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wspó pracy!mi"dzy!�Rivista!Italiana!di!Onomastica�!a!cykliczn#!konferencj#!ICONN!w!Baia!Mare!
(Rumunia);!digitalizacja!�I!Quaderni!Italiani!e!Internazionali!di!RIOn�;!nowe!publikacje!w!projekcie!
PatRom!(�Patronymica!Romanica�);!dzia alno$%!toponomastyczna!Istitut!Cultural!Ladin;!powstanie!
w!Katalonii!czasopism!�Noms�!oraz!�Annuario!d�Onomástica�;!przygotowania!do!kolejnego!kon-
gresu!ICOS!w!Debreczynie!(W"gry);!wyk ad!onomastyczny!na!Uniwersytecie!w!Ostrawie;!zebranie!
danych!do!bazy!hagiotoponimów!szkockich;!seria!onomastyczna!�Nomina!Loci�!w!o$rodku! ódzkim!
(Polska);!Ferguson jako!Nazwa!Roku!wed ug!American!Name!Society.

W!ramach!dzia u!�Frequenze!onomastiche� (Cz"stotliwo$ci!onomastyczne)!E.!Cafarelli!przed-
stawia!wyniki!bada&!nad!najnowsz#!odonimi#!w osk#!(�Una!nuova!indagine!sulle!insegne!stradali!
dei!comuni!italiani�,!s.!379�421).

W!�Uwagach!na!marginesie�!(�Note!ai!margini�,!s.!423�434)!E.!Caffarelli!odnotowa !kilka!cie-
kawostek!onomastycznych,!m.in.:!dylematy!zwi#zane!z!nadawaniem!problematycznych!imion!nowo-
rodkom!we!W oszech,!typu!Vera!w!zestawieniu!z!nazwiskiem!Vacca!(w!efekcie!powstaje!ekscentrycz-
ne!miano!Vera Vacca,!co!w!wolnym!t umaczeniu!oznacza!dos ownie!�prawdziwa!krowa�);!u'ywanie!
imienia!Roma;!�przekle&stwo�!imion!Adolfo oraz!Benito;!problem!z!prawid owym!akcentowaniem!
nazwisk! (np.! Cóssiga vs! Cossíga);! tworzenie! w! chrematonimii! neologizmów! proprializowanych,!
typu:!Watergate, Tangentopoli, Wineburger, Hamburgeria itp.;!protesty!z!powodu!apulijskiej!nazwy!
wina!Ma!ozo;!qui!pro!quo!dotycz#ce!skrótu!ISIS;!zmiany!nazw!stacji!metra!mediola&skiego.!

W!zeszycie!1!XXI!rocznika!RIOn!mo'emy!przeczyta%!ponadto!wspomnienia!o!zmar ych!ono-
mastach!(s.!435�442):!Giulii!Petracco!Sicardi!(1922�2015),!Pavle!Merkù!(1927�2014),!Antoniu!M.!
Badia!i!Margarit!(1920�2014)!i!Petarze!�imunovi%u!(1933�2014).!

Zeszyt! 2! XXI! RIOn! zamyka! wykaz! publikacji! z! zakresu! onomastyki! w oskiej! za! 2014! r.!
(�Bibliogra*a!onomastica!italiana!2014�,!s.!963�987).

Trzeba!przyzna%,!'e!�Rivista!Italiana!di!Onomastica�!i!tym!razem!stanowi!nieocenion#!i!prze-
bogat#!w!tre$%!lektur"!o!dokonaniach!nauk!onomastycznych!nie!tylko!we!W oszech!i!krajach!ro-
ma&skich,! ale! i! na! ca ym! $wiecie.! Jedynym! ograniczeniem! jej! odbioru! jest! j"zyk,! w! jakim! jest!
wydawana,!je$li!uznamy,!'e!w oski!nale'y!do!j"zyków!niszowych,!niepozbawionych!jednak!mi"-
dzynarodowego!grona!u'ytkowników!i!sympatyków.!Bez!w#tpienia!czasopismo!nie!mia oby!takie-
go!rozmachu!informacyjnego!i!jako$ci!bez!oddania!oraz!zaanga'owania!jego!redaktora!naczelnego!
Enza!Caffarellego,!zas uguj#cego!bodaj!na!wyró'nienie!nie!tylko!w!skali!W och,!ale!ca ego!globu.!
Czy!takie!istnieje!w!mi"dzynarodowych!kr"gach!onomastycznych?!Mo'e!powinno!zaistnie%.

