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Jancsó Miklós 
 

A beszédtechnika 
 

Az ortoépia – a beszédtechnika, a helyes kiejtéssel foglalkozó 
tudomány; a retorika egyik jelentős része – nem új tudományág. 
Sorsa a búvópataké – el-eltűnik, majd újra, újult erővel megjelenik, 
bizonyítva szükségszerűségét. Értéke, értékelése koronként változik 
– de létjogosultságát tagadni – nem lehet. Néha lenézett, bagatelli-
zált, máskor misztifikált, a kiváltságosak, a kevesek tudományának 
tartott diszciplína.  

Magyarországon tetszhalott állapotából a Péchy Blanka író és 
színművésznő által kezdeményezett Szép magyar beszéd versenyek 
tették újra népszerűvé, hívták fel a figyelmet arra, hogy „beszélni 
nehéz”. (Szerk. megjegyzés: A művésznő kezdeményezésére 1964-től 
Beszélni nehéz címmel nyelvművelő műsorsorozat indult a magyar 
rádióban.) Az 1960-ban Péchy Blanka  által elindított anyanyelvápoló 
program  lényege: a színésznő, a könyv szerzője „nemcsak a beszéd 
hivatásos művelőit kívánja megtanítani a beszéd eszközeinek 
(hangsúly, hanglejtés stb.) helyes használatára, hanem mindenkit, aki 
bármely nyilvánosság előtt megszólal. Beleértve az iskolát is.” 
(kiemelés tőlem, J. M.) – (Péchy Blanka: Beszélni nehéz. Magvető, 
1980, Függelék). 

 A Péchy Blanka által kezdeményezett és  Kazinczyról elneve-
zett Szép magyar beszéd versenyek egyre nagyobb népszerűséggel 
zajlanak. Minden anyaországi és határon túli magyar egyetem 
kiválasztott tanárjelöltjei (az egyetemeken belül a legjobbak) 
versenyeznek, versenyezhetnek – ki beszél szebben? 

Párhuzamosan a Kazinczy-versenyekkel, immár hat esztendeje 
rendszeresen megrendezi az ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar 
Nyelvtudományi Főiskolai Tanszéke és Fonetikai Tanszéke, a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság és az Anyanyelvápolók Szövetsé-
ge  az Országos Kossuth Lajos Szónokversenyt, a pedagógusképző 
intézmények nappali tagozatos hallgatói, a joghallgatók, a teológus-
hallgatók, valamint a 18–30 éves fiatalok számára. A szónokverse-
nyen a magyar egyetemek legjobb előadói – beleértve a határon túli 
diákokat is – évente összemérhetik retorikai képességüket. 
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A Kazinczy- és a Kossuth-szónokversenyen résztvevő diákokat, 
fiatalokat az egyetemek vagy főiskolák beszédtechnika tanárai ké-
szítik fel. 

Az anyanyelvápoló rendezvények célja nyilvánvaló: a leendő 
tanárok, jogászok,  lelkipásztorok kötelező módon el kell sajátítaniuk 
a szép beszéd ismeretét. A tantárgy oktatási ideje a színiakadémiá-
kon 2–4 év. A kolozsvári Protestáns Teológián egy, a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem tanszékein fél év. 

Az oktatás alatt a tanulók megismerik és megtanulják a beszéd-
technikai elvárások gyakorlati alkalmazását: egy új tanárnemzedékre 
vár az a nem kis feladat, miszerint nem csak a „mit” tanítására kell 
figyelniük, hanem a „hogyanra” is. 

 Tíz éves egyetemi szintű beszédtechnika oktatói tapasztalataim 
alapján elmondhatom: az óráimra jelentkező diákoknak csupán egy 
vagy két százaléka hallott arról középiskolában, hogy egyáltalán 
létezik olyasmi, amit  beszédtechnikának neveznek. Sajnos még csak 
óhaj formájában jelentkezik a bizonyításra nem szoruló igazság, mely 
szerint nem csupán  az ortográfia, de az ortoépia is szakmai követel-
ménye kell hogy legyen egy pedagógusnak. 

