
A íwce gyeplő^ és (terc lőcŝ  szó változatai a szlovák 
nyelvjárásokban 

Az egyes szlovák nyelvjárások rendkívül erősen eltérnek egymástól, 
főleg hangtani és alaktani szempontból. N e m kevésbé fontos és érdekes a 
szlovák nyelvjárásokban mutatkozó szókinosbeli és mondattani eltérések 
kutatása is; erről azonban eddig még nem szereztünk részletesebb ismereteket. 

Cikkünkben a szlovák nyelvjárások gazdag változatosságára szeretnénk 
rámutatni,;mégpedigaz egész Szlovákia területén ismert, de más-más változa
tokban használt: Zwzce (opraty) és Zieoc szavakon. A Zi&ce szó a szókinosbeli 
változatosságra, a Zfeoc pedig a hangtani variánsok gazdagságára szolgálhat 
példának. A z egyes hangalakok elemzésében igyekszünk majd néhányszor 
a nyelvi sajátságokat is magyarázni. 

A munkánkban felhasznált anyagot a Szlovák nyelvatlasz számára készí
tett kérdőívekből jegyzeteltük ki.i Ezt pedig a Komensky Egyetem Bölcsé
szettudományi Karának hallgatói és a bratislavai (pozsonyi) Szlovák Tudomá
nyos Akadémia Szlovák Nyelvtudományi Intézetének munkatársai gyűjtöt
ték össze. A nyelvjárási feljegyzéseket kérdőíves módszerrel szereztük be az 
1947—51. években. A szlovák—ukrán és szlovák—magyar határvidékeket 
kivéve az összes szlovák községben kitöltötték a kérdőívet, úgyhogy az össze
gyűjtött anyagot részletesnek és kimerítőnek kell tartanunk. Néhány idevágó 
részletkérdés alaposabb tanulmányozása egyben előkészület a Szlovák nyelv
atlasz végleges kidolgozásához. 

A gyeplő' megnevezésére használt szavak 
a szlovák nyelvjárásokban 

A szlovák irodalmi Zmce és opmZy (cseh opmZá, lengyel Ze;ee, felső-luzsicai 
Wez%/, alsó-luzsicai pdáyace, szlovén tx%;e#, orosz /zoWb.%, ukrán po?xxK 
fehérorosz Ze;cy, szerb—horvát &a/#a*, macedón remembe, bolgár pozW?'^ magyar 
gfyepZJ, ̂ yeyZJa^r, Aa;(dagdr, német J&wyeZ, 2)e%(ae»Z, i)e2(neme%, j&e%&ae»Z, 2}e%Jk-
r»eme%^ szavaknak a követkeso változatok felelnek meg a szlovák nyelvjárá
sokban: fwice, Zwtce, %w%ge, face, Z&e, ̂ íce, Mce, #ece, Z;ece, Ze;ee, foce, Zace, &%*, 
fece, Feci, Tece, f»ce, Zöce, Kei, Zyce, fpce ; oprofi, oprd(2, oprof*, opro^e, oprefz, 
opre% ; o&oge, o6oj», o&ge, o6g*e, o&oce, o&oeÁ;e / ooc/rz, #oc&», voc^z / s elvétve 
JMre, ̂ n , AveWíe. 

^ A kérdőívet dr. E. PAtruNY és dr. J. ̂ TOLC egyetemi tanárok állították össze. 
Kiadta a Szlovák Tudományos és Művészeti Akadémia 1947-ben. 

2 Vö. Ewestionariusz ogólnoslowianki do badan slownietwa gwarowego (Projekt 
Nr 2). Varsó 1959. Litografált kiadás. 

B E. PALEOVic, Názvoslovie castí voza I, Slovenské odborné názvoslovie V., c. 
9, 1957, 84. 
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A szlovák irodalmi nyelvben és a szlovák nyelvjárásokban — úgy, mint 
más nyelvekben is — a Zwce, opmf* szót két hosszú szíj (ma már csak ritkán 
két hosszú kötél) megnevezésere használják, amit a kocsis tart kezében a ló
fogat vezetésekor. 