Artur Ga"kowski

Uniwersytet!+ódzki
e-mail:!agalkowski@uni.lodz.pl

Névtani!Értesít/,!36,!2014,!i!37,!2015,!red.!Tamás!Farkas,!Budapest

W"gierskie!czasopismo!�Névtani!Értesít/�!ukazuje!si"!nieprzerwanie!od!1979!r.!Wszystkie!numery!
dost"pne!s#!w!formie!elektronicznej!w!repozytorium!cyfrowym!pod!adresem!https:<<edit.elte.hu<
xmlui<handle<10831<6721.!

Poni'ej! przedstawiam! omówienie! dwóch! najnowszych! roczników,! opublikowanych! w! 2014!
i!2015!r.!

Numer!36!�Névtani!Értesít/�!sk ada!si"!z!czterech!cz"$ci,!obejmuj#cych:!artyku y!(s.!9�168),!
'ycie! naukowe! (s! 169�218),! przegl#d! wydawnictw! ksi#'kowych! (s.! 219�286)! oraz! czasopism!
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(s. 287�312). W cz��ci ko#cowej umieszczono wspomnienia po�wi�cone zmar�emu w�gierskiemu 
j�zykoznawcy Mihályowi Hajdú (s. 313�376). 

Cz��� pierwsza obejmuje 12 artyku�ów dotycz�cych w�gierskiej onomastyki, zarówno histo-
rycznej, jak i wspó�czesnej, w tym tak'e zagadnie# literackich. Czasopismo w tej cz��ci otwie-
ra artyku� Tamása Farkasa �Podej�cie wymiarowe w badaniach onomastycznych. Zagadnienia 
ogólne i przyk�ad w badaniach nazwisk� (�Dimenzionális szemlélet a névkutatásban. Általános 
kérdések és a családnévkutatás példája�). Autor pisze o cz�sto pope�nianych b��dach, polegaj�-
cych na pomijaniu ró'nych wymiarów (czas, przestrze#, spo�ecze#stwo) w analizie odr�bnych 
rodzajów nazw.

Z kolei János N. Fodor bada interesuj�ce zagadnienie geolingwistyczne w tek�cie �Historyczna 
geogra*a nazw osobowych jako jeden z obszarów bada# geolingwistycznych� (�A történeti sze-
mélynévföldrajz mint a nyelvföldrajz egyik kutatási területe. A nyelvföldrajzi módszer a névtani 
kutatásokban�). Autor omawia relacje pomi�dzy geolingwistyk� a geogra*cznymi badaniami nazw 
osobowych na przyk�adach pochodz�cych z �Historycznego atlasu nazwisk w�gierskich�.

W nast�pnym artykule, pt. �Czynniki migracji i historii przemys�u w rozwoju �redniowiecznych 
miast na W�grzech w �wietle historycznej antroponimii. Nadawanie nazw osobowych i migracja� 
(�A középkori magyar városfejl+dés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személy-
névtan tükrében. Személynévadás és migráció�), równie' dotycz�cym onomastyki historycznej, 
László Szabolcs Gulyás stara si� rozstrzygn��, czy �redniowieczne nazwy osobowe mog� by� u'yte 
w badaniach spo�eczno-historycznych.

Szkic Viktórii M. Horváth �Nazwa w�asna jako /ród�o uprzedze#� (�A tulajdonnév mint az 
el+ítélet forrása�) koncentruje si� na zjawisku stygmatyzacji czy dyskryminacji mniejszo�ci na 
W�grzech ze wzgl�du na noszone imi� lub nazwisko.

