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Hegedűs József könyve olyan, mint egy óriási 
kaptár, amelybe az érdeklődő és szorgalmas 
nyelvész és nyelvtanár sok éven át összegyűj-
tött mindent, amit a szakmájában érdekesnek 
és említésre méltónak tartott. Művének egyes 
részeit nevezhetnénk lexikonnak vagy annotált 
bibliográfiának is, bár itt a nevek nem betű-
rendben sorjáznak, hanem témák köré csopor-
tosulnak. Az eligazodást az ábécérendbe sze-
dett Felhasznált források jegyzéke (264–278), 
valamint a közel félezer nevet tartalmazó, 
lapszámokkal is ellátott Névmutató (284–289) 
biztosítja. Aki kevésnek találja a hivatkozott 
szerzőket, annak ott van még az Ajánlott és 
kiegészítő bibliográfia (279–283), amelyet 
Terts István, a könyv lektora állított össze.

Ismertetésként ennyi is elég lenne ahhoz, 
hogy aki fel akarja frissíteni a nyelvészettel 
és a nyelvoktatással kapcsolatos tanulmánya-
it, és új ismeretek befogadására is kész, kezé-
be vegye vagy megvegye ezt a könyvet. Hogy 
a vonakodókat is meggyőzzük, részletesebben 
is bemutatjuk az ismereteknek ezt a gazdag 
tárházát. Azt azonban előre kell bocsátanunk, 
hogy nem sziesztához való könnyed olvas-
mányról van szó; lépten-nyomon elő- és utó-
tanulmányokra van szükség ahhoz, hogy egy-
egy gondolat, elmélet, utalás, nyelvi tény 
érthetővé váljék. Természetes, hogy a csaknem 
félezer szerző felfedezéseit, nézeteit és a velük 
kapcsolatos szerzői reakciókat egyetlenegy 
könyvben nem lehet kellő részletességgel ki-
fejteni. Lehet, hogy annak is igaza lesz, aki 
a könyvvel kapcsolatban így vélekedik: a ke-
vesebb több lett volna.

Arról, hogy mi volt a szerzőnek a célja 
könyve megírásával, nyilatkozzék ő maga: 
„Ez a munka áttekintést kísérel nyújtani álta-
lában az idegen nyelvről, annak nyelvészeti 
vonatkozásairól. Nem elsősorban iskolai vagy 
iskolától független (például tanfolyami) hasz-

nálatra készült. Ennek ellenére minden idegen 
nyelvet tanuló (vagy érdeklődő) forgathatja, 
használhatja” (7).

Ha csak áttekintésről van szó, akkor talán 
ennyi minden is belefér a könyvbe. Feltétele-
zem, hogy az a tanuló, érdeklődő, akire a szer-
ző gondol, túl van már az érettségin. A könyv 
anyagát ismerve, én a tanuló helyett egyetemi/
főiskolai hallgatót és nyelvtanárt mondanék, 
akik már nemcsak forgatni, hanem valóban 
használni is tudják a könyvet.

Mivel a könyv mondanivalója egy-egy fe-
jezeten belül is rendkívül szerteágazó, érde-
mes az egyes fejezetek címét is megadni, hogy 
a tisztelt olvasó jobban láthassa az apró rész-
leteket összetartó témaköröket. A címek utá-
ni lapszámok a fejezetek terjedelmét érzékel-
tetik. Az egyes részekről szóló ismertetésem 
terjedelmi aránytalansága nem okvetlenül 
arányos az adott fejezet hosszával.

I. A régi nyelvi látóhatár (15–21). Témája a 
nyelvek eredete, sokfélesége, változása és a vál-
tozások okairól vallott nézetek, a nyelvek egy-
máshoz viszonyított számtalan furcsasága.

II. Idegen nyelvek – A nyelvtudomány első 
forradalma (22–32). Ez a fejezet a nyelvtu-
domány régebbi története dióhéjban. Szó van 
benne a nyelvtudomány kezdeteiről, tévely-
géseiről egyiptomi, sumér, görög, római és 
in diai források megnevezésével, az újkorról, 
a felfedezések koráról és a nyelvészetre gya-
korolt hatásaikról. Azt is megtudhatjuk, 
hogy a 13. és a 17. században már a modern 
nyel vé szeti felfogások alapjaival (például az 
egyetemes nyelvtan gondolatával) is találkoz-
hatunk.

III. Az „ideális” idegen nyelv (33–38). Ide-
ális lenne, ha az idegen nyelvben és az anya-
nyelvben a hangok kiejtése, a nyelvi elemek 
sorrendje azonos lenne; a jelentések, az igeidő-
rendszer, a segédigék, a képzők stb. követke-
zetesen megfelelnének egymásnak. A valóság-
ban azonban sok a kontraszt a két nyelv között. 
Ilyenkor a tanuló hajlamos arra, hogy idegen 
nyelvi produkcióiban anyanyelvének szabálya-
it alkalmazza. „Végső soron az adott nyelvi 
közösség, tehát mi alkotjuk az idegen nyelvben 
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a »törvényeket«, jobban mondva a szabályokat, 
éspedig az anyanyelvünkből kiindulva, ahhoz 
viszonyítva és mérve, abból elvonva” (37). Ma-
gam is hasonló elveket vallok.

