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A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 

2021-ben ünnepelte fennállásának 20. évfordu-

lóját. Az elmúlt két évtizedben számos, az 

egész Kárpát-medencére is kiterjedő kutatási 

programban vettünk és veszünk részt. A nem-

zetközi kutatási projekteken kívül az intézet-

nek belső kutatásai és kutatóinak saját kutatási 

programjai is vannak. Főbb kutatási témáink: 

Ukrajna nyelvpolitikájának elemzése; többnyel-

vűség Kárpátalján; Kárpátalja nyelvi tájképe.  

A kerek évforduló apropóján azonban nem egy 

átfogó, eddigi kutatásainkat összegző tanul-

mánykötettel jelentkeztünk, úgy érezzük, 

„fiatalok” vagyunk még a nagy számadáshoz, a 

múltba révedő visszatekintéshez, így a Tanul-

mányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóköz-

pont kutatásaiból (I–V.) sorozat korábbi kötetei-

hez híven inkább a jelenleg is futó projektjeink 

részeredményeit, valamint az Intézettel 

együttműködő kutatópartnereink tanulmánya-

it publikáljuk.  

Szerkesztette:  
Karmacsi Zoltán – Márku Anita – Tóth-Orosz Enikő 
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Pista bácsi szárnyai alatt 

Kótyuk István munkásságának jelentősége és szerepe 
a kárpátaljai magyar tudományosságban és anyanyelvi 
nevelésben  

Bárány Erzsébet – Beregszászi Anikó – Gazdag Vilmos 

“…a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés ügye, 
a kárpátaljai magyar iskolákban folyó anyanyelvoktatás és 

annak alakítói, résztvevői, mi mindnyájan 
Pista bácsi szárnyai alól bújtunk elő.” 

(Beregszászi—Hires-László szerk. 2014: 7) 

1. A kárpátaljai magyar tudományosság 2020 őszén szegényebb lett: életének 86. évében 
eltávozott közülünk dr. Kótyuk István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
tanszékvezető professzora, az MTA külső köztestületi tagja, a Kárpátaljai Magyar Aka-
démiai Tanács alapító tagja. Pista bácsi, ahogy kollégái, tanítványai és tisztelői hívták és 

emlékeznek rá. A Rákóczi Főiskola Filológia tanszékének alapító tanszékvezetője volt, aki-
ről az intézményben jobb szeretünk halálának évfordulója helyett születésének évfordu-
lója környékén, januárban megemlékezni.  

A születésnapoknál maradva: a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 2021-

ben alapításának 25-ik évfordulóját ünnepelte. Joggal mondható el, hogy a főiskola a kár-
pátaljai magyarság elmúlt 25 évének legsikeresebb, legdinamikusabban fejlődő projektje. 
A Filológia Tanszék az intézmény egyik legrégebbi egysége, 1998-ban alakult Nyelvészeti 
Tanszék néven. A tanszékhez tartozott az intézmény összes szakján a magyar, angol, uk-
rán, német, francia nyelv oktatása. Angol szakos tanárképzés a Rákóczi-főiskolán annak 
megalakulása óta folyik, a magyar szakos és ukrán szakos tanárképzés 2004-ben indult 

(az akkor hatályos lehetőségeknek megfelelően szakpárokon). A tanszék 2004–2012 kö-
zött kibocsátó tanszék a magyar–angol, magyar–ukrán, magyar–történelem, angol–ma-
gyar, angol–történelem, ukrán–magyar szakpárokon. 2012 óta a tanszék alapszakos (BA) 
magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom, valamint angol nyelv és irodalom 
szakos tanárokat képez. 2017-óta elérhető a Filológia Tanszék képzési kínálatában a ma-
giszteri (MA) szint. 2017 óta okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, okleveles 
ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész, 2019 óta okleveles angol nyelv és irodalom sza-

kos bölcsész szakirányokon folyik MA képzés. 2004–2006 között a képzési kínálat 
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bővülésének megfelelően a Nyelvészeti Tanszéken alegységként létrejött a Magyar Tan-
széki Csoport, az Ukrán Tanszéki Csoport és az Angol Tanszéki Csoport. A Tanszék 2005 
óta Filológia Tanszék néven működik. 

