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A beszédtechnika fogalma és tartalma 
A beszédtechnika meghatározása és interdiszciplináris helyzete 
 
A beszédtechnika, ortoépia definíciójának alakulása változatos képet 
mutat ugyan, ám szembetűnő, hogy a beszédtechnikának – amúgy is 
kisszámú – magyar szakirodalmában fellelhető források közül a legújabb 
kiadványok a beszédtechnika fogalmi definícióját megkerülik, és a 
beszédtechnika diszciplináris státuszáról sem tesznek említést. 
Legnagyobb sikerrel a nyelv- és beszédművelés hőskorában íródott 
tankönyvek bevezető fejezeteiben akadhatunk nyomára azoknak a 
kísérleteknek, amelyek a beszédtechnika mibenlétének leírására 
irányulnak (Fischer, 1969; Rónai & Kerekes, 1974). 

Az ezredforduló után megjelent kiadványok szerzői közül Lantos 
Erzsébet (2005) kísérel meg egyértelmű, bár szélsőségesen 
leegyszerűsített és meglepő beszédtechnika-meghatározással előállni, 
amikor a beszédtechnikát a fonetika ágaként definiálja. 

A szerzők többsége a beszédtechnika meghatározását ugyan nem 
tisztázza egyértelműen, a tárgyban megjelent szakirodalmak tartalmuk fő 
irányvonalaiban mégis megegyeznek. A legtöbb szerző látszólag egyetért 
abban, hogy a beszédprodukció mechanizmusának élettani jelenségei 
mindenképpen a beszédtechnika kompetenciakörébe sorolandók. A 
beszédtechnika-tanulás az automatizmussá rögzült beszédfolyamatot 
részműködéseire bontja. A beszédtevékenység négy, viszonylag 
körülírható egysége a légzés, a hangadás, a beszédhangok ejtése, illetve 
a kifejezés (hangsúly, hanglejtés, ritmus). Ezek a beszédtechnikával 
foglalkozó szerzők mindegyikének górcsöve alá kerülnek. A 
részműködések helyes mechanizmusa, a tapasztalható eltérések, illetve a 
hibák kijavítását célzó gyakorlatok a beszédtechnikai szakirodalom fő 
irányvonalai (Egressy, 1866; Hevesi, 1908; Hegedüs, 1920; Nagy, 1947; 
Fischer, 1969; Montágh, 1995; Illés, 2005; Gyéresi, 2014). 

A beszédtechnika kompetenciatartalmának körülírása szerzőnként 
széles skálán mozog, összegzésként megállapítható azonban, hogy a 
beszédtechnika nem cél, hanem valójában eszköz. Montágh Imre, általa le 
nem írt, szállóigévé lett szavaival élve: „a beszédtechnika ott kezdődik, 
ahol a logopédia befejeződött” (Kuslits, 2014). 

Montágh Imre gondolatának fonalát folytatva elsőként a beszédtechnika 
logopédiai irányultságát érdemes tisztázni. A logopédia a gyógypedagógia 
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egyik ága, a beszéd-, hang- és nyelvi zavarok megelőzésének, 
vizsgálatának, felismerésének, diagnosztikájának, javításának elméleti és 
gyakorlati tudománya, pedagógiai dominanciájú komplex diszciplína, mely 
az elsődleges és másodlagos kommunikációs defektusok korrigálására 
irányul. A fenti logopédia-értelmezés alapján a beszédtechnika logopédiai 
gyökerei vitathatatlanok. 

A beszédtechnika fogalmi meghatározásaiból kiindulva rögtön 
szembetűnik, hogy szoros kötődés fedezhető fel az alkalmazott 
nyelvtudomány részterületével, a beszédműveléssel is. Hernádi (1992) 
szerint a beszédművelés a beszéd jelenségeivel és törvényszerűségeivel 
foglalkozik. Tárgyába tartoznak az írásművek felolvasása mellett az írástól 
független beszéd szövegezési és hangzásbeli összetevői is. 

