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Felsıpozsgás Az Oravicabányától dél-délnyugatra fekvı helység fontosabb adatai: (1690–
1700: Posisie (Suciu 2: 53); 1717: Pozsezsena (uo.); 1808: „Pozsesana (Rácz-) h.” (Lipszky: Rep. 1:
527); 1882: Szerb-Pozsesena (Ihász: Hnt. 326); 1913: Felsıpozsgás (Hnt. 569). A Pozsena hn. szerb
eredető; vö. Požezeno ’szerbiai helység a Duna jobb partján Felsıpozsgással átellenben’ (ImMesta.
1973. 317), régebbi névalakja Požežena [tkp. ’felperzselt, felégetett (pl. föld)’] (HASz. 11: 342; l. még
1806: Türkisch Poscheschena: Lipszky térképe és 1913: Požežena: Weisskirchen und Szászkabánya
1: 75 000-es térkép). A régi Posisie alakváltozat *Požižje olvasatot tesz lehetıvé, hasonló
jelentéstartalommal. A Szerb- elıtag a szomszédos Románpozsezsená-val [1808: Pozsesena (Oláh-)
h.” (Lipszky: Rep. 1: 527; 1882: Román-Pozsena: Ihász: Hnt. 286] van korrelációban. Az országos
helységnévrendezés során a Pozsezsena névelemet a némileg hasonló hangzású magyar Pozsgás (tkp.
’egészséges színő’) névelemmel, a nemzetiségi hovatartozást jelölı Szerb- (és Román-) elıtagot pedig
helyzetjelölı Felsı- (és Alsó-) elıtaggal cserélték fel (Iordan: TopRom. 108; Mezı: HivHn. 246).

Felsısztamora A Temesvártól délkeletre fekvı helység fontosabb adatai: 1407: Stamur
(Csánki 2: 65); 1569–79: Istamor (Engel: TemMold. 131); 1700 k.: Sztamora (uo.); 1717: Stamor
(uo.); 1808: „Sztámora val. Stamora ill.” (Lipszky: Rep. 1: 658); 1851: Oláh-Sztamora (Fényes:
MoGSz. 4: 159); 1882: Román-Sztamora (Ihász: Hnt. 287); 1907: Felsısztamora (Mezı: HivKözs.
2: 927). Az elsıdleges Sztamor hn. szláv eredető; vö. bolgár Cтaмер hn. < régi Staměrjъ hn. <
*Staměrъ szn. (Zaimov: BGI. 161; vö. 1138/1329: Stamer szn.: ÁrpSzt. 726). A megkülönböztetı
szerepő Felsı- elıtag Alsósztamora [1808: „Sztámora (Tót-) h. Stamora s.”: Lipszky: Rep. 1: 658;
1882: Tót-, vagy Német-Sztamora”: Ihász: Hnt. 346; 1909: Alsósztamora: Mezı: HivKözs. 2: 770]
elıtagjával van korrelacióban. A román névalak Stamora Română ’Felsısztamora’ és Stamora
Germană ’Alsósztamora’ (Suciu 2: 143).

Felsıtizsina Alsótizsény (~ Alsótizsina) [1852: l. fent] falu nevének elıtagjával van korreláci-
óban. Az Alsótizsény, Felsıtizsény hn. hangalakja tudatos magyarosítás eredménye a Lébény, Namény,
İcsény, İrkény, Szécsény stb. analógiájára. – A szlovák névalak Dolná és Horná Tižina. – Vö. Alsó-
tizsény, Tizsény.

Felsıvízköz A Bártfától keletre fekvı helység fontosabb adatai: 1330: Sudnici (VSOS. 3:
110); 1355: Scyuidnik (uo.); 1415: „Utraque Zwydnegh” (Csánki 1: 312); 1618: Felsö Swidnik (VSOS.
3: 110); 1907: Felsıvízköz (Hnt. 300). A Szvidnik hn. szláv eredető; vö. szlovák Svidník hn. (VSOS.
3: 110), ukrán Свидник hn. (SHUkr. 489). Ez az ısszláv *svida, svidъ ’som’ származéka. Sommal
benıtt, somcserjés helyre utal. A Felsı- elıtag Alsószvidnik [1618: Also Swidnik: VSOS. 3: 110] elı-
tagjával van korrelációban. Az országos helységnévrendezés során tudatos magyarosítással megálla-
pított Felsı- és Alsóvízköz azzal kapcsolatos, hogy Felsıszvidnik az Ondava és Ladomérka patak
összefolyásánál, a két víz között fekszik (Melich: Jegyzetek. Sáros m. 3; Šmilauer: PřSlTop. 174;
Mezı: HivHn. 207). – Vö. Vízköz.

