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Nagy Emma 
 

Hangtani jelenségek a beszédben 

 

A magánhangzóinkat, ha röviden ejtjük, akkor az írásban pon-
tot vagy semmit, ha hosszan ejtjük, akkor vesszőt teszünk rájuk. Így 
vannak rövid és hosszú magánhangzó párok: 

i–í, o–ó, ö–ő, u–ú, ü–ű. 

A mássalhangzókra akkor mondjuk, hogy hosszúak, ha kissé 
nagyobb nyomatékkal ejtjük ki, írásban ezt úgy jelöljük, hogy két 
azonos hangzót jelölő betűt egymás mellé írunk: például vannak, az-
zal, asszony stb. 

A mássalhangzók három nagy csoportba sorolhatók: 

1. zöngések, 

2. zöngétlenek és 

3. közömbösek. 

Fizikailag is érezhető a köztük lévő különbség, mert a zöngés 
hang ejtésekor, ha a két ujjunkat a torkunkra tesszük (persze kívül), 
akkor egy gyenge vibrálást, rezgést kell éreznünk, míg a zöngétlen 
hangok ejtésekor ezt nem érzékeljük. 

A zöngés és zöngétlen hangok párokat alkotnak: 
 

zöngések  zöngétlenek 

b – p 

v – f 

g – k 

z – sz 

d – t 

zs – s 

közömbösek: n, m, j, l, r 

kivétel: h – nincs párja, de zöngétlenít, maga nem zöngésül 
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Ez így leírva egy kis fonetika, hangtani ismétlés, amit az iskolá-
ban már tanultunk. Érdekes, hogy a sok helyesírási hiba akkor kelet-
kezik, ha a szóban egymás mellé kerül egy zöngés és egy zöngétlen 
mássalhangzó. Például a megszokta helyett mekszokta, az adta helyett 
atta, az azt helyet aszt hibás szavakat láthatjuk leírva.  

A két hangzót nehéz egymás mellett kiejteni, egyik elnyomja, 
kiüti a másikat. Mivel nem tűri meg maga mellett, ezért azt magához 
„hasonítja”, azaz zöngéssé vagy zöngétlenné teszi. 

 
Zöngésülés 

 

miből mi helyesírás kiejtés miért 

s-ből lett zs vasbeton vazsbeton – b miatt 

s-ből lett zs pünkösdi pünközsdi – d miatt 

p-ből lett b népdal nébdal – d miatt 

k-ból lett g lakbér lagbér – b miatt 

p-ből lett b kapzsi kabzsi – zs miatt 

p-ből lett b képző kébző – z miatt 

sz-ből lett z kókuszdió kokuzdió – d miatt 
 

Zöngétlenülés 
 

miből mi helyesírás kiejtés miért 
z-ből lett sz pénztár pénsztár – t miatt 
g-ből lett k fogkefe fokefe – k miatt 
g-ből lett k legszebb lekszebb – sz miatt 
v-ből lett f tervszerű terfszerű – sz miatt 
g-ből lett k részegség részekség – s miatt 
g-ből lett k megházasodik mekházasodik – h miatt 
b-ből lett  p zsebpénz zseppénz – p miatt 

 
Két ilyen egymás mellé került hangból (zöngés és zöngétlen), 

mindig a második az erősebb. Ez kényszeríti az előtte álló hangot ar-
ra, hogy a saját zöngés vagy zöngétlen párja kerüljön kiejtésre (hang-
alakra). Vagyis ha a második hang zöngés, akkor zöngésülés törté-
nik, ha a második hang zöngétlen, akkor zöngétlenülés. 
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A zöngésülést vagy zöngétlenülést csak a kiejtésben lehet észre-
venni, a helyesírási szabály ezt nem veszi tudomásul. 

 
Például: 

zseb/pénz vagy  ház/tető 

lak/bér vagy  nép/dal 
 
A beszédben az ilyen szavakat, ha a hangjaik szerint akarnánk 

kiejteni, az csak úgy lenne lehetséges, ha a két mássalhangzó között 
egy pillanatnyi szünetet tartanánk, de ez a szünet megzavarná a be-
széd folyamatosságát, és ezzel elterelné a figyelmet a mondaniva-
lóról. Tehát nem kell erőlködni a hangösszetétel szerinti kiejtésre. 

A zöngésedés és a zöngétlenedés folyamata néha annyira erős, 
hogy teljes hasonulás lesz belőle, amelyet a helyesírási szabály is tu-
domásul vesz. 

 

Például: 

küzd, küzdés, küzdelem, küzdő, de 

küszködik, küszködés, küszködő; 

ebben az esetben a zöngétlen k a zöngés z-t sz hanggá változtatta. 
 

Ha a képzett énekesek éneklésében gyönyörködünk, a szép 
hangjuk mellett azt is észrevehetjük, hogy milyen pontosan kiejte-
nek, illetve „kiemelnek” minden beszédhangot. Ez náluk fontos sza-
bály, hogy nem szabad mássalhangzókat „elnyelni”. Rájuk más sza-
bályok vonatkoznak ilyen szempontból is, mint a folyamatosan be-
szélőkre, mert ők a dallamot, a melódiát kell előtérbe helyezzék – a 
prózai előadókkal szemben –, így azok a hangzók közötti pillanatnyi 
szünetek egész más értelmet nyernek, azaz észre sem vevődnek, dal-
lammá válnak. 

Az artikulációs képességeink és adottságaink, amelyekkel oly 
finomra tagolt hangokat tudunk képezni és hallható, értelmes be-
széddé formálni, a születéskor kapott csodálatos ajándékok. 

A beszédhangok elsajátításához azonban elegendő a beszéd-
szervek megléte (tüdő, hangszalagok, nyelv, fogak, ajkak, szájpadlás, 
orrüreg stb.). Mivel a nyelvet utánzás útján sajátítjuk el, elengedhe-
tetlen a hallószerv jó működése és a megfelelő beszédkörnyezet. 
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Ezért nem tudnak megtanulni beszélni a süketek, és artikulálnak 
rosszul azok az emberek, akik ingerszegény vagy helytelen beszéd-
környezetben nőttek fel. A helyes hangképzés kialakításában nem 
lehet eléggé hangsúlyozni a család és az óvoda szerepét, hiszen az 
artikulációs bázis kialakulása az első hét év folyamán befejeződik, 
hasonlóképpen a nyelvi beidegződések is, amelyeken később már ne-
héz változtatni. 

A fogyatékkal született, siketségben élő embertársaikkal való 
kommunikálásra a jelbeszéd és az írásbeliség alkalmas. 

Az emberek nagy többségének megadatott a születéssel a hang 
meghallásának és kiejtésének isteni ajándéka, hát ennek csodálata 
mellett bánjunk jól vele egész addig, amíg az örökös csendünk el 
nem jön. 


