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TANULMÁNYOK
Iskolaválasztás a határon túli magyar közösségekben

Papp Z. Attila

Az iskolaválasztás motivációi és kisebbségi perspektívái1

School-choice’s motivations and its minority perspectives

The study focuses on general economic and sociological school-choice models, and tries to ana-

lyse to what extent these models can be applied to understanding of school choice of Hungarian 

minority’s pupils. The author argues that in the case of minority language education not only the 

community aspects are important, but the so-called equity movements as well. Because of narrow 

existence of human capitals among any kind of minority, the minority language education should 

deal with minority pupils of different family background, otherwise the process of assimilation 

among members of minority group will be increased. The second part of the study analyses the 

minority school choice motivations at macro, mezo, and micro level, and the author emphasis that 

the real school choice is a result of the interplay of different level’s motivations.

1. Bevezet : az iskolaválasztás makromodelljei és kisebbségi 

perspektívái

1.1. Makromodellek

Egy gyerek beiskolázása, az óvodából iskolába való átvezetése kulcsfon-
tosságú számára, illetve a hátterében álló egyéni szül i döntések szempont-
jából, de ugyanúgy e döntésnek társadalmi és közhasznúsági, gazdasági 
relevanciája is van. Kisebbségi perspektívából e döntések további sajátos 
szempontokkal is kib vülnek.

Az iskolaválasztás jelent ségét els  megközelítésben egy egyszer -
sített közgazdasági (piaci) modellben gondolhatjuk végig. E modellben az 
oktatás a munkaer -piaci relevancia, hasznosság által nyer értelmet: a be-

1 A 2012. július 18-án a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáján Isko-
laválasztási „stratégiák” címmel tartott el adás írott változata. A tanulmány írása alatt a szerz  
az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíjában részesült. Jelen tematikus blokk tanulmányai az 
MTA Határon Túli Magyar Tudományosságért Ösztöndíjprogram által támogatott Iskolaválasztás 
többségben és szórványban cím  kutatás keretében készültek. A kutatás vezet je Bodó Barna, a 
kutatás szakmai tanácsadója Papp Z. Attila volt, további résztvev k pedig Ferenc Viktória, Séra 
Magdolna, Szügyi Éva, Márton János, Morvai Tünde, illetve Szarka László voltak.

Klumbyté, N.: Europe and its Fragments: Europeanization, Nationalizm, 
and the Geopolitics of Provinciality in Lithuania (Juhász Gergely Ákos) …………… 700

HISTORY OF NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES

Kroner, M.: The situation of Saxon schools in Northern Transylvania since
the reannexation of the region to Hungary in 1940 and during the later changes 
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KRITIKA

Gazdag Vilmos

F hajtás Udvari István emléke el tt

A Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia sorozat 2010-ben meg-
jelent 26. kötetét a sorozatot és a f iskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tan-
székét alapító Udvari István születésének 60. és halálának 5. évfordulója 
tiszteletére Udvari István élete és munkássága — Ištvan Udvari: Biobib-
liografì eskij ukazatel’ címmel adták ki. 

A kötet magyar és orosz nyelv  el szavában Zoltán András, a soro-
zat jelenlegi szerkeszt je méltatja Udvari István rövidre szabott, de rend-
kívül gazdag és változatos életm vét. Ezt követ en Abonyi Andrea Tímea 
és Zoltán András közösen (szintén magyar és orosz nyelven) ismertetik a 
magyar és a nemzetközi szlavisztikai élet méltán elismert kutatójának élet-
útját és szakmai tevékenységét.