 (Folytatjuk.)
†KISS LAJOS

Megalakult a Terminológiai Innovációs Központ

A Berzsenyi Dániel Fıiskola Bölcsészettudományi Kara Interkulturális Tanulmányok Intézeté-
ben (igazgatója Pusztay János) „Terminológiai Innovációs Központ” (vezetıje Fóris Ágota) megneve-
zéssel 2006. szeptember 1. dátummal oktató, kutató és szolgáltató egység alakult. Szakmai elızmé-
nyeit azok a kutatások, az oktatásban tett jelentıs lépések, a szótárak és könyvek kiadásában
felmutatható eredmények képezték, amelyeket a központ vezetı munkatársai partnereikkel értek el
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az elmúlt évek során. A Szombathelyen és Pécsett kialakult tudományos iskolák tevékenységének
közös mederbe terelése lehetıvé teszi, hogy – Magyarországon elsıként – olyan központ jöjjön létre,
amely a magyar nyelv terminológiai fejlesztésében központi feladatokat tud ellátni.

A TermIK. feladatait széles körő hazai és nemzetközi együttmőködések keretében kívánja meg-
oldani, különös gondot fordítva a különbözı szakmai területek terminológiai fejlesztésének és harmo-
nizációjának közös megoldására. A szervezeti felépítést a partnerek virtuális hálózata képezi. A fo-
lyamatos mőködésben kiemelt szerep jut a modern elektronikus információs rendszereknek. A központ
feladatrendszerébe tartozik a munkák elvi megalapozását szolgáló kutatások, a fejlesztést szolgáló
kutatások, különbözı szintő oktatás, szolgáltatások szervezése és végzése.

Az új Központban megalakulása óta magánlátogatást tett Anna Braasch, a Koppenhágai Egye-
temen folyó számítógépes terminológiai kutatások egyik vezetıje, az európai lexikográfiai társaság,
az EURALEX elnöke is.

További információ a Terminológiai Innovációs Központról: http://termik.bdf.hu.

FÓRIS ÁGOTA

T Á R S A S Á G I  Ü G Y E K

†Keresztes Kálmán
(1919–2006)

Az újabb nyelvésznemzedékek már nem ismerhették, hiszen fél évszázadig élt távol szülıhazá-
jától. Pedig nyelvtudományunk érdemes mővelıje, többek között az „Ormánysági szótár” szerkesztıje,
„A magyar nyelvjárások atlaszá”-nak kiváló győjtıje, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak
a legutóbbi idıkig hőséges, áldozatkész tagja volt. Ez év tavaszán hunyt el, már újra itthon. E szomorú
alkalomból, tudományos érdemeit számon tartva és emberi értékeit felidézve emlékezem most tagtár-
sunkról Társaságunk részérıl, és teszem ezt külön, személyes jelleggel is, kedves barátomat is gyászolva.

Keresztes Kálmán 1919. április 1-jén született az ormánysági Kákicson. A középiskolát Pécsett,
egyetemi tanulmányait Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végezte magyar–olasz
tanári szakon. 1946-tól kollégiumi tanárként dolgozott Pécsett, 1948-tól 1952 elejéig ugyanitt általános
iskolában tanított. Közben magánszorgalomból nyelvjárásgyőjtı munkát végzett szülıfalujában és
környékén, 1950-ben pedig akadémiai megbízást kapott az elhunyt Kiss Géza kákicsi református
lelkész nagy ormánysági tájszógyőjteményének szótárrá szerkesztésére, amit mintegy másfél év alatt
teljesített is. 1952 februárjában tudományos kutatói státusban került az Akadémia Nyelvtudományi
Intézetébe, ahol teljes munkakörrel „A magyar nyelvjárások atlaszá”-nak győjtıtevékenységébe kap-
csolódott bele.

Sokra hivatott nyelvészpályája 1957 januárjában bizonyos törést szenvedett, amikor is annyi
honfitársának sorsában osztozva elhagyta szülıföldjét, a forradalom utáni megtorlások rémképétıl
őzetve, családja, gyermekei jövıje iránti aggodalomtól késztetve. Az Egyesült Államokban talált új
otthonra, elsısorban egykori debreceni tanára, Bakó Elemér segítségével. Néhány küzdelmes év után
1960-tól, Lotz János és Robert Austerlitz felkaroló közbenjárására képzettségének megfelelı munká-
hoz jutott, a New York-i, washingtoni és kaliforniai egyetemeken kutatott, tanított. 1965-ben a New
York-i Columbia Egyetem finnugor tanszékén doktorált. Nyugalomba vonulása után Virginia állam-
ban, Washington közelében telepedett le, 2004-ben azonban kényszerő családi okokból hazajött. Bu-
dapesten érte a halál, 2006. március 16-án.

Amikor 1950-ben az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia elindította úgynevezett
nyelvtudományi tervmunkáit, az elképzelések között – elsısorban Bárczi Géza szorgalmazására –


