 
fényűből elő, ép oly kevéssé faragtathattak mind ezen 120 szám
nevek egy ösnyelvnek tíz szavaiból. Ha pedig valamennyi eddig 
felhozott szavak közt csak egy is van, a mely nem mesterkéltetett az 
ősnyelvből ki, hanem valahol valamely emberi társaságtól találtatott 
fel, akkor feltaláltathatott száz is — ezer is — egy egész nyelv is. 

Ha a nyelvek különbözését akarjuk kikutatni, nem szabad 
egyedül a szavaknál megállapodnunk, hanem fődologképen kell a 
syntaxist és a nyelv alkatát is vennünk fontolóra. Puszta szavak, 
elhanyagolás vagy nyelvjavítás által, a népek összekeveredése 
által, a nyelvjárások megváltozása által, és sok más okok által 
rész szerint el is fajulhattak oly hosszú idő alatt. Ezt a német 
nyelvben látjuk, melynek szavai és származékai (képzői) 800 év
vel ezelőtt egészen más alakot mutattak mint ma, és egy mai 
némettől, a ki azokat különösen nem tanulmányozta, többé alig 
megértetnek. És így más ezer év alatt a mai német megint szen
vedhet, a mi a szavakat és a kiejtést illeti, tetemes elváltozásokat, 
de a nyelv alkata nem igen fog megváltozni. Ha ezer évvel ez
előtt mondtak: „mit der Hand"', új ezer évvel ezután hihetőleg 
nem fogják mondani: nder Hand mitu, nunglücklichu helyett 
nem „glücklichun11, „in der Stube sind viel Weiber" helyett nem „die 
Stube in ist viel Weib." — És még is egészen így van mind ez a 
magyar nyelvben. Ez következőleg az ö alkatában egyéb európai 
nyelvektől igen külömböző, következőleg ezekkel közös eredete nem 
lehetett. — Vizsgáljunk itt csak valami keveset annak alkatából." 

23* 
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•; Következik a magyar és német nyelvalkat egymástól való 
eltéréseinek igen értelmesen és érdekesen előadott egymással szembe 
állítása. Ezután Kempelen az egy ősnyelv védőire tér vissza. 

„Ha az ösnyelv védelmezői — úgymond — már csak azt 
mondhatnák meg nekünk, hogy hát melyik volt tulajdonképen 
az az ősnyelv, miképen hangzott, és melyik még élő nyelvhez 
hasonlított legjobban ? *) Avagy talán elveszett ? talán ma többé 
fel sem található a régi földkerekségen ? Ha az emberrel igazán 
vele teremtetett, ugyan miképen veszíthette azt el ? miképen vál
toztathatta azt meg'? Vájjon kicsoda változtathatja vérének keringé
sét meg ? — Avagy a velünk teremtetett nyelv (beszéd) kevésbé lett 
volna-e a teremtő müve, s kevésbé maradandó, mint ütereink lükte
tése ? Ha az Isten egy nyelvet olt vala az ember természetébe, ha 
a társas életre rendelt teremtményt az ilyen életre megkíván
tató főkellékkel már teljesen fölszerelve bocsátotta ki a kezéből, 
akkor ezen az emberbe beleteremtett adománynak ugyanazonké-
pen kell vala ivadékról ivadékra átszármaznia, a miképen az em
bernek valamennyi egyéb testi tulajdonságai származtak firól fira 
által, a miképen átszármazott ivadékról ivadékra az állatok kiál
tása. Oly embernek;, ki gyermek korában vadonokban eltévedett, 
érettebb éveiben, ha ismét emberek közé kerülne, önmagától — 
és anélkül hogy azt elébb tanulná — kellene folyékonyan beszélnie. 
A kakas még ma is úgy kukorékol, mint kukorékolt ezer évvel 
ezelőtt, a fehér papagáj még mindig ezt kiáltja „kakatu", a mikép 
kiáltotta teremtetése első napján. 

De vegyük fel, hogy az első két ember — férfi és nő — már 
a nyelvvel megadományozottan teremtettek legyen, — ugyan mi 
egymásnak mondani yalójok volt az új világban, a hol táplálékok 
fagyümölcs, födelök egy fa, és fekhelyök a föld volt ? — a hol a 
táplálkozásra és fajtenyésztésre irányult természeti állati ösztönnél 
egyéb kivánalmat nem ösmertek ? Vájjon lehet-e nálok ily állapot
ban mást, mint felette szegény, és csak kevés szavakra korláto
zott nyelvet föltenni ? Vájjon micsoda neveik voltak volna az 

*) Egy részök a phoeniziait, egy másik a hébert mondja annak, Webbe a 
sinainak, Reating az abyssiniainak, Boxhorn és Cluverus a seythának, Mylius Ábra
hám a kimbernek, Hugó Jakab a latinnak, Ericus Péter a görögnek, sb't Stier-
holm és Rudbeck épen a srédnek engedte az elsőséget. K. 
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arany, ezüst, vas, ón, réz, és mind azon félfémek és kövek szá
mára, melyek még mélyen feküdtek a hegyekben eltemetve V —̂  az 
állatok zsigerei és csontjai számára, melyeknek még egyikét sem 
látták leleplezve ? — általában valamennyi első nyers anyag s az 
abból majd egyszer készíttetendő ezer meg ezerféle eszközök, szer
számok, öltönyök és eledelek számára ? •— azon ezernyi cselek
mények és munkák számára, melyeket még sohasem végeztek 
vala ? — Ha az első embernek egy már egészen kész nyelvet 
teszünk a szájába, akkor bizony kénytelenek vagyunk fogalmakat 
és ismereteket is föltenni nála, mert különben csak úgy beszélne 
szavakat mint a papagáj. Ez esetben tehát szükségképen egy már 
kiképezett észnek és tudománynak is kell isteni beoltását (scientia 
infusa) föltennünk" stb. stb. 

Elég ennyi Kempelen magas álláspontjának a nyelveredet és 
nyelvhasonlítás kérdéseiben jellemzésére. A most következő két 
szakasz „a beszéd műszereiről és azoknak műveleteikről" és „az 
európai nyelvek hangjairól vagy betűiről" Kempelen müvének 
derekát képezi. Ezen részt illeti az, a mit Brücke Ernő — a jelen
kori physiologiai tudomány egyik koryphaeusa és nevezetesen a 
physiologiai hangtan újabb megalapítója — „Grundzüge der Phy-
siologie und Systematik der Sprachlaute. Wien, 1856." czímüklas-
sikus müvének 6. lapján Kempelenről mond. „Kempelen", úgymond 
Brücke, „physiologiai hangtant hagyott ránk, a mely, az igaz, hogy 
későbben itt-ott kiegészíttetett és néha javíttatott is, de a mely oly 
szilárdul volt megalapítva, hogy valamennyi későbbi kutatásoknak 
eddig is szolgáltatta, ezután is fogja szolgáltatni a legbiztosabb 
alapépítményt. Az emberi beszéd mechanismusáról írt müve egyike 
a legjobb physiologiai könyveknek, melyeket valaha olvastam, és 
én e művet nevezetesen a nyelvészeknek, kik a hangtan tisz'án mecha
nikus részébe akarják magokat beledolgozni, ajánlom, minthogy az 
könnyen és kellemesen olvastatja magát és naiv részletességénél, 
meg sok ábráinál fogva semmi anatómiai és physiologiai előkép
zettséget fel nem tételez." Hozzátehetjük, hogy Kempelen nyelv-
hangphysiologiai szakaszainak tanulmánya épen a mi nyelvészeink
nek különösen szükséges. Nyelvészeink többnemü téves állításainak 
forrása t. i. épen abban fakad, hogy a nyelvhangok physiologiai 
képződéséről, természeti rokonságáról részint igen hiányos, részint 
épen semmi fogalmaik sincsenek. Idején volna tehát, hogy nyelvé-
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szeink a nyelvészkedés ezen egyik immár mellőzhetetlen segédeszkö
zének, úgyszólva szerszámának, megszerzéséhez hozzálátnának. 
De erre az első lépés épen „a nyelvhangtan tisztán mechanikus 
részébe beledolgozni magát", és erre megint seholsem találtatik 
jobb útmutató, mint Kempelen hazánkfia müvének két következő 
szakasza. Ha tehát a következőkben ezen két szakasz tartalmát 
kitűnőbb terjedelemben közöljük, ezen eljárásunkat kettős indok 
által hisszük igazoltnak, jogosítottnak. Már arra is t. i., hogy — 
fentebb előadott tervünk szerint — utóbb félbeszakitatlan össze
függésben mutathassuk ki, miként lett Kempelen müve egészben 
és egyes részek szerint a nyelvhangphysiologia és nyelvtudomány 
terén későbbi tudományos fejlemények kiinduló alapja, kell elébb 
annak egész szövedékét teríteni ki az olvasó szemei elibe, hogy ez 
azzal megismerkedjék, hogy egyes részeire, mint már ismert dol
gokra, majd egyszerűen ráutalhassunk. Másodszor: azon nyelvé
szeinknek, a kik e tanulmány hijával vannak még, s a kiket e 
hiányuk betöltésének szükségességére figyelmezteténk, — Kempelen 
könyve eredeti kiadásban nem lévén többé kapható — lényeges 
tartalmának terjedelmesebb közlése által mindjárt módot is akar
tunk kezökbe adni, hogy ezen a nyelvtudományra napról napra 
nagyobb fontosságot nyerő ismereteket, anatómiai és physioiogiai 
előkészület nélkül is sajátíthassák el, maga Brücke által vezérül 
ajánlott, kellemetes irályu, lángeszű hazánkfiának kétszeresen ked
ves kalauzlata alatt. 

Mielőtt hozzálátnánk, még Kempelen müvének Brücke által 
említett sok ábráira nézve kell egy kis megjegyzést tennünk. Mi 
azokat itt bátran mellözhetőknek gondoltuk. A legtöbb és legjelenté-
kesebb esetekben t. i. Kempelen előadásának elevensége és szem-
léletessége azokat tettleg feleslegesekké tette; a fenraaradó jelen
téktelenebb esetekben pedig könnyű dolog azokat hasonló szem
léletes leírás által tenni feleslegessé. Utalhatunk e tekintetben 
magának Kempelennek alább közlendő nézetére, mely szerint 
az anatómiai rajzokból olyan ember, a ki nem volt bonczolásoknál 
gyakran jelen, ugy se képes világos fogalmat vonni el a belső ré
szek idomáról és viszonylagos helyzetéről, a miért is a világos foga
lom előidézése végett Kempelen maga is folyamodik a szemléletessé-
tétf'l más módjaihoz. 
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Ezeknek előrebocsátása után nézzük először is, lényeges tar
talma szerint, a harmadik szakaszt, mely 120 lapon szól „a beszéd 
műszereiről és azoknak végzéseikről." 

„Kelletinél messzebb vezetne — úgymond Kempelen — ha 
valamennyi műszereket, melyeket a természet az emberi beszéd 
előhozására használ, a bonczolástan szerint akarnánk itten leírni, 
minden egyes csontot, porczot, izmot, minden hártyát, minden sza
lagot stb. vizsgálni. Ha az volna a kérdés, hogy miképen játszatik 
a hegedű, kelleténél nagyobb feneket kerítnénk a dolognak, ha 
ezen hangszer valamennyi részeit, azoknak összefüggését, a fa mi-
nemüségét, a hangtámaszt (Stimmstok), a bélhúrokat, a húrlábot 
(nyerget, Stég), a csavarokat, a markolatfát (Griffbret) stb. akarnók 
leírni, ha meg akarnók mondani, hogy miféle izmok és mócsingok 
(Flechse) hozzák az ujjakat mozgásba, és micsoda néven neveztet
nek mindezek egytől egyig. A hegedű és a vonó egyszer készen fek
szik az asztalon, és most csak az a kérdés, miképen kell azt meg
fogni, miképen kell az ujjakat rakni, miképen kell a vonót vezetni ? 
miképen hozatik a hang és a zene elő ? Nekünk zengő gégénk van, 
üreges szánk, mozgékony nyelvünk — miképen beszélünk vele ? 

Hogy azonban még se hagyjuk egészen kielégítetlenül azon 
olvasókat, kiknek sohasem volt alkalmuk testünk ezen belső részei
vel megismerkedni, itten mindegyik a beszédre közreműködő mű
szernél el fogjuk a legszükségesebbet mondani annak szerkezetéről, 
rendeltetéséről és működéséről. A beszédre szükséges fömüszer 
tehát a következő hat: 1. a,szózatrés, 2. az orr, 3. a száj, 4. a nyelv, 
5. a fogak, 6. az ajkak. 

A szózat (vox, Stimme). A szózat még távolról sem beszéd; 
csak egy ehhez való rész, eszköz, vagy mintegy műszer az. Képesek 
vagyunk egyetlen egy önhangzón az egész zenlejtőt (Tonleiter) fen-
hangon és tisztán átfutni, a nélkül hogy egy szótagot is — sokkal 
kevésbé tehát szavakat — hallatnánk. Sőt némelyik mássalhang
zón is, t. i. olyanon, a mely a szózattal van szövetkezve, p. o. az 
l, m, n mássalhangzón, lehet egész áriát leénekelni. A szózat a be
szédnél tulaj donképen nem is múlhatatlanul szükséges. Csak arra 
szükségeljük azt, hogy nagyobb távolságra hallassunk. Ha az em
berek mindég egészen közel volnának egymáshoz, és ha mind
egyiknek finom hallása volna, akkor épen olyan jól beszélhetnének 
halkan, szózat nélkül, azaz puszta széllel. Ennélfogva tehát jogosan 



36Ó LINDNER ERNŐ. 

a puszta hangtalan levegőt is lehetne a beszéd főmüszere gyanánt 
fölvennünk 1). De minthogy itt mindig a fenhangon való, a zengő 
beszédről szólunk, kell is tehát a zengő szózatot, azaz a bizonyos 
műszerek által rezgésbe hozott levegőt, szükségesnek fölvennünk. 
Ebből ismét a beszéd-műszereknek egy alosztálya következik, t. i-
a tüdő, a légcső} a légcsőfej és a szózatrés, melyek egyesülten elő
hozzák a szózatot. 

A tüdő (pulmones). Minden embernek két-két tüdeje van; 
a jobbik mindig valamivel nagyobb. Mindkettőnek ezukorsüveg 
vagy szabálytalan — felül kissé tompa — kúp alakja van. Hártyás 
szövetből, és csupa hólyagocskákból vagy sejtekből állanak. Ezért 
alkalmasak levegőt bevenni. Ha a rekeszizom (ágyékhártya, 
Zwerchfell) és a bordák által összenyomatnak, a bennök foglalt 
lég kihajtatik. Ha aztán a bordák nyomása enged és a rekeszizom 
ismét lefelé hátrál, akkor a külső lég, nehézségénél fogva, ismét 
befelé nyomul, és így jön a lélekzés létre." 

Következnek a 61—70. 1. érdekes észrevételek a tüdők mű
ködéséről. Mennyiben különböző az a nyugalomban és a beszélés-
kor, mennyiben periodicus, mennyiben függő az ember akaratától, 
külbenyomásóktól, kedélybeli változásoktól stb. Mi ezeket itt mel
lőzhetjük. 

„A légcső (trachea, artéria aspera). A légcső az a csatorna, 
a melyen által a lég a tüdőkbe be s onnan kivonul. Az egy, por-
czos, hátul-felől nem egészen összezárt gyűrűkből, és húsos ros
tokból (Fasern) összetett, cylindrikus, de kissé összenyomott cső, 
mely összetolás által megrövidittetni és széjjelhúzás által meghosz-
szabbíttatni engedi magát. Felső végével a légcsőfejhez van oda erő
sítve, alsó vége pedig villaszerüleg két ágra vagy két kisebb rövid 
csatornákra oszlik, melyeknek egyike a jobb, másika a bal tüdőbe 
fut, a mi által a két tüdő mintegy egy fatörzshöz köttetik együvé. 

Galenus és utána valamennyi régiek, sőt sok újabbak is, ugy 
vélekedtek, hogy a légcsőnek egészen különös és szükséges része 
van a szózat elöhozásában, míg Dodart2) világosan be nem mutatta, 
hogy az a szózat létrehozásánál csak annyiban működik közre, 

*) Beszédgépemen egészen érthetően beszélhetek puszta széllel, ha szózat-
esövébe egy fadarabkát fektetek bele, és az által a vibratiót akadályozom. 

K. 
2) Sur la formation de la voit, par M. Dodart. K. 
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a mennyiben a szükséges csatorna, a mely a levegőt a tüdőből a szó-
zathártyácskákhoz viszi, hogy azonban a levegő rezgésére semmi
kép sem hat, hanem itt csak az, a mi az orgonánál a szélláda. 

A légcsöfej (Larynx). A légcsőn felül egy porczokból, izmok
ból, szalagokból és hártyákból álló, kissé tágasabb, de sokkal rövi
debb csődarab van, a melynek mind felfelé a garatba (Rachen), 
mind lefelé a légcsőbe van nyilasa. Mintegy szelenczét (tokot) vagy 
üreges edényt ábrázol, melynek előfelé fordított oldala kissé kiáll 1)) 

hosszabb s jobban bezárt, hátulsó oldala ellenben rövidebb, s felül
ről tágas nyilassal bir. Ezen edényt légcsőfejnek nevezik, hihető
leg azért, mert úgy ül a légcsőn, mint a valóságos fej az ö törzsén* 
Ezen légcsöfej mozgékony és a beszélésnél és nyelésnél majd fel-, 
majd aláhúzódik, a mint könnyen észrevehetjük, ha újunkat tart
juk rajta. 

Ezen edény már magában foglalja a szózat székét, azaz a 
szózatrést vagyis a légcsöhasadékot, a melyről mindjárt alább lesz 
bővebben szó. Hogy ezen az embernek oly hasznos és becses aján
dék egészen jól legyen megóva, a teremtő azt különös előrelátással 
minden külső megtámadások ellen az által védte, hogy ezen edény 
felébe mozgékony födelet (gégefödél, epiglottis) helyezett, melynek 
tiszte: távol tartani minden idegen testeket, melyek az igen szűk 
résbe bele eshetnének s azt bedughatnák. Ezen födél egy kis nyelv
hez hasonlít, a mely hegyes végével hátrafelé lefekteti magát és a 
légcsöfej egész nyilasát befedezi. Ruganyos porcz az, mely rendesen 
hegyével félkör- vagy ivalakúlag felgörbedve fölfelé, következőleg 
nyitva áll, és csak akkor esik le, ha valami a légcsőfejbe való be
nyomulással fenyeget. Miután mindjárt a légcső nyilasa mögött a 
nyelcső áll ott az ő nyilasával, és az ételnek meg az italnak az 
útban álló légcső felett kell elmennie, ezen födél múlhatatlanul 
szükséges volt. Az valóságos hullóhidat, csapóhidat ábrázol, a me
lyen mind annak, a mi a gyomornak van szánva, át kell mennie. 
Ha néha megesik, hogy ezen hid nem csap le jókor, vagy hogy 
nem zár tökéletesen, vagy pedig hogy a lény elesnél, különösen 
folyadékos dolgok lenyelésénél, a garatba egyszerre kelleténél na
gyobb mennyiség bevétetik, nagy erőszakkal összenyomatik, s az-

*) Ezen kiállás a paizsalaku porcz, az Ádám csutkája, melyről ismeretes 
a népmese. K. 
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által a gégefödél és a gégenyilás egymást megfekvő szélei közt 
valamicske átsajtoltatik, tüstént tűrhetetlen inger vagy esiklandás 
támad a légcsőfejben, s a természet convulsiv erőlködés által igyek
szik ezen idegen testeket ismét kilökni, a legnagyobb erőszakkal 
összenyomván a tüdőket, és oly sebességgel kinyomulni kénysze
rítvén a levegőt, hogy az mindent, a mit útjában talál, magával el
kiragad. Ebben áll a köhögés is. Úgy szintén a gégefödél az, a mi 
ama bizonyos csappanó hangot okozza a csuklásnál." 

Mielőtt Kempelen tovább menne, „azt a mit a beszédmüsze-
rekről eddig mondott, még világosabban igyekszik, nem anatómiai 
rajz által ugyan, hanem oly figura által előtüntetni, a mely által a 
természet mechanikai módon utánoztatik." — Ezt aztán Kempelen 
a munka folytában többször is teszi. 0 t. i. „azon véleményben van 
hogy olyan ember, a ki nem volt állati testek valóságos bonczo-
lásánál gyakran jelen s nem nyert ezáltal bizonyos ügyességet a 
belső részek fölismerésében, puszta anatómiai rajzokból és rézmet
szetekből igen nehezen fog magának mindenekről helyes fogalmat 
képezhetni." És minthogy Kempelen ezen esetet sok olvasójánál 
volt kénytelen föltenni, „ezeknek szolgálatot vélt tenni, midőn 
képzelő tehetségűknek ilyetén mechanikus mód által jön segítsé
gére." Ezzel ő egyszersmind azon czélzatot is köti össze, „hogy 
az olvasót így lassanként a művének utolsó szakában leírandó be
szélő gépre készítse elő." 

A szóban forgó figura egy mesterséges mechanismust ábrázol, 
mely a ki- és belélekzés játékát eszközlő természeti mechanismust 
utánozza, ennek főrészeit, u. m. az összenyomúlni s tágulni képes 
oldalbordákat, a két tüdőt, a két légcsőágat, a légcsőtörzsőt, a lég
csőfejt és a gége födelét, azonos hatású mechanikus szerszámok 
által helyettesítve. A figura Kempelennél is commentáló leírásra 
szorult; mi úgy találjuk , hogy az említett mesterséges mechanis-
inus képe "merő világos leírás által, rajz nélkül is, tökéletesen elő
idézhető az olvasó képzeletében, minthogy az az olvasó által min
dennap látott mechanikus szerekből van összeszerkesztve. 

Képzeljünk két szelelő nélküli fúvót, melyeknek egyike kissé 
nagyobb a másiknál. Szét- és összehúzható szélesb végeik diver-
gálólag lefelé állnak. Hátulsó tábláik rögzítve vannak valamihez, 
llölső tábláikra középen hosszant egy-egy szíj van két-két végével 
olykép odaszegezve, hogy a szíj és a tábla közé egy egy kéz négy-
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négy újjá betolható, a mely a két fúvó összenyomatását és szét-
tágítását eszközli. A két fúvónak convergálólag fölfelé álló szűkebb 
végéből két szintén convergálólag fölfelé menő rövid cső indul ki 
s fut egy hosszabb és tágasabb fölfelé álló csőbe össze. Ez utóbbi 
fent egy le és felfelé nyilt tokban végződik. E tok felső nyilasa 
csappantyúszerü födél által becsukható, mely ezen nyilas elölső 
széléhez van rögzítve és csuklatban (charnier) mozog. A fúvóknak 
nem levén szellentyüjök, az egész mechanismuson ezen a nyilason 
kivül más nyilas nincs. A szelelőnélküli fúvók, mint a tüdők, a 
levegőt ugyanazon a nyilason húzzák, szívják, tódítják magokba 
midőn széttágíttatnak, a melyen által azt magokból kitódítják, ha 
összenyomatnak. A természetben ugyan nemcsak az oldalbordák, 
melyek itten a kézujjak által képviseltetvék, működnek oldalfelől, 
hanem a rekeszizom is működik alulról fölfelé közre amindenfelül 
engedékeny elastikus tüdők összenyomásához, azonban a figuránál 
ezen alulról jövő nyomást zavar okozása nélkül nem lehetett volna 
alkalmazni, s az e nélkül is elég világos fogalmat látszott a ki- és 
belélekzés játékáról adni. 

„il szózatrés vogy légcs'óhasadék (Grlottis). Fent a légcsöfejben 
a gégefedél alatt két membrana vagy hártya van vizszintesen 
kifeszítve, melyeknek mindegyike külön egy-egy félkörnek, mind
kettője együtt egy egész körnek képezi fölszinét. Körvonal-képzö 
külső szelőkkel a légcsőfej falához ragadtak, egyenes vonalú szé
leik ellenben befelé vannak egymás iránt fordítva, ugy hogy érint
kezve csak egy vonalat, a kör átmérőjét, tüntetik elő. Ha ezen hár
tyáknak két egyenes széleik egész hosszúságuk szerént minden 
pontjukban végig érintkeznek, oly tökéletesen zárulnak öszve, 
h°gy egy atomnyi levegőt sem bocsátanak magok közt keresztül. 
Ha egymástól elválnak, mindig — egy lencse átmetszetéhez ha
sonlít^ — nyílást képeznek, mint körülbelöl az hautbois vagy a 
fagot szájdarabja. 

Ha ezen nyílás nem oly nagy, hogy azon által a tüdőkfelől 
oda tódított lég egészen szabad kijárást talál, hanem némi erő
szakkal kénytelen keresztül nyomulni, akkor az a hártyák két 
szélein dörzsölödik s azokat rezgésbe hozza. Ezen rezgés oly rend
kívüli sebességgel történik, hogy a lökések, melyeket a lég a 
hártyácskák ide s odacsappanása által kap, csaknem egybe folynak 
öszve, s fülünk által többé meg nem különböztethetők egymástól, 
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úgymint egy sebesen körbe forgó kerék küllői a szemnek egy ko
rongba látszanak öszve folyni. Ezen módon az ismétlődő léglöke
tek a fül számára egy hanggá lesznek, s ezen hang neveztetik 
szózatnak (Stimmej. 

A fenn leirt nyílást e műben mindig szózatrés-nék fogjuk 
nívezni. A szózatrésnek határai vannak. Ha közepén, kisebbik 
átmérője szerént, egy hüvelynek tizenketted- vagy legfeljebb ti
zed részényire nyitva áll, a szózat megszűnik, minthogy a lég ott 
már szabadon átvonulhat s nem okoz többé dörzsölést. Mennél 
szorosabbra húzódnak ezen hártyák öszve, azaz, mennél jobban 
közelednek széleik az egyenes vonalhoz, annál magasabb lesz 
mindig a hang. E két szélt úgy lehet tekinteni mint két húrt. 
Mentől jobban egy húr megfeszíttetik, annál magasabb lesz hangja. 
Ugyanezt mutatják szózatrésünk hártyácskái is. Mentül jobban 
közelítik meg az egyenes vonalat, annál feszültebbeknek kell 
nekik lenniök, rezgésök löketeinek következőleg annál sebeseb
beknek , s ez tulajdonképen az, a mi a hangot mindig magasabbá 
teszi. A szózatrésen átvonuló lég ugyanazt teszi, a mit a húrok
nál a vonó. Dörzsöli széleit s azokat majd lassabban majd sebeseb
ben rezgeti, a szerint a mint kisebb vagy nagyobb mértékben fe
szültek. És ezen oldalról tekintve szózatunk a húrmüszerekhez tar
toznék. Ez Fernin véleménye volt. *) Dodart ellenben a hangok 
magassági különbözéseinek okát nem annyira a szózathártyák na
gyobb kisebb feszülésébe, mint a nyílás tágulásába s szűkülésébe 
helyezte, és így a szózat szél- vagy fúvóműszerré lenne. Ámde a 
két vélemények egyesíthetök, és különböző szempontbúi tekintve 
mindkettő birhat teljes érvénynyel magáért. Mert a szózatrésen 
semmi változás sem történhetik — azaz, a szózatrés nem tágulhat 
vagy szűkülhet meg, — a nélkül hogy szélei lazíttatnak vagy 
feszíttetnek, és így megfordítva, szélei sohasem feszülhetnek vagy 
lazulhatnak, a nélkül hogy egyszersmind a szózatrés maga is szű
kül vagy tágul. Es igy a Ferreinféle feszülés és a Dodartféle nyílás 
szétválaszthatlanúl egymásmellett áll. Az egyik a szózathoz oly 
szükséges mint a másik. 

Sőt a dolog természete látszik azt kívánni, hogy a szózat
rés nyílása a szélek feszülésével mindig bizonyos arányban álljon. 

*) Recuei l de l 'academie des Sciences, année 1741. 2T. 
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Ha a szélek erö'sebben megfeszítvék, rezgésbe hozattatásukra az 
átnyomúló lég nagyobb erőfokát kívánják meg. Ezen nagyobb 
erőfok épen azáltal éretik el, hogy a nyílás, melyen a légnek át 
kell tódulnia, szűkebb lett. Midőn tehát a lég szűkebb nyíláson 
nyomul keresztül, sokkal erősebben dörzsöli ezen nyílás széleit, 
még pedig oly mértékben, hogy azok attól rezgenek." 

A szózat hangjának emelkedését és ereszkedését Kempe-
len ezután még a trombita- s vadászkürt, majd a hautbois-, fagott-, 
klarinett-féle fúvóhangszerek magasb mélyebb hangzását létesítő 
mozzanatok leírásával igyekszik felvilágosítani. Aztán, hogy az 
emberi szózatrés structurájáról és mozgásáról még világosabb fogal
mat képezhessünk magunknak, megint — magyarázattal kisért — 
mechanikus képpel él, melyet könnyű puszta leírással pótolni. 

Képzeljünk magunknak egy fa abroncsot, — képzeljük, 
hogy ezen abroncs fölébe dobszerüleg hártyát feszítettünk, és 
hogy e hártya által képezett körlap átmérőjét harántosan áthasí
tottuk. A meddig ezen dob ezen állapotban, nyugottan meg-
hagyatik, addig a hasadék két szélei feszülten és érintkezőleg 
szorosan maradnak egymás mellett. Ha azonban az abroncsot a 
hasadék két végénél, két ujjainkkal megfogván, kissé öszvenyom-
j u k , hasadékos átmérője megrövidül, ellenben a hasadékot me
rőlegesen átszelő kereszt-átmérő ugyanannyival meghosszabbul. 
A hártya a keresztátmérő két vége felé széjjelhuzatik, ez által 
aztán — az abroncs nagyobb vagy kisebb összenyomatásának 
arányához képest — a hasadék két széle közt tágabb vagy 
szűkebb — lencseátmetszetalakú — nyílás, s ezzel egyszer
smind a hasadék-szélek erősebb vagy gyengébb lazulása, feszülése 
jön létre. 

A következő §-ban a szózatképes szózatrés-nyilat lehet
séges feszülesi és lazulási, szükülési és tágulási változatainak 
és igy a szózat magassági és mélységi fokozatainak sokfélesége 
tárgyaltatik. 

Ezután három §§-ban a többnyire kisebb légcsöfövel, azért 
rövidebb — egyforma feszülés mellett sebesebben ringó — szózathár
tyákkal biró nők és gyermekeknek többnyire magasabb, a fér
fiaknak rendesen mélyebb szózatának, s a megfelelő szózatterje
delmek különbözésének tüneményei többnyire mechanikailag ma
gyaráztatnak. 
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Három §§. ezután az állatok, nevezetesen a majom szóza
táról; majd két §§. a hamis, hibás hangú szózat okairól szól. 
Mindezt mellőzve, még a szózatrést illető végészrevételeket csatol
juk ide. 

„Ha a szózatrés hártyácskái betegség által kiévé vagy para
lizálva vannak, következőleg feszerejöket, feszülési képességűket 
elvesztették, akkor a szózat tökéletesen megszűnik, és ilyen em
ber csak halkan, suttogva, azaz, csak puszta széllel, azonban 
mégis csekély távolságra még egészen érthetőleg, beszélhet. 

Golyva, torokfájás, daganatok , benyálkásodás és köhögés 
a beszédet sokfélekép akadályozzák. A légcsöfej kelevények és 
daganatok által irányából félreszoríttatik és fel- s alászállásában 
gátoltatik, vagy a szózathártyácskák benyálkásodásoknál a hoz-
zájok tapadó idegen testek által megterheltetnek s nem birnak a 
kellő sebességgel rezgeni. A szózat ez által érdessé és kellemet
lenné válik, úgy mint a hegedűnél a húr, melyhez könnyű testet 
odatartunk, illesztünk, egészen visszásán dörmög (schnarrt). A be
szédnél ezt rekedtség-nék nevezik. 

Ha a lélekzetvétel közben a szózatrést nem tartjuk eléggé 
tágasán nyitva, azaz, ha azt csak annyira tágítjuk meg, mint az 
éneklésnél vagy a beszélésnél, akkor az a lég beszívása közben is 
ad szózatot. Mert a szózathártyácskák szélei a köztök átvonuló 
levegő által ugyanazonképen dörzsöltetnek, ugyanazonképen ho
zatnak rezgésbe, akár a levegő belülről kifelé, akár kivülről be
felé vonul, úgy, mint a hegedűvonó mind a fel-, mind az alá-húza-
táskor ugyanazonképen hozza a húrt hangzásba. Én a köznép 
között nem egy csacska asszonyt vettem észre, mely szomszédnő
jének oly buzgalommal beszélt, miszerint — csak hogy egy szem
pillantást is el ne szalasszon — majdnem mindig lélekzetvétel köz
ben egész szólamokat (phrasisokat) befelé beszélt. Katholikus tem
plomokban, hol mindenki magában imádkozik, gyakran van az 
embernek alkalma ezt hallani, ha oly valaki mellé kerül, a ki fe
lette hő buzgalommal és félhangos szózattal imádkozik, e mellett 
azonban megszakítás nélkül ugyanannyi szót mormol a száján be
felé a mennyit kifelé. Én magam is birok, ha akarom, érthetően 
és hangosan befelé beszélni mindent, de szózatomon ekkor eről
tetett, érdes és kellemetlen valami vehető észre. 
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Azt kutattuk eddigelé, mi által jön a szózat létre, most vé
gezetül még csak azt akarjuk megmondani, miáltal hozatik hall
gatásra , szűntetik meg. Ennek munkánk későbbi folyamatában 
hasznát fogjuk venni. A szózat hallgat : 

1. ha a szózatrés felette tágan áll nyitva; 
2. ha az felette szorosan van becsukva ; 
3. ha a tüdők nyomása félbeszakíttatik ; 
4. ha a tüdőkből a lég egészen kiüríttetett; 
5. ha az orr és a száj csukva van; 
6. ha a gégefödél lecsap és a szózatré3t befedi. 
Az orr. Az orr belső alkata egy bolthajtásos kanálisnak 

vagy egy bányatárnának (Bergstollen) alakjával összehasonlít
ható, melynek talapszine keskenyebb a fölmeredő oldalfalaknál, 
melyek felül egy gót boltozatképen zárulnak össze. Ezen kaná
lis, egész hossza szerint, egy válaszfal által két részre vagy útra 
van megosztva. A főnyiláson kivül, mely ezen kanálisba a garat
ból (épen a légcsőfej felett) nyilik, annak oldalfalába is esnek több 
más , de — mert a beszédhez semmi közük — itt tekintetbe nem 
jövő nyílások. Az egész alkat csontos és be van pépnemü hártyá
val vonva. Mind a három fal előre-felé porczokba végződik, me
lyek hússal és bőrrel borítvák. Ezen kanális egészen a garatig 
megy vízszintesen végig a száj boltozatja vagy a kemény szájpad 
felett, a melylyel együtt talapszíne hátul észrevehetőleg lefelé is 
ereszkedik. 

A kik e válaszfalat betegség vagy egyéb esetek által elve
szítették , vagy a kiknél a két osztályok egyike kinövések vagy 
tisztátalanság által be van dugulva, azok beszédében mindig 
hiányos valami van , mely fülünket kellemetlenül érinti. Csak két 
beszédhangunk vagy betűnk van, mely az orron által ejtetik ki, 
t. i. az m és az n. x) Ha ezeknél egészen azon hangot akarjuk hal
lani , melyet fülünk megszokott, a zengő légnek a válaszfal által 
két részre kell mintegy metszetnie, egyébképen az m és az n többé 
nem az ; a minek lennie kell. 2) 

i) n alatt itt a magyar lantos, hawgos, lanyha, franczia enűn stb. szavak
ban, n ill. rty jegygyei jelölt hangok egyaránt értetnek. L. 

2) ~^%J mint az i -né l a légáram a nyelv által - - a mely a hegyével a 
szájpadhoz dül és mindkét oldalon nyílást hagy — osztatik két ágra, és a 
hang épen az által tétetik L-lé. K. 
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A nyilas, a melyen által a lég a gégéből az orrkanálisba 
megy, szintén tulajdonnemü csapantyúval bir, mely majd nyílik, 
majd csukódik; és ezen csapantyú az inyvitorla (velum pendulum 
palati). A szájpad végén t. i. a gégefödél felett két ívalakú hár
tyák csüngnek le szinpadfeletti soffitták mintájára. E két hártya
ívek közepett, közösen mindakettőböl, egy húscsapocska ered, 
a mely lefelé csüng. Az egészet két kettős hevederívnek (Schwib-
bogen) képzelhetjük, a mely közepén egy közös oszlopon nyug
szik. A boltozat felett, melyet ezen ívek hordanak, egyenesen a 
csapocska felett van az orrba vezető nyílás. Ezen egész, csapocs-
kában végződő, hártyás boltozat hajlékony és mozgékony, úgy 
hogy majd fölfelé húzódhatik, majd meg lefelé ereszkedhetik. Ha 
felfelé húzódik, az ő felső felülete által az orrcsatorna nyílását 
szorosan befedi, elzárja. 

A kinél ezen ínyvitorla egészen hiányzik, vagy a kinél az 
csak annyiban is hiányos, hogy az orrcsatorna torkolatát nem fedi 
tökéletesen be, az , az M-en és AT-en kivül, egy botüt sem — lé
gyen az bár magán- vagy mássalhangzó — mondhat ki tisztán; 
az mindig az orron által fog beszélni. De erről alább az egyes 
betűknél több fog előjönni. Most még csak azt akarjuk nézni, mi
csoda rendeltetése, micsoda működései vannak ennek az ínyvi
torlának. 

El'óször: Ha az a középen egyenesen lecsüng, és a nyelv 
az ő hátulsó részével oly alantan fekszik, hogy a csapocskát nem 
érinti, akkor mind a két (a száj- és az orr-) kanális nyitva van, és 
akkor a levegő egyszerre vonul a szájon és az orron által szaba
don ki és be. 

Másodszor: a csapocska mind a két kanálist egyszerre be
csukhatja , ha szélével a torok hátsó falának neki fekszik, és a 
nyelv hátsó része egészen a lágy szájpadig fölgörbül. Ámbár a 
száj itt nyitva van, még is ama két zárlaton, melyeket a csapocska 
eszközöl, egy atomnyi levegő sem nyomulhat keresztül, bármi
lyen erős is legyen a lég nyomása. 

Harmadszor: Váltogatva elzárja az egyik kanálist, mialatt a 
másikat nyitva hagyja. Elzárja a szájkanálist és nyitva hagyja az 
orrkanálist, ha alsó szélével előre-felé a nyelv kissé feldomborult 
hátsó részének neki fekszik; elzárja az orrkanálist és nyitva hagyja 
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a szájkanálist, ha a nyelvtől eltávolodik és a torok hátsó falához 
csatlódik. 

Ha már most majd alább az egyes betűk leírásánál azon 
megjegyzés fog gyakran előfordulni, hogy az orr csukva van, 
ilyenkor mindig magától fog értődni, hogy az csak ezen csapocska 
által van csukva, és semmi egyéb módon nem is csukathatik, 
ha csak kivülröl nem akarnók azt ujainkkal összenyomni vagy 
is az orrlyukakat befogni, a miről azonban soha sincs szó." 

Ezután Kempelen az orrnak , illetőleg ínyvitorlának , egyéb 
működéseiről is emlékezik meg, melyek ugyan tulajdonképen a 
beszédhez nem tartoznak, de, mert többféle hangnemű zörej van ve-
lek összekötve, neki figyelemre méltóknak látszanak, annál is in
kább, mert addig majd nem egészen figyelem nélkül hagyat
tak vala. Ezek : a hortyogás, hákogds, köhögés, tüsszentés és orrfújjás, 
melyeket egyenként vizsgálat alá vesz. Az ezeknél feltűnő zörejek 
képződése érdekes analógiát mutat több beszédhangi zörej kép
ződéséhez. Nem állhatjuk, hogy legalább a hortyogás magyaráza
tát ne közöljük. 

„Ha az ember alszik, és csapocskája a fen felhozott helyzetek 
egyikében van, akkor nem hortyog. Van azonban három más — a 
fentebbiektől egészen apró körülmény által különböző — helyzete, 
mely a hortyogást okozza. Az egyik az, ha az alvó, zárt száj mel
lett , a levegőt orrán által szívja be , és a csapocska nincs egészen 
nyitva , hanem csak szűk utat hagy fenn az átvonuló lég számára. 
Ezáltal a csapocska a szózatrés tulajdonságát veszi fel. Az t. i. az 
átnyomuló levegő erőszaka által rezgésbe hozatik, azaz, a garat 
falához való igen sebesen ismételt odacsapódásra indíttatik, a mi 
által bizonyos hang ered, a mely azonban az igazi szózatrés által 
adott hangtól az által különbözik, hogy mindig érdes és dörmögő 
(schnarrend). 

A másik helyzet az , midőn az alvó a levegőt a nyilt szájon 
által szivja be , mialatt az orr a csapocska által csukva tartatik. 
Ha illyenkor a nyelv az ö hátsó részével igen magosán fekszik 
és a szájpad hátulsó lágy részét, a lágy szájpadot, csaknem érinti, 
akkor megint, mint az előbbi esetben, felette apró nyilas támad, a 
lágy szájpad rezgésbe hozatik, és ugyanazt teszi, a mit fent a 
csapocska tett a nyilt orrnál. 

WVEWTUPt KÖZIiBMÉHTEK, VII I , 24 
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A harmadik helyzet végre akkor van, midőn az alvó mind 
a két utón egyszerre lélekzik, és sem a csapocska nem fekszik 
egészen a garatfalhoz, sem a nyelv nem egészén a puha szájpad
hoz , és ezáltal mind a kettő — a puha szájpad is , a csapocska is 
— ingereltetik rezgésre. A hortyogás néha csak a belélekzésnél, 
néha csak a kilélekzésnél, és néha mindakettőnél is hallatja ma
gát. Es ezekben áll a tulajdonképeni hortyogás. 

Van ugyan még más hortyogás is , 'melyre azonban ezen név 
nem igen illik. Ez t. i. azon nyögés, nyöszörgés (Aechzen), sóhaj
tozás vagy jajgatás, mely az alvók szózatréséből akkor fakad, ha 
ezt nem tartják eléggé tágasán nyitva. Ez tehát nem tulajdonképi 
hortyogás, hanem a szózatrés játéka által keltett igazi szózatzengés. 
Még egy harmadik neme a zörejnek az alvóknál akkor ered, ha 
a lég a két csatorna egyikén bevonul és a csapocska a csatorna 
nyilasát egy kissé megszükíti, de még sem annyira, hogy maga rez
gésbe hozatnék, hanem csak annyira, hogy a légnek zörejjel kell 
áttódulnia, és ez megint nem formaszerinti hortyogás, hanem szu
szogás (Schnauben) vagy hörgés (Röcheln)." 

A következő öt §§. a hákogást vagy hurákolást (Ráuspern), 
a köhögést (Husten), a tüsszentést (Niesen), az orrfúvást (Schnüu-
zen) és az íny vitorlának az ételek lény élésén él való szükségessé
gét magyai'ázza. Ezeket mellőzve még csak az orrfúvásról bigyesz-
tünk egy kis megjegyzést ide. Miként a hortyogás zöreje a lágy 
szájpad vagy a csapocska megrezdülése által támad, hasonlókép 
az ujjakkal összefogott s igy megszükített orrcsatorna kifujjásánál 
keletkező zaj onnan ered, hogy az összeszorított orrczimpák a 
szózatrés minemüségét veszik fel, és sebes rezgésök által, mely az 
ujjakon is megérezhető, hangos zörejt támasztanak. 

„Általában észrevesszük, hogy valamennyi szűk nyilasoknál, 
melyek húsos vagy hártyás szélek közt nyilnak, ha azokon erő
szakkal hajtatik ki a lég, ilynemű rezgés, következőleg bizonyos 
hang támad. így a bélszelek a végbél Öszvezsugorodott nyilasán 
sokszor erős fortyanással mennek ki. Ezen fortyanás az ajkakkal 
is utánozható. 

A száj. A száj alatt azon tért értjük, a mely a két pofa közt 
az ajkaktól az inyvitorláig terjed. Váza csontokból áll, t. i. a felső 
és az alsó állkapocsból. Amaz több darabokból van összetéve, 
emez meglett embereknél csak egy darabból áll. Mindkettőből 
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a fogak merednek elö, és közöttök a nyelv fekszik, mintegy palli-
sádoktól körülvéve. A fogakról és a nyelvről alább külön szaka
szokban lesz szó. Itt, a mennyiben a száj a beszédhez közremű
ködik, csak két darabról kell különösen megemlékeznünk, a lágy 
Bzájpadról és az alsó állkapocs mozgékonyságáról. 

