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KIEJTÉS 

 
A helyes kiejtés főbb tudnivalóit boncolgató fejezet élén meg kell indokolni, 

hogy miért foglalkozunk külön ezzel a témakörrel. A kiejtési gondok ugyanis nem 
mindig vetnek föl nyelvhelyességi kérdéseket, és itt nem érvényesülnek olyan egy-
értelmű szabályok, mint a későbbi részekben (alaktan, mondattan), mégis hozzá-
tartozik a helyes beszédhez jó néhány gyakorlatias ismeret. Nem térünk ki a 
beszédtechnika, a hangképzés és a mondatfonetikai eszközök (hangsúly, hanglej-
tés stb.) szerteágazó tárgykörére, mivel az meglehetősen terjedelmes volna. Fog-
lalkozunk viszont azokkal a szavakkal, szócsoportokkal, amelyeknek többféle 
ejtésváltozatuk él. Vizsgálódásunk során azt kutatjuk, hogy melyik a követendő, 
tehát mit tekinthetünk normának. 

A kiejtési norma meghatározásának számos nehézsége van. A nyelvtani 
kötöttségekkel, szabályokkal a köznyelvet beszélő ember tisztában van, s igyekszik 
hozzájuk alkalmazkodni. Ezek a szabályok viszonylag állandóak, vagy legalábbis 
csak olyan lassan változnak, hogy egy emberöltő kevés valamilyen jelenség fölis-
meréséhez. A nyelvtankönyvek írásban is szentesítik a kialakult szokásokat, és az 
iskolában e normatív nyelvtan szerint ismerkedünk meg nyelvünk sajátosságaival. 
Ugyancsak az egységességre, az állandóságra való törekvés vezérelte és vezérli az 
akadémiai helyesírási szabályzatok kidolgozóit, s munkájuk eredményeképpen írá-
sunkat századunkban már valóban egységesnek tekinthetjük. A jól szabályozott 
nyelvtannal és helyesírással ellentétben kiejtésünkre mind ez ideig kevesebb 
figyelem jutott, és a legutóbbi időkig elmaradt a normatív szabályozás is. De nem 
is volt rá égető szükség, mert szavaink nagy részét kiejtés szerint, fonetikusan 
írjuk, így az íráskép egyben a kiejtési norma. Ez azonban önmagában kevés. 
Éppen ezért megfigyelhetjük, hogy nagyon sokféleképpen beszéljük nyelvünket. 
A köznyelv, regionális köznyelv, népnyelv stb. egyénektől is függő nyelvváltoza-
taiban jelentősebb kiejtési különbségek adódnak, mint amit írásunk tükröz. Ebben 
van a kiejtési norma meghatározásának nehézsége. 

Mindenekelőtt ismerkedjünk meg azokkal a kézikönyvekkel és szótárakkal, 
amelyek eligazítanak bennünket kiejtési kérdésekben. 

A magyar nyelv értelmező szótára a címszó után közvetlenül szögletes zárójel-
ben föltünteti, hogy az e hangot tartalmazó szavakban mikor kell nyílt és mikor 
zárt e-t ejteni. 

 
 szerelmes  [e-e-e] 
 szerencse  [ë-ë-e] 
 szertelenkedik [ë-e-e-ë v. e-e-e- ë] 
    -tem, -ett [e, ë] 
 
A jelölés csak az e betűket emeli ki a szóból. (A nyílt e alsó nyelvállású hang, 

a zárt ë középső nyelvállású, tulajdonképpen az é rövid párja.) 
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A Magyar értelmező kéziszótárból viszont hiányzik a zárt ë megkülönböztetése. 
A címszó után szögletes zárójelben csupán akkor jelölik a kiejtést, ha az nem kö-
vetkezik az általános érvényű magyar kiejtési szabályokból: 

 

céh  [cé] 
egy1  [eggy] 
 

 
Hosszabb szavakban csak a kérdéses rész ejtésmódjára utalnak: 
 
egyelőre  [eggy] 
ghibelin  [gib] 
 
Az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (szerk. Bakos Ferenc, Bp., 1994.) 

megadja a kiejtést az idegen írásmódú szavak esetében, illetőleg olyankor is, ha a 
címszót magyarosan írják, de téves ejtése gyakori: 

 
dativus  [e: datívusz] 
aerodrom [e: aerodróm] (nem pedig erodróm) 
 
A Nyelvművelő kézikönyv sok helyütt eligazít bennünket a vitás kiejtési kér-

désekben (pl. néhány címszó: Chionoin; ch kiejtése; Chopin; Churchill; idegen betűk 
kiejtése; idegen szavak kiejtése és alakváltozatai stb.). 

Az Idegen nevek kiejtési szótára (szerk. Magay Tamás; Bp., 1974.) mintegy 
40 000 tulajdonnév – személynév és földrajzi név – ejtésmódjával foglalkozik. A 
szótár a szélesebb közönség számára készült gyakorlati kézikönyv, éppen ezért 
jelölési rendszere nem követi a fonetika rendkívül árnyalt jelkészletét, csupán 
megközelítően tudja és kívánja érzékeltetni az ejtésváltozatokat. A magyar szöveg-
környezetben javasolt forma mellett szükség esetén közli az idegen nyelvbélit 
jobban megközelítő változatot (jele: ∆) és a helytelen, tehát kerülendő ejtés-
módokat (jele: @) Egy-egy névnek olykor több elfogadható változata is lehet. 
Néhány példa: 

 
Brueghel holl brőh/ e / l, @ brajgel 
Honegger fr honegger, ∆ onegër 
Roosevelt ang rózevelt v. rózvelt (Angliában így is: rúzvelt) 
Shakespeare ang sékszpír, @ sekszpír 
 
Igen hasznos a szótár végén az a részletes összefoglaló, amely bemutatja az 

idegen nyelvekben előforduló betűk és gyakoribb betűkapcsolatok magyar hang-
megfeleléseit. 

Egy rövid részlet: 
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ci ol csi 
  rom általában: csi 
   név végén: cs (az i nem hangzik) 
  sp szi (elnagyolt megközelítés) 
 

 cia ol csá 
 

 cio ol csó 
   név végén: cso 
 

 g alb g 
  dán általában: g 
   név végén, különösen i és u után: nem hangzik 
  fr magas magánh. előtt: zs 
   mély magánh. és mássalh. előtt: g 
 

Nyelvművelésünk régi adósságát pótolja a tudományos igénnyel szerkesz-
tett Magyar kiejtési szótár (Fekete László; Bp. 1992.). Szintetizáló jelleggel földol-
gozza a szakirodalomban – így az előbb említett kézikönyvekben, szótárakban – 
közölt szavakat, kifejezéseket, de az idegen szavak és tulajdonnevek köréből csak 
azokat, amelyeknek az ejtésmódjáról megoszlik a szakemberek véleménye, illető-
leg hibás változatuk gyakori. 

