
Függelék
A görög írás és a kiejtési szabályok
1. A  görög betűk, elnevezésük, hangértékük

Alakjuk N evük Kiejtésük

A а "аХфа alpha a, á
В p PfjTCt béta b
Г Y yáfifia gamma 8
А S Se Ата delta d
E 6 6 íjtlAór epszilon e
Z c СЙта dzéta dz
H n rjra éta é
e в díjra théta th
i l iójra ióta «/ f
к К катттта kappa к
л \ AápfiSa lambda l
M p pv mü m
N V vO nü n
E f (eí kszí ksz
0 о ő pilKpói’ omikron 0
П ТГ nei Pí p
p p pw rhó г
z СГ S- aíyiia szigma sz
T T таи tau t
Y V v фтАои üpszílon ü, ű
Ф Ф фе! phí ph, f
X X Xel khí kh
Ф Ф фе1 pszí psz
Q Ш üj fie'ya ómega ó

2. Hehezet

A  görögben minden olyan esetben, amely magánhangzóval kezdődik, hehezetet 
találunk. Ez kétféle lehet:

a) erős hehezet (spiritus asper), amelynek jele: hangértéke: h.
Elhelyezkedése: kis kezdőbetű esetén a magánhangzó fölött, nagy kezdőbetű 
esetén a hangzó előtt.

Függelék 179



Például: wpa és 'Opa ejtése: hóra
оркод és Юрко? ejtése: horkosz

A  szókezdő p mindig erős hehezetet kap. Ha a szó belsejében kettős p 
található, akkor az elsőre gyenge, a másodikra erős hehezetet tehetünk, ezek 
használata azonban nem kötelező. A  p fölötti hehezetet nem ejtjük. 
Például:

pprojp és 'Pr/Tojp ejtése: rétór
ÍTvppos’ vagy Пиррол ejtése: Pürrosz

b) gyenge hehezet, amelynek jele: ’ , hangértéke nincs, azaz nem ejtjük. 
Elhelyezkedése ugyanolyan, mint az erős hehezeté.
Például:

óuopa és 'Опора ejtése: onoma

3. Ékezet

A  görög nyelv hangsúlya zenei volt: a nyomatékkai rendelkező szótagot 
magasabb hangon ejtették, a hangsúlytalant pedig mélyebb hangon.

Néhány hangsúlytalan szótól eltekintve minden szóban van egy hangsúlyos 
szótag. Az úgynevezett háromszótagos törvénynek megfelelően a hangsúly az 
utolsó három szótag valamelyikén helyezkedik el.

A  hangsúlyos szótagok jelölésére szolgálnak az ékezetek. Három fajtájuk van:

a) Éles ékezet (accentus acutus), melynek jele:' .  Éles ékezet állhat az utolsó három 
szótag bármelyikén, továbbá egyaránt hordozhatja hosszú, rövid magánhangzót 
és kettős magánhangzót (Id. a 4. pontot) tartalmazó szótag. Az éles ékezet 
elhelyezkedése a szó belsejében a magánhangzó fölött, szókezdő helyzetben kis 
kezdőbetű esetén a magánhangzó fölött, a hehezetet követően, nagy kezdőbetű 
esetén a magánhangzó előtt. Kettős magánhangzóknál a második betűn (Id. a 4. 
pontot is). Az éles ékezetet tartalmazó szótagot magasabban ejtették, mai 
kiejtésünkben ennek érzékeltetésére nem törekszünk. A  szavakat az ékezet 
elhelyezkedése szerint a következőképpen nevezzük: harmadéles (az éles ékezet 
hátulról a harmadik szótagon helyezkedik el), másodéles (az éles ékezet a szó 
utolsó előtti szótagján található), végéles (az éles ékezet az utolsó szótagon áll).

Példák:
f\\€KTpOV és "НЛектроу ejtése élektron (harmadéles)
ÖpKOS és "Оркоу ejtése horkosz (másodéles)
сира és "Qpa ejtése hóra (másodéles)
áyoii'ía és ’A yiúi’ía ejtése agónia (másodéles)
OKTló és ’Oktio ejtése októ (végéles)
aiaOrjai $• és A ladriai s ejtése aiszthészisz (harmadéles)
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b) Tompa ékezet (accentus gravis), melynek jele: ' . Akkor fordul elő a tompa 
ékezet, ha az eredetileg végéles szót a mondatban nem írásjel, hanem másik, 
önálló ékezettel rendelkező szó követi.
Például az dutjp, rrpós, rrXáravos, rjicei szavak ékezetei, ha mondatot 
alkotnak, a következőképpen alakulnak:

ö  áurjp rrpös nXáravov rjicei. Л  férfi egy platánfához érkezett.

A  r i s ti határozatlan névmást is így jelöljük, hogy megkülönböztessük 
a rff, ti (ki?, mi?) kérdőnévmástól.

c) Hajtott ékezet (accentus circumflexus), melynek jele: ~ . Valójában egy éles és 
egy tompa ékezet találkozásából ( " )  alakult ki. Az ilyen ékezettel bíró szótagot 
emelkedő-ereszkedő hangon ejtették. Hajtott ékezet csak hosszú magánhangzót 
vagy kettős magánhangzót (Id. a 4. pontot) tartalmazó szótagon állhat, s csak a 
szó utolsó vagy utolsó előtti szótagján helyezkedhet el. A  szavak elnevezése a 
hajtott ékezet elhelyezkedése szerint: másodhajtott (a hajtott ékezet a szó utolsó 
előtti szótagján helyezkedik el), véghajtott (a hajtott ékezet a szó utolsó 
szótagján található).
Például:

