
MLAC¼K, J.: Slovenská fra/eológia. 2 vyd. Bratislava, Slovenské pedagogické
nakladate¾stvo 1984. 159 s

Pramene

HEILL. J. G.: Tiifolium sanitatis medicum aneb o zdrawj zpráwa lekárska zepsa-
na od Izraelity gednoho hogiti nemocy se snažugicyho. D. Kuhín 1760. 161 s. Rkp.
v LAMS v Martine, ev. č. 1774. (111 )

(Herbár liptovský.) 17. stor. 335 s. Rkp v MTAK v Budapešti, sign. K 59. (HL)
(lekárske rady.) 18. slor. 110 s. Rkp v SNM v Martine, sign 223. (LR5)
Opuscula artis chymirae. 17. sror. 390 s. Rkp. v OSzK v Budapešti, sign. Duod

Sláv. 3. (OCh)
(Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, meteorologické, ekonomické.) 18.

stor. 315 s. Rkp. v SNM v Martine, sign. 491/592. (PR)
(Receptár gemerský.) 18. stor. 124 s. Rkp. v súkr. vlastníctve. (RG)
(Receptár nitriansky.) 17. - 18. stor. 86 s. Rkp. v SOBA v Nitre, fond Szilvay IV

(RN)
(Receptár osturniansky.) 18. stor. 27 s. Rkp. vo VM v Košiciach, hez sign (RO)
(Receptár prešovský.) 18. stor. 6-s. Rkp. v ŠVK v Prešove, siim. A 19339/45409

(RP)
(Receptár t u r č i a n s k y ) 17. stor. 226 s. Rkp v LAMS v Martine smi J 181P

(RT)
TONSORIS, J.: Sana consilia meu'ica ancb Zdravvá radda lekárska podávvagicy

/. kŕestianské lásky vžilečné lčkarslw| na vvčtssým djle domácy hodnowčrných d o k t o i u
lekárskych proti rozličným nemoccm lidského tela Skalica, J. A. Ss'karnyccl 1771 16
260, 24 s. /T'"t"

Slovenské /.o(>nymá Bodrík a Sáva

¾.ubor Králik

la/.ykovcdný ústav L Štúra SAV. Bratislava

0. Zoonomastika ako súčas� onomastiky skúmajúca mená zvierat je
jednou ri. najmladších onomastických disciplín (Riadčcnko, 1988, s 88) a na-
priek rastúcemu z á u j m u o zoonymickú problematiku nemožno túto oblas�
ešic stále poklada� za dostatočne preskúmanú (pórov Nepokupnyj a k ô l ,
1986, s. 190; Kovačev, 1987, s. 184) V príspevku sa chceme pokúsi� o objas-
nenie dvoch slovenských zooným, ktoré pokladáme za zaujímavé z h¾adiska
ich pôvodu.

l Ako prvé sa pokúsime analyzova� meno psa Bodrík Toto zoonymum
sa^na pozadí jazykového vedomia používate¾a súčasnej spisovnej slovenčiny
môže asociova� s adjektívom hod t ý „veselý, bysirý, čulý, živý" (Slovník slo-
venského jazyka. I, s. 111). Takýto výklad (t. j. Bodrík „bodrý pes") je v súla-
de s predstavou psa ako priate¾a človeka a strážcu, jazykové fakty však
svedčia o tom, že je to len ¾udová etymológia. Adjektívum bodiý etymologic-
ky súvisí so slovami hudi� a bdie�, v rekonštruovanej podobe *h%dr% sa
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pokladá za súčas� praslovanskej slovnej zásoby (Trubačov, 1976, s. 112-
-113). ale reflexy praslov *b%dr% sa vyskytujú iba v južných a východných
slovanských jazykoch, zo západoslovanských jazykov nie sú známe. Adjektí-
vum bodiý nie je známe ani zo starej slovenčiny, am zo slovenských nárečí,
do slovenčiny bolo prevzaté až v Štúrovskom období z ruštiny ako knižné
slovo (Machek, 1957, s. 36) Meno psa Bodrík však zaznamenal už P. Dob-
šinský (III, s. 351-360) v rozprávke Staiý Bodrík a vlk - je preto ve¾mi
nepravdepodobné, aby sa za taký krátky čas z knižného prevzatia hodiý
utvoril derivát Bodrík a aby stihol tak rýchlo preniknú� do ¾udových rozprá-
vok, pri ktorých treba predpoklada� určitý jazykový konzervativizmus. Adjek-
tívum bodiý a meno psa Bodrík spolu nesúvisia.

Zo slovenských nárečí je známe meno vola Bodor (Kálal, 1923, s. 32;
Orlovský, 1982, s. 33). Ide o prevzatie z maïarčiny, kde slovo bodor zname-
ná „kučera" a zoonymum Bodor sa používa ako meno kravy (pórov, napr
Knausz, 1981, s 28) Maïarské substantívum bodoi „kučera" sa stalo výcho-
diskom pre vznik vz�ahového adjektíva bodrí, ktoré sa začalo využíva� aj ako
meno psa. menom Bodrí sa pôvodne označoval pes s kučeravou srs�ou
(A magyar nyelv tôrténeti-ctimológiai szólára, I, s. 319) Toto meno psa bolo
prev/até a j do slovenčiny, v rámci interného slovenského jazykového vývoja
boli z neho sú fixáciou odvodené mená Bodrík, Bodnno, analogickým vyrov-
naním s maskulínami zakončenými na -o vzniklo meno Bodio (všetky štyri
mená uvádza Palkovič, 1969, s. 175). Napriek formálnej súvislosti s adjektí-
vom bodiý ide teda o zoonymá maïarskej proveniencie. Ako vidno z uvede-
ného výkladu, zoonymia môže prinies� aj nový materiál pre oblas� výskumu
jazykových kontaktov.

2. Za ve¾mi zaujímavé pokladáme taktiež zoonymum Sáva, známe z Ge-
mera ako meno psa (Orlovský, 1981, s. 294); k nemu možno priradi� aj
deminuiívnu formu Sávka, ktorá bola zaznamenaná na Orave ako meno
koňa (Palkovič, 1969, s. 173). Ako tieto zoonymá interpretova�9

Zo slovenčiny nie je známa apelatívna lexčnKt *sáva, k lorú by sme mohli
poklada� za východisko pre vznik uvedených mien. Takáto lexéma (vo forme
sava) je známa zo západných chorvátskych nárečí Istrijského polostrova, kde
má významy 1. prudký, búrlivý vodný tok; 2. väčší vodný tok. Forma sava
pravdepodobne vznikla zo staršieho *siixava, resp *svcava (súvisí s praslov.
*stix%, *s'Knqri), a to až vokalickou redukciou v rámci samostatného slovin-
ského'fonetického vývoja (Alerič, 1982- 1983), preto v tomto prípade nemô-
žeme uvažova� o prípadnej slovensko-južnoslovanskej izoglose z oblasti
apelatívnej lexiky. Pri absencii príslušného apelatíva musíme teda h¾ada�
súvislosti zoonymá Sáva v oblasti propriálnej lexiky. Teoreticky by bolo
možné spája� toto zoonymum s mužským osobným menom Sáva (gréckej
proveniencie; Skok, III, s 208), ktoré je známe z južnoslovanskej oblasti
v neprospech tohto predpokladu svedčí skutočnos�, že uvedené mužské
meno nie je známe zo slovenskej antroponymie Meno psa Sáva sme však
našli aj v texte ¾udovej piesne, zapísanej roku 1949 v gemerskej Kokave nad
Rimavicou
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