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Újabb kötetek segítik a magyar mint idegen 
nyelv oktatását. A magyar és az angol nyel-
vészet, valamint a nyelvpedagógia kiváló 
ismerője és művelője, Budai László jóvoltá-
ból 2015-ben vehettük kézbe A magyar mint 
idegen nyelv grammatikája – A grammar 
of Hungarian as a foreign language című 
egynyelvű leíró nyelvtant, amelyet egy év-
vel később követett a folytatás, az Elmélet és 
gyakorlat alcímű kétnyelvű munka. Ez alka-
lommal az utóbbit mutatjuk be részletesen.

A könyv – a grammatika fogalmának 
megfelelően – két fő részből, alaktanból és 
mondattanból áll. Ezt általános nyelvtani 
bevezetés előzi meg, összefoglalva többek 
között a magánhangzó-harmónia és az il-
leszkedés lényegét, illetőleg bemutatva 
a szabályos igék ragozását, a határozott és 
a határozatlan tárgy fogalmát (17–28). Az 
alaktani rész 80, a mondattani 62 fejezetből 
áll, közülük 10 ismétlő, részösszefoglalás 
jellegű. Az új anyagot tárgyaló egységek 
mindegyike egyfelől elméletet, magyaráza-
tot tartalmaz, másfelől a témához kapcsoló-
dó változatos gyakorlatsort nyújt. A nyelv-
tani anyag (a magyarázat szövege és a nyelvi 
példasor egyaránt) teljes egészében kétnyel-
vű, magyar és angol. Rendkívül hasznos 
megoldás ez, hiszen így mindenki számára 
egyértelmű és pontosan érthető minden apró 
részlet, nyelvi árnyalat. A gyakorlatsorok – 
természetszerűleg a feladatok meghatározá-
sát is beleértve – viszont csak magyar nyel-
vűek, éppen ezért fontos követelmény az 
ellenőrizhetőség. A tanulás eredményessé-

gét fokozza, hogy a megoldási kulcs a könyv 
végén megtalálható (653–712).

A szerző az Előszóban felhívja a figyel-
met a következőre: „A két nyelv mondatainak 
a jelentése ugyan megfelelhet egymásnak, de 
ez nem szükségképpen jelenti azt is, hogy az 
angol fordítások a magyar mondatok kisebb 
egységeit és belső szerkezetét is meg tudják 
értetni a  tanulóval. A magyarban ugyanis sok 
olyan szó van – különösen ilyenek a főnévi 
névmások és az irányokat kifejező határozó-
szók és névutók –, amelyeknek általában nincs 
közvetlen megfelelőjük az angolban” (5).

Grammatikáról lévén szó, nem lehet elte-
kinteni a szakszerű terminusok alkalmazá-
sától. Budai László abból a feltételezésből 
indul ki, hogy a könyv használói tisztában 
vannak az alapvető alaktani és mondattani 
szakkifejezésekkel. Ezek pontos ismerete te-
hát feltétlenül szükséges a megértéshez, an-
nál is inkább, mert a könyv egész felépítését 
szigorúan a grammatikai rendszer logikája és 
belső struktúrája határozza meg.

Az alaktani fejezet a toldalékolás és 
a szófajok rendszerét adja a nyelvhasználat 
elsődlegességének figyelembevételével (pél-
dául az ige toldalékolása, igeidők, igemódok, 
rendhagyó igék stb.). A nyelvtani tudnivalók 
kis egységekre vannak lebontva, és szorosan 
egymásra épülnek, ahogy azt a főnévi ige-
név, illetőleg a melléknév fejezetei mutatják: 
„25. A személyrag nélküli főnévi igenév; 
26. Udvarias kifejezések főnévi igenévvel; 
27. A személyragos főnévi igenév; 28. A fő-
névi igenév a kell segédigével; 29. A főnévi 
igenév egyéb segédigékkel és melléknevek-
kel” (140–160). Illetőleg „52. A melléknevek 
alany- és tárgyesete; 53. A melléknevek fo-
kozása; 54. A képzett melléknevek fokozása 
és az összehasonlító mondatok; 55. A mel-
léknév mondattani szerepei; 56. A melléknév 
módhatározói szerepben” (263–283).

