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Hanglejtés 

Nem véletlen, hogy a beszéd dallamának megnevezésére a 

hanglejtés szót használjuk, mert a magyar mondat általában tényleg 

lejt. Az ereszkedést megelőzheti valami, kezdődhet a lejtés többször 

újra, ereszkedhet a mondat fokozatosan vagy hirtelen, de az irány – 

néhány kivétellel – mindig ez.  

A felkiáltó, óhajtó, sőt a kérdőszavas kérdő mondat is ereszkedő 

dallamú, akárcsak a kijelentő mondat, legfeljebb erősségben, 

magasságkülönbségben, fokozatosságban térnek el.  

Hibás kérdő hanghordozások 

Téves az a tanítói útmutatás, miszerint „a kérdő mondat végén 

fölvisszük a hangot”. Ez csupán az egyszavas kérdésekre igaz 

valamelyest, bár még itt is bekövetkezik egy kis visszasiklás az 

utolsó szótagok végén.  

Jöössz?   Elmész?  

 

A kérdőszavas kérdés vége csak akkor ugorhat föl kivételesen, ha 

tartalma valójában nem kérdés, hanem számonkérés, szemrehányás: 

Miért nem írtad meg a házi feladatot?  

Szabályos hanglejtéssel:  

Miért nem írtad meg a házi feladatot?  

Még rosszabb, ha úgy kérdeznek, hogy a mondat utolsó szótagját 

fölviszik, utána pedig visszacsúsztatják egyazon szótagon belül. Ez 

erős, természetellenes nyomatékot ad az utolsó szótagnak, és 

türelmetlenség hatását kelti. Föltétlenül szokjunk le róla! 

o Mikor megyünk mozibaa? 

Helyesen:  

Mikor megyünk moziba? 
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Idegen hatásra terjed a kérdőszó nélküli kérdés végének 

lebegtetése – gyakorlatilag az egész mondat egy magasságban 

hangzik el:  

o Meg volt elégedve a kedves vevő?  

Helyesen:  

Meg volt elégedve a kedves ve
vő?  

A hírolvasásban, különösen a rövidebb tudósításokban és a 

műsorszámok felvezetésében fordul elő gyakran egy jellegzetes 

konferáló-hírolvasó modorosság. A mondatvégek utolsó szótagjait 

jelentősen elnyújtják a beszélők, közben pedig nem ereszkednek 

vissza az induló, nyugvó (alap-) hangmagasságra, hanem majdnem 

az előző szótagok magasságában maradnak. Így folyamatos 

kántálásra emlékeztető lebegtetést hallunk. Ez rendkívül zavaró 

hangoztatási modorosság, melyet egyes rossz minták alapján 

általában egymástól tanulnak el a média beszélői: 

o A balesetben ketten megsérül t e k… A mentők időben 

érkeztek, és a sérülteket kórházba szállítot t á k... Állapotukról 

egyelőre nem adtak ki jelen t é s t… 

o Beethoven V. szimfóniája követke z i k… Előadják a Nemzeti 

Filharmonikusok, vezényel Kocsis Zol t á n…      

A szinkronszínészek beszédére jellemző, hogy sokszor a mondat 

közepén leeresztik a hangot, aztán fölszánkáztatják, hogy folytatni 

tudják a mondatot. Helyesebb a tagmondatok határán inkább 

lebegtetni a hangot, vagy esetleg határozottan levinni, majd 

határozottan fönt újraindítani a mellékmondatot.  

 

 

A magyar nem énekel, amikor beszél. 


