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Francia-orosz nyelvi kapcsolatok a XVIII. 
században 

Ama kitűnő kézikönyvek sorában, melyekkel a szovj'et nyelv
tudomány látja el az orosz nyelvészetet, egyike a legj'obbaknak 
OBNORBZKIJ és BARHUDAROV nyelvtörténeti szöveggyűjteménye,1) mely 
nagy érdeklődésre tarthat számot nemcsak szlavisták, hanem roma-
nisták részéről is. A szovjet szerzők által hozzáférhetővé tett szö
vegek értékes adalékokat tartalmaznak egy olyan problémához, 
amelyet eddig tudomásunk szerint legjobban FERDINÁND BRUNOT vázolt 
monumentális francia nyelvtörténetének VIII. kötetében.2) Amint e 
puszta utalásból is sejthető, s még inkább gyanítható OBNORSZKIJ 
és BARHUDAROV szövegeinek XVIII. századi voltából, nem kevesebb
ről van szó, mint annak a folyamatnak megfigyeléséről, melynek 
kapcsán az orosz nyelvbe nyugateurópai eredetű szavak és többek 
közt francia elemek kerültek. A probléma körvonalait BRUNOT is 
világosan látta, amikor az első francia jövevényszavak meghonoso
dását Nagy Péter párizsi tartózkodásával, a három évig szintén 
Párizsban időző Tredjakovszkij francia műveltségével, sőt francia
nyelvű eredeti verseivel, valamint Erzsébet és II. Katalin uralko
dásával hozta kapcsolatba. A XVIII. század folyamán a franciák 
és az előkelő oroszok közt oly sűrű érintkezés keletkezett, hogy 
ennek csakhamar nyelvi nyomai is mutatkoztak; BRUNOT szerint már 
1700 felé a régebbi német és francia kölcsönszavakat franciák kez
dik kiszorítani. Akadnak persze nemcsak kölcsönszavak, hanem 
gallicizmusok, tükörszavak és tükörkifejezések is, mint pl. MepTBan 
HaTypa a közismert nature morte 'csendélet* nyomán.3) BRUNOT kuta
tásaiban azonban itt sem állt meg: idézett mintegy 25 olyan jöve
vényszót, amely szerinte a modern orosz nyelvben már nem hasz
nálatos s ezekhez csatolt másokat, melyek szerinte napj'ainkban is 
élnek.*) Ezen a ponton azonban BRUNOT, bizonyára művének termé-

*) C. I I . OÓHopcKHH—C. T. EapxyaapOB; XpecroMaTna no HCTOPHH pyccKorO 
asHKa. HacTB BTopajj, BtinycK BTopoií. MocKBa, 1948. 

2) Histoire de la langue frangaise. Paris, 1934. VIII/1. 489 és 
különösen 524 kk. 

3) i. m . 526. 
, 4) I. m . 526—7. * ' 
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szete s talán részben nyelvi nehézségek miatt, nem ment túl; ezért 
látszik hasznosnak, hogy a kérdést, a fentebb jelzett szöveggyűjte
mény világánál, kissé tüzetesebben vegyük szemügyre. 

Mindenekelőtt némi aggodalmat kelt BRUNOT első sorozata, 
melyben alighanem vannak ném feltétlenül írancia, hanem esetleg 
latin elemek, mint pl. •— az ő átírása szerint — devotsiya (1741), 
áversia (1766) és distraMsií/a (1770), hiszen e szavakat devotio, 
aversio és distractíö talán még jobban magyarázza, mint dévotion, 
aversion és distraction. A latin -io ==- orosz -ia megfelelést OBNORezKuék 
hajlandók lengyel közvetítéssel magyarázni: mindenesetre tény, 
hogy a közvetlenül latinból átvett 4eaHHeaii;Ho -* delineatio (TATISCSEV, 
OBN. 92)x) szemben áll az olyan, lengyeles színezetű kölcsönsza-
vakkal, mint ^HCKpen;Ha (vö. discretio, lengyel dysJcrecia, OBN. 325), 
^ncno3Hn;HH (vö. dispositio, lengyel dyspozicja, i. h.), stb. Ezen átvé
teli mód nem is látszik egészen újnak; annyi tény, hogy 1736 körül 
a fiatalabb Kantemir már sűrűn él vele (vö. HMnpecujj, caTnc<i>aKii;HJí; 
ebben az esetben OBNORSZKIJ magyarázó szótára csak a latin impressio 
és satisfacio alakokra utal, esetleges lengyel közvetítés feltételezése 
nélkül: 327, 335). Vitára adhat alkalmat BRUNOT jegyzékében az 
ugyancsak Kantemir használta attentzione: «nnek végződése olasz
ból könnyebben magyarázható, mint franciából. Hajlunk azon fel
fogás felé is, hogy szintén Kantemirnél nem szükségszerűen a francia 
électorales átvétele elektorskiye (még mindig BRUNOT átírása szerint), 
hanem inkább a megfelelő latin tő származéka. Latin vagy francia 
egyaránt lehet abdikouet (1741) és approbovaf (1735) s ha tudjuk, 
hogy Kantemir 1733-ban kifejezetten latinos caKpn^HKOBaTB alakot 
használt (OBN. 133, vö. lengyel sakryfikowác, i. m. 334), akkor kissé 
megrendül hitünk explikirovaf francia eredetében, noha itt talán 
mégis valószínű hogy a német -ieren képzőt is tükröző s végered
ményben francia eredetű kölcsönszóval van dolgunk. Teljes bizo
nyossággal tehát BRUNOT első szójegyzékéből csak a következőket 
fogadhatjuk el francia kölcsön szavaknak: acougur (1759 *-<= a coup 
sűr), bonsane (•-* bon sens), éloge (1579), festeine (1742), 'jelousia 
(1676—1727, bár az első szótag magánhangzója az olasz gelosiám 
emlékeztet), pensif (1759). > 

