
Beszéd és írás. Fonetikus írás

•A beszéd analóg természetű, folytonos 

•  az írás diszkrét elemek

(a hangjelölő írás esetén betűk)

sorozata.

•A nyelvi egységekkel kapcsolatos bizonyos információk csak 

az írott szövegben – például?
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Szóhatárok: szóköz

Tagmondathatárok: vessző

Mondathatárok: pont, felkiáltójel, kérdőjel

• Bizonyos információk csak a hangzásban:

Pl. mit jelöl a kérdőjel, a felkiáltójel?



•A beszédben a szavak, szintaktikai egységek határát nem jelzik 
megszakítások, sőt a beszédhangok úgynevezett egymásra 
hatása is folytonosan, tehát a szavak határán keresztül is 
érvényesül.

• Például a n esetében:
a nevet szóban és a vén ember szókapcsolatban a n elöl 
képzett (magánhangzó követi),
míg a Kongó szó kiejtésekor, ahol g követi, a szájüreg hátsó 
részében képezzük.
Ez akkor is így történik, ha a legyen gól szókapcsolatot ejtjük, 
ahol a n és a g között szóhatár van ugyan, de az ejtésben ez 
nem jelenik meg (nem tagoljuk külön, nem tartunk szünetet).



Milyen lenne az írás, ha hangzáshű lenne
(a magyar helyesírás betűkészletével)?



(nagyjából) hangzáshű lejegyzés, de mégis…

…nehéz dekódolni, mivel egyes szekvenciák egészen másképpen 
vannak kódolva, mint ahogyan megszoktuk az írásképüket. 

A beszéddallam, a hangsúlyok, hangerő, a ritmus és a temporális 
szerkezet, valamint ezek váltásai, változásai szinte vissza sem 
adhatók az írásképben, holott ezek mind olyan kulcsok a hallási 
(auditív) feldolgozás számára, amelyek egyértelművé teszik a szöveg 
jelentését. 

Írási konvenciók, amelyek szembemennek a beszédtapasztalattal:

Hosszú magánhangzók (o – ó, i – í, ü – ű) és mássalhangzók (s – ss, sz
– ssz)

Írásban nem tükrözött beszédhangok: [ə] (svá), [ŋ], [ɦ] stb.

Hasonulások (egyébként, mondjuk), törlések (nemtom) stb.



Hangzáshű lejegyzés  fonetikus írások

•A beszéd vizsgálata, illetve más gyakorlati alkalmazások 
(például az idegennyelv-tanulás)  olyan írásrendszer(ek) 
kialakítását, amely(ek) képes(ek) a különféle hangzási 
sajátosságok valósághűbb érzékeltetésére.

• fonetikus írás, fonetikus jelölés,
 a hozzájuk tartozó jelkészletek fonetikai ábécék

•A beszéd fonetikus jelsorozatokkal történő megjelenítését 
hagyományosan átírásnak nevezzük, amely a nemzetközileg 
használatos, latin eredetű transzkripció szó tükörfordítása, de 
használjuk rá a (fonetikus) lejegyzés terminust is.



A különféle tudományos közösségek különféle 
célokkal több ilyen írásrendszert is létrehoztak – a 
magyar nyelvtudomány szempontjából 
relevánsak:

 nemzetközi fonetikai ábécé,

 magyar egyezményes hangjelölés

 a Setälä-féle hangjelölésen
alapuló és egyéb, a finnugor nyelvekre
kialakított jelkészletek

 NádSip = Nádasdy–Siptár-féle
hangjelölés

Stb.



A nemzetközi fonetikai ábécé 

• Nemzetközi Fonetikai Társaság (International Phonetic
Association, IPA) 1886-os megalapítása óta
– szükségesnek tartotta egy olyan jól használható 
szimbólumkészlet kialakítását, amely eléggé átfogó ahhoz, hogy 
lefedje a világ nyelveiben található hangokat,
– ezt a nyelvvel foglalkozók lehető legnagyobb körében kívánta 
elterjeszteni.

• A létrejött jelkészlet angol neve International Phonetic Alphabet,
rövidítése szintén IPA.

•Mind a társaság, mind az ábécé nevének francia rövidítése is sok 
helyütt előfordul: APhI, illetve API (Association Phonétique
Internationale, illetve Alphabet Phonétique Internationale) 



IPA (International Phonetic Alphabet)

• https://www.internationalphoneticassociation.org/ (Utolsó módosítás: 

2016)

• Összefoglalása az ún. IPA-táblán látható: 

http://linguistics.ucla.edu/people/keating/IPA/2016_IPA_charts.html

• Handbook of the International Phonetic Association. A guide to the use of 

the International Phonetic Alphabet. 1999.

• Alapelv: egy hang(sajátosság) = egy karakter

• Alapja a latin betűs ábécé, de más forrásokból is tartalmaz jeleket.

• Alap- és mellékjelek (diakritikus jelek).

• Finomabb vs. durvább jelölés.

• [Fonetikus] vs. /fonematikus/ jelölés.

• Nemcsak lejegyzés, egyfajta fonetikaelmélet is (a beszédről és arról, hogy 

hogyan lehet a beszédet a legsikeresebben elemezni).