A szép és helyes magyar beszéd műveléséhez elengedhetetlen 
követelmény a beszédtechnika-elvárások ismerete, a beszédtechnika-
eszközök gyakorlati elsajátítása. 

Ahhoz, hogy a maximális irodalmi igénnyel megírt és a 
retorikai szabályok figyelembevételével megszerkesztett szöveg meg-
szólaltatása kifejező, hatásos legyen, előadásunkban (a szöveg értelmi 
és érzelmi töltetének arányában) be kell építenünk a szövegbe a 
beszédtechnikai eszközöket, tiszteletben tartva a szövegfelépítés-
elvárásokat. 

Beszédtechnikai elvárások 

Szöveghűség. Egy hangzó felcserélése egy szóban, egy hangzó 
elnyújtása vagy rövidítése teljesen más értelmet adhat nem csupán a 
szónak, amelyben létezik, de megváltoztathatja a szöveg, a mondat 
értelmét, értékét, hangulatát: halló–haló; adok–adók; írok–írók; 
török–tőrök stb. 

Klasszikus, ismert szövegek pontatlan előadása, közismert 
szövegek idézése is az előadót minősíti. 
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Lényegi gondolat kiemelése. A szövegíró valamit mondani 
akar alkotásával – azért írja azt. A jó író írói szándéka nyomon 
követhető. Az előadó elsődleges feladata „megfejteni” a szöveget, 
megtalálni a mondanivaló – mondanivalók tételes megfogalmazását 
a szövegben. Előadását úgy kell felépítenie, hogy a hallgató – az 
előadó szövegértelmezésében – tisztán, érthetően, és ezáltal 
élvezhetően kapja a szövegmegszólaltatást. 

Természetes hangindítás = természetes beszéd. Rég elfogadott 
tény a mai retorikában, hogy az előadó szövegközvetítése annál ha-
tásosabb, minél természetesebb. 

Előadásunk során csak annyi érzelmet fejezzünk ki és vigyünk 
be a szövegközvetítésünkbe, amennyit érzünk. Ne próbáljuk esetle-
ges átéléshiányunkat hanggal pótolni (külsőséges hangi megoldás-
sal). Az ilyen előadói beszéd nem őszinte, kilátszik-kihallatszik 
belőle a nem szakszerű hatni akarás. Törekedjünk az egyszerűségre 
előadásunk során (az egyszerűség nem azonos az egyhangúsággal). 

Szólamok (itt: gondolati és érzelmi egységek) .A szöveg értő, 
érthető, élvezhető és hatásos közvetítését a lényegi gondolatok hang-
súlyozása biztosítja. „A beszédszólamok megalkotása nagyon közel 
visz minket a világos értelmezéshez, sőt ezen túl a megelevenítés-
hez”.* 

Hangzók tiszta ejtése. A magyar artikulációs bázis fő jellem-
vonása a beszédhangok határozott, el nem mosódott képzése. 

A hangzók tiszta ejtése a szép beszéd alapkövetelménye. A 
beszédhibás tanuló első feladata a beszédhiba kijavítása, ugyanis a 
beszédtechnika-elvárások (tempóváltás, hangerőváltás stb.) a tisztán 
ejtett hangzókon alapuló beszédre épülnek. Ha az alap rossz, nem 
építhetünk rá addig, amíg azt ki nem javítjuk. 

A hosszú és rövid hangzók ejtése. „A hosszú és rövid hangok, 
szótagok megkülönböztetése a magyar artikulációs bázis lényeges 
tényezője”. 

Artikulációs gyakorlatokat (ritmusgyakorlatok) ajánlanak erre a 
célra a szakkönyvek, olyan szövegeket, amelyekben zsúfoltan jelent-
keznek a hosszú magán- és mássalhangzók. 
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A hasonulás: „a beszédhangok élete” gondolatkörbe tartozik. 
„A magyar mássalhangzók a folyamatos beszédben különböző 

irányú és hanghatású változásokon mehetnek keresztül.” 
Ezt a mássalhangzók egymásra hatása okozza. Leglényegesebb 

módosulásokat a mássalhangzók igazodása, hasonulása és összeolvadása 
okozza. 

A szakkönyvek részletesen tárgyalják a magánhangzók és 
mássalhangzók indukáló hatását, úgyszintén a vegyes indukáló 
hatást is. 

