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Mená koni v lexikografických prácach
zo začiatku storočia

Alexandra Rajčanová

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Bratislava

Zoonymii — ako časti onomastiky zaoberajúcej sa vlastnými menami
zvierat — sa v slovenskej jazykovede venoval dosiaľ minimálny priestor.
Koncom šesťdesiatych rokov publikovali štúdie venujúce sa zoonymám
domácich a hospodárskych zvierat v nárečovom prostredí K. Palkovič (1968,
1969) a J. R. Nižnanský (1969). Po dlhšej prestávke sa ďalšie štúdie z oblas-
ti zoonymie objavili až začiatkom deväťdesiatych rokov. Etymologicky
orientované práce predstavil Ľ. Králik (1993 a, b), menám kráv z 18. storo-
čia sa venoval M. Majtán (1994), ktorý vo svojom príspevku sformuloval aj
základné teoretické východiská zoonymie. Medzi posledné príspevky
s tematikou zoonymie patrí štúdia Š. Drahošovej (1994), ktorá spracovala
mená koni obsiahnuté vo fondoch Štátneho oblastného archívu v Nitre, štú-
dia J. R. Nižnanského (1994), ktorý nadväzuje na svoj prvý príspevok a vra-
cia sa k tematike konských zooným v nárečovom prostredí, a naša štúdia
(1994) venovaná metodike pomenúvania slovenských zubrov.

Príspevky, ktoré boli zamerané na konské zoonymá, vznikli prevažne na
základe materiálu získaného terénnym výskumom (Palkovič, Nižnanský);
nás zaujímalo, do akej miery zachytávajú mená koni slovníky. Lexikografic-
ké práce spracúvajú propriálnu lexiku vo všeobecnosti v rozličnej miere, so
zoonymami sme sa v slovníkoch stretli veľmi zriedkavo a v súčasných lexi-
kografických prácach, dá sa povedať, vôbec nie.

Za východiskové pre tento príspevok sme si zvolili dva slovníky, ktoré
vznikli na začiatku nášho storočia; sú nárečové a obsahujú aj propriálnu lexi-
ku. Ide o Dialektický slovník bošácky Ľudovíta V. Riznera, ktorý vznikaj
v rokoch 1896—1913. Zachytáva lexiku Bošáckej doliny (Bošáca je obec
v okrese Trenčín). Autor pripravil dve verzie tohto rukopisného diela. Prvá
je slovenská, druhú (prepracovanú, českú) verziu Rizner pripravoval na
vydanie pre Českú akadémiu vied. Oproti slovenskej verzii (726 strán) je
obsiahlejšia, má 949 strán (pórov. Hayeková, 1979, s. 153 — 154). Excerpova-
li sme druhý rukopis, ktorý je uložený v dialektologickom oddelení Jazyko-
vedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Druhou našou východiskovou lexiko-
grafickú prácou je Slovenský slovník z literatúry aj nárečí (slovensko-český
differenciálny) autorov Karia a Miroslava Kálalovcov. Slovník vyšiel po
prvýkrát v roku 1919, v roku 1923 vydali otec a syn Kálalovci v Banskej
Bystrici rozšírené vydanie, ktoré sme excerpovali. • .
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