Gyula Gasparics w krótkim tek�cie pisze o imionach przyjmowanych w XIX w. przez mnichów 
zakonu premonstratensów (norbertanie) z Jászóvár po restytucji zakonu w 1802 r. (�A jászóvári 
premontrei kanonokrend szerzetesrendi nevei az 1802-es visszaállítást követ+ évszázadban�). Autor 
podaje list� przyjmowanych imion zakonnych, koncentruje si� na motywach towarzysz�cych wy-
borowi oraz klasy*kuje imiona ze wzgl�du na pochodzenie i znaczenie.

W artykule Magdolny Csomortáni �Nazwy miejscowo�ci zamieszkiwanych przez w�giersk� 
mniejszo�� w Rumunii w relacji do planowania j�zykowego� (�A romániai magyar kisebbségi he-
lységnév a nyelvi tervezés érdekl+dési körében�) omawiane s� zagadnienia lingwistyczne w kon-
tek�cie zjawisk o charakterze politycznym. Autorka bada strategie planowania j�zykowego w latach 
zmian systemowych, politycznych w XX w. w Rumunii. 

Csanád Bodó w pracy �Od Magyarfalu do Csánglia. Ideologiczne pod�o'e u'ycia w�gierskich 
nazw miejscowych w Mo�dawii� (�Magyarfalu-tól Csángliá-ig. A moldvai magyar helynevek hasz-
nálatának ideológiái�) analizuje wci�' wyst�puj�ce zjawisko stosowania w�gierskich nazw niektó-
rych miejscowo�ci na terenie rumu#skiej cz��ci Mo�dawii. Co ciekawe, nazwy te funkcjonuj� obok 
u'ywanych przez Mo�dawian w Rumunii i znane s� poza granicami tego kraju.

W szkicu �Rola nazw miejscowych w alternatywnym my�leniu ideologicznym. Przypadek kul-
tu Pilis� (�A helynevek szerepe az alternatív ideologikus gondolkodásban I. A Pilis-kultusz esete�) 
Réka Imreh porusza kwesti� tzw. kultu Pilis, funkcjonuj�cego w jednej z subkultur. Jest to zjawi-
sko zwi�zane z alternatywnymi teoriami, nadaj�cymi górom Pilis szczególn�, tak'e mistyczn� rol� 
w w�gierskiej historii.

Zsolt Sebestyén i Lajos Úr w artykule �Wielo�� i podzia� nazw identy*kuj�cych wczesne miej-
scowo�ci w historycznym komitacie Ung� (�Többnev4ség és névosztódás Ung vármegye korai 
helységneveiben�) staraj� si� wype�ni� istotn� luk� w onomastyce w�gierskiej. Komitat Ung w pó�-
nocno-wschodniej cz��ci dawnego Królestwa W�gierskiego do tej pory nie doczeka� si� bowiem 
zbiorczej monogra*i, dlatego autorzy postanowili uporz�dkowa� dotychczasowy stan bada#.
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Tekst Katalin Reszegi �Psycho- i neurolingwistyka nazw w�asnych. Aspekty i modele analiz 

w badaniach nazw w�asnych� (�Tulajdonnevek pszicho- és neurolingvisztikája. Vizsgálati szem-
pontok és modellek a tulajdonnevek feldolgozásáról) prezentuje przegl�d wyników bada� procesów 
mentalnych dotycz�cych nazw w!asnych.

Eszter Sztrákos w artykule �Badania nad praktyk� nadawania przez uczniów szko!y podstawo-
wej tytu!ów � na przyk!adzie tytu!ów obrazów� (�Az általános iskolások címadási gyakorlatának 
vizsgálata festményeknek adott címek alapján�) pisze o interdyscyplinarno�ci i z!o%ono�ci tego 
zagadnienia. Badania polegaj� na analizie wieloprzyczynowo�ci procesu zale%nego np. od wiedzy 
czy umiej&tno�ci koncentracji.