A retorika és a beszédtechnika szoros kapcsolata ugyancsak hamar 
kiviláglik, különösen, ha figyelembe vesszük Wacha Imre (1999) 
véleményét, aki rámutat arra, hogy a retorika fogalomköre napjainkra 
kitágulni látszik. A retorikán belül elkülönült egymástól a tudományos 
szempontú retorika, illetve alkalmazott tudományként kifejlődött egy 
olyan ága, amely a nyilvános beszéd elméletére, a meggyőzéstechnikára, 
annak eszközeire és gyakorlatára irányul és e készségek elsajátíttatását 
tűzi ki céljául. 

A beszédtechnika és beszédpedagógia érintkezési pontjainak említése is 
evidenciaként kínálkozik. A beszédpedagógia meghatározásához Subosits 
Istvánt (1988) hívom segítségül: a szerző a beszédpedagógiát a nyelvi 
közlésben jelenlévő beszédkészség kialakítására és fejlesztésére irányuló 
tudományként definiálja. Subosits értelmezésében a beszédkészség 
magában foglalja a hibátlan hangképzést, illetve a mondatfonetikai 
eszközök nyelvi normának megfelelő használatát is. 

Tágabb tudományos kontextusban a beszédtechnika kapcsolódik még 
az élettan, az orvostudomány körébe tartozó foniátria, a pszichológia, a 
kommunikációelmélet és a szociológia egyes területeihez, illetve 
ontológiailag – ahogyan arról a későbbiekben szó esik majd – a 
művészetek közül az előadóművészettel áll szoros összefonódásban. 

 
A beszédtechnika tartalma 
 
A beszédtechnika tartalma legszűkebben vett értelmezésben a légzés, a 
hangadás, az artikuláció, a hangsúly, a hanglejtés és a ritmus témaköreit 
foglalja magában. 

A magyar beszédtechnikai irodalomban Thoroczkay Miklósné 
Beszédtechnikai gyakorlókönyve (2013) és Wacha Imre munkája, A 
tiszta beszéd. Beszédtechnika. Alapismeretek és szövegértelmezés 
magyarázatokkal I. (2015) alkalmazzák a beszédtechnika tárgyának 
legtágabb értelmezését, egyben ez a két legfrissebb szakirodalmi forrás is 
a beszéd technikájának vonatkozásában. A fenti két munka történetileg 
kialakult, – a beszédtechnika elméleti hátterét és gyakorlatait is magában 
foglaló rendszere – tovább bővíthető a koncentráció, az egyéni, a páros és 
a csoportos gyakorlatvégzés, szöveges és szövegmentes gyakorlatok 



41 

céljainak és tartalmainak pontos meghatározásával, illetve a hanghigiéné 
témakörével. 

 
A beszédtechnika tanításának magyar nyelvű módszerei 
 
A tudományok rendszerében a beszédtechnika leghangsúlyosabban, a 
gyógypedagógiai irányultságú logopédia részterületeként, inter- és 
multidiszciplináris tudományként jelenik meg, és szoros összefonódást 
mutat az alkalmazott nyelvészet, a beszédpedagógia, az élettan és a 
retorika területeivel. Mégis, sem a pedagógusképzés, sem pedig a 
gyógypedagógus-képzés nem szentel akkora figyelmet a 
beszédtechnikának, mint amilyen kitüntetett szerepben a színészképzés 
kezeli. A beszédtechnika, a magyar beszédtechnikai módszerek többsége 
a színészképzés talaján fejlődött ki, jeles képviselői kivétel nélkül 
tanítottak a jelenleg Színház- és Filmművészeti Egyetem nevet viselő 
intézményben, vagy valamelyik előd intézményében. 

