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A finnugor hangjelölés kérdéséhez. 
Midőn SETALA megalkotta hangjelölési rendszerét és a meg

induló FUF.-ben (I, 15) elfogadásra ajánlotta, a magyar tudósok 
(SZILABI, SIMONYI, BALASSA) majdnem egyhangúlag csatlakoztak az 
új írásmódhoz, csupán néhány részlet tekintetében ajánlottak ki
sebb módosításokat. Egyedül MuNKÁcsinak voltak aggályai (vö. 
KSz. II, 227; FUF. Anz. I, 217), aki jól látta, hogy a SETÁLÁ-féle 
írás elfogadásával régebbi kiadványainkat az elavulás sorsa fe
nyegeti, s így indokolatlanul veszendőbe megy mindaz, amit a 
magyar nyelvtudomány (REÖÜLY, BUDENZ) a finnugor nyelvészet 
terén alkotott. MUNKÁCSI tudva tudta, hogy szavai nem fogják meg
állítani a finn iskolát SETALA követésében, ezért inkább a honi tu
dósokhoz szólott, hogy legalább mi, magyarok maradjunk meg a 
BuDENz-iskola hagyományos hangjelölésénél, már csak kegyelet
ből is a mester iránt. 

Az ugyancsak BuDENZ-tanítvány SZINNYEI csatlakozása (FUF. 
Anz. II, 42) azonban eloszlatta az aggályokat. Ettől kezdve 
a SETÁLÁ-féle átírás nálunk is meghonosodott, s ha az elfogadás 
bizonyos veszteségekkel járt is ránk nézve, kárpótolt bennünket 
az a tudat, hogy így legalább biztosítva van az egység a finn és 
a magyar iskola között a hangjelölés nem éppen mellékes jelentő
ségű kérdésében. 

Ezt az egységet megbontani ma sem lehet célunk, ma még 
kevésbbé, mint 35 évvel ezelőtt. Azonban ha számba vesszük a le
pergett negyedfél évtized tapasztalatait, lehetetlen észre nem ven
nünk, hogy a finn iskola voltakép nem állta a SETÁLÁ-féle egyes
séget. Formailag használták ugyan a megállapodásos jeleket, de a 
szellem, amely a hangjelölést áthatotta, egyre szélsőségesebb lett. 
Valóságos ,,furor phoneticus" szállta meg a lelkeket finn részről: 
a tudományos pontosság jelszavával minden hangárnyalatot írásba 
foglalni törekedtek. 

KARJALAINEN pl. az osztják nyelvjárások anyagának feljegy
zésénél mintegy 40 magánhangzó-jelet használt, pedig maga is 
kénytelen volt elismerni, hogy „bei manchen durch versehiedene 
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zeichen vcrtretenen lauten nur ein geringer unterschied besteht" 
(FUF. Anz. II, 31). PAAsoNENnek (JSFOu. XXI.) is legalább 30 jelre 
volt szüksége az irtisi osztják dialektus magánhangzóinak leírására. 
KANNISTO a „Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im 
Wogulischen" c. munkájában már 41 magánhangzót tartott meg-
jelölendőnek külön jellel, köztük 6 o, 4 u, 5 í-féle hangot, a töb
biekről nem is szólva. LAGERCRANTZ (Sprachlehre des Südlappischen 
nach der Mundart von Wefsen) még látszólag szerénynek mutat
kozott, midőn csak 28 különböző magánhangzót jelölt, de ebben 
még nem volt benne a lapp quantitas, amelynek figyelembevéte
lével ez a szám a sokszorosára emelkedett. 

A régebbi átírok persze egészen máskép látták a finnugor 
nyelvek állapotát a magánhangzók tekintetében. BuDENznek pl. a 
Magyar-ugor összehasonlító szótár-ban elegendő volt még 12 jel 
a magánhangzók feltüntetésére. AHLQVIST vogul szövegeiben sem 
találunk többet 10 magánhangzó-jelnél és WIKLUND is csak 7 ma
gánhangzót különböztetett meg lapp nyelvtanában. (Ezekre és a 
föntebbi számszerűségekre vö. E. LEWY dolgozatát a HEEPE szer
kesztette „Lautzeichen und ihre Anwendung in den verschiedenen 
Sprachgebieten" c. munkában, 72 sköv.) Kétségtelen, hogy ezek 
a régi, érdemes kutatók sokszor túlságosan egyszerűnek látták a 
helyzetet, és nem vettek észre olyan eltéréseket, amelyek ma már 
tisztán állnak előttünk, bizonyos azonban az is, hogy a lényeget 
illetőleg mégis csak közelebb jártak a nyelvi igazsághoz, mint a 
túlzók, akik utánuk következtek. 

