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A magyar-szlovák kétnyelvű diákok szlovák szókincsének 
néhány sajátosságáról 

l. 
Előadásomban a Csehszlovákiai Magyarok Anyanyelvi Társaságának élő-

nyelvi szakcsoportjában folyó kétnyelvűségi kutatások kérdőíves anyagának 
egy részét dolgoztam föl, mégpedig a királyhelmeci gimnázium magyar és 
szlovák tannyelvű osztályaiba járó diákok szlovák nyelvű kérdőíveinek egyik 
feladatát, az ún. képmegnevező tesztet. A kérdőív szlovák változatában válto-
zatonként 24-24 kép szerepelt, ezeket kellett a diákoknak szlovák nyelven 
megnevezniük. 

Az egyes almintákat a következők alkották: 1. mintegy- kontrollcsoportként 
a szlovák tannyelvű osztályokba járó szlovák anyanyelvű diákok (ezek azon-
ban valójába szintén nagyrészt kisebb-nagyobb mértékben kétnyelvűek vol-
tak), tehát azok, akiknek mindkét szülőjük szlovák anyanyelvű (az SS csoport, 
amely mindössze 23 főből állt); 2. a vegyes házasságból származó, szlovák 
gimnáziumba járó diákok, akiknek egyik szülője szlovák, a másik magyar 
anyanyelvű (az SM csoport, 61 fő); 3. a szlovák gimnáziumba járó magyar 
anyanyelvű diákok, akiknek mindkét szülője magyar anyanyelvű (az MM cso-
port, 99 fő); 4. a magyar gimnáziumba járó magyar anyanyelvű diákok (az M 
csoport, 187 fő)1. 

A képek megnevezését a következő szempontokból vizsgáltam meg: a) a 
megnevezések pontossága; b) hangrendszerbeli interferencia; c) hangalakköl-
csönzés; d) a szóválasztásban, szóalkotásban megnyilvánuló interferencia; e) a 
jelentéstan síkján tapasztalható hungarizmusok; f) alaktani; g) mondattani in-
terferencia, h) nyelvjárásiasságok. Nincs szó természetesen a tárgyalt jelensé-
gek kimerítő leírásáról, inkább csak néhány jellemző példa kiragadásáról és 
bemutatásáról. 

2. 
A megnevezések pontosságának vizsgálata még nem fejeződött be, egye-

lőre csak a tévesztésekről és a válaszok hiányáról készültek el a kimutatások. 
Tévesztésnek tekintem azt a kategóriát is, amelyet LANSTYÁK ISTVÁN előadá-
sában "hasonló tárgy megnevezéseként"szerepel (1. ott) 

2. 1. 
A hasonló hangalak miatti tévesztésekre a szlovák anyanyelvűek csoportjá-

ban nincs példánk, a többi almintában viszont igen. E jelenség oka nyilván az, 
hogy a magyar anyanyelvű diákok, akik a szlovákot idegen nyelvként tanul-
ják, könnyen összekeverik a hasonló hangzású és sokszor azonos alapszóra 
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visszamenő szavakat. Pl. ha a hóvirágot akarják megnevezni, emlékeznek a 
szó motiváltságára, hogy ti. a sneh 'hó' szóból származik, de ezt egy másik 
képzővel látják el, amely a standard szlovák nyelvhasználatban történetesen 
egy mesebeli alak vagy egy, a Krkonose hegységben található hegy megneve-
zésére szolgál (ti. a Snehulienka, ili. Sneèka). 

A sneïienka 'hóvirág' helyett snehulienka-1, azaz "Hófehérkét" írt be a kér-
dőívbe egy diák az SM és 9 diák az M csoportból. Ez utóbbi csaknem a diá-
kok 15 százalékát jelenti (9 a 61-ből). További változatok: snezka, ill. sniezka 
(M 2/61), snehuliaka (M 1/61)2. 

Érdekes szótévesztés a Sálka 'csésze' helyett használt éajka, amely szinte 
népetimológiás változata a ia/tó-nak: éaj (ová) (sál) ka\ az M csoportban 3 
diák használta a 17 válaszolóból. (Egyébként a szlovákban cajka szó is léte-
zik, nem is egy, hanem kettő: 'sirály', ill. 'sajka'jelentésű. És persze a magyar-
ban is van csajka, amely ráadásul etimológiailag összefügg a szlovák sálká-
val is, noha a tévesztésnek e tényhez természetesen közvetlenül aligha van 
köze.) 