Az idézett nyelvjárási anyagból láthatjuk, hogy Szlovákia területén a 
gyeplő megnevezésére négy fő, hangtani szempontból igen változatos csopor
tot különböztetünk meg: 

1. opm# — az egész Nyugat-Szlovákia területén és részben a közép-
szlovák nyelvjárásokban; 

2. #ace — a közép-szlovák nyelvjárási terület nagyobbik részén és csak
nem az egész Kelet-Szlovákiában; 

3. oboge — a közép-szlovák nyelvjárások délebbre fekvő részein; 
4. wcÁ% — a közép és felső Orava (Árva) falvaiban és a #pz'g (Szepesség) 

néhány községében. 

1. Opraf* 
A főleg többes számban használt opW? alak ismert az egész Nyugat-

Szlovákia területén: Záhorie-n (Szlovákia északnyugati része), a Nitra (Nyitra), 
Nitrica és Zitava (Zsitva) folyók mentén, nagyjában az egykori Nyitra, Pozsony 
és Trencsén vármegyék községeiben. Közép-Szlovákia területén az opmfi-
szót az egész Turiecban (Túróc), Prievidza (Privigye), Kremnica (Körmöc
bánya), Zlaté Moravce (Aranyosmarót), Vráble (Verebély), Nova Bana (Új
bánya), Le vice (Léva) és Krupina (Korpona) környékén használják. 

Legelterjedtebb az opmZt alak. A szó többi változata ritka. Helyenként 
— Zlaté Moravce (Aranyosmarót), Nova Bana (Újbánya) és Le vice (Léva) 
környékéről — találunk opm/^ feljegyzést is; ezt főleg olyan községekből, 
ahol a fy, # szótagokat lágyan ejtjük, pl.: f% f < W , mo^Xxz ( < m o ( y ^ , 
dofd&af m ("<C (fô Axif ga^), f%zde% (<C(y%WJ. Novohradból (Nógrád) szórvá
nyosan van adatunk o p m ^ alakra is, és néhány Kysucké Nővé Mesto (Kis-
ucaújhely) környéki faluból opyg^ alakra.* 

A szlovák nyelvjárások jelentős területén elterjedt opraf* alak összefügg 
a cseh opW2, opro^ (ócseh oprofa^, orosz dórof és ukrán obmf alakokkal. VÁCLAV 
MACHEK professzor feltevése szerint a cseh opmf az egyházi szláv o6rb(%(2 
'felkantározni' ige származékai A feltételezett *o6 rbf-b alak töve V. MACHEE 
szerint összefügg a ró̂ b (= cseh ?fy, szlovák pfyŷ ) szóval. Felteszi továbbá, 
hogy az opWszó az oroszból hatolt át még a régi időbeni N e m említi azonban, 
mikor történt meg ez, sem azt, milyen körülmények között. A. G. PBEOBBA-
ZSENSZKU Az orosz nyelv etimológiai szótára (Etimologicseszkij szlovarj 

^ Az opraC* változatra a következő községekből van adatunk: Hostie, Obyce, 
Machulince, Opatovce nad Éitavou, Ghyzerovce, Prilepy, Volkovce, Caradice, Nemce, 
Kozárovce (Zlaté Moravcei járás), Bybník, Tlmace, Eozmálovce (Levicei járás), Psiary 
(Nova Baüai járás). Ezekben a községekben az irodalmi fy, mofyAx*, cWy&of ao, ^Me?í 
helyett ft, moi%&o, áo^ita^ ga, fízdew hangalakok vannak. 

^ Ez a hangalak ismert pl. a Brnsnik községben (Modry Kameni járás), ahol 
mo(yA:a, (y helyett mo(e&a, (e változatot használnak, s így opra%/ helyett cgwofe alakot. 

^ Az oprety alakot Neslusa, Oohodnica, Dunajov községekben jegyezték föl, és 
Jastrabie községben az oj9/-é(* változatot is. 

? V. MACHEK, Etymologicky slovnik jazyka öeského a slovenského, Prága, 1957, 
340. 

