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Magyarságkutató Intézet

T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K

Szabó T. Attila-díj 2020

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat 
Szabó T. Attila-díjjal tüntette ki dr. Bartos-Elekes Zsombort, a Kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Magyar Földrajzi Intézetének docensét.

A magyar nyelv és a tudományok Szabó T. Attila-díjat 2016-ban alapították a név-
adó kolozsvári nyelvészprofesszor örökösei: fia, Szabó T. E. Attila és felesége, Magdolna; 
hozzájuk csatlakozott Borhidi Attila akadémikus és felesége. Az alapítók a díjat olyan 45 
év alatti szakemberek munkájának elismerésére szánták, akik kitűnnek a magyar tudo-
mányos szaknyelvek és terminológiák vizsgálatában, igényes használatában és fejlesz-
tésében. Díjazni kívántak olyanokat is, akiknek munkássága kapcsolódik Szabó T. Attila 
szakmai örökségéhez. Az alapítók az évenként odaítélt díj (oklevél, plakett, pénzösszeg) 
képviseletére és ügyeinek intézésére a Magyar Nyelvtudományi Társaságot és a Termini 
Magyar Nyelvi Kutatóhálózatot kérték föl. A két intézmény vezetőinek egyeztető tanács-
kozásán, 2017. június 19-én született döntés a kuratórium tagjainak fölkérésére. A tagok: 
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Bősze Péter orvos professzor, Fóris Ágota nyelvész professzor, Kiss Jenő nyelvész, pro-
fessor emeritus, az MTA rendes tagja, Gózon Ákos tudományos újságíró, Kurtán Zsuzsa 
nyelvész professzor, Péntek János nyelvész professzor, az MTA külső tagja, Szabó T. E. 
Attila biológus professzor. A kuratórium elnöke: Péntek János.

2018-ban Tamás Dóra egyetemi adjunktus, terminológia-kutató volt a díj kitünte-
tettje, Bárth M. János egyetemi adjunktus, Szabó T. Attila történeti helynévanyagának gon-
dozója különdíjat kapott. 2019-ben Kuna Ágnes egyetemi adjunktus, terminológia-kutató 
kapta a díjat, N. Fodor János egyetemi adjunktus, történeti személynévkutató a különdíjat.

Ebben az évben a kuratórium úgy döntött, hogy a díjat Bartos-Elekes Zsombornak, 
a kolozsvári egyetem Magyar Földrajztudományi Intézete docensének ítéli oda a több-
nyelvű területek névhasználata, az erdélyi magyar térképi és hivatalos névhasználat, a 
mesterséges névadás és névstandardizáció területén kifejtett nemzetközileg is jelentős 
munkásságának elismeréseként.

PénTeK JánoS
Babeş–Bolyai Tudományegyetem

Búcsú Éder Zoltántól
(1931–2020)

Ismét szegényebbek lettünk: 2020 január 3-án itt hagyott bennünket Éder Zoltán 
Babits-kutató, italianista, hungarológus, a Nápolyi Egyetem vendégtanára, nyelvtudo-
mány-történész, az ELTE BTK nyugalmazott habilitált lektorátusvezető docense, elismert 
bibliográfus, a régi könyvek szerelmese. 

Életrajzának száraz tényei: 1931-ben született, szimbolikus napon, április 11-én, 
Márai Sándor és József Attila születésnapján, és amely napot 1964 óta a költészet nap-
jaként ünnepelünk. Családja (jogász édesapja, német–francia szakos tanárnő édesanyja), 
iskolái biztos szellemi alapot nyújtottak későbbi tanári, tudósi pályájához. Az elemi is-
koláit lakóhelyén, Kispesten végezte, a gimnáziumot a bencéseknél Pesten, Kőszegen és 
Csepelen. Az egyházi iskolák államosítása miatt végül a kőbányai I. László gimnázium-
ban érettségizett. Olasz–magyar szakos tanári oklevelét az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán szerezte 1955-ben. Több mint egy évtizedig oktatott gimnáziumokban. A diploma 
megszerzése után rövid kitérővel egy évet a csepeli Jedlik Ányosban, ahonnan 1956-os 
magatartása miatt – november 2-án a forradalmi vívmányok megőrzésére buzdította a 
diákságot – mennie kellett. Szorongatott helyzetében Gyalmos János, a Fővárosi Tanács 
Oktatási Osztályának vezetője volt a segítségére, aki áthelyezte a híres-nevezetes újpesti 
„Könyves”-be, amelynek 1957-től 1963-ig volt legendás olasztanára. Utána még három 
év következett a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban, majd követve az egyetemi évek alatt 
bontakozó érdeklődését a nyelvészet iránt, 1966-tól az MTA Nyelvtudományi Intézeté-
nek tudományos munkatársa lett, ahol egészen 1974-ig dolgozott. Ekkor ismét új fejezet 
kezdődött szakmai pályafutásában, ugyanis elnyerte a Nápolyi Keleti Egyetem vendégta-
nári pályázatát. A mediterrán dél-olaszországi városban öt éven keresztül oktatott magyar 
nyelvet, irodalmat, kultúrát, így behatóbb tapasztalatokat szerezhetett a magyar mint ide-
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