Mind hangalak-, mind jelentésbeli hasonlóság közrejátszott abban, hogy 8 
diák a klokan 'kenguru' helyett a skokan 'ugró (ember, de békafajta is) ' szót 
használta (SM 1/32, MM 1/47, M 6/32). 

További tévesztések: őajník 'teáskanna' helyett őaSník 'pincér' (M 1/8); 
nákladné auto "teherautó" helyett základné auto a.m. "alapautó" (M 1/68); 
lastoviőka 'fecske' helyett veveriéka 'mókus' (M 1/81); vetrovka 'dzseki' helyett 
vetrák 'szellőzőberendezés1 (M 1/86). 

2. 2. 
A hasonló szemantikai jegyek miatt tévesztés lényege, hogy az adatközlők 

egy olyan tárgy nevét használták, amely sok mindenben hasonlít a megneve-
zendő tárgyra. 

2. 2. 1. 
Az esetek egy részében a két tárgy közötti hasonlóság nagyobb mértékű -

ilyen tévesztéseket az egynyelvűek is elkövetnek. 
Nagyon jellemző és gyakori tévesztés a kastról 'lábas' helyetti hrniec 'fazék', 

amelyet a 65 választó közül 38 követett el, vagyis a diákoknak csaknem 60 %-
a (SS 4/9, SM 19/24, MM 11/24, M 4/8). Ez érthető, mivel a két edényfajtá-
nak nagyjából azonos a rendeltetése. Ilyenkor fölmerül a gyanú, nem nyelvi 
változásról van-e itt szó. 

Egy másik tárgy, amelynek gyakran tévesztették el a nevét, a heverő volt, 
melynek szlovák standard neve gauő. Ehelyett használták a postel' 'ágy' (SM 
1/32, M 5/38), a vál'anda 'heverő' (MM 2/44, M 1/38) és a kanapé (SM 1/38, 
MM 1/48) szavakat. A gaué maga jövevényszó, amelynek jelentése sok hasz-
náló számára nem világos. A szótár szerint ez támlával ellátott ülő-, ill. fek-
vőalkalmatosságot jelent, viszont a beszélők nem tudatosítják, hogy pl. a ka-
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napé-\al jelölt bútordarabnak nincs támlája3, a diván és a vál'cmda viszont 
egyszerű kárpitozott fekvőbútor stb. 

Ide vehető a fazul'a 'bab' és a hrach 'borsó' összecserélése is: mindkettő hü-
velyes növény, így könnyen összetéveszthető. Ezenkívül vannak magyar 
nyelvjárások, amelyekben a hrach szó magyar megfelelője, a borsó 'bab' jelen-
tésben él; ezért pl. a somorjai anyagban ez a tévesztés interferenciának is te-
kinthető. 

E csoportba sorolhatók még bizonyos virág- és állatnevek (sirótka 
'árvácska': fialka 'ibolya', tiger 'tigris': leopard 'párduc, leopárd' stb.). 

2. 2. 2. 
A esetek másik részében a tárgyak közötti hasonlóság kisebb mértékű. Az 

ilyen tévesztések a kétnyelvűekre jellemzők, és főként nem domináns nyel-
vükben fordulnak elő, esetünkben a szlovákban. Pl. éereSne 'cseresznye' he-
lyett hrusha (M 1/78), hroch 'víziló' helyett slon 'elefánt' (MM 1/40, M 1/25) 
és mroz 'rozmár' (SM 1/32). 

Ilyen a palacsintasütő megnevezésére 4 esetben beírt pekáő 'tepsi' (SM 
2/24, MM 2/28) szó is, amelynek ilyen értelmű használatában a közös sze-
mantikai jegy (mind a palacsintasütő, mind a tepsi sütésre használatos) mel-
lett szerepet játszhat az is, hogy a pekáő szónak éppúgy 'süt' alapjelentésű szó 
az alapszava (piect % mint a magyar palacsintasütő összetétel utótagjának. 

