
natlačíme gutaperču alebo flečer", Andrik, 1952, s. 270). Vysvetlenie podáva
iná učebnica. „ . najjednoduchším cementom je cement ankoxysulfátový,
na2ývaný podlé svého objevitele ¾ktchcia prosté JJetcher" (Ncuwirt - Pribyl,
1953, s. 10). Podobne termíny kenvvá Šablóna, kenvvý odtlačok, keirv\ý val,
ale Kenov liaci prístroj, Keirova hmota, Kárová pasta (Andrik, 1952).

Okrajovo sa v stomatologickej terminológii využívajú aj geografické
názvy (angl. plasier of Paiis, Maiyland bridge; slov. sadm, mostík Maiyland).
Ich počet je však ve¾mi nízky a z h¾adiska tvorenia termínov v stomatológii
ich považujeme za irelevantné

Porovnanie slovenských a anglických stomatologických termínov, ktoré
využívajú vlastné mená lekárov a vedcov, poukazuje na preferovanie týchto
termínov v angličtine. V slovenčine predstavujú vlastné mená doplňujúcu
informáciu a často sa nepovažujú /.a súčas� termínov. Svedčí o tom fakt, že
sa zväčša uvádzajú v zátvorkách a tiež skutočnos�, že nie sú zahrnuté v re-
gistri slovníka stomatologických termínov (Andrik a ko¾, 1992)
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Okazionali/.roy v tvorbe Daniela Hevicra pre deti

¼udmila Valeková

Pedagogická fakul ta UPJŠ, Prešov

Týmto príspevkom nadväzujeme na štúdiu, v kiorej zo širšieho h¾adiska
predstavujeme fungovanie slovotvorné motivovaného slova v Hevicrových
autorských rozprávkach a básničkách pre deti K skúmaniu okazionálnych

pomenovaní nás primalá ich častos�. nápadnos� a špecifická funkčnos�
v analyzovaných umeleckých textoch

Okazionalizmy, t. j. príležitostné slová, chápeme v súlade s K. buzá-
ssyovou (1976, 1979 a 1980) a O. Martincovou (1983) ako nové jednotky
reči, resp. doteraz slovotvorné nerealizované systémové možnosti, ktoré
vznikajú v jedinečnom kontexte ako produkt individuálneho rečového aktu

Autorské okazionalizmy Daniela Heviera vznikajú v bezreprízovom
literárnom texte a pre tento text Zväčša sa n imi rozširujú doterajšie vyjadro-
vacie možnosti jazyka. V niektorých prípadoch pomenúvajú i nové javy,
ktoré však jestvujú len vïaka vyprovokovanej čitate¾ovej, resp. poslucháčo-
vej obrazotvornosti Vo vz�ahu k percipientovi plnia komunikatívnu, no
najmä estetickú, ozviáštňujúcu funkciu. Vzh¾adom na osobitosti detského
adresáta sa fenomén estetického konkretrzujc v humore, jazykovej hre
a v zábave Hravos� je teda u D. Heviera rozhodujúcim motívom tvorenia
príležitostných slov a takisto ich najsilnejším účinkom. Tento umelecký
zámer autora samozrejme spôsobuje vysokú mieru expresivity vytvorených
lexém

Slovo�vorba sa realizuje pod¾a dvoch rozličných princípov: I. regulárny
princíp, t. j. tvorenie slov pod¾a pravidiel s vlastnos�ou predpovedate¾nosti,
2. analogicko-hrtJistický princíp, leda kreatívna slovotvorba pod¾a jestvujú-
cich celkov na základe asociačných procesov, vyznačujúca sa nepredpovedá
tc¾nos�ou (Reischcr, 1988. s í l , Motsch, 1988, s 31). V Hcvierových tex-
toch, výrazne dominuje analogická okazionálna slovotvorba. Autor lým „pri-
hráva" detskému celostnému videniu reality, ktoré sa odráža v analogickom
spôsobe vytvárania nových slov typickom pre delt. Uprednostňovanie prin-
cípu analógie pri vzniku okazionálnych pomenovaní má svoje dôvody
i v svojskosli umeleckého textu Castokrál jeho uplatnenie podmieňuje snuha
0 eufonickos�, resp rýmový efckl výra/íva. N<r/íinedhíiie¾nou je takisto
skutočnos�, že analogická slovotvorba sa môže využi� ako prostriedok jii/y-
kovcho stvárnenia obsahu plný humoru a komiky

V nasledujúcej časti príspevku sa pokúsime o roztriedenie a analýzu
vycxcerpovaných príležitostných slov pod¾a dvoch základných k r i t é r i í :
1. vz�ah k slovotvornej norme, 2 spôsob tvorenia. Budeme si takisto všíma�
príčiny navrsivovania expresívnej zložky novotvarov.

l Individuálne autorské slová spisovate¾ov sa zväčša od slovotvornej
normy odkláňajú, resp ju porušujú v niektorom 2. konštitutívnych /.nákov
slovotvorného typu (Buzássyová, 1979). U Daniela Heviera nachádzame
1 také príležitostne slová, ktoré sú doteraz nerealizovanými systémovými
možnos�ami jazyka a majú ambície prekračova� hranice periférie slovnej
zásoby. K takýmto potenciálnym slovám (c. d ) patria slová viaceiých slovo-
tvorných typov.

a) Zdrobneniny
Už v predchádzajúcej štúdii (Valeková, 1992) sme poukázali na vysokú

frekvenciu zdrobnenín súvisiacu s osobitos�ami detských textov Vznikajú,
kdeko¾vek si to umelecký zámer autora vyžaduje. Chcel som si da� na obed
jedno vajíčko. Vyk¾ulo sa z neho prekvapeníčko. - Čo to bolo? Nevidíš''