 

A kiejtési szótár anyaga a következő területeket foglalja magában: 
 

a) az ejtett forma eltér az írottól (hasonulás, összeolvadás, rövidülés, 
nyúlás, kiesés, hangbetoldás); 

b) a kiejtés megegyezik az írott alakkal, de előfordul ettől eltérő, hibás 
változatuk; 

c) szókapcsolatok, kifejezések; 
d) mozaikszók, rövidítések; 
e) az előbb jelzetteknek megfelelően bizonyos idegen szavak. 

  

Válogatott részlet a szótárból: 
 

 Babits   [babics] 
 babszem  [bapszem] 
 babusgat  [babuzsgat] 
 bacchanália  [bahhanália v. bakhanália] 
 Bach   [bahh v. németesen: báhh] 
 bacilusgazda  [baciluzsgazda] 
 bágyadt  [bágyatt] mn 
 bakancs  [bakancs] 
 bakancsos  [bakancsos] mn és fn 
 Balás   [balázs] 
 BEAC   [beac] 
 bontsd fel  [boncst fel v. boncst fël] 
 bús száműzetésem [bús száműzetésem] 
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A Magyar kiejtési szótár még nem eléggé közismert, pedig nélkülözhetetlen a 
tanároknak és a hivatásos beszélőknek, valamint a vers- és prózamondó versenyek 
résztvevőinek, de haszonnal forgathatják a tanulók is. 

Ismerkedjünk meg a kiejtési hibák főbb típusaival. 
 

I. Magyar szavak 
 

1. Köznevek 
 

a) A magánhangzók időtartamának megkülönböztetése 
 

Magánhangzóink közül az i, u, ü időtartama sok szavunkban ingadozik: a 
nyelvjárás vagy az egyéni szokás függvénye. E három hangunk rövidsége és 
hosszúsága kiejtésünk (és egyben helyesírásunk) legkevésbé biztos  pontja. Helyes-
írási szabályzatunk ugyan egyértelműen rögzíti a követendő eljárást, de beszéd köz-
ben erre nem vagyunk tekintettel. A normatívtól eltérő forma könnyen elraktározó-
dik bennünk, és befolyásolja helyesírásunkat. 

Az időtartam ingadozásának legfőbb magyarázata, hogy egyes nyelvjárásokban 
a szóban forgó magánhangzókat hosszan ejtik, míg más nyelvjárásokban inkább 
megrövidítik: 

 

Leírva   A kiejtésben nyúlás 
  

bábu   bábú 
dicsér   dícsér 
hegedül   hegedűl 
kerül   kerűl 
Tibor   Tíbor 
vizes   vízes 
bíró   biró 
bújócska   bujócska 
háború   háboru 
ítél   itél 
kísér   kisér 
túró   turó 
 
Egyes tájnyelvekben a magánhangzó rövidülése a szomszédos mással-

hangzó időtartamának megnyúlásával jár együtt: nyillik, nyullik, segitteni, tanittó. 
Mai köznyelvünkben a magánhangzó rövidülése fordul elő gyakrabban. Ez 

a jelenség a hivatásos beszélők kiejtésében is tapasztalható. Típuspéldák, amelyek-
ben a hosszú magánhangzó helyett sokszor rövidet ejtenek: gyűjtemény, húszas, 
húszat, ítél, ítélet, kímél, kímélet, kísér, kíséret, kísérlet, kísértet, színes, színész, színez, 
szíves, szívesen, tízes, tízet, újdonság, újság, újságos. 
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Különlegesen viselkedik egy szótagú főneveink azon csoportja, amelyek a 
tőbelseji magánhangzó időtartamát szabályosan váltakoztatják: bizonyos 
toldalékok esetében mindegyikük tőbelseji magánhangzója megrövidül. Az idetar-
tozó szavak: híd, ín, nyíl, víz; kút, lúd, nyúl, rúd, úr, út; fűz, szűz, tűz. Az i, u, ü időtar-
tamát – mint láttuk – sokszor nehéz megállapítani a kiejtésbeli eltérések miatt, 
ezért egyértelmű analóg példákat hívhatunk segítségül: a felsorolt 13 szó magán-
hangzója pontosan ugyanúgy viselkedik, mint kéz, nyár és tél főnevünk é és á hangja, 
amelyekben hosszú magánhangzó helyett sokszor rövidet ejtenek: 

 

nyár híd kút tűz víz 
nyárra hídra kútra tűzre vízre 
nyári hídi (kúti) tűzi vízi 
nyarat hidat kutat tüzet vizet 
nyarak hidak kutak tüzek vizek 
nyarad hidad kutad tüzed vized 
 

vagy: 
 

télies szűzies úrias 
kezes inas füzes 
kézben útban vízben 
 

Megmarad a tőbelseji hosszú magánhangzó: 
 

a határozóragok, 
az -i melléknévképző, 
az -ies melléknévképző esetében. 
 

Megrövidül a tőbelseji magánhangzó: 
a tárgyrag, 
a többes szám jele, 
az -s melléknévképző, 
a birtokos személyjelek esetében. 
 

A bemutatott szabályszerűség – a birtokos személyjelek kivételével – teljes 
körűen érvényesül. Az egyes szám 3. személyű birtokos személyjeles alakokban 
akkor nincs rövidülés, ha a toldalék -ja, -je; és akkor van szabályosan rövidülés, ha 
a toldalék -a, -e. 

füze, hídja (de: hida), ina, kútja, nyila, vize stb. 
 

b) A zárt ë, nyílt e megkülönböztetése, valamint az e–ö hangváltozatú 
szavak 

 

Az iskolai leíró nyelvtanokban ma azt tanítják, hogy a rövid e magánhangzó 
párja a hosszú é. Az egyszerűség és a gyakorlatiasság miatt alakult így a helyzet, 
noha a teljes igazság nem ez. Ha a rövid e hangot hosszan ejtjük, nem é-t kapunk, 
hanem ee-t, mint például az eere (erre) szóban. Ha viszont a hosszú é-t röviden 
ejtjük, a zárt ë-vel van dolgunk. A párosítás tehát így alakul: 
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    rövid  hosszú 
középső nyelvállás ë (zárt)  é 
alsó nyelvállás  e (nyílt)  ee (jele: ē) 
 

Az ee (ē) nem köznyelvi hangunk (egyes nyelvjárásokban viszont használa-
tos), a zárt ë-t azonban lakosságunknak körülbelül 60%-a megkülönbözteti a nyílt 
e-től, tehát sokak számára természetes. Nem csupán nyelvjárási jelenség tehát, bár 
a nagyvárosi beszédből valóban hiányzik. De mivel írásban történő jelölése nem 
honosodott meg, és csak a kiejtésben őrződhetett meg, a zárt ë egyre jobban 
visszaszorul. Pedig beszédünknek fontos színesítő eleme, sőt jelentésmegkülön-
böztető eszköze is. 