IV. Az általános emberi nyelvi képesség (A 
nyelv univerzalitása) (39–57). A szerző átte-
kinti az idegennyelv-oktatás izmusait, ame-
lyek az emberi elme képességeiről vallott 
nézetek szerint változnak. Nagy hatással van-
nak a didaktikára az éppen uralkodó nyelvé-
szeti irányzatok. A nyelvtudomány egyik ága 
manapság úgy véli, hogy „minden ember 
agyában homogén univerzális nyelvtan rejtő-
zik, amely azonban születésünk után multi-
verzálissá […] válik” (56).

V. Az egyetemes nyelvtan hipotézise (58–71). 
Az egyetemes nyelvtan hipotézise alapján 
bátran kijelenthetjük, hogy „bárki megtanul-
hat bármilyen idegen nyelvet” (58).

VI. Az egyetemes alapfogalom-készlet és a 
valóság (72–89). A IV. fejezet utolsó mondatával 
kezdeném: „Ki lehet mondanunk: a nyelv kuta-
tása annyi, mint az elme tanulmányozása” (57). 
Az utóbbi három fejezet a nyelvi érdekessége-
ken kívül lényegében az emberi elmével és 
annak nyelvi képességeivel foglalkozik. 
Ugyancsak számos tekintélyre hivatkozó na-
gyon élvezetes eszmefuttatás mind a három 
fejezet. Mivel azonban csupán csak az emberi 
elmével kapcsolatos hipotézisekről, nem pedig 
bizonyított ismeretekről van bennük szó, alig-
ha oldják meg az idegennyelv-oktatás minden-
napi problémáit. Ha valaha lesz olyan valaki, 
aki az emberi elmével kapcsolatos minden 
lényeges kérdésünkre választ tud adni, min-
denféle Nobel-díjat bezsebelhet magának. Az 
általa adott válaszokat minden bizonnyal az 
idegennyelv-oktatás is hasznosítani fogja.

VII. Idegen nyelvek és a 20. század (90–
116). A 16–17. századtól kezdve a nagy felfe-
dezések hatására kiderül, hogy jóval több 
nyelv van a világon, mint amennyi a bábeli 
nyelvzavar nyomán keletkezhetett. A nagy 
rácsodálkozás különböző, tudományosnak 
alig mondható elméleteket generált a nyelvek 
sokféleségével kapcsolatban. A 19. században 
azonban már nagy felkészültségű tudósok 

igyekeztek rendet teremteni a nyelvek soka-
sága között. Ez volt „a nyelvtudomány első 
igazi forradalma” (91), a történeti összeha-
sonlító nyelvészet kora. A sok, különböző 
nemzetiségű ismerős név közül ki kell emel-
nünk a nagy német nyelvészt, Wilhelm von 
Humboldtot, akinek a nézeteit részletesen 
ismerteti a könyv. Egyre közelebb kerülünk 
napjainkhoz, és már olyan nevekkel is talál-
kozhatunk, akik akár személyes ismerősei is 
lehetnek az olvasónak.

VIII. A nyelvtanról (117–157). A fejezet a 
nyelvtan értelmezésével kezdődik. Szó van 
benne elméleti és gyakorlati nyelvtanról, majd 
a nyelvoktatásról. „Az évszázadok során kü-
lönböző nyelvtanulási, nyelvoktatási módsze-
rek váltották egymást […], mígnem a 20. szá-
zadban az anyanyelv is sajátos szerephez 
jutott” (119). A kontrasztív nyelvészet az anya-
nyelvet és az idegen nyelvet hasonlítja össze 
annak érdekében, hogy megállapítsa a hason-
lóságokat és a kontrasztokat. A nyelvoktatás-
ban a hasonlóságok segítik, a kontrasztok 
pedig hátráltatják a tanulást. Mindezt figye-
lembe kell venni a taneszközök készítésekor 
és az oktatás folyamatában.

Ha valakinek kezd elege lenni az elméleti 
fejtegetésekből, a sok nagybetűs névből, most 
már ne tegye le a könyvet! Hegedűs József is 
témát vált. Arról kezd írni, ami mindig is na-
gyon érdekelhette, amiben minden bizonnyal 
örömét lelte, akár saját szórakoztatására, akár 
tanítványai tudásának gyarapítására művelte. 
Tanulásra és tanításra érdemes, izgalmas nyel-
vi, nyelvtani jelenségek következnek. A szer-
ző egyértelmű jelét adja annak, hogy a nyelv-
tant is lehet nagyon szeretni.

Különböző nyelvekből vett példák szemlél-
tetik a tényleges idővel nem azonos igeidőket, 
a grammatikai időrendszer sokféleségét. Sorra 
kerülnek a különböző segédigék, a magyarban 
ismeretlen kötőmód. Érdekes példákat olvas-
hatunk a gerundiumról és a főnévi igenévről.