Hasonulás. Az igazodás alapján nem kapunk új formát, a 
hasonulás a hangrendszer egyik formája helyébe fonémiát léptet. 

Kétféle hasonulás létezik: A) teljes és B) részleges hasonulás. 
A) teljes hasonulás: a) előreható 

b) hátraható 
 

a) előreható hasonulás írás ejtés 
ny+j=nny anyja annya 
gy+j=ggy nagyja naggya 
ty+j=tty atyja attya 

 

Fontos: összetett szavak esetén (határán) nem érvényesül a 
hasonulás! (Pl. kegyjáradék stb.) 

 
b) hátraható hasonulás írás ejtés 
t+cs=ccs átcsoportosít áccsoportosít 
tt+cs=ccs vett csapot veccsapot 
d+cs=ccs kádcsap káccsap 
dd+cs=ccs hadd csorogjon haccsorogjon 

 

(L. szakkönyv erre vonatkozó részeit!) 
B) Részleges hasonulás az utóbb álló hang indukálja az előtte állót 

(regresszív hatás). Részletesen l. szakkönyv! 
Néhány példa 
 

Részleges hasonulás írás ejtés 
P+b kolomp búgott kolombúgott 
b+p galambpár galampár 
z+sz pénzszegény pénszegény 
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Összeolvadás: két szomszédos hang találkozásakor egy harma-
dik jön létre. 

 

Összeolvadás írás ejtés 
t+j barátja baráttya 
d+j hordja horgya stb. 

Egyéb ejtési változatok – (L. szakkönyv!) 

Hangsúly – értelmi, érzelmi, ritmika hangsúly. Ha egy szót 
kiemelünk a szövegkörnyezetéből, az első szótagot nagyobb 
nyomatékkal ejtjük – ezt történeti hangsúlynak nevezzük. Ha a kiejtés 
során a szót nem érinti valamilyen értelmi vagy érzelmi hatás, akkor 
mindig a történeti hangsúly érvényesül. 

Értelmi hangsúly során azt a szót vagy szavakat hangsúlyoz-
zuk, amelyek a szöveg-mondanivaló lényegét hordozzák. „Mondani-
valónk nyelvi megfogalmazásában mindig akadnak olyan szavak, 
amelyek főhangsúlyosak, és olyanok, amelyek hangsúlytalanok vagy 
kismértékű hangsúlyt kapnak, vagyis mellékhangsúlyosak.” 

Néhány hangsúlyszabály 

– összetett szavak esetén az előtagot hangsúlyozzuk; 
– hangsúlyosak: kérdő névmások, tagadószók, tiltószók, 
indulatszók stb.; 
– hangsúlytalanok:  határozott és határozatlan névelő, névutó, 
kötőszó stb.; 
Érzelmi hangsúly hatására az értelmileg hangsúlytalan szó is hang-

súlyossá válhat. 
Gyakori, hogy az érzelmi hangsúly erősíti az értelmi főhang-

súlyt. „Az érzelmi hangsúly megjelenése a beszéd legszemélyesebb 
ritmusát alakítja ki. Érzelmi tényezők néha befolyásolják egy-egy szó 
kiejtését, s ilyenkor az eredeti hangsúly – helytelenül – átkerül a szó 
bármelyik szótagára.” 

Ritmikai hangsúly: „a szó helyzeténél fogva alakul ki, tekintet 
nélkül arra, hogy milyen szófajról van szó, és hogy általában hang-
súlyos szokott-e lenni vagy sem.” 

Hangerő – hangerőváltás. „Nem beszélünk egyforma erősség-
gel, sokszor még a legrövidebb beszédben sem. Értelmi vagy érzelmi 
szándékunk dönti el, hogy milyen hangerősséggel formáljuk meg 
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mondanivalónkat”. Rosszul alkalmazott hangerősítésnél a hang 
könnyen felcsúszik, illetve  garatrezonanciával szól, „préselt” hangot 
eredményezve hangerő helyett. 