Gréta Páji zajmuje si& kwestiami onomastyki i literatury w artykule �Polisemiczne struktu-
ry znaczeniowe w powie�ci Anna Édes Dezs' Kosztolányiego� (�Poliszém jelentésszerkezetek 
Kosztolányi Dezs' Édes Anna cím* regényében�). Koncentruje si& na u%yciu semantyki kognityw-
nej jako podstawy teoretycznej oraz struktur znaczeniowych, aby uzyska+ interpretacj& wspomnia-
nego tytu!owego zagadnienia lingwistycznego.

Druga cz&�+ biuletynu obejmuje szeroko poj&te onomastyczne %ycie naukowe. Zawiera ona 
m.in. podsumowanie 25 Mi&dzynarodowego Kongresu Nauk Onomastycznych �Nazwy i ich �rodo-
wisko�, który odby! si& 24�29 sierpnia w Glasgow. W tej cz&�ci znajduje si& tak%e omówienie prawie 
trzydziestoletnich prac kartografa Mátyása Mártona, który bada wyniki standaryzacji w&gierskich 
nazw geogra/cznych zwi�zanych z tematyk� morsk� (�A névegységesítés eredményei a magyar 
tengerfenék-domborzati nevek körében�). Magdolna Csomortáni w artykule �Onomastyczne r&ko-
pisy w bibliotece Katedry J&zykoznawstwa W&gierskiego i Ogólnego Wydzia!u Humanistycznego 
Uniwersytetu im. Babe0a-Bolyaiego w Klu%u� (�A kolozsvári Babe0�Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszéke könyvtárának névtani tár-
gyú kéziratai�) pisze o pozycji onomastyki w edukacji w&gierskiej na poziomie uniwersyteckim 
w Rumunii. W tej cz&�ci biuletynu znajduj� si& równie% omówienia i streszczenia prac doktorskich 
z zakresu onomastyki.

Kolejne dwie cz&�ci to omówienia wydawnictw ksi�%kowych i czasopism. W�ród opra-
cowa� ksi�%kowych znajduj� si& w&gierskoj&zyczne publikacje (np. Z. Megyeri-Palf/, �Név 
és jog � A névviselés jogi szabályozásának fejl'dése Magyarországon�, Gondolat Kiadói, 
Budapest, 2163), a tak%e ksi�%ki wydane po niemiecku (R. Heuser, D. Nübling, M. Schmuck, 
�Familiennamengeographie. Ergebnisse und Perspektiven europäischer Forschung, Berlin�New 
York 2166), angielsku (P. Woddman (ed.), �The Great Toponymic Divide. Re7ections on the de/-
nitions and usage of endonyms and exonyms�, G!ówny Urz�d Geodezji i Kartogra/i, Warszawa, 
2162), /�sku (K. Hakulinen, S. Paikkala, �Pariisista Papukaijannokkaan � Suomenkieliset ulko-
maiden paikannimet ja niiden vieraskieliset vastineet, Helsinki, 2163), w!osku (W. Schweickard 
(a cura di), �Deonomasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da nomi geogra/ci e da nomi 
di persona�, Tübingen, 6998�2163) i rumu�sku (O. Felecan, �Un excurs onomastic în spa:iul public 
românesc actua�, Cluj-Napoca, 2163).

Omówienie czasopism przynosi 62 tekstów dotycz�cych periodyków z; W&gier (�He ly-
névtörténeti Tanulmányok�), W!och (�Rivista Italiana di Onomastica�), Belgii (�Onoma�), Wielkiej 
Brytanii (�Nomina�), Polski (�Onomastica�, LVII, 2163), Czech (�Acta Onomastica�), Federacji 
Rosyjskiej (�Voprosy Onomastiki�) i Szwecji (�Ortnamnssällskapets� i �Uppsala Årsskrift�, 
I. �Studia Anthroponymica Scandinavica�).

Ostatni� cz&�+ 3< numeru biuletynu po�wi&cono pami&ci za!o%yciela pisma, j&zykoznawcy 
Mihálya Hajdú. 