Jelenleg, a 2021–2022-es tanévben a Filológia Tanszék a Rákóczi-főiskola legnagyobb 
és leggazdagabb oktatási kínálattal rendelkező tanszéke, kibocsátó tanszékként hét kép-
zési programot felügyel, amelyek nappali és levelező képzési formában is elérhetők, hall-
gatóinak száma összesen 354 fő. 

Dr. Kótyuk István, Pista bácsi, 1997-től oktatóként, kutatóként, később tanszékve-
zetőként tudásával, szakmai és emberi hitelességével nagyban hozzájárult ehhez a siker-
történethez. 

2. Kótyuk István – elismert magyar nyelvész, műfordító, lexikográfus, számos, a kárpát-

aljai magyar tannyelvű iskolák számára készült tankönyvek szerzője. A szovjet éra nehéz 
időinek tanúja és részese. Az őszinteség és becsületesség kísérte élete végéig. Évtizedek 
során a szülőföld tiszteletére, az anyanyelv és a kultúra ápolására nevelte tanítványait.  

1934. január 11-én született az akkor Csehszlovákiához tartozó, jelenleg az ukrajnai 

Ungvári járás területén található Nagyrát településen. Elemi iskolai tanulmányait helyben 
végezte. 1949-ben felvételt nyert a Munkácsi Tanítóképzőbe, mely 1950-ig Huszton mű-
ködött. 1953-ban szerzett elemi iskolai tanítói diplomát, s még ugyanebben az évben az 

Ungvári Pedagógiai Főiskola magyar nyelvészeti szakán kezdett el tanulni. A pedagógiai 
főiskolát hamarosan megszüntették, tanulmányait ezért az Ungvári Állami Egyetemen 

folytatta, ahol 1958-ban szerzett orosz nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. Ezt kö-
vetően előbb a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségénél, majd pedig a megyei rádiónál tevé-
kenykedett.  

1963-ban létrejött az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelvészeti tanszéke, ahol ma-
gyar nyelv és irodalom szakos tanárként kapott állást. Az itt eltöltött 30 év alatt különböző 

tárgyakat oktatott: mai magyar nyelvet (morfológia és szintaxis), dialektológiát, a magyar 
nyelv történeti grammatikáját s a magyar nyelv más speciális kurzusait. Kótyuk István 
1994-ig dolgozott az Ungvári Állami Egyetem munkatársaként. 1997-ben elfogadta az ak-

kor újonnan létrehozott II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felkérését, s előbb 
a tanítói szakon, majd a magyar szak beindítását követően az itt tanuló hallgatók számára 
oktatott magyar grammatikát. 

A múlt század 60-as éveinek a közepén Kótyuk István az ungi magyar nyelvjárás 
tanulmányozásával kezdett el foglalkozni. Kutatásai az említett nyelvjárás hangtani, szó-
készlettani, alak- és mondattani, valamint stilisztikai sajátosságaira, illetve az ezekben je-
lentkező keleti szláv hatások vizsgálatára is kiterjedtek. E témakörből írta meg kandidá-
tusi disszertációját is, melyet 1974-ben Украинские заимствования в ужанском 

венгерскoм говоре (Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai) címmel megvédett. 
Ez, a magyar dialektológia, illetve az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatok kutatása szem-
pontjából is igen jelentős munka több évtized elteltével, 2007-ben a Nyíregyházi Főiskola 

Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke által került kiadásra. A munkához írt előszavában 
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Zoltán András szerkesztő megjegyzi: „Kótyuk Istvánnak 1974-ben Ungvárt orosz nyelven 
megvédett kandidátusi disszertációjának a maga korában az adott viszonyok között nem 
volt esélye arra, hogy megjelenjék nyomtatásban, noha mind témája, mind a feldolgozott 
anyag mennyisége, valamint a feldolgozás minősége indokolttá tette volna, hogy ne csak 
néhány egyre halványuló gépiratos példányban álljon a magyar és az ukrán kutatók ren-
delkezésére, hanem már a maga korában is szervesen beépüljön a két nyelv kapcsolataival 
foglalkozó szakirodalomba.” A könyv nyelvészeti folyóirataink hasábjain részletes mélta-
tásban részesült (Bárányné Komári 2009; Gazdag 2009; P. Lakatos 2010).  