Hangszínváltás. „Egyike a legnehezebb beszédmodulációnak. 
A gondolati modulációnak minden színére kell hogy legyen megfelelő 
hangszínünk. A leglágyabb színtől a legkeményebbig, a legvilágo-
sabbtól a legsötétebbig”. 

Magassági gyakorlat. „Az első magassági gyakorlatokat úgy 
kell megoldanunk, hogy a középmellhangsávtól ne kerüljenek 
nagyon messze, se fölfelé, se lefelé. Így az első gyakorlatot a mell-
hangsáv közepén kell elkezdenünk, azokon a hangokon, amelyek 
hangfekvésünknek a legjobban megfelelnek, ez nagyjából 5–6 hang-
nyi terjedelmet jelent.” A szakkönyvek gyakorló szövegeket aján-
lanak a magassági gyakorlatokhoz, úgyszintén a tempo (gyorsasági) 
gyakorlatokat is közzétesznek.  

Tempóváltás.  A beszédtempó váltakozása a szövegelvárás függ-
vényében. 

A beszédtempó-változást mindennapi beszédünkben is – 
spontánul – érvényesítjük mondanivalónk értelmi és érzelmi függvé-
nyében. Az előadó feladata: elsajátítsa a tempóváltás technikáját, 
ügyelve arra, hogy a tempóváltás használata során a hangzók tiszta 
ejtése, a ritmus megmaradjon. A beszédtempó az öröklött és begya-
korolt képességektől függ. A beszédtempó a beszédgyorsaságtól füg-
getlenül is jelentkezik – használata sok beszédtechnika problémát vet 
fel –, és sok gyakorlást igényel. 

A szünet. Egyik legnehezebb művészi eszköz a szünet helyes 
alkalmazása. „(…) a szünetek az előadó vagy a művész bensejében 
lejátszódó motivációkat vannak hivatva a legkisebb árnyalatokban is 
megeleveníteni.” 

Interpunkció (központozás) értékelése. Az írás szegényes 
megjelenítése az emberi hangnak. „Élőbeszédben az írásjeleket át kell 
értékelnünk. Ezt hívjuk az interpunkció átértékelésének” Az írásjelek 
átértékelő tendenciáját a beszéd szólamainak kialakulása hozta létre. 
Beszédünkben nem tartjuk be a központozás igényelte elvárásokat, 
gyakran nem tartunk szünetet a vesszőnél, pontnál stb. 
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„A szavak, mondatok, gondolatok kitűnő megelevenítői, a 
beszéd művészei a leírt írásjeleket aszerint értékelik, ahogyan a 
szöveg mondanivalójának megelevenítését segíthetik.” 

Testtartás, mimika. A szónok beszédében a gesztus legyen 
kifejező, erősítse a szöveg mondanivalóját és legyen esztétikus. A 
gesztushasználat kényes előadói eszköz: soha ne használjunk sem-
mitmondó, vissza-visszatérő és semmit ki nem fejező gesztusokat. 
Óvakodjunk a sután, görcsösen alkalmazott gesztusoktól: 

A szónoki testtartás ne legyen merev, maradjon mindig esztétikus! 

A mimika „(…) arcjáték, némajáték, az érzések és gondolatok 
művészi kifejezése az arcizmok mozgatásával és kézmozdulatokkal.” 
(Idegen szavak szótára. 1960, Bp.) 

Arckifejezésünk előadás közben ne legyen merev, de túlzott 
mimikát se használjunk. A retorikailag jól felépített és átgondolt 
szövegkivitelezéshez igazítsuk arckifejezésünket, gesztusainkat. 

Összefoglalás címen Montágh Imre a leglényegesebb beszéd-
technikai elvárásokat közli (Montágh Imre Tiszta beszéd, Múzsák, 
1995). Szerző a színpadi beszédről, gyakran a színészi beszédelvárá-
sokról ír. A színpadi beszédelvárásokat nyugodtan behelyettes-
íthetjük a lelkipásztori vagy a tanári pálya  követelte elvárásokkal. 
Azokat az elvárásokat pedig, amelyek kifejezetten a színházi 
szakmára vonatkoznak, esetünkben nem kell figyelembe vennünk. 