Numer 38 budapeszte�skiego �Biuletynu Onomastycznego� (�Névtani Értesít'�) tak%e sk!ada 
si& z czterech cz&�ci, obejmuj�cych; artyku!y (s. 9�694), %ycie naukowe (s. 695�25=), przegl�d 
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wydawnictw ksi!"kowych (s. 259�310) oraz czasopism (s. 311�334). Biuletyn zamykaj! ws-
pomnienia po#wi$cone zmar%ym w$gierskim j$zykoznawcom: Györgowi Dénesowi, Ferencowi 
Farkasowi i Jen& Janitsekowi (s. 335�342). W cz$#ci pierwszej rocznik po#wi$cony jest niemal 
wy%!cznie kwestiom translatorskim oraz zagadnieniom onomastycznym w kontek#cie dwu- lub 
wieloj$zyczno#ci. Ten dzia% rozpoczyna artyku% Alberta Vermesa pt. �Rola kontekstu w t%umaczeniu 
nazw w%asnych� (�A kontextus szerepe a tulajdonnév fordításában�). Autor porusza zagadnienie 
potencjalnych problemów w przek%adzie nazw w%asnych ze wzgl$du na ró"ne poziomy kontekstu, 
a tak"e wymienia metody, które pomog! te problemy rozwi!za'.

Zoltán Kustár swoje opracowanie �Odpowiedniki biblijnych nazw hebrajskich w t%umaczeniach 
Biblii na j$zyk narodowy ze szczególnym uwzgl$dnieniem najnowszych t%umacze* protestanckich� 
(�A bibliai héber nevek megjelenítése a nemzeti bibliafordításokban, különös tekintettel a legújabb 
protestáns bibliafordításainkra�) po#wi$ca onomastyce historycznej, koncentruj!c si$ na tekstach 
religijnych. Kustár zauwa"a, "e cho' transkrypcja biblijnych nazw hebrajskich mo"e wydawa' si$ 
zadaniem %atwym, to jednak niesie ze sob! liczne problemy zwi!zane np. z zagadnieniami +lolo-
gicznymi i zasadami transkrypcji.

Anikó Sohár porusza problematyk$ o charakterze praktycznym: �T%umaczy' czy nie? O dyle-
matach t%umaczy literatury dotycz!cych nazw w%asnych w literaturze fantastycznej� (�Fordítsam 
vagy ne? A tulajdonnevek kapcsán fölmerül& m/fordítói dilemmákról a fantasztikus irodalom ese-
tében�). Sohár prezentuje list$ tytu%owych dylematów, a jej zdaniem zasadniczy problem polega na 
braku spójnych zasad, kiedy nale"y t%umaczy' lub nie nazwy w%asne na j$zyk w$gierski.

Artyku% Vivien Horváth �System, funkcja i przek%adalno#' nazw osobowych i nazw zwierz!t 
w serii fantastycznej «Pie#* lodu i ognia»� (�A személy � és állatnevek rendszere, funkciója és 
fordíthatósága A t/z és jég dala cím/ fantasyciklusban�) koncentruje si$ na konkretnym przy-
k%adzie translatorskim. Autorka poddaje analizie onomastycznej seri$ George�a R. R. Martina, 
bior!c pod uwag$ takie czynniki jak np. precyzja czy motywacja w przek%adzie nazw osobowych 
i zwierz!t.

Flóra Pet �ovská równie" podejmuje problematyk$ translatorsk! oraz onomastyczn! w konkret-
nym utworze literackim w artykule �Przek%ad nazw osobowych w najnowszym s%owackim wydaniu 
powie#ci Kálmána Mikszátha «Parasol #w. Piotra»� (�A személynevek fordítása Mikszáth Kálmán 
Szent Péter eserny&je cím/ regényének legújabb szlovák kiadásában�). W tek#cie podejmowane s! 
m.in. zagadnienia przek%adalno#ci7nieprzek%adalno#ci nazw osobowych i roli t%umacza, który musi 
dobra' odpowiedni! strategi$ ze wzgl$du na rodzaj odbiorcy. 