A magyar nyelvű beszédtechnika-tanítás fejlődésére és hagyományaira 
nem az egységes iskola jelenléte, hanem inkább a kiemelkedő 
munkásságú személyekhez köthető módszertaniság jellemző. Voltaképpen 
a „beszédtanár” foglalkozás hivatalosan nem is létezik, kialakult 
intézményi képzésstruktúrája legalábbis nincsen. A felsőoktatásban – és 
elvétve a középszintű közoktatásban – színészek, logopédusok, 
pedagógusok, nyelvészek, színházi rendezők, illetve az utóbbi években 
kommunikációs szakemberek végzik a beszédtechnika tanítását. Közöttük 
akad, aki különféle képzésekben és tanfolyamokon mélyedt el a 
társtudományok tanulmányozásában; léteznek olyan szakemberek, akik 
autodidakta módon sajátították el a szükséges elméleti vagy gyakorlati 
ismereteket; és van olyan is, aki a szakma „nagy öregjeitől” tanulta, leste 
el a tudnivalókat, hogy aztán saját útját keresgélve továbbfejlessze 
azokat. Az utóbbi út kiemelkedően fontos, mert a beszédtechnika 
gyakorlati dominanciája miatt, a folyamatos ellenőrzés és útmutatás 
hiányában könnyű tévútra jutni. 

Magyarországon a beszédtechnika-oktatás történetében több jeles 
egyéniség: Fischer Sándor, Montágh Imre, Thoroczkay Miklósné, 
Zelenákné Illés Györgyi, Gyéresi Julia nevéhez is köthető tematikus 
beszédtanítási koncepció. Fischer először a Zeneakadémián tanult, ének 
szakos volt, de későbbi életét nem töltötte a művészet gyakorlásával, 
inkább fonetikusnak tartotta magát, ami szintén végzett szakmája lett. 
Montágh és Thoroczkayné eredetileg logopédusok voltak, Illés és Gyéresi 
pedig színésznőként végeztek (később tanulmányikat kiegészítették a 
gyógypedagógiai főiskola logopédia szakával). A közös pont, hogy a 
beszédtechnika állt munkájuk középpontjában, azonban ki-ki a saját 
eredeti szakterülete mentén indult el a beszédtechnika felé. A 
továbbiakban Thoroczkayné gazdagon felépített, aprólékosan kidolgozott 
életművére nem térek ki részletesen, mert logopédiai irányultságú 
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munkáiban nem fogalmazódik meg elődeitől eltérő, önálló módszer 
meghatározásának igénye (Thoroczkay 2013). 

 
Fischer Sándor 
 
Fischer A beszéd művészetében (1969) írta le beszédtanítási 
koncepcióját. A könyvben a szerző fellépett a beszédtechnika 
definíciójának igényével, és tisztázta a beszédtechnika tanításának 
feladatát, felhasználásának területeit. A bevezető elméleti rész, ami a 
könyvnek több mint felét teszi ki, részletes és jól kidolgozott elméleti 
ismereteket közöl a beszéd élettani hátteréről; a magyar magán- és 
mássalhangzók rendszeréről, a hangok egymásra hatásáról; a 
beszédhibákról; a hangsúlyfajtákról; a hanglejtés témaköreiből; illetve a 
beszédfolyamat váltásairól és stílusbeli vonatkozásairól. Az könyv elméleti 
fejezeteinek végén Fischer kitért a hangképző- és beszédszervek 
egészségtanára is. 

A gyakorlati rész anyagát negyven munkahétre lebontva tematizálja a 
szerző. A beszédtanítás a beszéd részfolyamatainak begyakoroltatásával 
történik úgy, hogy mindegyik részműködést (légzés, hangadás, artikuláció 
stb.) alapjaiktól egymás mellett, szimultán gyakoroltatja. Fischer a 
gyakorlatok szöveganyagait részletes instrukciókkal látja el, a gyakorlás 
aktuális céljára és mikéntjére is ráirányítja az olvasó figyelmét. Az egyes 
gyakorlatok esetében ráépülő, nehezedő instrukciókat is közöl. A könyv 
hátsó borítójában kialakított tasakban, lemezjátszón lejátszható 
hanglemez-melléklet került kiadásra, amin a Fischer által fontosnak tartott 
gyakorlatok helyes elvégzését hallhatjuk kortárs televíziós bemondók, 
Tamási Eszter és Takács Mária bemutatásában. 