1. A hiteles színpadi beszéd alapja az automatikus biztonságú 
szövegtudás. Az ezredszer kimondott mondatot is úgy kell felszínre 
hoznunk, mintha most mondanánk ki először. Nagyon kell értenünk 
azt, amit beszélünk. A szöveg érzelmi színeit nem szabad erőltetni, 
mert így hazugság születik. Hagyjuk, hogy hasson ránk a kimondott 
gondolat és az átélt helyzet, s az érzelmi töltöttség magától létrejön.  

2. A helyes légzés mély, halk és önkéntelen. Nem azért tartunk 
szüneteket, hogy lélegezzünk, hanem hogy tagoljuk a gondolatokat, 
s közben lélegezzünk. A szünetek sokszor fontosabbak a kimondott 
szavaknál. A tagolás biztonsága a beszéd biztonságát mutatja. A túl 
rövid, kapkodó szünetek többnyire a szöveg üres felmondását jelzik. 
A túlzott szünetek modorosak. A szünet addig tartson, ameddig 
tartalmas.  
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3. A jó hangadás erőlködés nélkül is erős. Ne a torkunkat terhel-
jük, a rezonanciát fokozzuk. Szinte mindig mellhangon kell beszél-
nünk. Az egészséges hang tisztán cseng. Se a hangmagasság fokozása, 
se az erőnövelés ne járjon görcsös izommunkával. A széles közép-
hangsáv megteremti a moduláció biztonságát. A hang akkor szól 
elöl, ha nagy hangerő mellett is úgy érezzük, hogy a gégénk alig vesz 
részt a munkában.  

4. A pontos kiejtés az érthetőség alapja. Ejtsük szélesen az á-a-e 
hangokat. Vigyázzunk a szóvégi k, t hangokra. Az sz-z-c hangok gon-
datlan kiejtése a színpadról pöszeségnek hangzik. Ami jó a szobában, 
nem jó a színpadon. Az r hang peregjen erősen. Kerüljük a tájejtést. 
Ügyeljünk a ritmusra: figyeljük az ékezeteket. A hosszú szavakat 
ejtsük gondosan, mert gyors tempó esetén gyakran elmosódik egy-
egy szótag.  

5. Ügyeljünk a helyes hangsúlyra, de ne hangsúlyozzunk 
minden körülmények között föltétlenül szabályszerűen. Egy kis sza-
bálytalanság olykor tartalmasabb a szabályosnál. Ne bízzunk azonban 
az átélés biztonságában, mert megszokott hangsúlyhibáink ilyenkor 
jelentkeznek leginkább. Föltétlenül tudnunk kell, hogy kinek, mit, 
miért mondunk. Legyen bennünk eleven a közlés ereje.  

6. Vigyázzunk hanglejtés-kaptafáinkra. Majdnem mindenki 
mindig ugyanabban a dallamban beszél. A hanglejtés-variációk tar-
kasága a színészi képesség rangját jelzi. A túlzás azonban ugyan-
olyan baj, mint a szürkeség. A hanglejtés a színpadi beszéd legkénye-
sebb területe. Minél tehetségesebb valaki, annál találóbb hanglej-
téssel beszél. A ripacsság többnyire hanglejtés-karikatúrákat használ.  

7. A legkönnyebb érzelemmentes közlő prózát mondani. 
Ilyenkor tartjuk be leginkább a beszédszabályokat. Az irodalmi szö-
vegek közül az epika könnyebb a líránál. A lírai közlés mélysége 
megronthatja a beszédet: a hang sokszor alig hallhatóvá halkul, a 
kiejtés olykor motyogó lesz. A drámai dialógusok megkövetelik, 
hogy ne csak a saját beszédünkre figyeljünk, hanem halljuk meg 
partnerünket is.  
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8. A stilizált beszéd annál könnyebb, minél távolabb áll saját 
ejtésmódunktól. A naturális színpadi beszéd a legnehezebb, az 
archaikus a legkönnyebb. A klasszikus szövegek segítik a beszédsza-
bályok betartását. Az erőteljes játékmodor beszédfeladatai könnyeb-
bek, mint a csevegő, társalgó stílus oldottsága. A játék segíti a beszé-
det, az intimitás mélysége nehezíti.  