* Vö. V. MACHER, i. m. 340. 
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russzkovo jazika) szerint az orosz ó 5 W a za-o5-mW igéből származik.^ J. HoLUB 
és F. KoPEGNY ,,A cseh nyelv etimológiai szótára" (Etymologicky slovník 
jazyka ceského) c. munkájukban felteszik, hogy az opr&f* szó alapja azonos 
az ócseh pm(%Y», szerb-horvát pro(%(» 'vezetni', prcW/a 'kíséret', pra%^7ac 
'vezető, kísérő' szavak tövével.^" A pra(^2 'vezetni' szó valószínűleg a litván 
pmfm, p m f W i (exercere) igével függ össze.^ Úgy látszik, hogy HoLHB és 
KorEÖNY szótárában találjuk a legvalószínűbb, legelfogadhatóbb magyaráza
tot (habár a többi feltevés sincs kizárva), mégpedig azért, mert a p W # 2 ige 
jelentése áll legközelebb olyan szavak jelentéséhez, amelyekből a gyeplő' 
többi elnevezései származnak) vö. német .WfgefZ <C Ze#e%, orosz goaaa, 
lengyel wxx&ze, «Wziki, szlovák o&o#e, o6ge a 'vezetni' igéből. 

2. Zmce 
A szlovák nyelvjárásokban a Zmce alak van legjobban elterjedve. Hasz

nálják Közép-Szlovákia nagyobb részén és egész Kelet-Szlovákiában. A közép
szlovák nyelvjárási területen Alsó-Oraván (Árya),Liptovban (Liptó), Banská 
Bystrica (Besztercebánya), Zvolen (Zólyom), Ziar nad Hronom (Garamszent
kereszt), Banská Stiavnica (Selmecbánya) és Brezno (Breznó) környékén van 
elterjedve. 

Közép-Szlovákia területén leghasználtabb a #&ce ^mce^ alak. Alsó-
Orava (Árva) községeiben, ahol az irodalmi m kettőshangzót következetesen 
a-nek ejtik (pl. páfgA;, pa?Má(&a, Ár%6á a pwzZot, p a m W ^ a , ̂ rzcm helyett) van 
adatunk Meg és Mce alakra is. Közép-Szlovákiában szórványosan találunk 
Z#ce és Mce (<C Zrncê ) alakokat is, mégpedig olyan községekben, ahol nincs 
hosszú magánhangzó. 

Kelet-Szlovákiában a legnagyobb területen ZYce alakot találunk. A másik 
legelterjedtebb kelet-szlovákiai alak a Z'ecW kicsinyítő képzős alak. Ismert 
Kosice (Kassa) környékén és az egykori Abaúj megyében. A kicsinyítő képzős 
#cA% alak Bardejov (Bártfa) járás községeiben összefüggő nyelvjárási területen 
is el van terjedve. Néhány Presovtól (Eperjes) keletre eső községben #ec&i 
alakot jegyeztek föl. Helyenként Poprád (Poprád), Spisská Nova Ves (Igló) 
környékén és az oravai (árvái) és spisi (szepességi) gorál nyelvjárásokban a 
&ece alak használatos. A többi alak — Zyce, Zeyce, Zbce, Zbct* — ritkán fordul elő. 

A Zmce szó és többi alakváltozatai etimológiailag a német i)e#ae%Z szóval 
függnek össze. Szintén a német i)e#ae%Z szóból származnak a fehérorsz Ze;cy 
és a lengyel Zefce, Ze;czyA;y, Ztc&y alakok.^ 

Hangtani szempontból a Zmce szónak aránylag gazdag alakváltozatai 
vannak. Ez a hangtani változatosság a Z&tce szó idegen eredetével függ össze, 
és azzal, hogy ez a szó csak később alkalmazkodott a szlovák nyelvjárások 
hangtani rendszeréhez. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a szlovák nyelvjárások 
legnagyobb hangtani eltéréseit éppen az idegen eredetű szavakban látjuk. 

9 Lásd: A. Q. PaEOBBAZBENSZKij, Etimologicseskij slovarj russzkovo jazika, 
Moszkva 1958, 631. 

i" J. HoLUB — F . KoPEŐarY, Etymologicky slovník jazyka ceského, Prága, 1952, 256. 
ii F. MiELOSiOH, Etymologisches Wörterbüchder slavischenSprachen, Bécs, 1886, 

261. 
is J. SYMONi—SutEOWSKA, Slownictwo Warmii i Mazur. Transport i komunikaeja, 

Wroclaw, 1958, 70. 
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A Zwzce alak azonban egy egész összefüggő nyelvjárási területen használatos; 
ezt a területet pontosan elhatárolhatjuk. Összefüggő nyelvjárási egységeket 
alkotnak pl. a &%%#, face, Zw%, fec&* és ficH alakváltozatok is. 