Nyelvünk egyik jellemzőjének sokan az egyhangúságot tartják. Ha nem szá-
molunk a kétféle (nyílt és zárt) e hanggal csak a nyílt e-vel, akkor tényleges veszély 
annak a túltengése, így a monotónia. Tudatosan törekedjünk – különösen élő-
szóban – a jóhangzásra. Akik tudják, bátran alkalmazzák a zárt ë hangot, ez 
ugyanis nem szégyellni való provincializmus. Segítségével majdnem a felére csök-
kenthetjük az e hang terheltségi fokát. Az ejtésváltozatok szemléltetésére nézzünk 
meg egy példát: 

 

Tegnap este nem lehetett kenyeret venni. 
Tegnap este nem lëhetëtt kënyeret vënni. 
 
A déli nyelvjárásterületen, pl. Szeged környékén a zárt ë helyett ö hangot 

mondanak: 
 

Tegnap este nem löhetött könyeret vönni. 
  

A jóhangzás elvét követve, az ë–ö hangváltozatú szavakban lehetőség 
szerint éljünk az utóbbi formával, tehát csönd (csend helyett), följebb (feljebb), fölösleges 
(felesleges), söpör (seper), töpörtyű (tepertő). A fel – föl igekötők közül válasszuk inkább az 
utóbbit: fölavat, fölébred, fölemel, fölmegy. (Az ö-t tartalmazó igék előtt azonban jobban 
hangzik a fel: felöltözködik, felsöpör feltöröl, felköszönt.) 

A zárt ë nemcsak az egyhangúságot oldó, színesítő elem, hanem jelentés-
megkülönböztető fonéma. A mentek szóalak négyféle értelmezésével kitűnően 
szemléltethetjük, milyen fontos lenne, ha jobban kihasználhatnánk a zárt ë adta 
lehetőségeket: 

 

(ti most) mëntëk valahová (megy, többes szám 2. sz.) 
(ők tegnap) mëntek valahová (megy, többes szám 3. sz.) 
(en most) mentëk valakit (ment, jelen idő) 
(ők) mentek valamitől (archaikus alak, azaz ők mentesek valamitől) 
 

A kérdéseben kíválóan eligazít a Mészáros András szerkesztésében és kiadá-
sában megjelent Ë-ző kiejtési kisszótár (Bicske, 1998.), amelyben több mint 4000 
szó szerepel. A glosszáriumot rövid tanulmány, ragozási táblázatok és e – ë jelölésű 
irodalmi szemelvények egészítik ki. 
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c) A magánhangzók illeszkedése toldalékos szóalakokban 
 

Nyelvünk alapvető sajátossága, a magánhangzó-harmónia nem érvényesülhet 
maradéktalanul a vegyes hangrendű szavakban. Ezek toldalékolásakor ugyanis 
gyakran ingadozik a nyelvszokás: egy-egy szóban elképzelhető magas vagy mély 
hangrendű toldalék is. A meglehetősen bonyolult rendszerezés helyett nézzünk 
néhány kiragadott példát. 

Ha vegyes hangrendű szóban a mély magánhangzók mellett a magas han-
gok közül csak i, í vagy é található, akkor a mély hangzós toldalék a természetesebb, 
bár ingadozás is tapasztalható: dolomitos, frázisok, kabaréban, kolibrija, konkrétan (-en), 
norvégul, szamojédok, vegetatívnak. Amikor a szótőben már eleve több a magas 
magánhangzó, szokásosabb a magas hangú toldalék, de nem kifogásolható a mély 
sem: hidrogénnel (-nal), oxigénje (-ja). 

Ha a vegyes hangrendű szavakban e hang is van, ma már sokan természete-
sebbnek érzik a magas hangú toldalékot, bár egyes szavakban előfordul ingadozás: 
argentinek – argentinok, bakelitből – bakelitból, bakterek – bakterok, balettet – balettot, 
fotelbe –  fotelba, kráterben – kráterban, októberban – októberben, palesztinek – palesztinok, 
szuterénje – szuterénja. De komputerek, mágnessel, parlamenthez. 

A mai nyelvérzék számára érthetetlen dolog, hogy i (í) magánhangzót tartalma-
zó egy szótagos szavaink jó részét miért mély hangrendű toldalékkal látjuk el, holott 
az i magas magánhangzó: bír (bírok, bírtam), hív (hívunk, hívnak), ír (írhat, írás), nyír (nyírja, 
nyírjon), sír (ige: sírtam, sírna; főnév: sírban, sírnál), víg (vígan, vigalom), zsír (zsíros, zsíroz). 

Az illeszkedés törvényének látszólag ellentmondó nyelvi tény éppenséggel 
azt bizonyítja, hogy a szokás, a hagyomány még a szabályoknál is előbbrevaló. 
Nyelvünk korábbi állapotában ugyanis létezett egy hátul képzett, tehát mély 
(veláris) i hang a ma meglévő magas i hangon kívül. Ezért lehetséges a mély hang-
rendű toldalék az idézett és más szavakban. A veláris i hang azonban már évszá-
zadokkal ezelőtt kiveszett nyelvünkből, és helyette is elöl képzett i-t ejtünk. A 
nyelvhasználatban mélyen meggyökeresedett toldalékok azonban nem követték 
ezt a változást, így jött létre ez a látszólagos ellentmondás. Ennek fényében már 
helyesen értelmezzük az alábbi két idézet sajátos toldalékolását: 

 

Zordon erdők, durva bércek, szirtok! 
Harsogjátok jajjaim! 
    (Csokonai: A tihanyi ekhóhoz) 
 

Az idegen nyelvet tanulók is találkozhatnak a magyarban megszokottól eltérő 
képzésű i hanggal. Az angolban hátrább képzik a rövid i-t, az oroszban pedig 
megvan jerü névvel illetett veláris változata. (Helytelen ü-nek ejteni). 