9. A karakterbeszéd jó hallást, erőteljes emberismeretet kíván. 
Magunkba kell inni a figurát, hogy a nyelvén megszólalhassunk. A 
színészek többsége egyetlen beszédmodorban játssza végig a szere-
pek százait. Minden ember másképp beszél. Minden szituációban 
másképp beszélünk. Tudnunk kell, hogy: milyen ki? mikor? hol? 
milyen kivel? beszél.  

10. Ismernünk kell anyanyelvünket. Föl kell tárnunk beszédfo-
gyatékosságainkat. Tudnunk kell az irányt és a célt, amerre elindu-
lunk. Tudomásul kell vennünk, hogy lehetőségeink korlátozottak, ne 
a meglevő hibák keserítsenek, hanem az elért apró eredmények lel-
kesítsenek. Az eltúlzott beszédművelés rontja a művészet eleven 
erőit, a beszédgyakorlatok elhanyagolása dilettantizmushoz vezet.  

 
Beszédgyakorlatokkal foglalkozik a legtöbb beszédtechnika-

szakkönyv. A beszédgyakorlatok oktatása képezi a tantárgyoktatás 
gerincét. A beszédtechnika elsajátítása alapkövetelménye a művészi 
beszédnek – technikai felkészültség nélkül a legérzékenyebb, legte-
hetségesebb előadó sem tudja kifejezni azt, amit érez, gondol. 

 Fischer Sándor A beszéd művészete  című alapszakkönyvében a 
művészi beszéd elsajátítását negyven hétre osztja be. Ez alatt az idő 
alatt a következő gyakorlatokat kell elvégeznie a tanulónak: 

– beszédszervek „betornáztatása”; 
– légzőgyakorlatok, rezonancia és artikulációs gyakorlatok; 
– magán- és mássalhangzók tiszta ejtésének begyakorlása; 
– ritmusgyakorlatok; 
– tempógyakorlatok és nyelvtörők felmondása; 
– a szünethasználatnak mint a retorika legérdekesebb eszkö-
zének elsajátítása; 
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– hangsúly-kivitelezés: nyomaték, hangszín- és hangerőváltás – 
szünet a hangsúlyozandó szó előtt; 
– hangerő, hangszín kigyakorlása stb. 
A beszédtechnikának, mint speciális tantárgynak a jellegéből 

következik, hogy az úgynevezett „elmélet” szorosan, elválaszthatat-
lanul kapcsolódik a gyakorlathoz. Ezért történik, hogy nemegyszer 
szemináriumon a szövegmegszólaltatás elméleti részét vitatjuk a 
hallgatókkal – szorosan kapcsolódva a meghangosításra vállalt, jól 
megszerkesztett írásműhöz. 

Az oktatási forma: egyéni, illetve kiscsoportos.  
A számonkérés: vizsga. A diákok olyan szövegeket kell részben 

kívülről felmondaniuk, részben olvasniuk, amelyek elméleti szinten 
az összes beszédtechnikai elvárást tartalmazzák. Ilyen szöveg  pél-
dául a ballada, ezért is szerepel  a vizsgarendben már 1865-től – az 
első magyar Színitanoda létrejöttétől –  mint kötelező szöveg. 

Annak ellenére, hogy a beszédtechnika-tantárgy inkább gyakor-
lati, mint elméleti diszciplína, a könyvészete meglehetősen gazdag.  
Csupán néhány címet említek a gazdag könyvészetből.   

 
*A felhasznált idézetek forrása: Fischer Sándor A beszéd 

művészete. Gondolat Kiadó, Bp., 1969. 
 

 
Könyvészet 

Hernádi Sándor: Beszédművelés. Budapest, 1999. 

Fischer Sándor: A beszéd művészete. Budapest, 1969. 

Elekfi László: Az értelmes beszéd hangzása.  Budapest, 2000. 

Montágh Imre: Mondjam vagy mutassam. Budapest, 1985. 

Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete. Budapest, 1990. 

Latinovits Zoltán: Verset mondok. Budapest, 1979. 

Péchy Blanka: Beszélni nehéz. Budapest, 1980. 

Nagy Adorján: Színpad és beszéd. Budapest, 1964. 

Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai.  Szemimpex, 2000 


