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Nagy Emma 
 

A beszédhang és a hangképzés 
 

Amint azt fizikaórán tanultuk, a hang tulajdonképpen rezgés. A leve-
gőben terjedő hang úgy jön létre, hogy valami megrezegteti a levegőt. Pél-
dául egy hangszer megpendített húrja, rezgő mozgása által hozza rezgés-
be a körülötte lévő levegőt. A hang úgy is létrejöhet, hogy az áramló leve-
gő egy rugalmas akadályba ütközik, és az akadályt gyors ide-oda mozgás-
ra (rezgésre) kényszeríti. A hallás a fülünkbe jutó rezgések (hangok) érzé-
kelése. Ahhoz, hogy ember által hallható hangok keletkezzenek, a másod-
percenkénti rezgések száma legalább 16 és legfeljebb 20 000 kell hogy le-
gyen. Minél gyorsabb a rezgés, annál magasabb a hang. Minél rövidebb 
egy húr, annál gyorsabban képes rezegni, és ezzel magasabb hangot kelte-
ni. Húros hangszerek esetén a húrok rezgésbe hozzák a hangszer testét is, 
ezáltal az illető hangszerre jellemző hang keletkezik. 

Nézzük, hogyan működik mindez a beszéd esetében. 
Beszédünk legkisebb egysége a beszédhang. Ezt a beszédszervek a tü-

dőből kiáramló levegőnek adott rezgésével hozzák létre. A hangképzésben 
szerepet játszó szerveinket beszédszerveknek nevezzük. A beszédszervek 
egy bonyolult rendszert alkotnak, amelyek fő részei: tüdő, hörgők, légcső, 
gégefő a hangszalagokkal, szájüreg, nyelv, fogak, szájpadlás, orrüreg, aj-
kak. A hangképzés (artikuláció) ezek harmonikus együttműködése által 
valósul meg. A beszédhangok létrehozásában nagy szerepe van a hang-
szálaknak. Hangszálaink gyors rezgése adja az alapot a legtöbb hanghoz. 
A szánkat elhagyó beszédhang megformálásához a többi hangképző szerv 
pozíciója és mozgása is hozzájárul. 

A szép beszéd létrejöttéhez a hangképző szervek épségére és ezek töké-
letes együttműködését biztosító irányítására (vezérlésére) is szükség van. 
Beszédzavarok azonban szervileg ép beszédszervek esetén is előfordul-
hatnak. Ezek oka lehet pszichés eredetű, rossz beidegződés, ingerszegény 
beszédkörnyezet, vagy éppen más befolyásoló tényező. 

Az emberi beszéd egy csodálatos folyamat. Elsősorban azért nevezem 
csodálatosnak, mert a hang tudatos artikulálása – gondolatok közlése cél-
jából történő beszédhangokká formálása – csak az embereknek adatott 
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meg az egész földkerekségen. Az „articulus” latin eredetű szó, több jelen-
tése van. Jelenti a törvények cikkeit, paragrafusait. A nyelvtanban a név-
előt jelenti, aminek nagy szerepe van a különböző nyelvek nyelvtanában. 
A magyar értelmező szótár szerint az articulus szónak még tag-, íz- és 
részjelentése is van. 

A beszédszervek a fogazat kialakulásával válnak teljessé, általában a 
gyermekek harmadik életéve körül. A gyermekek artikulációja viszonylag 
hamar „rááll” a hallott beszédre. A hangképző szervek azokat a pozíciókat 
veszik fel, amelyek a gyermek környezetében használt beszédhangok visz-
szaadására a legalkalmasabbak. Előfordulhat ugyanakkor, hogy bizonyos 
hangok megtanulásához tudatos odafigyelésre, logopédus szakember be-
vonására van szükség. Az artikuláció a növekedés során automatizmussá 
válik. Ez azt jelenti, hogy nem kell odafigyelni, hogyan tartsuk a nyelvün-
ket, milyenre formáljuk ajkainkat beszéd közben. Csak arra kell figyel-
nünk, amit mondani akarunk, a „gyakorlati megvalósítás”, vagyis a be-
széd, a beszédszervek automatikus mozgása által valósul meg. Mindez az 
általunk megtanult és folyamatosan használt nyelvekre igaz. Azonban, ha 
felnőttként idegen nyelvet kezdünk tanulni, és annak olyan hangjai van-
nak, amelyek helyes kiejtése számunkra új, akkor oda kell figyelnünk arra, 
hogyan képezzük az adott hangot, tudatosan kell irányítanunk beszéd-
szerveinket. Kitartó gyakorlás és folyamatos használat után ez is automa-
tizmussá válhat. 

