
20. Ch, a nagy macher 
 
A mai magyar írásgyakorlatban van egy kétjegyű betű, amely nem része az ábécének: a <ch>. 
A helyesírási szabályzat szerint tilos az elválasztása, mert egyetlen hangot jelöl (vö. kicsi, 
bodza, bandzsa, ugye, gálya, anyó, tüsző, kutya, rózsa). Az archoz és a táncház nem ilyen, 
mert ezekben a <ch> egyrészről egy szótő/előtag utolsó, másrészről egy toldalék/utótag első 
betűje, ezért a kiejtése [ch]. A betűkapcsolat akkor okozhat fejtörést, ha nem két elem határán, 
hanem egyetlen szó elején, belsejében vagy végén jelenik meg: Michelangelo [mikelandzseló] 
~ Michelin [mislen] ~ Michelfeit [mihelfejt]. Vagy a több nyelvben is meglévő Richard név 
példáján: [risár] Clayderman ~ [ricsárd] Burton ~ [rihárd] Wagner. A <ch> ezek szerint lehet 
[k], [cs], [s] és [h]. 
 Mivel a <ch> eredetileg a görög <χ> (ejtsd: [khí]) latinos átírása, azokban a szavakban 
hangzik [k]-nak, amelyek az ógörögből származnak. Ilyen a charta és a gyógyszergyártó cég 
neve, a Chinoin. Ha azonban átkutatjuk a mai köznyelvet, azt tapasztaljuk, hogy a többi görög 
jövevényszó írásképében a <ch> már <k>: karizma, karakter, kémia, klór, kórus, krizma. Itt 
tehát a kétjegyű betű „korszerűsödött”, ezért a kiolvasása sem problémás többé. (Van olyan 
nyelv, amely máig is őrzi az emlékét, pl. az angol: charisma, character, chemistry, chlorine, 
chorus, chrism.) A charta tehát az egyetlen ógörög eredetű szó, amelyben a <ch> [k]-ként 
ejtődik, de a használata főleg a politikára korlátozódik ’alapokmány, nyilatkozat’ értelemben. 
Ugyanakkor részben ez is a karizma-típusú szavak sorsára jutott, mert időközben kialakult a 
teljesen más jelentésű és eleve <k> betűs kártya változata. A [k]-s ejtésmód nem kizárólag az 
ógörög sajátossága, lásd olasz chianti, Machiavelli, indonéz Chairi [kajri], katalán March 
[mark], román Chiriţa [kirica]. 
 Az angol jövevényszavakban és tulajdonnevekben [cs] szólal meg: charleston, charter 
(ez kedves barátunk, a charta angol változata), chat, cheeseburger, Chelsea, cherry brandy, 
chip, chips, Chippendale, Churchill, inch. Megjegyzendő, hogy az angol <ch> korántsem 
mindig [cs], mert ott van a [k]-s character és társai (lásd fent), másrészt a franciából átvett, 
[s]-t tartalmazó szavak: moustache ’bajusz’, parachute ’ejtőernyő’. A magyar viszont minden 
<ch>-val írt anglicizmust szigorúan [cs]-vel szólaltat meg, így azokat is, amelyek az angolban 
[s]-t kívánnak meg: Chicago, Michigan. 
 A spanyolban önálló betűként elismert <ch> kivétel nélkül [cs]: Che Guevara, Chile, 
chili, macho, Machu Picchu, Don Quijote de la Mancha, Samaranch. A magyarban is akad 
néhány családnév, amely megőrizte a [cs]-ként ejtett <ch>-t, pl. Cházár, Madách, Zichy. 
 A francia jövevényszavakban — az ógörögökhöz hasonlóan — győzedelmeskedett a 
kiejtés szerinti írásmód elve, de itt a <ch>-ból nem <k>, hanem <s> lett: bross, plüss, sansz, 
sasszé, sezlon, séf, sikk, sofőr. Tóth Árpád még Őszi chanson címmel fordította le Verlaine 
versét; a szó mai írásképe sanzon. A mindig [s] hangértékű <ch> a magyarban már csak a 
francia tulajdonnevekben lelhető fel (Auchan, Champs Élysées, Chevrolet, Chopin, Givenchy, 
La Manche, Richelieu), és persze a Cherchez la femme szólásban. A portugálban jóval ritkább 
a <ch>, de kiejtve ugyanígy [s]: Funchal (Madeira sziget fővárosa). 
 Az utolsó csoportba tartoznak a (latin betűs) nyugati szláv nyelvek: a cseh (Chelčický), 
a lengyel (Lech Walęsa) és a szlovák (Chalupka), továbbá a skót (Loch Ness) és az izlandi 
(Jochumsson [johümszon]). A <ch> mindegyikük esetében [h]. 