A szájpad vagy iny, a belső száj boltozatja, padlása vagy 
födele, az elölső fogak mögétől a torok felé terjedő hosszában 
körülbelül három negyedrészben egészen kemény, a negyedik ne
gyednél egy vizszintesen kifeszített, hátrafelé egy kissé lejtős, lágy 
hártya kezdődik, a mely az ínyvitorlához csatlakozik. Ezen hár
tyát lágy szájpadnak nevezzük. Sok alkalommal a nyelv hátsó része 
hozzádüleszkedik, a nyelvcsatornának (a nyelv és szájpad közötti 
belső szájtérnek, melyen a szózat átvonul) becsukása végett, a mint 
alább az egyos betűk leirásánál, valahányszor ezen eset előfordul, 
mindannyiszor meg fog jegyeztetni. 

Midőn a természet mind a két állkapczát egymásra illő fogak
kal látá el, főczélzata az volt, ezen műszerekkel az első tápanyagot 
malom módra összeőrleni és azt részint a lenyelésre, részint a 
jövendő megemésztésre alkalmatosabbá tenni. Ezen czélzatát nem 
érte volna el, ha legalább az egyik állkapczát nem alkotta volna 
mozgékonynak s arra ügyesnek, hogy a másiktól eltávolodhassék és 
az ételt mintegy két malomkő közé beereszthesse. A felső állkapocs 
tehát állhatatosan szilárd és mozdulatlan marad, az alsó azonban le-
és felfelé (valamint jobbra s balra, előre s hátra is) mozdul. Az alsó 
állkapocsnak patkóalakja van, melynek hosszabbított hátsó végei 
fölfelé vannak görbítve, és két-két villaszerüleg fölfelé álló nyújt, 
ványokba végződnek. A hátsó magasabb nyujtvány az ö kissé 
kigömbölyített végével egy a fülüreghez egészen közel eső serpe-
nyüben fekszik, hol formaszerinti csuklathoz (charnierhoz) hasonlít 
Az elölső alacsonyabb ág hegyes élben végződik, és rajta meglehe
tősen vastag, erőshűsú izom fut végig, melynek segélyével az alsó áll-
kapcza, harmadik rendbeli emeltyüképen, fogastul egészen a felső 
állkapczáig felemeltethetik és ahhoz igen erősen hozzá nyomathatik. 

Az állkapcza ezen mozgékonysága a beszédnek történetesen 
kitünőképen előnyére van : mert miután a nyelv a belső száj egész 
űrét elfoglalja, a betűk képzésére szükséges mozdulatait nem 
vihetne oly ügyesen véghez, ha az alsó állkapocs le nem ereszked
nék, a belső szájt ki nem tágítaná, és a nyelv játékának tért nem 

24* 
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szerezne. Szükség esetében és némi fáradsággal szorosan Össze
csukott fogakkal is lehet ugyan még mindig érthetöleg beszélni, 
azonban akkor a beszéd az ő széphangzatától és kellemetességétől 
oly távol van, hogy inkább visszaijeszt. Ez a boszúvágy és düh 
jellemző kifejezése, a fogcsikorgatás. Ekkor a torok felé visszahú
zódott nyelv a legtöbb betűt igen tisztátalanul képezi; a szózat 
hangja a fogak záratának szűk közein át csak igen tompúltan 
nyomul ki. A beszéd tökéletessége végett kétségtelenül nemcsak a 
két ajaknak kell nyílnia, hanem a két fogsornak is kell egymástól 
bizonyos arány szerint eltávolodnia, mely arány alább a magán
hangzóknál meg fog határoztatni. 

Végül a szájnál még csak azt akarjuk megjegyezni, hogy 
valamennyi benne foglaltatott falaknak és műszereknek, hogy mű
ködéseiket pontosan teljesíthessék, folytonosan nedveseknek kell 
lenniök, mi végre a szájürben mindenfelé kiosztott, meglehetős 
számú nyálmirigyek szolgáltatják a szükséges nedvességet. A hol 
az elégséges nedvesség hiányzik, ott főleg a nyelv lesz gyors moz
dulataira igen hajlatlanná és merevvé, s bármely ponthoz is támasz
kodjék, nem fekszi azt oly jól meg, mint midőn egy kis nedvesség 
van közbül. Látjuk betegeken, kiknek beszédmtiszereit a hőség 
kiszikkasztotta, mily nehezen és érthetlenüí dadognak. A beszédet 
utánzandó gépnél a nedvesség mindig a legnagyobb nehézségek 
egyike, minthogy nehéz azt egyenlően kiosztani, s minthogy az a 
gépnek pontosan egymásba illeni kellő alkatrészeit mindig felduz
zasztja s félrevonja. A kinek sikerülni fog, beszédgépemnél meg-
nedvezési hozzáadalékot jól alkalmazni, az azt igen hamar a tökély 
igen magas fokára fogja emelni. 

A nyelv. A nyelv rövid széles húsdarab; felső felülete, tompa 
hegyétől kezdve, egész hosszában szabad és a csontos szájpad üregé
hez arányított, alsó felülete a felsőnél sokkal rövidebb, mirigyekkel 
borított és a hegyétől csak rövid darabig terjedő hosszúságban van a 
lekötő nyelvféktől leoldva. Háta a gégefödél felől fölfelé emelke
dik, többi hossza mérsékelten lejtős. Felső szélessége középen egy 
— nem nagyon tisztán szembetűnő — rova'ék által van hasítva, 
mely a nyelvet mintegy két félre osztja. Az egész nyelv igen moz
gékony s rendkívül ügyes mindennemű helyzeteket és idomokat 
fölvenni. A felső és alsó fogakhoz, a foghúshoz, az elölső, középső 
és hátulsó szájpadhoz kényelmesen odazárúlni, hegyét mind hátra 
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visszahúzni, mind a fogak keretéből elétaszítani, a pofák üregébe 
kinyújtózkodni, ezen egész üreget végig fürkészni, vagy az ajakak 
közül kifelé mozdulni, onnan visszaperdülni, a hátát lapossá s 
ismét öblössé tenni, oldalait egymás felé húzni, és hengerré össze
tömörülni stb. — csodálatos mozgékonysága képessé teszi. A nyelv 
halul és alól a nyelvcsonthoz, a torokhoz, a mondolákhoz, a gége
födélhez és a foghúshoz van borítékai által, valamint izmok segít
ségével, ragasztva. Az ismeretes nyelvfék ezen kettős felruházásból 
való redő, és ezen fék az alsó nyelv felület középső részét a száj 
azon hártyájához, mely a nyelvalatti mirigyek felett fekszik, és az 
alsó foghúshoz köti. Mondják, hogy e fékecske, ha nagyon rövid, 
a nyelv szabad mozgására akadályos lehet, sőt a kiejtést akadá
lyozza, úgy hogy legalább az L és R betűk, ezen fék szorossága 
miatt, nem lennének tökéletesen kiejthetők. 

A nyelv első hivatása az látszik lenni, hogy a nyálat a száj
ban egyarányosan kioszsza s szétterjeszsze, aztán az étket a fogak 
közé tolja, onnan ismét előkerítse, a szájban körül-kasúl görgesse, 
megint a fogak közé vigye, és végre, ha elégségesen meg van 
őrölve, a legkisebb darabokat összegyűjtse és hátra a torokba le
szorítsa. 

Ugy mint a levegő vagy a szózat a beszédre való fő anyag, 
úgy a nyelv az ezen anyag megdolgozására és kiidomitására szol
gáló fő műszer. Csak kevés beszédhang vagy betű van, a melynél 
a nyelv heverő, munkátlan maradna; mind magánhangzók, mind 
mássalhangzók szorulnak az ő segítségére. Alább igyekezni fogunk 
határozottan megmondani, micsoda helyzetet kell mindegyik betű
nél vállalnia; itt még csak azt lesz elég mondani, hogy a nyelv a 
száj kanálisát, melyet épen ezen főmüszer után többnyire nyelü-
kanálisnak fogunk nevezni, majd megszűkebbífci, majd félig, majd 
egészen elcsukja, majd vesztegen hever, majd rezg, majd a száj-
padhoz, majd a fogakhoz düleszkedik, és így majdnem folytonosan 
mozgásban van. A nyelv ezen a beszédnél való szakadatlan elfog
laltságának az első beszéd-feltalálók előtt oly felötlönek kellett 
lennie, hogy a legtöbb nép azon fogalmat, melyre németben a tulaj
don Syrache szót bírjuk, a nyelv szó által fejezték ki *)." 
, .; 

*) rXojaaa, lingua, nyelv, Zunge, jezik btb. mind nyelvet &A beszédet jelent. 
K. 
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A következő három §§-ban Kempelen a nyelv által a beszé
den kivül előhozott hangoknak ú. m. a csettenés vagy kttti/entés 
(klatschen oder schnalzen); a köpés vagy pökés (speien oder spu-
cken) és a fütyülésnek (pfeifen) képeztetését írja le és magyarázza, 
más kettőben Helmontnak. és Diodorus Sicvlusnak némely a nyelvre 
vonatkozó furcsa állításait hozza fel. 

^A fogak. Mindegyik állkapczánkban rendszerint tizenhal, 
tehát mindkettőben harminczkét fogunk van. Néha kevesebb is, néha 
meg több is található. Három nemre szokás azokat osztani; először: 
a metsző- vagy harapófogak, másodszor : a szemfogak, harmadszor : 
a zápfogak. Az elsők, melyek számra mindig négyen vannak, az 
állkapocs elölső kerek részét foglalják el, mind a két kapocsban 
élesek, de a felsők mindig kissé élesebbek. Tisztök az ételekből, 
melyeket a szájba vinni akarunk, darabokat lemetszeni. — Ezekre 
mindkét oldalon egy-egy szemfog következik. Ez a metszőfogaknál 
hegyesebb és egy — néha ugyan alig észrevehető — kevéssel hosz-
szabb is. Húsevő állatoknál sokkal hegyesebbek, hegyökkel kissé 
befelé is görbedtek, hogy horogkép üttethessenek be a húsba, és 
a martalékot erősen tarthassák meg. — Aztán jön mindenik olda 
Ion öt-öt zápfog, mely felül négyszegű, lapos és keresztben rovaté
kos. Latinban igen jól jelöltetnek dentes molares, azaz őrlőfogak 
fMahl- vagy Mühlzáhne), névvel, minthogy az ételek megőrlése 
sajátképi s egész hivatásuk. Ezek közé tartoznak az utolsó záp
fogak is, melyek néha csak a későbbi években tűnnek elő s azért 
bölcseség fogainak is neveztetnek. 

A fogak ételaprítási működésének teljes felvilágosítása végett 
még két megjegyzést kell tennünk. Az első a zápfogakat illeti. Az alsó 
állkapocsnak nemcsak az a sajátsága van, hogy, mintegy charnier-
ban, lefelé, hanem az is, hogy vízszintesen az egyik és a másik oldal 
felé is mozoghat, úgy hogy a zápfogak egymáson (az alsók a fel
sőkön) dorzsölődhetnek. Csak azáltal, hogy a zápfogak beróttak, 
és az egyik a másikon ide s oda dörzsölődik, jön igazi szétörUs 
létre. így a malomnál is az egyik kőnek szükségképen körülhajtat
nia s dörzsölésnek k,ell okoztatnia, sőt, hogy ez még jobban menjen 
véghez, a malomkőnek is kell beböketnie s élesíttetnie, azonkép 
mint a zápfogak vannak beróva, melyek eszerint egy valóságos 
malmot ábrázolnak. 
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A másik megjegyzés az elölső, azaz a metszőfogakat illeti. 
Itt az alsó állkapocsnak ismét egy másik, de szintén vízszintes 
mozgása jön elő, mely hátulról előre és elölről hátra történik, de 
legfölebb csak félhüvelyknyire terjed. Lehet t. i. az alsó állkapczát 
úgy előretolni, hogy az elölső fogak két sorai éleikkel egymáson 
állanak, sőt hogy az alsók a felsőknél még valamivel előbbre men
nek; de rendeltetésük nem az, hogy éleikkel egymásra üljenek, 
hanem az alsóknak mindig valamivel hátrább kell maradniok, és 
a felsők mögé elhúzódniok. Ha az ember nyugodt állapotban van 
és száját csukva tartja, a zápfogak többnyire egymáson állanak. 
De a zápfogaknál kissé hosszabb felső metszőfogak az alsó metsző
fogak elejébe leérnek és némely embernél ezeket egészen befedik." 

A természetnek, ezen intézkedése mellett való czélzatát ismét 
mechanikai példa által igyekszik Kempelen megmagyarázni. 
„Ha ollóink helyett más szerszámot akarnánk használni, két pár
huzamosan futó s pontosan egymásra illő élekkel birót, mint körül
belül egy széles harapófogót, azzal gyapjút, szőrt, szöveteket, ker-
tifa gályáit, vasbádogot s száz más dolgot, vagy épen nem, vagy 
rendkívül sok fáradsággal metszhetnénk vagy szakíthatnánk le. 
Hogy tehát hamarabb érjünk mindenekkel véget, ollót kellett fel
találni, melynek élei szorosan egymás mellett elvonulnak s egymás 
mögé eltolódnak, a mi által aztán az, a mi nincs az él által közvet
lenül átmetszve, mégis a be- s lenyomásban leszakíttatik. így p. o. 
a bádog-ollók legkevésbé sem élesek, hanem leszakítják vagyis 
inkább lenyomják a bádog egyik részét a másikától. Épen így van 
az a metszőfogakkal. Minthogy nem igen élesek és egymásmögé 
eltolódnak, az ételekből a falatokat inkább lenyomják, mintsem 
hogy lemetszenék stb. 

Most azt akarjuk nézni, micsoda osztályrészök van a fogak
nak a beszédnél. Ez, meg kell vallani, igen csekély. Ha tekintetbe 
veszszük, hogy valamennyi fogukat elvesztett emberek mégis egé
szen érthetően beszélnek, úgy ezen műszert fontosság tekintetében 
bizonyára valamennyi többinek utána kell tenni, minthogy az szük
ség esetén egészen is — a többiek kközül ellenben egyik sem — 
nélkülözhető. De meg kell vallanunk, hogy a fogak általában a 
nyelv széphangzatához tesznek sokat, még pedig azáltal, hogy ke
mények és kissé élesek. Mert valamennyi hangok élesebben, met-
szöbben és tisztábban zengenek, ha a fogéleken, mint ha a tompa és 
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puha foghús-széleken csúsznak által. Közvetlen szolgálatokat a 
fogak csak az éles német S-nél és az ezzel rokon német Schnél, 
a hasonlókép rokon franczia Z és J betűknél, valamint az F V 
és az angol ÍT^nél tesznek. Hogy miként szerepelnek itt, az 
úgy is alább, hol az egyes betűkről lesz szó, pontosan meg 
fog jelöltetni, a hol — az S alatt — azt is fogjuk felhozni, mi mó
don használja fel a beszéd a fent leírt körülményt, hogy az alsó 
fogak a felsők mögé eltolódnak." 

Ezután a fogakkal előhozható egy pár sajátságos, de nem 
sokat jelentő hangok tárgyaltatnak, t. i. a fogvaczogás (Záhncklap-
pern) és a, fogcsikorgás (Zahneknirschen). 

nAz ajkak. Valamennyi állatnak van valamije, a mivel a száját 
becsukhatja. A madaraknál a csőrt képező két szarvszerű, hegye
zett cső az. Más állatoknál hártyás, még másoknál húsos czimpák. 
Az embernél az ajkak. Ezek szélükön oly vékony hártyácskával 
bevonvák, hogy azokon a vér mindenütt áttetszik és nekik egész
séges testeknél kellemes pirosságot kölcsönöz. Sokféle mozdula
tokra ügyesek. A felső ajk fölfelé húzódik, az alsó aláfelé, úgy hogy 
az elölsö fogak egészen csupaszon tűnnek elő. Az ajkak még sokkal 
tovább távolodhatnak el egymástól, mint a fogak, midőn ezek a 
legtágasabban széttátvák, -terpesztvék; így p. o. az ásításnál. Szög
leteik a szájnyilat közepe felé összetolódhatnak, a midőn az ajkak 
féregszerű redőkbe húzódnak össze, és majd nagyobb, majd kisebb 
kerek nyilast tüntetnek elő. Ezen mozgással ellenkezőleg szög
leteik ismét, szokott állásukon túl, kifelé is húzódhatnak, mi által a 
piros hártya igen kifeszíttetik; így p. o. a mosolygásnál. Képe
sek a fogaktól elfelé előre nyújtózkodni és tölcsért képezni, ellenben 
ismét a fogak közé befelé húzódni s egészen elrejtőzni. 

Ezen műszer baszna és szükségessége mindjárt az embernek 
világrajöttekor nyilvánul. Ha a gyermek egészen ajkak nélkül 
születnék, az anyatejt nem szíhatna be. Ha a csecsbimbót csak a 
két fedetlen állkapocscsal kellene megfognia, mindkét felől tetemes 
nyilasok maradnának fenn, és a csecsemő tej helyett csak levegőt 
szívna be. A szívás általános törvényei szerint ott, hol fol) ékony 
testek folhúzandók, a légtől minden bejárás elrekesztendő. A ter
mészet tehát bölcsebben nem cselekedhetett, mint a szájt ily puha 
minden alakhoz könnyen alkalmazkodó kerítéssel körülvenni, mely 
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az anyai emlő bimbócskáját mindenfelől körülfogja és olykép be
zárja, hogy kis buboréknyi lég se nyomulhat a szájba be. 

A meglett embernek is nélkülözheti ének az ajkak, ha inni 
akar. Ivása még mindig szívás marad, folyadékok fölhúzása. Igyék 
bár valamely edényből vagy közvetlenül a forrásból, ajkainak min-
dig egy kevéssé a folyadékba kell bemártatniok a lég távoltartása 
végett. Ajaktalan embernek a fejét hátra kellene hajtania és az 
italt a szájába öntenie." 

Következő három §§-ban a kérődző és húsevő emlősök meg 
a madarak ivásmódja magyaráztatik. 

„Fenn leírt főhivatásúk — a szívás — mellett az ajkaknak még 
egynehány egyéb mellékmüködéáük és czéljok is van. Belső felüle-
tökön kis lencseforma mirigyekkel vannak mintegy behintve, a 
melyek segélyével szüntelenül nedvvel kell ellátniok a szájt, hogy 
ez sikamlós maradjon. Arra is szolgálnak, hogy a felesleges nyalt 
összegyüjthessük és kihányhassuk. Mert ha ők nem volnának, a 
száj sohasem volna pontosan becsukható, következőleg a nyál nem 
volna összeszedhető, s folytonos lecsepegése nem akadályozható. 
A száj a légnek folytonos átjárása által talán nagyon ki is szárít-
tatnék. Végtére, egy kis nyilas hijján való összehúzás által, a fúvásra 
is használhatók. 

A beszédnél az ajakak fontos szolgálatokat tesznek. Nélkülök 
sok, valamennyi nyelvben sűrűn előjövő, szép, velős, kifejezésteljes 
betűket és szótagokat nélkülöznénk, mert a B P F Vés, Whan
gokat csak nekik köszönhetjük, meg sem említve, mennyit tesznek 
a magánhangzók tisztaságára, a mint a maga helyén meg fog 
mutattatni." 

Következik két §§-ban az ajkak által a beszéden kivül elő
hozott hangok magyarázata. Ezek között az egerek czinczogását 
vagy a kutyakölykök nyöszörgését, a lódobogást, a kéztapsolást 
utánzó ajakhangoké. 

„Ha az ajkakat laposan bezárjuk, kissé előre nyújtjuk és a 
szelet azokon erőszakkal áthajtjuk, akkor [rezgenek és oly zörejt 
adnak, mint a lovak, midőn orrukból a port akarják kifújni. Ha a 
szélhöz egyszersmind a szózatot is hagyjuk belejátszani, akkor 
olyanforma pergő (Wirbel) támad mint a dobon. 

A csókolás szintén az ajkaknak egyik, még pedig nem jelen
téktelen műtétele, és minthogy azzal bizonyos hang is van össze-
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kötve, itt hallgatással nem mellőzhetjük. Mikép kell csókolni, azt az 
egész földkerekség tudja, de mikép támad ilyenkor ama a fülnek 
oly kellemes hang, arra nagy rész alkalmasint soha sem gondolt." 

Következik a csókok külömböző nemeinél támadó hangok 
létesülésének magyarázata. Ezzel a beszéd-műszerek és ezeknek 
működéseik körül tett különös észrevételeit befejezvén, Kempelen 
belőlük záradékul a következő általános következtetést hozza le. 

„Mindezen elmélkedések, melyeket a beszédműszerek felett 
tettem és eddig felhoztam, arról győznek meg engem, hogy a ter
mészet alkotója az ő tervét mindig élő teremtményének legelső és 
legfőbb megkivántatóságára czélozta —- t. i. annak táplálására, 
melytől fenntartása főként függ — bogy következőleg mindezen 
műszerek, melyeket beszédmüszereknek hívunk, nem a beszéd 
okáért léteznek, hanem a találékony embertől, csak épen azért, mert 
már egyszer megvoltak, történetesen és lassan-lassan a beszédre 
is használtattak. Valamennyi négylábú állat, némely eltérések
kel a nagyságban és az alakban, ugyanazon műszerekkel bír, me
lyekkel mi, és articulált beszéddel még sem bír. Csak a szózatrés 
egymaga látszik nekem a szózat okáért csinálva lenni és semmi 
más rendeltetéssel nem bírni., mint azzal, hogy az állatok általa 
hangot, kiáltást vagy éneket adhassanak ki magokból; mórt ha 
ezen műszert magamnak a gégéből egészen el is gondolom, az álla
tokat é9 embereket mégis mindig valamennyi testi szükségleteik 
tekintetében a legjobb jólétben képzelhetem magamnak. 

Az embernél is talán, szinte úgy mint az állatoknál, az első 
beszéd csak kiáltás volt, az ember, a ki egyéb állatokat észben, 
lelékenységben és utánzótehetségben annyira felülhalad, talán 
érezte, hogy az erősebb és gyengébb kiáltások, a magasabb és 
mélyebb hangok, a hosszabban és rövidebben kitartott, majd von
tatott (geschliíFenen), majd lökött, de alapban mindig ugyanazon 
hangok nem elégségesek naponta növekedő szükségleteit — külö
nösen, midőn másokkal társaságba lépett — kifejezni, és tehát szánt 
szándékkal keresett több hangokat. Talán egy esetleg, egy véletlen 
vezette őt reájok. Talán föltett szándék nélkül akart valamely szo
kott hangot csukott szájjal megszólaltatni, s ekkor vette észre, hogy 
ekként más, tompább hang jön létre, mely az orrból jő. így már egy 
hangot, az M-et, már egy műszert, az orrot találta volna meg. Ha a 
fölkiáltás előtt történetesen a szájpadhoz támasztotta a nyelvét, vagy 
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az ajkakkal becsukta a száját, ez neki egy T-t, egy P-et szolgálta
tott volna, és így a nyelvnek és az ajkaknak hasznavehetőségét 
fedezte volna fel, s végre a táplálkozás valamennyi műszereit tanult 
volna a beszéd műszereivé tenni. 

De nem valamennyi népek nyomozták ki — s használták 
beszedőkben fel — a beszédműszerek valamennyi képességeit; 
p. o. Új-Anglia szomszédai Amerikában ekét fontos nyelvhangot, az 
L-t és az R-t, nem is ismerik, az N által pótolják azokat s „Lobstar" 
helyett „Nobstan"-t mondanak a). Ellenben, ha a földkerekség va
lamennyi népeit, a még vadakat is, hallanók beszélni, bizonyosan 
egészen ismeretlen, és részben nekünk utánozhatatlan hangokat és 
zengelmeket hallanánk. 

Nem czélzat nélkül tettem azt, hogy mindegyik műszernél 
valamennyi hangokat, melyekre az a mi betüinkón kivül még ké
pes, a mennyiben előttem ismeretesek, felhoztam, és oly világosan, 
a mint tőlem telt, leírtam. Ebből következtethetni fogjuk, hogy, 
valamennyi előttünk ismeretes betűkön kivül, melyeknek száma 
bizonyára nem csekély, még sok betű lehetséges, és hogy az általam 
felhozott hangoknak egy része, és még sok más hang, mely figyel
memet kikerülte, talán ismeretlen népek beszedőknek valóságos 
alkatrészeit teszik. 

Mi európaiak magunk sem bírjuk nyelveink mindegyikében 
a többi nyelvek valamennyi hangjait. A német azon hangot nem 
bírja, amelyet a franczia a J jegy gyei fejezi ki. A franczia a német 
Ch-t az ő nyelvében tökéletesen hiányolja, és mindakettőnek az an
gol Th-röl tudomása nincs. A cseh Ersch, a magyar Gy valamennyi 
többitől idegen stb. Egy szóval minden tény annak bebizonyítására 
egyez össze, hogy a szózatrésen kivül a beszéd számára külön saját 
műszer nem teremtetett, és hogy nekünk az orr, a száj, a nyelv, a 
fogak és az ajkak eredetileg épen oly kevéssé adattak a beszélésre, 
mint az ujjak a fuvola-játszásra és a szemek az olvasásra, ámbátor 
mindezek utóbb, találmányok folytán, ezekre szükséges műsze
rekké lettek." 

Eddig terjed a harmadik szakasz na beszéd műszereiről és azok
nak működéseikről" Erre, mint érthetőségének|legáltalánosabb elő-

*) Joannis Vall isii Grammatica linguae anglicanae in praefixo tractatu 
de loquela. K. 
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föltételére és alapjára, következik a minket minden részletében a leg
közvetlenebbül érdeklő és azért a legteljesebben is szem elé terí
tendő negyedik szakasz „az európai nyelvek hangjairól vagy betűiről.11 

Ezen szakaszra két kérelem vonatkozik, melyet Kempelen az 
„előemlékeztetésK-ben, azon pont után, melyen annak közlését (fent 
a 347. lapon) megszakítottuk, az olvasóhoz intéz. 

„Már most — úgymond ott — még csak két dologra kell az 
olvasót kérnem: 

Először j Hogy Ítéletét egyes helyekre nézve addig halaszsza 
el, és a beszédhangokat illetőleg itt elfogadott elveket és tett észre
vételeket, a melyek neki az első megtekintésre felötlőknek vagy 
épen hamisaknak fognak látszani; addig ne vesse el, míg azokon 
egészen figyelmesen végig nem menendett. Némi gyakorlat kíván
tatik meg arra, hogy azon helyzeteket, melyek az egyes betűknél 
megjelentetnek, a természetben, azaz saját beszédmüszereinken, 
tüstént megtaláljuk, utánozzuk, és kísérletek által erősítsük (besta-
tigen). Az egyik betű vagy hang tulajdonságainak megismerésére 
gyakran csak a másik betű vagy hang tulajdonságainak meg
ismerése vezet stb. 

Másodszor: Hogy az olvasó, szótagok és szók példáinál, 
melyek mind német táj beszédekből, mind pedig egyéb európai 
nyelvekből sűrűen felhozatnak, soha a betűk által, melyekkel 
leírva állanak, ne csábíttassa el magát a fölnémet szerint való 
hamis kiejtésre, hanem azokat mindig úgy vegye, a mint azon 
nemzet szájában hangzanak, a melynek nyelvéből véve vannak. 
Azon helyeknél, a hol ez nekem kiváltképen szükségesnek látszott 
lenni, úgy is intő jegyzeteket tettem oda." 

Kempelennek az olvasóhoz intézett ezen két kérelmét ma
gunkévá is téve, részünkről egy harmadikat hozzáteszünk. Ne rója 
az avatott olvasó nekünk tudatlanságul fel, ha a következő szakasz 
azon pontjainál, a melyeken Kempelen véleménye netalán helyte
len, hiányos, a jelen tudomány által elvetett vagy megmásított^ 
talán megjavított s túlhaladott, legott nem jelentjük ki a későbbi 
tudomány és saját magunk véleményét. Fentebb előadott tervünk 
szerint t. i. kötelességünk: egyelőre valamennyi, saját megjegyzések 
tételére kihívó csábításnak következetesen ellentállani, csak Kem
pelen nézeteit, teljes és lehetőleg közbeszakítatlanúl összefüggő átné-
zetben, állítani szem elé, és majd ezután adni a Kempelen álláspontja-
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ról —és annak alapján — történt továbbhaladások folyamatának és 
eredményeinek áttekintetét, szintén ilyen összefüggőiig, a következő 
közleményekben. De arról is biztosíthatjuk az olvasót előre, hogy 
még nincs is mind azon pont, a melyet némelyek netalán jelenleg túl
haladottnak, megjavítotónak hisznek, oly véglegesen, oly biztosan túl
haladva, javítva, hogy egynémelyiknél, élesebb utántekintés után, 
mégis az nem tűnhetnék ki, miszerint a distrahálatlan, elfogulatlan, 
lángeszes első észlelő concenírált élű szemügye több pontokon mé
lyebben tekintett be az — úgyszólván tabula rasa gyanánt, még 
mások által meg nem dolgozott szűz föld gyanánt — előtte fekvő 
tárgy valójának mélyeibe, s élesebben elemezte itt-ott a hangok 
anyagait, mint az — idegen és saját észlelet-halmazok által 
distraháltabb, helylyel-közzel elfogultabb — későbbi vizsgáló-
Varja tehát az olvasó saját véleményünk kinyilatkoztatását, vala
mint általában a tudomány jelen álláspontján uralkodóvá lett né
zetek előterjesztését, későbbi közleményeink megjelentéig türelme
sen be. Egyelőre csak igen kevés helyen, csak felmerülhető félre
értések útból gördítése okáért, fogjuk magunknak megengedni, 
rövidke felvilágosító jegyzetet a szöveg alá vagy valamely alsza-
kasz sarkába bigyeszteni, egyaránt főelvvl követve Kempelen nézetei
nek itt mennél megszakítatlanabb előtüntetését, értelmének mindig 
hü és lehetőleg mindenütt saját szavai szerint való visszaadásával. 

Ezeknek előrebocsátása után, eléggé világosan elérajzolt fel
adatunk teljesítéséhez immár hozzáláthatunk. Kempelen tehát kö
vetkezőleg értekezik először is általánosan 

A z a l p h a b e t u m r ó l . 

1. „Ha valamennyi európai nyelvből egy általános alphabetu-
mot összegyűjteni, és valamennyi hangokat, melyek azokban elő
jönnek, különös jellel jelelni akarnánk, az ilyen alphabetum bizo
nyosan a negyven betűnél többre futna fel. E hangok legtöbbjei az 
elfogadott közönséges alphabetumtól való eltérések, és az írásban 
bizonyos jelzések által vagy más betűk hozzátételei által külöm-
böztetnek meg, vagy csak a mindegyik nemzetnek sajátságos be
széd-megszokásoknál fogva is ejtetnek másképen ki, mint amiképen 
írva vannak. Ezen eltérés sokszor igen feltűnő, de sokszor alig is 
észrevehető. Igyekezni fogok mind ezen árnyalatokat, a mennyire 
ezen nyelvekben az én ismeretem terjed, megjelelni, éa a felosztást 
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úgy tenni meg, hogy azoknak mindegyike az ő alap- vagy föbetüje 
mellett jelenjen meg, és azon nyelveknek, a melyekben leginkább 
vannak gyakorlatban, egy vagy több szavaitól legyen kisérve. 
Miképen hozatik mindegyik hang elő, miben áll annak mechanikus 
structurája, és mi által tér el a főbetüjétől, ez ott fog aztán követ
kezni, a hol mindegyik föbetü különösen leíratik és taglalva tár
gyaltatik. 

2. Főalphabetumom tehát ez : A B D E F G H C H I K L M 
N O P R S SCH J T Ü V W Z. 

Mielőtt tovább megyek, számot kell adnom, miért hagytam 
ezen főalphabetumoinban a közönséges német alphabetumból egy
néhány betűket el és tettem ellenben másokat hozzá." 

Kempelen ezen számadása rövidre fogva ez. Kihagyta a C-t 
mert ezen betűnek egy nyelvben sincs különös, másoktól megkü
lönböztetett hangja, hanem ^különféle európai nyelvekben külön
böző körülmények között majd K, majd S betű, majd TSCH, 
majd TS betüösszetétel helyett áll; ki a Q-t, mert ez valamennyi 
nyelvben semmi egyéb mint K; ki az X-et, mert ez csak K és S 
összetétele; ki az Y-t, mert ez kiejtésében vagy csak közönséges I 
(német bey = bei, franczia il-y-a = il-i-a) vagy •— görögből köl
csönzött szavakban — ó-görög 71, mely valószinüleg úgy hangzott 
mint a franczia U vagy a német Ü, s így az U fiókhangja. Hoz <átette 
ellenben a német CH-t ( = görög X), a német SCH-t ( = magyar S) 
és a franczia J-t ( = magyar ZS)7 mert mind a három saját egyszerű 
betű, melynek valamennyi más betűétől különböző hangja — illető
leg a szájban valamennyi más betűétől különböző helyzete — van. 
Minthogy németül ír, a németben meglevő két első hang jelölésére, 
a német írásban megszokott összetett CII és SCH jeleket tartotta 
meg, a németben hiányzó harmadik hang jelölésére pedig annak a 
franczia írásban dívó jegyét választotta. 

3. „Most tehát valamennyi Európában előjövő nyelvhangok
nak jegyzéke következik, olyanformán, hogy mindegyik ivadék-
hang a maga föbetüje mellé van állítva. 

A. 1. A latin A az arma szóban. 
2. A német A Németország némely vidékein a Gobe szóban. 
3. A felsőnémet A az aber szóban. 

B. Valamennyi nyelvben egyenlő, kivévén hol, mint a spa
nyolban és (új)-görögben, F-vel cseréltetik fel. 
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D. Végig egyenlő. 
-ÉJ. 1. A közönséges E az Ea-emplnm szóban. 

2. A franczia E a trouve\ a magyar az és szóban. 
3. A franczia E ouvert a bétefete szókban, hasonlókép a 

nyilt ai a mais, vrai szókban, és valószínűleg a régi 
görögök H-ja. Egynéhány német tartományokban is 
Lében, gebén, Esel szók első E-je -á-nek ejtetik: Leiben, 
gaben, Asel. 

F. Valamennyi nyelvben egyforma. 
G. A latin G a Gattus szóban. 
77. A német 77 a Haut szóban. 

CH. 1. A német mélyebb CH a Sache szóban. 
2. A német magasabb CH az ich, dich szókban. 

/. 1. Az általános I az ille, vitte, Wind szókban. 
2. A mássalhangzós I a német Jahr, Jammer szókban. 

K. 1. A görög K a y.f^alrj, a német K a Knall, a magyar a 
kár szóban. 

2. A magánhangzó előtt álló egyszerű német K? a mely 
Németország legnagyobb részében mint Kh hangzik: a 
Kind, Kvnst szók mint Khind, Khunst. 

L. 1. Az általános L. 
2. A mélyebb lengyel vagy török L. 
3. AfraneziákésolaszokLmowiYfc'-ja a filh, figlia szókban. 

M. Valamennyi nyelvekben egyenlő. 
AT. 1. Az általános N a nos, nvit, ein szókban. 

2. A franczia N az an ( = év), a német az Anher, DanJc 
szókban. 

3. A spanyol és cseh A7, a franczia és olasz GN a Cham
pagne, Segno szóban. 

4. A franczia N az enchanter, ainsi szókban. 
0. 1. A német O a Tonne, a franczia az homme szóban. 

2. A német O a Wohl vagy a franczia az eau szóban. 
3. A német O az Orter, a franczia eu az heureux szóban. 

P. Valamennyi nyelvben egyenlő. 
R. 1. Az általános R. 

2. A cseh Rsch a Prigjti szóban. 
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S. Az általános S a Sauer, sisto szókban *). 
SCH. A német SCH a Schande, a franczia CH a chapelle, 

vacíie szóban. 
J. A franczia J a jamais, jurer szókban. 
T. 1. Az általános T. 

2. A görög 0 és az angol Th a with szóban. 
3. Az angol Th a the szóban. 

U. 1. A német U az Uhr szóban, az összetett görög OT vagy 
franczia OU. 

2. A görög T, a magyar vagy német U a szvz, Wvrde, a 
franczia U a vertu szóban. 

V. A franczia V a vrai, vivacité szókban 2). 
W. A német W a Waffen, entwickeln szókban. 

Z. A mai görögök Z-ja, mint a franczia dovzaine, donnez-en, 
a latin Zelus szóban 3). 

Ezek volnának már valamennyi az európai kiejtésben előjövő 
betűk vagy hangok , melyek szokás szerint magánhangzókra és 
mássalhangzókra osztatnak. Ezekről a következő két szakban 
fogunk terjedelmesebben értekezni. 

A m a g á n h a n g z ó k r ó l . 
4. Ha csupán a szó etymologiáját nézzük, úgy & magánhangzó 

oly betű, mely önmagától (egymagában, magán) és másnak segít
sége nélkül ad hallható határozott hangot. A szó ezen értelme sze
rint, valamennyi betűt, mely másnak segítségére nem szorul, kel
lene magánhangzónak nevezni. így teljes joggal az L, R, S, M-t és 
több másokat is lehetne magáuhangzókul venni, minthogy ezek 
valósággal egyéb hangnak minden közreműködése nélkül világosan 
hallhatók 4) Ily módon azonban a nyelvben alig egynéhány betű — 
körülbelül csak : B D G P T K —maradna igazi mássalhangzónak; 

1) Kempelen éles S(Sz)-et ejt e szavak elején. L. 
2) Ezen V ugyan a németek írásában is megvan, de Ök azt F gyanánt 

ejtik : viel vom Vater így : fielfom Fater. K. 
3) A német Z nem tartozik ide, mert ez csupán T és S összetétele. Zeit 

vagy Tseit, Herz vagy Herts egy. K. 
*) Sokkal határozottabb és a természetnek megfelelőbb a vocalis szó, mert 

már maga magától jeleli, hogy egy ilyen betű csupán az emberi szózatból (ex 
voce) áll. A vocalis szót talán szózathangzó (Stimmlauter) szóval fordítanék 
helyesebben. K. 
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valamennyi többi magánhangzó volna. Hogy tehát ezen szónak 
még határozottabb értelmet adhassunk, más definitióját kell keres
nünk. Ezt azonban elébb meg nem találhatjuk, míg pontosan meg 
nem vizsgáltuk, mikép jön az úgynevezett magánhangzó létre. 

5. Beszédünkben rendszerint öt fő-magánhangzót birunk: 
A E I O U. Ezeknek ismét alosztályaik vannak: A O Ü s több 
efféle, melyek körülbelül az, a mi a zenében a semitonusok (fél
hangok). Mindnyájan egyaránt csak a következő módon hoz
hatók elő : 

1. A szózatrés, az egyiknél úgy mint a másiknál, mindig 
egyenlőn, még pedig zárt orr mellett, zeng. 

2. A szózat, úgy a mint a gégéből jön, a nyelv által — mint
egy egy csatornán keresztül — egyenesen az ajakakhoz vezettetik. 
Mentül inkább a nyelv — ezen működésénél — különösen hátulsó 
felével — felemelkedik vagy lelapul, annál szűkebb vagy tágabb 
lesz ezen csatorna: mennél szűkebb vagy tágabb pedig ez, annál 
különbözőbb a hang. 

3. A szájnak tágabb vagy szűkebb nyilasa végre a hangot 
egészen bevégzi, és az ő tisztaságát adja meg neki. 

Itt jól megjegyzendő, hogy a magánhangzók különbözőségé
nek előhozására a szájnak tágabb vagy szűkebb nyilasa nem mul-
hatlanúl szükséges. Lehetséges, ugyanazon nyilas mellett, melyet 
a száj az A-nál mutat, pusztán a nyelv fekvésének változtatása 
által, valamennyi magánhangzót hallhatóan kiejteni, de azok akkor 
egészen erőltetetten és visszataszítólag hangzanak. Ha ellenben elö-
hozásuknál, a természetes folyamat szerint, az ajakak is működnek 
közre, csak akkor nyerik ezen betűk az ő tisztaságukat. Valamint 
itt mindig a természetes és tiszta beszédről van szó, úgy itt tehát 
mindig a száj arányos nyilasát is fogom szükségesnek tekinteni? 
nem időzve amellett, a mi imitt-amott kimesterkélhető, mesterkélés 
által létrehozható. 

6. Magánhangzó tehát a szózatnak egy hangja, mely a nyelv 
által az ajakakhoz vezettetik és azok nyilasán kibocsáttatik. Az egyik és 
másik magánhangzó között való különbség semmi egyéb által sem hoza-
tik létre, mint azon tágabb vagy szvkebb átjárás által, melyet a szózat
nak, vagy a nyelv, vagy az ajak, vagy mindakett'ó egyszerre, enged. 
— Magánhangzó ejtésénél sem az orr, som a fogak legcsekélyebb 
részt se vesznek. 

NYET.VTtTP. KÖZLEMÉNYEK. VIIT. 2 5 
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7. Vegyünk akármilyen mássalhangzót, és vizsgáljuk, vájjon 
bírja-e a fenn leírt három tulajdonságot. Mindegyiknél egy kis 
eltérést^ vagy egy kis ráadást fogunk észrovenni, a mely épen 
okozza, hogy nem magánhangzó. Nézzük meg a kezdetben idézett 
négy betűt: L R S M. Az L n é l a nyelv az ö elölső részével szoro
san megfekszi a szájpadot, következőleg a szózatot már nem egye
nesen vezeti az ajkakhoz; ez a második pont ellen van. Az R-nél 
a nyelvnek rezgése — vagy a szájpadhoz való ismételt oda-
ütődése — által a szózat átjárása meg-megszakíttatik; ez ismét 
a második pont ellen van. Az éles S-nél ( = magyar Sz) a szó
zat nem is zeng; ez az első pont ellen van. Az M-nél a szózat 
nem a szájon, hanem az orron megy k i ; ez a második és harmadik 
pont ellen vét. És igj, ha valamennyi mássalhangzón akarnánk 
végigmenni, mindegyiknél találnánk valamit, a mi ezen pontok 
egyikébe ütközik. 

Ebből a magánhangzók és mássalhangzók közt való különb
ség önmagától foly, a mely abban áll, hogy amazoknál a puszta és 
tiszta szózat zeng, emezekkel ellenben mindég még egy másik 
hang vagy zörej — sziszegés (Zischen), zizegés (Sausen), dörmö-
gés (Schnarren), szélzúgás (Windbrausen) vagy egyéb efféle — 
van egybekötve, a mi a tiszta hangot, ha szabad így szólanom, be
mocskolja, tisztátlanná teszi 1). 

8. A fentebbiek szerint tehát a magánhangzóknál két zsilip, 
nyilas vagy kapu van, melyeken a szózat hangjának át kell men
nie ; az egyik az, melyet a nyelv, a másik az, melyet az ajakak 
hagynak nyitva. E két utak tágíttatása vagy szükíttetése nem 
történik egyarányosan, azaz, ha a nyelv csatornája tágul, nem 
tágul szükségkép egyszersmind a száj nyilasa is, főt ezen viszony 
némely magánhangzónál inkább meg van fordítva. Az U-nál a száj 
egy egészen kicsiny nyilas híján csukva van, a nyelv-csatorna 
ellenben oly tágasán nyitva, a milyen csak lehet. Az I-nél a száj 
meglehetősen iágasan nyitva, a nyelvcsatorna ellenben egy kicsiny 
nyilas Injával csukva van. 

*) Miért az olasz nyelv az énekre legalkalmasabb ? Bizonyosán nem egyéb 
okból, mint azért, mert majdnem valamennyi szavai magánhangzókra, azaz tiszta 
hangokra végződnek. K. 



KEMPELKN ÉS A NYELVTUDOMÁNY. 3 8 7 

9. Hogy ezen viszonyt jobban képzelhessük, két mértéket 
rajzoltam, melyeknek egyike (fig. 1.) a száj nyilasait, másika 
(fig. 2.) a nyelvcsatorna nyilasait tünteti mindegyik magánhangzó
nál elő. Ezen nyilasok öt egyenlő részekre vagy fokokra felosztvák. 

Az Urnái a száj legkevésbé, azaz első fokban, az A-nál ellenben 
leginkább, azaz ötödik fokban van nyitva 1). A nyelvcsatorna ellen
ben az U-nál leginkább, vagy az ötödik fokban, és az I-nél leg
kevésbé, vagy az első fokban, van nyitva. A többi magánhangzó 
ezen két végső közé van bezárva, még pedig a szájnyilás tekin
tetében ezen sorban : U 0 I E A, és a nyelvcsatorna tekintetéből 
ebben: I E A 0 U. 

Hogy ez valósággal így van, arról könnyű meggyőződni. 
Csak a tükör elibe kell állani és fölváltva A-t meg U-t ejteni: a 
különbség feltűnő lesz. Ha mind az öt magánhangzót ejtjük a fen
tebbi rend szerint ki, világosan fogjuk látni, mint fog a száj fokon
ként mindinkább szétnyílni. A nyelvcsatorna nyilasa azonban csak 
oly magánhangzóknál szemmel látható, melyeknél a száj meglehe
tősen nyitva van; a többinél a tapintást kell segítségül vennünk. 
Az ujjat a gégére, az úgynevezett Ádám-csutkára, kell tenni, 
és igy aztán a két egymástól legtávolabb magánhangzót, t. i. az 
U-t és az I-t, kiejteni. Erezni fogjuk, hogy ezen porcz, mely a 
nyelv gyökével szorosan összefügg, ezzel együtt majd emelkedik, 
majd ismét alá ereszkedik, a szerint a mint a nyelv a csatornát 
szűkíti vagy tágítja. 

