
 

 

A spanyol ábécé (el abecedario castellano) a következő lényeges pontokban tér el a magyartól: 

 

   Hogyan ejtjük? a betű spanyol elnevezése 

a: la casa - a ház magyar "á" hangnak ejtjük. Mindig. a 

b: Barcelona tök ugyanaz, mint a magyar "b" hang be 

c: 

 

la cocina 
"k"-nak ejtjük a,o és u előtt (azaz mély hangrendű magánhangzók előtt) ce 

  pösze "sz"-nek ejtjük e és i előtt (azaz magas hangrendű magánhangzók előtt) 

ch: el chico - a fiú magyar "cs" hangnak felel meg che 

d: el día - a nap   de 

e: comer - enni   e 

f: la fiesta :)   efe 

g: Málaga "g"-nek ejtjük a,o és u előtt (azaz mély hangrendű magánhangzók előtt) ge 

  los gemelos - ikrek "h"-nak ejtjük e és i előtt (azaz magas hangrendű magánhangzók előtt)   

h: el hombre -  a férfi NEM EJTJÜK, AZAZ NÉMA!:) (akkor meg minek van?!... Nyomós nyelvtörténeti okai vannak.) hache 

i: Madrid   i 

j: la mujer - a nő "h"-nak ejtjük. Mindig. Miért?! Mert csak. jota 

k: kilo (nagyon ritkán használt betű a spanyolban, kizárólag idegen szavakban fordul elő) ka 

l: la lámpara - a lámpa   ele 

ll: Sevilla magyar "j" hangnak ejtjük elle 

m: el amigo - a barát   eme 

n: nadie - senki   ene 

ñ:  
el niño - a kisfiú 

A spanyol nyelv szimbóluma: magyar "ny" hangnak ejtjük. eñe 

o: el oso - a medve   o 



p: el país - az ország   pe 

q: te quiero - szeretlek   cu 

r: el restaurante - az étterem   ere 

rr: el perro -  a kutya erős "r" hangnak ejtjük erre 

s: el museo - a múzeum "sz" hangnak ejtjük ese 

t: la tienda - az üzlet   te 

u: usar - használni   u 

v: 
el vino - a bor Hol lágyabban, magyar "v" hangnak megfelelően ejtik, hol pedig keményebben, szinte már "b"-nek. 

Nyelvjárástól függ.. uve 

w: Washington Nem spanyol eredetú szavakban írásban megmaradt.  uve doble 

x: el taxi    equis 

y: mayo - május erős "j"hangnak ejtjük, kivéve az "és" kötőszó használatakor (y:és), ilyenkor "i" hangnak ejtjük i griega 

z: el corazón - a szív pösze, vagy kevésbé pösze "sz"-nek ejtjük. Nyelvjárástól függ. zeta 

 

www.netspanyol.com 