A finn iskola tagjai úgyszólván egymásra licitáltak, hogy 
ki mennyi finomságot tud feljegyezni. Fonetikai tudásuk tár
házából szinte ontották a hangdistinkcíókat, s közben elfelejtet
ték, hogy mindennek van határa, még a fonetikai finomságok 
hajszolásának is. Elfelejtették, hogy a beszédhangok utáni haj
szában könnyen elsikkadhat a nyelv hangjainak vizsgálata. Ők 
csak egy fantomot láttak, a beszédhangok ezer féleségét: ezt ker
gették, ezt igyekeztek írásukban elérni, vagy legalább is meg
közelíteni. 

Hogy hová vezetett ez az út, azt legjobban lehet látni ÁIMA 
kétrendbeli javaslatából, amelyet nemrégiben terjesztett elő az 
átírás kérdésében (vö. JSFOu. XLVI, 66 és 76). 

ÁIMA nagy elismeréssel szól SETALA hangjelölési rendszeré
ről, amely az évtizedes gyakorlatban nagyon célravezetőnek és 
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fejlődésképesnek bizonyult. Szerinte nem is kell rajta lényegeset 
változtatnunk, csak egyes részleteit módosítanunk, mégpedig ,,im 
Geiste des Systems". A nyilt o-t pl. ezentúl £>-val kellene jelöl
nünk; az orrhangúságot ne a magánhangzó alá, hanem fölé tett 
•v jellel jelezzük; ne használjuk a kapitális betűtípust a zöngét-
lenség feltüntetésére, mert ez sok esetben technikai zavart okoz 
stb. stb. 

Hát ami azt illeti, ezek a módosítások igazán nem falren-
getőek. Hogy az orrhangúságot alul vagy felül jelöljük-e, egészen 
mellékes dolog. A kapitálisoktól való tartózkodás már indokol
tabb volna, de nem értjük, hogy miért akarja őket AIMA mégis 
megtartani ,,zur Wiedergabe sog. ungespannter Vokale": eb
ben a szerepben talán nem okoznának zavart? És az o beveze
tése? Ez a jel mindenesetre kényelmesebb, mint a SETALA szerint 
való «, de a nyilt o-t SETALA szerint o-val is jelölhetjük. Az első 
pillanatban érthetetlennek találjuk AIMA javaslatát, de aztán köny-
nyen rájövünk a nyitjára: neki mindkét jel szükséges, az o is és 
az o is, mert így még több árnyalatot tud jelöltetni. 

Ezt az o jelet AIMA az Associaiion Phonéiique Internatio
nale betűsorából kölcsönzi. Ugyanitt megtetszik neki az ú. n. 
veláris / jelölésére szolgáló l is. Mivel SETALA orosz duktusú ^-je 
kissé kényelmetlen, az ember azt várná, hogy AIMA ennek a 
helyére akarja iktatni. De nem, neki mind a kettő kell: az l az 
o-rezonanciájú, az .* pedig az ü-rezonanciájú / jelölésére! 

SETALA — mint tudjuk — nem tartotta feltétlenül feltün-
tetendőnek a h zöngés vagy zöngétlen voltát, de azért mindkét 
változatra adott jelölési lehetőséget. AiMÁ-nek ez természetesen 
nem elég. Ő még a szótagkezőő és szótagzáró zöngétlen h-k kö
zött is különbséget kíván tétetni, sőt megfelelő jelekről is gon
doskodik. 

De mindez eltörpül AIMA azon kívánságával szemben, 
amellyel a SETALA-féle kettősséget, a durva és finom átírást, né-
gyességgé szeretné kibővíteni: durva, félfínom, finom és görbe
elemző (kurvenanalytisch) átírási mód megkülönböztetésével. 