További példa arra az esetre, amikor a szótévesztést a közös szemantikai 
jegyeken túl az alapszó jelentése is motiválja, a mosogató megnevezésére a 
standardszlovák drez helyett használt umyvat' 'mos' alapjelentésű szavak. 
Ezek még a szlovák anyanyelvűeknél is előfordulnak (éppúgy, mint a magyar 
nyelvű anyagban a mosdó és hasonlók a magyar anyanyelvűeknél). 
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tévesztéses SS SM MM M 
változatok 
umyvadlo 1/10 7/30 8/33 19/25 

'mosdó' 
umyvadlá 
'mosdók' 

(10%) (23%) (24%) (76%) 

umváren 1/30 1/25 
'mosdó-he- (3.3%) (4%) 

lyiség* 
umvárka 1/10 2/30 6/33 1/25 

'mosdó-he-
lyiség' 

(10%) (6.6%) (18.2%) (4%) 

umyvacka 
'mosakodás' 

1/30 
(3.3%) 

Ami a megválaszolatlan kérdéseket illeti, érdekes megvizsgálni, melyek 
azok a képek, amelyekre a leggyakoribb volt a 'nullás' válasz. Az SS csoport-
ban a misa 'tál'vezet (4 nullás válasz), majd azt a kastról 'lábas' (3 nullás vá-
lasz), a hrniec 'fazék' (2), panvica (2) 'palacsintasütő', cajník 'teáskanna' (2), 
ieml'a 'zsömle' (2), a semafor 'jelzőlámpa' (2), a pokrievka 'fedő' (1), a 
sol'niőka 'sótartó' (1), a dzbán 'kancsó' (1), a drez 'mosogató' stb. követi. Fel-
tűnő a "konyhanyelvi szavak" nagy száma. 

A többi almintában is nagyrészt ugyanezek a "konyhanyelvi" szavak ma-
radtak megválaszolatlanul, csak éppen jóval nagyobb arányban. Helykímélés 
céljából csak az M csoport adatainak egy részét közöljük: panvica (83 nullás 
válasz!), pokrievka (78), kastról (77), hrniec (77), őajník (77), díbán (75), 
misa (74), drez (72), s csak ezután, ill. ezzel együtt jön az első "nem konyha-
nyelvi" szó, a hroch 'víziló' (72), utána viszont megint solniâka (70), sálka 
'csésze' (68) stb. 

Ami a nullás válaszok számát illeti, az SS csoportban 23 válaszoló 25 képet 
hagyott megválaszolatlanul, az SM csoportban a 61 válaszoló 72 képet, az 
MM csoportban a 99 válaszoló 309 képet, az M csoportban 148 válaszoló 
1747 képet. Az egy-egy diákra eső nullás válaszok száma tehát az egyes 
almintákban a következőképpen alakul: 

SS: 1. 01, SM: 1. 18, MM: 3. 12, M: 9. 49 
Tehát ebben a beszédhelyzetben a szlovák anyanyelvűek és a vegyes anya-

nyelvűek nagyjából azonosan teljesítettek; hozzájuk képest a szlovák iskolába 
járó magyar anyanyelvűek háromszor, a magyar iskolába járók pedig több 
mint kilencszer voltak rosszabbak. 
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Mivel összesen 367 diák vett részt a vizsgálatban, s ezeknek egyenként 24-
24 képet kellett névvel megjelölniük, a megnevezendő képek száma összesen 
8808. Ebből összesen 2153 volt a megválaszolatlan képek száma, azaz a ké-
peknek csaknem egynegyede. Az egyes almintákon belül a helyzet a követ-
kező: 

S S S M M M M 

összes 
válasz 

552 100% 1464 100% 2376 100% 4416 100% 

nullás 
válasz 

25 4.5% 72 4.9% 309 13.0% 1747 39.6% 

Tehát megállapíthatjuk, hogy a vegyes anyanyelvűek ilyen szempontból is 
nagyjából azonosan teljesítettek a szlovák anyanyelvűekkel, ezzel szemben a 
magyar anyanyelvű szlovák iskolások háromszor, a magyar iskolások pedig 
kilencszer voltak rosszabbak. 

3. 
Ami a hangtan síkján megmutatkozó kölcsönhatást illeti, itt elsősorban a 

(h) és a (ch) fonémáknak a magyar domináns kétnyelvűek által egy fonéma 
változataként való kezelését tudtuk a képek segítségével kimutatni. A magyar-
ban a [ch] nem önálló hangeszköz, hanem többnyire a (h) fonéma allofonja, 
amely főleg szóvégi helyzetben jelenik meg, pl. a [doch], [potroch], [sach], 
[allach] stb. szavakban. A két fonémának allofonként való kezelését, vagyis az 
ún. aluldifferenciálás (LEHISTE 1988: 4 -5 ; ROMAINE 1989: 52 ) jelenségét az is 
elősegíti, hogy a szlovák (h) fonémazöngésként valósul meg, szemben a ma-
gyar (h) -val, amely többnyire zöngétlen. A magyar zöngétlen [h] viszont -
főleg mássalhangzó előtti helyzetben - hangzásban közel esik a szlovák zön-
gétlen [ch]-hoz. 