3. OboíZze 
Az 06032 alak néhány változatban ismert a közép-szlovák nyelvjárási 

területek déli részein, mégpedig Modry Kamentól (Kékkő) nyugatra egész 
Roznaváig (Rozsnyó) az egykori Nógrád és Gömör vármegyében. Legelterjed
tebb az 06032 és 06036 alak (a falvak többségében), kevésbé az 0632 változat.^ 

Modrf K a m e n (Kékkő) és Luöenec (Losono) környékén használják a 
kicsinyítő képzővel ellátott o6oc&a alakot, többes számban 060C&2, hasonlóan 
mint m&e, W W & 2 rw&y, W«jíÁ^ helyett. 

Szórványosan ismert az o6o;?e, 0632 alak a kelet-szlovákiai nyelvjárások
ban is, néhány Poprád (Poprád) és Levoéa (Lőcse) környéki községben.** 

Az ooogg alak és a szó többi változatának eredete a txxf^ 'vezetni' igében 
rejlik. A szó etimológiai magyarázatánál feltesszük, hogy ez a ooa# ige -;a 
képzős származéka, ugyanúgy, mint a cAóWza a cAoá# igéé. A szó eredeti alakja 
ez volt: o6-voa'-;a. Az 0003a alak az eredeti 060- csoport v-jének kiesésével 
keletkezett úgy, mint pl. az ooora « 06-oora,), o6/f2f ̂ < oo-i^-ZbJ, oWot 
(<C o6-WA;b^, oWá?í ^ < o6-ẑ f-̂ ) stb. szavakban. 

Az 0003a valószínűleg régi, szláv eredetű szó. Külön meg kell jegyezni, 
hogy az 06032 alak azokon a kompakt nyelvjárási területeken ismert, ahol több 
más régies alak, nyelvi különlegesség is megőrződött. Közismert, hogy a közép
szlovák nyelvjárási terület déli részén mindmáig a legkövetkezetesebben meg
őrződött a jer-hangokból fejlődő váltóhangok régibb fejlődési szakasza. Fel
tehetjük tehát, hogy az 06032 szó olyan lexikális jelenség, amely igazolja szó
kincs területén a déli közép-szlovák nyelvjárások ősrégi voltát. 

4. FocA% 
A ooc&% alak csupán egy kis, de összefüggő nyelvterületen ismeretes: 

a közép és felső Orava (Árva) községeiben. A Nizná és Vy&ná Sunava (Poprádi 
járás) községekből van adatunk %ocM, Vikartovce és Kraviany (Poprádi 
járás) községekből pedig voc&» alakokra. 

A oocM szó használatos a nyelvjárásokban egyes számban is fooc&a,), 
csakhogy így már más a jelentése. Az egyes számú ooc&a szóval azt a kötelet 
nevezik, amellyel megkötötték a jószágot, ha eladásra, piacra vagy legelni 
hajtották. 

A voc&* szó éppúgy, mint az 06032, a waVf 'vezetni' ige -&a képzős szár
mazéka. A txxfif igéből származó -a-képzős *tx%f;a > ooáza származékot a szlo
vák nyelvjárásokban nem jegyeztük fel. A ooc&a f <C txxf-;-&oJ szó etimológiai

ig Az o6ge változat a Bejdová, VyBná Slaná, Kobeliarovo, Vlachovo (Boínava 
járás) községekben van, oboĝ e változat a Nizná 8laná, Henkovce, VyBná, a Nizná Poloma, 
Betliar (Bozúava járás) és o6oce változat pedig Öeské Brezovo (Bimavská Sobota járás), 
Brezniöka (Luőeneci járás) községekben. 

i* A Dvorce, Janovce, Machalovce (Levoöa járás) községekből oboge alakot, és 
Hranovnica, Őtiavnik (Poprád járás), Hrabuáice (Spisská Nova Ves járás) községekből 
obge változatot jegyeztek föl. 
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0 %e 
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G ne"' 
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lag összefügg a lengyel tmíZze, ímcZz&t szóval, amely Lengyelország több terü
letén el van terjedve,^ és az ukrán mz&y, orosz go;%cwcu, szlovén co;Á;a és litván 
v&Z^ioa szavakkal.is 