 
Montágh Imre 
 
Fischer Sándorhoz hasonlóan Montágh is mozzanataira bontja a 
beszédfolyamatot, ám a részműködések nem egyszerre kerülnek 
tárgyalásra, hanem egymásra épülésük élettani sorrendjében. Montágh 
Imrének számos könyve jelent meg. Módszerének bemutatásához a Tiszta 
beszédet (1976) veszem alapul, mert beszédtechnikai tárgyú egyéb 
publikációi is jobbára ugyanezeket a gyakorlati szöveganyagokat 
tartalmazzák. 

A könyv legelején rövid elméleti rész olvasható a beszédről, a színpadi 
beszédről, a beszédszervek működéséről, a légzésről, a hangadásról, a 
kiejtésről, a hangsúlyról, a hanglejtésről, a ritmusról, a beszédstílusról és 
a gyakorlás Montágh által javasolt módjáról. A fejezetek rendszere a 
beszédfolyamat részegységeinek felépülését tükrözi. Először a 
légzőgyakorlatokkal dolgozik, majd a hanggyakorlatokkal, ezután 
következnek az artikuláció, a hangsúly, a hanglejtés és a ritmus 
gyakorlatai. Az egyes egységeken belül pár sornyi bevezető után rendre 
először szövegmentes, majd szöveges gyakorlatok kerülnek elő. Montágh, 
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főfejezetein belül számozva közölte a gyakorlatok szövegét, elenyésző 
mennyiségű instrukcióval (Montágh, 1976). 

Montágh Imre rendszerének lépéseit nem építette fel, nem írta le olyan 
alapossággal, mint Fischer Sándor. Montágh hirtelen bekövetkezett halála 
után tanítványira várt az a feladat, hogy az eredeti kiadás korrektúráját 
elvégezzék. Több szakdolgozat (Vecsey, 1989; Aszalai, 1995) is íródott a 
gyógypedagógiai főiskolán a gyakorlatok elvégzésének módjáról, mert 
sajnálatos módon a Tiszta beszédből nem derül ki, pontosan hogyan is 
kellene gyakorolni. A tanítás során Montágh nyilvánvalóan nem ilyen 
csekély instrukciós bázissal végezte munkáját, ezt televíziós felvételei is 
tanúsítják. 

Fischer és Montágh módszerei kis időbeli eltéréssel jelentek meg a 
beszédtechnika-tanításban. Fischer szimultán gyakorlási és gyakoroltatási 
stratégiával közelíti meg a beszédtechnika-oktatást ellentétben 
Montághgal, aki látszólag az izolált funkciótréningre helyezi a hangsúlyt. 
Mindkét módszer mellett erős érvek szólnak. Egyfelől nehéz elképzelni, 
hogy izoláltan működjön bármely részfunkciónk a beszédben, s míg egyet 
javítunk, a többit rosszul gyakoroljuk; másfelől azonban talán túl összetett 
feladat egyszerre az összes finom részműködést koncentrációnkkal 
követni. Ezt a finom egyensúlyt nehéz megtartani. A két módszer 
különbsége, illetve a két szakember felfogásának különbözősége 
valószínűsíthetően alapbeállítódásuk következménye. Fischer énekesként 
nyúlt a beszédtechnikához, Montágh pedig logopédusként. Az utókor 
számára ez a különbség mindenképpen szerencsés, mert a 
beszédtechnika-tanítás módszertana mindkettejük munkájától 
gazdagodott. 

A beszédpedagógusok többsége Magyarországon a Montágh-módszer 
mentén dolgozik, mert szakirodalma talán ennek a beszédtechnika-
tanítási módszernek a legbőségesebb, bár mind az instrukciók 
részletezettségében és elméleti megalapozottságában, mind pedig a 
módszer leírásának pontosságában Fischer Sándor felülmúlja Montághot. 

 
Illés Györgyi: Integrált színészi kommunikáció 
 
Zelenkáné Illés Györgyi eredeti foglalkozása színművész, ő már a Színház- 
és Filmművészeti Egyetem legfrissebb beszédtanár generációjához 
tartozott. Beszédpedagógiai koncepciója elődei, különösen Thoroczkayné 
munkájából sokat merített mind tartalmában, mind pedig 
munkamódszerében (Zelenkáné Illés, 2007). 