Udvari István életm ve különleges helyet foglal el a magyarországi 
szlavisztikában. Ahogyan azt az Udvari István élete és munkássága c. kö-
tet szerkeszt i el szavában Zoltán András is megjegyzi „Udvari István is 
els sorban a magyar érdek  szlavisztikát m velte, különös Þ gyelmet fordí-
tott azoknak a szláv népeknek a történetére, amelyek a magyarsággal szo-
ros nyelvi és kulturális kölcsönhatásban fejl dtek”. Kezdetben (az 1980-as 
években) a bács-szerémi ruszinok magyar jövevényszavainak vizsgálatá-
val foglalkozott. Ebb l n ttek ki további kutatási témái, melyek mindig 
organikusan egymásra épültek. A 90-es évek elejét l kezdett el a kárpátal-
jai népnyelven írott m vekkel foglalkozni, els ként irányítva a nyelvészek 
Þ gyelmét az általa leggyakrabban ruszinnak nevezett, s az ukrán tudomá-
nyos világ számára értéktelen népnyelv  irodalmi m vek és szótárak hun-
garizmusainak irodalmi és nyelvészeti értékére.1 Több éven át foglalkozott 
a Mária Terézia-féle úrbérrendezés szlovák, ruszin és délszláv vonatkozá-
saival, valamint az ukrán nép történelmével, irodalmával és demográÞ ájá-
val. Szakmai kapcsolatot épített ki a környez  országok ukrainisztikai és 
ruszinisztikai m helyeivel. Kutatási eredményeinek elismeréséül számos 
kitüntetésben részesült.

1 Vö. Baran Yelyzaveta (Bárányné Komári Erzsébet) Magyar–ukrán nyelvi kölcsönhatás: 
hungarizmusok a magyar–ukrán (ruszin) nyelvhatáron (irodalmi m vek alapján). Doktori (PhD) 
disszertáció. Kézirat. Budapest 2009. 44.
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A kötet törzsanyagát képez  bibliográÞ ai rész Káprály Mihály és 

Zoltán András lektorálásával Bajnok Lászlóné és Vraukóné Lukács Ilo-

na összeállításában az 1974-t l 2010-ig terjed  id szakot öleli fel, azaz 

kiterjed az Udvari István halálát követ  id szakra is, magába foglalva a 

posztumusz m veket és a szerz  halála után megjelent recenziókat, s t a 

nekrológokat is. A bibliográÞ a használatát rövid fejezet keretében magyar 

és orosz nyelven Bajnok Lászlóné ismerteti. Az 1554 tételt tartalmazó bib-

liográÞ a évenkénti tagolásban külön jelöli az önállóan megjelent köteteket 

(A), a különböz  id szaki kiadványokban megjelent tanulmányokat (B), a 

lexikoncikkeket (C), a konferenciákon elhangzott el adásokat vagy azok 

rövidített változatait (D), a bibliográÞ ákat (E), a megjelent recenziókat (F) 

és a perszonáliákat (G). Az egyes csoportokon belül a tételek bet rendben 

követik egymást. Az (A) csoportba tartozó m vekr l készült ismertetése-

ket d lt bet vel szedve az érintett kötetek után találhatjuk. A bibliográÞ át 

rövidítésjegyzék és névmutató zárja.

A Nyíregyházi F iskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke a fent 

rövid keretek között ismertetett bibliográÞ a mellett 2010. május 25-26-

án nemzetközi tudományos konferencián is megemlékezett Udvari Ist-

vánról.

A konferencián a magyarországi el adók mellett megjelentek a ka-

nadai, a lengyelországi, a szerbiai, a szlovákiai és az ukrajnai szlavisztikai 

és ruszinisztikai m helyek a képvisel i is. A konferencián elhangzott el -

adások a Nyíregyházi F iskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke Studia 

Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia sorozatának 28. köteteként, Zoltán 

András szerkesztésében, In memoriam István Udvari (1950–2005) ím  

kötetben kerültek kiadásra.

A kötet anyaga tartalmi szempontból két tematikai csoportra oszlik. 

Ezt a felosztást követi a szerkesztés is. Az els  csoportba tartozik a kötet 

els  nyolc írása, melyek Udvari István életének és tudományos tevékeny-

ségének ismertetésével és méltatásával foglalkoznak. A második csoport 

írásai (szám szerint 20 darab) az Udvari István által is kutatott tudomány-

területek (nyelvtörténet, történelem, nyelvi kapcsolatok stb.) valamelyikét 

vizsgálják. A kötetben szerepl  tanulmányok sokasága és a terjedelmi kor-

látok Þ gyelembevétele miatt sajnos nem áll módunkban a kötet összes írá-

sát akár néhány mondatnyi formában is bemutatni. 