Néhány nyugat-szlovákiai községben — T r n a v a (Nagyszombat), Piestany 
(Pöstyén) és Topol'cany (Tapolcsány) környékéről — van adatunk & W alak
változatra 'gyeplő' jelentésben. A &íre szó (a német scMrre% 'befogni' igéből)^^ 
jól ismert a szlovák és a szomszédos morva nyelvjárásokban, de az egész 
lószerszám megnevezésére használják. 'Liaoe' jelentésben még egy alakváltoza
tot jegyeztek fel helyenként Gemerben (Gömör): a dWr#e szót. Csakhogy 
Gemerben (Gömör) ez a szó úgy ismert és használatos, mint Nyugat-Szlovákiá
ban a # W , vagyis az egész lószerszámot jelenti, illetve annak azt a részét, 
amelyik a ló mellén van (szügyellő) h á m helyett.^ D e lehetséges, hogy a & W 
és Averwe alakok szórványosan a gyeplő megnevezésére is szolgálnak; erre 
azonban nincs megbízható adatunk. 

A Me#c lőcs^ megnevezésére használt változatok 
a szlovák nyelvjárásokban 

A szlovák irodalmi Z»etx% (cseh M & % , lengyel Z^azma, ZWmia, ZWmcm&a, 
Zetocza, ukrán Zev&t, szerb—horvát Zew&%, Zd;ew%%, orosz niouiHH, magyar Z&3, 
német 2^&&e, 2}gWe, ffage%Ze»a(e, 2}eaae, 2)eícAae, ix)we, ̂ %gre7WiKze^^ szónak a 
szlovák nyelvjárásokban a következő alakváltozatai vannak: Z2e#c,ZW%í, fiewc, 
f$g/#, Z%W, Z^eW, ̂ *^, Z$ê , f W , Zie%c, k%c, Z'ew, Zeô , & W , Zev̂ , Z'ev̂ , ZewJÍ, Záf, Zád%, 
Ẑ c, fáf, Z^, Ze;̂ / Zo^, Zoc, Zo/̂ , Zo;c, Z'ow, Zo%w, Z%o%^, Zio%^, ZbW, ZoW; fow, Z'dc, Zd̂ , Z(WÍ, 
Z%í; Z%o^, Z^o^, Zvoc, Zvo^, Z%o/#, Zw/^, Zvo«^, ZvoM^, Zw)^c, Z%o%# ; ZW, Zi^, Z%;^, 
%%;#, Z%t^, Z%%c ; Ẑ eif&i, Z%e%&t, Z»e%6%, Zie/&%, ̂ 6/&i ; Zetxw, fef̂ ío, Zeifcin, yg%ca» 
Ze^&i, &/&%, Zew^a, Z W a , ZeWa ; Zd&%, fo/ca ; &i%&z, Za%&i, Zmx%%, Zát^a, Zavza, 
Zo%za, Zd%&i; ZW%%, Z^%a, f%fj%a, % W % a ; ZaW%a, Za^j%a, Zat;A%a ; Zm6&#&, 
ZewMo, Ze^%a. 

A Z%e%̂  szóval és változataival a szlovák nyelvjárásokban a kocsinak azt 
a részét nevezik, amely a tengelyre támaszkodva tartja a kocsiderekat. 

A Z*e%w szó változatai a szlovák nyelvjárásokban lexikailag nem térnek el 
egymástól, de annál gazdagabbak a hangtani variánsok. Itt feltesszük, hogy a 
szlovák nyelvjárásokban használt ZiWf alak és változatai német eredetűek, 
és hogy a német j&ewcAae, ófelnémet ZmAae ^Z^cAae^, karintiai Zi/gcAe és a stájer 
ZeiacAe szavakkal vannak összefüggésben.^^ 

Alaktani szempontból a Z*ew% főnév két fő alakját ismerjük: 1. mint hím
n e m ű főnevet (ragozási minta: mec) .' Ztetx!;, Zeoc, ZWí, Z%c stb., 2. mint nőnemű 
főnevet (ragozási minta: %Zica^ ;^ewa, Tetwo, ̂ w&t, & W & , Z%Ma stb. 

