
A mássalhangzók ejtése-La pronuncia delle consonanti 

 
Ebben a fejezetben azok az olasz mássalhangzók szerepelnek, amelyek ejtése kétféle lehet, 

attól függően, hogy melyik betű (hang) követi őket, vagy pedig ejtésük eltér a magyar 

nyelvben megszokottól. Az olaszban is jelölhet két betű egy hangot (mint a magyarban az ly, 

vagy a ny, melyeket az olaszok úgy hívnak, hogy digramma). A kétjegyű hangzók a 

következők: ch, gh, ci, gi, gl, gn, sc. A hangsúlyos magánhangzót vastag betű és aláhúzás 

jelzi. 

 

A c ejtése=> [cs] vagy [k]  

c+e=[cs] c+i=[cs] c+minden betű=[k] (kivéve e és i) 

cena nem ejtjük az i-t a c után (néma i *), 

mert nem esik rá a hangsúly: 

caro 

ceci ciottolo come 

uccello pronuncia cultura 

 ciao    cravatta 

 kiejtjük az i-t a c után, mert ráesik a 

hangsúly: 

 

 farmacia 

medicina 

piccina 

che** 

chi 

 kiejtjük az i-t a c után, mert egy 

mássalhangzó áll az i után: 

 

 cintura  

cicerone 

 

 

A g ejtése => [dzs] vagy [g]  

g+e =[dzs] g+i=[dzs] g+minden betű =[g] (kivéve e és 

i) 

intelligente nem ejtjük az i-t a g után (néma i *), 

mert nem esik rá a hangsúly: 

elegante 

gente giardino lago 

gelato giorno figura 

 giurare grande 

 kiejtjük az i-t a g után, mert ráesik a 

hangsúly: 

 

 energia 

strategia 

psicologia 

Ungheria** 

 kiejtjük az i-t a g után, mert egy  



mássalhangzó áll az i után: 

 giraffa 

girare 

 

Az sc ejtése=> [s] vagy [szk] 

sc+e=[s] sc+i =[s] sc+minden betű =[szk] 

(kivéve e és i) 

scendere nem ejtjük az i-t az sc után (néma i *), 

mert nem esik rá a hangsúly: 

scala 

scegliere   sciopero scopo 

 sciocco scuro 

 sciupato scrivere 

 kiejtjük az i-t az sc után, mert ráesik a 

hangsúly: 

 

 scio 

uscita 

prescindere 

Brunelleschi** 

 kiejtjük az i-t az sc után, mert egy 

mássalhangzó áll az i után: 

 

 scivolare 

scirocco 

 

 

Összegzés: 

mikor [cs]? mikor [dzs]? mikor [s]? 
c+e =[cs] g+e =[dzs] sc+e =[s] 

c+i =[cs] g+i =[dzs] sc+i =[s] 

[k]=>[cs] [g]=>[dzs] [szk]=>[s] 

c+i+a=[cs] g+i+a=[dzs] sc+i+a=[s] 

c+i+o=[cs] g+i+o=[dzs] sc+i+o=[s] 

c+i+u=[cs] g+i+u=[dzs] sc+i+u=[s] 

 

A néma i 

Mint láttuk, az i módosítja a c, g, sc ejtését. Az lenti példákban a c, g, sc után nem ejtjük az i-

t, ha a hangsúly nem esik rá. Ilyenkor az i csak egy jelzés, hogy változik a mássalhangzó 

ejtése. Pl.: 

ciao – a hangsúly az a-n és nem az i-n van, ezért nem ejtjük. Az i csak jelzés, hogy a c-t  

[cs]-nek ejtjük és nem [k]-nak! 

giorno – a hangsúly az o-n és nem az i-n van, ezért nem ejtjük. Az i csak jelzés, hogy a 

g-t [dzs]-nek ejtjük és nem [g]-nek! 

sciocco – a hangsúly az o-n és nem az i-n van, ezért nem ejtjük. Az i csak jelzés, hogy a 

sc-t [s]-nek ejtjük és nem [szk]-nak! 

 

 **A néma h 



A h módosítja a c, g, sc ejtését, ha utánuk e, vagy i áll. Az adott példákban a c, g, sc után e, 

vagy i áll, amit a h közbeszúrásával módosítunk. Pl.: 

che/chi- nem ejtjük a h-t. A h csak jelzés, hogy a c-t [k]-nak ejtjük és nem [cs]-nek! 

Ungheria- nem ejtjük a h-t. A h csak jelzés, hogy a g-t [g]-nek ejtjük és nem [dzs]-nek! 

Brunelleschi- nem ejtjük a h-t. A h csak jelzés, hogy a sc-t [szk]-nak ejtjük és nem [s]-nek! 

Összegzés: 

mikor [k]? mikor [g]? mikor [szk]? 
c+minden betű  

(kivéve e és i)=[k] 

g+minden betű  

(kivéve e és i)=[g] 

s+minden betű  

(kivéve e és i)=[szk] 

[cs]=>[k] [dzs]=>[g] [s]=>[szk] 

c+h+e =[k] g+h+e =[g] sc+h+e =[szk] 

c+h+i =[k] g+h+i =[g] sc+h+i =[szk] 

 

A h ejtése => [0] 
A h-t nem ejtik az olaszok => néma h!!  

ho 

hanno 

hotel 

 

Az s ejtése => [sz] vagy [z]  

s+magánhangzó=[sz] s+zöngés mássalhangzó=[z] 

amikor a szó elején áll, és magánhangzó 

követi: 

amikor két magánhangzó között áll (a 

magángangzók zöngések, ezért zöngésítik): 

sapere, sinonimo, sole mese, viso, esame 

amikor zöngétlen mássalhangzó követi  

[f, k, p, t, ts, s]: 

amikor zöngés mássalhangzó követi  

[v, g, b, d, dz, z]: 

scale, spada, stoffa, sfera, squadra, trasferire sbaglio, disdire, sgusciare, slavo, snaturare, 

sradicare, svegliare 

amikor a szó belsejében áll mássalhangzó 

után: 

olyan szavakban, amelyek  

–asi, -esi, -isi, -osi-ra végződnek 

borsa, polso tasi, genesi, dialisi, nervosi 

amikor kettőzve van:  

russo, mosso, fisso  

 

A z ejtése=> [c] vagy [dz] 

A z ejtése tartományonként is változik. Ne ejtsd [z]-nek, mint a magyarban! 

z=[c] z=[dz] 

amikor -ia, -ie, -io előtt áll: amikor két magánhangzó között áll 

(a magángangzók zöngések, ezért 

zöngésítik): 

giustizia, impaziente, poliziotto azalea, azoto 

amikor kettőzve van (vannak kivételek)------
-> 

kivételek, amikor kettőzve van: 



pazzo, mozzarella, spazzare azzurro, azzardare,  

az -anza, -enza, ezza-, -zione végződő 

szavakban: 

az -izzare, -izzazione [-iddzacióne] 

képzőkben: 

costanza, frequenza, bellezza, azione, lezione nazionalizzare, nazionalizzazione 

és még: és még: 

zucchero, danza, zampa, zappa benzina, Zorro 

 

A szótár a z-re helyezett ponttal jelöli a zöngés z ejtését. 

 

 

 

A gn ejtése => [ny] 

gnocco 

montagna 

bagno 

 

A gli ejtése => [lj] vagy [g] 

gli+magánhangzó=[glj] gli+mássalhangzó=[g] 

moglie glicerina 

figlio negligente 

 

A q ejtése => [ku]  

a q után mindig áll egy u!!= 

quadro 

questo 

cinque 

acqua 

 