Kritikai vizsgálódásunk még egy tanulsággal szolgált: kidom-

*) Hasonló még a Nagy Péter korabeli neologizmus-szótárban: 
aMÓHî Ho (49), a îopaî HO (i. hí), BaanTai^Ho (52), s tb . 
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borodott belőle az a tény, hogy BRUNOT adatai közül a legmegbíz
hatóbbak SZUMAROKOV egyik tanulmányából származnak (1759), mely
ben tiltakozott az idegen szavak elburjánzása ellen. Mint tehát 
alább magunk is igazoljuk, éppen a jövevényszókutatás szempontjá
ból igen hasznos a szövegeket, legalább is kutatásaink elején, nem 
összekeverni, hanem külön-külön megvizsgálni; nyelv- és társadalom
történeti jelentőségük így sokkal jobban kidomborodik. 

Mielőtt BRÜNOT első jegyzékét, az állítólag azóta kihalt francia 
kölcsönszavak felsorolását újabb példákkal szereznők meg, vessünk 
egy pillantást BRUNOT második jegyzékére. Ebben valamivel jobb 
példák szerepelnek, bár itt is fenyeget egyrészt francia és német 
kölcsönszavak összekeverésének veszélye (inkább német, mint francia 
bornbardirovaf. és* blokirotiaP!), illetve európai vándorszavaknak a 
francia elemek közé való sorolása (ilyennek látszik akt, contserte, 
curiosnyi, stb.). A második jegyzék biztosabb elemei: apartament 
(1739), attakouet (1770), avantioura (1676—1727), ahol a francia 
ü visszaadása is figyelemre méltó,1) déserteur (1759), descente (1770), 
s végül talán SUMAROKOV által annak idején hevesen birált, de mégis 
megmaradt guvernantka. 

A további kérdés már most az, milyen mozzanatokkal, illetve 
konkrét adatokkal gyarapítják OBNORSZKIJ szövegei BRÜNOT inkább 
kisérletszámba menő gyűjtését. 

Mindenekelőtt szövegeink alapján kissé meg kell szorítanunk 
BBRUNOT-nak azt az állítását, hogy a francia elemek behatolásának 
szálláscsinálói elsősorban régebbi német és olasz elemek voltak. 
A magunk részéről valószínűbbnek tartjuk, hogy a hagyományos 
szláv szókincset meg a XVIII. század első felében is jelentékeny 
számú görög, sőt egyenesen újgörög elem gazdagította s ezeket 
azután később nyugati kölcsönszavak váltották fel. OBNORszKuék 
antológiája szinte azt a benyomást kelti bennünk,' hogy az orosz' 
írott nyelvben is újgörög és francia kölcsönszavak többé-kevésbbó 
úgy rétegeződnek egymásra, mint a XVIII. századi és XIX. század 
eleji, Kárpátokon túli román nyelvben.2) Ennek a régebbi, görög 

í) Alakváltozata aBaHTypa (OBN. 322 szerint a lengyel awantura 
hatására) és oBairrypa (OBN. 330, másodlagos orosz a =- o változással az 
utána következő v miatt). y 

2) Ld. erről L. GÁLDI : Les mots cforigine néo-grecque en roumain a 
VEpoqut des Phanariotes (Budapest, 1939), továbbá Les premiers verbes 
d'origine frangaise dans la langue roumaine (Zeitschr. f. frz. Sprache u. Lit. 