Az illeszkedés törvényét a nyelvünkbe most bekerülő idegen szavak toldalé-
kolásakor is követnünk kell: klip – klipek, team (tím) – teamek (tímek). Éppen ezért a 
nyelvészek nem támogatják a közgazdasági szaknyelv újabban jelentkező indexál 
(’jelez’) szavát, annak ellenére, hogy így alakilag elkülönül a közlekedésben hasz-
nálatos indexel (’irányváltoztatást jelez’) igétől. 
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d) A mássalhangzók időtartamának megkülönböztetése 

 
A mássalhangzók időtartamának megkülönböztetése sokkal egyértelműbb, 

mint azt a magánhangzók esetében láttuk. Az igényes köznyelv kevésbé tűri a 
megszokottól való eltérést, így a másféle ejtésmód népnyelvi, nyelvjárási jelenségnek 
érződik, a normatív változattól élesen elkülönül. A mássalhangzó időtartamának 
megnyúlására az 1. a) pontban már található néhány olyan példa, amelyekben ez a 
változás a szomszédos magánhangzó rövidülésével jár együtt. A következőkben 
egyéb esetekkel foglalkozunk. 

Bizonyos szavainkban a két magánhangzó közötti rövid mássalhangzó egye-
sek kiejtésében, illetőleg a tájnyelvekben megnyúlik. A köznyelvben kerülendő, hogy 
az alábbi szavakban hosszú mássalhangzót ejtsünk: agancs, bakancs, elem, eső, heged, 
hegeszt, köpeny, szalag, tárgyalás, vajon (kérdőszó), válik. 

Ezzel ellentétes jelenség, amikor a gyors beszédtempó, a hanyag artikuláció 
vagy rossz szokás miatt helytelenül megrövidítik a hosszú mássalhangzókat. A 
köznyelvben a leggyakoribb az -áll- hangkapcsolat ll-jének megkurtítása, de az igé-
nyes nagyközösségi célú megnyilatkozásokban ez sem kívánatos (tanári, szónoki 
beszéd). Határozottan érzékeltessük tehát a hosszú l-et az efféle szavakban: állam, 
állat, mállik, száll, szálloda, vállalat, vállalkozó. Szintén jellemző a hosszú r meg-
rövidülése, amely a szomszédos magánhangzó pótlólagos megnyúlásával járhat 
együtt: arra [āra], erre [ēre], forradalom [fóradalom], forró [fóró], varr [var], varrás 
[vārás]. Egyéb mássalhangzók csak ritkán rövidülnek meg: aggódik [agódik], 
mennyország [menyország], vijjog [víjog]. 

A mássalhangzók időtartamának pontos érzékeltetése azért szükséges, mert 
a rövid és a hosszú hangoknak jelentésmegkülönböztető szerepük van: ál – áll, 
szál – száll, tol – toll, tolat – tollat, var – varr. A pontatlan kiejtés a helyesírásra is 
rossz hatással van, és sok súlyos hibát okozhat (higgany, szöllő, málik). 

Az idáig felsorolt példák azonban nem jelentik azt, hogy nem lehet megrö-
vidíteni a hosszú mássalhangzókat. Mássalhangzó-torlódáskor toldalékos alakok-
ban és összetételekben törvényszerű a hosszú mássalhangzó röviddé válása, hogy 
könnyebb legyen a kiejtés: cseppkő [csepkő], csöppség [csöpség], összlakosság 
[öszlakosság], többnyire [töbnyire]. 

Az imént tárgyalt jelenségek megvannak a nyelvünkben használatos idegen 
szavak körében is, amelyekről fejezetünk 2. a) pontja ad összefoglalót. 

Sajátosan viselkedik az egy számnév és határozatlan névelő, valamint az 
egyen- előtag, ezért róluk külön kell szólni. Az egy számnévként hangsúlyos, és 
ilyenkor hosszan ejtjük a gy-t, ha magánhangzóval kezdődő szó követi: egy óra van 
most [eggy óra van most]. Határozatlan számnévként hangsúlytalan, és így rövi-
debbnek hallatszik: egy órát is vettem [egy órát is vettem]. Az egyen- előtagú szavakat 
általában rövid gy-vel ejtjük.  
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Lássuk a csoportosított példákat a Magyar kiejtési szótár alapján: 
 

Hosszú gy: egyágyas, egyalakú, egyáltalán, egyaránt, egyel (ige), 
egyelőre, egyértelmű, egyes-egyedül [eggyes-egyedül], 
egyesít, egyesül, egyetért, egyetlenegy [eggyetleneggy], 
egyezmény, egyeztet, egyik, együtt, együvé stb. 

 
Rövid gy: 

 
egyedül, egyenes, egyenetlen, egyenget, egyenjogú, egyenleg, 
egyenlő, egyenruha, egyensúlyoz, egyetem, egyvégtében 
stb. 

 
Napjainkban művelt emberek, hivatásos beszélők gyakran esnek a betűejtés 

hibájába, és rövid gy-t mondanak az ajánlatos hosszú helyett, pl.: egyaránt, egyelőre, 
egyesült (államok), egyetért, egyezmény stb. A köznyelvben viszont megszokottá vált az 
egyen- előtagú szavak szóban forgó mássalhangzóját hosszan ejteni: egyenruha 
[eggyenruha]. Ez kevésbé kifogásolható, mint az előző jelenség, a betűejtés. 

 
e) A h és a ch ejtése 

 
A helytelen betűejtés tapasztalható a néma h-ra végződő főneveink eseté-

ben is, holott a toldalék nélküli alakokban nem kell kimondanunk ezt a hangot: 
céh, cseh, düh, juh, méh, pléh, rüh; oláh, Oláh, Kacsóh [cé, cse, dü stb.]. Összetételekben 
és toldalékos helyzetben kétféleképpen viselkedik a h. Továbbra sem ejtjük a h-t a 
szóösszetételekben, valamint akkor, amikor mássalhangzóval kezdődő toldalék 
követi: Csehország [cseország], dühroham [düroham], juhakol [juakol], méhraj [méraj]; 
céhben [cében], pléhre [plére], rühtől [rütől]. A néma h miatt nincs teljes hasonulás a  
-val, -vel ragos alakokban: csehvel, dühvel, juhval, méhvel, Kacsóhval [csevel, düvel stb.]. 
Kiejtjük viszont a h-t akkor, amikor magánhangzóval kezdődő toldalék követi: 
céhek, csehül, dühös, méhet. 

Más szavakban kiejtjük a szó végi h-t: bolyh, doh, enyh, keh, moh, potroh, Zilah; 
különösen pedig az idegen szavakban: ajatollah, Allah, fellah, padisah, sah. Az ebbe a 
csoportba tartozó szavak végén erős h-t mondunk, mint az eh, ah indulatszavak-
ban, vagy mint a német ich személyes névmásban. 