Ezt a magánhangzókról általánosan előre megjegyezve, most 
hát azok mindegyikét egyenként akarjuk — a maga függelékeivel 
és alfajaival — vizsgálni, még pedig a szokásos rend szerint. 

a) A szájnyilás mértékének ezen öt fokán kivül még egy hatodik is volna 
ugyan, a mely az A kiejtésénél szükséges ; de minthogy ezen magánhangzó nem 
tartozik a rendes öthöz, az ó' saját külön fokát csak pontokkal jelöltem meg az 
ábrában. K. 
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A. 
10. Valamennyi nyelvben első alapbetü. Minden gyermek 

legelébb ejti ki, mert a legkönnyebb. Valamennyi a beszédre tar
tozó műszerek fekvése nála a legtermészetesebb, legerötetlenebb és 
legkényelmesebb. T. i. ez : 1. A szózatrés zeng, 2. Az orr zárva van. 
3. A nyelv fekszik és a nyelvcsatorna harmadik fokban nyilt. 
4. A fogaknak semmi részvételök benne. 5. Az ajakak ötödik fok
ban nyiltak. •— Ezen hang oly valaki által is, a kinek se nyelve, se 
fogíi, se ajka nem volna, tökéletesen jól volna előhozható. Azért 
hangszerek által is könnyen utánoztatik. 

11. Háromféle vl-t veszek észre. 
Az első a tulajdonképi, t. i. a latin A, a mint az arma szóban 

hangzik. A francziák, olaszok és illyrek ugyanezen A-t teljességgel 
egyformán birják nyolvökben. A németek, angolok, dánok és ma
gyarok ettől igen gyakran eltérnek, és majd nyiltabb, majd zár
tabb vagy mélyebb hangot adnak neki, mikép mindjárt látni fogjuk. 

A másik, valamivel mélyebb A — mint p. o. a német Gabe 
szóban hallható — nem hangzik egészen oly nyiltan, mintáz arma 
szóban, legalább nem minden német tartományban. Az I előtti E 
némely tartományban tökéletesen úgy hangzik, mint a latin A. 
E szavakat: mein, elein, sein így ejtik : main, dain, sain. De az 4-val 
írott — p. o. Stadf, Schlacht, Wahl — szókban az A rendesen vala
mivel mélyebben vagy zártabban ejtetik ki, mint a mcin-han l). 

A harmadik, még mélyebb A-t az angolok a talk, tall szókban 
bírják. A magyaroknak is kétféle -á-jok van. A hosszú, ékkel 
jelölt A, a száz, ház szókban, úgy hangzik mint a latin A. A másik, 
ék nélküli, az, mely tulajdonkép ezen harmadik rovatba tartozik: 
hamar, az. A magyar és az angol A csak az által különbözik, hogy 
amaz röviden ejtetik, emez pedig hosszan tartatik ki 2). 

j) Mind itt, mind valamennyi többi c könyvben előjövő hasonló helyeknél, 
sohasem az a kérdés, melyik tartományban ilyen vagy amolyan a kiejtés ? még 
sokkal kevésbé az, vájjon helyesen beszél-o ezen vagy amazon tartomány. Elég 
az , hogy valamely hang valamely valahol beszélő nép birtokában van és 
beszédében néha előjön ; így már az emberi beszédhez tartozik, ha erről álta
lánosan beszélünk. K. 

-) A köznépi osztrák és bajor nyelvjárás egy még ennél is mélyobb /1-val 
bír, p. o. az aber, icahr, gar szókban. De mintán ezen A csupán latin vagy fran-
ezia 0, következőleg csak más betűvel való fölcserélés, tehát nem is tartozik 
már az /t-k osztálya alá. K. 
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A különbség, mely mind ezen különböző A közt van, egy
részt ugyan a száj, főleg azonban a nyelv csatorna szűkebb vagy 
tágabb nyilasában fekszik, a hol mind ezen A a harmadik és negye
dik fok közt, t. i. az A és 0 foka közt, mint megannyi slfokozat, 
foglaltatik. 

12. A latin AJE-t, a közönséges angol 4-_t, az accentuált német 
A-t és a franczia nyilt JZ-t minden joggal szintén az A-k osztályába 
tehettem volna, minthogy a természetben úgy találom, hogy az 
az első — t. i. a latin — A-val sokkal inkább mintsem az 
E-vel határos. Mind a száj-, mind a nyelvcsatorna nála még tágab
ban van nyitva, mint az első A-nál, következőleg az AE nemcsak 
hogy az .ÉJ-felé nem közelít, mint a mely zártabb az A-nál, ha
nem épen az ellenkező történik meg; inkább igen messze eltávozik 
tőle, a mint alább világosabban fog megmutattatni. De minthogy 
az A az E-\e\ rendesen felcseréltetik, és az utóbbinak osztályá
hoz számíttatik, magam sem akartam ezen elfogadott rendtől itten 
egészen eltérni, s így azt az E ivadékai közé teszem, mely betű alatt 
ismét elő fog jönni. 

E . 

13. A beszédmüszerek állása olyan mint az A-ná\, csak azon 
eltéréssel, hogy az ajkak itt a negyedik és a nyclvcsatorna a máso
dik fokban van nyitva. 

Az E betűnél a természetben három árnyalatot (Verflössung) 
találok, t. i. a közönséges vagy latin E-t az ecce szóban, és még két 
másikat, melyeknek egyike valamivel magasabbnak, másika vala
mivel mélyebbnek látszik lenni. Az elsőbbik, mely a franczia accen • 
tuált E a vertté szóban, vagy a magyar az és szóban, az i-vel határos, 
vagyis inkább az E és /közt középen fekszik, azaz a nyelvcsatorna 
nála még valamivel jobban van összehúzva, mint a közönséges E-né\, 
de nem oly szűk mint az i-nél. A másik, t. i. a mélyebbik, a latin 
AE vagy a franczia nyilt AI, melyről már fent az A-nál tétetett 
említés. Ezen betű a közönséges /v-től az által különbözik, hogy 
kiejtésénél mind a garat, mind az ajkak sokkal tágasabban mint 
ennél, sőt valamennyi betűk közt legtágasabban, vannak nyitva. 
Nagyon különös tehát, hogy a francziák, az A-t jelölendők, az 
A-hoz az 7-t, tehát épen az A-tól legtávolabban eső magánhangzót. 
adják társul. 
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A franczia néma E (E muet) az E-k osztályába épen nem is 
tartozik, mert a kiejtésben egészen megszűnik E lenni; úgy ejtetik 
ki, mint egy rövid 0 vagy EU, p. o. az utolsói?aMechante szóban, 
így az E a le szóban is ; p. o. le ehien így ejtetik lö chien, a hol a lö 
ogészen rövid. 

I . 

14. Az I-nél a nyelv az ő középső részével a szájpadnak neki 
fekszik és úgy kiteríti magát, hogy szélei kétfelöl a felső zápfoga
kon fekszenek, hegye pedig elöl le van eresztve és az alsó metsző
fogakat fekszi meg. A nyelvnek ekként a szájpadhoz nyomott 
középső része, maga és a szájpad közt, csak egészen kicsiny, egy 
lencse átmetszetéhez hasonló, nyilast hagy fenn. Az ajakak a har
madik fokban nyitvák. A többi úgy van mint az elébb tárgyalt 
magánhangzóknál. 

Az I valamennyi nyelvekben egyenlő, és mint magánhangzó 
épen nem bír eltérésekkel és fiókhangokkal (Abkömmlingo). Ellen
ben ez az egyetlen magánhangzó, mely időnként egy mással
hangzó tisztét is pótolja 1). 

O. 
15. Kétféle 0 van ; az egyik a nyiltabb latin vagy franczia 0, 

a mint hoc és homme szókban hangzik. Ez egészen közel határos a 
fent leírt harmadik -á-val, — csakhogy egy kissé inkább zárt — 
következőleg nem szorul itt további leírásra. A másik 0 a zártabb, 
mclylyel a németek majdnem általánosan élnek, mint Wohl, soll, 
Krone, schon szókban. A francziák ezt au által fejezik k i : aux, 
aucun. tíok szavakban épen három magánhangzót vesznek hozzá : 
beaucoup, vaisseaux. Ezen 0-nál a nyelvcsatorna a negyedik és az aja
kak a második fokban nyitvák. Ha ezentúl öt fömagánhangzóról lesz 
szó, az ezek közt foglalt 0 alatt mindig ezen második vagy német 
O értendő. Ezen kétféle O-t alkalmasint a görögök is bírták és 
különböztették meg a kiejtésben. 

16. Az 0 középhangja, vagy, ha szabad így neveznem, semito-
nusa, a latin OE, a franczia EU, német és magyar 0. Teljes joggal 
neveztetik oő-nak (o-e), mert valóban bír mind e két betűből valamit. 

1) Erről a Ch. alatt szólunk. L. 
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A nyelv nála úgy fekszik, mint az Űrnél, és az ajakak az 0 fokában 
nyitvák. Húzzuk ki hosszan az E-t, és zárjuk ezalatt a szájt egészen 
a második, azaz az ö-hoz tartozó fokig be, a nélkül,, hogy a nyelvet 
az ö fektéből legkevésbé is elmozdítanék, s tökéletes O-nk lesz. 

ü. 
17. Az U-nál, a mitt azt a németek ejtik, a nyelvcsatorna leg-

tágasabban, azaz az ötödik fokban, ellenben a száj legkevésbé, 
azaz csak az első fokban van nyitva. 

Ezen U valamennyi nemzetek nyelveiben egyenlőn van meg, 
csakhogy azt az írásban különböző jegy ékkel fejezik ki. A görögök 
0 és F-t foglaltak együvé, a francziák őket utánozták, és szintén 
az 0 és U-t vették fel; az angolok két O-val fejezik k i : root, good. 

18. Az £7-tól leszármazó ó-görög Y, német Í7és franczia U csu
pán azáltal képeztetik, hogy a nyelv, mely az U ejtésekor fekszik, 
az Ű-nél fölemelkedik, és az / fektét foglalja el, az ajakak pedig 
mint az E7-nál, az első fokban zárva maradnak. Azoknak tehát 
igázok látszik lenni, a kik ezen magánhangzót Ul-vel írják, mert 
igazán mind a két betűnek van része benne. Mondjunk ki egy I-t, 
és zárjuk ezalatt a szájt annyira be, a mennyire az ÍT-hoz megkí
vántatik; vagy megfordítva: ejtsünk ki egy U-t? és hagyjuk meg a 
szájt az ő nyilasa mellett, a nyelvet ellenben úgy igazítsuk, a mint 
az I-nél kell lennie, s mind a két mód szerint tiszta U-t kapunk. 

19. Valamennyi magánhangzók, valamennyi leszármazékaik-
kal, együttvéve tizenkettőnyi számot tesznek. 

1. A. a latin. 
2. A. a mélyebb német. 
3. A. a még mélyebb magyar és angol A. 
4. E. a közönséges. 
5. E. a franczia a vertté szóban és a magyar ékezetes. 
6. A. a német A vagy franczia E ouvert. 
7. I. a közönséges. 
8. 0. a német O, vagy franczia AU. 
9. 0 . a latin vagy franczia O. 
10. O. a német 0 vagy franczia EU. 
11. U. a német U, a franczia OU, angol 0 0 . 
12. Ü. a német Ü, ó-görög Y, vagy franczia U. 
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Ha ezek között még valahol középhang volna található, vagy 
árnyalatnak (vegyhangnak, Verflössung) volna helye, az bizonyo
san európai füleknek alig lesz észrevehető, vagy oly csekély, hogy 
tulajdon írásjelt nem érdemelne. 

20. Ezen, számaikkal jelölt, tizenkét magánhangzó, egyfelől 
a száj nyilasának, másfelől a nyelv-csatorna nyílásának tekinteté
ben, a következő két sor szerint következik egymásra, melyek leg
felül a legkisebb nyilassal kezdenek és lefelé fokozatosan mind na
gyobb s nagyobb nyilásfokhoz mennek át. 

A nyelv csatornának Az ajakaknak 
n y i l a s a : 

ii Uí 

13 ü j egy°nl0 

•; S nyílással 

>2 ) 
•6 ( bírnak 

4 E 
• O 
3 A 
2 A 
» A 
. A 

A k e t t ő s h a n g o k r ó l . 

21. Ha a kettős-hangzó vagy diphthongus szó alatt, annak ety-
mologiája szerint, azt akarnók érteni, hogy kimondásánál két külön
böző hang egyszerre hallatja magát — mint a hegedűn kettős-hármas 
fogásoknál két három összeh ngzó tónus, — ez egészen téves felfogás 
volna. Az emberi beszéd egy fuvolához hasonlítható ; mint amannak 
csak egy szózatrése, úgy ennek is csak egy ajaklat-lyuka van. A mily 
kevéssé lehet tehát az utóbbin két különböző tónust egyszerre szó
laltatni meg, ép oly kevéssé lehet a beszédejtésben is két különböző 
hangot egyazon időben hallatni. A beszédben tehát kettőshangok a 
legszorosabb értelem szerint nem léteznek, annál kevésbé hármas
hangok (triphthongusok). 

Legkisebb 7 1 
nyilas L. U 

5 E 
4 E 

i. ö 
3 A 
2 A 
i A 
. A 
8 0 

Legnagyobb • 0 
nyilas 11 ü 
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Hogy tehát közelebben határozhassuk meg, mik tulajdon
képen a már egyszer elfogadott diphthongusok a kimondásban, 
elébb meg kell azokat különböztetni és két osztályra osztani. Az 
elsőbe azokat tesszük, melyek az írásban ugyan kétféle betűk által 
jelöltetnek meg, de a kimondásban csak egy egyszerű hang által 
fejeztetnek k i ; a másikba pedig azokat, melyeket mind az írásban 
kétféle betűk által jelölünk, mind a kiejtésben két magánhangzó 
által fejezünk ki. Az első osztálybeliek csak egyszerű hangok, 
melyek az öt fömagánhangzóktól igen észrevehetöleg eltérnek, és 
mintegy azoknak semitonusait teszik. Ezeknek az írásban való 
kifejezésére bizonyos jelek szükségeltettek, de miután a más nem
zetektől, a kik ezen semitonusokkal talán nem bírtak, kölcsönvett 
alphabetumban ilyen jegyek nem találtattak, az első írók — mint
hogy vagy bátorságok nem volt új jegyeket feltalálni, vagy sze
rénységből nem akarták ezt tenni, vagy attól is féltek, hogy meg-
nem fognak értetni — két írásjegyet vagy betűt vettek együvé, 
azokkal egy harmadik hangot szándékozván jelölni, és, mint a festé
szetben, két szín összekeverése által egy harmadikat előhozni. 
Ezen az írásban való összetételt félreértésből a kiejtéssel keverték 
össze, s ilyen hangot, mely mindig csak egyszerű hang maradt, igen 
helytelenül kettős hangnak nevezték. Ilyen hangnak írásban való 
előállítása végett a latinok és francziák az egyik betűt a másik mellé 
tették: aet ai, au, eu, a németek az egyiket a másik fölibe: d, i\ \l ; 
egynéhány későbbi latinoknál végre a két betű épen egygyé folyt 
össze, ae, oe-bol lett se, oe. 

22. A mi a kettöshangzók második osztályát illeti, azokat 
több joggal nevezhetni így, minthogy igazán a kimondásban is két 
magánhangzó által fejeztetnek k i ; de ezen magánhangzók soha sem 
folynak egy hangba össze, hanem mindegyik külön hallatik. Két 
az írásban egymásmellett álló magánhangzók t. i. a kiejtésnél egy 
szótagba huzatnak össze és csuszamolva (geschliíFen) mondatnak 
ki, azaz a szózat az egyiktől a másikhoz általcsuszamlik, a nélkül 
hogy a másiknak különös nyomatékot adna, úgy mint a zenében az 
átcsuszamlás (Hinüberschleifen) az egyik tónustól a másikra meg
szakítás nélkül, egy huzamban történik, a mi a kótákban két kóta 
fölibe tett görbe vonal által jelöltetik, mint p. o. £jf. Ilynemű diph-
thongusokkal a francziák sűrűn élnek, p. o. veille, miel, mii, pointe, 
taille stb.-ben. Kiejtésüknél gyakran más betűket hallatnak, 
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mint a melyek írva állanak, mint roi, loi-ban, hol az i mint a hangzik. 
Mi ugyanezt tesszük. A mein szóban az e-böl a-t csinálunk, az euch 
szóban az <?-ből a-i, és az u-ból i-t, minthogy main-i, aich-oi mon
dunk. Általában azon különössége van a nőmet nyelvnek, hogy ha 
két magánhangzó egymásra következik, mindig egy szótag vagy 
úgynevezett diphthongus lesz belőle: Weise, Hui, Freund, Weih, 
Stravss, Eiche stb. *). Ez csak összetett szókban nem történik, 
melyekben két szó épen két magánhangzóval függed egymáshoz, 
mint he-arleiten, be-vrtheilen, ge-irrt. A kettőzött magánhangzók, 
p. o. Aal, See stb. szókban, csak hosszabban húzott, megnyújtott 
egyszerű magánhangzók. 

23. Az olasz és latin nyelvben ellenben ritkán jönnek két 
magánhangzók egy szótagban együvé. Mihelyt ketteje közvetlenül 
következik egymásra, mindig két szótagra osztatnak el, azaz mind
egyik a maga külön nyomatékával mondatik ki, megint úgy, mint 
a muzsikában két kf'ta löketik (gestossen werden), ha a csuszám • 
jel (Sch!eifzoichen) nem áll folettök. P. o. az olasz nyelvben: 
mai, assai, sei, mia, io, voi, suo stb., a latinban: aer, chaos, mea, 
ei, leo, DeuSj via, quies, scio, dht, herois, boum, sua, lues, frui, 
duo. Dki-nek három magánhangzója van egy sorban és mind
egyik külön szótagot képez. De ki van véve au; aurum, fraits 
aida-h&n az a és u csak egy szótaggá lesz. Van még néhány más 
eset a latin nyelvben, hol két magánhangzó egy szótagba foly 
össze — heti, seu szóban és egynehány másban — de számuk mindig 
igen korlátolt. 

# 

24. A magánhangzókról záradékul még csak azt a megjegy
zést kell ide csatolni, hogy azoknak mindegyike a mássalhang
zók mindegyikével engedi magát egy szótaggá összekötni, akár 
elől já rva , akár utói következve; p. o. am, ma, es, se, if, fi, 
ol, lo, ur, ru stb. Oly körülmény, mely beszélő gépnél fontosság
gal bír. 

!) A dk articulns, ha mint di ejtetik ki, nem tesz kivételt, mert itt az e 
csak elhagyatik, úgy a mint az írásban is elhagyathatnék. Ha pedig az e-nek ki 
is kellene ejtetnie, mégis az i-vel mindig csak egy szótagut tenne. K. 
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25. Mássalhangzó oly hang vagy betű, mely önmagáért vagy 
épen nem, vagy nem egészen tisztán hallható, hanem melynek, 
hogy tökéletesen hallhatóvá legyen, még egy másik hanggal kell 
összeköttetnie, legyen ez bár öt előző vagy követő , magán- vagy 
mássalhangzó. A mássalhangzó (consonans) szó igen jól van vá
lasztva és a dolgot, melyet jelölnie kell, tökéletesen jól fejezi ki. 
Fentebb, hol a magánhangzókról volt szó, bőven megmondatott, 
milyen tulajdonságokkal kell ezeknek bírniok, és mi által külön
böznek a mássalhangzóktól. Már tehát szükségképen minden betű, 
mely ezen tulajdonságokat nem bírja egyszerre mind együtt, csak 
mássalhangzó. 

26. Itt mindjárt az a kérdés áll elénk, mikép rendezzük a 
mássalhangzókat bizonyos nemekbe vagy osztályokba? M. Court 
deGebelin (idézett helyen Chap. IV. pag. 131.) a franczia nyelv 
valamennyi mássalhangzójának tabelláját adja, melybon azokat 
azon beszédmüszer szerint, a mely mindegyiknél kiválólag mükö 
dik, nevezi el, s azonfelül még erősebbekre és gyengébbekre osztja 
fel. Ezen tabellát ide teszem. 

I n t o n a t i o n s F r a n c , o i s e s . 

Touches Fortes Foibles 
Labiale, P. B. 
Dentale, T. D. 
Nasale, N. M. 
Linguale, R. L. 
Gutturale, Ca. Ga. 
Siflante, S, Ce. Z, T entre deux voyelles. 
Chuintante, Ch. J, Ge. 
Labio-dentale, F. V. 
Mouillées, III. Gn. 
Gutturale-siflante, X. 
Gutturo-labiale Que. Gue. 

Az idézett tabellában annyi helytelenség van, hogy azt dol
gozatom alapjául nem vehetem, hanem kénytelen voltam, egy 
egészen más, a dolog természetén g mértebb beosztást keresni. 
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Mielőtt azonban ezt közölnöm, azon helytelenségüket kell kimutat
nom, melyek Court de Gebelin tabellájának elvetegére indítottak." 
Ezen kim utalást itt mellőzve, Kempelen beosztásához sietünk. 

27. „Az én beosztásom csak a következő négy osztályban áll: 
I. Egészen néma mássalhangzók (ganz stumme Mitlauter). 

II . Szél-mássalhangzók (Windmitlauter). 
III. Szózat-mássalhangzók (Stimmmitlauter). 
IV. Egyszerre szél- és szózat-mássalhangzók (Wind- und Stimm

mitlauter zugleich). 

Első oszkíly. 

28. Egészen néma mássalhangzók azok, melyek önmagokért 
épen semmi hanggal sem bírnak, és egy másik betű segítsége nél
kül sem ki nem mondathatnak, sem legkevésbé meg nem hallathat
nak. Ezek K. P. T. Hogy hangot kapjanak, vagy egy magánhang
zónak, vagy egy másik mássalhangzónak kell utánok következnie, 
és csak akkor lesznek hallhatók, mikor ezen következő betűt már 
halljuk. Ila a fentebbi három betűk egyikével valamely szótag 
kezdődik, e betű csak a rákövetkező által hallatik meg, mint p. o. 
Knall, Pest, Prinz, Tod, Tracht szókban. Ha pedig ezen betűk 
egyike a szó végén áll, hol utóda, következője többé nincs, akkor 
legalább egy lehelletnek vagy szózatnélküli rövidentartó szélnek 
keli utána következnie, különben nem halljuk azt. 

Ha ezen három betűk egyike í'ranczia szók végén jön elő, 
vagy egészen elhagyatik, mint estomac — trop — tant szókban, vagy 
még egy úgynevezett néma e (e műét) tétetik utána, mintfalrrique 
— pipe — tante szókban, és ekkor úgy ejtetik ki mint a németbon. 
Az olaszok pedig egyetlenegy szóval sem birnak, mely e három 
betűk egyikével végződnék. Mindig még egy világos magánhangzó 
következik utánok: Zacco — troppo — bastante. Minthogy az olasz 
a mi gyenge lehelletünkhöz vagy szelünkhöz, melylyel mi ezen 
betűket kisérjük, nincs hozzászokva, nem képes magát (ilyen betű
vel végződő német szóknál) mérsékelni, és ezen utószél helyett a 
szózatot zengeti utánok, úgy mintha még egy rövid ö következnék 
utánuk. E helyet Bock, Gott ő így beszél: Bockö, Gottö. 

Németben számtalan szó végződik K-val és T-vel; P-vel pedig 
csak kevés. Schlapp, plump, knapp és talán még egynéhány. A többi 
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rendszerint nőnemű és e van a végin, mely a P kiejtését könnyíti. 
Lampe, Treppe, Suppe, Kappe, Alpe stb. 

Második osztály. 
29. A szél-mássalhangzók (szélleljáró vagy szelletes mással -

hangzók) azok, a melyek egy puszta, a szájból különböző mó
don kitaszított szél vagy lehellet; fuvallat által képeztetnek; és 
valamely más mássalhangzó vagy magánhangzó hozzájárulása nél
kül hallhatók, gyengébben ugyan, de mégis mindig megismerhető-
leg; hogy ez vagy amaz betű az. Ezon mássalhangzók a következők : 
F H CH S SCH. Tegyük a próbát p. o. az F-fel, a melyet megelőző 
7?-vel szokás kimondani: EF. Ha az .E-nek vége van, hagyjuk a 
puszta 2 -̂et még hosszabb ideig tovább zúgni, és minden ember az 
F betűt még meg fogja ismerni. így van az a szók kezdetén is. 
Tartsuk az S vagy Sch betű sziszegő hangját sokáig ki, mielőtt 
az utánavaló mással- vagy magánhangzót következtetjük, p. o. 
S—ache l), sch—neiden szóban, és minden ember, még mielőtt az 
ache-i és neiden-t hallotta, azt fogja mondani: a szó $-szel vagy 
Sch-sel kezdődik. 

Harmadik osztály. 

30. Szózat-mássalhangzóknak (szózattal járó vagyszózatos mással
hangzóknak) azokat nevezem, melyeknél a szózatnak mindig velők 
kell zengeni, és melyek a puszta szél által nem hozathatnak elő. 
Ehhez azonban jól megjegyzendő, hogy itt kizárólag afenhangon való 
vagy hangos boszélésről van szó. Mert a halk beszélésnél vagy sutto
gásnál valamennyi betűk szózat nélkül, azaz puszta széllel, hozat
nak elő. Az ezen osztályba tartozó betűk B D 6 L M N R. Hogy 
magunkat erről meggyőzzük, bizonyossá tegyük, tartsuk az ilyen 
betű kiejtésénél az ujjúnkat a gégéhez. Erezni fogjuk a gége rez
gését, rázkodtatását, s ezáltal meggyőződni, hogy a szózat e betűk
nél hozzázeng. Ne hogy azonban e kisérletnél tévedésbe vezettes
sünk, s netalán azt higyjiik, hogy a gége ezen rezgése az ezen 
betűkkel rendesen összekötött magánhangzó által okoztatik, nyújt-

a) Meg koll jegyeznünk, hogy Kempelen az S-et e szóban, s általában né
met szó kezdetén vocális előtt, magyaros — illetőleg osztrák nyelvjárási — ejtés 
szerint, kemény Sz-képen, nem pedig a másutt dívó német ejtés szerint lágy 
Z-képen, ejti. V. ö. alább 65. végét a 415. lapon. L, 
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suk az ezen mássalhangzó botüknek sajátságos hangot igen hosz-
szúra ki a), s hagyjuk a következő (magánhangzó) betűt csak egy 
kis idő után utána jönni, akkor a gége rezgését jóval a magán
hangzó előtt is fogjuk észrevenni. P. o. így: L . . . erche, Hím
mel . . . 1, R . . . oma, Ámor . . . r. 

31. A mássalhangzók ezen harmadik osztálya még egy másik 
alosztályozást szenved, t. i. egyszerűkre és összetettekre. Az egyszerűk 
azok, melyek ugyanazon változatlan helyzet által és a szózat vele-
zongése által hozatnak elő, mint L M N R '-). Az összetettek pedig 
azok, a melyek nem maradnak ugyanazon első helyzetben, hanem, 
hogy hallhatók legyenek, másba kénytelenek átmenni, azaz, a me
lyeknél a száj vagy a nyelvcsatorna kezdetben csukva van és, a 
botü hangjának befejezése, bevégezése végett, még elébb ki kell 
nyílnia. Ezek B D G 3). 

Negyedik osztály. 

I3á. Ezen osztályba az egyszerre szél- és szózat-mássalhangzókat 
(egyszersmind széllel és szózattal járó, szelletes és szózafos mássalhangzó
kat) teszem, azaz, azokat, melyek nem erednek a szózatból egymagá
ból, hanem még szélt is szükségeinek. Vannak betűk, melyeknél azon 
levegő, mely a szózat zengése által teremtetik elő, a szájban feltar-
tóztattatik, és csak egy igen kicsiny nyilas által szoríttatik ki, mi
által valami zúgás (Brausen) vagy döngés (Sumsen) keletkezik, mely 
magát a szózat mellett, és mintegy vele összevegyítve, hallatja. 
Ezen betűk : az R 4) ; a latin vagy német J (Jota) a jam, ja szókban; 
a franczia J a jamais szóban; a német W a Wort, a franczia és latin 
F a vrai, volo szóban ; a franczia Z a Zephir szóban. 

1) Megjegyezzük, hogy ezen kinyújtás az L M N R-nél igenis, de nem 
lehetséges a B D G-nél. Lásd alább. L. 

2) A z R - n é l meg jegyzendő , hogy a nye lv he lyze te nem marad vá l toza t lanul 
ugyanaz , m i n t h o g y fel- és a l ámozog , s igen sebes rezgésbe jön . D e m i u t á n ezen 
rezgés egyforma , ezen betíí mégis mindig az egyszerű szózatos mássa lhangzók
hoz számí tha tó . K. 

3) U g y a n e z á l lván P T K n é m á k - r ó l is , köve tkeze te sen ezek is t a r t o z n a k 
az összetett b e t ű k h ö z o szónak épen megha t á rozo t t é r tő imében . L. 

*•) K c m p c l e n az fí-t i t t ké t he lyen is hozza fel, m í g azt a l ább csak a negye
dik osz tá lyba tesz i , a melybe k ö v e t k e z e t e s e n az L M N-t is kell va l a t enn i e , mer t 
szintén széllel járnak. L. 
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33. Most meg akarom próbálni, külön mindegyik mássalhangzó 
létrejöttét, a mennyire hiszem, hogy azt a természetben kinyomoz
tam, körülményesen és, a mennyire csak tőlem telik, érthetően 
leírni. E végett meg fogom mindegyiknél mondani, a fentebbi négy 
osztályok melyikéhez tartozik, és miért; milyen helyzetben talál
tatnak nála a beszédre legszükségesebb öt műszerek; milyen kü
lönbözően mondatik különböző nemzetektől ki , és egyebet a mi 
nála netalán még azonkívül volna megjegyzendő. A hol szükséges, 
rézmetszetü ábrákat is fogok, teljes fölvilágosítás végett, hozzá
mellékelni. Végezetül mindegyik betűnél a hibákat is, melyekot 
némely embereknél annak kiejtésében megfigyeltem, és az azon 
hibák javítására szolgáló eszközöket fogom megjelölni." 

Kerneden ezután a mássalhangzókat a közönséges abéczé 
rendé szerint veszi egymásután elő. Mi az ismétlések és visszauta
lások kikerülése végett, valamint a természetesebb rend okáért is, 
czélszerübbnek tartjuk a természetszerűleg analóg betűket egy-egy 
csoportba összeszedetten, illetőleg egymással összefoglaltan, tár
gyalni. Áz ábrákat, az előadásnak a nélkül is kitűnő szemléletes-
sége miatt, legtöbbnyire egyszerűen nélkülözhetni — szükség esetén 
néhány jellemző plastikus vonás által pótolhatni — fogjuk. 

B . — P . 

34. A B harmadik osztálybeli t. i. összetett szózatos mással
hangzó. Mássalhangzó, mert a nélkül hogy magánhangzóval l) 
van összekötve, soha sem egészen hallható, összetett, mert 
nem egyazon helyzet által mondható k i , hanem, hogy érthe
tővé legyen, kezdeti helyzetéből másba átmenni kénytelen. 
A szózatos mássalhangzók közé pedig azért teszem, mert még 
mielőtt magánhangzója, mely őt kiséri,, magát hallatja, már önma
gától ad hangot, ámbár igaz, hogy e hang nem valamely magán
hangzóféle hang, hanem inkább valami tompa moraj, mormogás 
(dumpfes Gemurmel). A helyzet, melyben ezen betű kezdődik, ez: 
1. a szózat zeng; 2. az orr zárva van; 3. a nyelv fekszik; 4. a fogak
nak nincs részük benne; 5. az ajakak zártak. 

*) Vagy más mássalhangzóval ! Lásd 25. a 395. lapon. L, 
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35. Ezen betűnek a P-vel van, még pedig igen közeli, rokon
sága, és hogy ez neki eleitől fogva is tulajdoníttatott, onnan követ
keztethető, hogy mindazok, a kik a nyelvről eddigelé írtak, B és P 
közt semmi egyéb különbséget sem jelöltek meg, mint azt, hogy 
amaz gyengébben vagy lágyabban, emez crösebben vagy keményebben 
mondatik ki. Ezért mondják is: a lágy B és a kemény P, vagy a 
lágy íijakhang és a kemény ajakhang. Ámde ezen magyarázat még 
távolról sem volna elegendő. Ha valakit, a ki B-t kimondani nem 
képes, erre meg kellene tanítanunk, és pusztán azzal elégednénk 
meg, hogy neki azt mondanók, miszerint a B-t a P-nél gyengébben 
és szelidebben kell kiejteni, akkor az a valaki, mint a tapasztalás 
nekem igen sokszor megmutatta, a P-t csak valamivel hangosab-
ban, vagy épen aspiratióval úgy mint Phe-t, a B-t ellenben mindig 
szintén úgy mint egy P-t, csak valamivel halkabban, vagy épen 
úgy mint egy W-t mondaná ki, azon hiedelemben, hogy a két betű 
közt a kivánt különbséget csupán ezáltal már eltalálta. így Ausz
triában bonvs, hélium, barbarns helyett számtalanszor hallottam : 
ponvs, pellvm, parparus vagy iconus, wtUum, wancarits-t ejteni. 

36. Némelyek azt hitték, hogy ha a P-nek csak egy M adat
nék eleibe, az ezáltal bizonyos lágyságot nyerne, és mindjárt P-bo 
menne által. Sokáig magam is voltam azon véleményben, hogy a 
B úgy hangzik, mint ha azt egy egészen rövid M előzné meg, t. i. 
úgy mint mbe. Ámde a megfigyeléseknek hosszú sora után tévedé
semet végre észrevettem, a mely csupán abban állt, hogy kísérle
teimnél a P-t sokszor 3—4 másodperczig kihúztam, következőleg 
a végett, hogy a szózatot ennyi ideig zengessem, arra vetemíttettem, 
hogy annak a nyilt orron által engedjek kijárást, a minek szükség
képen M hangot kellett adnia és engem azon balhiedelemben meg
erősítenie, miszerint a 7í-nél valóságos M van jelen. Mert kétség
telen alapelv, hogy zárt száj és nyilt orr mellett teljességgel semmi 
egyebet sem lehet előhozni, mint M-et. 

Addig míg a P-t magában vagy egy szó kezdetében figyel
tem meg, azt hittem, hogy észrevételem teljességgel nero csalhat. 
Mihelyt azonban a P-t magánhangzók közé helyezve vizsgáltam, 
p. o. ibi, vbi szavakban, csakhamar megismertem, hogy itt az-M-nek 
legkisebb nyoma sem vehető észre, •— minthogy különben ibi-, vbi-
nak imbi-, wmfo'-képen kellene hangoznia, — hogy tehát a B és P 
közti különbség egyebütt keresendő valahol. 
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37. A beszédben egészen észrevétlen apróságok fekszenek, 
melyek magokban mégis fontos fődolgok, a melyeknek pontos 
megteljesítése nélkül a kivánt hangot sohasem hozhatjuk elő. Ez 
egészen kiválólag a B-rol áll. Itt következnek egynehány főészre-
vételek, a melyek egyéb betűkre — p. o. D és T, G és K-va — is 
fognak illeni. A legfontosabb mindjárt ez : hogy a B-nél a szózat 
mindig velezeng, és a P-nél nem. — A P ezért az első osztályból 
való néma mássalhangzó. 

38. A végett, hogy a P és B közti különbséget, a melyen itt 
minden megfordul (ankömmt), pontosan meghatározhassam, előre 
kell bocsátanom, hogy miben áll tehát a P. A P-nél a száj és az orr 
zárva van, égy mint a B-nél, csakhogy a P-nél a szózat egészen hall
gat. A szájban tartalmazott levegő, a tüdőből hozzátóduló levegő 
által, erősen összenyomatik és ennélfogva kijárást keres. A zárt és 
szorosan egymásra nyomódó ajakak ezen kijárást egy kis ideig 
megakadályozzák. Midőn végre engednek, és ellentállásuk a bere
kesztett levegő nyomásával nincs többé arányban, ezen bezárt 
levegő az ajkakat szélylyelcsapja, s erőszakkal kitör. A magán
hangzó, mely a P-t kiséri, — légyen az bár A, E vagy más vala
melyik — már kész, magát hallatni, és ugyanazon pillanatban tör 
ki a szózattal egy pa-? pe-, pi- stb.-be. 

39. A B ellenben mindjárt kezdődik a szózattal és egész tartama 
alatt kísértetik tőle. Ez már egymagában is mutatna tetemes különb
séget a néma P-től. De ehhez még más kis árnyalatok is járulnak, 
melyeknek e különbséget még feltűnőbbé kell tenniök. Legyen 
szabad itt kissé nagyobb feneket keríteni a dolognak, és egynehány 
észrevételeket, alapelvekül mintegy, előrebocsátani. 

40. A szózat semmi egyéb, mint egy folyvást előre folyó lég
áram. Ennek fenntartása végett, a gégéből eléömlő légnek mindig 
tovább kell előrefolynia és az utána következőnek helyet csinálnia. 
Mihelyest ezen tovafolyás megszűnik, a szózalnak szükségképen 
— épen úgy, mint a víznek, melynek tovafolyása elzáratott —• 
meg kell állania, és elnémulnia. 

Ezen okból tehát azt kellene következtetni, hogy, ha a száj 
és az orr el van zárva, a szózatnak következőleg valamennyi 
kijárása el van csukva, ennek — még pedig abban a pillanatban 
— tökéletesen el kell némulnia. A mennyiben a szózatot víz-
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áramképen képzelnők magunknak, ezen következtetés egészen 
helyes is volna. De miután a szózat nem víz, hanem levegő, és 
a levegőnek egy azt a viztől egészen megkülönböztető tulaj
donsága van, t. i. az összenyomhatóság, tehát a szózatnak a jelen 
esetben is egészen más hatása van. Zárt száj és orr mellett is hal
lathatjvk a szózatot, de csak egy rövid ideig, és nem igen hangosan. 
Ez a következő módon történik. A száj belső tere (Raum) levegő
vel van telve, a mely nincsen összenyomva, hanem természetes 
állapotjában van. Ezen szájürbeli levegőt a szózathártyácska a 
tüdőkben tartalmazott levegővel való minden közlekedéstől — mint 
valami szellentyü (Ventil) — tökéletesen elvágja. Ha már most 
a szózatnak meg kell szólalnia, a tüdőkben tartalmazott levegő 
összenyomatik, a szózathártyácska egy piczikét megnyílik és en
ged neki csak egészen szűk átjárást. Ezen levegő, a szájban meg
levő, sokkal kevésbé összenyomott levegőben, még annyi tért talál, 
hogy abba hanggal áramolhat be, mialatt azt mindig inkább s inkább 
összenyomja. Mihelyt a szájbeli levegő épen oly nagyon van össze 
nyomva, mint a tüdőbeli, akkor mindkettő közt az egyensúly helyre 
van állítva, a levegő árama megszűnik és vele együtt a szózat is. 
Es ez az oka annak, hogy a szózat csak egy kis ideig, körülbelül 
egy másodperczig, tarthat. Epén úgy az is lesz könnyen belátható, 
hogy a szózat, mint fentebb mondám, nem lehet nagyon hangos, 
minthogy be van zárva és ez által nagy mértékben tompítva, úgy 
mint p. o. egy hegedűt a falon keresztül a szomszéd szobába áthall
juk ugyan, de még sem halljuk oly világosan, mint ha a fal nem 
állana ott. 

41. A levegő összenyomhatóságán kivül a természet még egy 
másik mesterfogással is él arra, hogy a tüdőből jövő levegőnek tért 
szerezzen. A szózathártyácska felett lévő tok (Bekaltniss) falai, t. i. 
a belső nyak húsos és azért engedő részei, kitágulnak, vagyis inkább 
a megáradó levegő által felpuífasztatnak. Tekintsünk egy tükörbe 
és mondjuk a B-t egészen lassan k i ; meg fogunk győződni, hogy, 
a száj kinyitása előtt, a nyak és az álltól a nyakig menő alsó rész 
egy kissé földagad. Azonban ennek szintén vannak határai. Mihelyt 
ezen részek egyszer a legfőbb mértékben vannak fölpuffasztva, a 
szózatnak meg kell szűnnie. Ha ezenfelül még a két pofákat is fel
fújjuk, akkor a szózatot még egy kis ideig tovább is tarthat
juk ki. 
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42. Egy mechanikus kísérlet ezt világosabban fogja mutatni. 
Dugjunk egy közönséges sípot a szájdarabjáig egy disznó- vagy 
ökörhólyagba és kössük ezt a szájdarabon, a lyukon felül, erő
sen össze. Ha most bele fúvunk, a hang annyi ideig fogja magát 
hallatni, a meddig a hólyag enged. Ha ez utoljára egészen megtelt 
levegővel, úgy hogy dob-bőr módra megfeszült, akkor lehetetlen 
lesz hangot még kihozni. 

Mielőtt még e betűt elhagynám, azokat, kik netalán vala
mennyi fentebbi megjegyzések igazságáról, önmagokon tett próbák 
által fognak meggyőződni akarni, megintessél tévutaktól kell ónom. 
Fentebb mondatott, hogy a P-nél az orrnak zárva kell lenni. Ámde 
az orr bezárása (az ínyvitorla által) oly észrevétlenül történik, 
hogy az, a ki ilyen kísérletekhez hozzá nem szokott, sokszor azt 
hiszi, hogy az orrot bezárta, mikor az mégis még nyitva van, és 
megfordítva. Azért valamennyi ilyen, a P-vel teendő kísérleteknél 
tanácsos, az orrot a kéz-ujjakkal szorítani erősen össze, hogy való
sággal meggyőződjünk, miszerint onnan semmi levegő ki nem jön. 

H i b á k és c s e r é k a P - n é l é s a P-n él . 

43. A P-t és P-t a gyermekek legelőször ejtik ki, midőn a 
Baba és Papa szót mondják. — AB általában jól ejtetik ki, és 
sohasem vettem nála hibát észre, de igenis gyakran vettem azt 
észre, hogy a P-vel felcseréltetik. Az angoloknál, francziáknál, ola
szoknál, magyaroknál, illyreknél és valamennyi előttem ismeretes 
európai nemzetnél e fölcserélést ritkán vagy tán épen sohasem vet
tem észre. Csak az egy Némethonban használtatik a P igen gyak
ran a B helyett. Ott egész tartományokat találunk, melyeknek 
lakosai egész életökön át semmi B-t ki nem ejtettek, sőt azt ki sem 
ejthetik. E helyett: Braun, Bier, Butterbrot azt mondják: Praun, 
Pier, Pufáerprot, vagy W-t csinálnak a 5-ből és aber. Babér helyett 
azt mondják: awer, Hawer. Némelyek a P-t egészen eldobják és 
ehelyett: gestorben, habén azt mondják: gestorm, ham stb. Ezen 
hibákhoz ők annyira hozzászoktak, hogy azok valamennyi idegen 
nyelvekben is, melyeket bizonyos korbau megtanulnak, ragadnak 
hozzájok, és csak ezen egy dolog által is lesz kiejtésök a külföldiek 
előtt oly feltűnő, oly erőtlen és ízetlen. " 

Oly valakit, a ki P-t sohasem ejtett ki, arra megtanítani bizo
nyára nem épen könnyű dolog. De a ki magának vele azt a fárad-

26* 
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ságot akarja venni és neki mindazt megérthetővé tenni, a mi fent 
o betű felöl mondatott, annak az végre mégis sikerülni fog. Csak 
azt tanácslom neki, hogy oly szavakkal kezdjen, a melyekben a 
B-t M előzi meg, p. o. vmbro, ambvlo, titmba, francz. mmbre}humble. 
Mert az M, mely zárt szájjal hozatik elő, helyettesíti a fent leírt 
tompa hangot, melynek a B-t mindig meg kell olőznie, és azáltal a 
B létre jövetelére nézve már mindjárt sok van nyerve. 

A P-nél hibák épen nem vétetnek észre, kivévén hogy né
melyek túlságosan keményen ejtik azt ki, úgy mint ha egy II 
következnék utána. 

F . — V . — W . 

44. Az F második osztálybeli, azaz szt'l-mássalhangzó. Kiejté
sénél : 1. A szózat hallgat. 2. Az orr zárt. 3. A nyelv fekszik. 4. A 
felső metszőfogak az alsó ajak belső szélén fekszenek. 5. Az ajakak 
még kissé jobban zárvák, mint az első fokban. .Az alsó ajak kissé 
befelé vonva, úgy hogy belső széle a felső fogak élét — egy a 
középen fonnhagyott csekély hosszúdad nyilas híjján — megfekszi. 