Kótyuk István disszertációját magas tudományos színvonal jellemzi, amelyben a 
szerző az ungi magyar nyelvjárás ukrán és orosz kölcsönszavainak a legmélyebb tudomá-

nyos elemzését adja. Ő volt az első, aki a kárpátaljai magyar nyelvjárások szókészletét ért 

keleti szláv (orosz és ukrán) hatást vizsgálva az ungi magyar nyelvjárásokban meghono-
sodott ukrán és ruszin eredetű kölcsönszavak felgyűjtése révén egy közel háromszáz tétel-
ből álló értelmező-etimológiai szótárt hozott létre. A munka számos fontos információt 
nyújt az ukrán és magyar nyelvtudomány, történelem, etnográfia és földrajz számára 

egyaránt. 
Kótyuk István igen sokrétű tevékenységet folytatott. A tudományos kutatások, az ok-

tatói, szervezői és fordítói munka, a magyar és az ukrán lexikográfia terén elvégzett fela-

datok csak a legfontosabb eredményei. Több évnyi aktív kutatómunkával járult hozzá az 
Összkárpáti nyelvatlasz (1989–2003), illetve A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára 

(melynek szócikkei az Acta Hungarica című folyóiratban is megjelentek) című munkák 
létrejöttéhez. Különös jelentőséggel bírtak a helyi újságok hasábjain a magyar nyelv és 
kultúra kapcsán megjelenő tudományos-ismeretterjesztő cikkei, az ukrán, orosz, udmurt 
és tatár nyelvű szépirodalmi művekből készített magyar nyelvű fordításai. 1982-ben 
Ungváron látott napvilágot a középiskolások 4–10. osztálya számára készült Magyar 

helyesírási tanácsadó című munkája. A magyar nyelv használatával, illetve a kárpátaljai 
magyar nyelvjárások sajátosságaival foglalkozó írásait az Anyanyelvünk peremén (1995) 
című kötetben gyűjtötte össze.  

Kótyuk István a tudományos tevékenység mellett az oktatás területén is komoly 
munkát folytatott. 1971 óta 16 a Szovjet, illetve később az Ukrán Tudományos és Oktatási 
Minisztérium által jóváhagyott tankönyvet írt a kárpátaljai magyar iskolák 4–11. osztálya 
számára, melyek közül néhány már több kiadást is megélt (publikációinak listáját lásd 
Bárány–Gazdag 2016: 149–152). Ennek köszönhetően a kárpátaljai magyar iskolások több 

nemzedéke a Kótyuk István által összeállított tankönyvekből sajátíthatta el az anyanyel-
vére vonatkozó ismereteket. 

Kevesebb szó esik viszont munkássága értékelése kapcsán arról, hogy Kótyuk István 

milyen jelentős szerepet vállalt a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés tartalmának és 
módszereinek a megújításában, megreformálásában a 2000-es évek közepétől, milyen je-
lentős szerepe volt az additív szemléletű kárpátaljai magyar anyanyelvoktatási modell 
kialakításában, amely a Rákóczi-főiskola általa vezetett Filológia Tanszékén született és 
formálódott. 
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A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban folyó anyanyelvi nevelés tartalma és céljai 