Az éh és a keh olykor eltérően viselkedik. Az éhség inkább h nélkül ejtendő 
[éség], a keh toldalék nélküli formájában mindkét ejtésváltozat létezik [keh vagy ke]. 

A tulajdonnevek, családnevek régies betűkapcsolataival (gh, th – Vígh, Tóth) 
a fejezet 2. a) pontja foglalkozik. 

A ch erős h-nak hangzik: almanach, cech, pech. Durva hiba, ha helyette k-t 
ejtenek: pech, peches, technika [pekk, pekkes, teknika]. Szintén rendkívül csúnya az 
APEH betűszóban és a belőle képzett melléknévben a h helyettesítése k hanggal 
[apek, apekos]. 
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f) Hasonulás és összeolvadás 
 

A mássalhangzók egymásra hatásakor a hasonulásnak és az összeolvadásnak 
igen sokféle esete következik be. Ezek külön-külön történő tárgyalására itt nincs 
lehetőség, de nincs is rá szükség, mert az átlagos nyelvérzék jól eligazítja a beszé-
lőt. Elégedjünk meg tehát néhány gyakorlatias, összefoglaló jellegű tanáccsal. 
(Részletes útmutatás: Nyelvművelő kézikönyv I. kötet, a beszédhangok kapcsolódása 
címszó alatt.) 

Egyértelmű hibának minősíthető a betűejtés a nagyon gyakori dj, nj, tj, gyj, 
nyj, tyj hangkapcsolatokban. Az igei és névszói ragozásban sűrűn adódik ez a kap-
csolat: 

 

adj aggy hagyjatok haggyatok 
bánjuk bánnyuk anyjuk annyuk 
látja láttya bátyja báttya 

 

Az efféle esetekben fülsértő lenne az [adj], [bánjuk], [látja] stb. ejtésmód, 
amely a modorosság vagy a tanulatlanság jele. 

Ugyanígy megvan a hasonulás a múlt idő jele miatt szintén gyakori dt hang-
kapcsolatban: adtam [attam], elfáradt [elfáratt], hazudtak [hazuttak], védték [vétték]. 
Más hangkapcsolatokban viszont nem mindig ilyen egyértelmű a helyzet, lehet 
többféle elfogadható ejtésváltozata egy-egy szóalaknak. A hasonult vagy összeol-
vadásos formák egyesek számára népiesnek tűnnek, és helyettük nem teljes értékű 
hangot ejtenek: készség [késség v. keszség], szabadság [szabaccság v. szabatság v. 
szabatcság], egyszer [eccer v. etyszer]. Még jobban közelít az írásképhez az lj hang-
kapcsolat: éljen [éjjen v. éljen], teljes [tejjes v. teljes]. A birtokos személyjel előtt 
sohasem változik meg az l: bálja, gólja, ólja, tálja [bálja, gólja, nem pedig bájja]. 

Fontos szempont a képzett szók kiejtésében az elérhetőség is: a gyakran 
használt, alapszókincsbeli elemekben természetes jelenség az összeolvadás vagy a 
teljes hasonulás, de a ritkább alakulatokban ezek nem mindig érvényesülhetnek: 
vadság [inkább vatság, mint vaccság], ádázság [inkább ádász-ság, ádászság], avíttság 
[avítság, nem pedig avíccság]. 

Az összetételek és a szókapcsolatok határán sem következhet be a teljes 
hasonulás vagy az összeolvadás minden, hangtanilag egyébként indokolt helyzet-
ben, mivel itt is szempont az érthetőség, az egyértelműség. Például a [briccsapat] 
hallatán két dologra gondolhatunk: bridzscsapatra és brit csapatra. Félreérthető a 
[mésszínű] is, mert lehet mészszínű (mész-színű) és mézszínű (méz-színű). A kiejtésben 
tehát célszerű megkülönböztetni az eltérő jelentéseket: 

 
bridzscsapat [bridzs-csapat v. briccsapat] 
brit csapat [brit csapat v. britcsapat] 

  
mészszínű [mésszínű] 
mézszínű  [mézszínű] 
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Az összetételek és a szókapcsolatok kiejtését meghatározza a beszédtempó, 
és a bemutatott példák inkább csak tájékoztató jellegűek, hiszen nagyon nehéz 
lenne szigorú előírásokat követnie a megszólalónak. Általános tanácsként úgy 
összegezhetjük a tapasztalatokat, hogy a szélsőségektől kell tartózkodni: egyrészt 
a betűejtéstől, másrészt a mindent egybemosó és egybeolvasztó, félreértéseket 
okozó ejtésváltozatoktól. Nyelvérzékünk egyébként a legtöbb esetben jól eligazít 
a sokféle hangkapcsolat kiejtésében. 

 
2. Tulajdonnevek 

 
A magyar tulajdonnevek között egy olyan csoport van, amely mindennapos 

gondokat okoz a kiejtésben és a helyesírásban egyaránt. Ez a régies betűt tartal-

mazó családnevek csoportja. A leggyakoribb és ezért közismert jelenség a néma 
h-nak bizonyos mássalhangzókhoz való kapcsolódása (gh, th), valamint a cz és az y. 
Nem igényelnek különösebb magyarázatot az ilyen példák: Vargha, Végh, Tóth, 
Sántha, Czakó, Laczkó, Almásy, Sóky (gh = g, th = t, cz = c, y = i). Vannak azonban 
szép számmal olyan nevek, amelyek kimondásakor a betűejtés hibájába eshetünk, 
ha nem vagyunk tisztában a történeti magyarázattal. Régies többjegyű betűk azért 
vannak, mert korábban a hangok lejegyzésére másféle betűket, betűkapcsolatokat 
használtak, illetőleg egységes helyesírás híján egy hangot akár többféleképpen 
jelölhettek. Ebből következik, hogy az írásmód változhatott, a kiejtés viszont 
nem. Mai szemmel nézve tehát nem az számít, ahogyan le van írva a név, hanem az, 
hogy miképpen ejtendő értelmes magyar szóként, a legtöbbször főnévként vagy 
földrajzi tulajdonnévből képzett melléknévként. Ezeket a neveket évszázadokkal 
ezelőtt is a maihoz hasonló módon ejtették, csupán a betűk hangértéke volt más. 