Az Udvari István életével és munkásságával foglalkozó rész nyitóda-

rabja Székely Gábor Vospominaniâ ob Ištvane Udvari kak eloveke (’Em-

lékezés Udvari Istvánra mint magánemberre’) cím  írása (9–13). A szerz  

személyes visszaemlékezését egy Gárdonyi-idézettel indítja: „Az ember-

nek csak az arca ismerhet , de az arca nem .  az arca mögött van. Látha-

tatlan.” Székely Gábor visszaemlékezéséb l megtudhatjuk, hogy els  ízben 

a debreceni egyetem aspiránsaként egy 1978-as békéscsabai konferencián 

találkozott Udvari Istvánnal, aki szimpatikus, kissé félénk Þ atalemberként 

nagy érdekl déssel és Þ gyelemmel hallgatta Németh Zoltán tirpákokról 

szóló el adását. 1983-tól Székely Gábor munkatársként is megismerhette 

Udvari Istvánt, akit a tudományos tevékenységben kíméletlen szenvedé-

lyesség, céltudatosság és szorgalom vezérelt. Udvari István egyszerre volt 

idealista és realista, kedves és nyugodt ugyanakkor lobbanékony, a sodrá-

ból könnyen kilép  ember. Tanszékvezet ként céltudatos, szigorú fellépé-

s , széles látókörrel rendelkez , elismert tudós és tapasztalt ember. Udvari 

István sikeres, eredményekben gazdag életet élt, s emléke még hosszú id n 

át élni fog az t ismer  emberek körében. 

Vasyl’ Nim uk akadémikus Ìštvan Udvari – ìstorik ukraïns’koï movi 
(’Udvari István – az ukrán nyelv történésze’) címet visel  tanulmányában 
(39–44) Udvari István szakmai érdemeinek méltatásaként leszögezi, hogy 

a hatkötetes Ukrán-magyar és a kétkötetes Magyar-ukrán szótár létrehozá-

sa már önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy neve bevonuljon a tudo-

mánytörténetbe. Vasyl’ Nim uk Udvari Istvánt valóságos polihisztornak 

tekinti, aki több nyelvemlék reprint kiadását is kezdeményezte, aki ruszin 

nyelv  szöveggy jteményeket szerkesztett, s aki a nyelvtörténet mellett 

nagy érdekl déssel tanulmányozta a magyarsággal szomszédságban él  

szláv népek történelmét és kultúráját, s folyamatosan tájékoztatta a magyar 

tudóstársadalmat az ukrán tudományos élet újdonságairól.

Lyavinecz Marianna Sotrudni estvo professora Ištvana Udvari s 
rusinskimi periodi eskimi izdaniâmi XXI veka v Vengrii (’Udvari István 

professzor együttm ködése a XXI. századi magyarországi ruszin periodi-

kákkal’) cím  tanulmánya (91–104) keretében rövid áttekintést ad az Ud-

vari István által a Kalendar’-Al’manah és a Rusins’kij Svit cím  id szaki 

kiadványok hasábjain publikált tudományos írásokról. Udvari István itt 

megjelent írásaiban a ruszin nép nyelvével, történelmével és kultúrájával 

foglalkozott els sorban, de több cikket szentelt Hodinka Antal életének és 

munkásságának a bemutatására is. 

E csoportba sorolhatjuk még Káprály Mihály Ištvan Udvari: stanov-
lenie i dostiženiâ u enogo i graždanina (’Udvari István: a tudós és a polgár 

alakulása és eredményei’, 15–26); Zsíros Miron Mojo ekspediciï z dr Išt-
vanom Udvarijom po gornïci (’Felvidéki expedícióm dr. Udvari Istvánnal’, 

27–37); Mihajlo Fejsa Doprinošenê Prof. Dr Ištvana Udvariâ ruskej ling-
vistiki (Dr. Udvari István professzor hozzájárulása a ruszin nyelvészethez’, 

45–54); Janko Rama  Ìštvan Udvarì v ìstorìografìï rusinìv (’Udvari István 

a ruszin történetírásban’, 55–70), valamint Djura Latjak Dr Ištvan Udvari 
i ba vansko-srimski rusnaci (’Dr. Udvari István és a bács-szerémi ruszná-

kok’, 71–90) cím  tanulmányát is.
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A második csoportban tehát azok az írások szerepelnek, amelyek Ud-
vari István nyomdokain haladva, az általa is vizsgált tudományterületek 
kutatásával foglalkoznak.