Az artikuláció folyamatát és a hangképző szervek szerepét apró ízekre 
szedték a nyelvészek a hangképzés tanulmányozása folyamán. A száj-
üregben a nyelv minden részének mozdulása külön szerepet játszik a 
hang kialakításban. A „szereplők” között van a szájpadlás, az alsó és felső 
fogsor, valamint az ajkak nyílásának a formája. A beszédhangokat több 
szempont szerint lehet csoportosítani. Ezek közül említsünk meg példa-
ként néhányat: 

 

a képzésben legnagyobb szerepet játszó hely szerint: 

– szájhangok (orális hangok); 

– orrhangok (nazális hangok) 

– torokhangok (gutturális hangok); 
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a képzés módja szerint: 

– zárhang (képzésük előtt az ajkak zártak, például: b, p, m); 

– réshang (résre nyitott ajkakkal képezzük, például: f, v, s);  
 
a hangszalagok működése szerint: 

– zöngés (például: v, z, zs); 

– zöngétlen (például: f, h, s, sz). 
 
A hangképzési lehetőségeket minden beszélő saját magán tapasztalhat-

ja még akkor is, ha nem gondol a nyelvészkedésre. Hiszen ha fáj a torka, 
nehezen ejti a torokhangokat (g, k, h), ha náthás, nem tudja kiejteni az orr-
hangokat (például: az m, n orrhangok helyett b vagy d szájhangot ejt), ha 
pedig hiányos a fogsora, akkor a sziszegő, zizegő, sípoló hangok köny-
nyebben és furcsábban szaladnak ki a szájából. 

Ha minden hangképző szervünk rendben van, akkor megfelelő szájnyí-
lással tökéletes lehet a kiejtésünk. 

A kiejtett beszédhangot a nyelvészek fonémának hívják. 
Magának a hangkiejtésnek a folyamatát legjobb a saját, beszélni tanuló  

gyermekünkön megfigyelni. Emlékezhetünk rá, hogy a gyermek első kép-
zett hangja – ami nem a sírás hangja volt –, az a „gé” hang. A g a legerő-
sebb torokhang. Ezzel a gyermek annyira lefoglalja magát, hogy sokáig 
próbálgatja különböző magánhangzókkal együtt kiejteni. A csecsemőkor-
nak ezt a periódusát ezért a g hangért hívják a pszichológusok gügyögő, 
gőgicsélő kornak. Amint fejlődik a gyermek, próbálkozik a többi hang ki-
ejtésével is. Előbb a könnyen képezhető hangokkal, legutolsónak marad a 
legnehezebben képezhető hang, az r hang megformálása és kiejtése. Azért 
helyettesíti a gyermek az r hangot a j-vel, mert mindkét hang elöl képzett 
ugyan, de az r ejtésénél a nyelv hegyét a szájpadlás irányába meg kell 
emelni úgy, mint a j képzésénél – és ráadásul meg kell rezegtetni. Az a 
gyermek, aki jól tudja mondani a „Répa, retek, mogyoró, korán reggel rikkant 

a rigó” kedves kis mondókát, már túl van a hangképzés nehézségein. 
Tudjuk, kik voltak, akik a hangképzés nehézségeivel nem küszködtek. 

Nem is akartak a szép, magyaros kiejtésre törekedni, inkább a kényelmes 
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kiejtést, a nyelvi pongyolaságot részesítették előnyben. Ez különösen az r 

hang kiejtésével kapcsolatosan mutatkozott meg és vált divatossá a ma-
gyar felső tízezer körében, bárók és grófok társaságában. Voltak ugyan, 
akik megtanulták a magyar nyelvet, de az r kiejtésével a küzdelmet nem 
vették fel, mert azt póriasnak (parasztosnak) tartották. Inkább vállalták a 
nevetséges raccsolást, az r hang kihagyását a beszédükből. 

Egy idő után az anyanyelvi beszédhangjaink annyira sajátjainkká vál-
nak, a lelkünkbe vésődnek, hogy teljesen eggyé válunk velük. Minden 
embernek megvan a sajátos beszéde (hangszín, ritmus stb.), amely énjének 
kifejezője. Sok olyan ember van, aki csak akkor válik számunkra rokon-
szenvessé, ha megszólal. De fordítva is lehet, csak addig rokonszenves, 
amíg nem szólal meg. 

Az artikuláció az anyanyelvhez való kötődést is segíti. Ez akkor válik 
nyilvánvalóvá minden ember számára, ha idegen nyelvi környezetbe ke-
rül, és egy másik nyelvet kell megtanulnia. 

A mi esetünkben legszemléletesebben a román nyelvi kapcsolatokkal 
lehet kimutatni az anyanyelvtől eltérő beszédhangok képzésének nehéz-
ségeit. E nehézségek csak abban az esetben állnak fenn, ha az anyanyelvtől 
eltérően képzett hangokat az artikulációs bázis kialakulása, az anyanyelvi 
automatizmusok rögzülése után kell elsajátítani. Az 5–7 éves kor előtt a 
gyermek különösebb nehézségek nélkül tanulja meg az anyanyelv hangja-
itól eltérő hangok kiejtését is. 