Illés módszerét a Beszéd 1. (2005) című színész hallgatóknak szánt 
munkájából és az Új beszédpedagógiai tematika az integrált 
színészoktatásért a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (2007) 
címmel íródott DLA dolgozatából ismerhetjük meg. A tankönyv instrukciói 
közvetlen, barátságos hangon szólnak az olvasókhoz. Illés, gyakorlatait a 
légzés; a hangadás; a hallás és halláskoncentráció; a kiejtés; a tempó, 
ritmus, dallam; és a koncentráció témakörei szerint fűzi fejezetekbe. 
Minden fejezet elején rövid elméleti rész található, majd a többségében 



44 

csoportosan végezhető gyakorlatok pontos instrukciói következnek. A 
könyv végén, mellékletben találhatók meg a gyakorlatok szöveganyagai, 
ami az előre- és hátralapozás miatt megnehezíti a könyv használatát. 

A beszédtanításban, beszédpedagógiában indokolt Illés 
(gyógy)pedagógiához közelálló szemléletmódja (integráció gondolata, 
össz-személyiség fogalma). A rendszer tematikus elméleti kidolgozását 
azonban (a Montághot, illetve Fischert követő felosztáson kívül), a 
forrásokban nem találtam meg. A módszer újdonsága, hogy a logopédia 
és fonetika legújabb szempontrendszerének megfelelően, felismeri a 
hallás, fonéma- és beszédpercepció, illetve a koncentráció jelentőségét a 
beszédoktatásban, bár utóbbi rövid tárgyalására kizárólag a színpadi 
munka vonatkozásában tesz kísérletet. 

 
Gyéresi Júlia: Félig kötött formájú szöveges rögtönzés 
 
Gyéresi Júlia Marosvásárhelyen tanít beszédtechnikát a művészeti 
egyetem színművész képzésében. Az ő doktori dolgozata, amely A félig 
kötött formájú (FKF) szöveges rögtönzés gyakorlati használata a 
beszédoktatásban címet viseli (2014). Gyéresi a módszerét pontosan és 
részletesen mutatja be disszertációjában, beemelve a színháztudomány, a 
pszicholingvisztika és az élettan legújabb eredményeit és forrásait is. 
Írásában nagy hangsúlyt fektet az egész test működtetésére a 
beszédfolyamat kivitelezésekor. Fontosnak tartja a biztos testtudat, helyes 
testtartás, izomlazítás és a tudatosan koordinált gyűrűsizom működtetés 
(szfinktergimnasztika) megismerését és elsajátítását a beszédtechnika 
tanulásakor. Aprólékosan leírja továbbá az esetleges hibalehetőségeket is 
a beszéd részfolyamatainak működésében, majd a spontán beszéd 
előnyeinek és hátrányainak kifejtése után bevezeti az olvasót 
gyakorlatainak rendszerébe. 

 
A beszéd tanításának angol nyelvű módszerei 
 
A beszédtechnika magyar találmány. Sem elnevezésében nincsen hasonló, 
sem pedig módszerében nincs a nemzetközi szakirodalomban ilyen 
nagymértékben a funkciótréningre építő beszédképzési rendszer. Az angol 
nyelvű szakirodalom a beszédtechnika helyett a beszédpedagógia (speech 
pedagogy) kifejezést használja. .A határon túli metódusok más 
szemlélettel ugyan, de szembeszökően hasonló végeredményre 
törekednek a hang- és beszédképzés területén, mint a magyar 
beszédtechnikai módszerek. Tartalmi különbségként említhető, hogy a 
légzés, a hangképzés és a kifejezésmód csiszolása a leghangsúlyosabb 
területek; az artikulációs funkció nem kap annyira kiemelt szerepet, mint 
a magyar nyelvű szakirodalomban. 
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Friedrick Matthias Alexander: Alexander-módszer 
 