Zoltán András Udvari István „örököseként”2 Kal’ki c vengerskogo v 
jazyke „Katihisisa Malogo” Ioanna Kutki (1801 g.) (’Magyar tükörszavak 
Kutka János 1801. évi Kis Katekizmusában’)3 cím  írásában (393–397) 
a címben is említett katekizmus magyar tükörszavait vizsgálja. A szerz  
felhívja a Þ gyelmet közvetlen kölcsönzések jelenlétére is, bár megjegyzi, 
hogy ezek száma a m ben nem jelent s. Ide tartoznak a x  < haszon, 

 < hasznos,  < használ; valamint a  
< korhelység szavak. Zoltán András közvetlen kölcsönzések mellett több 
olyan elemet is megemlít, amely magyar hatásra vezethet  vissza. Ilyen pl. 
az    […],     < egyrészr l […], más-
részr l kifejezés.

Szabados Iván az Ìnšomovnì zapozi ennâ v skladì „rus’koï” leksi-
ki „Rus’ko-madârskogo slovarâ” L. opeâ (’Idegennyelvi kölcsönzések 
a ruszin szókészletben Csopey László Ruthén-magyar szótára alapján’) 
cím  tanulmányában (349–362) a ruszin nyelvben meghonosodott idegen-
nyelvi elemek vizsgálatával foglalkozik. A szerz  megjegyzi, hogy Csopey 
László egyházi szláv, orosz és magyar elemek bevonásával kívánta meg-
teremteni a nyelvjárási alapokon nyugvó ruszin irodalmi nyelvet. A m  
szótári adatállományát így több csoportra lehet osztani: 1. ukrán népnyelvi 
elemek; 2. kárpátaljai nyelvjárási elemek; 3. az egyházi szláv nyelv sza-
vai; 4. orosz szavak; 5. mesterségesen alkotott szavak. A fentebbi felosztás 
alapján a második csoportba tartoznak a magyar nyelvb l kölcsönzött le-
xikai elemek (több mint 530) is. Csopey László kurzív szedéssel jelöli is a 
magyar nyelvi elemeket. Szabados Iván megjegyzi azt is, hogy a Csopey 
által adatolt szavak többsége még ma is használatos a kárpátaljai magyar 
nyelvjárásokban. Ilyen szavak pl.:  < áldomás’;  < ásó, 
ásókapa’;  < bán;  < dohány; stb.

A ruszin nyelv magyar elemeinek a vizsgálatával foglalkozik Bárány 
Erzsébet Hungarizmi v skladì rusins’koï leksiki za „Rusins’ko-rus’kim 
slovnikom” Igorâ Ker ì (’A ruszin szókészlet lexikai hungarizmusai Igor 
Kercsa Ruszin-orosz szótára alapján’4) cím  tanulmánya is (123–142). 
A szerz  hangsúlyozza, hogy Igor Kercsa munkája a legteljesebb ruszin 

2 2006–2011 között ugyanis  volt a Nyíregyházi F iskola Ukrán és Ruszin Filológiai 
Tanszékének a vezet je, valamint az Udvari István által alapított Studia Ukrainica et Rusinica 
Nyíregyháziensia sorozat szerkeszt je is.

3 Kutka János Kis Katekizmusának reprint kiadása szintén Udvari István kezdeményezése volt.
4 Igor Ker a, Slovnik rusins’ko-rus’kij u 2 tomah. Užgorod: PoliPrint, 2007. . . 608 p., 

. . 608 p.

szótári adatállomány, hiszen a több mint ötvenezer címszót tartalmazó két-
kötetes munka forrásául irodalmi m vek, tudományos, dialektológiai, lexi-
kográÞ ai, történelmi munkák, néprajzi jegyzetek, népnyelvi m vek fordí-
tásai, ruszin nyelv  tankönyvek és folyóiratok szolgáltak. Bárány Erzsébet 
megjegyzi azt is, hogy Kárpátalja etnikai képe a történelmi változások 
miatt igen sokszín , ami természetesen megmutatkozik a Kárpátalján él  
keleti-szláv népek nyelvhasználatában is. Ezzel magyarázható, hogy a szó-
tár anyagában német, román, szlovák, lengyel és magyar kölcsönszavakat 
is találunk. A szótárban a derivátumok Þ gyelembevétele nélkül is körülbe-
lül 550 lexikai hungarizmus található. Az említett elemek a  < gazda 
és a  < hajdú szavak kivételével csak a nyelvjárásokban élnek. E 
szavak többsége ezenkívül is csak a jelenlegi Kárpátalja területén ismert és 
használatos. Lexikai hungarizmusokat találhatunk más keleti-szláv nyelv-
járásokban is, ahol a ritka alkalmazás miatt fokozatosan a passzív szókincs 
részévé válnak. Ide sorolhatjuk pl. a  < bán, < bokor, ( ) < 
hab, i  < hiába,  < határ és a  < honvéd szavakat.

