Antal Lajos (1934. máj. 12. Bp. - 2015. febr. 18. Páty): nyelvész. - Az ELTE-n olasz-m. tanári
okl. szerzett (1957), doktorált (1975), a nyelvtudomány kandidátusa (1987). - A bp.-i Apáczai
Csere János Gimn. (1957-1959), a bp.-i Bem József Gimn. (1959-1960), a bp.-i Kölcsey Ferenc
Gimn. (1960-1966) tanára, vezető tanára (1966-1975), az ELTE BTK Olasz Tanszék oktatója
(1972-1975), tanársegéd (1975-1976), adjunktus (1976-1987), egyetemi docens (1988), a
szombathelyi Berzsenyi Dániel (Tanárképző) Főiskola főiskolai tanára (1990-2004), a BD(T)F
Olasz Nyelv- és Irodalom Tanszékének alapítója, vezetője. - Az olasz nyelvoktatás metodikai
kérdéseivel, az olasz nyelvtanítás mo.-i történetével fogl. - Az Orsz. Modern Filológiai Biz. titkára.
- A Nyelvmetodikai Füzetek, a Nyelvtudomány és a Nyelvoktatás c. szakkiadványok szerkesztője,
népszerű olasz nyelvkönyvek szerzője. - A szombathelyi felsőoktatás szempontjából legfontosabb
mozzanatok: az olasz nyelvtanári, valamint az olasz nyelv- és irodalom tanári szak szakmai
alapozása, első (1995) akkreditációjának szakfelelőse. Több tudományterületen, de főleg az olasz
nyelvészetnek és az olasz nyelvtanítás szakmódszertanának szakértőjeként a dunántúli
felsőoktatásban fontos, gyakran vezető szerepet töltött be az oktatási és a tudományos kutatási
tevekénységekben, a közoktatási olasz nyelvtanításának bevezetésében, valamint az olasz
északkeleti régiónak felsőoktatási intézményeivel való (kül)kapcsolatok teremtésében. Több
italianisztikai tudományos konferencia szervezője. A 70. születésnapja alkalmából megjelent olasz
és magyar nyelvű festschrift, Per seguir virtute e canoscenza. Miscellanea di studi per Lajos Antal
címmel. F. m.: Othello vázlatok. (Filológiai Közlöny, 1957); Elfelejtett olasz nyelvkönyvek a XVIIXVIII. századból. (Filológiai Közlöny, 1979); Olasz szakmódszertani antológia. (Bp., 1981); Az
olasz nyelv és irodalom oktatása a budapesti Tudományegyetemen 1794-1980. (Bp., 1981); Egy
nyelvoktatási módszer nyelvészeti összetevői. (Nyelvmetodikai Füzetek, 1982); A nyelvoktatás
története során kialakult nyelvoktatási módszerek. (Nyelvmetodikai Füzetek, 1983); Az olasz
grammatika Magyarországon. 1538-1978. (Bp., 1985); A magyarországi olasz nyelvkönyvek nyelvi,
nyelvészeti elemzése. Kand. értek. (Bp., 1985). - tankönyvei: Olasz nyelvtan a középiskolák
számára. (Bp., 1971; 2. jav. bőv. kiad. 1981); Kevés szóval olaszul. (Bp., 1986); Per favore!
Egyszerű olasz nyelvkönyv fiataloknak és felnőtteknek. Ill. Sajdik Ferenc. (Bp., 1990; 2. kiad.
1992). szerk.: A nyelvtudomány és a nyelvoktatás műhelyéből. Sorozatszerk. Mikó Pálnéval,
Horváth Ivánnal. (Bp., 1982-); La linguistica italiana negli ultimi decenni. Összeáll. (Bp., 1993);
Studi di sintassi italiana. Összeáll. (Bp., 1993); La lingua italiana contemporanea. Szerk. (Bp.,
1993).
Forrás: Révai új lexikona (1996)