Gábor Gercsák w krótkim artykule po#wi$conym angielskim t%umaczeniom nazw w$gierskich 
jezior (�Magyar tónevek angol fordítása�) pisze o problemach pojawiaj!cych si$ w przek%adzie 
nazw w$gierskich obiektów geogra+cznych na j$zyk angielski. Wskazuje na przyk%adzie nazw je-
zior na potrzeb$ bardziej konsekwentnego u"ywania form standardowych.

Katalin Reszegi koncentruje uwag$ na nazwach w%asnych w procesie uczenia si$ j$zyka przez 
dzieci (�A tulajdonnevek a gyermeki nyelvelsajátításban�). S%usznie zauwa"a, "e wi$kszo#' prac 
onomastycznych dotyczy nazw w%asnych u"ywanych przez doros%ych, i dlatego sama prezentuje 
badania na temat u"ycia tych nazw przez dzieci.

Erzsébet Gy&rffy podejmuje z kolei temat nowej metody badania toponimów w artykule 
�Stosowanie mentalnego mapowania w socjoonomastyce� (�A mentális térképezés helynév-
szociológiai alkalmazásáról�). Ta interdyscyplinarna problematyka obejmuje psychologi$ i geogra-
+$, a odnosi si$ do przedstawiania przestrzeni przez umys%. Prezentowane s! wyniki bada* autorki, 
dotycz!cych m.in. u"ycia synonimów czy etymologii ludowej.

Réka Imreh przedstawia drug! cz$#' opublikowanego w 36 numerze �Névtani Értesìt&� arty-
ku%u po#wi$conego kultowi Pilis. Tym razem w tek#cie o nazwach miejscowych w alternatywnym 
my#leniu ideologicznym przytacza stworzone przez wyznawców kultu etymologie i nowe nazwy 
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miejscowe (�A helynevek szerepe az alternatív ideologikus gondolkodásban. Tudálékos helynév-

etimológiák és új helynevek a Pilis-kultuszból�). 

Równie! praca autorstwa László Szabolcsa Gulyása stanowi kontynuacj" tematu z poprzednie-
go numeru biuletynu: �Czynniki migracji i historii przemys#u w rozwoju $redniowiecznych miast 
na W"grzech w $wietle historycznej antroponimii. Nadawanie nazwisk i rzemios#o� (�A középkori 
magyar városfejl%dés migráció- és ipartörténeti vonatkozásai a történeti személynévtan tükrében. 
Személynévadás és kézm&ipar�). Autor bada zwi�zki pomi"dzy $redniowiecznym rozwojem miast 
na W"grzech, przemys#em rzemie$lniczym a nadawaniem nazwisk w$ród przedstawicieli ni!szych 
i $rednich warstw spo#ecznych.

Artyku# Ágnes Tamás �Madziaryzacja nazw osobowych. Nazwiska i nazwy geogra*czne 
w czasopismach satyrycznych w okresie sprawy Tiszaeszlár (1882�1883)� (�Névmagyarosítás, 
személy-és földrajzi nevek az élclapokban a tiszaeszlári vérvád id%szakában (1882�1883)�) po-
rusza ciekaw� problematyk" ukazywania, mody*kowania (najcz"$ciej w sposób humorystyczny 
czy ironiczny) nazwisk !ydowskich. Podstaw� analizy s� publikacje zebrane z satyrycznych pism 
w"gierskich wydawanych w pierwszej po#owie lat osiemdziesi�tych XIX w.

Ádám István Kurcz koncentruje si" w krótkim tek$cie �Kodowane nazwami re+eksje nad sytu-
acj� mniejszo$ci w prozie Nándora Giona� (�A kisebbségi léthelyzet nevekkel kódolt re+exiói Gion 
Nándor prózájában�) na u!yciu w"gierskich nazwisk i imion w utworach Giona. Mechanizm za-
stosowany przez Giona ma na celu nakierowanie czytelnika na skomplikowan� histori" w"giersk�, 
szczególnie w kontek$cie wielonarodowej Wojwodiny.