Firisz Hajnalka a Prezviska madârskogo pohodzenâ priba vans-
ko-srimskih rusinoh – produkt rusinsko madârskih jazi nih kontaktoh 
(’Magyar eredet  vezetéknevek bács-szerémi ruszinoknál – a ruszin ma-
gyar nyelvi kapcsolatok termékei’) cím  írásában (143–159) a magyar– ru-
szin nyelvi kapcsolatok onomasztikai oldalát vizsgálja. 

A magyar–ruszin kapcsolatok kutatásával foglalkozik Djura Hardy 
is. Az O hronologiï persih kontaktoh familiï Druget z rusinami u Ugorskej 
(’A Drugeth család és a magyarországi ruszinok els  kapcsolatai’) cím  
tanulmánya keretében (161–172) betekintést nyújt a XIV. századi Magyar-
ország egyik legbefolyásosabb családjának politikai és gazdasági kapcso-
lataiba, s az ezekkel szoros összefüggésben álló birtokviszonyaiba. Ez 
id szakban a Drugeth család tizennégy északnyugat-magyarországi zsu-
pánság felett rendelkezett, melyet királyi honoráriumként kapott Károly 
Róbertt l. Így került az  uradalmuk alá a sárosi, a zempléni, az ungi, a 
gömöri, a borsodi és a hevesi ispánság is.

Abonyi Andrea Tímea a ruszin népnyelv  m vek német lexikai ele-
meit vizsgálja. A Dannye k adaptacii leksi eskih germanizmov v narodnyh 
rusinskih izdaniâh (’Adatok a lexikai germanizmusok adaptációjához a 
ruszin népnyelv  kiadványokban’) cím  tanulmányában (105–122) le-
szögezi, hogy a ruszin népnyelv lexikai germanizmusai régi átvételek, s 
hogy az átvétel ideje óta e szavak fonetikai és morfológiai szempontból is 
beilleszkedtek az átvev  nyelvbe. Írásában a szerz  az egyes szófajokhoz 
tartozó példákkal szemlélteti a lexikai germanizmusok ruszin nyelvbéli je-
lenlétét. F nevek:  < Attacke ’roham’,  < Waage ’mérleg’ stb. 
Melléknevek: /  < fein ’kit n ’, / , 
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 < falsch ’hibás, hamis’ stb. Igék:  < bestellen 

’rendel’,  < fassen ’vételez, faszol’ stb.

A kötetben találkozhatunk néhány folklorisztikai vonatkozású írás-

sal is. Jadviga St pnik szintén a népnyelv vizsgálatával foglalkozik. Az 

 ukrai skich gwarowych nazwach niektórych chorób (’Néhány betegség 

neve az ukrán népnyelvben’) cím  írásában (379–386) a kolera, a himl , a 

hideglelés és a köszvény népnyelvi, többnyire eufemisztikus elnevezéseit 

gy jtötte össze és vizsgálta meg.

Wiktoria Hojsak Rokovì gostì v movnìj kartinì svìtu, vìdobraženìj u 
narodnih kolâdkah z Lemkìvs ini (Az égi küldöttek megjelenése a lemkók 

karácsonyi énekeiben) cím  írása (173–187) a XIX. század végén és a XX. 

század elején Lemkó-földön végzett folklorisztikai gy jtésb l származó 

karácsonyi énekek elemzésével, az ezekben megjelen  „égi küldöttek” 

jellemzésével foglalkozik. E lények közös tulajdonsága, hogy az égb l, 

Istent l vagy az isteni világból érkeznek azzal a céllal, hogy jólétet és bol-

dogságot hozzanak az adott ház lakóira.

