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Előszó

1994 tavaszén a Jyváskylái Egyetem Finn Nyelvtudomanyi Tan-
székének és Hungarológiai Csoportjanak oktatói és hallgatói közül
szeweződott egy kis kutatócsoport, amely magyar_finnisá kont-
rasztiv nyelvészeti vizsgálatokba kezdett. A kutatásba aktívan be-
kapcsolódott még néhríny oktató, kutató és egyetemi hallgató más
finnországi (Helsinki, Tampere, Turku, oulu), észtotszági (Tartu) és
magyarországi (Budapest, Debrecen) egyetemekről is.

A kutatócsoport kis munkacsoportokra, kutatóprírokra tagolódott,
amelyek a következő fő témríkkal foglalkoztak: 1) fonotaxis, 2) lexi-
kológia, 3) frazeológia, a mondattan területéről pedig 4) a helyragok
használata és 5) ágens nélktili kifejezések. A témríkat Keresztes
Lász|ő iriínfltotta, aki emellett finn nyelv és hungarológia szakosok-
nak egy féléven keresztiil két előadassorozatot tartott, az egyiket a
magyaÍ leíró nyelvtan specialis kérdéseiről, a masikat a kontrasáív
nyelvészeti kutatások elméleti és gyakorlati kérdéseiről. A félév vé-
gén 1994. április 27_28-én magyar-finn_észt kontrasáív nyelvésze-
ti szimpoziumot rendeztiink, amelynek előad.ísai alkotjrík ennek a
kötetnek a törzsét. A kiadvrínyba belevettiik még kutatócsoportunk
néhtíny egyéb tarrulmrányát is. A kötet végén található egy válogatott
kontrasztív nyelvészeti bibliográfi a is'

A dolgozatok és szimpoziumok arra vallanak, hogy nagy érdek-
lődés mutatkozik a kontrasztív kutatasok irrínt. A figyelem főként a
deszkriptív leíriísokra összpontosul, de - mint a szímpoziumon
meglepetésre kiderült - a kutatrís perspekÍívája kiterjeszthető példá-
ul nyelvtönéneti kérdésekre is. A továbbiakban még a k<ivetkező
kérdések kidolgozrísát tervezzÍlk: 1) A beszédhangok tulajdonságai
és kapcsolódrísa; a kutatasi eredmények mindenek előtt felhasznál-
hatók kiejtési gyakorlatok összetíllítrísában. 2) A mellérendelő szó-
összetételek, szlengszavak és frazeológiai kérdések; az anyagot kü-
lönfele gyakorlati szótarakban lehetne felhasznalni. 3) Az esetragok
miísodlagos használata, az ágens háttérbe szorítasának módozatai és



fokozatai, modalitrís és tagadrís, időhaszrrrí]at, prefixáció és aspek.
fus; e kérdéseknek atisztétzálsa megkörrnyítené a nyelvtaníróknak és
a nyelvkönyvek szerzőinek munkáját. 4) A vonatkozó mellékmon-
datok kötőszavainak vizsgálata mind mondattani, mind szövegnyel.
vészeti szempontból. 5) Szerinttink érdemes lenne összevetni a kü-
lönböző nyelvek pragmatikus szabályait, kideríteni a kulturrílis-
szociológiai összefiiggéseket, továbbá kidolgozni a célnyelvek
nyelvtani leírasainak és terminológiáj anak kialakulasát és fej lődését
is.

Kellemes kötelességiinknek tesztink eleget, amikor végezettil kö.
szönetet mondunk az együttműködésért a kutatas és a szimpozium
valamennyi szewezójének és résztvevőjének, különcis tekintettel
Tuomo Lahdelma docensre, Juha Leskinen adjunktusra, Maticsilk
Sandor lektorra és Marja Seilonen lektorra. Köszönet illeti a Finn
Akadémiát és a Jyváskylái Egyetemet a kutatas, illetőleg a kiadvány
me gi elentetéséhez nffi tott anyagi támo gatasé rt. A Hun g ar o l o g i s c he
Beitrrige 3' kötete enélktil nem jelenhetett volna meg.

Jyváskylá, |994. december l.

Keresztes Lász|ő Heikki Leskinen
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