
Setälä hangjelölése. (Papp István: Leíró magyar hangtan. Bp., 1966. 31–34.) 
A finnugor nyelvek szöveglejegyzéseiben és összehasonlító vizsgálatában nagy nehézséget 
jelentett kezdettől fogva a nyelvenként és kutatónként különböző írásmódok tarkasága. Az 
egyes nyelvek körében használt gyakorlati írások (pl. a magyar, a finn, az észt stb.) különféle 
helyesírási elveket képviseltek, és a finomabb hangsajátságok jelölésére elégtelenek voltak. 
Még rosszabbul állt a helyzet az írással egyáltalában nem rendelkező nyelvek körében (pl. 
vogul, osztják stb.): a kutatók kénytelenek voltak vogul, osztják stb. szöveglejegyzéseikben 
vagy valamelyik latin betűs gyakorlati íráshoz, nem egyszer a cirillbetűshöz folyamodni, vagy 
pedig egy többé-kevésbé pontos, meghatározott fonetikai felfogást, olykor a fonetikai 
iskolázottság hiányát tükröző hangírást szerkeszteni. 

Ezen a hiányosságon akart segíteni E. N. SETÄLÄ (FUF. I, 15—52), amikor javaslatot 
dolgozott: ki a finnugor fonetikus átírás egységesítésére. SETÄLÄ mindenekelőtt különbséget 
tett finomabb és durvább átírás közt. Az utóbbinak továbbra is megengedte a használatát, 
mégpedig két esetben: 1. gyakorlati helyesírással lehet jelölni az írásbeliséggel rendelkező 
magyar, finn, észt és lapp írott nyelv adatait, illetőleg a nyelvjárási formákat; 2. az írással nem 
rendelkező nyelvek adatainak közlésénél meg lehet tartani a régebbi kutatók elnagyolt átírását, 
illetőleg ahol lehet, valamennyire közös nevezőre kell hozni azokat. 

A SETÄLÄ-féle finomabb átírás alapelvei a következők: 1. Össze kell egyeztetni a 
lejegyzésben a fonetikai pontosságra törekvést a lényeges nyelvi mozzanatok kitüntetésének 
követelményével. 2. Jelezni kell elsősorban a beszédhangok tömegéből elvont típushangokat, 
amelyeket a nyelv mint ellentéteket szavak megkülönböztetésére használ fel (azaz mai 
terminussal: a fonémákat), továbbá — ahol szükséges — a hangok időtartamának, erősségének 
és magasságának relatív fokát. 3. Az egy hang — egy betű elve azt jelenti, hogy egy 
nyelvközösségen belül minden egyes hangnak legyen egy meghatározott és csakis egyetlen 
betűjele. 4. Minden jel — akár betű, akár mellékjel — csak egy meghatározott célra 
alkalmazható. 5. Az átírás alapjául a latin kurzív írás kisbetűi szolgálnak. A szükségnek 
megfelelően más latin írásfajtákból, illetőleg más alfabétumokból kell kölcsönözni betűket, a 
latin betűk megfordítása, esetleg levágása útján alkotunk újakat, vagy pedig mellékjelekhez 
folyamodunk. 

A latin kurzív írás kisbetűi: a, ä, b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, t, u, ü, v, z. Ezek 
általában a magyar helyesírásból ismert hangértékben szerepelnek. Eltérő hangértékük van 
közülük a következőknek: a = ajakkerekítés nélkül ejtett ™; ä = a magyar köznyelvi e-nél 
nyíltabb; e == zárt (; s = magyar sz. 

Kölcsönzött betűk: 1. latin kis nagybetűk (Kapitälchen) a rendesen zöngés hang zöngétlen 
változatának jelölésére, pl. B = zöngétlen b; E = zöngétlen e; 2. görög betűk: a) újgörög 
hangértékkel: β, φ, δ, ï, γ, χ (a b, p, d, t, g, k zárhangoknak megfelelő réshangok); b) egyes 
hangváltozatok jelölésére: ε = nyílt e (mint a magyar köznyelvben); ρ = raccsoló, ínycsappal 
képzett r; λ = réssel képzett zöngés l; c) a görög hangértéktől függetlenül alkalmazottak: η = 
hátul képzett nazális (mint a magyar senki n-je); ψ = két ajakkal képzett pergő hang; 3. más 
alfabétumokból: cseh š, ž (= magyar s, zs); óskandináv ð = egy nyelvütéssel képzett r; svéd å = 
ajakkerekítéses a (mint a magyarban); 4. számjegyek: ‹ = magánhangzók közös jele (később 



ehelyett a vastagított • használatos); ! = mély magánhangzók közös jele; " = magas 
magánhangzók közös jele. 

Megfordítással alkotott betűk: 1. a magánhangzójelek megfordítása a megfelelő 
magánhangzó redukált, tökéletlen képzésű változatát jelzi, pl. ə = tökéletlenül képzett e hang; 2. 
a megfordított c betű: ƒ = zöngétlen magánhangzók közös jele. 

Levágott betűk: † = a rendesnél nyíltabb o hang (más jelölése: =), è = nyílt ö hang (= õ); ; (a 
görög λ alsó része; a λ-val együtt később vezette be osztják szöveglejegyzéseiben PÁPAY 

JÓZSEF) = zöngétlen réshangú l. 
Hiányjel és hehezetjel: #  = a gégefőben képzett zárhang (mint pl. finn anna#olla); $  = zöngés 

hang utáni zöngétlen utórész, a k$, t$, p$ kapcsolatban a megfelelő zöngétlen zárhangok 
hehezetes változatát jelöli. 