A jelenségre egy példa még a szlovák anyanyelvűek köréből is van (vrhnák 
'fedél', a vrchnák, ill. a várt pokrievka helyett); ez esetleg még elírásnak is te-
kinthető. Nem lehet elírásról szó az MM és az M csoportnál. Az MM csoport-
ban a jelenségre 9 adatunk van: vrhnák (1) a vrchnák 'fedél' helyett a fedő 
megnevezéseként, chrach (3) a hrach 'borsó1 helyett, hroh (1) és chroch (4) 
hroch 'víziló' helyett. Az M csoportban a jelenséget 28 adat képviseli: chrnec 
(2) hrniec 'fazék' helyett a lábas és a bögre megnevezésére; chrach (3), hrah 
(9); kuhinská (2) és kuhinova (1) a kuchynská 'konyhai' helyett; hroh (6), 
chroch (3), chroh (2). 

A legtöbb hibát abban a két szóban találjuk, amelyben mind (h), mind (ch) 
fonéma előfordul. A hroch esetében az MM csoportban a válaszok 12. 5%-a, 
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az M csoportban pedig nem kevesebb, mint 44%-uk volt helytelen. A hroch 
esetében az arány 6. 25, ill. 16. 9%. 

Egy másik problematikus hang a magyarban ismeretlen (ô) kettőshangzó 
volt, amelyből helyettesítéssel könnyen lesz (o) a magyar domináns kétnyel-
vűeknél, pl. koS a standard kó$ 'kosár' helyett, sirotka a standard sirôtka 
'árvácska'helyett. 

Gondot okoz a magyar domináns kétnyelvűeknek a palatális (d1), (t'), (n), 
(1') használata is, noha ezek közül az első három megvan a magyar köznyelv-
ben is. A tévesztések egyik oka az lehet, hogy a szlovákban ezek gyakorta al-
ternálnak a palatális változatukkal (pl. nákladné auto, de: náklad'ák), s ennek 
szabályait a magyar domináns kétnyelvűek nem sajátítják el tökéletesen. Az 
(1') esetében azon kívül, hogy ez a fonéma nem része a mai magyar köznyelv 
hangrendszerének, az a tény is közrejátszhat, hogy az (1') -et a beszélt szlovák 
köznyelvben (és számos nyelvjárásban) is gyakran helyettesítik (1) -lel. 

4. 
Szavak hangalakjának megváltozása a domináns nyelv hatására nemcsak 

ilyen esetekben történik meg, hanem konkrét szavakhoz köthetően is, amikor 
a kölcsönhatást nem maga a hangrendszer, hanem az egymásra hasonlító 
konkrét szavak hangalakja okozza. Ilyenkor hangalakkölcsönzésről beszélhe-
tünk. 

A szlovák anyanyelvűeknél a jelenségre nincs példa; a többiek adatait a kö-
vetkező táblázat tartalmazza: 
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standard 
változat 

kétnyelvű 
változatok 

SM MM M 

citróny, 
e.sz.-ban 

citrón 
'citrom' 

citron 
citrom 
citrom 

1/29 
(3.4%) 

6/49 
(12.24%) 

36/75 
(48%) 

íeresne 
'cseresznye' 

őeresna 1/77 
(1.3%) 

zeml'a 
'zsemle' 

zemle 4/44 
(9%) 

bicykel 
'kerékpár, 

bicikii' 

bicykli 
bycikli 
bicikli 

1/51 
'2%) 

2/84 
(2.4%) 

trolejbusz 
'troli, 

trolibusz' 

trolibus 
troli 

3/70 
(4.3%) 

sveter 
'kardigán, 
szvetter' 

svetter 1/86 
(1.2%) 

éizmy, 
e.sz.-ban 

cizmy 
'csizma' 

cizmy 
cizma 
öizmy 

2/32 
(6.3%) 

3/48 
(6.3%) 

14/86 
(16.3%) 

kengura 
'kenguru' 

kenguru 2/32 
(6.3%) 

2/47 
(4.3%) 

11/32 
(34.4%) 

tiger 
'tigris' 

tigris 2/75 
(2.6%) 