• 1939, 176 kk.) és Graeco-Valachica (Etudes Slaves et Roumaines 1948). 
Nyelvtudományi Közlemények LII. 3 . 
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rétegnek illusztrálására — mely FRUNOT szintéziséből teljesen ki
maradt — elég utalnunk az olyan szavakra, mint az idősebb Kan-
temirnél (aki tudvalevőleg oroszországi tartózkodása előtt Moldva 
fejedelme és Nagy Péter szövetségese volt), helyesebben egyik 
latin nyelvű művének 1737 előtt készült orosz fordításában (OBN. 
19) xy^osKecTBo HHHTHKH (i. m. 22, tehát -= ÍCOMJTIX^ és nem poetica!)1), 
XOTS paayM'feTH MJCHKHIO (24, tehát {looatxKÍ és nem musica!)2), 
xapaKTHpM (21, tehát xaPaxr íJP és nem character!), ami persze nem 
zárja ki olyan szavak használatát, mint apTH*Hn;Ha^HHfi (25 -< arti-
ficialis) vagy ceHci. (21 -= sensus; OBN. kiadása szerint a. m. Ja be
széd értelme, pa3yM peqn' vö. még 62 : céHct 3pá3yM, nyBCTBo, 
MHC/LB1). Később aránylag számos ritkább görög szó bukkan fel Tred-
jakovszkijnál: OBNORSZKIJ szómutatója szerint ilyen pl . ' a<E>8ApoHi> 
'oTxossee MecTo, K^oaKa' (322 ** áipsőptúv) vagy KaTaxpH3Hci> (327 "*= 
xátá/pTjotc:). 

Legérdekesebbek természetesen azok a francia jövevénysza
vak, amelyekkel BRUNOT összeállítását új adatokként gyarapíthatjuk. 
E szempontból különösen jelentős egy valószínűleg Nagy Péter 
rendeletére szerkesztett neologizmus-szótár, melynek kézirata a 
Szovjet Tudományos Akadémia könyvtárában maradt meg s mely 
különösen becses emléke a XVIII. század eleji nyelvújító törekvé
seknek. A szótár első betűihez maga Nagy Péter írt glosszákat: 
a szótáríró által feljegyzett â MHpâ LCTBo alakot például az OBNORBZKIJ 
közölte hasonmás szerint a később is használatos a^MapajiLTei-
cTBora javította. Ezen szótár anyagából francia eredetűnek kell 
minősítenünk a következő szavakat: 

aBaHráp^na (49). Kétségtelen, hogy a szó végződése első
sorban az olasz avanguardiáva, vall, azonban a puszta g (s nem 
gu) inkább francia eredetre mutat (vö. aBaHráp^ ~= avant-garde 
USÁKOV I, 6)3). — ABaHTásK-t (49) USÁKOV I, 7 elavultnak jelzi, 
de habozás nélkül a francia avantage átvételének tekinti. Itt. említ
jük meg, hogy Tatiscsev egyik itt közölt szövegében (levél Tredja-
kovszkijhoz 1736-ból) előfordul az aBaHTásKHHií (vö. avantageux) 
származék is, mégpedig a franciával megegyező értelemben: BBime 

*) Vö. a románban piitis -*; noir\xr\q (Mots d'orig. néo-gr. 227) és 
az orosz IIHHT alakkal. 

2) Már antológiánk későbbi szövegeiben is MysHKa alakot találunk. 
A régi románban (1712 előtt) musichie -= \iovavar] (Mots d'orig. néo-gr. 212). 