AIMA szerint a félfínom átírásnál (szótári munkákban, 
mutatványszövegeknél, alak- és mondattani értekezésekben) ele
gendő volna pl. egy közbülső fok 
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a finom átírásban (fonetikai, leíró hangtani és hangtörténeti dol
gozatokban) azonban már legalább hármat kellene megkülönböz
tetni, ilyenformán: 

a aQ o 

o o ó 

Ü CB £ 

e e é 

Az időtartam tekintetében a félfínom átírásnak csak négy fokot 
kellene jelölnie (mint SETÁLA „finom" átírásának), de a finomnak 
nyolcat: 

a, a, a, a, á, á, a, á 

ÁIMA szerint ugyanis a jól begyakorolt fül számára nem jelent 
különösebb nehézséget egymástól megkülönböztetni e fokokat, 
lévén az egyik 'überkurz', a másik 'minderkurz' vagy 'kurz', 
'halbkurz' vagy 'halblang', esetleg 'minderlang', vagy 'láng', 
illetve 'überlang'. (Nem is merem lefordítani ezeket az elneve
zéseket, mert egyik-másiknál zavarba jönnék!) 

Most talán ne firtassuk, hogy mire képes és mire nem a 
legélesebb fül. Ha ÁIMA puszta hallásra is különbséget tud tenni 

— mondjuk — egy 'halbkurz' és egy 'halblang' vagy 'minderlang' 
magánhangzó között, minden csodálatunk az övé! Csodálatunk 
nem is annyira e képességének szól, mint inkább annak, hogy ő 
hisz e képességében. Mi csak annyit tudunk, hogy mérőeszkö
zökkel is milyen nehéz hozzáférkőzni a quantitashoz. Az időtar
tam-mérés ugyanis szorosan összefügg a hangelhatárolás kérdé
sével, s ez az eszközfonétika egyik legfogasabb, máig sem eléggé 
tisztázott problémája. 

Hogy mi mindent kellene jelölnünk a görbeelernző írásnál, 
azt ~ÁIMA nem részletezi, de nem nehéz kitalálni: a beszédhangot 
nem. is egyéni, de egyszeri előfordulásában. E felé a képtelenség 
felé mutat AIMA javaslata, s ide is kell kilyukadnia minden 
törekvésnek, amely zabolátlanul hajszolja a fonetikai részleteket. 

o o 
u u 
£ e 

% * 
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Nem tudom, hogy a finn nyelvészek hogy fogadták eze
ket a módosításokat. Valószínűnek tartom, hogy közöttük is vol
tak egyesek, akik nem értettek egyet ezekkel a nyilvánvaló túl
zásokkal. Bizonyos azonban, hogy AIMA szélsőséges javaslatait 
az a túlzó szellem diktálta, amely a finn iskolát a hangjelölés 
kérdésében kezdettől fogva eltöltötte. 

Pedig SETALA annak idején világosan megmondotta, hogy 
milyen elveknek kell szabályozniuk az átírást, sőt bölcsen meg
szabta azt a határt is, amelyen túl már nem engedhetünk a 
fonetika csábításainak. ,,Es ist an und für sich klar — mondja 
a FUF. I, 32 — dass die bezeichnung aller einzelnen phone-
tischen momente in einer schrift, die lesbar sein soll, praktisch 
unmöglich ist."1 Annyit szabad tehát csak jelölnünk, amennyi 
elengedhetetlenül szükséges. Mindaz, ami lényegtelen vagy ma
gától értetődő, jelöletlen maradhat. A tudományos pontosság 
szempontjával szemben ott vannak a g}^akorlat követelményei: 
a kettőt össze kell egyeztetnünk. Hogyan? Ügy, hogy a hangok 
végtelen sokaságából csak bizonyos típusokat szabad kiválasz
tanunk, azokat, amelyek az adott nyelvben ellentétet képezhet
nek („ah gegensátze verwandt werden"), s ezeket kell csak je
lölnünk. „Wenn z. b. im finnischen mediopalatales A" regelmássig 
stets in verbindung mit hinteren und prápalatales k (jj) immer 
in verbindung mit vorderen vokalen eischeint, so kann man 
sagen, dass k und k im finnischen nicht als gegensátze zu ein-
ander verwandt werden, sondern (sic!) dass man sie sehr wohl 
mit einem zeichen bezeichnen kann. Wenn hingegen in irgend-
welchen lappischen dialekten k auch vor hinteren und im gegen-
satz dazu k auch vor vorderen vokalen erscheinen kann, so sind 
sie in diesem fali von einander zu unterscheiden" (uo. 33). 