A magas és mély, a hosszú és rövid magánhangzók nekünk természe-
tesnek tűnnek, és számunkra nem jelentenek nehézséget a kiejtésük. Az a, 

e, ö, ü, í hangok, vagy a palatizált, lágyított mássalhangzók: a gy, ny, ty fo-
némák ejtése sem okoz gondot. A románul tanuló magyar ember a magyar 
nyelvre jellemző hangokat használja a román szavakban is. Így: că – kö, 
când – kind, în – in, câmp – kümp (vagy kimp), mă duc – me duk stb. 

A kiejtés azért lesz más, mert a magyar nyelvben az ő, ü ajakkerekítéses 
hang, a románban viszont ajakkerekítés nélküli gégehang. 

A latin, illetve neolatin nyelvekre jellemző, hogy több magánhangzó 
egymás mellett van, sőt az is jellemző, hogy azokból egyiket sem ejtik ki, 
hanem úgy összességükben egy másik hangot ejtenek, például: l’eau (fran-
cia szó, ejtése: l’ó, jelentése: víz). Az effajta kiejtés a tájnyelvektől annyira 
távol áll, hogy a gyakran használt szavakban is, ha egymás mellé kerül két 
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magánhangzó, azt kiejthetőbbé teszi egy mássalhangzó beiktatásával vagy 
egyik magánhangzó elhagyásával. 

 

Például: 

augusztus – a/gusztus       

diák  – di/j/ák 

február  – febru/v/ár 

január  – jan/v/ár 

leány  – le/j/án 

március  – márci/j/us 

reuma  – re/h/uma 

 
Ahány idegen nyelvet tanulunk, anyiféle akadályba ütközik a kiejté-

sünk. A német nyelvet tanulóknak a szóközi néma h ejtése – illetve ki nem 
ejtése – miatt, az előző hang módosítása, például a se/h/n, se/h/en, 
ge/h/en, ste/h/en stb. szavakban nehezükre esik. Márpedig, ha úgy akar-
juk ejteni, mint a magyarban levő szóközi h hangot – mint a dühös, éhes, 

méhek stb. szavakban, akkor hibásan ejtjük a német szót. 
Ennek a h-nak a némaságát szinte kárpótolja a németben a ch hang ejté-

sének keménysége. Szóvégén is olyan kemény torok ch-t kell ejteni, mint 
például az ich, mich, dich stb. szavakban, hogy egyáltalán nem hasonlítható 
a mi szóvégi  h hangunk ejtéséhez (például méh, düh, doh stb. szavakban), 
mivel ezek alig hallatszanak, de a német ch jól hallható kell hogy legyen. 

A hangsúlyok használata körül is sok az érdekesség. Az emberek olyan 
természetesnek veszik a szavak hangsúlyozását, mintha annak nem is len-
ne külön szerepe a nyelvi kifejezésben. A hangsúly fontosságát a más 
nyelvekkel való összehasonlítás alapján is tudjuk szemléltetni. A mi nyel-
vünkben a hangsúly a szó első szótagjára esik, ezért az első szótag hangsú-
lyát próbáljuk átvinni a tanult idegen nyelvekre is. Hány olyan feleletet 
hallottunk románórán, amit a tanuló a bemagolt lecke során mondott: 

– Poetul s-a născut în anul omieoptsute… stb. 

De nem kell a múltba messze menni példákat keresni a hangsúlyozást 
illetően, hiszen amint a közelmúltban tapasztalhattuk, miután megnyíltak 
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a határok és könnyebben utazhattunk az anyaországba, ott rögtön felis-
merték, hogy kissé másabb az „akcentusunk” mint az övék. Pedig lénye-
gében ugyanaz. 

Minden nyelvnek megvan a saját artikulációs bázisa, ami az adott 
nyelvre jellemző hangok létrehozásához szükséges artikulációk összessé-
ge. 

Ismét román nyelvi összehasonlítás a legszemléletesebb, mert tapasz-
taltuk, hogy az a román ajkú ember, aki magyarul szeretne tanulni, nem 
tudja ejteni a magyar nyelv hosszú és rövid magánhangzói (a, ö, ő, e, ü, ű), 
s a lágyított mássalhangzóit (ny, gy, ly, ty), mivel ezek artikulációi nincse-
nek benne a román nyelv artikulációs bázisában. Ő a saját nyelvében lévő 
megközelítő hangot ejt.  

        
Például: 

gyere ide  – gyéré idé 

vége  – véghé 

tyúk  – tuk 
 
Egy még szebb példa az artikulációs bázisok különbségére: egyik ün-

nepélyen egy Angliából érkezett csoport énekelt. Meghatódva fedeztük fel 
a székely himnusz dallamát. Az előadás végén a szervező megköszönte a 
szép műsort, és azt is, hogy a mi himnuszunkat lefordították angol nyelv-
re. A tolmács halkan megjegyezte, hogy ezt nem fordítja le, mert magyarul 
énekeltek. Kevesen akadhattak a nagy tömegben, akik észrevették, hogy 
az angol vendégek magyarul énekeltek, annyira erős volt az angol kiejtés.  

                      