Ha ezen helyzetben mértékletes erővel taszítjuk ki a levegőt, 
zörej ered, mely folyó vagy forró (fliessend oder kochend) víz zöre
jéhez közel járul. Arra, hogy ilyen zörejt a szájjal vagy valamely 
hangszerrel létrehozzunk, múlhatatlanul szükséges, hogy azon nyi
las, a melyen a levegő átszoríttatik, úgy legyen alakítva, hogy 
szélének egyik része lapos vagy vastag, másik része pedig egészen 
éles legyen. Ábrák által ezt legjobban fogjuk megmagyarázni." 

45. Az első ábrán egy a szájt képviselő űrnek átmetszete 
látható. E szájszerü űrbe halul egy fúvó van szájadékával beil
lesztve. Elöl a szájür két ajaka gyöngén nyitva áll. A felső ajk mö
gül egy, a felső metszöfogsort képviselő fog mered alá, melynek éle 
az alsó ajk befelé néző domborulatát kis nyilas híjján megközelíti. 
Ha a fúvó összenyomatik, akkor az űrben foglalt levegő ama kis 
nyilason keresztül szorongattatik, és ezen levegő — épen azért; 
mert a nyilas felső széle, t. i. a metsző fogsor, éles — ferdén fölfelé 
menő irányt nyer, azaz, kénytelen azon a fogélen, mely az alsó ajk 
befelé néző szélét közelíti, keresztülgörnyedni, s azáltal élesíttetik, 
a mi épen az említett zörejt okozza. A másik ábra sípot mutat. 
; „Kiki tudja, hogy a síp hangja csak azáltal jön létre, hogy a 
szájdarab szűk csatornáján áttodúk) levegő egy él által, melybe az. 
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e szűk csatornából való kiérkezésekor, bele ütközik, szétmetszctikj 

vagy mintegy ke't ággá liasíttatik, melyek egyike be a síp ürcbe, 
másika ki a szabadba áramlik. Minthogy már az 7 -̂nél a levegő 
nem liasíttatik ily módon ketté, hanem csak mintegy késéllel kö-
szörültetik vagy vakartatik, nem támad itt sípoló hang, hanem 
csak forró zörej (siedendes Geráusch). 

46. A fogak tehát múlhatatlanul szükségesek arra, hogy az 
jPnek az ő éles-forró jellegét (das Schneidend-siedende) megadják. 
Azért gyermekek vagy öregek, ha a felső fogakat elvesztették, nem 
képesek éles tiszta F-et hallatni. Ok az F előhozására a két ajakkal 
élnek olykép, hogy azokat, kis nyilas bíjján, Összezárják, úgy mint 
ha forró levest akarnának fúvás által kihüteni. Ez ugyan egy az 
F-hez némileg hasonló zörejt ad, de sohasem az ezen betű által 
megkívántatott forró zörejt (siedendes Geráusch). 

47. A V negyedik osztálybeli, azaz egyszerre szél- és szózat-
mássalhangzó. 

A V helyzete az F helyzetével egészen egyenlő, és amaz 
ezen szél-mássalhangzótól semmi egyébben nem különbözik, mint 
abban, hogy a szózatot magával zengeti, a mi által lesz épen egy
szerre szél- és szózat-mássalhangzócá. Csak tegyük itt megint a pró
bát, és készüljünk el aj'eras (vad) szó kiejtésére. Nyújtsuk az F 
fúvóhangot egy kis ideig ki, aztán hagyjuk ugyanazon megváltó-
Katlan helyzetbe egyszersmind a szózatot is belezengeni, ekkor 
az F azonnal fog F-vé változni át, és ha aztán az erns-t következ
tetjük reá, ekkor verus (igaz) fog hallatszani ferus (vad) helyett. 

48. Némelyek azt vélik, hogy a V csak élesített W} és némi 
tekintetben csakugyan igazuk is lehet. Mert a mennyiben az elsöb-
bikhez a felső fogak használtatnak, hangjának mindenesetre éle
sebbnek és zúgóbbnak (brausender) kell lennie, mint az utóbbiké-
nak, a mely csak a két tompa ajakkal képeztetik. Azonban, a dolgot 
szigorúan véve, a F-nek a VF-től mégis mindig lényegesen külön
bözőnek keli lennie, minthogy az utóbbikhoz, mint mindjárt látni 
fogjuk,, más műszer használtatik. 

49. A W szintén negyedik osztálybeli mássalhangzó, azaz, 
egyszerre szél-es szózat-mássalhangzó. Helyzete: 1. A szózat zeng. 
2. Az orr zárt. 3. A nyelv, a szerint a mint azt a következő magán
hangzó kívánja, tágítja vagy szűkíti kanálisát. 4. A fogak részvét
lenek. 5. Az ajakak egy igen kicsiny hosszúdad nyilas lujján zártai'. 
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A FT-nél a két ajakak szélei úgy mint a B-nél húzatnak 
együvé, csakhogy nem záródnak be egészen, hanem csak épen 
annyi nyilast hagynak magok közt, hogy egy kis levegő vonulhat 
ki. A szózat velezeng, úgy mint a Z?-néI, de azon különbséggel) 
hogy az itt nem záratik be egészen, hanem az ajakak közt kijárást 
talál. De miután ezen kijárás igen kicsiny, e körülményből két dolog 
ered : először az, hogy a félig bezárt szózat csak tompán zenghet, 
másodszor az, hogy a levegő erővel kénytelen a szűk résen keresz
tül nyomulni, és ennélfogva szükségképen szélzúgást okoz, és épen 
ezen két dolog, — t. i. a szélzúgás egyesülve a tompa szózattal — 
adja a W-t. Hogy a dolgot még rövidebben foglaljuk össze : W-t ejteni 
semmi egyéb, mint a szájjal fújni és a szózatot Delezengetni. Tartsuk 
csak a kezünket a szánk elibe és mondjuk : wo; addig míg a W tart, 
a szelet érezni fogjuk, mihelyt az 0 következik, meg fog az szűnni. 

50. A W ejtésénél a nyelvesatorna nem tartja meg mindig 
ugyanazt a tágasságot. Ez attól függ, milyen a reá következendő 
magánhangzó. A nyelv erre előre elkészül, és tágítja vagy szűkíti 
a kanálist, a szerint a mint azt ezen magánhangzó megkívánja. 
Ha p. o. a Wille szót mondjuk, a nyelv már mindjárt a W kezdete
kor fekteti magát az 7-re kellő helyzetbe, és a nyelvcsatorna csak 
az első fokban van nyitva; ha ellenben a Wunde szót akarjuk 
ejteni, a nyelv a Wtartama alatt mélyen alá fog ereszkedni és a 
csatornát egészen az ötödik fokig kitág ítani, úgy hogy a rá követ
kező U ejtése a nyelvtől semmiféle mozdulatot többé nem igényel. 
Ezen tulajdonsággal valamennyi mássalhangzók bírnak, melyek
nél az ajakak tesznek egyik főmüszert, és melyeket azért egyéb
ként ajakhangoknak is neveznek : B F M P V W. Megint szép 
oekonomiája a természetnek, a mely, mint minden alkalommal, 
úgy itt is, felhasználja azon időt, melyben a nyelvnek nincs elfog-
laltatása, és azt, azalatt, míg az ajakak ezen betűk valamelyikét 
képezik, a jövendő betűtől megkivántatott állás előkészítésére 
fordítja. Es így van ez megfordítva is: ha a nyelv valamely betű 
főmüszere, akkor az ajakak, melyek a nélkül tétlenek volnának, 
készülnek előre a következő hangra. Ha p. o. a Liiye vagy a 
Lan/er szót mondjuk, az ajakak már az L tartama alatt vették fel 
vagy az U vagy az'-á helyzetét. Mindezt pedig puszta természeti 
ösztönből és a nélkül, hogy netalán valaha egy ember ezt magában 
feltette vagy csak reá gondolt volna is. 
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51. A latinok, franeziák, olaszok és magyarok ezen betűvel 

nem bírnak. Az angolok azt írásukban ugyan bírják, de a kimon
dásban ok távolabban hagyják az ajkakat egymástól elállani, mint 
sem a németek teszik, miáltal a hang kevesebbé szélzúgó lesz, és 
majdnem az U magánhangzóval egyezik, néhol pedig azonképen 
mondják ki a W-t mint a V-t, p. o. a Wool szóban. 

H i b á k é s c s e r é k az F-n é 1, V-n é l é s W-n é 1. 

52. Az F betűnél ritkán találtatik egy másik betűvel való 
folcserélés vagy igazi kiejtésbeli hiba. Mégis akadtam egynehány 
emberre , a kik az F kiejtésében a következő hibát mutatták. 
A helyett, hogy, az F-n él adott leírás szerint, a felső fogakkal és az 
alsó ajakkal éltek volna, megfordítva az alsó fogakat a felső ajak
hoz érintették. És ezen módon igazán is lehet tökéletes F-et elő
hozni. Mert physikalis elvek szerint mindig mindegynek kell len
nie, akár felülről élosíttetik vagy sodortatik a levegő az él által, 
akár alulról. Es mégis gyakorolt fül mindig különbséget fog észre
venni, már csupán csak azért, mert az átsurlódó levegő az utóbbi 
esetben lefelé menő irányt kap, és habár ezen különbség a magá
nosan álló F-nél nem is vétetik mindig észre, de biztosan észre
vétetik, ha az F más bettikkei van szótaggá összekötve, p. o. Pfetfer, 
Freudé, Dorf szavakban. Mert az ilyen F-től egy másik betűhöz — 
és épen úgy megfordítva is, egy másik betűtől az ilyen F-hez — 
való átmenetben mindig erőltetett és szokatlan valami van, a mi a 
fülnek azonnal feltűnik. 

Még egy másik az F kiejtésénél — de meglehetősen ritkán 
— feltűnő hiba természeti fogyatkozásból ered. Ha t. i. valakinél 
a két legelölső felső metszőfogak kelleténél távolabban állanak el 
egymástól, akkor kelleténél több levegőt eresztenek keresztül, és 
következőleg ama éles zúgást nem okozhatják. 

Ha az .F-nél egy másik betűvel való fölcsei éltetésnek ritka 
esete csakugyan előfordul, akkor ez a F-vel történik meg, melynek 
szoros rokonsága van az F-fel. Nem emlékszem, hogy egész éle
temben két meglett személynél többet ismertem legyen, ki az F 
helyett állandóan a V-\e\ élt volna. Az orvoslás ez esetben könnyű, 
ha az illetők a tanácsot követni akarják. Csak azt kell nekik mon
dani, hogy a V helyzete mellett bátran megmaradhatnak, de — 
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a szózat belezengése nélkül — csak a puszta levegőt vagy a puszta 
szelet kell müködtetniök. 

úo. A V betű nincs egy könnyen más hibának alávetve, mint 
az .F-fel e's Ilivel való felcseréltetésnek, a mi különösen a német 
nyelvben történik meg gyakran. Ott Larve, Fulcer, Valentin, Vaga
bund helyett azt mondják: Larfe, Puffer, Falentin, Fagabund. Nem 
elég, hogy a németek saját nyelvökben ejtenek valamennyi V-t a 
szók kezdetén F gyanánt, sokan ezen hamis kiejtést még más 
megtanult nyelvekbe is viszik át. Vocaticus, Feni, cidi, cici, Bravó 
helyett azt mondják: Focatifus, Feni, Jidi,Jici, Brafo, vagy ha az 
F-et csakugyan ki akarják kerülni, akkor helyette a sokkal szeli-
debb W hangot veszik fel, és ceni, cidi, cici helyett ezt mondják : 
iceniy icidi, icici. De mindez nem azért történik, mintha a németek 
a V hangot beszédejtcsökben nem bírnák; de sőt inkább igen is 
gyakran használják ők azt a ahelye t t , miről mindjárt még bő
vebben lesz szó. 

54. A W felette könnyű betű arra, semhogy egynémely hibák
nak lehetne alávetve. A gyermekek igenis jókor mondanak weh-
iceh-t. De valamint az ajakhangok általában eleitől fogva voltak 
sok lolcseréltetéseknek alávetve, és igen gyakran változtak egyik 
a másikba által, úgy még most is valamennyi azoknak kiejtésénél 
észrevehető hibák puszta fölcserélésekben állanak. Főképen nagy 
száma van azonban azoknak az embereknek, a kik majdnem vala
mennyi W-t F-vel vagy i>-vel cserélnek fej. Némelyek c helyett: 
Wer wird elem Wind widerstehen azt mondják: Ver vircl dem Vind 
ciderstehen, és azt hiszik, hogy a beszédnek ezáltal különös nyo
matékot adnak. Blások, különösen a krainiak és olasz tyroliak, ehe
lyett : Bei warmeni Welter trinJc ich wenig Wein, aber ciel Wasser 
igy beszélnek: Bei barmem Bttter trink ich benig Bein, aber ciel 
Basser. 

D . — T. 

55. A I) szintén a harmadik osztályba való, azaz, összetett 
szózatos mássalhangzó. 

A mi font a i>'-ről szóló ezikk kezdetében egészen a beszéd-
műszerek helyzetéig mondatott, az szóról szóra ide is tartozik. 
A B és D közt csak egy kis különbség van. Az egész itt azon 
egyetlen eltérésre szorítkozik, hogy a i?-nél az ajkakkal, a X>-néi 
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pedig a nyelvvel záratik el a kijárás a szózatnak. A többi egészen 
pontosan ugyanaz marad. Sőt a D-nek még épen ugyanazon rokon
sága is van a T-vel, a mely a /i-nek van a 2^-vel, és épen az, a mi 
terít a kemény P-YQ és a lágy B-re nézve mondatott, itt a kemény 
T-re és a lágy D-re nézve is érvényes. 

A beszédmüszerek helyzete a D-nél ez : 1. A szózat zeng. 
2. Az orr zárt. 3. A nyelv a hegyével mindjárt a felső fogak mögött 
van szélesen a szájpadhoz odanyomva. 4. A fogak részvét nélkül. 
5. Az ajakak kissé nyitva. 

56. Most azt kell vizsgálni : vájjon azon egyetlenegy változ
tatás, mely szerint a szózat itt a nyelvvel és amott az ajkakkal zára
tik be, hogyan képes oly világos különbséget okozni, ős egészen 
más betűt előhozni ? Tudjuk, hogy fuvóhangszereknél, harántsípok
nál, pásztorsípoknál s efféléknél a hang a szerint, a mint több 
vagy nagyobb lyukakon eresztetik ki, bizonyos arányban változik. 
A vadászkürtnél, trombitáknál, púzonoknál, mennél hosszabbak a 
csövek, következőleg mennél több tért kell a belefútt levegőnek 
kitöltenie, annál mélyebb lesz a hang. Ilyen, változást már a beszed
nél is veszünk észre, ámde az nem a hang magasságában vagy 
mélységében áll, hanem valamiben, a mit nem fejezhetek ki más
képen, mint egy hasonlat által. A miképen t. i. a fül egy bólhúrnak 
a hangját egy vas- vagy sárgaréz-húrnak a hangjától egészen jól 
megkülönbözteti — még akkor is, ha mindakettőnek ugyanazon 
hangulata, következőleg ugyanazon vibratiói is vannak — épen 
azonképen veszi a fül a B és a D közti lényeges különbséget 
észre, ámbár mind a két betű ugyanazon zenei tónusban ejtetik ki, 
és ámbár mindakettő egészen egyedül abban áll, hogy bezárt tompí
tott (gedcimpft) szózatot hallunk, mely egyszerre magánhangzóba tör ki. 

Ezen különbség a következő két dologban áll: Először : a szó
zatnak, mely a szóban forgó betűk mindenikénél bezárt tokban zeng, 
a jB-nél tágasabb, a D-nél pedig szűkebb efféle tokot kell betöltenie. 
Másodszor: a szózatnak, midőn az végre magánhangzóba tör ki, 
a két betű mindegyikénél egészen másképen alakított át- vagy 
kijárása van. Mindakét dologbeli különbözés eléggé feltűnő a fül
nek arra, hogy általa azonnal és pontosan megkülönböztethessék." 

57. A dolog világosabbá tételére Kempelen megint mechani
kus példával él. Egy n^gyszögesen hosszúkás ládácska, melynek 
födele élűiről hátrafelé boltozódó hevederív, a száj belsejét ábrázolja, 
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a mint a z a £ ejtésénél körülbelül kinéz. Egy lefelé görbített cső, 
melynek felső szája a ládácska hátulsó falának közepébe van be
eresztve, a légcsőt pótolja. A ládácska elölső fala két — egyik 
felső, másik alsó — a fal vízszintes középvonalában szorosan össze
csukódó, 45°-nyira kifelé nyílható ajtófélből vagy ajtószárnyból áll 
mely a két ajkat képviseli. A négyszcgesen hosszúkás ládácska 
fenekén egy ezt teljesen fedő táblácska terül el, melynek hátulsó 
szele a fenék hátulsó széléhez charnier által van rögzítve. E táb-
láeaka a nyelvet képviseli. Hátába felül egy huzal van rögzítve, 
mely a ládácska boltozatába fúrt kis lyukon át kimegy, és mely
nek segítségével a charnierban mozgó táblácskát addig lehet föl
emelni, míg annak elölső széle a boltozat elölső szélén felül fen-
akad, a mi által a belső szájür azon idoma ábrázoltatik, melyet az 
a D képzésénél mutat. Nézzük már most a B és a D ejtésének 
végbemenetelót. 

A />nél a nyelv fekszik, a két ajak pedig kezdetben csukva 
van. Itt tehát elös.. ör: midőn a két ajtócska csukva van, a ládácska 
egész ürege képezi a szózat által betöltendő tért; másodszor: midőn 
aztán a két ajtófél kinyílik, a szózatos légáram, nyilasuk közepén, 
egyenes sugárban megy ki. A 7^-nél ellenben — míg a két ajak nyitva 
áll — a nyelvet ábrázoló táblácska az ö elölső szélével a szájpadot 
ábrázoló boltozat elejéhez támaszkodik. Itt tehát először: midőn a 
nyelv ekkép a száj padhoz van támasztva, a szózat által betöltendő 
tér csak/eYannyi mint a /j-nél; másodszor: midőn a nyelv, a szájpa
dot elhagyva, egy kissé lofelé hajlik, a szózat, az így támadt nyílás 
közepén, nem áramolhat, mint a B-nél} egyenes vonalban kifelé, 
hanem a felső ajakba és a szájpad elejébe kell ütköznie és szögletre 
hajlítva lefelé lövelnie. És ezen két különböző körülmény képezi 
a B és D közt való egész különbséget. 

58. A T első osztálybeli, tehát teljesen néma mássalhangzó. 
Helyzete a D helyzetével tökéletesen ugyanaz. Az egész különbség 
ezen két egymással igen szorosan rokon betű közt csak abban 
a'apszik, hogy a D-nél a szózat bezártan velezeng, a T-nél ellenben 
a szózat egészen hallgat, és csak a levegő feszíttetik meg, a mely 
aztán a nyelvnek a szájpadtól való lehuzatásakor kitör. A T tehát 
magára és magáért (an und für sich) hanggal nem bír, hanem csak 
a rákövetkező hang által — vagyis csak magának a levegőnek 
kitörése által is, mely némi zajt okoz — lesz kivehetővé. A hang, 
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a melynek a T-re — hogy ez hallhatóvá, megismerhetővé váljék — 
közvetlenül következnie kell, soha sem lehet első osztálybeli, t. i. 
néma mássalhangzó, hanem mindig a többi három osztály valame
lyikéből valónak kell lennie, és még ezek közül sem tűri a Tmind-
egyiket meg; a B D G M Ch J ( = Zs) Z vele összeférhetetlenek. 
Ha p. o. azt mondjuk: entbinden, a T és a B közt egy gyenge 
rövid lehellet vagy szél hallatszik, így: mügéken, entmannen slb. 
szóknál is a T és a G, a T és az M között. Ellenben F H N R S 
SGH W V egészen jól egyesülnek vele; p. o. az enf/ühren, That, 
gebei?n, Trauer, Zunge (ejtsd: Tsunge), quetschen, angol twenty stb. 
szókban. Sőt ha a T egy szó végén jön elő, gyakran még a követ
kező szó első betűjével is, ha ez az imént elősoroltak egyike, simul 
össze, és p. o. mit seiner Hand, mit Ruhm, mit Schimpf úgy hang
zik, mintha így volna írva: mitseiner vagy mizeiner Hand, mitruhm, 
mitschimpf (v. ö. entsenden, entreissen, entscheiden). 

59. Hogy hosszadalmasak ne legyünk, azon kettős tünemény
nek, miszerint a T némely rákövetkező mássalhangzókkal nem, 
másokkal meg jól simul össze, csak egy pár példáját akarjuk ele
mezve vizsgálni. Miért nem kötteti magát a T a J3-vel vagy a 
(x-vel össze, az jF-lel vagy az #-szel, SCH-sú pedig igenis V Ennek 
az oka a következő. 

Ha T-t akarunk ejteni, kell, hogy a nyelv, a hegyével a száj
padhoz dőlve, a levegőnek elzárja a kijárást, és.hogy aztán, midőn 
a T-t hallatni akarjuk, a bezárt levegő ugyanabban a pillanatban 
kitörhessen, a melyben a nyelv a szájpadtól elvonatik. Ámde, a 
T-re következő B vagy G képzése végett, a levegő kijárása épen 
azon elvonáskor egészen elcsukandó, a .B-nél a száj az ajakak által, 
a (x-nél a nyelvcsatorna a nyelv hátsó része által lévén elzárandó. 
Már pedig nyilván való ellenmondás, hogy a levegő akkor kitörhetne, 
a mikor épen egy másik ajtó által bezáratik. Ha tehát az „entbin
den, mitgehenu szavakban a T-t hallatni akarjuk, e szavak mindig 
'gy fognak hangzani: nenthbinden, mithgehen", a H alatt itt csak 
egy egészen rövid lehelletet vagy pillanatnyi szélfúvást értve. A ki 
e rövid lehelletet el akarná hagyni, ama szavakat T nélkül így 
ejtené: enbinden, migehen. 

A másik esetben ellenben, ha a T-re F, S vagy SGH követ
kezik, e betűk egyikénél sincs a száj vagy a nyelvcsatorna egészen 
csukva. Ugyanazon időben, midőn a T-nek ki kell törni, az ajakak 
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F-helyzetükbe illeszkednek, és így a TWel kitörő levegő már elő
találja azok jP-helyzetét, a melyen által a T a z F hanggal egyesül
ten áramlik ki. Ez így van az /S'-nel és a SCH-nél is. Ha a Thcly-
zetben levő nyelv a szájpadtól csak egy kevéssé eltávolodik, már 
olt van az S vagy a SCH helyzete, a melybe a T-től jövő levegő 
bcletódúlván, zúg (sauset) vagy sziszeg (zischot), a mint az S vagy 
SCH betű kívánja. Azért itt ama közbeszúrt rövid lehellet többe 
nem szükséges, és az enttuhren, Tmnge, entstehen szavaknak semmi 
szükségek ^enthf'úhren, Thsunge, enth$Uhenu-formán hangzaniok 
— Mindez, a kellő korlátolások mellett, a másik két néma mással
hangzóra, a Á'-ra és a P-re nézve is érvényes, és mindenki maga 
fogja könnyen tehetni ezekre az alkalmazást. 

H i b á k és c s e r é k a D-n é l é s T-n é 1. 

60. Még a D-nél tapasztalható hibákra nézve is beteljesedik 
a 2?-nél előforduló hibákra nézve mondottaknak legnag}*obb része, 
csak azon csekély eltéréssel ismét, hogy a B akkor ejthető ki leg
könnyebben, ha azt M, a D pedig akkor, ha N előzi meg, p. o. e 
szavakban, Handicerk, Wunder, Kinder. Mert minthogy a nyelvnek 
és valamennyi többi beszédmüszereknek helyzete az Ar-nél épen 
ugyanaz, mint a J9-nél, és minthogy a szózat, a melynek különben 
a D-ncl becsukottan kell velezongenie, az Ar-nél — az orron által 
ugyan — már velezeng, a 2>be való átmenet igen könnyű, és rit
kán jön ez esetben hiba elő. Ha ellenben a D mindjárt a szó kez
deten áll, a hol ilyen előtteálló Ar-től való segélye nincs, akkor 
igen gyakran 2-vel cseréltetik fel, p. o. Dach, Damm helyett Tach^ 
Tamm ejtetik, a mi ismét nem hiba a betűben, hanem puszta föl 
cserélés egy másik betűvel. 

Ül. Minthogy a T a legkönnyebb betűk egyike, és azt minden 
gyermek a P után legelőször tanulja kiejteni, tehát igen kevea 
embert is fogunk találni, a ki annak kiejtésénél különös hibát mu
tatna. A köznép közt találkoznak ugyan imitt-amott olyanok, ak ik 
a helyett, hogy a nyelv hegyét a szájpadhoz fektetnék, azt az alsó 
fogak megett való fektében meghagyják, és a nyelv középső részét 
használják a T képzésére; de ezek többnyire hülye-eszüek vagy 
félsiketek, s egész beszedőkben általában valami buta vagy tompa 
tűnik fel. 
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Egy királyi sóhivatalnál Magyarországon egy hivatalnokot 
ismertem, a ki sem a D-t sem a T-t nem volt képes kiejteni, s az 
elsőt a legfurcsább módon a 6r.vel, a másikat pedig a üf.val cse
rélte fel. így p. o. e helyett: Du gvter Gott — der Tod ist bittér — 
azt mondta: Gu gttker Gokk — ger Kog isk bikker. Illy vastag fel
cserélést azonban egész életemben csak ez egynél tapasztaltam. 

A n g o l TH. 

02. Az angolok a közönséges T-n kivül még egy más T-vel 
bírnak, melyet különboztetés okáért Tif-nak irnak; ámde ezen 
TfíT-nak a kiejtésben sem a T-vel, sem a 77-val, melyekből az 
írásban van összetéve, legkisebb rokonsága sincs. Ezen TH hangja 
inkább az i^-családhoz tartozik. Emlékezzünk a fent 44. sz. alatt 
az F-r&l mondottakra. A mint amott a felső fogak, midőn az 
alsó ajakra fekszenek és ott a levegőt egy kis nyíláson keresztül 
bocsátják, az i^-et hozzák elő, úgy itt, a helyett hogy az alsó ajakra 
fekünnének, a nyelv hegyére fekszenek le, és ebből ered a TH. A 
többi mind úgy van mint az F-nél. De ezen angol Tll sem ejtetik 
mindig egyformán ki, hanem néha azt csak puszta levegővel ejtik, 
mint a thought, third szókban, néha pedig a szózatot hagyják bele 
zengeni, mint a they are szólamban, és igy ezen kétféle kiejtésnek 
ugyanazon rokonsága van egymással, mint az F-nek a I—vel 
miről lásd az F és a V alatt mondottakat. 

s. — z. 
63. Az S második osztálybeli mássalhangzó — szélmással

hangzó. Helyzete: 1. A szózat hallgat. 2. Az orr zárt. 3. A nyelv 
míg lehajlított hegye az alsó fogak tövéhez tapad, háta elölsö ré
szével a szájpadhoz támaszkodik. 4. A fogak nem mulhatlanul 
szükségesek, de az *S'hangjának élesítésére szolgálnak. 5. Az ajkak 
önkényes tágasán nyitva. 

Az S ejtésénél a beszéd azon természeti intézménynek veszi 
hasznát, miszerint az alsó fogak az felsők mögé eltolódnak. Ha 
az alsó fogak szokott állásukból kissé leereszkednek, de úgy hogy 
élük a felső fogak éle által még kissé elfödve marad, ha továbbá 
a nyelv a hegyével az alsó fogak gyökéhez, a hátával pedig 
a kemény szájpadhoz úgy oda fekteti magát, hogy a szájpad és 
a nyelvhát között középen még egy kis csalom a (Rinne) marad 
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nyitva, akkor a levegő, a szájpad boltozata és az ezzel egyarányosan 
lehajlított nyelvhegy közén keresztül, az alsó fogak élére vezette
tik, és ezen él által mintegy két részre metszetik szét, a miből az
tán az S (Sz.) sziszegő hangja származik. Ezon hangra és vala
mennyi hozzá hasonló hangokra nézve jobb, ha a száj valamennyi 
fogaktól meg van fosztva, mint ha csak egynehány metsző foga hi
ányzik, mert az első esetben a végig egysíkú (eben) foghús pótolja 
némileg a hézagtalan fogsor helyét, az utóbbi esetben pedig a hé
zagok valamennyi sziszegő hangokban hatalmas megzavarást hoz
nak elő, amint gyermekeknél vesszük észre, kik már egészen jói 
beszéltek, de mihelyt tejfogaik kihullanak, más, megnyomorított 
kiejtést kapnak. 

G4. Németben 1) a szók kezdetén, közvetlenül más mással
hangzó előtt, S hang sohasem, hanem mindig SCH bang ejtetik, a 
mely a legtöbb mássalhangzó előtt iratik is: Schlaf, Sclimavsz, Schnee, 
Schrift, Schwan; a néma mássalhangzók előtt S iratik ugyan, de szin
tén SCH ejtetik: Spanne, Stein, Skizze. Angolban ") ellenben az S 
(Sz.) majdnem minden mássalhangzóval megfér: Slave, Smoke, Snow, 
Sweet, Spoon, Stone} Skin. Egyedül az Rre nézve forog egészen 
különös egy körülmény fen. Sem latinban és francziában, sem an
golban és németben egyetlen egy SR-rel kezdődő szó sem talál
ható, de angolban és németben sok, mely SCHR-en kezdődik: 
Schraube, Schrecken, shrimp, shroivd stb. 3). Erre alkalmasint azon 
tény szolgált okúi, hogy az S-nél a nyelv hegye az alsó fogak gyö
két fekszi meg, és midőn az R-hez kell átmennie, elébb onnan egy 
kissé visszavonulnia és fent a szájpadhoz kell oda feküdnie. Az 
SCH-nél ellenben a nyelv hegye már ott fekszik a szájpadon, csak
nem ugyan azon a helyen, a hol az R jön létre. Következőleg 
mindig könnyebb az SCH-tö\ mintsem az S-tö\ menni át az R-be, 
és így alkalmasint a rövidebb és kényelmesebb út lőn választva. 

65. A Z egyszerre szél- és szózatmássalhangzó. A beszédmüsze-
reknek egészen ugyanazon helyzetét mutatja, mint az S, és ettől 
semmi másban sem tér el, mint abban, hogy vele a szózat zeng, 

*) Értsd fölnémetben. 
2) És alnémetben. L. 
3) A westfalok, á m b á r ezen sziszegő hango t sohasem h a l l a t j á k , mégis 

sohasem vá l toz ta t j ák azt pusz ta S-szé ; n e m mond ják : Sraube, Srpcken, h a n e m 
K-t v a g y CH-t t esznek köz ibe : Skraube v a g y S-ch-vavbe. s tb . K. 
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a mi által a csupán sziszegő (sáuselnd) /S-hang egy zümmögőbb 
(in einen brausendern) hangba megyén által. A ki tehát -S'-et kezd 
ejteni, és aztán ennek helyzetébe egyszersmind a szózatot zengeti 
belé, az az igazi Z-t kapja. 

Ezen hang a német nyelvben is stirün előjön, de az írásban 
csak az S idom alatt jelenik meg, és csak a gyakorlatból lehet 
megtanulni, hogy mikor kell ezen -S'-et Z-képen ejteni. Ha az S 
betű német szóban két magánhangzó közt áll, többnyire, sőt úgy 
hiszem, csaknem kivétel nélkül, a lágy^-Z kiejtést kívánja meg, 
p. o. Lesen, Wiese, Hasén szókban. A szók kezdetén (magánhangzó 
előtt) és a szók végén közönséges éles hangját tartja meg. P, o. 
Sein Havs szókban. 

H i b á k az S-n é l é s Z-n é 1. 

66. Az S, miután hangjának a fütyüléssel van némi hasonla
tossága, sok pontosságot igényel. Ha a nyelv nem fekszik szorosan 
azon a ponton, a hol fekünnie kell, akkor az S hang vagy azonnal 
felette igen sziszegő (zischend), vagy felette kevéssé fütyülő (pfei-
fend) lesz. Azért az S körül oly sok embernél oly különbféle hiba 
található. 

Némelyek az -S'-nél a nyelv hegyét felette közel tolják oda a 
felső metszőfogakhoz, és azáltal egy tompább hangot hoznak elő, 
a mely egy F-hez hasonlít ]). 

Mások a nyelv hátának elölső része helyett annak középső 
részét fektetik a szájpadhoz és akkor egy az SCIJ-be átcsapó hang 
lesz az -S-ből. 

Még mások az S helyébe egy tiszta F-et tesznek. E helyett: 
Der Zvcker ist süss, das Salz aber sauer ezt mondják: Der Tfvker 
isi, fuj, daf Falif aber fai/er. 

Némelyek az S és SCII-nél a nyelvet úgy fektetik, mint az 
L ejtésére kell, és az L-hez tartozó szózat helyett csak puszta 
szózatlan szelet fújnak a beszéd-műszerek ezen helyzetébe. Ez ugyan 
egy némileg zúgó (sausend), de az igazi S és SCH-tö\ egészen kü
lönböző hangot ad 2). 

1) Ez hebegésnek, dadogásnak (Anstossen) neveztetik. K, 
2) Ausztriában ezt így nevezik : ein Hölzel im Murid habén. Ezt akárki 

könnyen utánozhatja. K. 
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Egészen alacsonyan komikus hatást tesz az, ha az emberek 
S hetyett tökéletes SCH-et használnak és e helyett: Es ist schon 
die schönsfe Zeit verjlossen azt mondják: Esch ischt schon die 
schönschte Tscheit verfloschen. 

Ismertem embereket, sőt szülővárosomban egy egész nemesi 
családot, mely anya, két lány és két fiúból állott, kik közül egyik 
sem bírta a tiszta S-et kiejteni, s azt mindig CH-ve\ helyettesítette, 
így p. o. e helyett: Das ist eme sanre SpHse azt mondták: dachicht 
eine ehaure Chpeiche. 

67. A Z gyakran a német Z-tel cseréltetik fel — a Horizont, 
Zóna, Zodiacus szókat némelyek így ejtik: Horitsont, Tsona, Tso-
diakvs — vagy az £-szel — a Zephir, Azor szókat sokan így ejtik: 
Sephlr, Asor) = Szephir, Aszor) és azokat bizonyosan teljes életök-
ben nem fogják máskép ejteni, ha hibájokra nem figyelmeztetnek 
és arra nem emlékeztetnek, hogy az *S'-hez a szózatot kell hozzá-
zengetniök, hogy tökéletes Z-t kapjanak. 

SCH. — J . 

68. A SCH a mássalhangzók második osztályába, t. i. a szél-
mássalhangzók közé tartozik. E sziszegő hang a fütyüléshez jobban 
közelít, mint a közönséges S, és ezen utóbbitól azáltal lényegesen 
különböző, hogy kiejtésénél a nyelvnek más fekvése van; mert ez 
itten fölfelé hajlított hegyével fekszik a szájpadhoz és azzal képezi 
itten azon kicsiny nyilast, melyet az S ejtésénél ugyanitt az ő kö
zépső részével csinál. A többi helyzet úgy van mint az /S'-nél. Csak 
az jegyzendő meg még ehhez, hogy a levegőnek e két betűnél külön
böző tereket kell — mind a szűk nyelvcsatornán való átmenetele 
előtt, mind pedig az azon való átmenetel után — betöltonie. Azután 
az irány is, melyet a levegő ezen helyzetnél kap, tesz sokat a 
hangnak sziszegőbbé tételére, mert az *S'-nél a levegő egy ív-alakú 
kanálison át vezettetik tova, az SCH-nél ellenben egy élesebb 
szögeleten, t. i. a nyelv hegyén, kell általgörbednie, a miből a metsző 
sziszegés származik. 

69. Olaszhon némely vidékein bizonyos S van használatban, 
mely a közönséges S és SCH között a közepet tartja. Ez azáltal 
jön létre, hogy a nyelv ugyan, mint az SCH-ve, a hegyével fölfelé 
van görbítve, de nem fekszik oly messze hátrafelé — hanem mind
járt elöl, mnjdnem a felső fogak tövénél — a szájpadhoz. 
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70. A J— azaz, azon hang, melyet a franczla nyelvben &J a 
jamais jurer déjá vagy a Gr a genie vezérszókban jelel — negyedik 
osztálybeli mássalhangzó, azaz, egyszerre szél- és szózatmássalhangzó. 

Helyzete egészen ugyanaz, a mely az SCH-é, és a két hang 
egymástól csak az által különbözik, hogy az SCH-nél egyedül a 
levegő vagy a szél, a J-nél ellenben a szózat is működik közre. 
A ki ezen hangot tökéletesen jól akarja eltalálni, annak nem szük
séges egyebet tennie, mint egy SCH-et hosszúra kinyújtani, és végre 
a szózatot vele zengetni, akkor a szél a szózattal egyesülve fogja 
neki a valóságos J-t adni. A J tehát olyan SCH} melylyel a szózat 
velezeng. Ez annak egész definitiója. 

71. A német nyelv ezen hangot nem birja. Az olaszok azt — 
p. o. oggigia giorno szókban — 6r-(ill. Gi-)ve\ irják, és a kiejtésben 
egy D-t bocsátanak előre, mintha oddji, dja, djorno volna irva. 

Az angolok, a kik azt, mint a francziák, mind a G mind a 
J alak alatt birják, a kiejtésben szintén mindig egy D-t bocsá
tanak előre, p. o. a germán, gently, jóin, judge szókat úgy ejtik, 
mintha igy volnának irva: djerman, djently, djoin, djudje. Ennek az 
oka ismét a természettől és a beszéd oekonomiájából származtat
ható le. Egy hasonlat fog e czélra legjobban szolgálni. 

Ha port vagy tobákot akarunk a papirosról elfújni, erre több 
és erősebb levegőt szükségelünk, mint a közönséges beszélésre. 
Némelyek ilyenkor az ajkakat egy kis nyilasig összehúzzák, úgy 
mintha W-t akarnának ejteni, és azon a nyilason által taszítják a 
levegőt erővel k i ; mások a szájt szorosan bezárják, a levegőt a 
tüdőben összenyomják, azután azt az ajkaknak egy kis nyilasán 
keresztül egyszerre kitöretik, és igy mind a ketten érik el czélukat, 
t. i. azt, hogy a port elhajtják. 

Már most meg kell jegyezni, hogya J " f=ZS) épen azon betű, 
mely a levegő és szózat legnagyobb megerőltetését kivánja. Ezen 
erőt itt is, úgy mint fent a fújásnál, némelyek közvetlenül alkalmaz
zák, és abban a nyomban hozzák a J-t elő, és ezek a francziák. 
Mások, a kik ezt nem vélik így minden teketória nélkül tehetni, 
egy segédeszközhöz folyamodnak. Ok a nyelvcsatornát elébb a 
nyelv által egészen elcsukják, a levegőt a szájban a szózat által 
megfeszítik, egy bekövetkezendő taszitásra akarván mintegy neki 
készülni, aztán a nyelv hegyét a szájpadtól egy kevéssé elvonják, 
miáltal a szózat egyszerre kap utat, és egy erős J (ZSJ-he tör ki, 
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megint úgy mint fent a fúvásnál. Ezen utóbbi J (SZ) tehát nem 
közvetlen egy J , hanem egy másik segédeszközzel társított J., és 
ezen J-t használják az olaszok és angolok. 

Ezen segédeszköz pedig a D, és hogy ez csakugyan a 
legkönnyebb és a legcsalhatatlanabb segédeszköz, a mely által 
egy igazi J-hez eljuthatni, az a következők által bebizonyít
ható. Ha egy D-t akarunk kiejteni, a nyelv a hegyével a száj
padot megfekszi és a nyelvcsatornát egészen elzárja; a szózat 
bezártan zeng vele, mint fent a D leírásánál mutattuk. Ha már most 
a nyelv csak egy kicsit távozik hegyének legvégével a szájpadtól 
el, már ott van az SCH helyzete, és minthogy a bezárt, de már 
zengő szózat — melly annyira meg van feszítve, hogy még a nya
kat is felduzzasztja — rést kap, erővel illan azon a kis nyíláson 
ki, és ad egy, szózatzsongásból (Stimmbrausen) meg légsziszegés-
böl (Luftzischen) vegyült hangot, a mely tulajdonképen a mi J-nk. 
Egy további bizonyság még ez: a D. a SCH-vel nem is hagyja 
magát közvetlenül összekötni; az utóbbi a D. után mindig J-vé 
lesz. A DSCH combinátiót ki se lehet ejteni, kivévén ha a D és 
SCH közt egy kis szünetet, egy kis megszakítást csinálunk, mely 
alatt a megfeszített levegőt ismét a légcsőbe visszahúzzuk, és a 
szózatot elhallgattatjuk. Próbáljunk dscha-t mondani! Mindig, aka
ratunk ellenére is, dja (dzsa) fog hangzani, vagy, ha ezt el akarjuk 
kerülni, egy d-scha, tscha vagy d-tscha lesz belőle. Epén igy, meg
fordítva, a T sem engedi magát J-vel, de igen is jól SCH-vel kötni 
össze, mint p. o. az angol Watch szóban, melly mint Watsch hang
zik. Ellenben ha ija-t (tzsa)-t akarnánk mondani, akkor vagy a 
T fogna D-re, vagy a J fogna SCH-ve változni át, és mindig vagy 
dja (dzsa) vagy tscha fogna hallatszani. 

H i b á k é s c s e r é k a z SCH é s J-n é 1. 

72. A legkellemetlenebb nyelvhiba, legalább az én fülemnek, 
az, midőn némely emberek, a helyett hogy SCH-t ejtenének, zárt 
nyelvcsatorna mellett, az orron által hajtják ki a szózatlan levegőt. 
Ez úgy veszi ki magát mintha beszedők közepette orrokat akar
nák fújni. E helyett: ich habé manche schöne Stnnde im Spielen ver-
schwendet, azt mondják: ich habé manche nőne Ntunde im Npielen 
vernwendet, hol a vonással (•" ) jelölt ^-eket a szózat hangja nélkül és 
csak — az orron által erővel kitaszított — puszta széllel hallatják. 
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Azok, a kik beszedőkben az SCH hangot nem is bírják, ha

nem helyette mindig S-et ejtenek, mindig enyelgő és férfiatlan va
lamit látszanak magokon viselni. Némethonban az nen/tűnik fel 
annyira, minthogy itt egész tartományok beszélnek igy; de a'fran-
czia, angol és magyar beszédben az kiállhatatlan és ezerféle félre
értésekre ad okot. P. o. ha francziában chaua (mész), chantre (éne
kes), chant (ének), stb. helyett saux (mely úgy hangzik mint sceau 
pecsét), sántre (mint centre, középpont), sant (mint sang} vér) monda
tik; vagy ha németben e helyett: er hat sie gehascht, — er vermischt 
allé Speisen azt mondjuk: er hat sie gehaszt, — er vermiszt allé Speisen-
Különösen az olaszok közt vannak sokan, kik, hafrancziául beszél
nek, a fent leirt, S és SCH közt álló középhangot használják. Ehe
lyett: fai chanté une chanson azt mondják: s'ai santé une sanson. 

E két hiba nagyon hamar javítható, ha a hibázónak csak bá
torsága van és komoly kivánsága reá. Én efféle embereket kevés 
perczek alatt csak az által hoztam kerékvágásba, hogy nekik a 
nyelv fent leirt fekvését mutattam meg. 

Néha végre olyan embereket találunk, kik az SCH-et min
dig J-re (ZS-re) változtatják. E helyett: Schweige von deiner 
Sch&nde, azt mondják: Jweige von deiner Jande. Ezeknek csak 
azt szükséges felfoghatóvá tenni, hogy itt a szózatot hallgattatniuk 
kell, akkor rájönnek a helyes SCH-re. 

73. A J hangnál egyéb hibák nem jönnek elő, mint más be
tűkkel való felcserélések. Franczia- és Olaszhonban egész tarto
mányok vannak, hol a J-nek nem adják meg az ő igazi hangját, 
Sok született francziák e helyett: déjá, jamais, azt mondják déscha, 
schamaisj és olaszok e helyett: gia, giorno, ezt: dia, diorno. Mint
hogy a németek e hangot beszedőkben nem birják, midőn idegen 
nyelveket tanulnak, igen nehezen sikerül nekik azt eltalálni. Ta
lálunk németeket, kik a franczia nyelvet minden fordulataival, és 
pedig igen folyékonyan beszélik, de mind a mellett azon hibában 
szenvednek, hogy valamennyi J-t SCH-re változtatnak. így p. o. 
je ne jure jamais helyett mondják: sche ne schure schamais. Ha eze
ket a Jre rá akarjuk tanítani, csak hagyjuk őket egy SCH-t egy 
ideig kinyújtani, s aztán azt mondjuk nekik, hogy hagyják már 
most a szózatot bele harsanni és vele zengeni, akkor magok is csu-
dálkozni fognak, milly könnyen találták el az általok különben 
olly nehéznek tartott hangot. Csaknem még könnyebben fog ne-

27* 
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kik az olasz gia (dja dzsa) sikerülni, ha egy D-t bocsátva előre 
dscha-t mondanak, — föltéve természetesen, hogy a D csakugyan 
hatalmukban van, és hogy megtudják a kellő különbséget a D és 
a T között tenni, mert különben tscha-t fognak mindig mondani, s 
azon kellene kezdeniök, hogy — a maga'helyén adott utasítás sze
rént — a f l helyes ejtését tanulják meg elébb. 