Érdemes még megemlíteni egy érdekes ellenpéldát is: a magyar kukta szó 
szlovák standard megfelelője a kukta, tehát egy gyakorlatilag azonos hang-
alakú (legalábbis ugyanazokból a fonémákból álló) szó. Az egész anyagban 
nem kevesebb, mint 31 diák (a 86 olyan válaszoló közül, aki ezt a lexémát vá-
lasztotta, és nem pl tlakovy hrniec szerkezetet), tehát a diákoknak több mint 
36%-a "szlovákosabb", kuchta formát használta. A beszélők a szót nyilván a 
kuchtit' 'főz', kuchár 'szakács', kuchyha 'konyha' szavakkal vélték egy etimo-
lógiai családba tartozónak, s ennek megfelelően módosították hangalakját, 
méghozzá - bár eltérő arányban -mind a négy csoport diákjai, tehát a magyar 
iskolások egy része is ezt érezte"szlovákosabbnak". A kukta s a kuchta típusú 
adatok az egyes almintákon belül: SS 1: 6, SM 5: 5, MM 11: 15, M 38: 5, a 
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kuchta típusú adatok százalékos aránya pedig a következő: SS 85, 7%, SM 
50.0%, MM 57. 7%, M I I , 9%. 

A lexikai szinten megmutatkozó kölcsönhatás legnyilvánvalóbb formája a 
szókölcsönzés. Erre nem sok példa van az anyagban. Ilyen a rekame és a re-
kamié, amelyet a szlovák szótárak nem tartanak számon (MM 1/44, M 1/38). 

Hibrid kölcsönszóra példa a pupui'ava, amely a magyar puputeve mintá-
járajött létre a pupu elem átvételével és a teve elem lefordításával. 

A tükörfordításra való hajlam a legerőteljesebb a konyhaszekrény megne-
vezésében érvényesül: a magyar iskolásoknak csaknem háromnegyed része 
tükörszót használt! 

Ami a magyar víziló tükörfordítását illeti, a vodny kön alak a hatkötetes 
szlovák értelmező szótárban még megtalálható (nyilván a latin hippopotamus 
mintájára keletkezett, éppúgy, mint a magyar víziló, a ném. Flußpferd, az 
ang. river-horse stb ), azonban a beszélt nyelvben csak a hroch használatos. 

6. 
Az alaktan területéről érdemes foglalkozni a kicsinyítő képzős alakok 

használatával. * 
A magyar anyanyelvű diákoknál tapasztalt alaptendencia a kicsinyítő kép-

zős alakok gyérebb használata, mivel a magyar nyelvben az ilyen alakok jóval 
ritkábbak, mint a szlovákban. A kicsinyítő képző nemcsak olyankor marad el, 
amikor funkciója valóban csak a kicsinyítés, tehát a szónak nélküle is lénye-
gében ugyanaz a jelentése, hanem akkor is, amikor a kicsinyítő képzős akik 
lexikalizálódott, és a képző nélkül mást jelent. 

Tipikus példa erre a hrnèek 'bögre' (ill. a Sál ka 'csésze') helyett használt 
hrniec, hrnec, chrnec, hrnec (MM 5/39, M 18/33, ill. 3/17), amely így, kicsi-
nyítő képző nélkül 'fazék' jelentésű. Ilyen a sol'nicka 'sótartó' helyett használt 
sol'nik is (SM 1/26, M 1/15), amely így, kicsinyítő képző nélkül a vadállatok 
sóval való etetését szolgáló berendezést jelenti. 

A fenti alaptendenciával szemben előfordul, hogy a magyar anyanyelvű di-
ákok olyankor is kicsinyítő képzős alakot használnak, amikor a szlovákok 
vagy a vegyes anyanyelvűek nem. 

