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Előszó

A magyar-finn_észt kontrasztív nyelvészeti kutatási program a
jyváskylái egyetem Finn Nyelvtudomanyi és Hungarológiai Intéze-
tének együttmúködésével 1994 elején indult. A kutatócsoport még
ugyanazon év tavaszén nemzetkozi szimpózium keretében vitatta
mig etső eredményeit. Az előadások szövege Finnisch-ugrische
kontrastive (Jntersuchungen címmel a Hungarologische Beitrcige 3.

(Jyváskylá 1995) köteté6en jelent meg. orvendetes dolog, hogy' a
csoport új tagokkal bővült, folytatta munkáját, és 1995. április
25-26. között immar másodszor újabb szimpóziumot szewezett.
Jelen kötet az ítt elhangzott előadásokat, valamint a témakörben el-
késztilt egyéb tanulmányokat tartalmazz'a. A közlemények körét e

kötetben bővítetttik. A jyváskylái egyetem Hungarológíai Intézete
ugyanis felvállalta a magyar nyelv elsajátítasával kapcsolatos gya-
kórtati és elméleti kérdések kutatását, így a nyelvkönyvek, nyelv-
tanok, kontrasztív nyelvészeti leírások szervesen illeszkednek e

programhoz is. A kötet második része ilyen tanulmányokat tartal-
maz. n kutatócsoport saját eredményei mellett kutatási területéhez
tartoző egyéb publikációkra is reflektáIni kívarr, ezérle kötet harma-
dik egységeként recenziókat is közltink azidőkozben megjelent ok-
tatási segédanyagokról.

Szeretnénk köszönetet mondani Ulla Arkko, Tönu Seilenthal és

Vajdovich Nóra kollégaknak, akik a kötet szerkesáésében közremű-
ködtek' továbbá Tuomo Lahdelmrínak, aki a hungarológia program
vezetójeként az egyetem bölcsészkaráva| együtt a kötet kiadását fel-
vallaita.

Jyváskylá, 1995. december 12.
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