 

aa v. aá [á]: Gaal, Gaál, Paál; 
ch [cs]: Chernel, Cholnoky, Kovách, Petrich (Orlai P. Soma); 
eé [é]: Veér; 
eö [ö]: Eötvös, Eördögh, Eörs, Teörek [török], Weöres [vörös]; 
eö [ő]: Beöthy; 
eő [ő]: Deseő [dezső], Sebeők; 
ew [ö]: Thewrewk; 
ew [ő]: Dessewffy [dezsőfi]. 

 

A kettőzött mássalhangzók általában rövid hangot jelölnek: 
 

ff [f]: Istvánffy, Pálffy; 
pp [p]: Apponyi, Papp; 
ss [s]: Andrássy, Bessenyei, Kossuth [kosut], Passuth, 

Wesselényi; de: Balassa, Balassi [balassa, balassi]. 
Napjainkban általánossá vált a betűejtés azokban a családnevekben, ame-

lyekben az s eredeti hangértéke [zs], valamint a z hangértéke [sz]. A betűejtés egy-
értelmű hiba a történelmi családnevek esetében, amíg a mai családok maguk dönt-
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hetik el saját nevük ejtésmódját, de jó, ha tudják, hogy mi az eredeti, szabályos 
ejtésmód: 

 
s [zs]: Balás, Dósa, Isépy, Jósika, Krisán, Pais, Posony [pozsonyi], Sebe, 

Sidó, Sigray, Soldos: tehát [balázs, dózsa stb]; 
z [sz]: Cházár [császár], Zabó, Zakál, Zenthe [ma zente is]. 

 
Az y kiejtése nem olyan egyszerű, mint amilyennek első pillantásra tűnik – a 

különböző betűkapcsolatok függvényében eltérő hangértéke van: 
 

y [ji]: Bay (azaz bajai), Fáy (Fáj helységnév alapján), Háy, Vay (Vaja 
község nevéből), Zay (tehát: fáji, háji, vaji, zaji); 

y [j]: a név belsejében, magánhangzó után: Boytha, Dayka, Feyér, 
Mayláth, Vayk; 

ly [li]: Áprily, Dely, Jékely, Kerkapoly, Kerpely, Kiszely, Mály (Gerő), Moholy 
(Nagy László), Reguly, Szakály, Szokoly, Thaly, Thököly, Veszely; 
tehát: [áprili, kerkapoli, máli, szakáli stb.] ; 

ly [j]: Cságoly, Garaguly, Kodály, Korbuly, Mészöly; 
gy [gyi]: Hegy [hegyi], Magashegy [magashegyi]; 
ny [ni]: Cherny [cserni], Novotny, Pauliny, Szebeny; 
ny [ny]: Bőzsöny, Csohány, Csollány; 
ny [nyi]: Batthány [battyányi], Legány [legányi]. 

 
Egyéb példák: 
 
Bezerédy [bezerédi]; 
Ghyczy [gici]; 
Kálmánychey [kálmáncsei v. kálmáncsehi]; 
Knezich [knézics]; 
Kuun [kún]; 
Széchényi Ferenc és Széchenyi István egyaránt [szécsényi]; 
Zirzen Janka [zirzen]. 
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II. Idegen szavak 
 
a) Magánhangzók kiejtése 
 

A legjellemzőbb hibatípus, hogy két, egymás melletti magánhangzó közül 
az egyik kiesik. Bár a köznyelvben elég gyakori jelenség, kerüljük ezt a pongyola-
ságot. Az alábbi példákban tehát a betűejtés a helyes, azaz külön-külön érzékeltet-
ni kell a találkozó magánhangzókat: 

 

audiovizuális [nem audovizuális]; 
bakteriológia, bakteriológus [nem bakterológia]; 
higiénia, higiénikus [nem higénia]; 
ideológia, ideológus [nem idelógia]; 
influenza [nem inflenza, infulenza]; 
meteorológia, meteorológus [nem meterológia]; 
Riviéra [nem rivéra]; 
 

Az írásképnek megfelelően két rövid o hangot kell külön-külön kiejteni a 
következőkben: kooperáció, koordinál, kooptál [tehát nem kóperáció, kordinál, 
kóptál]. A koprodukció főnevet viszont egy o-val írjuk, s rövid o-val ejtjük. Szintén 
elmarad a két külön u hang érzékeltetése az alábbi szavakban, pedig ezeket is betű 
szerint kell ejtenünk: vákuum, individuum, perpetuum mobile [azaz nem vákum stb.]. 
Ugyancsak ki kell mondanunk az ae betűkapcsolat mindkét tagját a felsorolt 
szavakban: aerob, anaerob, aerodinamika, aerodrom, Aeroflot, aeroplán stb. Ebbe a 
csoportba illeszthetjük a közelmúltban elterjedt aerobic szavunkat is annak ellené-
re, hogy az angolból vettük át [aerobik, nem erobik]. 

 

b) Mássalhangzók kiejtése 
 

S betűt tartalmazó latin és görög szavaink egy részének kiejtésekor kétféle el-
járás létezik: vagy s-nek, vagy pedig sz-nek ejtjük ezt a betűt. A latinos ejtésmód az sz-
es forma, de a középkori magyarországi latinban kialakult és elterjedt az s-ező 
változat. Sok esetben mindkettő egyformán helyes, csupán arra kell ügyelni, hogy egy 
szóban, illetőleg egy kifejezésben ne keverjük a két ejtésmódot. Idetartozó példáink: 

 

 Helyes Kerülendő 
spondeus spondeus, szpondeusz spondeusz 
státus státus (magyar 

kifejezésekben) 
státusz 

status quo sztátusz kvó státusz 
terminus technicus terminusz technikusz terminus technikusz 
Az s-ező és az sz-es forma egyaránt helyes: daktilus, jambus, statika, storníroz, 

trocheus. De: Spartacus csak [szpartakusz], nem pedig [spartakusz]. Más szavakban 
viszont a nyelvhasználat már csupán egy meggyökeresedett ejtésváltozatot fogad 
el: aspektus, glóbusz, hiátus, spiritusz – spiritus rector [szpiritusz rektor], vírus. 
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Latin (eredetű) szavakban a ti betűkapcsolat általában ci-nek ejtendő magán-
hangzó előtt: evolúció, náció, ráció; ugyanígy: Latium, Horatius, tertius [lácium, 
horáciusz, terciusz]. De ha a ti betűkapcsolatot s, t vagy x előzi meg, akkor nem ci-nek 
ejtjük, hanem változatlanul ti-nek: szuggesztió [nem szuggeszció], Sextius, Sallustius, 
digesztió (emésztés). A görög szavakban viszont a ti sohasem ejthető ci-nek: Miltiádész, 
lítium [nem lícium]. 