a régió magyar közösségének egyik, a közbeszéd által is kiemelt érdeklődéssel kísért terü-
lete. Ennek oka, hogy a kárpátaljai magyarságnak kisebbségi helyzetben élő közösségként 
az anyanyelv és az anyanyelvű iskolahálózat megőrzése közösségi és nyelvi tervezési kér-
dés is egyben, hisz az oktatás tannyelvén, illetve a magyar mint anyanyelv tanításának a 
tartalmán keresztül a közösség jövője, megmaradása, identitásának megőrzése befolyá-
solható. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelésben a 2000-es években elkezdődött egy 
tantárgy-pedagógiai reform, melyben kiemelt szerepe volt az iskolai tanterveknek és a 
magyar nyelv tankönyveknek, melyeknek szintén egy megújulási folyamaton kellett átes-
niük. Az iskolai anyanyelv-oktatás egyik fontos célja volt, és az ma is, hogy a kárpátaljai 

magyarság nyelvi otthonosságérzete „anyanyelvünk peremén” is megmaradjon. 

Amikor 2001–2002-ben megfogalmazódott a kárpátaljai magyar nyelvi tervezés kon-
cepciója (lásd Beregszászi–Csernicskó–Orosz 2001, Beregszászi 2002), annak az anya-
nyelv oktatására vonatkozó javaslata az additív, hozzáadó módszer alkalmazása volt a 
kárpátaljai magyar iskolákban az anyanyelv-domináns kétnyelvűség kialakítását segítve 

(az államnyelv és egy idegen nyelv megfelelő szintű ismerete mellett). A cél: a felcserélő 
helyett hozzáadó, a nyelvi változatosságot figyelembe vevő szemlélet, kontrasztív mód-
szerek és funkcionalitás alkalmazása az anyanyelv oktatásának gyakorlatában. Az iskolai 

anyanyelvi nevelés legfontosabb feladata így az lett, hogy hasznosítható tudást közvetít-
sen, felkészítse a tanulókat mindazon nyelvi kihívások megoldására, kezelésére, amelyek-

kel az iskolában és az iskolán kívül találkozhatnak. Ez pedig azt is jelenti, hogy a valós 
nyelvi helyzet, a kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellegzetességei, „a mi szavunk járása” 
helyet kapott az oktatásban (bővebben pl. Beregszászi–Csernicskó 2007a, 2007b, Bereg-
szászi 2011a, 2011b, 2011c, 2012). 

Az anyanyelv oktatásának tartalmát megváltoztatni a fentiek ellenére nem volt kön-

nyű folyamat. Ennek okai főleg abban keresendők, hogy az oktatás tartalmát nem csak 
szorosan az oktatáshoz és a nyelvhez kapcsolódó tényezők befolyásolják és alakítják. Ilyen 
például a kisebbségi léthelyzet, a közösségnek a kisebbségi létből fakadó érzelmileg telített 

viszonyulása az anyanyelvhez és változataihoz, valamint ilyen fontos tényező a hagyo-
mány, a nyelvművelőnek is nevezett, az oktatást évtizedekig meghatározó előíró nyelv-
szemlélet utóhatása (bővebben lásd Beregszászi 2014). 

Az első sikeres lépés az anyanyelvoktatás tartalmának a módosítására és a változta-
tások kodifikálásra a 2005-ben megjelent, az ukrán oktatáspolitika által akkor újonnan 

elképzelt, a korábbi 11 évfolyamosról 12 évfolyamos oktatási rendszerhez igazított magyar 
nyelv tanterv elkészítése volt (lásd Magyar nyelv, 2005). Ebben a határkőnek számító ma-
gyar nyelv tantervben szerencsésen talált egymásra az éppen akkor friss nyelvészeti ala-

pokra helyezett állami szabványtanterv szellemisége, a tanterv kiadására állami támoga-
tást nyert csernyivci Bukrek Kiadó, a Területi Pedagógus-továbbképző Intézet, és az álta-
luk a tanterv megírására felkért Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Így létre tudott jönni egy olyan, gyakorló magyarta-
nárokból, főiskolai oktatókból és nyelvész kutatókból álló munkacsoport, amely Kótyuk 
Istvánnak, a régió legnagyobb tapasztalattal rendelkező tanterv- és tankönyvírójának, a 
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Rákóczi-főiskola Filológia Tanszéke tanszékvezetőjének az irányításával megalkotott egy 
olyan magyar nyelv tantervet, amely sok tekintetben előremutató volt. 