Pierwsz� cz"$� biuletynu zamyka artyku# Jánosa Bauko �Dwuj"zyczno$� i krajobraz semio-
tyki nazw. Ustawy j"zykowe dotycz�ce mniejszo$ci narodowych i wizualizacja nazw w#asnych 
na S#owacji� (�Kétnyelv&ség és névszemiotikai tájkép. Kisebbségi névtörvények és vizuális tu-
lajdonnév-használat Szlovákiában�). W swojej pracy autor skupia si" na sytuacji mniejszo$ci 
w"gierskiej na S#owacji w kontek$cie ustaw j"zykowych, czyli na respektowaniu praw mniejszo-
$ci do stosowania nazw w#asnych na znakach i informacjach w miejscach publicznych w j"zyku 
w"gierskim.

Cz"$� kolejn� rocznika otwiera omówienie powstania W"gierskiego Narodowego Spisu 
Toponimów (Magyar Nemzeti Helynévtár) w wersji elektronicznej (www.mnh.unideb.hu). Spis, 
uruchomiony w pa0dzierniku 2516 r., jest cyfrow� baz� danych, w której umieszczono nazwy miej-
scowe z obszaru j"zyka w"gierskiego 

Omówienie Sary L. Uckelman i Mariann Slíz (�Többnyelv& névtani lexikográ*a: a Dictionary 
of Medieval Names from European Sources elnevezés& nemzetközi szótári projekt�) przybli!a 
powody stworzenia równie! w wersji elektronicznej wieloj"zycznego leksykonu onomastycznego 
�Dictionary of Medieval Names�. Projekt powsta# w ramach mi"dzynarodowego projektu s#owni-
kowego �European Sources�. S#ownik mo!e by� wykorzystany na wielu p#aszczyznach, np.: j"zy-
kowej, socjologicznej, historycznej.

Levente Nagy dokonuje analizy dwóch niedawno wydanych publikacji po$wi"conych rumu9-
skim badaniom historii nazw osobowych i miejscowych w Siedmiogrodzie (�Újabb erdélyi román 
személy-és helynévtörténeti kutatások�). 

W tej cz"$ci biuletynu znajduj� si" jeszcze: omówienie kwestii rozpoznania nazw w#asnych 
w rozwoju w"gierskoj"zycznego modu#u �Europe Media Monitor� (�Tulajdonnevek felismerése az 
Európai Média Monitor magyar moduljának fejlesztésében�), relacja z dyskusji przy okr�g#ym stole 
�Onomastyka, t#umaczenie i terminologia� (�Névtan, fordítás és terminológia Egy kerekasztal-be-
szélgetés tanulságai�) oraz wykaz prac doktorskich z zakresu onomastyki z 2514 r.

Przegl�d wydawnictw ksi�!kowych obejmuje 1; publikacji, tradycyjnie ju! nie tylko w"gier-
skich. Omówione zosta#y prace m.in. z: Niemiec (R. Köster, �Eigennamen im deutschen Wortschatz. 
Ein Lexikon�, Berlin 2512), Rosji (A. F. Litvina, F. B. Uspenskij, �Russkie imena poloveckih 
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knâzej. Me�dinasti!eskie kontakty skvoz� prizmu antroponimiki�, Moskva, 2013) czy z Wielkiej 
Brytanii (G. Redmonds, T. King, D. Hey, �Surnames, DNA, and Family History�, Oxford, 2011).

W�ród siedmiu omówie# czasopism o tematyce onomastycznej jedno jest po"wi$cone 58 nu-
merowi rocznika �Onomastica�.

Numer 37 biuletynu zamykaj% wspomnienia po"wi$cone zmar&ym w$gierskim j$zykoznaw-
com: Györgowi Dénesowi, Ferencowi Farkasowi i Jen' Janitsekowi, którzy odeszli w ostatnim 
czasie. Warto zauwa*y+, *e ten numer pisma, po"wi$cony kwestiom translatorskim, prezentuje 
ciekawe zagadnienia i zjawiska.