Számos idegen szóban található hosszú mássalhangzó idővel – a jövevény-
szóvá történő alakulás folyamán – megrövidül. Ma már természetes a rövid más-
salhangzó a következő szavakban: celofán, miliő, porcelán, terasz.  Ez a folyamat to-
vább folytatódik, és az AkH. 11. kiadása után írásban is jelezzük az adott mással-
hangzó megrövidülését néhány további szóban: aligátor, buldog, flanel, mamut. A 
helyesírást befolyásolja, amikor egy szóban a mássalhangzók időtartama fölcseré-
lődik: aszimmetrikus elterjedt kiejtése: [asszimetrikus], attasé szokásos ejtése: [atasé]. 
Mivel a helyesírás egyelőre nem követte ezt a változást, az igényes beszédben 
ajánlatos ragaszkodni a leírt formához. 

Több nehéz írásmódú angol szó kiejtését megkönnyíti az, hogy helyesírási sza-
bályzatunk már a fonetikus változatot javasolja, így jobban elkerülhetők a nemkívána-
tos formák. A magyarosan írandó szavak: dzsörzé, dzsúsz, grépfrút, hardver, krossz, 
motokrossz, nejlon, rali, szoftver. Kerülendő a [dzsörszé] és a [dzsúsz] ejtésmód, az utóbbi 
elég általánossá vált, de nagyon vulgáris. A grape fruit-nak igen sok változata élt 
[grepfrút, grépfrű, grépfrujt], a fonetikus írásmóddal mindezek kiküszöbölhetők. 

 

c) Egyéb kiejtési hibák 
 

Az alábbi szavak többségének helyes ejtésmódja megegyezik a leírt formá-
val, így ezeket külön nem jelöljük. Néhány esetben nemcsak kiejtési, hanem szó-
használati hibáról van szó, de mivel ez általában szóban jelentkezik először, az 
egyszerűség kedvéért ide soroljuk. 

 

burleszk [nem börleszk] 
country (zene) [kantri] [nem kauntri] 
dauer [nem dajer] 
futball (football) [fudbal v futbal] [nem fodball] 
gobelin [goblen] [nem goblejn] 
injekció [innyekció v injekció] [nem inekció] 
joule, Joule [dzsúl] [nem zsúl] (a mértékegység angol 

fizikus nevéből származik) 
kongeniális [nem konzseniális] (a zseniális francia jöve-

vényszó, a kongeniális viszont latin eredetű, s 
nem ejthetjük franciásan) 

konszenzus [nem koncenzus] (a cenzus téves hatása) 
konvertibilis [nem konvertábilis] (a rentábilis téves hatása) 
millennium [nem milleneum, mileneum] 
mountain bike [mauintin bájk] [nem monten bájk] 
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plasztik [nem plesztik] 
posztumusz [nem poszthumusz] (nincs köze a humuszhoz) 
szimpózium [nem szimpozion] 
tolerancia [nem tolarencia] 
toleráns [nem tolarens] 

 

Néhány szónak több alakja és ennek megfelelően több ejtésváltozata is 
lehet, ha ezek a formák más-más nyelvből kerültek a magyarba: 

 

imázs (francia) – image [imidzs] (angol) 
projekt (német) –  project [prodzsekt] (angol) 
 

Mindkettőnek van latin eredetije is: imágó és projektum. Újabban divat az 
angolos ejtésváltozatot előnyben részesíteni. Az viszont már szóhasználati kérdés, 
hogy magyar szövegkörnyezetben szerencsésebb volna kikerülni ezeket, de az is 
igaz, hogy jelentéskülönbség van a jövevényszónak tekinthető latinos, valamint az 
idegen szónak minősíthető angolos változat között. 

 

d) Személynevek és földrajzi nevek kiejtése 
 

Az idegen tulajdonnevek kiejtésének szerteágazó kérdéskörében – némileg 
leegyszerűsítve – a következő alapelvek igazítanak el: 

 

– egyértelmű, általános szabályok helyett a nyelvszokásnak és a 
hagyománynak van meghatározó szerepe; 

– a nyelvünkben régóta meglévő idegen tulajdonnevek jó részét 
magyarosan ejtjük: Chicago [csikágó, nem sikágó], Dreyfus [drejfusz, 
nem drefüsz], London [nem landn], Macbeth [magbet, nem mekbesz], 
Moszkva [nem maszkvá], Van Gogh [van góg, nem ván hoh]; 

– az idegen nevekben meglévő azon beszédhangokat, amelyek nyelvünk 
hangállományából hiányoznak, hozzá közel álló magyar beszédhang-
gal helyettesítjük: Tatcher [szecsör] (a szókezdő sz helyett nem ejtjük 
azt a különleges réshangot, amikor a nyelvünket a két fogsor közé 
illesztjük), Washington [vasington] (a szókezdő v helyett nem ejtjük a 
két ajakkal képzett, u és v közötti hangot); 

– magyar szövegben az idegen tulajdonneveket nyelvünk hangsúlyozási 
szokása szerint ejtjük, azaz a nyomaték az első szótagra kerül:  
Csajkovszkij [csajkovszkij, nem csajkovszkij], Fiorentina [fiorentína, 
nem fiorentína], Toscanini [toszkaníni, nem toszkaníni]. 

 
Az utóbbi időben kisebb változás figyelhető meg az idegen szavak és 

tulajdonnevek kiejtésével kapcsolatban. A korábbi gyakorlattal ellentétben több-
ször tapasztalható, hogy a beszélőkben, sőt olykor a szakemberekben is megvan 
az igény az idegen ejtésmódhoz való közeledésre, a pontosabb hangoztatásra. 
Több okkal magyarázható ez a jelenség: bővültek az utazási lehetőségek, áttértek 
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a nyugati nyelvek oktatására, megnőtt hazánk vendégforgalma, nyitottabbá vált az 
ország, a műholdas adásokkal pedig sokaknak elérhető a nyelvi példa. A változá-
sok azonban csak kis mértékűek. A nyelvszokás mindössze olyan módosulást 
képes elviselni, amely még nem rontja a megértést. Így például egy-egy hangnyi 
változás elképzelhető: 

 
 Korábbi / 

mai kevésbé igényes 
Mai igényes köznyelvi 

Barcelona barcelóna barszelóna 
Bratislava bratiszlava bratyiszlava 
Falkner folkner fókner 
Helsinki helzinki helszinki 
Hillary hillári hil(l)eri, hilöri 
Kierkegaard kirkegár(d) kirkegór 
Rostock rostok rosztok 
Shakespeare sekszpír sékszpír 
 