G - K . 
74. A G (azaz, az ó-görög Gamma vagy azon hang, melyet 

valamennyi nemzet a latin Gallina szóban hallat) harmadik osz
tálybeli , azaz, szózat-mássalhangzó, melynél a beszédműszerek 
helyzete a következő: 1. A szózatrés zeng; 2. Az orr zárt; 3. A 
nyelv a hegyével az alsó fogakhoz dől és hátulsó részével a lágy 
szájpadhoz záródik oda, úgy hogy semmi levegő keresztül nem 
jöhet. 4. A fogak részvét nélkül; 5. Az ajkak különböző fokok
ban nyitvák, a következő magánhangzónak, melyre előre elkészül
nek, minősége szerint. 

Ezen betű, úgy mint a B, összetett szózatos mássalhangzó, 
minthogy az a beszédműszerek kezdetbeni helyzetében nem hall
ható, hanem csak azoknak egy másik helyzetbe való átmenetelök 
által, és a szózatnak egy másik — magán- vagy mással-hangzó 
— betűbe való kitörése által, válik tökéletesen hallhatóvá. 

75. Ugyanazon rokonsága, a mely a 5-nek van a P-vel és a 
D-nek a T-vel, van a (r-nek is a K-val. Ha tehát itt a K-t irom le, 
és aztán csak azt teszem hozzá, hogy a ÜT-nak 6r-vé átváltoztatására 
csak az kell, hogy a K-val a bezárt tompa szózat vele zengjen, min
dent megmondtam, a mi a G betűről egyátalában mondható. 

A K tehát a következő módon jön létre. A nyelv, mely rend
szerint laposan és vízszintesen — szélével körös körül az alsó fo
gakhoz érve s haránt-átmetszetében egy fekvő lapos ellipsist ké
pezve — fekszik a szájban, a K ejtésénél két oldalfalát a közepe
felé húzza össze, a mi által közepe felegyenesedik és haránt-átmet-
szete egy, hegyén álló tojásdad alakot nyer. A nyelv hegye az elölső 
alsó fogakhoz marad támaszkodva, hátulsó része pedig a lágy száj
padnak düleszti magát és az egész garatot úgy becsukja, hogy a 
legkisebb levegő sem jöhet ki belőle. Már most az összes többi the-
ória ugyanaz, a mely van a P-nél és a T-nél, csak azon különb
séggel, hogy a P-nél — mert az ajkak zárják el a levegő kijárá-
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sát — a levegő az egész szájürt kéntelen betölteni, továbbá hogy 
a T-nél — mert a nyelv, mint valami válaszfal, a szájürnek csak 
felerészét zárja el, — a levegő szűkebb tér betöltésére szorítkozik, 
ellenben a K-nál — mert a nyelv hátulsó része közvetlenül a ga
rat bejárását zárja el — a levegőnek még sokkal szűkebb tér ma
rad betöltendő, azaz, csupán a garat-ür tere maga *). Ha már ekké-
pen a levegő a tüdő nyomása által kissé meg van feszítve, vagy is 
inkább összenyomva, és a nyelv ekkor a lágy szájpadtól rögtön el
szakad, ezen levegő bizonyos zajjal fakad, pattan ki, és épen ezen 
zaj a K, a mely még hallhatóbbálesz azáltal, hogy egy másik betű 
egészen szorosan hozzá simul, p. o. ezen összeköttetésben: ka, ke, 
ki, ki, kr, stb. 

Már most jövünk tehát a mi 6r-nkhez, a mely semmi más 
mint egy lágy K. Arra hogy a ÜT-ból azonnal G-t csináljunk, a K-n 
semmi egyéb sem változtatik, mint az, hogy a levegő, a mely, ki-
kifakadása előtt, a garatürben gyűl össze, nem mint a üT-nál, a 
puszta szél által, hanem a zengő szózattal gyűjtetik fel ottan — 
azaz, a beszédmüszerek kezdeti K helyzete alatt a — I?-nél bő
ven leirt — bezárt szózatot hagyjuk velezengeni és tökéletes 
Gamma jön létre. 

76. Fent (74) a beszéd-műszerek helyzete leirásában az mon
datott, hogy az ajkak a (r-nél, az erre következő magánhangzónak, 
a melyre az ajkak már előre elkészülnek, minősége szerint, külön
féle fokokban nyitvák. A dolog mibenléte ez. Minthogy a 6r-nél kez-; 
detben a garat a nyelvnek hátulsó része által egészen be van zárva 
úgy is mindegy, mi történik ezen zárat vagy ajtó előtt — sokat vagy 
keveset állanak-e a két fogsorok el egymástól — tágasán vagy nem 
tágasán nyitvák-e az ajkak — mert a G hangja elébb úgysem hal-

*) Ezen folyamatot — a szájürt ábrázoló, fent leirt ládácska képéhez vissza 
t é r r e — egy szellentyü által tehetünk magunknak szemléletessé, a mely — a 
nyelvnek a lágy száj padig emelkedő hátsó részét képviselve — hátsó végével a 
ládácska fenekének hátsó szélén csuklatban jár, elölsö szabad végével pedig, egy 
ehhez rögzitett és a ládácska boltozatának hátulsó végén kijáró huzal által, föl
nyílván, a ládácska hátsó részébe kissé benyúló csö nyilasát bezárja, úgy hogy 
a levegő csak ebbe a ládácskába nyíló csődarabba szorul. — A levegő által 
betöltendő szájür különböző mekkorasága mellett, az egészen különböző irány 
is tekintetbe veendő, melyet a levegő árama a leirt három esetek mindegyikénél 
kifakadásakor kap. 
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latja magát, mintsem a nyelv a lágy szájpadtól elszakadt és akkor 
csak a körül forog a kérdés, hogy miféle nyílást talál a szózat elő 
— A-ra, 0-ra vagy /-re kellő stb. nyilás-e az ; elég, hogy a G 
egészen hallhatóvá csak a következő — mindegy akármiilyen — 
betűhöz való átmenetel által lesz. A természet *) ezen alkalmatossá
got felhasználj a, és már a G tartama alatt készíti az ajkakat a követ
kező betűre elő — mint valamennyi működéseinél, úgy itt is — 
akarván az egyik helyzetből a másikba való erőszakos ugrást elke
rülni. P. o. ha a Gut szót akarjuk kimondani, az ajakak már a G 
tartalma alatt állanak az Z7-ra megkivantató állásban, t. i. az első 
fokban nyitva, és, a mint a nyelv a lágy szájpadot elhagyja, már 
halljuk is az U-t, a nélkül hogy a szájt többé mozdítanók. A Gold 
szónál az ajkak a G tartama alatt már egy kissé tágasabban 
nyitvák, a giessen szónál még tágassabban, és igy tovább 2). 

77. A K első osztálybeli, t. i. néma mássalhangzó, mely 
más betű segítsége nélkül nem hallható 3). Helyzete, mint láttuk, 
ugyanaz, mint a 6r-é, csak azon különbözéssel, hogy emennél a 
szózat velezeng, a K-né,\ pedig nem. Ezen betű a (x-nél elegendő
képen lévén leirva, itt még csak egy észrevétel következik. 

A németek — legalább legtöbb tartományban — az itt szó
ban levő K-n kivül, a mely úgy hangzik, mint a latin C a Caput, 
vagy mint a franczia C a Car szóban, még egy másik K-vú élnek, 
mely kiejtésében mindig egy ü-tól, azaz lehelettől, kisértetik, és 
úgy hangzik mint Kha. Valahányszor a K valamely szónak kezdő
betűje, és tüstént utána egy magánhangzó következik, mindannyi
szor ezt a másik K-t vagy Kh-t használják. Mondják p. o. Khatz, 
Khind, Khunst; így összetett szavakban is : unkheusch, verkhürzt, 
avfkheimen. Ha ellenben közvetlenül a üT-ra mássalhangzó követ
kezik, akkor mindig az első — lehellet nélkül való — K-t használ
ják. P, o. Klein, Kraft, Knecht helyett nem mondják: Khlein, Klnraft, 
Khnecht. Úgy szintén a szó belsejében két magánhangzó közt álló 
CK után sem hallatják a H utólehelletet. 

') A természet! — Föltett szándékból ugyanis ez aligha történik, mert 
ritkán gondolhatott erre ember. K. 

2) Ezen egész észrevétel, mint kiki könnyen maga fogja észrevenni, 
a D T K L és több más betűkre is alkalmazható, és csak azért hoztam azt itt a 
Cr-nél fel, mert azt épen akkor tettem, midó'n ezen betűről írtam. K. 

3) V. ö. 75 sz. vége felé 421. lapon. L. 
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A Kt különben csak egyfélének is lehet fölvenni és azt mon
dani, hogy a németnek is, épen úgy mint más nemzeteknek, csak 
egy iT-ja van. Hogy néhol a H-t, mely önmagáért is betű, teszi 
hozzá, az magán a K-n mitsem változtat. Ha a K-t ezen szempont
ból tekintjük, természetesen magamnak kell megvallanom, hogy a 
fentebbi megjegyzés szükségtelenné lesz, és hogy a K mindig csak 
ama első K marad. De akkor aztán azon esetekben, a melyekben 
a K-nak. K/m-képen kell hangzania, az írásban is mindig a R-t is 
hozzá kellene tenni és a Kunst szót Khunst-nak nemcsak ejteni, 
hanem írni is. 

H i b á k és c s e r é k a G-n é l é s K-n á 1. 
78. A G-nél nehezen fogunk igazi kimondásbeli hibát, de igen 

is többféle más betűkkel való fölcserélést találni. így p. o. a köz
nép Ausztriában igen ritkán él ír-vei a szók kezdetén. Helyébe 
többnyire K-t teszen és gross, Glas, Gefahr, grau helyett azt 
mondja: kross, Klas, Kfahr, krau. A szók végin, különösen ha EN 
vagy EL következik, ismét helyesen mondja ki a G-t: Orgel, Spar-
gel, Wagen helyett nem mondja: Orkel, Sparkel, Waken. 

Gyermekeknél, mikor épen beszélni kezdenek, igen közön
séges, hogy a G-t a T-vel cserélik fel *) és gleich, Glas, Gabel he
lyett tleich, Tlas, Tabel-t mondanak. Észreveszik ugyan, hogy a 
G-re a nyelvet kell használniuk, de a helyett, hogy a szózatnak a 
kijárást a nyelv hátulsó részével zárnák el, ezt annak hegyével 
teszik; a nyelv hegyét t. i. mindjárt a felső fogak mögött fektetik 
a szájpadnak, a mi által épen a T jön létre 2). Ha ilyen gyermek
nek finom hallása nincs, e hibát sokáig nem veszi észre, s mindig 
azt véli, hogy G-t mondott, midőn pedig T-t mondott. Némelyiknél 
késő koráig marad meg e hiba. 

A K helyett is a gyermekek, midőn beszélni kezdenek, több
nyire T-t mondanak, — Kaiser, kait helyett: Taiser, toll — a m i 
néha szintén nagy korukig ragad rajok. Némelyek a K-t kelletinél 
élesebben ejtik ki, és épen KCH-t csinálnak belőle. A svájcziak 
klar, Knecht, Wolken helyett azt mondják: kchlar, Kchnecht, Wol-
kchen. De itt megint nem magában a K-b&n fekszik a hiba, hanem 
a hozzá nem tartozó Cíf-toldalékban. 

*) Még közönségesebben a .D-vel. 
2) "Vagy szózatzengés mellett a D. 

L. 
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C H . — I . 

79. A CH-ró\ — a mint a németben ejtetik — némelyek azt 
hitték, hogy nem egyéb mint több erővel kitaszított, élesebb H. 
Azonban, mihelyt helyzetét kissé pontosabban meghatározandom 
s még több egyéb mellékkörülményt megemlítenélek, azt fogjuk 
találni, hogy a CH külön, a üf-tól — épen úgy, mint az SCH az 
$-től — különböző betű. Mint igazi szélmássalhangzót a mással
hangzók második osztályába teszem azt. Különösnek nála mindjárt 
az tetszik fel, hogy kétféle helyzettel bír. Ha egy E-t vagy I-t előz 
meg vagy követ, akkor helyzete egészen ugyanaz, a mely az I 
magánhangzóé, és ilyenkor a CH nem is különbözik az 7-től semmi 
másban, csak abban, hogy nála a szózat helyett a puszta levegő 
működik. Az előbbeniekből tudjuk, hogy a levegő, ha egy szűk kijá
ráson erővel keresztülsajtoltatik, zörejt okoz. Már most az 1 magán
hangzónál a nyelvcsatorna a legszűkebben van összezárva; ha tehát 
a levegő ezen a szűk terén némi nyomatékkal keresztül szoríttatik, 
azon zörej támad, mely a CH-t teszi. Ha p. o. az ich szót ejtjük, 
azon pillanatban, midőn az 7-nek már meg kell szűnnie, egyebet 
se teszünk, csak elhallgattatjuk a szózatot, és ugyanazon helyzetbe 
a szózatlan szelet taszítjuk, és megvan a tökéletes ich. 

A természet itt megint a legrövidebb utón siet czéljához. 
A szózatrésröl szóló czikk végszakából tudjuk, hogy a szózatot 
többféle módon lehet elhallgattatni. Itt az elhallgattatás azáltal 
történik, hogy a szózatrés az I után a zengésre való kelletnél tágab
ban kinyilik, a mi, a tüdőnek folyvást tartó nyomása folytán, épen 
azt eszközli, a mi a 6'üT-ra szükséges, t. i. egy erős, szózatnélküli 
légáramot. Azon szűk nyelvcsatorna-nyilás, a melynek ezen levegő
áramot az ö átmenetelében fel kell tartóztatnia, az I helyzete által 
szintén már egészenkészen megvan, következőleg a CH önnönmagá-
tól jön létre, és a természet nála semmi egyebet nem tett, mint azt, 
hogy a szózatrést tágította. Most az Ihelyébe egy E-t akarunk tenni 
és Pech-et mondani, és megint ugyanazt a CH-t fogjuk találni, me
lyet találtunkaz Ich-nél; ehhez azonban mindjárt meg kell jegyezni, 
hogy az átmenet az E-töl a CH-hez már nem olyan egyszerű, mint az 
1-töl a CH-hez. Mert a nyelvcsatorna az E-né\ már a második fok
ban, következőleg sokkal tágabban van nyitva, semhogy a levegőaző 
átmenetelében itt akkora akadályt találna, hogy zörejt okozhatna 
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A nyelvcsatornának tehát tüstént az E után egészen az első fokig 
kell bezárulnia, azaz, az 1 helyzetét elfoglalnia, csak akkor hal
latja magát a CH. Ha a nyelv az ő E helyzetében megmaradna, 
lehetetlen volna a CH-t előhozni, ha e helyzetbe a levegőt még oly 
erőszakosan is akarnók beletaszítani. Legfeljebb Peh-et lehetne, 
de bizonyosan sohasem Pec^-et mondani. Minthogy aztán a nyelv
nek az E-tö\ az l-ig csak egy foknyi utat kell megtennie és így egé
szen csekély mozdulat által találja magát az JT helyezetében, az E 
az I-re tartozó CJET-tis — amelyhez oly közel fekszik — megtartja-

80. Az I és E magánhangzók valamivel magasabb tónussal 
látszanak hangzani, mint a többi magánhangzók. Minthogy már 
ezen CH az 1-helyzetben hozatik elő, úgy látszik, hogy rá is ragad 
valami az I tulajdonságából és hogy az valamivel magasabban 
hangzik, mint a másik CH, melyről mindjárt fogunk szóllani. Ezért 
ezentúl ezt magasabb, a következőt pedig mélyebb CZT-nek fogom 
nevezni. 

A mélyebb CH alatt azt értem, a melly mindig egy A, 0, 
vagy U után következik. Ez más helyzetben hozatik létre, mint 
az előbbi magasabb CH. A nyelv és minden más műszer úgy fek
szik mint a iT-nál, csak azzal a kis különbséggel, hogy a nyelv az 
ö hátulsó részével a garatot nem zárja be egészen szorosan, mint a 
mondott betűnél, hanem középen egy kis nyilast hagy fenn, a 
melyen a levegő általzúg. Próbáljuk az Ach szót kiejteni, és húz
zuk a CH-t hosszúra ki, akkor a nyelvet egészen más helyzetben 
fogjuk találni, mint az ich szó kiejtésénél; a nyelv hátulsó része 
föl lesz emelkedve s a hegye fekünni fog. Hogy a két CH különb
ségéről még világossábban meggyőződjünk, ejtsünk felváltva most 
ich-et majd ach-ot, és húzzuk a CH-t mindannyiszor egy kis ideig 
ki. Azt tartom, hogy nem lesz ember, a ki ezen egészen kézzel 
fogható különbséget fel nem fogná ismerni. Sőt azt gondolnám, 
hogy minden ember, a ki a magánhangzót nem is hallotta, ha még 
csak magát a CH-t is hallja, határozottan mondhatja meg, minemű 
magánhangzó előzte legyen azt meg, vájjon a két magasabbak 
(E I), vagy a három mélyebbek (A 0 U) közül-e valamelyik ? 

Az pedig, hogy mért csinált a természet magának kétféle 
CH-t, és mért fogadja mindig épen csak az A 0 és U magán
hangzó a mélyebbik CH-t társaul, az alkalmasint onnan jön, hogy 
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az átmenet az A 0 és U-lól az /-hez, azaz, a nyelvcsatornanyílás har
madik, negyedik és ötödik fokától az elsőhöz kelletinél erőszakosabb. 
Mert mikor is illeszkednék a nyelv az A 0 U helyzetéből az I hely
zetébe, mely a magasabbik CTI-ve megkívántatik ? Mialatt még 
a szózat zeng ? Akkor ach, och, nch helyett aich, oich, uich jöne 
létre. Mialatt már a CH hallatik ? Akkor már késő volna; mert a 
CiJ-nek, mihelyt megszólal, az ő helyzetével már birnia kell. Szü
netet akarunk tán az A és a CH közé csúsztatni, mely alatt a nyel
vet az A helyzetből az / helyzetbe vihessük át ? akkor a magasb 
CH- vei ejtett acA-ban az A és CH nem fogna többé összefüggni, ha
nem mint a-ch hangzani. Ahhoz járul, hogy a magasb CH mindig 
megtart valamint az I természetéből, és a szünettel ejtett — magasb 
CH-]ü — a-ch mindig ugy fogna kijönni mint aich. *) Mi történik 
tehát mindezeknek elkerülése végett ? A nyelv, hogy az J-t, me
lyet középső részével szokta képezni, kikerülje, hátulsó részét 
használja itten a nyelvcsatorna megsztikítésére. A szájpadvitorla 
szintén leereszkedik egy kissé és mintegy a nyelvnek elejébe 
megy, és igy a mélyebb CII helyzete épen abban a pillanatban 
van készen, a melyben a szózat zengeni megszűnik. 

81. Mind a két Cff-nek ugyan a íZ-val azon közös tulajdon
sága van, hogy ugyanazon szájnyílást tartják meg, mellyel az 
őket megelőző vagy követő magánhangzó bir. A dich Koch szavak 
kiejtésénél az ich, och tartama alatt a száj nyilasa nem változik. 
Ebből azonban nem következtethető, hogy a H és a CH egy le
gyen. Ha az utóbbiról mind az, a mi fent róla mondatott, nem 
is mondatott volna, még is arról, hogy a iJ-nak más helyzettel kell 
birnia, már az az egy győzhetne meg minden embert, miszerint a 
H oly sok levegőt vagy lehelletet kivan meg, és a tüdőt oly sebe
sen üríti ki, hogy azt alig egy másodperczig lehet kitartani, a CH-t 
ellenben tiz másodpercz hosszáig is lehet kiterjeszteni. 

82. Az 1 mint mássalhangzó. A z / , mint már fentebb (14. alatt) 
említettük, az egyetlen magánhangzó, mely időnként egy mással
hangzó tisztét is pótolja. Egy kicsiny hozzátétel — vagy is in-

4) A köznép emberei itt Ausztriában rendesen ezt a magasabbik CH-t 
veszik az ?7-hoz, azért az Z7-tól az I-n keresztül mennek ahhoz fölfelé és mond
ják : Tuich, Buich e helyett: Tuch, Buch. A zsidók ellenben, hol a magasbik CH-yel 
kellene is élniök, a mélyebbik CH-t alkalmazzák és p. o. az 7-től az ^4-n által 
mennek ahhoz lefelé. Ok e helyett: ich azt mondják : iach. K. 
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kább a nyelv helyzetének egy alig észrevehető változtatása által 
azonnal egy mássalhangzóba megy az által, a mi megintlen mege
rősíti a mássalhangzók tárgyalásánál felállított azon tételt, misze
rint egy magánhangzó egyedül a tiszta emberi szózatból állhat, 
és azonnal megszűnik magánhangzó lenni, mihelyt egy másik hang
nak vagy aörejnek hozzá társítása által megtisztátlaDÍttatik. 

Ezen német szókban: Jesus, Jahr, Jammer az I egy más
salhangzó. Ezen mássalhangzó következő módon jön létre. A mint 
fentebb mondatott, a nyelv az 2-nél a szózatnak csak egy egészen 
apró lencsealakú nyilast hagy fenn kijárásul. Ha az Z-nek mással
hangzóvá, t. i. Jotávk, német «7-vé kell lennie, nem történik semmi 
egyéb, mint az, hogy ez a kicsiny nyilas még egy kicsikét összébb 
húzódik, a mi azt okozza, hogy azon levegő-mennyiség, melyet az 
1 hangja visz magával, nem vonulhat kényelmesen keresztül, ha
nem erőszakkal kéntelen keresztül tódulni, a mi által egy kis mel
lék-zörej vagy légzizegés (Luftsáuseln) támad, a mely az 7-t azon
nal kivetkőzteti az ö tisztaságából, és azt épen ez által mással
hangzóvá teszi. Könnyen lehet észrevenni, hogy a Jota vagy más-
salhangzós I kimondásánál mindig több nyomatékot kell alkal
mazni, mint a magánhangzós I kiejtésénél. 

A Jotát vagy mássalhangzós I-t úgy is lehet tekinteni, 
mintha az egy puszta magasb CH volna, melylyel a szózat vele-
zeng. A Cff-nek, a mikép az az ich szóban hangzik, egészen 
ugyanazon helyzete van, mint a Joíának; a kettő közt csak az a 
különbség van, hogy a CH puszta szózatlan széllel hozatik elő, 
a Jotánál ellenben a szózat velezeng. 

Vannak emberek, a kik ezen a Joíához megkivántató, kellő 
nyilast soha sem találják el pontosan; az nekik vagy kelletinél kicsi
nyebben vagy kelletinél nagyobban üt ki. Az első esetben mindig 
egy megelőző magasb CH-t hallatnak hozzá, és ja helyett chia-i 
mondanak; a második esetben a Jota közönséges /marad , sja he
lyett ia-t mondanak. Hogy ezt ismét a tapasztalás által erősítsük, 
ejtsük ki az ich szót, húzzuk a CH-t egy kis ideig ki, és hagyjuk 
aztán a szózatot belezengeni, ugy tökéletes jotát fogunk hallani. 

H i b á k és c s e r é k a CHnélés Jotánál. 

83. A fentebb (1. 80. és 82. vége felé) már megjelölteken ki-
vül, e betűknél kevés hibát találni, ha csak azt nem vesszük annak, 
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a melyet a CH-nél az olaszok követnek el, midőn a német nyelvet 
tanulják. Ok a CH helyett többnyire K-t ejtenek; és minthogy 
ezt is mindig E-\e\ kisérik, az ich, dich helyett ike-, dihe-t mon
danak. — Némely németek a mélyebb CH-t is túlságosan mélyen 
hangoztatják, mint ha huhognának (ráuspern), minthogy a nyelv
csatorna nyílását kelletinél nagyobbra csinálják, és aztán, hogy 
azt betöltsék, nagyobb légmennyiséget — és" nagyobb erővel — 
kenteiének kitaszítani. —- Ha L, N vagy R szózatos mássalhangzók 
valamelyikére következik CH, az mindig a magasabbik CH, mert 
a nyelvnek, a mely ezen három betűt a hegyével csinálja, igen 
könnyen esik, magát az I helyzetébe tenni, miután e végre csak a 
hegyét kell egy kissé leeresztenie. De ilyenkor némely emberek az 
ezen szózatos mássalhangzókkal járó szózatot nem hallgattatják el 
elég korán, úgy hogy az még zeng, midőn a magasb CH-re kellő 
1 helyzet már kész. Azáltal nekik gyakran akaratok ellenére is egy 
/ sikamlik ki, és e helyett: Milch, Zwilch, Mönch, manchmal, 
zwerch azt mondják: Milich, Zwillich, Mönich, manichmal, zwe= 
rich. — Egyetlen egy személyt ismertem, a mely a CH-t a SCH-
vel cserélte fel. Ich, recht, nicht helyett azt mondta: isch, rescht, nischt. 

M . 

84. Az M a harmadik osztályba tartozó vagy egyszerű szóza
tos mássalhangzó. Mint az A a magánhangzók közt, úgy az M a 
mássalhangzók közt a legkönnyebb, és a gyermekektől legelőször 
ejtetik ki, mint p. o. a Mama szóban. Az M valamennyi európai 
nyelvnek sajátja, és mindig egyforma. A beszédmüszerek állapota 
nála a következő: 1. Az szózatrés zeng. 2. Az orr nyilt. 3. A nyelv 
nyugalmi helyzetében fekszik. 4. A két fogsor kissé eláll egymás
tól. 5. Az ajkak zártak. 

85. Az Més az Na két egyetlen betűk az egész nyelvben, a 
melyeknél a szózat nem — mint valamennyi többinél — a szájon, 
hanem az orron megy ki. Az M tehát valódi orrhang. Némelyek 
azt az ajakhangok (B F F V W) közé teszik; nekem azonban 
teljességgel nem látszik oda tartozónak. Okom ez: ha valamely 
betűt valamely beszédmüszer szerint akarunk elnevezni, kell hogy 
ez mindig a legtevékenyebb, vagy a kérdéses betű előhozására leg
inkább közreműködő, műszer legyen. De már most a mi esetünk-
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ben az ajkak az ö természeti nyugalmi állásukban, azaz, zárva 
vannak, a mint többnyire vannak, midőn nem beszélünk. Nem úgy 
tekinthetők tehát itt mint működő, hanem ellenkezőleg csak úgy 
tekintendők mint szenvedő beszédműszerek. Nélkülözhetetlenek 
(conditio siae qua non) azok minden esetre, mert nekik kell a szájt 
bezárniok. De a szemek is nélkülözhetetlenek, ha valamit rajzo
lunk, és még se nevezünk rajzolatot soha szemrajzolatnak, hanem 
kézrajzolatnak; azt mondjuk: kézirat, kézi munka • mert a kéz csi
nálta, és a szemek csak közreműködtek. Egészen máskép áll a do
log az igazi ajakhangokkal • ezeknél az ajkak valódi mozgásban 
vannak, következőleg tevékenyek, mint p. o. a W. és a F"-nél. Az 
M-nél egészen más műszer működik. Ha egészen nyugottan és 
zárt szájjal ott ülök, és most „meina-t mondani akarok, mit teszek 
a végre, hogy az M-et megszóllaltassam ? Zárva hagyom az ajka
kat, amint vannak, kinyitom az orrt, zengetem a szózatot, és kime
nesztem azt az orron által. Már pedig „az orrt nyitni és a szózatot 
azon által kiköltöztetni11 egészen egyedül az orrt illető cselekvények, 
következőleg az ilf-nél az orr a tevékeny műszer, következőleg 
e szerint kell az ilf-nek elneveztetnie, következőleg orrhangnak, kell 
hivatnia. Nem lehet ennél világosabb dolog. Miért egyeznek meg 
abban, hogy az N orrhang ? Nem megyen-e az ilf-nél a szózat épen 
azonképen az orron át ki, mint az JY-nél ? Nem nevezhetnők-e az 
N-et épen azon joggal nyelvhangnak, minthogy a nyelvcsatorna a 
nyelvvel záratik be, a mely joggal az M-et nevezik o/'a&hangnak, 
minthogy ezen csatorna az ajkakkal záratik be ? Az ellenmondás 
nyilvánvaló. *) 

*) Ezen ellenmondás természetesen csak azoknál talál helyet, a kik, az 
JV-rö'l állítva, hogy orrhang, az M-ről tagadják, hogy az. De a ki — megengedve, 
hogy mind az N, mind az M első sorban orrhang, azaz, hogy ezen két betű, az orr 
nyitása és a szózatnak az orron át való kimenetése által, valamennyi más betű
től különböző csoportot képez — e két orrhangot már most másod sorban, azaz, 
szűkebben egymás közt is, akarná, azon beszédmüszer megnevezése által meg
különböztetni, a mely az egyiknél és a másiknál a nyelvcsatorna elzárását esz
közli, az — minden ellenmondás nélkül — nevezhetné az Af-et ajakhangnak, az 
AT-et pedig — nem bánom — ha nyelvhangnak is (mert, nem a beszédszokást, hanem 
a dolog természetét tekintve, a nyelvhang elnevezés az iV-re nézve ép oly jó, 
mint a foghang stb.). És hogy ilyen értelemben Kempelen maga sem átallaná &z 
Jf-re nézve az ajakhang elnevezést, épen fent közlött éles érveléséből nyil
ván való. L. 
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86. Épen ezen eddigi vélemény, miszerint M az ajakhangok 
közé tartozik, okozhatta azt, a mi Adelung szótárában ezen betű 
alatt előfordul. „ 4 sajátságos hang — mondatik ott —melyet az 
M kifejez, a természetben nincs mindenkor oly határozottan meg, hogy 
azt a többi ajakbetuh is ne fejezhetnék majdnem ép oly -pontosan ki." Én 
e szavak értelmét nem érhetem fel egészen. Ha a hang sajátságos-
képen az, melyet az M kifejez, akkor neki a természetben mindig 
határozottan meg kell lennie; mert az M oly egyszerű, önálló, vál
tozhatatlan betű, hogy az soha sem lehet sem inkább sem kevésbé 
határozott. És mihelyt az M egyszer meg van, az mindig határo
zottan mint M van meg, és semmi ajakbang által nem utánozható, 
sokkal kevésbé majdnem ép oly 'pontosan kifejezhető. Más hangot 
helyébe tenni lehet, de aztán az J /nek minden nyoma el fog tűnni. 
Egy az ajakhangoktól elválaszthatatlan fősajátság az, hogy a szó
zat, vagy csak az szózatlan levegő is, zárt orrmellett a szájon kén
telen — majd nagyobb majd kisebb nyíláson keresztül — kimenni 
Az iHf-et ellenben lehetetlen létre hozni, ha a száj egészen csukva 
— és az orr nyitva — nincs. Valamint tehát nyitva és csukva lenni 
nem egyeztethető össze, úgy ajakhang se hozhat soha M-et vagy 
éhez hasonló valamit elő. Kíséreljük az ajakhangokat egymás
után az M helyébe tenni, s lássuk: vájjon egyikök is fogja-e azt 
csak utánozni is. Adelung a „Lehrgebaude der deutschen Sprache" 
czímü művében öt ajakhangot sorol elő: W B F (V) P M. Mal
most tegyük ezeket a mein vagy a Leim szóban egyenként az M 
helyébe, s a mein-ból lesz: Wein, Bein, Fein, Pein, a Zeim-ból pedig : 
Leiw, Leib, Leif, Leip. Mindezekben a fül az M-nek semmi nyomát 
nem találja. 

Az egyetlen J3-nél megengedhető, hogy némi hasonlatossága 
lehet az i^-mel, ha a nála becsukottan együttzengő szózatot úgy 
akarjuk fölvenni, mintha az orron át menne ki. Olyan emberek, a 
kiknek az orruk erősen be van dugulva, valósággal használják is 
a B-t az Mhelyett. E helyett: Mittagmahl azt mondják: Bittag-
bahl; de nem szántszándékkal. A szájt az M-nél szokásból becsuk
ják, és próbálják a szózatot az orron át kibocsájtani, de miután 
aa ottan a kijárást elzárva találja, becsukottan zeng, a mi — elmé
letünk szerint •— a .B-nek egyik fősajátságát teszi. Figyelmes fül 
azonban ezáltal nem ámíttatik; az mindig Bittagbahl-t hall. De ren
desen megelégszünk azzal, hogy a beszélőt megértettük, és Bittag-
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&a/íZ-ját Mittagmahl helyett fogadjuk el. Ilyesmi adott alkalmasint 
azon hitre okot, miszerint az M néha más betű által helyettesíthető. 

H i b á k és c s e r é k a z M-nél . 

87. Minthogy az M oly egyszerű és oly könnyen képezhető 
betű, hihetőleg nehezen fog nála valaha hiba vagy más betűvel 
való felcserélés észrevétetni, kivévén oly embereknél, kik, mint 
már fent mondatott, nem bocsáthatnak levegőt az orron á t , és 
ennélfogva Marmontel helyett Barbontel-t mondanak. 

N. 

88. A természetben négyféle N-t birunk, melyek az Írásban 
ugyan egyféle jegy gyei jelöltetnek, de mindazonáltal különféleké
pen kiejtetnek. Mi itt a közönséges JV-nel — a mint az valamennyi 
nyelvek közönséges abéczéjében hangzik — akarunk kezdeni. A 
többi három N-ek csak eltérések, melyeknek fejtegetése aztán 
szintén következni fog. 

Ezen közönséges JV-nek — a mint az a német nyelvben a Natúr, 
avagy a latin nyelvben a Nomen szóban hangzik — a harmadik 
osztályba való mássalhangzó, még pedig az egyszerű szózatos mással
hangzók egyike, melyet másként orrhangnak is neveznek. Helyzete 
ez: 1. a szózatrés zeng. 2. Az orr nyilt. 3. A nyelv az ő lapossá 
nyomott hegyével mindjárt a felső metszőfogak megett fekszik a 
szájpadhoz, és egészen elzárja a nyelvcsatornát. 4. A fogak telje
sen részvét nélkül vannak. 5. A száj önkényes tágasán nyitva. 

Ebből mindjárt észre fogjuk venni, hogy ezen N. az elébb 
tárgyalt itf-tői csak abban különbözik, miszerint amannál az ajakak, 
emennél ellenben a nyelv zárja be a nyevcsatornát, hogy egyéb
iránt azonban a szózat emennél éppen úgy, mint amannál, egészen 
az orron át megy ki. 

A nyelv helyzete az N-nél olyan, a milyen a D-nél vagy a 
T-nél: azért, ha p. o. az Ente szót ejtjük ki, a nyelv helyzete az 
A7-nek a T-be való átmeneteié alatt épen nem változik, hanem a 
nyelv N-helyzeténél csak az orrot szükséges bezárni, akkor a T 
kezdete már ott van, a mely T azáltal fejeztetik be, hogy a nyelv 
hegye a szájpadtól elszakad. 

Az ezen közönséges igazi A7"-tői való három elszármázások 
vagy eltérések im ezek: 
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1. A franczia N, a mint az an ( = év) szóban és németben az 
Anker szóban hangzik. 

2. A franczia és több más nyelveknek tulajdon GN ezen 
szavakban: Seigneur, campagne. 

3. A szintén franczia Nf a mint az en, enlever, ainsi szókban 
hallatja magát. 

Ezen N-ék mindegyikénél a nyelvnek más más helyzete 
van, és mindnyájan az iV-nek csak azon charakteristikumát birják 
közösen, hogy valamennyinél az orr nyitva van a). Mindegyiket kü
lön fogjuk vizsgálni. 

89. 1. A franczia N az an szóban, és a német N az Anker szó
ban létre jön, ha a nyelv az ö csatornáját az ő hátulsó részével 
csukja el, az az, ha a nyelv hátul fölemelkedik és a Gammára, meg
kívántató helyzetet foglalja el. Egy ilyen N valamennyi nyelvben 
használtatik, ha az iV-re egy G vagy K következik. P. o. a német 
Láng, Dank, eng, Schwung, a latin fingó, tinctura, Hungária, Sanc-
tus szókban, és igy az ettől leszármazott nyelvekben. Ennek az 
oka ismét egészen világos. Miután egy ivéhez semmi egyéb nem 
kívántatik, mint az, hogy a nyelvcsatorna zárva és az orr nyitva 
legyen, a^természet itt megint a legközelebben a czélhoz vezető, 
legrövidebb utón jár. Minthogy a például felhozott szavakban az 
N-re épen olyan betű következik, a melynél a nyelvcsatornának 
majd be kellend záratnia, a természet ezen alkalmat fölhasználja é s 

mindjárt előre, az i^-re is alkalmazza azon még csak következendő 
G vagy K helyzetét, a mely helyzet mellett aztán semmi további 
teendője nincsen, mint, az N megszólaltatása végett, az orrot ki
nyitni, és azt, az ivének utána, a G vagy a K megszólaltatása vé
gett, megint bezárni. Ha ellenben a G vagy a K előtt a közönséges 
j^-et akarná alkalmazni, akkor először is, ezen N képzése végett a 
nyelv hegyét a szájpad elejéhez fölemelnie, aztán, mikor ezen 
iV-nek vége volna, a G vagy K képzése végett, a nyelv hegyét a 
a szájpad elejétől sebesen megint leeresztenie, s ellenkezőleg a 
nyelv hátulsó részét a szájpad hátulsó részéhez kellene felemelnie. 
A nyelv ezen elfoglaltatása mindig némi időt fogna igénybe venni, 
s az által azt okozni, hogy egy ilyen N soha sem volna képes a 

*) A mi egyébiránt épen így az M-n&k is characteriaticuma, a miből kö
vetkezik, hogy a „négyféle ÍV" egymástól csak oly különböző mint az M-töl. L 
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Cr-hez vagy a isT-hoz kellőleg hozzá simulni, zárulni, s vele össze
kötődni. Mert ha, az iV-töl a 6r-re vagy K-ra, való átmenet alatt, a 
szózatot hallgattatná, akkor hézagot fognánk észrevenni, és a dan-
ken, singen szavak igy fognának hangzani: dan-ken, sin-gen; ha 
ellenben ilyenkor a szózatot vele zengetné, akkor épen daneken, 
sinegen lenne belőlök." 

90. A G vagy K előtt ejtetni szokott sajátságos iV-ről Kem-
pelen már a Cr-röl szóló czikkely végin is megemlékezik. Mi azon
ban czélszertibbnek tartottuk e helyet a G tárgyalásánál elhagyva, 
tt magának a kérdéses N-nek tárgyalásánál hozni fel, az errő 
ott és itt mondottakat, közvetlen összehasonlítás, kiegészítés és fel
világosítás kedvéért, egymás mellé állítani. Kempelen emiitett he
lye már következőleg hangzik: 

„A G betű még különös megjegyzést érdemel, midőn egy szó 
végén az N után áll, p. o. Ring, Láng, Ahndung szókban. Itt mind 
az N mind a G elveszti fösajátságát és mindakettö úgy olvad 
egybe, össze, hogy a kettőből egy harmadik hang lesz. A közönsé
ges N azáltal jön létre, hogy a lapos nyelv mindjárt a felső 
fogak mögött támaszkodik a szájpadhoz, és így kényszeríti a szó
zatot a nyilt orron át kimenni. Az NG-nél ellenben az N azáltal 
hozatik létre, hogy a nyelv — úgy a mint azt a G megkivánja 
— az ő hátulsó részével a lágy szájpadhoz támaszkodik s a szó
zatot igy vezeti az orron át ki, a mi egy a közönséges iV-hez 
ugyan hasonló, de attól még is mindig észrevehetőleg különböző 
hangot ad. A G ellenben itt az ő fősajátságától azáltal tér el, hogy 
az orr itt nyitva marad, következőleg a szózat, a melynek bezárva 
kellene zengenie, azon által kimegyen. Midőn már ilyen módon az 
N a G-t illető nyelvhelyezettel, a G ellenben az N-t illető orrnyi
lassal bir, mindakét betű egymásba foly, s egy harmadik hangot ké
pez, melylyel a francziák is birnak a long, sang, etang szavakban. 

91. 2. A GN, a mint a franczia Campagne szóban hangzik, 
több nyelveknek sajátja; az olaszoknak p. o. a Signore • a ma
gyaroknak, kik azt iVT-nyel irják, a Nyár; a szlávoknak a Panye 
szókban stb. Csak a németek nem birják azt, kivévén néhány 
idegen szókban, mint Schanvpagner, Kompagnie, a hol is azt igen 
sokan, minthogy a GN hangjához nincsenek hozzászokva, a kö
zönséges JV-nel *— ekképen: Schatnpanier, Kompanie — ejtik ki. 

KYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. YIII, 2 8 
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Ezen N hangnak a fentebbi kettőtől való eltérése ismét csak 
a nyelvnek megváltoztatott helyzetében áll, a minthogy a nyelv 
itt sem a hegyével, sem a hátulsó részével, hanem a közepével 
emelkedik ív-alakúlag fel és, ezen ív csúcsával a szájpadhoz dűlve, 
zárja el a nyelvcsatornát. 

Azon általunk elfogadott elmélet, miszerint a hang különbsége 
igen sokat függ azon tér nagyságától, melyet a levegőnek a szájban 
be kell töltenie, itt újra tökéletesen igazoltatik. Hasonlítsuk csak a 
három Ar-nél képződő szájüreket össze. A közönséges iV-nél ezen 
tir legnagyobb, az NG-néX legkisebb, a GN~r\él a nagysága közepet 
tart a kettő közt. 

92. 3. Ama N, melyet a francziák az enlever vagy cnfin 
szókban ejtenek, általánosan azon iV-nek tartatik, a mely leginkább 
hangzik az orron által; azonban szorosabb utánnyomozás mellett 
épen ennek az ellenkezője derül ki, a minthogy az orron által — 
ámbár ez nyitva van —* épen ezen iV-nél sokkal kevesebb szózat 
megy ki, mint a többi N-ek. bármelyikénél. 

A dolog ekképen áll. Ezen iV-nél mind a két kijárás, t. i. az 
orr és — az ajkakkal egyetemben — a nyelvcsatorna egyszerre 
Vannak nyitva. Ezáltal a szózat, mely valamennyi többi betűnél 
egyesegyedül ama két nyilasok egyikén megy ki, ezen iV-nél két 
útra oszlik meg, következőleg a szózatnak, amely az orron át megy 
ki, ezen AT-nél szükségesképen gyengébbnek kell lennie, mintakár
melyik egyéb i\T-nél, a melynél a szózat egész árama egyesülten 
vonul az orron által ki. Hogy pedig ezen en mégis oly nagyon, és 
még sokkal inkább mint valamennyi más iV, lítszik az orron áltál 
hangzani, ennek az oka is azonnal szembe fog tűnni, mihelyt ezen 
en-t még egy másik szempontból vizsgáljuk, a mely szerint az épen 
semmi eg'ycb, mint egy magánhangzó, a melynél egyszersmind az orr 
is nyílik. Ha a franczia en-t az enlever szóban akarom kiejteni, 
áz A-t szólaltatom meg, s a mellett nyitva hagyom az orrt; ez á 
tökéletes cn-t adja. így van az valamennyi többi magánhangzók
kal, az on-nal a bonté, az ain-nel az ainsi szóban stb. Már most fent 
az mondatott, hogy valamennyi magánhangzóknál az orrnak zárva 
kell lennie. Ha nem az, úgy ezáltal a magánhangzó azonnal meg-
tisztátalaníttatik, és, az ember füle, a mely ilyenkor az orrhangot 
oly helyütt hallja, a hová az máskor nem tartozik, annyira meg
sértetik, hogy az ember azt indíttatik hinni, hogy semmi egyebet 
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sem hall, mint az orrhangot, még pedig a legnagyobb erőfokozatban, 
így van ez más érzékeknél is, p. o. az ízlésnél: ha valamely étel 
kelleténél erősebben van megsózva, túlzott szólásmóddal mindjárt 
azt szoktuk mondani: az étel tiszta só, ámbár az a saturatiótól 
még igen távol áll. 