A kárpátaljai ukrán és magyar népmesék összehasonlítását végzi el 

Lesja Mušketyk az Antropokomponenti ìnìcìal’nih blokìv ukraïns’koï ta 
ugors’koï narodnoï kazki Zakarpattâ (Antropológiai elemek a kárpátaljai 

ukrán és magyar népmesék kezd  formuláiban) cím  (289–304) írásában. 

A szerz  megjegyzi, hogy az általa vizsgált ukrán és magyar népmesék 

gyakori szerepl je a mesél , akinek a feladata az események konstatálása 

és a hallgatók bevezetése a mesék csodálatos világába.

A kötet nyelvtudományi és folklorisztikai tanulmányai mellett b ven 

találunk történelmi vonatkozású írásokat is. 

Agata Skurzewska Nìmecko-ruskij slovar’ Omelâna Partic’kogo 
(’Omeljan Partickij Német-ukrán szótára’) cím  tanulmányában (363–

378) ismerteti az 1867-ben Lembergben (Lvov) kiadott német–ukrán szó-

tár megírásának a történetét, a m  forrásául szolgáló lexikai anyagokat, a 

kötet nyelvészek általi értékelését, s emellett megejti a szótár lexikai anya-

gának az elemzését is.

A Kanadában él  Paul Robert Magocsi eredetileg angol nyelv  tanul-

mányának Tradicìâ avtonomìï na Karpats’kìj Rusì (Vklû aû i Zakarpattâ) 
(’Autonómiahagyományok a Kárpáti Ruszban (Beleértve Kárpátalját is)’ cím  

ukrán nyelv  változata (217–246) a kárpáti ruszinok autonómiatörekvéseit te-

kinti át az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc eseményeit l kezd d en. 

Megjegyzi, hogy a terület autonómiájának kérdése, s a vezet  hatalmak ezzel 

kapcsolatos ígéretei minden jelent sebb politikai esemény során el kerültek, 

ám a ruszin nép autonómiatörekvései 150 év elteltével sem váltak valóra.

Michael Moser Kárpátalja ukránosításának történelmét vizsgálja a 

Šlâhi „ukraïnìzacìï”: Pìdkarpattâ za mìžvoênnoï dobi – peršì gramatiki 

ukraïns’koï movi (’Ukránosítási folyamatok a háború közötti Kárpátalján 

– az els  ukrán nyelv  grammatikák’) cím  tanulmányában (247–266), s 

kijelenti, hogy az els  ukrán grammatikák a helyi értelmiségieknek (Agus-

tin Stefan, Ivan Vasko) és a sztálini terror sorsüldözöttjeinek (pl. Jaroslav 

Nevrli) a keze alól kerültek ki. 

Végezetül tehát kijelenthet , hogy az Udvari István emlékének szen-

telt tudományos konferencia anyagát bemutató kötet igen értékes tudomá-

nyos munka is, melynek segítségével az olvasó Udvari István életének és 

tudományos munkásságának a megismerése mellett betekintést nyerhet a 

jelenkori magyarországi és a nemzetközi szlavisztika/ruszinisztika széles 

kör  kutatásainak az eredményeibe is.

(Udvari István élete és munkássága — Ištvan Udvari: Biobibliografì eskij 
ukazatel’ Szerkesztette Zoltán András — Pod redakciej Andraša Zoltana. 
Technikai szerkeszt : Rományuk Renáta. Munkatárs: Bárányné Komári 
Erzsébet. Nyíregyháza: Kiadja a Nyíregyházi F iskola Ukrán és Ruszin 
Filológiai Tanszéke, 2010. 238 p. [= Studia Ukrainica et Rusinica Nyí-
regyháziensia 26.]; In memoriam István Udvari (1950–2005) A 2010. má-
jus 25–26-i nyíregyházi emlékkonferencia anyaga — Materialy konferencii 
pam’âti Ištvana Udvari [Nired’haza, 25–26 maâ 2010 g.]. ––Szerkesztette 
Zoltán András — Pod redakciej Andraša Zoltana. Nyíregyháza: Kiadja a 
Nyíregyházi F iskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke, 2011. 408 p. [= 
Studia Ukrainica et Rusinica Nyíregyháziensia 28.])