Az előző általános és középiskola tantervekhez képest ez a tanterv főleg szemléle-
tében volt más. Az általános iskolai osztályok tananyagának tartalmát (ami jelentős rész-
ben grammatika) nem lehetett teljes mértékben átszabni, ezt az állami szabványtanterv 
nem is tette lehetővé, de változtatni lehetett az anyanyelvhez és annak változataihoz való 
viszonyuláson, és hasznosabban, funkcionálisabban lehetett megközelíteni a nyelvtani 
ismeretek tanítását is. A 2005-ös tanterv újdonsága volt, hogy: 

 kodifikálni próbálta az additív (hozzáadó) szemléletet; 
 nem a grammatika oktatását tekintette fő feladatának, hanem azt, hogy az isko-

lából kikerülők képesek legyenek minden helyzethez megtalálni a megfelelő 

nyelvi változatokat és grammatikai formákat; 
 kimondta, hogy a nyelvhasználat helyénvalóságának ismerete az anyanyelv ok-

tatásának egyik legfontosabb célja; 
 a nyelvtant nem öncélúan igyekezett tanítani, hanem azért, hogy a tanuló kön-

nyen, magabiztosan és tudatosan tudjon válogatni a rendelkezésére álló nyelvi 
elemek közül, amikor egy konkrét élethelyzetben kell szóban vagy írásban meg-
nyilvánulnia. 

Jelentősebb változáson ment keresztül a középiskolai osztályok magyar nyelv tan-
anyagának tartalma is. 2005-ben az ukrán oktatási rendszer még három középiskolai osz-

tályban (10., 11., 12. évfolyam) gondolkodott, és az oktatás tartalmának megváltoztatására 
is lehetőséget adott. A korábbi tantervektől eltérően, a kárpátaljai magyarnyelv-oktatás-
ban addig példátlan módon, a 2005-ös tanterv a középiskolai osztályokból száműzte a 
grammatikát, a nyelvet annak használata felől közelítve stilisztikai, szociolingvisztikai és 
retorikai ismereteket próbált tanítani (lásd Magyar nyelv, 2005). Olyan témakörök jelen-

tek így meg a középiskolai osztályok tananyagában, amelyek amellett, hogy előzmény nél-
küliek a régióban, módot adnak arra is, hogy a közösségről rendelkezésünkre álló tudo-
mányos eredmények az oktatásba is bekerüljenek. Olyan tartalmi egységek szerepelnek a 

tantervben és a tankönyvekben, mint például: a szituatív (beszédhelyzethez igazodó) 
nyelvhasználat, a nyelv és nyelvváltozatok fogalma, a nyelv változékonysága és viszony-
lagos állandósága, a nyelvváltozatok virtuális egyenlősége és aktuális egyenlőtlensége, a 
nyelvi alapú diszkrimináció és a nyelvi tolerancia. Beépülnek az oktatás tartalmába a helyi 
magyar nyelvváltozatok jellemzőiről (nyelvjárási jellemzők, a nyelvi kontaktusok hatásai: 

kölcsönzés, kódváltás, pragmatikai sajátosságok) szóló ismeretek, a magyar nyelv más 
változataihoz viszonyított különbségek. 