Ezeknél sokkal jelentősebbek a német és az olyan görög-latin eredetű szavak és nevek, 
amelyek német közvetítéssel érkeztek a magyarba: achát (féldrágakő), Achilles-ín, almanach 
’évkönyv’, anarchia, archaikus, archívum, baldachin, cech ’számla’, eunuch, fach, jacht, 
krach ’válság’, machinál, malachit (nem az ifjú sertések vallási meggyőződése, hanem egy 
zöld drágakő!), mechanikus, Metternich, monarchia, München, orchidea, patriarcha, pech, 
pszichológia, Richter-skála, Sacher-torta, stichje van ’bűzlik’, technika, technológia, Zürich. 



A példák számát aligha kell tovább szaporítani, hogy belássuk: a <ch> helyes kiejtése 
nem nyelvtani, hanem műveltségi kérdés. A [k], [cs], [s] és [h] egyformán részei a magyar 
hangállománynak, és bőven előfordulnak olyan belső keletkezésű szavakban, amelyek hírből 
sem ismerik a <ch>-t: kár, csőr, sár, húr. Gondot az okoz, hogy a leírt jövevényszónak meg 
kell állapítanunk a forrását. Ebben főleg az érdeklődés, a tájékozottság és az emlékezet segít, 
nem a természetes nyelvérzék. 
 A negyedik csoport tagjai — az eddigiek szerint — [h]-val mennek. Mégis gyakran 
hallani ilyesmit: [münken], [pekk], [teknika], [teknológia]. A jelenség nem új keletű. A bakter 
a bajor Wachter (irodalmi német Wächter) ’őr’ származéka. A hapták az osztrák német habt 
acht, azaz Habtachtstellung ’vigyázzállás’ vezényszó rövidülése, míg a sakk az újperzsa sah 
’király, uralkodó’ átvétele a német Schach alakból. Manapság a fach ’rekesz’ egyre inkább 
[fakk]. Az erősen elavult patriarcha helyére a pátriárka került. Végül, aki tudatosan őrzi a 
technika [h]-ját, az is [k]-val ejti a hightech szót: [hájtek]. A tanulság ugyanaz: a <ch>-ként írt 
német(es) [h] hajlamos [k]-vá változni. A különbség csak annyi, hogy a [pekk] nem került be 
az irodalmi és köznyelvbe, a [sakk] viszont a sakk írásképpel együtt igen. 
 Az almanach a XVIII. században almanak formában íródott. A Pallas Nagylexikon 
(keletkezési ideje: 1893–1897) nem anarchia, hanem anarkia címszót tartalmaz. Mindezek 
alapján valószínű, hogy az utóbb bemutatott szócsoport műveltnek tekintett [h]-zós ejtését 
főként a <ch>-s íráskép támogatja, amelyet az akadémia a későbbiekben szentesített, hiszen a 
<k>-s változatot senkinek nem jutna eszébe [h]-val mondani (pl. a sakk nem *[sahh]). 
 Nemrégiben azt álmodtam, hogy Bach, Charles herceg és Charles de Gaulle a Sky 
Channelen népszerűsíti a Chanel új parfümjét — Chicagóban. Mivel David Duchovny nem 
ért rá, én voltam a narrátor. Azóta nem alszom és pszikiáterchez jároch. 