IX. Idegen nyelv – Tanulói elvárások, szem-
besülések (158–196). Most vetette bele magát 
Hegedűs József a példák tengerébe. Kár, hogy 
csak címekben ismertethetjük mindazt, ami 
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itt következik, de a figyelemfelkeltésnél több-
re nem vállalkozhatunk.

Lássuk a listát: a mondat elemeinek sor-
rendezése, a szokásszerű cselekvés kifejezése, 
a műveltetés, a létige, a birtoklás kifejezése, 
betételemek a magyarban (való, levő, vonat-
kozó, szóló, történő stb.), megszakított szer-
kezetek, független mondatszerkezetek, figura 
etymologica, prepozíciók, a múlt idejű szen-
vedő melléknévi igenév, kérdés és tagadás, a 
főnév és problémái. Mindez többféle nyelven, 
de egy valamilyen nyelv is kiszedegethető a 
példák sokaságából, ha valakit a többi nyelv 
nem érdekli, vagy érdekelné, de nem ismeri.

De mik is a tanulói elvárások? Inkább egy-
értelmű a válasz arra, hogy mik a szerző el-
várásai a tanulóval szemben: „Ha valamikép-
pen nem tudatosul bennünk, hogy ugyanazt 
(vagy nagyjából ugyanazt) a gondolatot, tar-
talmat, amit anyanyelvi tudatunkban megfo-
galmazunk, másként, más (idegen) nyelvi 
eszközökkel is meg lehet fogalmazni, akkor a 
tanulási igyekezetünk egy bizonyos ponton 
hamar csődöt mond, megreked” (159).

Jómagam is valami hasonlót mondtam 
1966-ban, Cambridge-ben, a könyvben is sze-
replő J. L. M. Trim professzor előadása után, 
amire az volt a válasza, hogy „Így beszélnek 
azok, akik a kelet-európai országokból jön-
nek.” A professzor az angol intonációról tartott 
előadást, és nagy elragadtatással beszélt annak 
különböző árnyalatokat kifejező eszközeiről. 
Csak az volt erre a megjegyzésem, hogy ha-
sonló árnyalatokat más eszközökkel más nyel-
vek is ki tudnak fejezni. Ha a társadalmi 
egyenlősdi nem is volt szimpatikus a számunk-
ra, a világ népeinek egyenlőségében, nyelvük 
egyenértékűségében már tudtunk hinni.

X. Az idegen nyelv több aspektusból szem-
lélve (197–232). Folytatódnia kell a felsoro-
lásnak: idegen szó – idegen jelentés, idegen 
nyelv – jelentés, idegen nyelv – tanulás és 
jelentés, jelentés – megértés, idegen nyelvi 
formák – jelentések, mondat – mondatjelen-
tés, az anyanyelv más szemmel nézve, a nyel-
vi világképről. Ebben a fejezetben már úgy 
érezte a szerző, hogy a példák sokasága csök-

kenti művének tudományos jellegét, és ismét 
helyet adott az elmélkedésnek és az elmélke-
dőknek.

XI. Kitekintés a nyelvtanulásra (233–263). 
Elérkeztünk napjainkhoz. „A nyelv kétségte-
lenül sajátos érték, de minden időkben és kü-
lönösképpen korunkban idegen nyelvi mi-
nőségében érték: komoly áldozatot kell vál - 
lalnunk elsajátításáért” (233). Olvashatunk 
még a humanista grammatika elágazásairól, 
újjászületéséről, az idegen nyelvek hátteréről, 
az idegen nyelvi tananyagokról, a nyelvelsa-
játítás kritikus pontjairól és az idegen nyelv 
tanulójáról.

Végezetül: ajánlom ezt a könyvet minden-
kinek, aki érdeklődik a nyelvészet és a nyelv-
oktatás iránt. Nem valószínű, hogy bárki is 
étkezési és alvási szünetekkel végigolvassa. 
Ne is tegye! Ez a könyv nem arra való. Tegye 
valahová kéznyújtásnyira, és vegye kézbe, ha 
szüksége van valamire a könyv tartalmával 
kapcsolatban.

Budai László
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Gyakorló nyelvtanárként és gyógypedagógus-
ként nagy örömmel és érdeklődéssel olvastam 
a Diszlexiával angolul című könyvet. Már 
a borító is sokat ígér, különösen azoknak, akik 
ismerik Gyarmathy Éva (2007) diszlexiáról 
szóló módszertani ajánlásokat tartalmazó mun-
káját. Bizonyára azonnal felismerik a nyelvta-
nulásról szóló részben (184–187) a mondatal-
kotáshoz ajánlott színkódokat, és alig várják, 
hogy további hasznos ötleteket találjanak a 
könyv lapjain. Ahogy az alcím is sejteti, olyan 
kötetet tarthatunk kezünkben, amely meg-
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