A 2005-ös tantervhez kapcsolódóan, évente haladva egyik évfolyamról a másikra új 

magyar nyelv tankönyvek is készültek a felvázolt, megváltozott, additív szemléletben, pél-
dául a Rákóczi Főiskola tudományos műhelyeiben (pl. Kótyuk 2005, 2007, 2008, Bereg-
szászi 2010, 2011d). Kótyuk István 2005-ös 5. osztályos Magyar nyelv tankönyve volt az 
első additív szemléletben készült tankönyv régiónk magyar nyelv-tankönyveinek történe-
tében (Kótyuk 2005), mely utat mutatott a későbbi tankönyvkészítőknek, illetve elindított 
egy olyan általános iskolai magyar nyelv tankönyvcsaládot (a Bukrek Kiadó kiadásában), 
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mely a kárpátaljai magyar nyelvhasználat jellemzőit figyelembe véve, hozzáadó szemlé-
letben, nyelvhasználat-központúan közelítette meg a magyar mint anyanyelv, és azon 
belül a grammatika tanítását is (Kótyuk 2007a, 2008). Összefoglalva tehát elmondhatjuk, 
hogy a kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 2000-es években indult reformja és 
szemléletváltása nem valósulhatott volna meg Kótyuk István tanterv- és tankönyvírói 
tapasztalata és példamutatása, folyamatos megújulásra képes tudományos szemlélete és 
emberi elkötelezettsége nélkül. 

3. Kótyuk István sokrétű munkásságának értékelése során nem mehetünk el amellett 
sem, hogy a felsőoktatásban jövendő magyartanárok generációi használták oktatásmód-
szertani jegyzeteit. A magyar irodalmi nyelv történetéből és mondattanából készült egye-
temi jegyzetei, illetve a magyar grammatikához kapcsolódó feladatgyűjteményei komoly 

segítséget nyújtanak a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára (Kótyuk 1970, 1984, 
2007b). 

Kótyuk Istvánnak szótárszerkesztői munkássága is jelentős. 2000-ben a Nyíregyházi 
Főiskola Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszéke Kótyuk Istvánt kérte fel az Udvari István 

szerkesztésében készülő hatkötetes Ukrán–magyar szótári adatbázis (2000–2003), 
illetve a kétkötetes Magyar–ukrán szótár (2005–2006) főmunkatársául. Ezen kívül a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által kiadott Magyar–ukrán (2006) és 

Ukrán–magyar (2008, második kiadás 2015) kisszótárak főszerkesztője is Kótyuk István.  
Kótyuk István 2014-ben ünnepelte a 80. születésnapját. A jubileum kapcsán köszön-

tővel méltatták (Bárány 2015: 479–482), kollégái és tanítványai a tiszteletére kiadványt 
jelentettek meg (Beregszászi–Hires-László 2014). Az előszó helyett írt köszöntőjükben 
hangsúlyozták, hogy Kótyuk István évtizedek óta valamennyi kárpátaljai magyar mestere, 
oktatója, hiszen számos magyarnyelv-tankönyv szerzője, szerkesztője, az anyanyelvi 
tantervek összeállítója, valamint történelem és földrajz tankönyvek fordítója (i. m. 7). 

Kótyuk István munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el: 1993-ban a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozása során elért 
eredményeiért Csűry Bálint-emlékéremmel és -díjjal jutalmazta. 1997-ben szépirodalmi 

fordításaiért Fegyir Potusnyak-díjban részesült. 2004-ben Ukrajna Oktatási és Tudomá-
nyos Minisztériuma Ukrajna kiváló oktatója címmel tüntette ki. 2009-ben a Magyar Tu-
dományosság Külföldön Elnöki Bizottság a sokoldalú munkásságáért, kutatói, műfordítói 
és oktatói tevékenységért Arany János Életmű-díjat adományozott Kótyuk Istvánnak. 
2019-ben a Kárpátaljai Megyei Tanács és a Megyei Állami Közigazgatási Hivatal Kárpátalja 
fejlesztéséért díjjal méltatta. A Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács 2016-ban A kiemel-
kedő tudományos, illetve tudományszervezői munkásságért díjjal tüntette ki. 2020. 
szeptember 23-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnep-

ségén Tomcsányi Hűségdíjat kapott.  
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Elmondhatjuk, hogy Kótyuk István életét a magyar nyelv szolgálatának szentelte. 

Drága Pista bácsi! Bölcsessége, tudása, kitartása, emberszeretete példaértékű marad szá-
munkra! Megpróbáljuk továbbvinni és ápolni azokat az értékeket, amelyeket létrehozott 
és mindvégig kiállt mellettük. Hálás szívvel őrizzük emlékét! 
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