A mondattani fejezet az egyszerű mondat fő 
összetevőiből indul ki: a főnévi csoport mint 
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alany, illetőleg az igei csoport mint állítmány. 
A továbbiakban az egyszerű és a halmozott 
mondatrészek, a tagadás, az eldöntendő és 
a kiegészítendő kérdés után 22 fejezet foglal-
kozik a szórend tudnivalóival. Ezt minden-
képpen a kötet rendkívül fontos és tanulságos 
részének kell tekintenünk, amely a magyar 
szórend sokszínűségét, „szabad” voltát épp-
úgy bizonyítja, mint kötöttségeit, jelentésbe-
folyásoló és -meghatározó szerepét (474–578). 
A könyv utolsó nagyobb egysége az alá- és 
a mellérendelő összetett mondatok típusait, 
illetőleg a sajátos jelentéstartalmú mellék-
mondatok tudnivalóit foglalja össze (579–652).

A nyelvtani formák bemutatásában a szer-
ző a teljességre, pontosabban a nyelvi sok-
színűség minél teljesebb bemutatására tö-
rekszik, azaz a nyelvi variánsok széles körét 
vonultatja fel. Ennek látványos, az összefüg-
géseket láttató eszközei a táblázatok, melyek 
nagy számban segítik a megértést. Például 
„A tagadó mondatok permutációi és olvasa-
tai” című fejezetben egyetlen mondat (A fiú 
nem írt levelet a lánynak.) 42 szórendi válto-
zata szerepel, hét csoportra osztva (497–498). 
A szórend szempontjából a mondat összete-
vői négy lehetséges helyet foglalhatnak el: 
téma – fókusz – ige – kóda (479). A további 
táblázatok is mindvégig ezt a hasznos és jól 
alkalmazható felosztást követik.

Szakmai tanulságai miatt érdemes bőveb-
ben szólni az egyszerű mondat elemzésének 
itt követett eljárásáról. A Magyar gramma-
tikában (Keszler 2000: 394–431), illetőleg 
a hazai közoktatásban már évtizedek óta 
meglévő mondatelemzési gyakorlattal szem-
ben – a célszerűség jegyében – Budai Lász-
ló némely ponton egyszerűbb és logikusabb 
megoldást választott. A szerkezettagok szint-
jét nem bontva elemeire, a mondat fő összete-
vőinek oldaláról történik az elemzés. Például 
a tárgy mondatrész esetében a következő fel-
osztással találkozunk: (a) egyetlen szó (A le-
gyek betegséget terjesztenek.), névszói cso-
port (Megittam két csésze kávét.), tagmondat 
(Tudom, hogy szereted a gyerekeidet.) (399). 
– Ugyanez a határozók esetében így fest: (a) 

egyetlen szó (Mit csináltál tegnap?); (b) szó-
csoport (Elmentem a moziba a barátommal. 
Kiugrott a hálószoba ajtaján.); (c) tagmondat 
(Siess, hogy el ne késs az iskolából.) (400).

Már a hagyományos elemzési terminológi-
ában is élt például a „puszta” alany (a fiú meg-
érkezett) és a „szerkezetes” alany vagy alanyos 
szerkezet (a magas fiú megérkezett) fogalma, 
itt valójában ennek az elvnek a kiterjesztéséről 
van szó: „Ahhoz, hogy a mondatrészek sor-
rendjét elemezni tudjuk, el kell tekintenünk 
az iskolai mondatelemzéstől, amely csak a bő-
vítmények alaptagját, a »puszta mondatrészt« 
(Rácz–Szemere 1982: 11–31) veszi alanynak, 
tárgynak vagy határozónak, elválasztva tőlük 
az ugyancsak mondatrészként kezelt jelző-
ket. Tényleges összetevőikre kell bontanunk 
a mondatokat. Az egyszerű mondatban az ál-
lítmányon kívül csak egy alanyi, egy tárgyi 
és egy vagy több határozói funkcióban levő 
szószerkezet/csoport [kiemelés az erede-
ti szövegben] szerepelhet összetevőként, de 
mindegyik lehet halmozott” (Budai 2014: 7–8).

Változatos gyakorlattípusok segítenek az 
elméleti anyag elmélyítésében: kiegészítés, 
választás, párosítás, helyettesítés, átalakí-
tás, produktív feladatok, mint például kérdés 
szerkesztése vagy kérdésre adandó válasz 
megfogalmazása. Fontos szerep jut a szö-
vegértési feladatoknak. Az igazi megértést 
az apró részletekre, (jelentés)árnyalatok-
ra vonatkozó kérdések mérik fel, amelyek 
egyértelműsítik a tanultakat. 