„Prinzip der gegensátzlichen verwendung"-nak nevezi 
SETALA ezt a szabályozó elvet. Ez szabja meg, hogy meddig me
hetünk a fonetikai pontosság terén. Eddig és nem tovább! 

Hogy a finnugor hangjelölésben a fonetikai pontoskodás 
vált uralkodóvá, azért SETALA nem felelős: ő gondoskodott róla, 
hogy az átírok ne essenek túlzásokba. Felelősek azonban mind
azok, akik átírásaikban megfeledkeztek erről az elvről, s így le
sodródtak arról az útról, amelyet SETALA helyesen jelölt ki. 

SETALA hangjelölésének gerince ez az elv, s fontosságát mi 
sem mutatja jobban, mint az, hogy a nemzetközi fonetikai szö-



224 LAZICZIUS GYULA 

vétség (Association Phonétique Internationale) hangjelölésének 
is ez az alapja. 

Az APhI. írásának főelve ugyanis ezt mondja: „Werden in 
einer Sprache zwei Laute zur Unterscheidung von Wörtern ge-
braucht, so sollen, sie auch durch zwei verschiedene Buchstaben 
ohne diakritische Zeichen wiedergegeben werden . . Wenn zwei 
Laute zwar für das Ohr des Phonelikers verschieden sind, sich 
aber im Klange so sehr áhneln, dass sie praktisch kaum zur 
Unterscheidung von Wörtern in irgendeiner Sprache in Betracht 
kommen, so wird in der Regei eín Buchstabe für beidé Laute 
ausreichen" (vö. D. JONES: Das System der Association Phonétique 
Internationale, 1. HEEPE i. m. 18). 

Talán nem kell külön bizonyítanunk, hogy SETALA hangjai, 
amelyek „als gegensátze verwandt werden", lényegileg azonosak 
az APhI. említette hangokkal, amelyek „zur Unterscheidung 
von Wörtern gebraucht werden". Nem is lehet ez máskép, hisz 
mindkét rendszer alapjában véve főném jelölő, az APhI. rend
szere tudatosan (vö. az elvekhez magyarázatként csatolt Lehre 
von den Phonemen-t, i. m. 19), SETALA-Ó inkább csak mégse jtés-
szerüen az. 

De ha ennyire egészséges és ennyire „mai" alapokon nyug
szik a SETALA-féle hangjelölés, akkor talán nincs is szükség a 
megváltoztatására? De van. Egy tekintetben elkerülhetetlen a 
módosítás: a diakritikus jelek használatában. 

Rendszerének megalkotásakor SETALA csak arra ügyelt, hogy 
ugyanaz a diakritikus jel mindig ugyanazt jelölje. A betű alá írt 
^ mellékjellel pl. azt a mozzanatot kívánta megjelöltetni, hogy 
a hangképzés az illető hangra nézve jellegzetes területen belül, 
de kissé hátrább történik (vö. íinn kelta). Ennek a kívánságnak 
a finnugor szövegek feljegyzői meg is feleltek, a következetesség
ben nem esett hiba. A baj ott kezdődött, hogy az ilyen „hátrább-
képzés" egyes esetekben nyelvileg is fontos hangellentétnek bi
zonyult, másszor viszont egészen mellékes jelentőségű mozzanat
nak. Ha az átírok híven követték volna SETALA utasításait, akkor 
az utóbbi esetben nem lett volna szabad alkalmazniuk a ^ jelet, 
a hátrábbképzés mozzanatát jelöletlenül kellett volna hagyniuk, 
mint lényegtelen vagy magától értetődő körülményt. E helyett 
azonban az történt, hogy a szövegírók a fonetikai hűség jelsza
vától megtévesztve a legmellékesebb körülmények jelölését sem 
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mellőzték, s így írásukban egy szintre került a lényeg a lényeg
telennel. KANNISTO pl. vogul átírásaiban az e mellett egy hátrább 
képzett e-t is megkülönböztetett. Ugyanezzel a diakritikus jellel 
jelölte a k mellett előforduló hátrább képzett k-t is: J£. A követ
kezetesség szempontjából ez tökéletesen rendben is van. Ha azon
ban tudjuk azt, hogy a vogulban a k nyelvileg is fontos ellen
tétet képez a &-val, viszont az e—o különbség a nyelvileg jelen
téktelen mellékkörülmények rovatába tartozik, akkor már nem 
nézhetjük tétlenül a dolgokat. Akkor már tiltakoznunk kell, még
pedig éppen a következetesség miatt, mert az ilyen hangjelölés a 
nyelvileg lényeges hangellentétekel a nyelvileg jelentéktelen 
hangárnyalatok közé keveri és elbujtatja. 