6fjf)cn ejtése: Thébaj (másodhajtott]
alpa és Alpa  ejtése: hajma (másodhajtott)
ttoááov ejtése: pollú (véghajtott)

4. Proclisis és enclisis

a) Proclisis: A  görögben van néhány olyan egytagú szó, amelynek nincs saját 
hangsúlya. Ezek a beszédben az utánuk következő szóval egyesültek hangtani 
szólammá. Ilyen szavak például: ó, rj, oí, a'i, év, eis", ov stb. Bizonyos 
esetekben a proclitikus szó ékezetet kap.

b) Enclisis vagy simulás: A  görögben néhány egy- és kétszótagú szó, amely 
rendelkezik saját ékezettel, a mondatban olyan szorosan kapcsolódik 
a megelőző szóhoz, hogy vele egy főhangsúllyal rendelkező szólammá 
kapcsolódik össze, s eközben saját hangsúlyát elveszíti. Az ilyen szavakat 
simulóknak, a jelenséget simulásnak nevezzük. A  jelenséget az ékezetek 
alakulása tükrözheti:

Végéles vagy véghajtott szó után a simuló elveszti ékezetét, a megelőző szó 
pedig megtartja sajátját. Fontos, hogy a végéles szó ilyenkor nem tompul. 
Például: каХоs  n s , ev écm 1/.

Másodéles szó után az egytagú simuló elveszti ékezetét, de a kéttagú megtartja.
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Az egytagú simuló ékezete nem jelenik meg az előző másodéles szón. Ennek 
oka, hogy ugyanazon szó nem tartalmazhat két egymást követő éles ékezető 
szótagot.
Például:

'imros tls, ittttoí ti vés

Harmadéles vagy másodhajtott szó átveszi a simuló ékezetét, s azt az írásban 
a harmadéles ill. másodhajtott szó utolsó szótagján éles ékezettel jelöljük. 
Ez lesz a kiejtés főhangsúlya.
Például:

теttlуá  nva, Tavpós tls

5. Kettős magánhangzók (diftongusok)

A  valódi magánhangzók (a, e, 77, o, ai) és a félhangzók [1, v) összekapcsolódása 
révén keletkeznek. A  kettős magánhangzók kétfélék lehetnek.

a) Valódi kettős magánhangzók, amelyekben mindkét hangot ejtjük. 
Ezek a következők:

а + l = cii
e +  1 =  ei
о + i -  01
v + 1 = vi

ejtése: aj 
ejtése: ej 
ejtése: oj 
ejtése: üj

а +  v =  av 
e +  v =  ev 
O +  V = ov 
77 + V -  T]V 
Ш + V= 10V

ejtése: au 
ejtése: eu 
ejtése: ú 
ejtése: éu 
ejtése: óu

b) Nem valódi kettős magánhangzók, amelyek hosszú valódi magánhangzó és t 
összekapcsolódásából keletkeznek. Ezek esetében az í hangot nem ejtjük. 
Kisbetűk esetében az 1 - 1 a betű alá írjuk (ez az ióta subscriptum vagy aláírt 
ióta), nagybetű esetében mellé írjuk (ez az ióta adscriptum vagy melléírt ióta). 
A  nem valódi kettős magánhangzók a következők:

a  és á i  ejtése: á 
77 és Hí ejtése: é 
új és ü i  ejtése: ó

c) Az ékezet és a hehezet elhelyezkedése a kettős magánhangzók esetében. 
Valódi kettős magánhangzók esetében a második tagon.
Például:

avÁjj és AúÁrj ejtése: aulé
oii'og és Ötvös ejtése: ojnosz
alfia és A ipa ejtése: hajma

Nem valódi magánhangzók esetén nagy kezdőbetűnél a betű előtt:
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Például:
"AtSrjs- és pSrjs- ejtése: hádész
ThSelou és túSeíov ejtése: ódejon

6. Kiejtésmódosulás bizonyos mássalhangzók találkozásakor

A  görög betűk hangértéke állandó, azonban у а к, у, x * s f  előtt olyan n 
hangként hallatszik, mint a magyar „munka" szó n-je.

Például:
Z<píy£ ejtése: Szfinksz 
rdyyr)s ejtése: Qangész

7. További hang- és írásjelek

a) Hangjelek:
hiányjel (apostrophos): '. Azt jelöli, hogy egy szó rövid utolsó magánhangzója 

kiesik, ha az utána következő szó magánhangzóval kezdődik (elisioj.
Például:

dXXd éyu> =  áXX' ёуш 
ap a  avTüi =  а р ' аитф

gamó (koronis): ’ . Egy szó utolsó magánhangzójának összevonását jelzi a 
következő szó kezdő magánhangzójával (krasis).

Például:
tó épóu  =  Tovpóv 
Kai á v  =  köv

elkülönítő pontok: . Használatuk azt jelöli, hogy két olyan magánhangzót, 
amelyek általában kettős magánhangzót alkotnak, külön kell ejteni. Erre a jelölésre 
akkor van szükség, ha az ékezet vagy hehezet elhelyezkedése nem igazít útba. 

Például:
TTpavrai ejtése: praünó 

de: donvo? ejtése: aüpnosz

bj írásjelek:
vessző és pont: megegyezik a magyar írásban használatos ponttal és vesszővel,, 
a görög szövegben a sor felett található pont (■ ) a magyar kettőspontnak és 
pontosvesszőnek felel meg,-
a görög szövegben használt pontos vessző (;) a kérdőjelnek felel meg.
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