" J. SYMONI —SutEOWSKA, i. m., 77. 
iG V. MACSEK, i. m., 572. 
î  V. MACHER, i. m., 500. 
i* E. PALEOvrc, Názvoslovie postrojov II, Slovenské odborné názvoslovie V, 1957, 

153. 
is E. PALEOviő, Názvoalovie castí voza II, Slovenské odborné názvoslovie, V, 

1957, 313. 
*» V. MACHEK, i. m., 272; vö. J. HoLUB —F. EorECNV, i. m., 208. 
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A Zteoc alak mint hímnemű főnév Szlovákiában egységes és Összefüggő 
nyelvjárási területet alkot. Hímnemű alakját Oraván (Árván) (7*e%c, ZYe/&J, 
Turiecben (Túróé) ̂ e^c, Ziewc, f»(W^, Liptovban (Liptó) ̂ »e%c, Z*e^, fw%c, 
Z'woMC, W c , Z'wc, Ẑ o/cJ, Banská Bystrica (Besztercebánya) környékén (%%c, 
Ziê c, Z%ô , 2%oc, Z'ow, Z'̂ oĉ , Zvolen (Zólyom) környékén (7owc, Z%oc, Z'̂ oc, Z'ooc), 
Hontban (7b%c, f W , Z*e^, Novohradban (Nógrád) (ZWí, ToM^, % ZYe%fc, 
fg%#, fwi^), Gemerben (Gömör) Z%ê , fyáf, Zewc, Zm;̂ , Ẑ í, W , Zg;^ használják. 
Hímnemű alakja ismert Kelet-Szlovákiában is — Spisen (Szepesség) (Z%o/c, 
fowc, Zoc, Zo;^, Kosice (Kassa) környékén (Zb̂ , Zb;^) és csaknem az egész 
Mariában (Sáros) (7W, Z%ĉ  ZWf, Zbc^. 

Összefüggő nyelvjárási területen használatos a Zzezxf főnév nőnemben is. 
Alakilag az %Z%ca minta szerint ragozandó főnevekkel azonos a Záhorie-n 
(Szlovákia északnyugati része) (7W%a, %%6%a, W%a^, Trnava (Nagyszombat) 
(ZW%«, Za^zaj és Hlohovec (Galgóc) (Zawza, Zaií&, Zá%&^, az egykori Trencín 
(Trencsén) megye községeiben (legtöbbször Zew%%, kevésbé ZevAz, Ze/ca, f^/ca, 
Jawca, M/6t^, Nitra (Nyitra) járás községeiben (7aw&%, Záwa, ZeWa^, Tekovban 
(Bars) (7e%&, Zü^ca), Hontban (Zmm%, fa%6a, Zeíf6oJ és Prievidza (Privigye) 
környékén (fo%&ij. 

Kelet-Szlovákiában az W m z minta szerint ragozott főnevek alakjában 
használják az egykori Abaúj megyében fZWca, Zóm, Zoym, Zb&z, Ze%&%^, csaknem 
az egész Zemplénben (ToWa, ritkábban Ze%f&t̂  és az egykori Uzshorod (Ung) 
megyében (feif&t, kevésbé Zb&%,). 

A gorál nyelvjárásokban Oraván (Árva), Kysucán (Kiszuca) és Spisen 
(Szepesség) a Z/W%a alakot használják. 

Az idézett anyagból láthatjuk, hogy a Zöetx; szó hangtani változatokban 
rendkívül gazdag. Jelentős eltéréseket láthatunk főleg a tőszótag kiejtésében: 
Z%e, Z6e, Z% Ze, Zé, Zo, fo, Zó, Tó, Z'%o, Z'w, ZW, Tw stb. Megkell azonban jegyeznünk, 
hogy az egyes hangalakok nincsenek rendszertelenül összekeveredve, hanem 
kisebb vagy nagyobb nyelvjárási csoportokat alkotnak, s ezeket földrajzilag 
el lehet határolni. így például a Zaw&z változat kis területen használatos 
Trnava (Nagyszombat) és Hlohovec (Galgóc) között, a Ze%&% változat pedig 
aránylag terjedelmes területen el van terjedve Nyugat- "és Közép-Szlovákia 
déli részein. 

A Z»eo# szó gazdag változatosságának okát elég nehéz megmagyarázni. 
Azt azonban biztonsággal állíthatjuk, hogy több nyelvjárási változatot a 
német Ze%cAae szó hatásának minősíthetünk; ez a németben többféle alakban 
megtalálható (vö. ófelnémet ZmAae, Zí/cAae, karintiai ZtfacAe, stájer Ze*acAe stb.).^ 
A német nyelvjárásokból áthatolt a Z%eíw szó a szlovák nyelvjárásokba is. 
Az eredeti német alakok aztán idővel alkalmazkodtak a szlovák nyelvjárások 
hangtani rendszeréhez. Ez az alkalmazkodás aszerint történt, hogy melyik 
nyelvjárásba nyomultak át az egyes alakok. 