Mellékjelek új betűk létrehozására: 1. orrhangúsítás, ill. orr- és szájképzés jele az alul írt 
hullámvonal, pl. R = naso-oralis (orron keresztül ejtett) a hang; 2. az alul kitett nyíl az illető 
hang hátrább, előrébb, alsóbb vagy felsőbb képzésű változatát jelzi; a nyíl hegye a nyelvállás 
elmozdulásának irányát jelképezi, pl. ] = a rendesnél hátrább képzett k; \ = a rendesnél előrébb 
képzett k; = = a rendesnél alsóbb nyelvállással képzett, azaz nyíltabb o (ugyanezt jelzi a 
lemetszett † betű is); 6 = a rendesnél felsőbb nyelvállású, azaz zártabb o hang (ugyanezt jelzi 
olykor a felül írt pont: g); 3. a mássalhangzó jésítésének jelölésére a betű fölött vagy fent jobbra 
kitett éles hangsúlyjel szolgál, pl. n = magyar ny, l = jésített l (mint a palóc folyó szóban az ly); 
4. a betű alatt kitett, felül nyitott félkarika a megfelelő magánhangzó hátrahúzott nyelvvel ejtett 
változatát jelzi, pl. Ï = hátul képzett (veláris) i hang; 5. a mássalhangzójel alatti pont a szájpadlás 
legmagasabb pontján visszahajtott nyelvheggyel ejtett (ún. kakuminális) mássalhangzót jelöl, 
pl. ° = a rendesnél hátrább és fentebb visszahajtott nyelvheggyel ejtett t. 

Kisbetűk a sor fölött vagy alatt: 1. sor fölött írt kisbetű egészen rövid, ún. švā-vokálist jelez, 
pl. magyar nyelvjárási kukorica; 2. sor alatti kisbetű az egyidejű mellékartikuláció jele, pl. ku = 
az u jellemző beszélőszervi állásában ejtett k; äo = az o ejtését jellemző ajakkerekítéssel ejtett ä 
hang. 

A szótagképzéssel kapcsolatos jelek: 1. a mássalhangzó jele alatti karika a szótagalkotó 
(sonans) érték kifejezője, pl. vogul kātq; 2. a magánhangzójel alatti, alul nyitott félkarika az 
illető magánhangzó nem szótagalkotó funkcióját jelképezi, pl. finn aÇka; 3. a soron és lefelé 
nyúló ívvonal szótaghatárt jelöl, pl. vót me(tsässä. 

Az időtartam egyes fokozatainak jelei: 1. sor fölött írt kisbetű = igen rövid hang (1. fent); 2. 
a betű fölötti félkarika = rövid hang, pl. ă, ezt azonban rendesen szükségtelen külön jelölni; 3. 
betű fölött vagy fent mellette kitett tompa ékezet = félhosszú hang, pl. finn iØma; 4. betű fölötti 
vízszintes vonal = hosszú hang, pl. # = magyar á; ® = hosszú t (mint a magyar i® = itt szóban); 5. 
a betű fölötti kúpos ékezet = nagyon hosszú hang, pl. â = nagyon hosszú a. Itt jegyezzük meg, 
hogy a betűkettőzés nem kvantitásfokot fejez ki, hanem azt jelzi, hogy az illető hang — akár 
magánhangzó, akár mássalhangzó — két külön szótaghoz tartozik, mint a magyar leesik vagy 
illan szóban. 



Hangsúlyjelek: 1. a szótagalkotó hang (legtöbbször magánhangzó) betűjele után fent kitett 
pont = főhangsúly, pl. magyar so:ha; 2. a szótagalkotó hang betűjele utáni kettőspont = 
mellékhangsúly, pl. magyar le:hete:tlen. 

Hanglejtés-jelek: 1. sor fölötti ferde vonal a ferdülés iránya szerint = eső, ill. emelkedő 
hanglejtés, pl. finn 

 
k£:tos ’köszönöm’: eső 
 
k£to:s ’köszönöm’: emelkedő 

 
2. a megfelelő szövegrész előtti függőlegessel kombinált vízszintes vonal = magas, ill. alacsony 
hangfekvés: |                  magas hangfekvés, |                    alacsony hangfekvés; 3. a szövegrész előtti 
ferde + vízszintes vonal = a lassú, fokozatos emelkedés vagy ereszkedés jele: /                 lassan 
emelkedő hanglejtés, \                lassan ereszkedő hanglejtés. 

 
A SETÄLÄ-féle hangírás legfőbb értéke abban áll, hogy elegendő hajlékonyságot mutatott a 

fejlődésre, s hogy kitűnően össze tudta egyeztetni a fonetikai pontosságot a fonológiai 
lényeglátással. Sikerült is a finnugor nyelvek lejegyzését és kutatását összehangolnia, egységbe 
fogni. A fejlődés azonban — SETÄLÄ szándékával és határozottan megfogalmazott elveivel 
ellentétben — helytelen irányba tévedt. A gyűjtők, a lejegyzők és a nyelvhasonlítók abban 
versengtek egymással, hogy ki tudja pontosabban jelölni a hangtani finomságokat, s 
megfeledkeztek a nyelvileg lényeges mozzanatok kiemeléséről, tehát a fonológiai szempontról. 
Újabban több oldalról is jelentkeztek törekvések a finnugor átírási rendszer egyszerűsítésére, 
így például COLLINDERnél. Nálunk LAZICZIUS GYULA (NyK. L, 219—26) fonológiai oldalról 
tette kritikai vizsgálat tárgyává a finnugor hangjelölés fonetikai egyoldalúságait. 
 