�Biuletyn Onomastyczny� przedstawia aktualny stan bada# onomastyki w$gierskiej, zarówno 
wspó&czesnej, jak i historycznej, niejednokrotnie zwi%zanej ze zmieniaj%cymi si$ granicami historycz-
nymi kraju. Prezentuje tak*e nies&abn%ce zainteresowanie tego typu badaniami w innych krajach.

Grzegorz Bubak

Uniwersytet Jagiello#ski
e-mail: grzegorz.bubak@uj.edu.pl

Folia Onomastica Croatica, red. An/ela Fran!i+, knjiga 23, 2014; knjiga 24, 2015 

Poni*ej omówiono zawarto"+ numerów 23 i 24 chorwackiego czasopisma �Folia onomastica 
Croatica� (FOC), które ukaza&y si$ w 2014 i 2015 r. Artyku&y i recenzje z omawianych numerów 
(a tak*e z poprzednich) oraz zestawienia bibliogra6i onomastycznej z poszczególnych lat dost$pne 
s% na centralnym portalu chorwackich czasopism naukowych HR9AK pod adresem http:<<hrcak.
srce.hr<folia-onomastica

Numer 23 otwiera artyku& Jasminki Brali-Mudrov!i+ �Toponimija Gacke doline� (s. 1�20), 
w którym autorka w oddzielnych cz$"ciach dokona&a analizy formalnej i znaczeniowej oko&o 500 
nazw geogra6cznych (ojkonimów, mikrotoponimów, hydronimów i oronimów) z obszaru miasta 
Oto!ac i okolicznych miejscowo"ci, le*%cych w zachodniej cz$"ci Liki. Materia& zebrany przez 
autork$ pochodzi z map le"nych i katastralnych. Cz$"+ zasadnicz% pracy poprzedza szkic geogra-
6czno-historyczny Doliny Gackiej oraz opis jej gwary, nale*%cej do dialektu czakawskiego.

Tekst Ines Carovi+ i Kristiana Novaka, napisany w j$zyku angielskim, pt. �How to publish 
research on offensive family nicknames? Some ethical considerations in anthroponomastics� 
(s. 21�37), dotyczy rzadko poruszanej kwestii etyki bada# onomastycznych. Nie chodzi tu by-
najmniej o problem rzetelno"ci badacza, ale o to, w jaki sposób publikowa+ badania dotycz%ce 
kategorii przydomków rodzinnych, które w wiejskich spo&eczno"ciach Chorwacji ci%gle odgrywa-
j% istotn% rol$. Przydomki te s% przejrzyste semantycznie, odnosz% si$ do jakiej" wyra=nej cechy 
b%d= zachowanego w lokalnej pami$ci wydarzenia z *ycia danej rodziny. Niektóre z nich maj% 
wyra=nie pejoratywny, a nawet obra=liwy charakter i nie s% u*ywane w bezpo"redniej komunikacji 
z cz&onkami rodziny, której dotycz%. Publikacja takich danych mo*e zosta+ uznana za etycznie 
niejednoznaczn%. Wychodz%c od tego szczegó&owego zagadnienia, autorzy, pos&uguj%c si$ tak*e ju* 
sformu&owanymi wytycznymi w zakresie etyki bada# humanistycznych i spo&ecznych, proponuj% 
pi$+ mo*liwych procedur w badaniach antroponomastycznych.

Ankica 9ila� �impraga i Jo�a Horvat w artykule �Hrvatska zoonimija: imenovanje krava� 
(s. 3>�75) zanalizowali pod wzgl$dem formalnym i znaczeniowym nazwy nadawane krowom. 
Imiona krów, zdaniem autorów, tworz% najbogatsz% subkategori$ zoonimii pod wzgl$dem baz 
motywacyjnych. Materia& badawczy, obejmuj%cy wszystkie regiony wspó&czesnej Chorwacji, po-