Az olvasmányok tematikája igen változa-
tos: magában foglal országismeretet, hunga-
rikumokat, magyar és külföldi szokásokat, 
a reáliákkal kapcsolatos tudnivalókat, de 
pragmatikai szempontokat is figyelembe 
vesz. Megjelennek a különféle tudomány-
területek, szaknyelvek: szerepel a szén-mo-
noxid-mérgezés (515), a szavatosság és a jót-
állás összehasonlítása (415), üstököskutató 
szonda leírása (576); számos történelmi téma: 
az egyiptomi fáraók (333), a Hunyadiak és 
a török terjeszkedés, Mátyás király, Rákóczi 
Ferenc, Mária Terézia, Nagy Lajos, az isasze-
gi csata (526). De nem hiányoznak a könnye-
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debb témák, így a viccek sem (316). Egyfajta 
toleranciát sugároz más népek szokásainak 
bemutatása: például török, marokkói, kínai 
(494–495), arab, mohamedán, indiai (487). 

Tanulságos megvizsgálni, hogy a magyar 
szövegek milyen nyelvváltozattípusokat kép-
viselnek. Grammatikai szempontból szigorú-
an a sztenderdet követi a könyv (például a sza-
bályszerű ikes ragozást), míg a szóválasztás és 
a stílus igazodik a beszélt nyelvhez, és kisebb 
mértékben, szükségszerű módon megjelen-
nek a társalgási nyelv bizalmasabb fordulatai, 
valamint szaknyelvi, hivatalos nyelvi, zsar-
gonszerű elemek és a mai élet időszerű for-
dulatai: Mit parázol? (462); Magadnak vetted 
a sört? (312); Sok fiatal drogos. (426); A ter-
rorizmus ellen harcolunk. (210); Felnagyítják 
a válság hatásait. (379); A tápot a csirkéknek 
hoztuk. (494). Szerepe van az állandósult szó-
kapcsolatoknak, a kollokációknak és a na-
gyobb frazeológiai egységeknek, így a gyako-
ri és a ritkább szólásoknak, közmondásoknak: 
Dobbal nem lehet verebet fogni. Könnyű az 
asztag mellett kalászt szedni. (150).

A könyvet elsősorban nyelvtanfolyamok 
résztvevőinek és tanáraiknak, valamint ma-
gántanulóknak ajánljuk. A bonyolult nyelvta-
ni rendszerben való tájékozódást megkönnyí-
ti, ha ismerjük vagy felismerjük a grammatika 
belső logikáját, amit már a tartalomjegyzék 
alapos tanulmányozásával is elérhetünk (7–
13), illetőleg használjuk a magyar és az angol 
nyelvű tárgymutatót (713–720).
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Régóta aktuális téma a nyelvtudományban 
a férfi és a női hangzó beszéd összehasonlítá-
sa. Bóna Judit most megjelent könyve hiány-
pótló a hazai tudományosságban. Fonetikai 
szempontból eddig is elemezték női és férfi 
beszélők produkcióit, de a rendszeres össze-
hasonlításra az igény csak a gendernyelvé-
szet elfogadottá válásával támadt fel. 

Bóna könyve reflektál is erre, sajnos meg-
lehetősen felületesen. A biológiai nemmel 
kapcsolatban csak annyit közöl, hogy „a fo-
gantatáskor eldől”, a társadalmi nemről pe-
dig egy tökéletesen semmitmondó definíciót 
idéz: „mindazon társadalmi tényezők össze-
foglaló elnevezése, amelyek különböző mér-
tékben érintik a nőket és a férfiakat...” (8). 
Ez a felületesség éppen a hangzó beszéddel 
kapcsolatban vezet indokolatlan egyszerűsí-
tésekhez. A kromoszómaszinten rögzített ge-
netikai terv (a biológiai nem) megbicsaklásai 
(a fiúknál megfigyelhető androgén-érzéket-
lenség vagy a mindkét nemnél alkalmanként 
fellépő kongenitális adrenális hiperplázia) 
okozhatnak ugyanis a biológiai nemmel el-
lentétes beszédprodukciót. 

A beszédképesség agyi lehorgonyzottsá-
gával kapcsolatban a szerző meglehetősen 
régi forrásokat idéz. Az azóta elhunyt Kimu-
ra egyébként korrekt könyve eredetileg 2000-
ben jelent meg, tehát nem tartalmazhatja 
a legújabb eredményeket. Brizendine 2006-
os publikációja pedig a könyvpiac meghó-
dításának érdekében számos leegyszerűsítő 
megfogalmazást tartalmaz. Érdemes lett vol-
na nem másodlagos forrásokhoz – kéziköny-
vekhez – fordulni, hanem a kor legmagasabb 
színvonalán álló tudományos közleményeket 
olvasni, például a Brain and Language leg-
újabb évfolyamaiban.
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