93. Különös észrevétel az JV-nél még ez, hogy, ha egy ma
gánhangzó után egy N következik, amaz mindig nyilt orral mon
datik ki, úgy mint ha egy most tárgyalt fajtájú ./V-nek kellene rá 
következni p o. a latin ante, ens, inde, unde, a franczia animer, bon-
net, a német Anstand, binden, óhne szavakban. Ez valószínűleg 
megint egy kerülő útnak megkímélése és többrendbeli mozdulatok 
felette pontos és azért nehezen eltalálható öszhangoztatása nehéz
ségének kikerülése kedvéért történik. Mert ha az orr már az N-t 
megelőző magánhangzó ejtésekor nyitva van, az N előhozására 
már semmi egyéb mozdulat nem lesz szükséges, mint az, hogy 
a nyelv hegye a szájpadhoz záródjék. Ha ellenben az orr az N-t 
megelőző magánhangzó ejtésekoz, úgy a mint minden más esetek
ben kell lenni, zárva volna, és csak az A7 ejtésénél kellene meg
nyílnia, ezen megnyílásnak ugyanabban az időpontban kellene meg
történnie, a melyben a nyelv a szájpadhoz támaszkodik. Ha ez 
a legszigorúbb pontossággal nem történik, mindjárt egy idegen 
közbeeső hang hallatja magát p. o. egy I) és e szavak ens, unde, 
Anstand igy hangzanak: edns, udnde, Adnstadnd. 

' . ' - - . . - - • • • 

H i b á k és c s e r é k az N-n é 1. 
, . . • . . . , " . . " 

94. A legfőbb hibák az A~-nél a leirt négyféle N fajtáknak 
felcserélésében állanak, midőn azoknak egyike ott használtatik, a 
hol azoknak egy másika kívántatnék meg; ez azonban a beszé
lőnek anyanyelvében igen ritkán történik meg, hanem midőn ide
gen nyelvet tanúi. így p. o. egy olasz azon N-t, melyet ő a bontá 
vendere pensare szókban használ, a franczia bonte vendre penser 
szókba fogja átvinni, és azáltal azonnal elárulni, hogy nem franczia. 
így német tanuló a franczia sonder szóhoz ugyanazon N-t veszi, me
lyet az ő német sonder szavában használ. A franczia megfordítva teszi. 

Egy másik igen feltűnő hiba természeti fogyatkozásból, vagy 
á műszerek betegségéből származik. Olyan embeiek, a kiknek 
orruk egészen bedugult, az Ar helyébe többnyire L-t vesznek ! ha 
a Lachen vagy Hasén szókat akarják kimondani, azokat igy ejtik 

28* * 
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Lachel, Rasel. Odaviszik ugyan a nyelvet az iV-re kellő helyzetbe, 
de az N meg nem akarván szólalni, minthogy t. i. az orron által 
semmi levegő nem mehet ki, a levegőnek másik kijárást akarnak 
szerezni, e's az N-ve szükséges főhelyzetet még sem elhagyni. 
Ott hagyják tehát a nyelv hegyét, a mint az Nnél kell, a száj
padhoz erősen oda zárva, leeresztik azonban a nyelv középső ré
szét oly mélyre, hogy a levegő mind a két oldal felől kimehet, a 
a minek aztán, az L alatt megmutatott törvények szerint, egy L-t 
kell eredményeznie. 

L. 
95. Az L, [mint kitűnő szózathang, a mássalhangzók harma

dik osztályába tartozik, még pedig az egyszerű szózatos mássalhang
zók közzé, minthogy egész tartamán át végig egy és ugyanazon 
helyzetet tart meg. Ezen helyzet a következő: 1. A szózatrés zeng, 
2. Az orr zárt. 3. A nyelv a hegyével a felső metsző fogak mögött a 
szájpadhoz szorítva. Többi része fekszik. 4. A fogak foglalatosság 
nélkül. 5. A száj nyitva. 

96. Van három különböző L. 
1. A közönséges, a mint a franczia ville vagy a német Licht 

Oel szókban kiejtjük. 
2. A franczia L mouillé a Füle szóban. 
3. A török vagy lengyel mély L a hol szóban. 
Mind a három L ugyanazon az elven alapszik, még pedig 

ezen: hogy a nyelv a szózatot hét részre osztja. Ez a következő mó
don történik. Ha a lapos nyelv az ő hegyével mindjárt a felső met
szőfogak megett a szájpadnak neki feküdt, és az ő hátulsó részét 
alant hagyja fekünnr, akkor a nyelv ezen hátulsó részének szélei 
és a hátulsó zápfogak között mind a két oldalon egy kis nyilas 
marad, a melyen keresztül a szózat kimehet. És ezzel az L betű 
egész leírása be van fejezve. Már most meg akarjuk próbálni, váj
jon valóban helyes-e ezen leirás ? Fent a B-nél az mondatott, hogy? 
ha valamennyi kijárások is vannak a szózattól elzárva, ez, ennek 
daczára •— de csak egy kis időtartamig, körülbelöl egy másodper-
czig — még zenghet. Ámde az Z-t egészen jól tíz és több másod-
perczek hosszat is zengethetjük tova. Ez tehát szükségképen biztos 
jele annak, hogy az L-nél a szózatnak valahol kijárása van. Az 
orron keresztül nem lehet, mert ez zárva van, a miről könnyen 
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biztosíthatjuk magunkat, ha azt ujjainkkal befogjuk. (I'efogott 
orral tökéletes jó L-t ejhetünk). A közönséges egyenes nyelvcsa
tornán által épen oly kevéssé lehet, mert ez, mint a tükör mutatja, 
a nyelv által elől és addig a meddig csak a szájba betekinthetni, szo
rosan zárva van. Ezen nyilas tehát sehol másutt nem kereshető, 
mint a nyelv leghátuljánál. Ha eziránt minden kétségünket akar
juk eloszlatni, igazítsuk a nyelvet az L helyzetébe és fújjunk ezen 
helyzetbe a szózat helyett csak puszta szelet némi erővel bele, ak
kor ezen szelet a nyelv hátulsó szélein, a melyeken keresztül 
kifelé áramlik, és a pofafalakon, a melyekbe bele ütődik, érezni 
fogjuk. Ha ezen kísérletet sokáig folytatjuk, akkor a nyelv szé
lének azon helye, a melyen keresztül a szél kihúzódik, egészen 
ki fog száríttatni és ezen szárazság gyenge érzetét még egy kis 
ideig ezután is megtartani. Az én beszélő gépemen az L hangot 
úgy hozom elő, hogy a hüvelykemet azon tokba, mely a szájt kép
viseli, felülről lefelé irányzottan beletartom, és azáltal a kiáramló 
szózatnak akadályt állítok útjába, a melyen az magát mintegy 
ketté kénytelen hasítani. 

97. A franczia L mouillé a közönséges L-től csak abban tér 
el, hogy a nyelv a csatornát nem a hegyével, hanem a középső 
részével csukja be. Itt a nyelv ívalakúlag van fölemelve, a hegye 
leeresztve és az alsó elölsö fogakhoz oda nyomva, középső része szo
rosan a szájpadhoz düleszkedik és ezáltal a nyelvcsatornát elzárja, 
de ismét csak ugy, hogy, mikép a közönséges i -nél , a nyelv mind-
akét oldalán a szükséges nyílások fenmaradnak. 

98. A mély török vagy lengyel L a közönséges Z-töl egyes
egyedül a nyelv hegyének fekvése által különbözik, a nyelv hegye 
t. i. itt nem a felső fogak közelében szorítja magát a szájpadhoz, 
hanem kissé befelé görbedve a szájpad középtája felé teszi azt. 

A ki a háromféle X-nél feltűnő háromféle nyelvhelyzetet egy
mással szembe állítja, azonnal észre fogja venni, hogy a szózatnak 
azok mindegyikénél másféle — nagyobb vagy kisebb — öreget 
kell kitöltenie, a mi, az általunk elfogadott elvek szerint, különféle 
hangot eszközölni kénytelen. 

99. Az L — valamint az R is — azon betűk egyike, melyek, 
ha a szó kezdetén állanak, közvetlenül magok után más mással
hangzót meg nem tűrnek. Ez minden esetre arról meggyőző, hogy 
L és R magánhangzók, mikép némelyek akarják, nem lehetnek, 
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minthogy a magánhangzó egyik fötulajdonsága az, hogy minde
gyik mássalhangzóval hagyja magát — akár előzőleg, akár köve-
tőleg — összekötni. 

. . . 
H i b á k és c s e r é k a z Z-né 1. 

100. Ha az Z egy magánhangzóra következik, némely em
berek azt másként ki nem mondhatják, mint úgy, hogy egy D-t 
ejtenek előtte. E helyett [Bild, Zoli, Mater azt monják: Bidld, 
Zodll, Madler. A szavak kezdetén, vagy ha egy mássalhangzó 
előzi meg az Z-t, helyesen ejtik azt ki ; p. o. ezen szavakban: 
Land: schav, Kari. Hibájok az első esetben ebben fekszik: A ma
gánhangzóknál a nyelv hegye mindig fekve marad; ha tehát egy 
magánhangzótól az L-hez akarnak átmenni, azt ugyan a szokásból 
tudják, hogy a nyelvet a szájpadhoz kell felhajlítani, azonban nem 
eléglik meg, ezt a nyelv hegyével tenni, hanem jóformán a fél 
nyelvet fektetik a szájpadhoz, mintha D-t akarnának ejteni. De 
minthogy a nyelv e helyzeténél semmi L-t nem hallanak, a hibát 
hamar azáltal javítják ki, hogy a nyelv hegyét a szájpadhoz ta
padva hagyják, annak hátulsó részét pedig egy kissé leeresztik, 
és igy a szózatnak mind a két oldalon a szükséges kijárást enge
dik, a mi, amint fentebb megmutattatott, az L-t teszi. Eközben 
azonben már a D-helyzet tartama alatt zengett a szózat és p. o. 
Welt helyett Wedlt hallatik. Mindkettő — a hiba és a javítás — 
utoljára annyira szokássá válik, hogy az egyik soha sem marad a 
másik nélkül, és hogy ilyen embereknek többé eszökbe se jut, 
hogy az L-t elrontják. Hogy pedig ezt a hibát nem követik el, ha 
az L a szók kezdetén fordul elő, ennek az lehet az oka, hogy ak
kor több idejök van a nyelvet, mielőtt még hang hallatszik, a 
kellő helyzetbe igazítani, a mely megfontolást, midőn az L a szó 
közepében fordul elő, a beszéd gyorsasága nem engedi meg. Sőt 
még a szó kezdetén álló L-t sem ejtik mindenik szó kezdetén he
lyesen ki, minthogy az Z-en kezdődő szót a megelőző szóval oly 
szorosan kötik össze, hogy a két szó gyakorta egybe olvad össze, 
és ekkor a hiba is mindjárt megint elkövettetik. E helyett so leicht, 
zu lange ezt mondják: sodleicht, zudlange, ámbár a leicht, és lange 
szót egészen jól mondják ki, ha vele egész szólamokat kezdenek 
meg, p. o. igy beszélnek: Lange genug stand ich im Fedlde. Hogy 
ellenben más mássalhangzó után az Z-t jól eltalálják, az onnan 
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van, mert az többnyire olyan mássalhangzó, a melynek helyzete 
az Z-helyzettel egészen közel hátáros. P. o. a schlau szónál a nyelv 
az SCH tartama alatt már egészen készen fekszik az L-re, és ezt 
már elérte, mihelyt csak a hegyével az SCH kis nyilasát befedezte 
és két hátulsó oldalán a szokott nyílást megcsinálta. így van ez az 
R-rel is a Kari szóban, a melyet nem ejtik Kardl-nak, minthogy 
az R helyzete, épen úgy mint fent *az SCH helyzete, az L helyze
téhez igen közel áll. Hogy pedig az SCH és az R az ö helyzeteik
ben épen nem térnek el távol egymástól, erről egy próba által 
győződhetünk meg, ha a Hirsch szót kimondjuk, és megfigyeljük? 
mily kevéssé változik a nyelv helyzete az R-töl az SCH-ig. 
A nyelv csak rezgeni szűnik meg, és az SCH már ott van. 

Vannak azonban esetek, melyekben mindenkinek, a ki még 
oly jól beszél is, jól kell magára vigyáznia, ha a felesleges D-t ki 
akarja kerülni. Ha t. i. egy szó végén az L egy N után követke
zik, majdnem minden embernél egy D sikamlik a kettő közé 
s lesz: ndl. Innen vannak a Pfanne, Kanne, Henne, Marianne 
szavaktól ezen osztrák diminutivumok: Pfandí, Kandi, Hendl, Ma
riánál. Egy diminutivum képzése végett az osztrákok máskülön
ben csak egy L-t ragasztanak a substantivum végihez avagy az 
ennek végin álló E-t változtatják Z-lé. így lesz Hirsch, Bach, 
Kappe, Haube szavakból Hirschl, Bachl, Kappl, Háubl, Ennélfogva 
Pfanne és Kanne szavakból is csak Pfannl és Kannl, nem pedig 
Pfanndl és Kannál diminutivumoknak kellene lenniek. Azonban 
itten a D maga magától és a beszéllőnek akaratja ellenére talál
kozik, még pedig a következő okból. Az 2V-nél a nyelv már úgy 
fekszik mint a D-nél, csak azon különbséggel, hogy az orr aman" 
nál nyitva van. Az Z-nél a nyelv ismét úgy fekszik, mint a D-nél, 
csak hogy az orr is csukva van, ellenben az kell, hogy a nyelv há
tulsó részével mind két oldalfelől egy kis nyílás csináltassék. Ha 
tehát az iV-tŐl az X-hez akarunk átmenni, két dolognak kell egy
szerre történnie. Az orrnak kell becsukódnia és a nyelven az ol
dalnyílásoknak kell megcsinálódniok. Ha az orr csak egy pillan
tással korábban csukódik, mint ezen nyelvnyilások készek, már a 
D hallatja magát. 

Különben az, miszerint az orrt korábban bezárjuk, kényel
mességből is történhetik, a végett, hogy a bezárt levegő nyomása a 
nyelvizmoknak segítségökül jöjjön és a két nyelvoldal kinyitását 
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könyebbítse; mert ezen segítséghez a nyelv úgy is igen hozzá 
van szokva, különösen a -D, T, G, fiT-nál, 

Az Z-nél egy egészen különös felcserélést, de csak egyszer 
tapasztaltam életemben. Egyik barátomnak Bécsben egy 7—8 
éves leánykája volt, a ki az L helyett épen a legnehezebb betűt, 
t. i. az -R-t, használta. Glas, Licht, Löffel helyett azt mondta: Gras, 
Richt, Röfer. Kevés fáradságba került a kis leányt ezen furcsa 
hibától megszabadítani. Miután neki a nyelv helyzetét a magam 
nyelvén megmutattam volt, ezt abban a nyomban utánozta, és az 
L-t a legelső perczben eltalálta. E felett való nagy örömében az" 
tán órák hosszat keresett oly szavakat fel, melyeken nekem uj 
mesterségét megmutathatá. 

R. 
101. Az .R negyedik osztálybeli magánhangzó, azaz, egyszerre 

szél- és szózat-mássalhangzó, még pedig valamennyi között a legne
hezebb. Egész nemzetek nem birják, és meglett emberek már nem 
vagy csak ritkán tanulják meg kiejtését. Helyzete ez: 1. A szózat 
zeng. 2. Az orr zárt. 3. A nyelv lapos hegye a szájpadon mindjárt 
a felső fogak megett rezgő mozgásban. 4. A fogak részvét nélkül. 
5. Az ajkak a harmadik vagy negyedik fokban nyitva. 

Ezen hang a szájpadhoz ütődő nyelv-hegynek igen gyors 
mozgása által hozatik elő. Ámde ezen mozgás korántsem a nyelv 
izmai által eszközöltetik *), hanem egyedül a levegő által, a mely 
a nyelv hegye és a szájpad között átnyomúl. A nyelv körülbelül 
úgy fekszik, mint a T-nél s minduntalan törekszik a hegyével a 
szájpadhoz tapadva maradni, a levegő ellenben minduntalan azt 
onnan ismét eltaszítani. Midőn tehát igy fölváltva legyőzik egy
mást, és ezen váltakozások a legnagyobb sebességgel mennek vég
hez, ebből a nyelv hegyének rezgése ered, körülbelül úgy, mint a 
szózathártyácskáé, csak azon különbséggel, hogy ennél két darab, 
t. i. mind a két hártyácska, amannál pedig csak egy rész, t. i. a 
nyelv egyedül rezg, és sokkal szélesebb oscillatiót vagy vibratiót 
csinál. Itt egy klarinét szájdarabja szolgálhat például, melynek 

*) Az egész emberi testben nincs iz, mely izmok által oly sebes mozgásba 
hozathatnék. A leggyakorlottabb zenész legsebesebb trillája is még igen lassú, 
szemben a nyelv gyors rezgésével az R kiejtésénél. K. 
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nádlemeze bizonyosan nem izmok által, hanem csupán a szél 
betódulása és a nád ruganyossá gának váltogató ellenszegülése 
által indíttatik rezgésre. Továbbá tekintetbe veendő, azon erő 
közt, melylyel a levegő keresztül tolakodni törekszik, és azon 
ellentállás közt, melylyel a nyelv a levegő átnyomulását akadá
lyozni igyekszik, bizonyos határozott aránynak kell lennie, úgy 
hogy az egyiknek nem szabad a másik felett észrevehető túlsúly-
lyal birnia, különben vagy egészen szorosan a szájpadhoz ragadva 
marad a nyelv vagy a levegő túlhatalmassága folyvást távol 
tartja azt a szájpadtól; ismét úgymint a klarinetnél. Ha ennek 
nádlemeze az ajkakkal valamivel erősebben összenyomatik, több 
erővel kell bele fújni, ha akarjuk hogy megszólaljon. Ha a nádat 
ellenben kelleténél gyengébben lenyomjuk és kelleténél nagyobb 
erővel belefuvunk, akkor az egészen elnémul. 

Ezen egyensúlyt eltalálni sok ember soha sem tanulja meg; 
s ennek hiánya az oka annak, hogy a szegény R-rel oly annyira 
roszul bánnak, és azt oly különböző módokon elnyomorítják. 

102. Az R-nél különösség gyanánt meg kell jegyezni, hogy 
annál a tüdőből sajtolt levegő kétszer hozatik rezgésbe. Először a 
légcső-fejben a szózatrés által, hol tulajdonképen szózattá lesz, és 
másodszor megint mint puszta levegő a nyelv hegyénél, hol új 
ellentállásra talál, és tulajdonképen R-ré lesz *). Ha fenhangon 
beszélőnk, a szózatnak folyvást vele kell zengeni, és épen ezért 
százötös mássalhangzó az R. Ha ellenben halkan beszélünk, ak
kor a szózattalan levegő csak egyszerű rezgést okoz — még pe
dig a nyelv hegyén — mely azon pergéshez hasonlít, melyet egy 
pillangó a szárnyaival csinál, midőn azt újjaink közt fogva tartjuk. 

A közéletben, hol az R más betűkkel összekötötten jön elő, 
a nyelv három vibratiónál többet nem fog csinálni. De ha egy
magában és nyomatékkal ejtetik ki, egy vagy két vibratióval többet 
kivan. Ha neki más betűkkel való összeköttetésében adnak épen 
ennyi vagy még több vibrátiókat, akkor kettőzött RRré lesz. 

*) Ezt még tovább is lehet űzni és a levegőt ugyan abban az időben há
romszor is rezgetni, ha egy hosszúra kinyújtott R tartama alatt a szájt annyira 
becsukjuk, a mennyire egy Ű kiejtésére megkívántatik. Ekkor az ajkak ugyan
arra a játékra fognak indíttatni és a nyelv pergését lökésről lökésre követni. 
Azonban az ajkak ezen mozgása nem rendes alkatrésze az emberi beszédnek, és 
csak ott jön elö, a hol az emberek az R-t hibásan ejtik. K. 
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A Wahrheit szóban körülbelül három, a Narrheit szóban talán hat 
vagy több vibratiója van; a rezgések száma a nagy gyorsaság 
mellett oly pontosan meg nem határozható. 

v/ol B lerbilsm 
A c s e h RSCK 

103. Ámbátor az R már önmagában a legnehezebb kiejtésű 
betűknek egyike, a csehek azt még is még nehezebbé tették az 
által, hogy az SCH-et hozzátársitották és mintegy belékebelezték. 
Annak, a ki ezen hangot soha a cseh beszédben maga nem hallotta, 
tökéletes fogalmat róla nem lehet adni. Az ember egyszerre hall 
SCH-t és R-t, de mindkettőt tökéletlenül. Mikép történhetik ez a 
természetben, máskép nem igen megmagyarázható, mint úgy, 
hogy a nyelv az SCH helyzetében fekszik, ós az ő vibratióinál 
nem ütődik egészen a sz*jpadhoz, hanem mindig egy kis nyílást 
hagy fenn, a melyen a sziszegő és egyszersmind a szózattól kisért 
hang megszakítás nélkül vonulhat keresztül. 

[ 
H i b á k é s c s e r é k a z R-né 1. 

104. Ezen betű van kétségtelenül a legtöbb és a legkülönbö
zőbb hibáknak alávetve, és ha ezek a fiatalkorban elhanyagoltai
nak, a megletteknél rendkívül nehezen, és gyakorta épen nem ki
javíthatok. Ezen hibák gyakorta épen ellentételek. Némelyek az-
R-t kelletinél élesebben és kelletinél hosszabban kitartva ejtik ki, 
némelyek ellenben azt egészen elhagyják. Amazok a Wahrheit 
szóhoz ugyanazon R-t veszik, mint a Narrheit szóhoz, emezek pe
dig Wahrheit, Narrheit helyett azt mondják: Waheit, Náheii. 

A R-né\ legközönségesebb hiba a sápogás (Ratschen, Schnar-
ren, parler gras). Minthogy a gyermekek sokszor meg nem fog
hatják, honnan kelljen ezen nehéz betűt elő keríteniek, különb
féle nyelvhelyzeteket kisérelnek meg. Ha megtalálnak egyet, 
mely által egy hasonló rezgést előhoznak, mindjárt meg is álla
podnak a mellett és, örülve, hogy csak megtaláltak valahára 
egy csörgő hangot, és hogy másoktól megértetnek, nincs többé 
gondjuk rá, van-e még egy másik R is vagy nincs. De miké-
pen létesül a sápogás ? A sápogásnál az, a mit a nyelvnek kel
lene tennie, a lágy szájpad által végeztetik: a nyelv hátulsó része, 
majdnem úgy mint a K-hoz kell, addig fölemelkedik, míg a lágy 
szájpadot, vagy az ínyvitorlának, a mely az orrt épen bezárva 
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tartja, külső felszínét gyengéden nem érinti. Ha már most a nyelv 
és lágy szájpad között a szózat átnyomatik, a nyelv ugyan neki 
ellentáll, de a lágy száj pad, mely a nyelvet csak gyengéden fek-
szi meg, váltogatva majd egy keveset fölfelé, majd. meg egy keve
set lefelé mozdul, és ekkép olyan forma rezgés ered, mint a való
ságos Z?-nél. Ezen módon megfordítva használtatnak a műszerek. 
Itt a nyelv az, a mi az igazi Rnél a szájpad, t. i. a vesztegen álló 
rész, és ellenkezőleg itt a lágy szájpad vállalja el azon szerepet, 
melyet az igazi R-nél a nyelv hegye játszik, és lesz a rezgő, vOr 
ráló rész; de, a mint már is mondatott, a beszédben egyik műszer 
egy másikkal nem oly könnyen felcserélhető, a nélkül hogy azt a 
fül azonnal észre nem venné. Hanem ennek a sápogásnak is meg
vannak a maga fokozatai. Némelyek egészen túlságos módon sá-
pognak, némelyek ellenben azt oly jól tudják mérsékelni, és az 
igazi R-t oly jól utánozni, hogy az ember azt különös figyelem 
nélkül alig különbözteti meg *). 

Némelyek a két ajakkal keltenek sápogást vagy pergést, 
csörgést, miről már fentebb tétetett említés. Námolyek az R he
lyett más betűt vesznek, p. o. ha Bravo-t akarnak mondani, egy W-t 
vesznek és azt mondják: Bwavo; mások egy T-t: Btavo, egy Z-t: 
Blavo, vagy egy H-t is: Bahavo stb. Orvosolható-e mind ezen 
hiba, egészen határozottan nem állíthatom ; én legalább még egyet 
sem orvosoltam; a mellett azonban azt is kell mondanom, hogy 
ilyen orvoslásba komolyan soha bele sem is fogtam. 

105. A H második osztálybeli mássalhangzó t. i. szél-mással-
hangzó. Az pusztán egy kitaszított lélekzetből vagy szózatlan erős 
lehelletből áll. Egy másik betű segítsége nélkül hallható ugyan, de 
csak igen gyengén és alig egy pár lépésnyire. Szántszándékosan 
mondom: erős lehellet; mert lehellhetünk anélkül is, hogy lehelle-
tünk legkevésbé hallatnék. De micsoda már egy lehellet f Egy le
hellet az által jön létre, hogy a szózatrés sokkal tágassabbra, mint-

*) Parisban nekem úgy tetszett mintha a lakosoknak legalább negyedré
sze sápogna, nem azért, mert az igazi K-t kiejteni nem birják, hanem azért, 
mert a sápogás kedvesnek találtatott és egyszer divattá vált vala, és ezen divat 
nem szünhetik meg oly hamar, mint más divatok, mert ott a nyelvhegyi i?-töl 
egész családok régen elszoktak és a sápogás nálok firól fira fog szállani. K. 
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sem a szózatra volna szükséges, szétnyílik, következőkép a tüdő
ből jövő levegőnek szabad átjárást enged. Ha a tüdő csak egészen 
gyengén nyomatik össze, úgy hogy a belőle kihajtott levegő a szó
zatrés nyilasával arányban áll, azaz, ha nem oly nagy mennyiség
ben nyomul feléje, hogy e nyílás azt erőltetés nélkül keresztül nem 
ereszthetné, akkor az egy csendes, nem hallható lehellet. Ha ellenben 
a tüdő rögtön és erőszakkal sajtoltatik össze, úgy hogy a benne 
foglaltatott s belőle egyszerre kimozdulni kénytelenített levegő a 
szózatrés nyílásához nem hozzámért többé, akkor ezen levegő, ki
menetelekor, torlódik (stemmt sich), vagy is inkább a kelletinél 
szűkebb szózatrés-szélek által összenyomatik, a mi által hallható 
dörzsölés támad, és ez amaz a H-nál ballható erős lehellet 1). Sem
misem könnyebb, mint ezt egy kísérlet által bebizonyítani. Ve-
gyünk'egy, meglehetősen tágas csővel ellátott fúvót, és nyomjuk ezt 
egészen lassan össze, akkor a kiáramló levegőt hallani sem fog
juk : ezután nyomjuk azt nagy erővel meg, akkor a nyílás mind
járt szűk lesz és a kinyomuló levegő egy erős lehellethez, egy só
hajhoz fog hasonlítani. 

106. Ennek a betűnek egy különös tulajdonsága van, mely 
azt valamennyi többi betűtől megkülönbözteti. E tulajdonság ab
ban áll, hogy a ií-nak saját helyzete nincs, hanem mindig azon magán
hangzónak veszi fel helyzetét, mely utána következik. Mert 11-vaX és 
magánhangzóval kezdődő szónál vagy szótagnál az ínyvitorla, a 
nyelv és az ajakak mindjárt a magánhangzó helyzetébe igazodnak, 
de a szózat, melynek ezen magánhangzót elevenítenie kell, nem 
hallatja magát mindjárt, hanem a tüdő ezen helyzetbe elébb egy 
lehelletet ta8zit bele, s csak aztán szűkül meg a szózatrés és kezd 
el zengeni. Ha p. o. a Hímmel szót kiejtjük, a nyelv és az ajakak 
még mielőtt a II kezdődik, már az / helyzetében fekszenek, a 
Hűld szónál az U helyzetében, a Haus szónál az A helyzetében stb. 
Hogy erről megint bizonyítékkal birjunk, igazítsuk a nyelvet 
és az ajkakat egy A-ra, aztán tartsuk tenyerünket körülbelül egy 
hüvelknyi távolságra a szánk eleibe, és ejtsük ki lassan a Ha szó
tagot, akkor, addig míg a II tart, a tenyerünkön egy szellöcskét 

K) Ezen hallható lehellet létesítéséhez talán a levegőnek a szájpadba és 
a többi beszédmüszerekbe való ütközése és az által kapott iránya is működik 
némiképen közre. K. 
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fogunk érezni, mihelyt pedig az A magánhangzó megkezdődik, 
ama szellőcske megszűnik. 

107. A németek a H hetüvel Írásukban kétféleképen élnek. 
Egyszer azt kiejtik, másodszor csak a szótag hosszúságát jelölik 
vele. Amaz csak a szók kezdetén történik, egyszerű szókban : Hand, 
Herz vagy összetettekben: verhasst, Aushülfe. 

Valamennyi európai nemzet alphabetumában megvan ezen 
betű, de van egynehány, mely azt soha ki nem ejti. A görögök ellenben 
azt alphabetumukban nem birták, de mégis kiejtették és az írásban 
a magánhangzó fölébe Signum aspirationissal jelölték: vnég, VÓCOQ. 

Az olaszok a H-t soha *), a francziák pedig csak igen ritkán 
és akkor sem oly élesen, mint a németek, ejtik ki, p. o. az honte 
szóban. Mind a két nemzet ezen betű kiejtésétől oly távol áll, hogy 
még illő szavuk sincs, melylyel azt midőn magában áll, megnevez
zék. Az olaszok Akka-, a francziák Asch-n&k hívják. Ha idegen nyel
vet kezdenek tanulni, ezen betű nekik mindig sok bajt csinál. Azért 
többnyire egészen elhagyják, és Herz helyett Erz mondják, vagy, ha 
lehelletünket csakugyan utánozni akarják, feleslegesen megeről
tetik magokat, mintha hurákolni akarnának, és akkor éles CB lesz 
belőle: Cherz. 

H i b á k és c s e r é k a H-ná 1. 
108. H az egyetlen betű melynél sem igazi hibát, sem más 

betűvel való felcserélést nem vettem észre, — magától értetődik, 
hogy országunkbelieknél, mert külországiaknál a fentebbi felcseré
lés jön néha elő. 

F ü g g e l é k a m á s s a l h a n g z ó k h o z , 
109 Mindegyik mássalhangzó mindegyik magánhangzóval 

hagyja magát összekötni, álljon ez bár amannak előtte vagy 
utánná. Egészen másként áll a dolog egyik mássalhangzónak má
sik mássalhangzóval való összeköttetése körül. Van sok mással
hangzó, mely az egymással való összeköttetést csak a szótag kez
detén vagy csak annak végén, vagy mind a két helyen egyszerre is 
tűri. Vannak ellenben mások, és ezeknek számuk még sokkal na
gyobb, melyek vagy épen nem engedik magokat egymással össze-

»). Kivévén a Florentinusokat, kik tudvalévőképen a H-t feleslegesen és 
más betíík helyett is használják. K. 
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kötni, vagy a melyeknek egymással való összekapcsoltatásukra 
legalább az európai nyelvekben példa nem található. Hogy már 
kimutassam, melyik mássalhangzó ezen tulajdonságok melyikével 
bír, mindegyikhez egy-egy lehetőleg teljes tabellát akarok csa
tolni, melyben két hasábon példák által megmutattatik} vala
mennyi többi mássalhangzók melyike következhet rá a szótag kez
detén és a szótag végén. A mely mássalhangzó-párnál a sor üres 
maradt, arra az előttem ismeretes nyelvekben példákat nem talál
tam. Ha ezután találtatnék, az illető üres helyre tehető. Ezen tabel
lák oly beszélő gépnél, mely játszás végett billentyűkkel berendez
tetnék, nagy rövidítésül szolgálhatnának, minthogy azon mással
hangzóknál, melyek ezen kimutatás szerint soha együvé nem 
kerülnek, az összeköttetésökre megkívántató beintézés is nélkü
lözhető. 

Kempelen ezen tabellái közül példa gyanánt egyet elég ide 
tenni. Legyen az a K mássalhangzóé. 

K 
' • • . ' 

és r e á k ö v e t k e z h e t ő m á s m á s s a l h a n g z ó 
a szótag kezdetén a szótag végén . 

Kb: 
Kd: kdo szláv. 
KfrKfahr osztrák e. h. Gefahr. 
Kg: 
Kh: Khind többnyire e h. Kind. 
Keh: kehiéin svájezi, stájer e h. klein. 
Ki: klein Kloiz, Klvft Fack'l, jickle angol 
Km: kmischt osztrák e h. gemischt. 
Kn: Knabe, Kneeht denk'n 
Kp : : "' 
Kf: Kranz, Krim) acre sacre franczia 
Ks: Xerxes,$tyói;. Pax, avat, stocks angol 
Ksch: Kschirr osztrák e h. Geschirr. 
Kj (~ Kzs) : 
Kt: Kteri sziáv, Kráco. Markt, erstiekt 

Kw: Kwal, Kicelle, azaz, Qual, Quelle. 
. . . . • . ,, 

Kz: 
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2? tabellák csak két-két különböző mássalhangzónak a szótag 

kezdetén vagy végén összeférhetését akarják szem elé állítani. 
Három és négy különböző.mássalhangzók lehető együvékerülései, 
milyenek p. o. Streit, spleen, Jlerbst^hilfst, nincsenek külön tabel
lákban összeállítva. Hármas összekerülések egyes példái Kempelen 
kettős összetételei közé tévedtek, fent p. o. kclihin, Markt* A kettős 
összetételek némelyike, az előtte ismeretes nyelvekben is, kikerülte 
Kempelen figyelmét; így fent Ksch combinátió szótag végén hiány
zik, pedig van p. o. PáUsch (magyarul: Paks). 

Ezen tabellákkal befejeződik Kempelen művének negyedik 
és következik annak ötödik és utolsó szakasza: „A heszeW-géprM." 

E szakaszra átmenve,-Kempelen beszélő gépének, „azon vál
lalatnak, mely Kempelennek az emberi beszédműszerek mechanis-
musáti illető fáradalmas vizsgálódásait erősítette, igazolta, és a 
lehetőleg legjobb sikerrel koronázta" (mint Unger J. JT. a Kempe-
lenről közölt életrajzi adatokban Zeitschrift Von und für Ungarn. 
1804. V- 315. mondja), mindenekelőtt leírását fogjuk adni, ezután 
pedig e beszélő gép feltalálásának felette érdekes történetét elbe
szélni. .•-:.. i &VAU CcW • • • ; , ! - ; - W &1«1«*,*'1J5'XI '•'-:•-

„Kiki -4- úgymond Kempelen — egy masmátiál, mely arti-
culált szavakat előhoz és mindent beszel, félette nagy complicátiót 
fog várai. De épén az, hogy áz én beszélő gépem igeíi kevéssé 
complicált, teszi ritkaságának és csaknem egész érdemének főré
szét Igaz ugyan, hogy az a tökéletességtől még távol; igen tárol 
áll, de mindamellett mégis nevezetes marad, hogy az, ily egyszerű 
szerkezettel, mégis már oly sokat teljesít, és én mindig azt gondo
lom, hogy az, ha idővel a lehető legnagyobb tökéletességre is fogna 
fölvitetni, még sem fog soha annyi fáradságot és munkát megkí
vánni, mint csak egy közönséges zongora vagy pianoforte is. Nem 
szükséges tehát, hogy az, a ki magának leírásom szerint egy ilyen 
beszélő gépet készíteni és azzal további kísérleteket tenni akar, 
e szándékától magát szerkezetének bonyolódottsága által elriasz
tássá. Azon felül minden lehető igyekezetemmel iparkodni fogok 
annak structuráját minden részleteiben a legkörülményesebben és 

.legvilágosabban megmagyarázni, hogy akárkit képessé tegyek, azt 
azonnal utánozni. Minden egyes részét külön fogom elővenni és 
réztáblák segítségével felvilágosítani, mindegyik mellett azt, a mi 
még hiányos, megjelelni, és néhol javaslatokat is tenni hozzá, oly 
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javításokat illetőleg, melyeket magam, az idő hiánya miatt, még 
eddig nem voltam képes eszközlésbe venni. Meg fog továbbá mu
tattatni, miképen hozatik mindegyik betű elő, és legvégül, hogy 
minden gyorsabban együtt találtassék, következőleg a gépen való 
játszás könny ebbíttessék, egy rövidebben összefoglalt útmutatás 
fog hozzáfüggesztetni." 

Kempelen ezután 46 lapot töltő leirás és 8 réztáblán található 
28 ábra segélyével igyekszik lehetőleg világos fogalmat adni be
szélő gépéről. Ugyanezt mi sokkal rövidebben és rajzok segélye 
nélkül fogunk tenni igyekezni. Leírásunk a beszélő gépet, egyes 
alkatrészeinek lehetőleg természetes rendben való leirása által, fel 
fogja mintegy az olvasó szeme előtt építeni. 

1. Az áHvány. Két (3' láb hosszú, V széles) derékszöges 
deszkatábla, mely hat (6" magas) — a két tábla hosszúsági szélei
nek megfelelő szög- és középpontjait összekötő — oszlopkákon 
vízszintesen egymás fölött nyugszik, képez egy talapzatot, mely, 
fölszinén hordva az összes gépezetet, játszás alkalmával egy derék
szöges asztal táblára úgy állíttatik, hogy egyik hosszúsági széle az 
asztaltábla szélén áll. Ezen hosszúsági szél közepéhez lép a gépen 
játszó. A játszónak jobb kéz felől eső állványvég két szögoszlopa 
a felső állvány tábla felett 2 ' magasságig felfelé folytatódik s felül 
körívvé egyesül, melynek közepéből — két lécz közt tengelyben 
görgő — karika csügg alá. Ezen oszlopok befelé néző szögeitől a 
felső állványtábla közepéig nyújtózik. 

2. A fúvó. Egyik deszkája föl-, másika lefelé néz. A deszkák 
— melyek közt 3 egész és 2 fél redő — 1' 6" hosszúak, az állvány 
közepénél 4", az oszlopoknál 10" szélesek. Az alsó deszka 4" szé
les vége, az állvány közepén haránt rögzített polczon, emelten pihen, 
míg 10" hüvelyk széles vége, a közepéből kinyúló nyújtványával, 
a két oszlop közepett az állvány végire van csáváról va. A felső 
deszka megfelelő nyújtványából fölfelé a karikán át egy zsinór fut, 
túlsó végin súlyt hordva, mely által a fúvó lenyomott felső desz
kája, a nyomás szüntével megint felhúzatik. A deszkák és redők 
4" széles végei egy köbalakú tokba beeresztvék, melyből másfelől 
vízszintesen egy erős, 1" átmérőjű, IV2" hosszú vascső mered elő. 
Ezen erős vascső által az állvány fölszine fölött vízszintesen szaba
don tartatik. 
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3. A szélláda, melynek e végett IVa" vastag hátulsó oldalfala 
közepén át egy 1" átmérőjű, a fúvó vascsövére szorosan ráülő kör
lyuk van fúrva Többi három oldalfala, feneke és csavarokkal rá 
rögzített fedele */*" vastag fatáblákból állanak. Belseje 3 1 / 2 " hosz-
szú, 21l2" széles és IV2" magas. 

4. A szózatcso. A fúvócsövét magába foglaló körlyukkal szem
közt, a szélláda 1/2" vastag elölső fala közepén egy 1" magas és 
széles négyszöglyuk van átmetszve és abba egy* l"-nyi faköb szo
rosan úgy beillesztve, hogy az említett falból y4 "-nyíre befelé és 
ugyanannyira kifelé áll. Eköb alsó fele közepén keresztül, l '"-nyira 
a vízszintes átmérő alatt és az alsó sík felett — a kifelé álló síktól 
a befelé állóig — egy 4" ' átmérőjű, felső fele közepén keresztül — 
SVV'-nyira a vízszintes átmérőn felül és a felső síkon alul — ha
sonlóképen egy V" átmérőjű körijük van fúrva. Az alsó körlyuk
nak a szélláda belsejébe n}iló száját egyarányosan középre véve, 
a befelé néző köbsík alsó felének 3/aQ"-nyi közepéből folytafáskép 
egy V2Q" haránt-átmetszeti!, IV2" hosszúságú négyszög-oszlop fut 
vízszintesen a szélláda belsejének közepe felé. E fekvő oszlop felső 
s alsó síkjának derékszöges szabad vége félkör alakúvá van 
metszve, az egész felső sík belseje — egy vonal szélességű szegély 
fenhagyásával — b'" mélységű váluvá kivájva, melybe a köb alsó 
fele közepén átfúrt 4 ' " átmérőjű körlyuk nyílik. l"'-nyira e kör-
Íjuk- és közvetlenül a váluszegélynek a köbbel összefüggő vég* i 
felett — illetőleg a befelé néző köbsík vízszintes átmérője felett — 
a köbbe egy, V" magasan, 7 '" szélesen, 2'^-nyira befelé ható 
mélyedék ven vésve. E mélyedék vízszintes talpára egy ^"szé les , 
a válu szegélyeit mindenütt tökéletesen fedő, kártyavas tagságú 
elefántcsontlemez van, hosszúságának a válu hosszúságát 2'"-nyival 
meghaladó többjével, rátolva, ráenyvezve és faszögecsekkel rászö-
gecselvo. E lemez;

?rögzített végétől kezdve 1" hosszban, szorosan 
fekszi meg a váluszéleket, míg félkörded szabad vége, y 2" hossz
ban, a váluszélektől kissé felfelé hajlítva, szűk rest képez, melyen 
által a fúvó csövén át a zárt szélládába hajtott levegő a válu üre
gébe s abból a köb alsó "körlyukába átnyomúlván, a lemez szé
lei a válu széleire sebesen rezegve rá-rácsapódnak és zengenek. 
A mo3t leírt szózatrés megszólal, mihelyt a fúvó felső deszkája 
lenyomatván, a szózatrésen levegő sajtoltatik által, és ismét elhall
gat, mihelyt a nyomással felhagyatik, mert abban a pillanatban a 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. V*III. 2 9 
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súly ismét felhúzza a fúvót és ez ismét új levegőt szív be. Minthogy 
az emberi szózatrés gyorsan váltogatva teljesen bezárulhat, zen-
gésig megszűkülhet vagy szózatlan lélekzésig széttágulhat, a tüdő 
fúvója igen gyorsan telhet meg, csupán a szózatrésen át beszívott 
levegővel. Beszélő gépünknél ez másképen van. Állandóan a zen-
gési képességig szűk szózatrése, a kellő rövid idő alatt, nem ereszt
het a szájból a szélládába az egész nagy fúvónak megtöltésére 
szükséges (a beszélő ge'p jelen állapotában a beszélő ember által 
szükségeltnél hatszor nagyobb) légmennyiséget. Azért van a beszélő 
gép fúvójánál — eltérőleg az emberi tüdőnek csak a szózatrésen 
át levegőt szívó fúvójától — a polczon pihenő alsó deszka közepé
ben, befelé nyíló, a levegőt behúzó, de többé ki nem eresztő, csap
pantyú vagy szellentyü alkalmazva. 

A faválu széleinek fölszine és az elefántcsont-lemez alsó síkja 
vékony fehér keztyübőrrel vannak bevonva. Ezáltal a lemez zen
gésének érdessége és fni dörmögése távolíttatott el és hangja 
lágyabbá és kellemesbe tétetett. 

A beszélő gép szózatrésének magasabb vagy mélyebb tónusra 
hangolása egy Y" vastagságú fémhuzal által eszközöltetik, mely a 
köb felső felének közepén keresztül fúrt V" átmérőjű körlyukban 
könnyedén előre hátra tolódik. A huzal 3"-üyi vízszintes hossza 
rendszerint egyik harmadával kifelé mered a köbből, másik harma
dával az 1" vastag köbben rejlik, harmadik harmadával a szél
ládába befelé mered, a lemez középvonala felett l"-nyi hosszban 
vízszintesen elnyúlva. Itt aztán merőlegesen lefelé folytatódik és egy 
a lemez 1/^"-nyi szélességén haránt fekvő 4 ' " hosszú huzaldarabbal 
függ össze. A felső vizszintes huzalnak — a szélládából kifelé me
redő véginél fogva történő — kiebb huzatása vagy beljebb tolatása 
által a lemezre nehezülő alsó huzaldarab a lemezen hátrább és előbb 
tolathatik. Ezáltal a lemez- és válu-szél közötti rés — és ezzel a lég 
benyomulásakor rezgésbe jövő lemezvég — hosszabbá vagy rövi
debbé, ennélfogva lassabban vagy sebesebben rezgővé s ennélfogva 
mélyebben vagy magasabban zengővé tétetik. 