Ilyenek a következő példák: 
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SS, SM MM M 
taniere tanierky 1/86 
poháré poháriky 

pohárky 
2/74 
1/74 

éeresne éereániőky 1/77 
rukavjce rukaviéky 1/48 rukaviőky 1/82 

sveter svetrík 1/86 
cizmy cizmiöky 2/86 

púpava púpavienka 3/64 

A kicsinyítő képzős alakok megjelenésének többféle oka lehet. Előfordulhat 
pl., hogy a kicsinyítő képzős alakból könnyebb többes számot képezni, 
mint az alapalakból (pl. a pohár többes száma nehezebben "tálalható ki", 
mint a pohárik többes száma). Máskor a kicsinyítő képzős alakokat népdalok-
ból tanulhatták (pl. Ceresnicky, ceresnicky vagy az Anicka dusicka kezdetű 
népdalok, ez utóbbiban a cizmicky szó). De előfordulhat, hogy népmeséből 
vagy ilyen jellegű tankönyv szövegből ragadt rájuk a kicsinyítő képzős alak, s 
mivel a szlovák nyelvet aktívan keveset használják, nem tanulták meg mellé 
az alapalakot. Ezenkívül lehetséges, hogy a kicsinyítő képzős alakot egysze-
rűen "szlovákabb"-nak érezték, és ezért részesítették előnyben. 

Más a helyzet a hrások, ill. hrach szavak estében. Itt a kicsinyítő képzős 
alak lexikalizálódott, jelentésben elkülönült az alapalaktól. Míg ugyanis a 
hrach a borsó általános neve, addig a hrások a borsó fiatal, zsenge termése, 
tehát az, amit a magyarban a zöldborsó összetétel jelöl. Mivel a diákok mint 
fogyasztók inkább a zöldborsóval kerülnek kapcsolatba, a hráSok szó jobban 
rögzül bennünk (pl. ezt látják a mélyhűtött zöldborsó tasakjára, ill. zöldborsó-
konzerv címkéjére írva; a sárgaborsó fogyasztása jóval ritkább, mint nö-
vénnyel pedig főleg otthon, magyar közegben találkoznak vele). 

SS SM MM M 
hrások 2/12 5/29 4/48 36/71 

(16.6%) (17.2%) (8.3%) (50.7%) 
hrach 10/12 24/29 43/48 27/71 

(83.3%) (82.8%) (89.6%) (38%) 

(A két szó aránya azért nem ad minden esetben 100%-ot, mivel a borsó 
neveként más szavak is előfordultak, pl fazul'a 'bab'.) 
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7. 
Az anyagban előfordul néhány (szókincsbeli) nyelvjárásiasság is; mivel 

azonban az abaúji szlovák nyelvjárásokban sok magyar eredetű táj szó talál-
ható, bizonyos esetekben nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy itt egysze-
rűen tájnyelvi vagy magyar köz-, ill. tájnyelvi interferenciáról van-e szó. 

A "tiszta" nyelvjárásiasságot két szó képviseli: a bledula, amely 
föltehetőleg a hóvirág (standard sneíienka) nyelvjárási neve (1/31 SM, 4/48 
MM); valamint a bandurky, amely a krumpli (standard zemiaky) megnevezé-
sére szolgál (1/44 MM). Sajátos, hogy e nyelvjárásiasságot épp a magyar 
(vagy részben magyar) hátterű diákok válaszaiban fordulnak elő. 

Nyelvjárásiasságnak és/vagy hungarizmusnak tekinthetők a következők: 
lábaS, láboS, laboS, 'lábas' (3/8 M; a standard kastról helyett); palactintovka 
'palacsintasütő' (2/24 SM; a standard panvica helyett); findía 'bögre' (1/27 
SM, 1/39 MM; a standard hrnéek helyett)4. 

Jegyzetek 

1 A diákok anyanyelvévek kapcsolatos problémákra I. LANSTYÁK IST-
VÁN dolgozatát (e kötet, ??? o.). 

2 A törtszám nevezője az összes válaszoló számát adja meg, számlálója 
pedig azoknak a számát, akik az éppen tárgyalt alakváltozatot választot-
ták. Tehát az 1-62 M azt jelenti, hogy a magyar gimnáziumban a kér-
dőív A változatát kitöltő diákok közül erre a kérdésre 62-en válaszoltak, 
ezek közül pedig egy használta a snehuliaka alakot. 

3 A magyar kanapé viszont támlás fekvő-, ill. ülőbútorként van meghatá-
rozva, ezért a magyar nyelvű tesztekben ugyanennek a képnek a megne-
vezésére a kanapé szót pontos válasznak tekintettük. 

4 A findzsa magyar tájszóként is előfordult a magyar nyelvű tesztekben, 
szintén két esetben, egyszer a bögre, egyszer pedig a csésze neveként 
(mindkettő az MM csoportban; a tesztek névtelensége miatt közvetlenül 
nem állapítható meg, hogy a két válaszoló egyike nem azonos-e a szlo-
vák teszt MM válaszolójával). 
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