HÍREK

Szabó T. Attila

Beszámoló a Szabó T. Attila-ösztöndíj első átadásáról
Nagy kincs a szó, ha értelme tiszta.
Nagy kincs a szó, ha formája szép.
Aki megérti nyelve szellemét, annak lehet csak értelme ép.

2018 áprilisában első alkalommal osztottuk ki „A magyar
nyelv és a tudományok – Szabó T. Attila-ösztöndíj”-akat
(SzTAD) a Magyar Tudományos Akadémia központi épületében, Budapesten. A díj névadója Szabó T(örpényi) Attila Miklós (Fehéregyháza, 1906. jan. 12. – Kolozsvár, 1987.
márc. 3.) filológus, irodalomtörténeti, nyelvészeti, néprajzi
tanulmányok szerzője, olyan alapművek, mint az Erdélyi
magyar szótörténeti tár (SzT) és az Erdélyi Helynévtörténeti
Adattár (EHA) nyomtatott és digitális anyagainak gyűjtője és szerkesztője (http://eha.elte.hu, http://mek.oszk.
hu/08300/08370/pdf/index.html, http://emsz.db.iif.hu/cgibin/emsz.cgi).
Az első „A magyar nyelv és a tudományok – Szabó T. Attilaösztöndíjakat” Tamás Dóra Mária és Bárth M. János kapta,
diplomáikon a következő indoklással:
A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a TERMINI Magyar
Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózata TAMÁS DÓRA MÁRIÁNAK adományozza a 2018. évi „A magyar nyelv és a
tudományok Szabó T. Attila-ösztöndíjat” a magyar szaknyelvkutatás és -oktatás, szakkönyvírás, adatbázis-építés, valamint
a terminológia területén nemzetközileg is jelentős munkásságának elismeréseként.

A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a TERMINI Magyar
Nyelvészeti Kutatóállomások Hálózata a 2018. évi „A magyar
nyelv és a tudományok Szabó T. Attila-ösztöndíj” alapítói
különdíját adományozza BÁRTH M. JÁNOSNAK az Erdélyi
helynévtörténeti adattár és interaktív névföldrajzi atlasz világhálós változatának (eha.elte.hu) megépítéséért.
A SzTAD első kiosztására a Termini hálózat országaiból
(Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia stb.), valamint természetesen Magyarországról érkezett
szakmai közönség előtt került sor. Az ösztöndíjakat Kiss Jenő
akadémikus, a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke,
Péntek János akadémikus, a SzTAD-kuratórium elnöke,
a Termini Egyesület társelnöke, Szoták Szilvia, a Termini
Egyesület elnöke és az alapítók nevében a biológus Szabó T.
Attila adta át. Az első alkalommal – érthető módon (hiszen
a lehetőség elsősorban a magyarországi nyelvészek között
volt ismeretes) és megérdemelten is – általános érdeklődésű
magyarországi nyelvművelőket érdemesített díjra a SzTAD
bíráló bizottsága.

„...feladat vár rátok a nyelvápolás terén is. Nem a tibeti nyelvtan s szótár elkészítése, csupán édesanyátok nyelvének tisztán tartása, megőrzése, hogy szeplőtlen gazdagságában adhassátok tovább gyermekeiteknek,
unokáitoknak! Mert ez az egyik, tán legerősebb kapocs, mely összeköt
valamennyiünket, élő és holt magyarokat!”
Részlet Sinkovits Imrének a Kőrösi Csoma Sándor
Gimnáziumban 1998-ban tartott beszédéből
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