5. A száj. Mindenekelőtt egy 2" kör-átmérőjü és 3/*" vas
tagságú fahenger vagy fakorong van — egyik körsíkjának köze
pébe vésett, a köbnek a szélládából kiálló részére szorosan ráülő, 
négyszögű mélyedék által — a köbre rögzítve. E fakorong másik, 
2" átmérőjű körsíkjának 1" körátmérőjü közepéből, 3/4"-nyi 
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hosszúságig, a korong folytatásakép, egy végig 1" körátmérójü, 
csavar külsejű henger mered elő. Ezen 1" körátmérőjü henger 
elölsö körsíkjának közepébe, a 2" körátmérőjü henger hátulsó mé
lyedékes körsíkjának közepéhez, egy 2/s" átmérőjű körlyuk van 
fúrva, a melybe a henger mélyedékébe illesztett köbsíknak mind 
— a váluüregbe vezető, *!*' átmérőjű — alsó, mind — az l"-nyire 
a hangoló huzalt elémereszlő, V" átmérőjű — felső körlyuka nyílik. 
Ugyanezen, 1" átmérőjű, 3/4" hosszú henger ess varfelületére, a ko
rongot érintő tövéig, léghatlanúl rácsavaroltatik egy, egészben 2 */*" 
hosszú, elől-hátul nyilt, 2" hosszú tágasabb részében 2" átmérőjű 
henger-öböllé táguló, a gép szájaként szereplő kautschuk-csőnek 
V*" átmérőjű, 1/2" hosszú szűkebb része, úgy hogy tehát a %" 
hosszú csavar vV'-nyira belenyúlik a kaucsukcső öblösebb ré
szébe. A kaucsukcső száj-nyilásától, a csöven, a csavaron, koron
gon, köbön és válun át, a szózatrés csúcsáig menő szózatcsatorna 
összesen körülbelül 42 /3" hosszúságú. 

A toldalékokat, melyeket az eddigelé leírt fő-apparatus még 
szükségei, az egyes betűk előhozásának tárgyalásánál fogjuk leírni 
melyhez most, a betűket csoportonként elővéve, átmegyünk. 

P. „Néhány betűk — mint P T K— levegő-explosiot ki
vannak. Ezt a természetben az által érjük el, hogy a szózátrést 
tágítjuk, általa nagy légmennyiséget nyomunk a zárt szájürbe, és 
azt azután — a zárt oldva — egyszerre kifakasztjuk. Ez gépem
nél nem történhetett; mert szózatrése mindig azonegy állandóan 
szűk nyílást tartja meg és beszéllés közben nem tágíttathatik 
úgy ki, hogy nagy légmennyiség szabadon és vibrátió nélkül vo
nulhatna a szélládából a szájba által. Hogy tehát a gép szája foly
vást elegendő léggel legyen megtöltve egy (tollszár által is pótol
ható) fém csövecskét kellett a szélládából, a köb és korong oldala 
mellett, a kaucsuk száj tövébe vezetnem és igy a szájt a széllá
dával közvetlenül összekötnöm. Ez által két előnyt értem el. Elő
ször : Ha a szájt a bal tenyérrel befedtem és a fúvót megnyomtam, 
képes voltam a levegőt, a mennyire csak akartam, megfeszíteni, és 
azt, ha a tenyeret hirtelen elkaptam, egyszerre kipattanthattam, a mi 
aztán mindjárt formaszerinti P-t adott. Másodszor: Ezen találmány 
által a szózatot azon betűknél, a melyekhez nem való, mint F} 

SCIIj 8 szélmássalhangZ''iknál, elnémíthatom, a mi így történik. Ha 
29* 
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a száj a tény érrel elfedetik, a főleg a csövecskén át bele nyomatott 
szél a szózatcső hátsó nyílásán, a szózatrésen által, ismét a széllá
dába törekszik. De minthogy a fúvó ugyanazon nyomása által be
lülről a szélládából is hajtatik levegő a szózatrésen át a szózat-
csőbe, a két légáram itt találkozik és egymásnak egyenlő erővel 
ellentáll. Ekképen az egyensúly lévén helyreállítva, az elefánt
csontnyelv nem indíttatik rezgésre, minthogy, a mint fentebb bizo-
nyíttatott, a szózatra a lég tova ömlése múlhatlanúl szükséges. De 
továbbá a negyedik szakaszban a B és D betűk tárgyalásánál lát
tuk, hogy a szájban tartalmazott lég összenyomható és a szózat 
még mindig — és pedig annyi ideig — zenghet belé, mig benne 
a levegő egészen nincs összenyomva. Ha a fémcsövecske itt nem 
volna, a szózatrés zárt száj mellett is mindig még egy ideig zengene 
és az egész beszédet elrontaná. E csekélynek és jelentéktelennek lát
szó csövecske tehát gépem egyik főalkatrésze, és be se látom, mi-
kép jöhessen nélküle, vagy a száj és szélláda közt való egyéb köz
vetlen közlekedés nélkül, gép-beszéd létre. 

A néma mássalhangzóknál szükséges explosiónak kellő mér
tékben való erősbítése végett, még egy másik, nem kevésbé fontos 
toldalékot alkalmaztam. A 9 '" vastag fakorong közepén vízszinte
sen a csavarból a köbbe átvonuló körlyuk aljának kellő közepé
ből a korong perifériája legaljának közepébe merőlegesen vezet, 
egy 2'" átmérőjű fúrólyuk. E fúrólyuk belé folytatódik egy kis 
fúvóba, e kis fúvó felső deszkája közepén át, a mely felső deszka 
— közvetett polcz által — a korong aljához van vízszintesen 
illesztve. E kis fúvó, mely a most említett lyukon kivül nyílással 
nem bir, egy egyszerű kesztyübőr-redőt hord két, 2V2Q" nagy
ságú táblácskái közt, melyek a redő bö végével a kaucsukcső, 
annak szűk végével a szélláda alá érnek, melynek fenekéhez hát
rább egy rúgótoll van rögzítve, mely elölső szabad végével a kis 
fúvó alsó deszkája közepét érintve, a két deszkát összenyomja. Ha 
zárt száj mellett a nagy fúvó megnyomatik, az összesajtolt levegő 
egyszersmind ezen kis fúvót is felduzzasztja. Ha ekkor a szájt 
zárva tartó tenyér onnan hirtelen elmozdíttatik, a rúgó toll által 
alu'rúl összenyomott kis fúvó is a belé ment levegőt gyorsan ma
gából kitaszítja és ezáltal a szájnyíláson át történő légexplósió 
szükségkép erŐ3bíttetik. És így már most a P betűt teljes tökéle
tességében birjuk. 
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B. A B a P-töl, mint a természetben, úgy itt is, csak abban 

különbözik, hogy a szózat vele zeng. A gépnél tehát csak az kell, 
hogy a tenyeret ne nyomjuk oly szorosan a száj széleire, mint a 
P-nél, akkor a szózat egy kissé velezeng, és midőn a tenyért el
mozdítjuk, azaz, a következő magánhangzó helyzetébe hozzuk, 
egy BA, BE, BI, BO, B V hallható. 

Itt illő lesz a magánhangzók képeztetését közbe szúrni. 
A E I 0 U. Valamennyi magánhangzók csak a bal tenyér 

helyzete által képeztetnek, azaz, a tenyérnek a tölcsér szélétől való 
nagyobb vagy kisebb eltávolítása által határoztatnak meg. Ponto
san ugyan meg nem mondhatom, mennyire kell a tenyérnek mind
egyiknél visszavonulnia, mert a kaucsuk cső nagyobb vagy kisebb 
átmérőjének minemüségétöl függ sok, és a tenyér által elfoglalandó 
distantiákat az ember gyakorlat által éa a fül útmutatása szerint 
könnyen magától találhatja meg. Csak annyit akarok megmondani, 
hogy körülbelül milyen tájon keresendő minden egyes magán
hangzó, és milyen rendben következnek mindig szűkebb nyíláso
kon által egymásra. 

Az A-ná\, melyet mindig a beszéd alaphangjául tekintek, a 
tenyér a száj nyilasától egészen el van távoztatva, hogy a szózat
nak szabad kijárása legyen. 

Az E-né\ a kéz egy kissé öblössé (hohl), marokká, alakítta-
tik és a szájnyilás alsó feléhez egészen hozzá fektettetik, úgy 
hogy annak felső szélétől körülbelül l"-nyire eláll. 

Az O-nál az öblös tenyér (marok) félennyivel közelebb tolatik 
a száj felső széléhez. 

Az ÍJ-nál a lapo3 tenyér az egész szájnyílás elébe körös
körül egészen közel oda tartatik, de úgy, hogy az nem záratik be 
egészen, hanem hogy a szózat még mindig zenghet. 

Az i-nél a lapos tenyér erősen rányomatik a szá; egész szé
lére, és csak a mutató új távoztatik el annyira, hogy alsó izületé
nél egy kis nyilas támad, melyen által a szózatot egy kissé több 
erővel, mint a többi magánhangzóknál, kell kinyomni. 

A} 0} Ü, E, — a főraagánhangzók distantiái közé elosztva 
fekszenek, és gyakorlat által könnyen találhatók. 

T-D, K-G. Megvallom, ezek még nincsenek meg határozot
tan gépemben, hanem elötűntetésükre mindig a PB-t használom, 
és hosszú gyakorlat mellett megtanultam, a kéz gyorsabb vagy 
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lassúbb elvonása által, egy kis különbséget hozni bele, mely a 
fület ámítja, és velünk elhiteti, hogy K-Gt vagy T-D-t hallunk, 
holott az, alapjában, még is csak P-B. Különösen, ha az ember tudja, 
milyen szót akarunk a géppel kiejteni, kiejtésekor könnyen elcsá
bíttatunk elhinni, hogy azt csakugyan hallottuk is. De ha finom fül 
észre is veszi, a gépnek az ő gyermeki hangja szolgál előnyül, mert 
gyermeknek elnézzük, ha néha dadog és egy hang helyett mást 
ejt, megelégedvén, hogy megértettük, mit akar mondani. Mindazon 
által ezen tökéletlenséget is csakhamar megszüntethetőnek hiszem? 

és illető eszmémet; miután azt kivinni magam mindeddig rá nem 
értem, legalább indítványkép akarom itt közölni és mások kivi
telének átengedni. 

A T képzésére csak egy, a nyelvet képviselő, táblácska 
kellene, melynek hátulsó vége a kautcsukür alján hátul csuk-
latban járna , elölsö szabad vége pedig, hozzá rözgített, és a 
kaucsuk száj padon átfúrt lyukacskán átmeredő, huzal által a száj-
pud elölsö részéig felhuzathatnék, míg oldalszélei körös körül a 
kaucsukcső falaihoz záródnának. Mint a P-nél a szájnyílásra zá
ródó tenyér mögött, úgy itt ezen, a szájüit ferdén átvágó válaszfal 
megett gyűl és feszül meg a benyomott lég, mely a meghúzott 
huzal hirtelen eleresztésekor, a szájpad és nyelv közt támadó nyí
lásból, T hanggal kipukkad. Ezen 7"-képző táblácskával egy 
L-képző táblácska köthető össze. 

Ha a T-képző táblácskának belsejét úgy kivágjuk, hogy a 
táblából 3 ' " szélességű ráma válik, ha egy másik táblácskának, 
mely a ráma kivágatán köröskörül l'"-val túlér, hátsó végét a 
kivágat hátsó szélére csuklattal illesztjük, elölsö végéhez pedig a 
szájpadon átmenő huzalt erősítünk, e huzal fölvonatván, a ráma 
fekve marad, a ráillesztett táblácska eleje pedig a szájpadig emel
kedik, a táblácska oldalszélei és a szájür oldalfalai közt pedig két
felől átnyomúl a megnyomott fúvó által betódított levegő és az L 
betűt képezi, a melynek kiejtésénél a természetben sem történik 
egyéb, minthogy a szájpadig felemelt nyelv a szózatnak útjába 
áll és azt. két ágra osztva, két oldal mellett elsuhantatja. 

Ha az L-t képző táblácska hátulsó széle fölébe egy, közel Í O " 
nagyságú táblácskát csuklattal illesztünk, ezen táblácska ellenkező 
végét pedig hozzá rözgített s fent a szájpad tövén átjáró huzal által 
fölemeljük, ekkor ezen táblácska a száj tövébe 3/4"-nyira benyúló 
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csavar s/4" átmérőjű körlyukát tökéletesen befogja fedni és a föle
melt táblácska mögött a garatot képviselő csavarlyukban feltorló
dott és megfeszült lég a táblácska hirtelen leeresztésekor K hang
gal fog kipattanni. l) Az eszerént egymás fölébe illesztett három 
táblácska mindegyikének elölső széléhez rögzített,, a szájpad há
rom egymás után következő pontján kiérő huzal, kivül egy-egy 
billentyűhöz volna erősítve, melynek ellenkező vége megnyomat
ván, a huzalt, illetőleg táblácskát, fölemelné, megeresztetvén, azt 
leejtené. 

A D és G képzésénél a T- és a üT-képző táblácskákat gyen
gébben kellene felemelni, úgy hogy amaz ne záródjék köröskörül 
egészen szorosan a szájür falaihoz, emez pedig ne fedje be egészen 
szorosan a csavarból a szájba nyíló körlyukat, hanem annyira la
zán, hogy mindkettőnél a szózat zenghet egy kevéssé belé. 

De térjünk vissza a beszéllő gép tettleges szerkezetéhez és, 
miután láttuk, mikép hozatnak ezen szerkezet mellett a magán
hangzók, továbbá a P T K néma és B D G szózatos mássalhang
zók csoportjai elő, nézzük már az L M N R csoport képezését. 

L. A szózatáramnak erre szükséges két ^ggá, osztását Kempe-
len az ö gépén egyszerűen azáltal érte el, hogy bal keze hüvelykét 
lejtősen lefelé irányozva, annak hegyét belül a szájür fenekéhez tá
masztotta, míg a hüvelyk- é̂s mutatóúj töve közti izom kivül a 
felső szájszélnek dőlt. Ebből tiszta L eredett. 

M. N. Az M, N oi'rhangok képzésére orr volt szükséges. A 
beszélő gép orra igen egyszerűen két 3 ' " átmérőjű körlyukból áll, 
mely épen a fakorongbeli szózatlyuk fenekéből a kis fúvóba merő
legesen lemenő lyuk felett, a szózatlyuk boltozatából — l'^nyira 
egymástól kezdődvén — gyöngén divergálva fölfelé megy, a korong 
felső karajából 3"'nyira távol egymástól kiér, és kél fémcsőben 
folytatódik, mely, a kdt lyukból 4"'nyira kiállva, legfelül 4"'nyira 
egymástól divergál, és melynek 3 ' " átmérőjű felső nyilasai, a kö
röskörül karimásán kihajló szélekre tett, egy-egy újjal bedughatok. 
Ha már most zárt száj mellett ezen két cső nyitva áll, az egész szó
zat azokon által megy ki, és egy tökéletes M hangot ad. Ha pedig 

*) A szélládát a szájjal követlenül összekötő fémcsövecskének, ha a gép
ben ezen K-képzö táblácska alkalmaztatik, természetesen az általa befödendő 
csavarnyílás mögött kell a főszózatlyukba, mintegy a száj garatjába, nyílnia. 
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az egyik eső nyilasa befedetik, akkor N hang hallatszik. A gép 
szerkezete a természettől itt annyiban eltér, a mennyiben ott az 
orr kívülről, az újhegyek által, itt pedig belülről, t. i. az ínyvitorla 
által záratik be, a mely különbség azonban a gyakorlatban észre 
nem vehető. Egyébiránt itt még megjegyzendő, hogy ezen két orr
cső teljességgel semmi egyébre nem szolgálhat, mint az M és Ar 

elöhozására, és hogy valamennyi többi — mind magán mind más
salhangzó — betűk előhozásánál zárva kell maradnia. A gépen 
való játszás ennélfogva az eddig tárgyalt betűk körében olykép 
fog történni, hogy a játszó jobb karának könyökvége a nagy fúvó 
felső deszkája közepe tájára támaszkodik, jobb keezének közép és 
mutató újhegye a két orrlyukat befedi, bal kezének tenyere pedig 
a kaucsuk tölcsér nyilasát tartja be. Ha ezen helyzetben a könyök
véggel megnyomja a fúvót — minthogy a szózat sehol sem talál 
kijárást - - minden még csendesen és némán marad. A bal kéznek 
a száj nyilason, a jobb mutató és középujnak a két orrlyukon való 
mozdulatai hozzák elő az eddig tárgyalt hangokat. 

R. Az elefántcsontlemez rezgésbe ejthető 1/a ' hosszú csúcsá
nak közép pontja fölibe 3" ' magasságban egy gombostű vastagságú 
merőlegesen függő fémhuzal vége lóg le. Ezen, 2" hosszú fémhu
zal közepe a szélláda födelébe, felső vége pedig egy, haránt a 
szélláda felett, 1" magasan, 1 %" hosszan elnyúló rézrudacska kö
zepébe fúrt lyukacskán megy könnyeden át. A huzal ezen felső 
végére forrasztott fémlemezke a huzalt nem engedi a lyukacskán 
átesni, hanem felfüggesztve tartja a rudacskában. E fémlemezke 
közelébe a rudacskára egy fadarabka van srófolva, melyből egy, 
1 '" magasan, vizszíntesen a fémlemezke felett elnyúló farudacska 
mered elő, mely a huzalt l" '-nél feljebb a fémrudacska fölébe 
kiemelkedni nem engedi. A fémrudacska hátulsó vége a szélláda 
födelére srófolt, 1" magas fémoszlopka felvégében lévő tengelytok
ban mozog, előlső vége pedig a •— mutató és közép ujjával az orr
lyukakat befedő — jobbkéz hüvelyke által 4"'nyira lenyomható. 
Midőn ez történik, a függő huzal alsó vége a nyugvó elefántcsont
lemezre leér, felső vége pedig annyira feltolatik, hogy lemezkéje 
a fémrudacska és farudacska közt közepett van. Ha már most a 
fúvó megnyomatván, a szózatrésbe szél tódul, az elefántcsontlemez 
rezgésbejön. Ez által az alsó végével az elefántcsont-lemezre leérő, 
felső végével pedig csak a fémrudacska és faléczecske közti 

• 
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l'"-nyi térben föl s alájárható huzal sebesen föl s alá perdíttetik 
és az ezáltal okozott pergő vagy dörmögő zörej, az emberi nyelv 
rezgő és a szájpadhoz ütődő hegyével költött zörejt, ha tökéletesen 
nem is utánozza, de meglehetősen megközelíti, és legalább azon 
sápagó Rt hozza létre, mely a lágy szájpad rezgése által idézte
tik elő. 

SCH. Ha a — mutató és közép ujját az orrlyukakon nyug
tató — jobbkéz hüvelyke, mely az iü-billentyű megnyomása végett 
hátra nyúlni kénytelen, e helyett oldalt nyúl, egy fémrudacska vé
gire akad, melynek megnyomása által az SCH képeztetik. E fém
rudacska innét 2 1 / 2" hosszan nyúlik hosszant a szélláda fölébe, 
mely felett közepe V2" magasan tengely tokban mozog, mig túlsó 
vége a szélláda födeléig leér. A rudacska ezen végéhez egy huzal 
van rögzítve, mely a szélláda födelébe fúrt lyukacskán által l"-nyira 
a szélládába leereszkedik, hol alsó vége egy — a s-zélládában ott 
álló — kis szélládácska csuklatben mozgó födelének elejéhez van 
erősítve. Ha a hüvelyk a fémrudacska végit lebillenti, e födélke a 
huzal által felemeltetik és a fúvóból a nagy szélládába nyomott 
szél betódul a kis szélláda üregébe. Ezen üregből a kis és nngy 
szélláda falán által egy körlyuk vezet kifelé, melybe kiviilről egy 
gyermeksíp szájdarabja van bedugva, miután ezen, 1" hosszú 
szájdarabnak 1" hosszú dugacsa elöl ^ " -ny i r a kihúzatott, hogy a 
dugacs feletti szűk csatornába befútt levegőáram ne ütközzék 
mindjárt, hanem csak 1/3" köz után, az azt ketté metsző élbe. Ez 
által hangja kevésbé sipoló és tökélete?en az SCH-se\ egyező lett. 
A síp hátulsó része, 1j%" távolban a légáramot ketté vágó él mö
gött, le van metszve és ezen hátsó nyílás bedugva. 

S. Az orrlyukakat befedő jobbkéz kis ujja az SCH billen
tyűhöz analóg billentyűt nyom le, miáltal a nagy szélládában 
túlfelől álló analóg kis szélládácska födelkéje felemeltetik. A szél
ládácska üregébe tóduló légáram azonban itt, a két falon át kive
zető csőn keresztül, egy lemetszett kúp vagy tölcsér alakú tokba 
tódulj melynek l ' /a" kör átmérőjű, 3 ' " vastag födelébe négyszög
ben A!" mértékű lyuk van vésve, melynek analóg három széle 
fölébe belül és kivül kártyapapir úgy van ráen\vezve, hogy belső 
és külső negyedik oldalszéle és a belső meg külső kártyapapir 
szabad széle közt */a'"-nyi rés marad. Az ezen a résen átsurranó 
légáram tökéletesen az S (SZ) sziszegő hangját adja. 
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J (=• ZS) Z. Az SCH és S előhozásakor a gép szája a bal te
nyérrel szorosan fedve tartatik. Ha kissé lazábban fedetik be, úgy 
hogy egy kis szózatzengés zümmöghet belé, az SCH helyett J, az 
S helyett pedig Z hallatik. 

F. Kempelen észrevette, hogy az R- SCH- és -S-billentyük-
től a szélláda födelének három lyukacskáján könnyeden átjáró há
rom huzal mellett sok levegő, és pedig a fúvó kissé erősebb meg-
nyomatásakor tökéletesen az i^-nek sajátságos susogó vagy forró zú
gással, tódul ki. Azért az F-et, az orr és száj csukva tartása mel
lett, egyszerűen a fúvón tett kissé erősebb nyomintás által szólal
tatta meg, az FQÍ előidéző külön intézkedést felesleges gyanánt 
mellőzve. 

V W. A V egészen ugy hozatik elő, mint az F, csak hogy a 
szájt fedő tenyér gyenge szellőztetése a szózatot hagyja hozzá 
zengeni. A W épen igy — csak kevesebb széllel és több szózat-
zengéssel — hozatik létre. 

CH ff. Ezek szintén külön intézkedés nélkül magoktól csiná-
lódtak a gépen. Ha a fúvó oly gyöngén nyomatik meg, hogy az 
elefántcsontlemez nem hozatik rezgésbe, mind a szózatrésen, mind 
ama — a szélládából a száj tövébe vezető — közlekedő csövecskén 
át, a szájürbe emberi lehelletet utánozó légáram megy, mely kissé 
erősebb nyomáskor a ClI-t, kissé gyengébb nyomáskor pedig a 
H-t adja. 

Es így már valamennyi betűnek a gépen való előhozatását 
láttuk. Megjegyzendő még ez. „Ha egy betűt meg akarunk szólal
tatni, a fú'ót a jobb könyökvéggel, mely folyvást rajta nyugszik, 
majd gyengébben, majd erősebben keli megnyomni. E fölváltva 
gyengülő s erősödő nyomásnak annyi ideig kell egy huzamban 
tartania, míg a szó, melyet kiejtünk, be van fejezve, különben a 
betűk és szótagok nem simulnak egymáshoz. A mint aztán a kö
nyököt egy kissé emeiintjük, a szózat elhallgat." 

Az egész apparátus a fúvó-csőtől kezdve a szájnyílásig játszás 
alatt nem látható, mert egy fölébe borított feneketlen láda által 
van elfedve. E ládának hátulsó falában van egy nyilas, mely a fúvó 
csövét és a játszónak, könyökével a fúvón nyugvó, ujjaival az orr
lyukakon és billentyűkön járó, jobb kezét ereszti át. A ládának a 
játszó felé fordított oldalfala balvégén egy másik nyilas van, melyen 
a szájnyíláson mozgadozó balkéz benyúlik. Mindkét nyilas posztó-
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val van befüggönyözve. A láda födele tafotából áll és benne nyolcz 
— elefántosontkarikákkal befoglalt — körlyuk van. Ezen, a be
szédre szükségtelen láda csak arra való, hogy a szózat ne szóród
jék annyira szét, hanem legyen kénytelen egy falon, t. i. a lyukas 
födelén át venni útját, és hogy — a tafota-födél még egy lyuktalan 
fafödél által befedetvén — az alája rejtett gépezettől a port 
tartsa távol. 

„Három hétnyi idő alatt a gépen való játszásban csodálatra
méltó ügyességet lehet elérni, különösen ha az ember a latin, fran
czia vagy olasz nyelvre adja magát, mert a német nyelv gyakori 
mássalhangzó-torlódásai, fúvó-hangjai és a szók végin álló néma-
betüi folytán sokkal nehezebb. Én minden franczia vagy olasz szót, 
melyet valaki élőmbe mond, azon nyomban utána mondom; egy kissé 
hosszú német szó ellenben mindig fáradságomba kerül és csak rit
kán sikerül egészen világosan. Egész szólamot csak keveset és rövi
det birok mondani, mert a fúvó nem elég nagy arra, hogy a hosszab
bakra megkivántató szélmennyiséget szolgáltathatná. Kiejthetem 
p. o. ezen franczia szólamokat: vous étes mon ami — je vous aime de 
tout mon coeur vagy ezen latinokat: Leopoldus Secundus — Roma-
norum imperátor — Semper Augustus és több efféléket. Egyébiránt 
meg vagyok győződve, hogy a gépet különös mesterség nélkül 
lehetne, zongora vagy orgona módjára, billentyűkkel úgy beren
dezni, hogy a rajta való játszás, a mostani módhoz képest, minden
kinek sokkal könnyebben fogna esni. De ez épen a tökéletesség 
felé közelítő új lépés, melyet azon olvasóimra kell bíznom, a kik 
netalán ezen ú j , még gyermekségében lévő találmánynak némi 
figyelmet szentelni, és azt gondolkodásuk és fáradozásuk által 
elébbre vinni fognak. Ha netalán valamikor magam érnék rá ezt 
gépemen létrehozni, ennek leirását is fogom aztán közzétenni." *) 

*) Ide illik még egy a szózatrés hangolására vonatkozó megjegyzés, me
lyet a szózatcső tárgyalásánál, félbeszakítás kerülése végett, elhagytunk. 

„Sokszor gondolkodtam a on, vájjon nem lehetne-e egy igen pontosan 
készített műszer segélyével oda jutni, hogy az elefántcsontlemez rezgésbe jövő 
részének hosszabbítása és rövidítése, következőleg a tónus ereszkedése és emel
kedése, önkény szerint volna eszközölhető, és az által, ha nem is az éneklés némi 
neme, legalább a szózatnak a beszélés alatt való változódása volna elérhető, 
a mi gépemnek, mely jelenleg mindent egy tónusban mondogat, csak az igaz 
kellemetességet adná meg. Sőt meg is kisértettem, a hangoló huzalt a beszélés 
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Miután a beszélő gépet, azon állapota szerint, melybe Kem-
pelen azt müve kiadásakor vitte volt, leírtuk volna, tekintsük 
már most ezen első beszélő gép föUaláltatásának rendkívül érdekes 
és tanúságos történetét, a mint azt Kempelen, müve ötödik szaka
szának elején, a beszélő gép leírása előtt, maga elbeszéli, melyet mi 
azonban olvasóinkkal a kész beszélő géppel való megismerkedésük 
után tartottuk czélszerübbnek közölni. 

„Egy beszélő gépet feltalálni s azt egy átgondolt terv szerint 
kivinni akarni — így kezdi Kempelen könyve ötödik szakaszát — 
bizonyára a legvakmerőbb gondolatok egyike lett volna, melyek 
ember lelkében valaha keletkeztek. Mielőtt beszélő gépem leírásá
hoz járulok, olvasóim előtt azon őszinte vallomást kell tennem, 
hogy eleinte eszem ágában sem volt egy ilyen gépet készíteni. 
Mikor elkezdtem kísérleteket tenni, legfeljebb egynehány magán
hangzót, az emberi szózat egynehány hangját utánozni volt szán
dékom ; a mássalhangzókra, melyek szerfelett nehezeknek látszot
tak, még gondolni sem mertem, és azokat épen a magánhangzókkal 
összekötni, tökéletes lehetetlennek tartottara, sőt a legfontosabb 
hangokkal és betűkkel egyenként már évek óta készen voltam, 
mielőtt a lehetőséget, azokat valaha egymással összefűzhetni és 
ezáltal szótagokat és szavakat előhozhatni, csak távolról is átláttam 
volna. A következőkből ki fog tűnni, miként csak lassanként, még 
pedig igen későn jöttein azon gondolatra: Lehetséges egy mindent 
beszélő gépet készíteni. 

Minden találmánynak, minden gépnél', különösen ilyen össze
tett neműnek, fokonkénti előremenetel e van, mely kiváltképen 
állati műszerek utánzásánál csak lassú lépéseket enged. Minthogy 
nekem úgy látszik, hogy az én gépem fokonkénti előmenetele né
mely olvasó részére némi érdekességgel bírhat, azért itt annak 

alatt ide s tova tologatni, és ezáltal a szózatnak feltűnő változását hoztam létr9 ; 
de minthogy a tologatásnál nem találtam el mindig a kellő helyet, ritkán sikerült 
nekem az a tónus, melyet épen el akartam érni. Mindamellett ezt itt tudtul adom 
és másokra hizom az e nyomon való tovább haladást. Minthogy az elefántcsont-
lemez sohasem oly egyenlő' vastagra vakarható, hogy itt vagy ott kissé vastagabb 
vagy vékonyabb ne maradna, annyi bizonyosnak látszik, hogy ilyen műszer nem 
volna bizonyos kiszámított fokok szerint ide-oda tologatható, hanem hogy ezen 
fokokat mechanikus keresgélés útján kellene kinyomozni. Az olvasó látja, hogy 
még tágas mezőt hagyok neki mívelésre. K. 
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elbeszélését, vagy úgyszólván ezen találmánynak rövid történetét 
akarom előrebocsátani. 

E g y b e s z é l ő g é p t a l á l m á n y á n a k t ö r t é n e t e . 

Micsoda indok hozott tulajdonképen a gondolatra, az emberi 
beszédet utánozni, egészen határozottan többé meg nem mondha
tom. Már csak annyira emlékezem vissza, hogy ugyanazon időben, 
mikor sakkjátékosomon dolgoztam, t. i. 1769. évben, már elkezd
tem különbféle zenemüszereket azon czélból vizsgálni, hogy azt 
találjam ki közülök, mely az emberi szózatot leginkább megközelíti. 
Semmit, a mi csak tónust és hangot ad, magát a trombitát, vadász
kürtöt, sőt a dorombot sem hagytam megfigyeletlenül, éf? ámbár 
úgy látszhatnék, hogy a felhozott dolgoknál a beszéd tekintetéből 
nem igen van mit keresnünk, mégis idő folytában fontos felvilágo
sításokat köszönhettem azoknak a beszédnél előforduló több mel
lékkörülményeket illetőleg. 

Mint mindenki előtt, tudva volt előttem is, hogy a hautbois, 
klarinett, fagot stb. szájdarabjai az emberi szózatot leginkább köze
lítik meg, minthogy működésükben az emberi szózatréshez hason
lítanak némileg. Épen úgy azt is tudtam, hogy már hosszú idő óta, 
különösen Francziaországban, az úgynevezett emberi szózat (vox 
humana), mely épen efféle nagyobb és kisebb klarinett-szájdara
bokból áll, orgonákban alkalmaztatott; de minthogy ezek az em
beri szózatot csak igen tökéletlenül utánozzák, és a mellett meg-
siketítő zengést okoznak, azokat czélzatomra nem találtam alkal
masaknak. Miután így már valamennyi ismert hangszereket rendre 
megvizsgáltam volna, utóvégre egy olyanra akadtam, mely óhajtá
somnak meglehetősen megfelelt, egy hangszerre, melyet az ember 
városban ritkán pillant meg és melyet nekem egy falura tett kéj
utazás véletlenül visszahozott emlékezetembe. Én efféle hangszere
ket már gyakran hallottam volt és kísérleteimnél nem kellett volna 
rólok megfeledkeznem, de — nem tudom, hogyan történhetett — 
már nem is gondoltam rajok. Elég hozzá, egy falusi séta engem 
társaságommal véletlenül egy falusi korcsma felé vezetett, mely 
előtt egynehány paraszt tánczolva vígadott. Midőn közelebb jöt
tünk, épen szünet volt, mely alatt a muzsikus hangszerét hangolta. 
Még némi távolságban valamit hallottam, a mit nem bírtam bizto
san kivenni. Ügy rémlett, mintha gyermeket hallanék énekelni, 
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a mely mindig ugyanazon két-három tónussal váltakozott és többé 
sehogy sem tudott kiigazodni. Midőn végre megérkeztünk, mivolt ? 
— egy duda. Rendkívül megőrültem, midőn azt, a mit épen oly 
nagy hévvel kerestem, itt oly váratlanul megtaláltam, t. i. ama 
tónust, mely fülem szerint, mindenek közt, melyeket eddigelé meg
próbáltam volt, az emberi szózatot legjobban utánozta. Megvallom, 
hogy soha életemben semmiféle zene oly nagy gyönyört nem szer
zett, mint a megvetett dudának ezen siralmas bőgése. Már most 
megvan, gondoltam, kezem közé kerítettem mindjárt a dudát, és 
magam próbáltam belőle egynehány tónust előhozni a mélyhangú 
síp (Basspfeife) veledörmögtetése nélkül. Midőn ez nekem sikerült, 
az embertől a dudát azonnal meg akartam venni, kivánjon bár 
érette, a mit akar. De bármit is ígértem neki, ő a dudát nekem 
nem akarta átengedni. Azt az ellenvetést tette, hogy azzal élelmét 
keresi, és nem tudna magának egyhamar egy másikat keríteni; de 
mondta, hogy a legközelebbi vásárkor hozzám akarja azt az embert 
küldeni, a ki az övét csinálta. A ki találmányokat akar csinálni, 
annak nincs mindig oly hideg vére, hogy hetekig és hónapokig 
várakozhatna. Tovább is ostromoltam őt, de minden, a mire embe
remet ajándék és szép szó által rábírhattam, az volt, hogy nekem 
egy kicsiny, nádból csinált barczagó sípocskát (Schnarrpfeif-
chen) engedett át, mely a csőbe, melyen a dudás játszik, beleduga-
tik, és a mely nála épen még tartalékban megvolt. 

E hódítással már visszasiettem a városba és még ugyanaz 
nap este kezdtem meg vele kísérleteimet. A konyhából közönséges 
bőrfúvót fogtam elő, annak vascsövébe szorosan beledugtam a 
sípocskát és ezt a fúvó összenyomása által megríkoltattam; aztán 
a vascsövet a sípocskával együtt egy harántsípba, melyből előbb 
a dugacsot kivettem volt, dugtam be szorosan, hogy semmi levegő 
oldalt nem mehetett. 

Már most egyik kezemmel a síp három felső lyukát befedtem, 
a fúvóval belefúttam a sípba, és a mint az ujjakat fokonként föl
emeltem, kaptam ugyan magasabb vagy mélyebb tónusokat, ámde 
nem különböző magánhangzókat. Átláttam, hogy ezen az utón 
nem fogok messze előrehaladni, és azon gondolatra jöttem, hogy 
egy tágas csődarabot, a mely csak némikép egy nyilt szájt ábrá
zol, illesztek fúvómhoz, és minthogy épen egy hautbois vo't kezem
nél, annak fogtam alsó tölcaéralakú darabját és azt tettem a leöl-
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dott harántsíp helyébe, a sípocskát tartalmazó fúvócsőre. A mint 
aztán a fatölcsért a bal kézzel majd egészen, majd félig vagy más 
rész szerint befedtem, a jobb kézzel pedig a fúvót megnyomtam, 
mindjárt különböző magánhangzók hallatták magokat, a szerint a 
mint a bal kezet nagyobb vagy kisebb mértékben kinyitottam. 
De ez csak akkor következett be, ha különbféle kéz- és ujjmozdu
latokat sebesen csináltam egymásután. Ha ellenben a kéz ugyan
azon helyzete mellett, akármelyik is volt legyen ez, hosszabban 
állapodtam meg, úgy látszott nekem, mintha mindig csak egy A-t 
hallanék. Ebből csakhamar azt a következtetést húztam, hogy a 
beszédhangok csak a viszony által, melyben egymáshoz állanak, 
lesznek felismerhetőkké, megkülönböztethetőkké, és hogy teljes 
világosságukat csak egész szavak és szólamok összeköttetésében 
nyerik 1). Legalább már azt vettem észre, hogy gépemben meg
vannak, és hogy most csak azon fordul meg a dolog; hogy azokat 
egyenként csípjem meg, azaz, hogy kezemet határozott fokok sze
rint nyitogassam. 

Hogy gépem, bármilyen nyomorult volt is az még, már kü
lönbféle magánhangzóhat és egynéhány mássalhangzókat is, vilá
gosan, de még csak önkényem szerint és tetszés szerinti rendben 
nem ejtett, arról meggyőződtem, midőn másnap reggel, a mikor 
késérleteimet folytattam, feleségem és gyermekeim a harmadik 
szobából elészaladtak, és kiváncsian kérdeztek, hogy mi történik 
nálam, mert úgy rémlett nekik, mintha egy szózatot fenhangon és 
buzgón imádkozni hallanának, anélkül hogy megülönböztethetnék, 
miféle nyelven. 

És ez volt az első alapkő, a melyre ennek utánna egész épü
letemet építettem fel, és a melyre idővel talán az emberi beszéd 
teljes rendszere fog építtetni, ha mint már másutt mondtam, ügyes 
megfigyelők iparkodni fognak, eddigi találmányaimat tovább nyo
mozni és azokat hozzáadásaik által tök életesbíteni. 

*) így van az a zenebeli tónusokkal is. Ha egy zongora egy egész tónus
sal mélyebben Tan hangolva mint közönségesen, és ha azon csak egy tónust zen
dítek meg, nem fogjuk megismerni, hogy ezen tónus p. o. d akar lenni, azt 
fogjuk hinni, hogy az talán e vagy c ; de ha csak egy rövid futályt csinálok a 
hangszeren, ama tónust mindjárt meg fogjuk ismerni az összeköttetésből és a 
viszonyból, melybe más tónusokhoz áll. K, 



464 LINDNEB ERNŐ. 

Hogy tehát kísérleteimben előbbre haladhassak, mindenek 
előtt szükséges volt, hogy azt a mit utánozni akartam, elébb töké
letesen ismerjem. A beszédet forma szerint tanulmányoznom kel
lett, és kísérleteim mellett mindig a természet tanácsát is kikérni. 
Azért az én beszélő gépem és az én elméletem a beszédről, mind
untalan lépést tartva egymással haladtak előre, és szolgált az 
egyik a másiknak útbaigazítóul. Az első fok-következtetések, me
lyekre észrevételeim vezettek, ezek voltak: Az emberi beszéd 
semmi másban nem állhat, mint — miként valamennyi zeneszerek
nél vagy is inkább mindenné^ a mi hsllható — a levegő rezdülé
sében. Nyilván való, hogy a beszélésnél a tüdő 1 :vegőt magába húz 
és ismét magából kitaszít, nyilván való az is, hogy a levegő a szó-
zathártyácska vagy a szózatrés által, miként egy nádsípocska által, 
megrezdíttetik és megzendíttetik, nyilván való végre az, hogy a 
száj vagy a nyelv mindegyik hangnál mozdul és változik, követ
kezőleg a zengő levegőnek az ö kimenetelénél különböző akadá
lyokat útjába gördít, azaz, majd nagyobb majd kisebb, és a mellett 
különbözőleg is alakított, nyilasokat állat elő. Ezt mindent együvé 
foglalva, a beszéd vagy az articulátió semmi egyéb mint: különb

féle nyílásokon keresztül menő szózat. Ezen tétel kísérletek és felfede
zések által napról napra inkább s inkább igaznak bizonyult és ná
lam utóvégre mathomatikai bizonyosságig növekedett meg. 

Egy beszélő gépre tehát, úgy okoskodtam, nem szükségel
tetik semmi egyéb, mint egy tüdő, egy szózatrés és egy száj. 
A tüdő fúvómban volt meg, a szózatrés nádsipocskámban, és a száj 
tölcsér-alakú hautbois-darabomban. A fúvót és a nádsípocskát ille
tőleg hallásom győzött meg arról, hogy ők már valóban egészen 
azt teljesítik, a mit a tüdő és a szózatrés a beszédnél, és így egy 
beszéllő gépre már semmi egyéb sem látszott megkivántatni, mint 
még egy olyan üregnek hozzácsatolása, a mely a szájhoz az én 
tölcséremnél jobban hasonlítana és a melyben különbféle határozott 
és csappantyúkkal ellátott nyílások alkalmaztatnának. Mihelyt ez 
meg volna találva, az egész beszédnek sem lehetne többé távol 
lennie. Sőt egészen durva kísérleteim által, melyek, ámbár még 
zavartan, már egynehány magánhangzót szólaltattak meg, arról is 
voltam meggyőződve magamban, hogy egy ilyen a szájhoz hasonló 
üreg lehetséges, hogy ennélfogva összes igyekezetemet csak erre 
kelljen szorítanom. Nem tudtam, milyen messze állottam még ezen 
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találmánytól. A türelem, melylyel kisérieteimet folytattam, teljes
séggel leírhatatlan, és még ma sem foghatom meg, miként voltam 
képes egész hónapok hosszant munkámhoz látni, anélkül hogy egy 
lépést is tettem volna előbbre. De a bizonyosság, melyben voltam, 
hogy a beszédnek utánozhatónak lenni k e l l , megerősített ezen kitar
tóságomban, és minthogy nekem munkám közben néha a véletlen 
is hozott fölfedezéseket, erre is tartottam némi számot. 

így csak csupa véletlen volt, hogy, midőn nyomorult kony-
hafuvóm helyett formaszerinti orgonafuvót megrendelni, egy or
gona-műveshez mentem, őt épen egy kis művel, mit emberszózatnak 
neveznek, találtam elfoglalva. Ezen hangszer az ő tónusaival az em
beri szózatot és az éneklést akarta utánozni, de még nem volt bil
lentyűkkel ellátva, következőleg még nem lehetett rajta játszani, 
de az ujakkal lehetett egyik csapantyút a másik után lehúzni és, a fú
vót megnyomva, a tónusokat egyenként hallatni. A középsők meg
lehetősen jók, de a magosak és mélyek felette kiáltók vol'ak s va
lami trombitaszerű volt bennök. Ez mindjárt nekem való dolog volt 
és azt gondoltam, hogy a sípoktól vagyis inkább száj darabjaiktól 
majd elveszem az érdes szózatot, a mint ennek utánna meg is tör
tént. Szóval, mindjárt megvettem és lakásomra vitettem a még el 
nem készült gépet. Állott ez egy négy-redőjü fúvóból légszívóval 
és szélládával, melybe orgonasípok helyett 13 fából készült éa 
elefántcsont nyelvekkel ellátott szájdarabok, egyik mindig vala
mivel nagyobb mint a másik, vízszintesen voltak beillesztve. 

Már most úgy okoskodtam : lehetetlen, hogy 13 tónusok közt 
5 magánhangzót ne találjak már teljesen készen; mert akkor még 
azon balhiedelemben voltam, hogy a mélység vagy a magasság a 
magánhangzóra sokat tesz, sőt talán többek közt fő megkülönböz
tető jegyet képez, mert p. o. az /nekem tónusa szerint is sokkal 
magasabbnak látszott lenni az 0-nál vagy az í7-nál. Azonban nagy 
szomorúságomra a dolog egészen másként állott. Mindegyik síp, 
akár nagy akár kicsi, melyet csak megszóllaltattam, mindig egy 
A-t adott, csak hogy ez, a síp nagyságának arányához képest, majd 
magasabb majd mélyebb zenei tónuson szólott, azonban örökké 
A maradt. 

Még is elcsüggedetlenül folytattam kísérleteimet, mikép le
hessen ezen konokul kitartó örökkévaló A-t más magánhangzóvá 
hajlítani. De ez nekem igen sokáig nem akart sikerülni. Az ugyan 
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csakhamar szemembe tűnt, hogy, mert mindenik síp nyilt szájt 
ábrázol és az A magánhangzó épen egészen nyilt szájjal ejtetik ki, 
a hangszer sem szólaltathat semmi mást meg ; azonkívül már a fen
tebbi kísérletekből is tudtam, hogy a sípokat részszerint be kell fed
ni. Ennélfogva majd a tenyeremet, majd egyéb tárgyakat, desz-
kácskákat, kártyákat stb. tartottam különböző távolságokban és 
alakokban a sipok elébe, és nyílásaikat majd többé majd kevésbé 
becsuktam. Hiába, az A mindig világosan ott volt. Fiileimnek lega
lább igy tűnt fel, valószínűleg a már feljebb említett okból, hogy 
egy hangot mindig csak önmagában és nem másokkal való össze
köttetésben hallattam. Ez reményemet sok holnapokra egészen le
verte. Utóvégre ezen összeköttetés elérése végett gépemre billentyű
ket csináltattam, hogy ujjaimmal, mint zongorán, a tónusokat sebe
sen egymásután szólaltathassam meg. A fúvót lábítóra igazitottam, 
hogy pedig a különbözöleg hangolt sipok magassága és mélysége 
ne vezethessen tévútra, a középső sipok közül négyet vagy ötöt 
lehetőleg egy tónusra igyekeztem hangolni. Már most nem volt 
egyéb hátra, mint a sípoknak külömbféle nyílásokat adni, mint
hogy jobb kezemnek a billentyűk lenyomásával kellett elfoglalva 
lennie, balkezem pedig nem volt képes oly sebesen az egyik siptól 
a másikhoz átugorni és a kellő nyílást eltalálni. A legegyszerűbb 
volt, mindenik sip szájára egy-egy vékony deszkácskát ráeny
vezni és e deszkácskába aztán, kellék szerint, kisebb vagy nagyobb 
nyílást metszeni. Azonban ez távolról sem volt elegendő. Észreve
hető különbséget találtam ugyan már az A és egyéb magánhang
zók közt, de a nyílást egyiknél sem találtam oly pontosan el, hogy 
egy határozott O-t vagy U-t hoztam volna ki, hanem csak egy a 
kettő közt tétovázó hangot. 

