Magbaybay ay Di Biro1
Resty Cena

Orthography
Isang pundamental na tanong tungkol sa orthography ng isang wika ang kung ano
ang elemento ng wika na dapat itala ng orthography2, at kung paano ito itatala
(tingnan ang pagtalakay sa Sproat 2000). Sapagkat ang pangunahing layon ng
orthography ay para makatulong sa episyenteng pagbasa at pagsulat, makatwirang
ang yunit ng wika na pagtutuunan ng pag-usisa at gagabay sa pagbuo ng
orthography ay iyong may pinakamalaking tulong sa pagbasa at pagsulat.
Isang gabay sa paghusga sa kahusayan ng isang orthography ang kalaliman ng
orthography (“ortographic depth”). Sa mga orthography na ang iskrip ay alpabetiko,
tulad ng Filipino, ang lalim ng orthography ay sinusukat ayon sa katapatan ng
tambalan ng grapheme (letra at tuldik) at tunog. Kung ang tambalan ay sumusunod
sa tuntuning “Isang tunog isang letra, at isang letra isang tunog” (tatawagin natin ang
kahilingang ito na isa-sa-isa), ang orthography ay mababaw (“shallow orthography”)3
o orthography na malinaw (“transparent ortography”). Ang kabilang-dako ay
orthography na malalim (“deep orthography”) o orthography na malabo (“opaque
orthography”), at dito, hindi regular ang tumbasan ng grapheme at tunog, kaya hindi
makasisiguro sa tamang bigkas kung ang titingnan lang ay ang mga letra at
lalapatan ang salita ng simpleng tuntuning letra-sa-tunog. Tinatanggap na ang
mababaw na orthography ay nakapagpapadali sa pagbasa at pagsulat.4
Isa sa pinakamalalim na orthography ang English5. Maraming tunog sa English ang
may mahigit sa isang baybay, halimbawa, ang tunog na [k] ay may 12 baybay.
Tunog
[k]

Baybay
c
k
ck
ch
cc
qu
q
cq
cu
que
kk
kh

cat
key
tack
chord
account
liquor
Iraq
acquaint
biscuit
mosque
trekker
khan

Ang kabaligtarang gawain–ang pagtatambal ng titik sa tunog–ay mayroon ding
komplikasyon sa English. Maraming letra sa English ang may mahigit sa isang basa,
halimbawa, <s>6 at <ss>. Hindi kapagdaka malalaman kung ano ang bigkas nito. At
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