Az utóbbi évtizedekben kezdett elterjedni hazánkban is a tengerentúlon jól 
ismert, ausztrál származású színész, Friedrick Matthias Alexander nevéhez 
köthető Alexander-módszer. Ez a beszéd technikai kivitelezét célzó 
koncepció, a beszédet nem mint izolált működést vagy részműködések 
sorozatát fogja fel, hanem elsődlegesen az egész szervezet működésébe 
integrálódó folyamatként (Macdonald & Ness, 2007). Alexander 
gyakorlatai a teljes emberi test működésének optimalizálását célozzák, 
elsősorban a testtartás és a mozgások lazításos gyakorlatain keresztül. „A 
feladat a helyes izomtónus és testtartás, az izületek szabad használata, a 
nagy kapacitású, aktív és mély légzés állapotának elérése és gyakorlása” 
(Igó, 2005:8). A módszer legismertebb magyarországi képviselője 
Magyari Beck Anna. 

 
Kristin Linklater: Linklater-technika 
 
Magyarországon kevéssé ismert, a nemzetközi beszédtechnikai 
kontextusban azonban az Alexander-módszeren kívül a Linklater-technika, 
illetve a Fitzmaurice-technika a legelterjedtebb. Kristin Linklater skót 
származású színésznő, beszédtanár és nőjogi aktivista. New Yorkban a 
Columbia Egyetemen, az angol Iris Warren módszeréből kiindulva 
dolgozta ki saját koncepcióját (Scott, 2015). Az élettan, fonetika, és 
beszédpedagógia tudományos megalapozottsága mellett beszédtanítási 
módszerében a képzeletre és a kreativitásra osztotta a főszerepet. Az 
egész emberi test és elme összműködéseként kezeli a 
beszédtevékenységet. Gyakorlatait Freeing the Natural Voice (1976) 
című munkájában adta először közre. Angliában és az Egyesült Államok 
számos nagyvárosában, illetve Orkney szigetén működnek 
képzőközpontjai, ahol képesített Linklater-tanárok, illetve a beszédoktatás 
iránt érdeklődő szakemberek tanulnak. 

 
Catherine Fitzmaurice: Fitzmaurice-technika 
 
Catherine Fitzmaurice szintén a brit beszédképzés hagyományain 
nevelkedett, és az Egyesült Államokban is tanított. Módszerének lényege, 
hogy az izmokat nagymozgásos lazítási-feszítési gyakorlataival remegésre 
ösztönzi, így csalogatva elő a helyes spontán légzést (Meier, 2010). 
Beszédtanítási metódusát nem publikálta, tanfolyamain lehet a technikát 
elsajátítani, illetve a képesített Fitzmaurice-tanároktól megtanulni. 

 
Angela Caine, Alexander Evans: Voice Gym 
 
A Voice Gym módszer eredeti kifejlesztője Angela Caine volt (Caine, 
2014a). Halála miatt a módszer továbbfejlesztője Alexander Evans, Caine 
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tanítványa lett. Caine és Evans is Nagy Britanniában éltek és dolgoztak, 
illetve Evans a 2010-es évek eleje óta szerte a világon tart tanfolyamokat 
és workshopokat. Eredetileg mindketten énekesek, Evans később 
jógaoktató is lett. A Voice Gym a beszédet az össz-személyiség 
megnyilvánulásaként kezeli, a beszédprodukció fejlődését az 
egyedfejlődés menetén követi nyomon. Csecsemőkori reflexek, csecsemő- 
és kisgyermekkori mozgásminták reprodukálása (hanyattfekvés, 
átfordulás, kúszás, mászás, egyensúly gyakorlatok stb.) segítségével építi 
újra a beszéd, a hangképzés, és az artikuláció működéseit (Caine, 2014b). 

A Voice Gymnek szoros magyar kötődése van: Baracsy Gabriella, 
Evansszel szoros együttműködésben dolgozta ki a D-Smile tréning 
metodikáját, ebből jött létre a Baracsi Módszer, melynek budapesti 
központjában egyaránt folyik beszédképzés és trénerek kiképzése is. 
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