Hogy tehát a nyílásokat tetszés szerint mindjárt tágíthassam, 
a sípok szájaira toló-deszkácskákat csináltam. De ez megint nem 
akart a czélnak megfelelni, minthogy mind a sípszáj-tölcsérnek 
belső idoma, mind pedig a tolódeszkával csinált nyílás négyszögű 
volt. Még jobban volt szükséges az emberi szájt utánozni, hogy 
a szózat boltidomu síkhoz, mint szájpadhoz, ütődjék. Esztergályoz-
tattam azért hosszúdad gömbölyű fa-szelenczéket s azokat hosszá
ban átmetszettem; igy kétkét állkapczát ábrázoltak. Az alsó darab 
hátsó végét a felső darab hátsó végéhez bőrcsuklattal erősítettem, 
úgy hogy elülső vége fel s alá volt mozgatható, és hogy aztán a nyi-
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lást tüstént tágíthassam vagy szűkíthessem, az alsó állkapcza 
fenekére egy húrt rögzítettem, melyet a felső állkapcza tetejébe 
fúrt szűk lyukon szorosan áteresztettem, és ezzel fölhúztam az alsó 
állkapczát, a mely azon a ponton, a melyig felhuzatott, meg is ál
lott, minthogy a húr a szűk lyukba berekedt és némi erővel volt 
c^ak áthúzható. Ezáltal kívánságom már meglehetősen el volt érve, 
mert csak hamar megtaláltam az A 0 U magánhangzókat, meg 
egy nem világos E-t is. De egy J-nek vagy Z?-nek legparányibb 
nyomát sem voltam képes felfedezni, bármily tágasán vagy szűken 
is nyitottam ki fa-számat. 

Azonban meg kellett e három magánhangzóval elégednem, 
és már most mindjárt elkezdtem mássalhangzókra gondolni, hogy 
már valahára egyik vagy másik szótagot kiszorítsak. P , M és L 
voltak az elsők, melyek nekem sikerültek, de — csaknem szégyen
lem kimondani — egy egész esztendőnél tovább tartott, mig eze
ket megcsíptem. Miként, és micsoda kísérletek által jutottam utol
jára hozzájok, ismétlések kerülése okáért itt nem akarom elbo-
szélleni, miután úgy is másutt körülményesen előadom, mikép 
jött mindegyik betű létre, és miként hozom azt most gépemen elő. 

Már most tehát három magánhangzóm volt: A 0 U és ugyan
annyi mássalhangzóm: L M P. Ezekből már sok szótagot és egy
nehány szót is lehetett összerakni. P . o. Mama, Papa, Mappa, 
aula, láma, mola, poma, mulo stb. Mindegyik betűnek volt a maga 
billentyűje vagy clavisa; a mint ez lenyomatott, amaz megszó
lalt. Ámde mi tőrtént, midőn több betűt egy szótagba vagy egy 
egész szóba akartam összekötni ? Két igen boszantó dolog. Először 
kellett, hogy az első betű már megszűnt legyen,szóllani, midőn a 
másik volt megszólalandó. Ebből a kettő közt mindig egy — igen 
kicsiny ugyan, de a fülnek még is feltűnő — időköz vagy szünet 
eredett. Ha ezen szünetet elég sokáig ki nem tartottam, a két hang 
mindjárt egymásba folyt és együtt szóllott, ha pedig a szünetet ki 
akartam tartani, a két hang kelletinél távolabb elszakadt egymás
tól. Ha p. o. & Papa szót akartam ejteni, ez igy hangzott: P-a-p-a. 
Másodszor: Ha a betű csappantyúja a szélládában kinyílt, a levegő 
egyszerre kelletinél erősebben lövelt a szózatcsőbe és a hang kez
detét bizonyos hozzáadással toldotta meg, a melyet le nem irhatok, 
de a mely némileg gyenge ÜT hoz hasonlított. P. o. az aula szó kö
rülbelül úgy hangzott mint: ka-ku~kl-ka. A P-nek továbbá mindig 
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egy széllöket vagy aspiratio lopódzott nyomába. A Papa szóban 
p. o. a P igy hangzott: Ph-a-'ph-a. Minden fáradsággal, minden 
változtatással egy lépéssel sem mentem előbbre. 

Most átlátni kezdtem, hogy az egyes betűket fel lehet ugyan 
találni, de hogy azon módszerint, mely szerint hozzá fogtam, soha 
sem lehet őket szótagokká egyesíteni, és hogy teljességgel a ter
mészetet kell követnem, melynek csak egy szózatrése és csak egy 
szája van, a melyen valamennyi hangok kimennek é3 egymással 
épen csak ez oknál fogva együvé simulnak. Csaknem két évi 
munkát kellett tehát teljességgel eldobni és az egészet elől kezdeni. 
De nem sajnáltam sem a fáradságot sem a költséget, mert azért 
gazdagon hittem magamat azon hat betű által megjutalmazva, 
melyeket magamnak az által megszereztem volt, és melyek nekem 
ennekutánna, újonnan kezdett sötét ösvényemen, sok világosságot 
adtak. De ezzel a baj nem ért véget; még ezután is igen sok lön 
fáradsággal készítve és ismét elvetve. Azzal azonban az olvasót 
nem akarom tovább feltartóztatni, hanem csak azt akarom bemu
tatni, a mi jól ütött ki és még most is tartozik gépem egészéhez. 
Ha minden roszul elsültet oly részletesen akartam volna leirni, 
mint a fentebbit, akkor ezen müvet könnyen egy kötettel szaporít
hattam volna meg, a mi akaratom — és bizonyosan az olvasónak is 
akaratja — ellen lett volna. Elég ha itt ennyit mondok, hogy én, 
mindent össze véve, körülbelül annyi gépkészüléket vetettem el, a 
mennyit egy erős lóval alig lehetne elvitetni." 

Ezen tanusággalteljes történeti előadás után következik Kem-
pelen könyvében a gép leirása, melyet mi megrövidítve fentebb 
adtunk és mely Kempelen könyvének végszakaszát teszi. De ne
künk itt még egy fontos megjegyzést kell közölnünk, mely Kem
pelen könyvében a magánhangzókról szóló szak közepébe van be
szúrva, de nekünk inkább az épen közlött történeti előadás sarkába 
látszott teendőnek, mind ezzel rokon tartalmáért, mind azért, hfgy 
fent (387. lapon), a 9. sz. végkikezdése előtt beszúrva, a magánhang
zók leirásának összefüggő folyamát szükség nélkül félbeszakította 
volna. A szóban levő megjegyzés a következő. 

„Még egy kis megjegyzést kell a magánhangzóknál hozzá
tennem, mely talán további gondolkodásra adhatna alkalmat. Nekem 
úgy látszik, hogy, ha különböző magánhangzókat ugyanazon tónus
ban ejtek is ki, mégis van azokon olyan valami, a mi fülemet 
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csalja, s velem elhiteti, mintha azokban melódia fekünnék, a mely 
azonban, a mint igen jól tudom, semmi más által nem hozathatik 
elő, mint a tónusoknak magasabbakká és mélyebbekké változtatása 
által. Ha azoknak egy sorát, egy bizonyos — nyelvcsatorna-mérté
kemtől vett — arányban, a kótapapir azonegy vonalára teszem, p. o. 

*/4 tactusban : aaa\eee\aia\eao\aaa\eee\a ia ia\ e stb. 
és mindnyájukat egy és ugyanazon magasságban vagy mélységben 
kiejtem, mégis nekem mindig az éneklésnek némi nemét látszanak 
kitenni, elöállitani, vagy legalább akaratom ellenére arra indíttatom, 
hogy a mérték szerint nagyobb nyüással bíró betűket mélyebben, és 
a kisebb nyilassal bírókat magosabban hangoztassam. De miután 
ezen megjegyzés inkább a zenészeire mint a nyelvre tartozik, annak 
helyességét itt nem akarom oly nagyon pontosan megvizsgálni, 
hanem ezt azokra bízom, a kiknek a zenében gyakorlottabb fülök 
jobban dönthet, ítélhet. Azok kedvéért, kik ezt után-kisérleni akar
nák, csak még azt kell megjegyeznem, hogy mindegyik magán
hangzót lökni kell (stossen), azaz egy kis időközzel vagy szünettel 
kiejteni, és a tartam tekintetében a zenei mértéket (tactust) meg
tartani. 

25. Krahenstein tanár úr nemcsak hogy a magánhangzók 
létrejöttét és azoknak utánzását illető feladatot egy elmés, a péter
vári császári tudományos akadémia által koszorúzott értekezésben 
megoldotta, hanem néminemű orgonát is talált fel s készített el, a 
mely az emberi szózatot utánozza, és mindegyik magánhangzó 
hangját magából kiadja '). 

Az 1780-ik évren ; midőn ezen munka megjelent, az én be
szélő gépemen már valamennyi magánhangzót — az egy / hijján — 
bírtam megszólaltatni, és eleinte kedvem volt ezen orgonának egy 
utánzatát szerezni meg magamnak Pétervárról, csak azon szándék
ból, hogy általa az 1 magánhangzóra vezéreltessem. Midőn azonban 
meggondoltam, hogy ezen gépben a leirás szerint mindegyik vocá-
lisnak külön kúpalakú csővel kell bírnia, és miután engem a tapasz-

!) Ezen értekezés ily czím alatt jelent meg nyomtatásban : „Christiani 
Theophili Kratzensteinii Tentamen resolvendi Probléma ab Academia scient. 
Imp. Petropolitana ad annnm 1780. publice propositum et in publico Academiae 
conventu die 19. Septembris Praemio coronatum." Rövid kivonata találtatik az 
jjActa Acad. Petropolitanae pro Anno 17iQu-ban, K. 
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talás már megtanított volt, hogy egész, több betűkből összetett 
szók kihozása végett a szózatnak nem szabad több, hanem mindig 
csak ugyanazon egy csőből kell kijönnie, attól féltem, hogy egy 
ilyen — külön egy csőből álló — Z-nek az én czélomra nem fog
nám sok hasznát vehetni, és hogy magamnak csak szükségtelen 
költséget fognék csinálni; azonkívül a következő évben épen egy 
tudós jött Pétervárról ide, a ki a Kratzensteinféle orgonát hallotta 
volt, és a kivel az én beszédgépemet is hallgattattam meg; ez engem 
arról biztosított, hogy a Kratzensteinféle vocálisok semmivel sem 
jobbak és hallhatóbbak (vernehmUcher) az enyéimnél, és így elál-
lottam akkor a szándékomtól. Nem sokára ezután az én gépe
men az I-t is megtaláltam. Azonban meg kell vallanom, hogy a 
Kratzensteinféle hangszert hallani és látni rám nézve mégis mindig 
rendkívül érdekes volna." 

Ezennel megfeleltünk volna Kempelen hazánkfiáról szóló ezen 
eltíő közleményünk főfeladatának: Kempelen klaesikus könyvét az 
emberi beszéd mechanismusáról és az ezt utánozó beszélő gépről 
lényeges tartalma szerint olvasóink szeme elé vezetni. Már most 
ezen közleményünknek még egy feladata van hátra, t. i. szólani a 
beszélő automátokról, melyek a Kempelen-é előtt és utána — és, 
tegyük hozzá, vele szintén egyidejűleg — tűntek fel. 

Egy-egy új eszme ritkán szokott csak egy ember agyában 
villanni fel egy azon időben. így történt ez az emberi beszéd ar-
ticulatióinak mechanikus eszközökkel való utánzásának eszméjé
vel is. Midőn Kempelen Bécsben, vagy 1alán helyesebben Posony-
ban — már sakkjátékosa szerkesztésének időtája — tehát 1769 
— olta — fáradozott volna ez eszme valósításával, sőt az 1 híján 
már valamennyi vocálist, és a vocálifoknál könnyebb consonánso-
kat már mind tudta előhozni beszélő gépén — melynek elkészü
lése a róla megemlékező physikusok és életirók által egyhangúlag 
1778-ra tétetik : az erre következő 1779-ik évben a sz.-pétervári csá
szári tudományos akadémia az ö évenként kitűzni szokott jutalmát 
a következő 1780-ik évre a következő két kérdésbe foglalt feladat 
megoldására tűzte k i : 

1. Miben áll az egymástól oly kitünőleg különböző A E 
I O U vocálisok természete és charactere ? — 

2. Lehetséges-e a vox humana név alatt ismeretes orgona
síprendszerhez hasonló hangszereket készíteni, melyek az A E 
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I 0 U vocálisok hangjait kifejeznék ? — Ezen két kérdést a kitű
zött határidőre — 1780. Septenberre — megoldotta és a jutalmat 
elnyerte Kratzenstein K. Th. tanár. Kempelenünk — ki talán a 
jutalom tételről nem is volt értesülve , és beszélőgépén az Z-t úgysem 
tudta még kisütni — nem pályázott. Kratzenstein kísérletei egyéb
iránt — a jutalomtétel határai közt maradva — az említett öt 
vocálisnak elöhozására szorítkoztak, A voeálisokat új és elmés 
szerkezetű, t. i. az általa ekkor feltalált, szabadon átcsapó nyelv
vel biró, nyelvsípok által hozta elő , melyeket különbféle más csö
vekhez illesztett. Ez utóbbiak részszerint igen csodálatos és bo
nyolódott alakúak voltak, minek egyéb oka és alapja azonban nem 
hozatik fel, mint az, hogy ezen alakok tapasztalás szerint az emlí
tett hangok létrehozására a legalkalmatosabbak. Ennél fogva tehát 
Kratzenstein is csak a feladat második praktikus részének — de 
nem egyszersmind első és fontosabb theoretikus részének is — meg
oldásáig jutott, és e praktikus megoldásban sem multa Kempelent 
felül, mert vocálisaia Kempelenéinél „semmivel sem voltak jobbak, 
határozottabbak, világosabbak." 

De nem egyedül Pétervárott talált Kempelennel egyidejűleg 
az emberi nyelv-hangok mechanikus utánzásának eszméje ápolót, 
hanem Parisban is, és pedig olyat, a ki nem a magánhangzókra szo
rítkozott. Itt t. i. Abbé Mical, híres franczia mechanikus, két colos-
salis érezfojet szerkesztett, melyek állítólag nem csak egyes sza
vakat, hanem egész phrasisokat ejtettek ki. Abbé Mical, lángelmé
jének ezen remekeit, 1783-ik évi júliusban — ugyanazon évben, 
melyben Keurpelen is az ő beszélő gépével Parisban volt — az 
ottani tudományos akadémia elé terjesztette. Valamivel későb
ben azokat, a mint beszélik, darabokra törte, a feletti bosszúságá
ban, hogy nem kapta meg a jutalmat, melyet, a Párisi akadémia 
ajánlása folytán, a franczia kormánytól kapni remélt. Nem sokára 
ezután, 1786-ban, meg is halt, anélkül hogy beszélő fejeinek bol-
szerkezetéröl legkisebb tudósítást is hagyott volna feljegyezve. 
Említett automatáinak érdemeiről tehát csak azon írók tudósításai 
után Ítélhetünk, a kik azokat látták, illetőleg hallották. Azon le
írás szerint, melyet rólok Ricáról (Discours sur 1' universalité de la 

- langue francaise) ad, úgy látszik, hogy Mical ezen érezfejek egyi
kénél egy csapat billentyűket alkalmazott, melyek egy hengerre rög
zített czövekek által mozdíttattak meg, úgy hogy rajta a szólamok-



472 LINDNEH ERNŐ. 

nak bizonyos száma olyképen hozitott elő, mint valamely dallam 
játszatik el a sípládán. Az egyes szavak közti szünetek és az 
accentuatio, Rivarol állítása szerint, szabatosan fejeztettek ki. A 
másik fej a zongoráéhoz hasonló billentyűzettel volt fölszerelve, 
melynek billentyűi a fianczia nyelv különbféle hangjainak e's 
tónusainak feleltek meg és — egy a feltalálónak sajátságos, inge-
niosus methodus szerint — csekély számra voltak reducálva. „Egy 
kis gyakorlattal és ügyességgel", mond Rivarol^ „akárki az ujjai
val csak úgy beszélhet mint a nyelvével, és az érezfejek beszédé
nek azt a gördülékenységet, azokat a nyugpontokat, szóval mind 
azon jellemvonásokat adhatja meg, melyekkel oly beszéd, a mely 
ninc3 közvetlenül ihletve a kedély-indulatok által, csak birhat. 
Idegenek a Henriade-t vagy a Telemachust vehetik elő és azt, 
eleitől végig, ekzavaltathatják, a kérdéses könyveket a hangsze
ren magok eleibe állítva, mik ép egy opera kóta-könyvét szoktunk 
a zongorán állítani élénkbe." 

Nem szenved kétséget, hogy Rivarol, enthusiasmusától elra
gadtatva, nagyon túlbecsülte és túlozta ezen automatok mü-mutat
ványait. Igen könnyű dolog volna — mond erre Wkeatstone Char
les, hires angol physikus — Kempelen műszerét akár billentyűzet
tel, akár czövekes cylinderrel megtoldani, úgy hogy az általa kiej
tett szótagok és szavak, mindnyájan az ő sajátságos accentusaik-
kal és nyugaikkal, egy huzamban egymásra következnének; ámde 
ez, mindaddig míg magok az artikulátiók nem tökéletesebbek, 
meg nem érdemelné a fáradságot és a költséget." Egy, Rivarol-
nál józanabb író tanúsága szerint pedig, Abbé Mical találmánya e 
tekintetben egy szikrával sem múlta a Kempelenét felül. Vicq 
d'Azyr, híres franczia anatómus, a párisi Akadémia előtt tett jelen
tésében, Abbé Mical beszélő fejeiről következő tudósítást ad: „A 
fejek — úgymond ezen író — egy-egy üreges ládácskát rejtettek 
melynek különböző részei csuklatokkal voltak összekötve é3 mely
nek belsejében a feltaláló különbféle idomú mesterséges szózatré
seket kifeszített hártyák felett elhelyezett. Az ezen szózatréseken 
átmenő levegő ezen hártyákra vezettetett, a melyek különböző ma
gasságú hangokat adtak; és ezen hangok combinátiójából az em
beri szózatnak, illetőleg beszédnek, igen tökéletlen utánzata eredett." 

Wheatstone Károly tanár maga is készített, Kempelen leirása 
gzerínt, némely javításokkal, egy beszélőgépet, mely jelenleg Loji-
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donban a Kings College-ben — a természettudományi műszerek 
gyűjteményében — Őriztetik. Ugyanott mutattxtik Kempelenünk 
saját beszélő gépe is. Willis Róbert, a „vocális-hangokról és nyelv-
sípokról" szóló értekezésében, a beszélésnek mechanikus utón való 
utánzói közt,Mical, Kratzenstein és Kempelen mellett, mellékes 
jegyzetben, Darwint is hozza fel, ez utóbbi nTempU ofNature. 1803." 
czimü müvének XI. jegyzetére utalván. 

Némethonban mindenek előtt Posch, Kempelennel Bécsben 
személyesen is megismerkedett, igen ügyes és találékony min-
tász, készített egy beszélő gépet, pontosan a Kempelen müvében 
leirottnak mintájára. Ezt] 1828-ban Berlinben Lieder nevű órásnál 
pénzért mutatván és hallatván, Dubois-Reymond F . H. indítvá
nyára, Humboldt Sándor III. Frigyes Vilmos királynak ajánlotta 
a nevezett gép megvételét, az akkor még a királyi várban lévő 
mükamara számára. A király a 80 éves PoschAól valóban meg 
is vette — még pedig duplázva a kivánt árösszeget — a Kempe-
Zewféle beszélőgép ezen második példányát, a mely BerlinbeD, az Új 
Múzeumba áttett kir. mükamarában, máig látható. 

Kempelen beszélő gépének tökéletesbitöi közt első helyen 
megnevezendő a Breisgauból eredett, de Bécsben letelepedett Fa
ber József mechanikus. Dubois-Reymond F. H. „Kadmus oder all-
gemeine Alphabetik. Berlin. 1862." czímű müvében, a beszélő gé
pekről szólván, a Kempelen-é és Posch-é után, a Faber-éröl ezt 
mondja: „Kempelen egy polgár- és vetélytársának, Faber József úr
nak Bécsből, volt fentartva, a Kempeleníéle beszélő gépet a tökély 
sokkal magasabb sokára felvinni. Ezen új beszélő gép 1842 végén 
Berlinben mutattatott. — Felesleges mondanom, mennyire óhajtot
tam volna e beszélő gépet megvétetni. De valamennyi tudományos 
törekvésnek ama már említett, nagy fáradhatatlan pártfogója ek
kor Parisban volt, és azonkivül Fdber J . úr és neje oly magas 
financiális értéket látszottak gépöknek tulajdonítani, hogy csak 
kevés reményem maradhatott a vélek való megalkuvásra. Azt hoz
ták fel, hogy Faber 16 esztendeig törte a fejét, experimentált, mun
kálkodott rajta és hogy a gép 20,000 forinttal sem fizettethetnék 
meg. Azt javaslottam Faber-nek, hogy készítsen, gépe tökéletesen 
sikerült ezen első példányának mintája szerint, egy második pél
dányt, és adja ezt el, azon föltétellel, hogy az éveknek bizonyos 
száma ajatt annak utánzása ne engedtessék meg. De ő erről mit s§n* 
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akart tudni. — A jó emberekegyáltalában oly gyanakodók voltak, 
hogy egy pillantást sem engedtek vetnem magába a gépbe, mely
ből kívülről csak billentyűzet volt látható. A gc'pen egy nagy föl
piperézett báb ült, mely beszelő személyt akart ábrázolni, a ko
rábbi mechanikus játékok utánzata. Magam is ekkor hivatalos 
ügyekkel annyira túl voltam terhelve, hogy Fdber urat fontos mü
vével minden további eredmény nélkül kellett Berlinből eleresz
tenem. Meggyőződve maradtam azonban, hogy ő épen nem tudo
mányos fogalmak, hanem egyedül ismételt kísérletek által vezet
tetett vala gépe készítésénél." — Poggendorf F. K.} berlini phy-
sikusnak, Fáberék, úgy látszik, valamivel többet vagy látni en
gedtek vagy szóval árultak el. „Annalen der Physik u. Chemie. 
Hrsg. zu Berlin von J. C. Poggendorf. 58-er Bd. Leipzig. 1843." 
175. s k. 1. ő következő érdekes ismertetést ad gépökről. 

„A beszélő gép — úgymond — melyet itt nem rég egy Fa-
ber nevű bécsi művész láttatott vagy is inkább hallatott, a maga 
nemében oly sikerült physikalis mestermünek látszik lenni, hogy 
lehetetlen róla egy pár szót nem mondanunk, ámbár ez fájdalom 
szerkezetének lényegét nem érintheti. A gép elvítathatlanul teteme
sen tökéletesebb a korábbi Kempelenfélénél, melylyel Wheatstone úr 
szívességéből Londonban a Kings Collegeben ismerkedtünk meg. 
Míg ez csak egy, a tenyérrel különbözőképen bezárandó és kinyi
tandó kaucsuktölcsér által hallatja magát, a Fáberféle gépnek egy, 
az emberi száj után képezett, ajkakkal és nyelvvol ellátott, ugyan
csak kaucsukból csinált, szája van, mely, csak egy fúvó és egy 
billentyűzet segélyével, valamennyi betűt és szót, következőleg 
tetszés szerinti mondatokat i s , több nyelven, nem épen szépen 
ugyan , de igen érthetően hoz elő. Szózata erösbithetö és gyen-
gébbíthető, egészen a teljes halkan való besrélésig, — mélyobbithető 
és magasb/tható is, minélfogva tehát azon az éneklés is lehetséges. 
A 16 billentyűből álló billentyűzet az A E I O U vocálisokat és az 
L, R, W, F, S, SCH, B, D, G consonansokat adja. Ezen consonan-
sokból a többiek, két segéd-billentyű által, hozatnak elő, melyek
nek egyike a szózatrést, másika az orrt csukja vagy nyitja. Az első 
segéd-billentyű a H betű 'aspiratióját adja és, közvetlenül G után 
megszólaltatva, ezt Kyk változtatja; a másik közvetlenül B és D 
után lenyomva, ezeket Jf-mé és iV-né teszi. A consonansok elé vagy 
után mindig egy vocálist kell tenni, ha azokat úgy akarjuk szó-
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látni, a mint azokat rendesen ejtjük. E tökéletlen új mutatásokból 
megfogható, hagy a gép játszása nagy gyakorlottságot igényel. A 
gép csak durva kivitelű és annak több nemű hiányai nyilván ezen 
kivitelnek, nem pedig az elvnek rovására esnek. A tudomány ér
dekében tehát azon óhajtást nem nyomhatjuk el, vajha az ép oly 
szerény mint értelmes művész, felvilágosodott kormánya részé
ről, módot nyerne, gépe constructiójának titkát nyilvánossá tenni." 

Pierer „Universal-lexikon . . . Vierte . . . Auflage. 16. Bd. 
Altenburg 1863." a Sprechmaschine czikkben, Kempelen beszélő 
gépének rövid leirása után, a későbbiek közül csak a Faber-é\ö\ 
szól tüzetesebben. „Kempelen után — úgymond — mások is, külö
nösen Müller (melyik ?), törekedtek beszélő gépeket előállítani. A 
Faber József tanártól Bécsben 1845 (1843 !) feltalált beszélő gép
nél a gépben beszélő száj belseje pontosan az emberi száj űrének 
dimensióival bir és a mü mechanismusa által mindazon helyzetekbe 
és mozdulatokba hozható, melyeket a természetes műszerek az arti-
culált hangok előhozására megkívánnak. Egy fúvó a tüdőt képviseli 
és egy a légcsőt pótló gummicsöven át a mesterséges légcső-fejbe tó-
ditja a levegőt. Itt vékony lamellák elastikus rezgései által a hangha
sonló módon hozatik elő, mint a természetben a gége-szálagok rezgé
sei által. A rezgő és ezáltal zengő levegő a szájürbe áramlik, mely, 
az emberi után képezett nyelv, ajkak és szájpad által határolva 
és osztályozva, szilárd felső és mozgékony alsó állkapocs által be
foglalva és gummi elasticummal bevonva van. Az orr csatorna, mi
ként a légcső, gummicső által van pótolva, melynek tetszéjsze-
rinti nyitása és csukása által kiki világosan meggyőzödhetik e mű* 
szernek bizonyos betűk — p. o. M} N} NQ} — kiejtésére való be
folyásáról. Tizenhat billentyű vezet az öt vocális és e tiz consonánsok 
— B FQELRS SCHD W— előhozására. A tizenhatodik billen
tyű, 5-vel összekötve az M} D-vel az N betűt hozza elő. A legtöbb 
betűknél több billentyűnek kell egyszerre megnyomatnia. Ezen — 
az írott betűkkel nem mindig megegyező — alaphangoknak gyors 
egymásbafogódzása szótagokat és szókat hoz elő. Az orrkanálisnak 
egy mesterséges ínyvitorla által való becsukása, a gégefőben rezgő 
lamella rövidítése és hosszabbítása stb. különös mechanismusok 
által eszközöltetnek. Ezáltal a közönséges beszélésen kívül éneklés 
és szózatlan suttogás is lehetséges. Az utóbbi kitünőleg alkalmas 
az egyes hangok hü utánzását felmutatni, —- E beszélő gépekkel 
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nem tévesztendők össze a beszéldfigurák, nagy bábok, melyekhez — 
és mel) éknek testükön át egészen szájukig — elrejtett csövek vezet-
vék, úgy hogy az, a mit elrejtett ember némi távolságban a cső 
másik végébe beszél, a báb szájából látszik jönni." 

Dubois-Reymond az idézett helyen, a Kempelcn, Posch és Fa-
ber gépein kivül, még két együvétartozó beszélő gépekről tesz emlí
tést. A berlini hirlapok 1853. novemberben azt hirdették, hogy a 
kevéssel azelőtt Eislebenben meghalt Warmlxolz mechanicus, egyéb 
immár eladó becses műtárgyak közt, egy az emberi beszédet igen 
híven utánzó beszélő gépet is hagyott hátra. Dubois-Reymond e gép
ről az özvegytől levél által azonnal bővebb értesítést kért és az 
özvegy nevében Los^e kereskedőtől kapott 1854. Jan. 9. kelt választ, 
melynek lényeges tartalmát közli is. „A beszélő gép, úgymond Losse, 
úgy látszik, a Kempelen- és Faber-félétől függetlenül épült. A boldo
gult Warmholz előtt, mint maga nekem mondta, olyanok a kik Fa-
ber gépét hallották, úgy nyilatkoztak, hogy az ő gépe a Faberét 
sokkal túlhaladja. Én magam csak a Warmholzét ismertem, melyet 
ő többször beszéltetett is előttem. E gép két pé'dányban van meg ; az 
egyik 17, a másik l i billentyűvel bir. A kiejtés meglehetősen vi
lágos és az emberi beszédmüszerek — ajkak, nyelv, szájpad stb. 
— utánképezése által hozatik elő. A beszéd modulált ugyan, de 
még sem birja azon sok és finom árnyalatokat, melyekkel az em
beri beszéd bir, úgy hogy az mindig még kísérteties jellegű (geis-
terhaft), a mint jelelném. A könyörgő, hízelgő hang kitünőleg 
sikerült volt. A legrosszabb a dologban csak az, hogy, a ki a gé
pet beszéltetni akarja, az egyes hangokat és az egész keze'ést kén
telen elébb ujjaival kitapogatni (herausíingeriren), minthogy a 
boldogult erre speciális útmutatást hátra nem hagyott, a mi az ela
dást nagyon nehfzíti." Dubois-Reymond e két gép eladásának 
könnyebbítése végett egy megbízható berlini órást ajánlott, kinél 
azok, mint hajdan a Poschféle, pénzért mutattatván, vevő köny-
nyebben találkozzék. De ez indítvány eredmény nélkül maradt és 
a Warmhohíéle két beszélő gép további sorsáról Dubois-Reymond 
tudomást többé nem vett. 

Fabemok Dubois-Reymond többek közt azt is tanácsolta, 
menjen Genf, Locle vagy Chaux de-Fonds-ba, hol bizonyosan nagy 
óra-gyárosokkal léphet összeköttetésbe és tetemes keresetre tehet 
ggjert. Mert csak hengert kellett yolna ? mint sípládában, a gép bü-
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lentytizetére alkalmazni, s azt — óramű által — a zenélő órák 
módjára, tetszés szerint beszéltetni és énekeltetni lebetett volna. A 
gyanakvó Faber, úgy látszik, ezen jóakaró tanácsotsem vette szívére. 
—Pár évvel utóbb a birlapok birdették, bogy Faber a gépével Észak-
Amerikába költözött, és kétségbe esvén a felett, bogy jövedelemre való 
reményei nem teljesültek, azt egyszer csak összetörte és megsem
misítette. De e bír valószinüleg csak úgynevezett puff volt. Faber 
gépe, ba csakugyan meg is tette a transatlanticus utat, még is egé. 
szén épen tért Németbonba vissza, mert 1847. októberben Lipcsé
ben a Péterkapu előtt a király téren egy bódéban egy — a birdetés 
szerint — „több nyelvet beszélni, suttogni, nevetni és énekelni tudó" 
gép produkáltatott, mely biteles állítás szerint igazán a .Fa&erféle 
beszélő gép volt. E Faberfélv beszélő gép ezután is merült fel 
időnként, de nem többé Faber személyes kiséretében, Európa több 
városaiban. így két évvel ezelőtt Budapesten is, bol az a budai 
arénában, valamint a természettudományi társulat egyik ülésében 
is bemutattatott. 

A kevéssé életrevaló Faber} vagyona nem lévén, jutalomra 
való túlfeszített reményei pedig meghiúsulván, utóvégre, mint mond
ják, csakugyan az inség és elkeseredés martaléka lett. Magánál a gé
pésznél beszélő gépe sem járt sokkal szerencsésebben, mert az, bír-
szerint, jelenleg Bécsben lappang valakinél, egyes részeire szétsze-
detten, elzálogosítva. A Faber gépét illető ezen utolsó hírt Piskö jeles 
bécsi pbysikusnak egy, nAz emberi beszéd mechanismusa" czímü, érde
kes népszerű czikkéből vesszük, mely, épen midőn e közleményünk 
nyomtatása vége felé baladt, a Neue freie Presse 1870. június 23-ki 
estilapjának „Natúr- und Völkerkunde" rovatában jelent meg. 

E czikk legelöl a beszélőgépeknek még egy egészen különös 
neméről emlékezik, mely általánosan keresett áruczikket is ké
pez ; azon szemforgató gyermek-bábokról t. i., melyek megnyomás
kor elég értbetően kiáltják a „Papa" és „Mama" szókat. „Az ezen 
mesterséges kis szónokok által megörvendeztetett gyermeki és szülei 
szívek közül vajmi kevesen sejtik— úgymond Pisko — hogy ezen 
örömüket tulaj donképen egy „cs. k. valóságos udvari tanácsosnak", 
t. i. a magyarországi születésű genialis Kempelen Farkasnak köszön
hetik." Ezután, Kempelen müve nyomán, röviden Kempelen beszélő 
gépefeltaláltatásának történetét és e gép leírását közöl ve,igy folytatja. 
„Az első szók, melyeket Kempelen az ő műszere által szerencsésen 
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utánozni tudott, „Mama" és „Papa" voltak, minthogy valóban 
ezen és hasonló szavaknál a legegyszerűbb viszonyok lépnek fel a 
mesterséges vagy természetes beszéd-orgonának a beszélésnél működő 
részeiben. Az anyák és dajkák ezt practíce igen jól tudják; ők örö
kös „Mama-" és „Papa-"kiáltásukat — a gyermekektől tanulták el 
és megfordítva. A természet itt is körré záródik. A Kempelenféle be
szélő -orgona legegyszerűbb viszonyai a gyáros által ama kiáltó bábok 
belsejébe vannak átvive. Azoknak összenyomatásakor egy kis fúvó 
sajtoltatik Össze, melynek kiáramló levegője egy nyelv-sipocskát 
indít zengésre; ez utóbbi aztán végre a mesterségesen elrejtett 
száj- és orr-részek által articuláltatik. Magunknak is kell fúvón
ka t , értem tüdőnket, lélekző izmaink é-i az általok szűkítendő 
mellkas segélyével, összenyomnunk, ha a gégefőben rejlő, hártyás 
nyelvsípocskánkat akarjuk zengésre indítani. — Kempelen beszéd
gépe Londonba vándorolt k i ; ott azt a Kings Collegeban látni s 
hallani lehet. De a bécsiek helyette, körülbelül 30 évvel ez előtt, 
ismét kárpótlást nyertek Faber polgártársuk által 

„Vájjon az idők jártával mi lesz még Kempelen beszélő gé
péből ? fognak-é talán egykor Kempelenféle gépek által jelölt-
ségi beszédeket tartani ? — azt nem tudom; de azt ám tudom, 
hogy „az emberi beszéd meehanismusa" czímü, 456 lapnyi könyvé
nek az idő mit sem árthat, mert az örök igazságokat tartalmaz[az em
beri szózat és beszéd mechanikájáról A derék Kempelen 
genialis dolgozatainak emléke egynehány évvel ez előtt Hdmholtz 
korszakképző akusztikai tanulmányai által ébresztetett újra fel . ." 

Ennyit Pisko czikkébŐl. Helmlioltz itt czélzott magánhangzó
elméletéről és vocális-apparatusáról a második közleményben fo
gunk szólani. Itt még csak Wheatstone Károly, „The London and 
Westminster Review. Október — 1837." 27. — 41. lapjain olvas
ható értekezésének a beszélő gépekről, az e gépeknek jövőbeli gya
korlati becsökre vonatkozó, befejező megjegyzéseit hozzuk fel. 

„Feltűnő körülmény, hogy Kratzenstein, Kempelen és Abbé 
Mical, mind a hárman egészen azon egy időben, ámbár Európa 
igen különböző részeiben, voltak vizsgálódásaikkal elfoglalva. Ezen 
időtáj óta(NB. Faber és Warmholz gépeiről 1837-ben Wheatstonenak 
hirenem lehetett) a beszéd articulatióinak utánzásában semmi elő
menetelnem történt, sőt ezen mechanikusok kísérletei is csaknem el 
lőnek felejtve. Azon előnyök, a melyeket a beszélő gépnek tökéle-
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tességre emelése eredményezni fogna, e tárgyat méltóvá teszik a 
természettudós és mechanikus figyelmére. Dr. Darwin azt tartotta, 
hogy a beszélő gépeket idővel oly hangos és csengő szózatúakká 
lehetne tenni, miszerint azok segélyével hadsereget lehessen com-
mandírozni vagy gyülekezetet instruálni (command an army or 
instruct a crowd), de azoknak legfontosabb szolgálata, melyre ne
talánjövendő időben alkalmaztatni fognak, ez lesz : fixirozni és meg
örökíteni különbféle nyelvek kiejtését. 

Kétség kivül még igen sok nehézségekkel kell megküzdeni, 
mig a beszéd articulátióit tökéletesen utánozni sikerülhet; de az 
eddigi kísérletek részbeli sikere olyan , hogy további kísérletekre 
bátoríthat. Nem felette sok lesz, Sir Dávid Brewster szavaival, 
mondani: Nincs kételyünk, hogy, mielőtt egy másik század eltelt, 
egy beszélő és egy éneklő gép fog a tudomány vívmányai közé szá
míttatni." 

Es most — e közleményünk felirata szerint — még kötelessé
günk , legalább futó szempillantást vetni a Kempelen előtti be
szélő automatokra, azaz, a régiek beszélő istenképeire és az ujabb 
korig különbféle időkben feltűnt állítólagos beszélő gépekre. Mind 
ezek kivétel nélkül a fent (476. lapon) említett beszélő figurák rova
tába esnek. 

Régen tudva volt, hogy a szózat, közlekedő csövek segélyé
vel, könnyen és hallhatólag, távolfekvő helyekre általereszthető. 
Ezen egyszerű mód, szavakat egy képszobor ajkaihoz vezetni, nem 
kerülte ki az ókor papjainak figyelmét, 8 biztos tudomásunk van 
arról, hogy oraculumaik némelyei ezen módon beszéltek, ámbár igaz, 
hogy a papok általáavéve biztosabbnak tartották, a jós felelete
ket személyesen vagy ezen czélra kitanított nők által jelenteni ki. 
Jós feleleteket adott egy beszélő fej Lesbos szigetén — „Orpheus 
feje" ; ez kétértelmű kifejezésekben megjövendölte Nagy Cyrus erő
szakos halálát a Scythák elleni hadjáratában. — A középkor beszélő 
fejei már inkább természettudományi jelleget viselnek. Létre hoza-
tásuk czélja nem volt, babonás tömeggel azt hitetni el , hogy ter
mészetfeletti értelmiségből kifolyó csodák, hanem egyedül emberi 
lángelme productumainak, a többi emberiségből egyedül felsőbb 
tudományuk által kiváló emberek találmányainak vallották mago
kat. — A tudós Gerbert (II. Sylvester névvel 999—1003. pápa) 
beszélő fejet készített sárgarézből. A 13. században Albertus Magnus 
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és Roger Bacon készítettek hasonló beszélő automatokat. Ktrcher 
Atbanasius, a 17-ik században élt híres jezsuita, és más e fajta írók 
több hasonló beszélő figurákat irnak le. 

Ezen nemű beszélő gépek ezután gyakran mutogattattak 
Európa különbféle részeiben, és a közlekedés eszközei sokszor oly 
elmésen voltak elrejtve, hogy még tudós emberek bámulatát is 
ébresztették és hivékenységüket ámították. A 18-ik században egy 
hordón ülő Bachus-figura mutogattatott Versaillesban, mely hangos 
és érthető szóval mondotta el a hét napjainak neveit s jó napot 
kivánt a körülötte gyülekezőknek. Ezen mű által igen sok ember 
ámíttatott el , mert a tulajdonosa mindenkinek meg engedte nézni 
a Bachus és a hordó belsejét, a hol semmi egyebet sem lehetett ész
revenni, mint orgonasipokat, fúvókat, szélládákat, kerekeket, hen
gereket stb. De az altatás nem tartott sokáig. Egy a többinél vizs-
gább ember egy hamis szélszekrényt fedezett fel, a melybe egy 
törpe volt bezárva, a ki articulálta a szavakat, melyeknek hangja 
egy tubus segélyével a Bacchus-alak szájához vezettetett el. Beck-
rnann professor (1766-ólta Göttingában) hasonló automatont lá
tott. Egy csövekkel, fúvókkal stb. megtölt ládán egy török alak 
ült; de a szóhang egy a szomszéd szobában elrejtett személytől 
jött csövön át a török szájába. Ezen ámítások elhatalmasodásá
nak következtében a gyanuskodás már annyira volt felgerjesztve, 
valahányszor beszélő gép hirdettetett, hogy, midőn Kempelen 
1783 ban a sakktörökjével egyidejűleg beszélő-gépét is mutogatta 
külföldön, egy feljebb (339 1.) már felhozott röpirat jelent meg: 
Thicknesse (Phil.) „ The Speaking machine and the Chess-Player 
exposed and detected. London. 1785." 

A sakktörök egyetlen érdeme, mint feljebb láttuk és mint 
Kempelen maga is bevallotta, valóban csak az ámítás elmésségé
ben állott, mely ámítás azonban nem Thicknesse által, hanem csak 
53 évvel későbben Tournay által lepleztetett le; de Kempelen be
szélő gépe, a sakktörökjeétől és az imént felhozott beszélő gépeké
től egészen különböző alapon, t. i. az emberi beszéd-mechanismus 
exact ismeretének alapján létesült, és elseje volt azon, elméleti 
nagy becsű és gyakorlati nagy jövőjű kísérleteknek, melyek az 
emberi beszéd articulátióinak mechanikai eszközökkel való után
zását czélozzák. 

LINDNER ERNŐ. 
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A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad. Buda 1847. 1 ft. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10-ik kiadás. Post 

1853. 20 kr, 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előter

jesztése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 1850. 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉS főbb szabályai, 2-dik kiadás. Post 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I. Csa tó i s Nagy János : A m. nyelv ragai 

és szóképzó'i, Buda, 1834. 53 kr. — II . Engel és Nagy J . A m. nyelv gyökei. 
Buda, 1838. 53 1. — I I I . Szilágyi István : A m. szókötés szabályai. Pest 1846 
1 ft. — IV. Szvorényi: Magyar ékes szókötés. Buda, 1816. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS. Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 
1800. GO kr. 

A MAGYAR NYELV SZ ÓTÁRA, készítették Czuczor és Fogarasi. IV. kötet, 3 ft. 
Pest 1 8 0 2 - 7 0 . Sajtó alatt az V. k. Minden kötet ára 5 ft. 

MAGYAR ÉS NEMET ZSEBSZÓTÁR. H-dik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda 1843. 2 ft. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR. Buda 1838. 70 kr. 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-dik kiad. Buda 1847. 2 ft. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN, Szabó Józseftől. Post 1861. 

20 kr. 

RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 1838. 
5 ft. — II . Kinizsi Pálnó imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1840. 5 ft. — 
III . Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 ft. — IV. I. Guary-codex, Buda 
184G. 1 ft. 93 kr. — V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELESTÁR. I. Szaláy Ágostontól. Pest 1864. 4 ft. 
CORPVS GRAMMATICORVM Linguae Hung. Veterum. Toldy Ferencztöl. Post 

1866. 4 ft. 

FINN NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 1859. 2 ft. 
CHKESTOMATHIA FENNICA. Hunfalvy Páltól, Pest 1861. 3 ft. 
ABUSKA. Cs.'igatájtörök Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 ft. 
VOCABULARIUM CEREMISSICUM utriusque dialecti. Budenz Józseftől. Post 

1865. 1 ft. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. I . A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 ft. 

M. AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ. Új folyam : Nyelv- és Széptud. Osztály. I. Post 
1800 — 61, 3 ft. — I I . 1 8 6 1 - 6 2 , 3 ft. — I I I . 1863—65, H ft. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—VII. k. Pest. 1862—70. Mindenik 
kötet ára 3 ft. Sajtó alatt a VIII. köt. 

ÚJ MAGYAR-SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovics Istvántól. Szar
vas 1848. 2 kiad. 3 ft. 36 kr. 

HANGREND! PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 20 kr. 

Az „Athonaeum" nyomdájából 
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