
Nyelvi útmutató  
 
Szöveggyőjteményünkben néhol spanyol, kecsua vagy ajmara kifejezések 
szerepelnek, amelyeket (természetesen) az eredeti írásmód szerint írtunk le. 
Ezek kiejtését segítendı, a magyar ajkú olvasók számára az alábbiakban 
ismertetjük a spanyol abc azon hangjait, amelyek a magyartól 
különböznek. A magyarázatok a perui spanyol fonetikára vonatkoznak.  
 
b = v: a két bető, akárcsak magyarban a j és a ly, ugyanazt a hangot jelöli.  
A hang a szó elején határozott „b”, szó közepén pedig a fogak nélkül, az 
ajkai összeérintésével és szétpattintásával képzett „v”. 
c: i és e elıtt „sz”, különben „k” 
ch: „cs” 
g: i és e elıtt erıs „h”, különben „g”. A -gue és -gui szótagokat "ge"-nek és 
"gi"-nek kell ejteni. 
h: néma  
j: lágy „h”  
ll: hosszú „jj”  
q: a spanyolban csak „u” betővel együtt írható, ti: qu = „k” 
s: „sz” 
v: lásd b 
y: külön szóként „i”, különben „j” 
z: „sz” 
 
Hangsúly: ha a szó magánhangzóra, vagy n, s betőkre végzıdik, a hangsúly 
az utolsó elıtti szótagon van. Ha egyéb mássalhangzóra, akkor az utolsó 
szótagon. Minden más esetben a hangsúlyt ékezet jelöli. (Az ékezet mindig 
hangsúlyt jelent.) 
 
Éneklés közben az egymás mellett álló magánhangzókat a spanyol egy 
szótagnak tekinti. Segítségképpen egy dal szövegét leírjuk az eredeti 
spanyol, és a magyar fonetikai írásmód szerint is. 
 

¡Ojos azules, no llores, 
No llores, ni te enamores! 
Lloraras, cuando me vaya, 
Cuando remedio yo no haya. 
 

Óhosz ászúlesz, no jjoresz, 
No jjoresz, ni tenámoresz! 
Jjorárász, kvándó me vájá, 
Kvándo remedjó já nájá. 
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Ó, hogy ne sírj már, kék szempár, 
Ne sírj, de ne is szeress már! 

Sírhatsz még, ha elmentem már, 
Akkor nem lesz más orvosság. 

 
 
A kecsua nyelvet ma közel hétmillió ember beszéli az Andokban, az 
aymarát pedig – elsısorban Bolíviában – hárommillió. Egyiknek sincsen 
még egységes írásmódja. Ebben a győjteményben, elég önkényesen, a 
chanka (csanka) dialektus leírására született átírást fogjuk használni, mert 
ezt tartjuk a legegyszerőbbnek.  
 
A kecsua és az ajmara nyelv hangkészlete gyakorlatilag azonos. Nem 
követünk el hibát, ha ugyanazt az abc-t alkalmazzuk mindkettıre. Ebben az 
írásmódban a spanyolhoz képest az alábbi eltérések mutatkoznak: 
c: gyakorlatilag nem használja 
hu = w: az angol „w”-hez hasonló hang 
k: mint a magyar „k”  
q: hátul a garatban képzett, „k”-hoz hasonló hang 
y: mindig „j”  
w: lásd hu  
’(aposztróf): torokzárhang. Elsısorban k, q, p, t után használják. A k’ pl. 
úgy hangzik, mintha valaki nem azt mondaná; „ká”, hanem csak ennyit; 
„k”. Érezhetjük, hogy a hang kiejtésekor torkunk a hangszálaknál 
elzáródik, elvágva a levegı útját.  
 
Leírjuk egy kecsua dal szövegét is, a kétféle fonetika szerint. 
 
Wasimasillay rijchariy, 
Wasimasillay sayariy!  
Sapan mamaytaq wanupusan,  
Ama jina kaychu wakaysiway!  
 

Wászimászijjáj rihcsárij, 
Wászimászijjáj szájárij 
Szápán mámájtákh wányupuszán,  
Amá hina kájcsu wákájsziváj! 
 

 
Szomszédom, kedves, ébredj fel, 
Szomszédom, kedves, keljél fel! 
Halálos ágyán fekszik Anyám, 

Gyere, kérlek, sírjál velem tovább! 
 
 