Túlzott pontoskodásra viszont nincs szükség, kiváltképpen akkor, ha az 

már a szó felismerhetőségét is megnehezíti. Szűkebb körben találkozhatunk ilyen 
jelenséggel, és ez két okra vezethető vissza: egyfelől bizonyos ismeretek fitogtatá-
sára (félműveltség), másfelől pedig széles körű tájékozottságon alapuló magatar-
tásforma, amelyben természetes és egyedül elfogadható dolog az eredeti ejtésmód 
pontos megtartása. Érvekkel az utóbbi csoportba tartozókra lehetne, kellene 
hatni, és meggyőzni őket arról, hogy tanácsosabb a meggyökeresedett, hagyomá-
nyos ejtésváltozatokat használni. A kirívóan idegenszerű alakokat kerülendő 
modorosságnak tekintjük. A következő szavak esetében ne használjuk a záró-
jelben megadott kiejtést annak ellenére, hogy elvétve akadtak támogatóik és 
követőik az ilyen példáknak: Beethoven [béthóvn], (Leonard) Bernstein [börnsztájn], 
Gallup (közvéleménykutató) [gelap], Göteborg [jőteborj], Lódz [ludzs], Microsoft 
[májkroszoft], Porto [portu] Utrecht [ütreht]. Clinton amerikai elnök 
megválasztásakor  többször elhangzott a rádióban és a televízióban, hogy 
korábban [arkönszó] kormányzója volt. Ebből aligha találhatta ki az amerikai 
angolhoz magas szinten nem értők sokasága, hogy Arkansasról beszéltek, hiszen 
az nálunk megszokottan [arkanzasz]. Ugyancsak nem kell próbálkozni a nazális 
magánhangzók érzékeltetésével, például a francia nevekben: Chopin [sopen, nem 
sope(n)]. 

Vannak olyan tulajdonnevek, amelyeket gyakran helytelenül mondanak. 
Igényes megnyilatkozásokban durva hibának számítanak a kifogásolt alakok, de a 
köznyelvből is jó lenne száműzni őket: 

 Helyes Kerülendő 
Boing bóing bőing 
Brueghel brőhel brajgel 
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Dreher dréer dréher 
Guyana gujána gvajána 
Habsburg habzburg habzsburg 
Karlsruhe karlszrúe karlszrúhe 
Michelangelo mikelandzseló mihelandzseló 
München münhen, erős h-val 

vagy münyhen 
münkhen 

Pompeji (Pompeii) pompeji pompej 
Sopianae szopiáné szofiáné 
Uffizi uffici uffizi 
 
A felsoroltak közül ma több márkanévként használatos a mindennapi élet-

ben, így már nagyon elterjedtek a nemkívánatos formák. Van, amikor a betűejtés 
hiba (Dreher), más esetben pedig éppen az lenne helyes (Boing), míg a Sopianae kiej-
tését a téves analógia (ph = f) befolyásolja. 

Itt említjük meg az egyébként nem tulajdonnévi eredetű olasz Chicco márka-
nevet, amely szintén helytelenül rögzült a nyelvi köztudatban [kikkó, nem csikkó]. 

 

e) Mozaikszók 
 

Az idegen rövidítések, mozaikszók kiejtését is a legnagyobb mértékben a 
nyelvszokás, a hagyomány szabja meg: amilyen formában elterjedt és megszokottá 
vált egy rövidítés, az már általában úgy is marad, nehéz rajta változtatni. A fő kérdés 
az, hogy a magyar vagy az idegen nyelv betűzési szabályainak megfelelően mond-
juk-e ki a betűszókat. Két, egymással ellentétes álláspont létezik: vannak, akik 
ragaszkodnak az eredeti ejtésmódhoz, mások viszont azt ajánlják, hogy nyelvünk-
ben mindig a saját betűzési szokásainkat kövessük. Ez az utóbbi megoldás lenne a 
legegyszerűbb és a legegyértelműbb, hiszen nem várható el mindenkitől, hogy föl-
ismerje a rövidítés származási helyét, valamint tisztába legyen az adott nyelv betű-
zésével. Például a j betű angolul [dzséj], franciául [zsi v. szö], magyarul [jé], né-
metül [jot], spanyolul [hota], portugálul [zsota], svédül pedig [jí]. 

A gyakorlatban mégsem teljesül a magyaros ejtés kívánalma. A nyelvünkben 
már régóta meglévő idegen formákat a jelek szerint nem tudjuk száműzni: BBC 
[bíbíszí], CGT [szézsété], CIA [szíájé], FBI [efbíáj], UPI [júpíáj]. Pedig a hivatásos 
beszélők közül néhányan többször is megpróbálkoztak a magyaros betűzés meg-
honosításával, de a [bébécé, cégété, céíá, efbéí, úpéí] ejtésváltozatok szokatlannak 
bizonyultak az előzőekkel szemben. Bonyolítja a helyzetet, hogy más esetben 
magyaros egybeejtést alkalmazunk (USA), ez mindenképpen jobb, mint az [úesa] 
és a [júeszé]. Számunkra kimondhatatlan esetben meg sem kíséreltük az idegen 
betűzést: WHO [véháó], nem pedig [dabljúéjcsó]. 

Arra kellene törekednünk, hogy a nyelvünkbe újonnan bekerülő mozaikszó-
kat már magyarosan ejtsük. Ha ugyanis nagyközönségünk úgy szokja meg őket, 
akkor azok abban a formában rögzülnek. A közelmúltbeli jövevények kiejtésében 
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megfigyelhető az ingadozás: megvan a magyar és az idegen változatuk is (AC 
Milan – [ácé v. ácsi], IBM – [íbéem v. ájbíem], IMF – [íemef v. ájemef], IRA – [ira 
v. ájáréj], ITT – [ítété v. ájtítí], OPEC – [opec v. opek]). Az erőteljes reklámhadjá-
rat következtében a gyorsan kiépített országos kábeltelevíziós mozicsatorna, a 
HBO sajnos nem [hábéó] lett, hanem [écsbíó]. A közelmúltban elterjedt két köz-
névi mozaikszó, a GDP (bruttó nemzeti termék) és a PhD (az új doktori fokozat) 
szintén indokolatlanul az idegen betűzési formában rögzült [dzsídípí, píécsdí]. 

Egyértelmű hibának minősíthetők a keverékalakok: RC Cola, vagy [ercé], 
vagy [árszí], de a köztes megoldás, az [erszí] semmiképpen nem fogadható el, 
pedig a rádió és a televízió hirdetéseiben így népszerűsítették. 
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