
Örömmel tudatom, hogy az idei, (sorrendben a 2.) Tomcsányi Hűségdíjat 
a vírushelyzet miatt elrendelt utazási tilalom ellenére sikerült átadni a 
beregszászi  
 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola évnyitó ünnepségen. 
Köszönet éret Orosz Ildikó elnökasszonynak, Molnár Andrea rektori 
titkárság vezetőnek, és Makuk Jánosnak, a Beregszászi Máltai 
Segítőszolgálat vezetőjének! 
Tomcsányi István 

 

 

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG 

Kezdete: 2020. szept 23. 15.00 (közép-európai idő szerint) 

Helyszín: Beregszászi református templom 

 
A Tomcsányi Hűségdíj  

 

A Johannita Lovagrend Magyar Tagozatának megkeresésére – hogy néhai 

Tomcsányi Pál akadémikus, jogi lovag hagyatékából, az ő végakarata szerint 

évente kitüntetést adományozzon a főiskola egy főállású oktatójának, 

kutatójának, más alkalmazottjának – a Főiskolai Tudományos Tanács 2019-ben 

megalapította a Tomcsányi Hűségdíjat, mely intézményünk azon főállású 

oktatójának, kutatójának, alkalmazottjának adományozható, aki legalább két 

évtizede kiemelkedő tevékenységével segítette az intézmény fejlődését. 

Tomcsányi Hűségdíj díjazottja 2020-ban 

Kótyuk István laudációja  

 

A laudáló és köszöntő írások, bár a díjazott addigi életútját és eredményeit 

hivatottak objektívan méltatni, természetüknél fogva mégis szubjektívek, hisz a 

laudáció szerzői általában nemcsak szakmai, hanem emberi kapcsolatban is 

vannak az ünnepelttel. Kótyuk Istvánt, vagyis ahogy mi szólítjuk, Pista bácsit, 

évtizedek óta többféle minőségben is ismerjük: többünknek volt oktatója az 

Ungvári Állami (ma Nemzeti) Egyetemen vagy itt, a főiskolán, kollégánk a 

tanszéken, akinek oktatói, vezetői és emberi tapasztalatai nélkül a főiskola 

magyar tanszéki csoportja és magyar szakos tanárképzése nehezen jöhetett volna 

létre, de legfőképpen: ő Pista bácsi, akihez a magyar grammatika legapróbb 

részletétől a virághagymák kezelésének ügyéig minden kérdésben fordulhatunk.  

 

Dosztojevszkijnek szokás tulajdonítani a gondolatot, miszerint a modern orosz 

irodalom Gogol Köpönyegéből bújt elő. Ilyen értelemben a kárpátaljai magyar 

anyanyelvi nevelés ügye, a kárpátaljai magyar iskolákban folyó 

anyanyelvoktatás és annak alakítói, résztvevői, mi mindnyájan Pista bácsi 

köpönyege alól bújtunk elő. Kótyuk István évtizedek óta valamennyi kárpátaljai 

magyar mestere, oktatója, hiszen több tucatnyi magyarnyelv-tankönyv szerzője, 

szerkesztője, az anyanyelvi tantervek összeállítója, valamint történelem- és 



földrajztankönyvek fordítója. Az Ungvári Állami Egyetemen és a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán magyar szakosok nemzedékeit oktatta 

magas színvonalon, nagy-nagy hozzáértéssel és szakmai következetességgel. Ma 

szinte egyetlen magyar szakos tanár sincs Kárpátalján, akit ne Kótyuk István 

vezetett volna be a szintaxis rejtelmeibe, nemzedékek tanulták tankönyveiből a 

magyar nyelvtant.  

Kótyuk István élete során több területen alkotott maradandót: kutatásai, 

műfordításai, lexikológiai, lexikográfiai munkássága, oktatói tevékenysége 

egyaránt kiemelkedő. Több tucat általános és középiskolai magyarnyelv-

tankönyv szerzője, felsőoktatási jegyzetek szerkesztője. Dialektológiai kutatásait 

Csűry Bálint-díjjal ismerték el, műfordításaiért is több elismerésben részesült. 

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 2009-ben Arany 

János-életműdíjjal ismerte el tudományos és oktatói tevékenységét, 2019-ben a 

Kárpátaljai Megyei Tanács és a megyei állami közigazgatás Kárpátalja 

Fejlesztéséért Érdemérmével tüntette ki.  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Tanácsa 2020-

ban Tomcsányi Hűségdíjat adományoz Kótyuk Istvánnak, a filológiai 

tudományok kandidátusának, egyetemi docensnek, mindannyiunk Pista 

bácsijának az intézményben folytatott odaadó és magas színvonalú 

oktatómunkájáért.  

Isten éltessen, Pista bácsi, erőben, egészségben! 

 

 