Az egyes nyelvjárási változatok keletkezésére az is hatott, hogy hogyan 
ejtették ki ugyanazt a szót a szomszéd nyelvekben. Pl. a záhorie-i ZWwz vál
tozat a morva Z«Ma szó folytatása, a gorál ZW&& változat pedig a lengyel 
7Wma-é. A W , Zbc, Zóc, Zo;^ alakok valószínűleg a magyar Z&a hatására jöttek 
létre, főleg ott, ahol a szlovák nyelvterület közvetlenül összefügg a magyar 
területtel. 

* 

» Vö. V. MACHEK, i. m. 272. 
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A 'gyeplő' és 'lőcs' megnevezésére vonatkozó adatok, amelyeket kérdőív 
segítségével gyűjtöttünk össze a Szlovák nyelvatlasz számára, a szlovák nyelv
járások alakváltozatokban igen gazdag voltára mutatnak. A Zw%# szókban 
inkább a szókincsbeli (lexikális) eltérések, a & W : szóban pedig a hangtani vál
tozatok vannak túlsúlyban. Jóllehet a szlovák nyelvjárások kölcsönös válto
zatossága jelentős, mégis az egyes változatok (hangtani és alaktani) össze
függő nyelvjárási egységeket alkotnak, s ezekben megállapítható a nyelvjárási 
jelenség magva vagy középpontja. Az egyes nyelvjárási csoportok több eset
ben azonosak az egykori vármegyék határaival. 

A gyeplő megnevezésére négy fő csoportot állapítottunk meg a szlovák 
nyelvjárásokban. Ezek az opmfy, Zwzce, oöoge és voc&d alakváltozatok. Az oprofy, 
oboge és #oc&» szavak hazai eredetűek, szláv tőből származnak, míg a Zmce szó 
és változatai összefüggnek a német _Le#ae»Z szóval. Idegen eredetű a Zöew szó 
is, ez etimológiailag a német j&ewcAae (7Wzse^ szóval függ össze. 

Bratislava — Pozsony 
A&TON HABOV8TIAK 

HasBaHHR cjiOB Koce *B03wa, nosoa* H Kerc B030Ba^ T>ira, jimuiH^' 
B cjiOBaqKHx AHajieKTax 

L̂ eJIM) 3T0M CTaTLH HBJIH6TCH HOKasaTb HB npMMepe AByX JieKCMKajIM3M0B 
«liace» M «lievc», 3HaK0MHx « ynoTpeŐJineMwx Bo Bcex cJiosai^KMx A»ajieK-
Tax, Ha őojiLiuyK) AH^epeHnHauHio cJiosai^KMX AMajieKTOB. 

HassaHMe «liace» %BJi%eTc% xopouiMM npMMepoM win JieKCMKajibHOH 
AM#epeHi%Mai^MM cjiosaiiKHX rosopos. J],JiH HaHMeHosaHHH noBo%a BCTpewa-
K)TCH B cjiOBai^KMX AMajieKTax 4 ocHOBHWX HasBaHMH: opraty, liace, obodze n 
vocky. TpM HasBaHMH nponcxoAHT M3 CJiOB cJiaBHHCKOH ocHOBLi, o^HO — liace 
M ero ̂ )OHeTnqecKMe BapnaHTH — «3 HeMeiworo HassaHMH Leitseil. 

HassaHMe «lievc» noxasbiBaeT őoraTyio ^oHeTMqecKym MSMeHqnBOCTb 
cjioBauKMX AHajieKTOB. CjiOBO lievc qyworo npoMCXOwwHH^. 

XoTH cJiosaiiKMe AMajieKThi 3Haq«TejibHO BsaMMHO A»WepeHUHpoBaHbi, 
H Ha npMMepe HccJieAOBaHHbix CJiOB %cHo, qro OHH cocTaBJiHioT cnjiouiHbie rpyn-
Hbl, B KOTOpLIX MOWHO SaMCTMTb L(eHTp AMaJieKTHOFO HBJI6HHH. 

A. XAEOBIUTBK 
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