Azt kívánjuk talán KANNiSTo-tól, hogy az e-t ezentúl ne 
különböztesse meg az e-től vogul szövegeiben? Ha SETÁLA ide
vágó utasításának nem volt foganatja, valószínűleg kérésünknek 
sem volna. Más megoldást kell választanunk, s ez csak az lehet, 
amelyet az APhI. is elfogadott: a nyelvileg is fontos ellentétet 
képező hangokat (fonémekct) ne diakritikus jelekkel különböz
tessük meg egymástól, hanem külön betűkkel. Ha a vogulban a 
k mellett — mondjuk — </-val jelöljük a hátrább képzett hangot, 
amelyet eddig k-val jelöltek, akkor semmiféle zavar nem kelet
kezhet a dologból: nyugodtan megtarthatjuk az e-t is az e mel
lett. Tehát változatlanul használjuk továbbra is a diakritikus 
jeleket, kivéve azt az egy esetet, amikor főném-különbségek fel
tüntetéséről van szó. 

Változatlanul. . . Ha már itt tartunk, használatuk mérté
kére is volna egy-két szavunk. Nagyon jól tudjuk, hogy ezek a 
mellékjelek elengedhetetlen tartozékai minden átírásnak. A tisz
tán gyakorlati célokat szolgáló írás sem igen tud meglenni nél
külük, a tudományos hangjelölés pedig még kevésbbé. Az APhL 
is természetesen használja őket, mégpedig a) az időtartam, az 
erősségi és a zenei hangsúly, b) az ugyanazon fonémhez tartozó 
változatok és c) az orrhangúság1) jelölésére. Minthogy a b) alatt 
említett változatok sorába a legfinomabb árnyalati eltérések is 
felvehetők, a nemzetközi fonetikai írás meglehetősen tág teret 

1) Olyan nyelvekben, amelyekben az orrhangúság nyelvileg fontos (pl. 
a francia magánhangzóknál), a mellékjellel történő jelölés legfeljebb csak 
kényszermegoldásként jöhet szóba. 

Nyelvtudományi Közlemények L. 15 
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biztosít a diakritikus jeleknek — elméletben. Mert a gyakorlat 
inkább az, hogy a fonetikai átírásokban is csak okkal-móddal 
élnek velük. 

A finnugor gyakorlat persze ezen a ponton is szélsőséges. 
Nem is számít igazi finnugor hangnak az olyan, amelynek jele 
3—4 mellékjellel nincs megtámasztva. 

Ám legyenek finn kar társaink í'onétikusabbak a fonetiku
soknál, használják megszokott diakritikus jeleiket továbbra is, 
amityen mértékben csak akarják, ne is törődjenek azzal a ne
hézséggel, amelyet az ilyen mellékjelektől nyüzsgő szöveg olva
sása okoz, csak egyről ne feledkezzenek meg ezentúl, arról, hogy 
a nyelvileg fontos hang ellentétekéi nem szabad a diakritikus 
jelekkel eltakarni. 

Hogy mit lehet diakritikus jellel jelezni és mit kell külön 
betűvel jelölni, azt minden egyes finnugor nyelvre külön kell 
megállapítani. Egy szakértő-bizottság aránylag rövid idő alatt 
elintézhetné az összes idetartozó kérdéseket, és igazán jó munkát 
végezne, mert működése nyomán új erőre kapna a — valljuk 
be — kissé zsákutcába szorult finnugor hangtani kutatás. 

Ez az út járható, meg lehet próbálni. Ha nem akarjuk meg
próbálni, ott a másik út: vissza SETALA-hez, de úgy, hogy szabá
lyozó elvének könyörtelenül érvényt szerzünk! 

Csak éppen ott nem maradhatunk, ahol a finn iskola most 
tart a hangjelölés kérdésében . . . 

1936. máj. 4. 
LAZICZIUS GrYÜLA. 