3) Ta t í scev szer in t „aBaHrápflua ere *paHnycKoe nepfe/\OBofí no îK-B* ( O B N . 9 2 ) . 
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KOHeirt novui Bt aBaHTaacHOMT. M-hcTe 'feljebb a mező vége előnyös 
(v. megfelelő) helyen' (90). Erre a példára azért utalunk nyoma
tékosan, mert később az USÍKOV által elavult, de közbeszédben" szó
nak jelzett aBanrásKHHÖ a francia értelemtől kissé eltérő árnyalatot 
nyert: USÁKOV egyik Nyekrászovból vett idézete szerint a. m. 'elő
nyös külsejű' (icasKeTca, a o^eHt aBaHTaaeeH xopomo ô ;eT H Hano-
MasKeH. I, 7). — Anpomn (49), az ismeretlen szótáríró értelmezése 
szerint 'pBH; KOTopHMH KI> ropo,4y npiicTynáioTt', vagyis 'rések, me
lyen át a város felé támadnak'. Nagy Péter glosszája e szóhoz a 
következő volt: 'npiiő-oisKaioTija 4.1a B3aTiia', vagyis 'a város bevé
teléhez közelednek5. Kétségtelenül a francia approche szó átvételé
vel van dolgunk, mégpedig a les approches de la ville 'abords, 
accés' hatásával (vö. nacáact 59 -= passage). Később ugyanezen szó 
nyomdaipari műszóként került át, egyesszámban: anpom 'szó- vagy 
betűköz' (USÁKOV I, 51). — Apueprap^aa (50). Mint avant-garde, 
úgy arriére-garde is a franciából- került az oroszba, bár a német 
katonai nyelv közvetítő szerepét elvben nem szabad kizárnunk. 
Később még franciásabb alakok szerepelnek: apneprap^, sőt a fél-
hangzos i-t jobban visszaadó apteprap^ ,(USÁKOV I, 55, 63). — 
Apaién (50) a későbbi XVIII. századi nyelven apMHa (s ebből a 
régi románban armie: Dict;. Acad. Eom. I, 262), azonban ez a régebbi 
alak szépen tükrözi armée véghangzóját. USÁKOV I, 57 szintén fran
ciából származtatja, bár persze figyelembe kell vennünk az esetle
ges német közvetítést (Armee). Ugyancsak a latin arma érdekes 
származéka szótárunkban apMopna (50) 'opyaceHne, fegyverzet', 
amely bizonyos jelentéstani nehézségek ellenére (armoirie[s\) átvé
telére mutat (a francia szó ugyanis elsősorban ?címert' jelent!), 
hacsak nem írás- vagy nyomdahiba révén torzult *apMepna (̂ = olasz. 
aryieria 'collezioné d'armi') apMopaa-vá. - , 

Megvan szótárunkban egy híres, történelmi értékű szó i s : 
acaMÖ îéa, a francia assemblée átvétele 'vidám esti mulatság' érte
lemben. Nagy Péter sajátkezű értelmezése szerint: BOAHOH npnxo4i. 
BcaKoaiy B ^eá ^OM B Ha3Hag:eHHoe Bpeaia RAH. Bece îBa KpoMÍi 
yaeeHa.1) 

Számos latin szó után (mint ay^néHijHa, ay^HTop, a<í»í>éKn;Ha) 
ál-latin szónak, a francia alliance (esetleg az olasz alleanza átvé-

*) Ezzel gondosan egybevág USÁKOV következő megjegyzése; „üpH 
I leTpe I — pofl TaHHOBa^iBHoro B e i e p a B BHineM neTepóyprCKOM oőmecTBe n o 
3ana/\HoeBposeiícKOMT oöpaany" (I, 6 4 ) . 

3* 

L 
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telének kell tartanunk a sajnos értelmezés nélkül hagyott a^éHirna: 
alakot (50). Közismert katonai műszók a mindmáig élő aTá«a, 
aTaicyio (50 -"= attaque, attaquer); az ige esetleg belső orosz tovább
képzés s ezért nem mutatja a német attaqui(e)ren hatását. 

Inkább európai vándorszók, mintsem feltétlenül francia elemek 
a B betű elején olvasható öaráacB (50 7*= bágage, így USÁKOV i s : 
I, 75) és 6acTHÓH (51 y bastion, így USÁKOV i s : I, 94, vö. még olasz 
bastioné). Nem dönthető el bizonyosan őaxá^ia' származása (51). 
Baiaille vagy baüaglia egyaránt szóba jöhet; BRUNOT francia ere
detűnek vett egy forrás megnevezése nélkül idézett batailly alakot 
(VIII, 525, vö. DALJ I, 54)T viszont USÁKOV I, 95 az olasz eredet mellett 
foglal állást. Sokkal jobban áll a helyzet öaTá îioH, őaTapéa s az utóbbi
ból képzett 6aTapéÖKH esetében: valamennyi francia eredetű (vö. 
bataillon, batterie, USÁKOV I, 95).*) EoMŐa (51) lehet USÁKOV I, 172 
szerint a francia bőmbe átvétele, de már őoMöap îíp-B inkább a német 
Bombardier-va utal (vö. őöMÖap îiponáTB T= bombardieren, USÁKOV 
i. h.). Figyelemre méltó, hogy a közönséges öpnra^a, 6piira,3,Hp 
helyett szótárunk operába, őpera^npi, alakokat közöl (51). Ezzel 
kapcsolatban érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy ha egyszer 
őpHra^np a német Brigadier-ia utal, amint USÁKOV is elismeri (1,188), 
akkor felesleges külön az alapszót közvetlenül a franciából szár
maztatni (USÁKOV i. h.). Ez az elv persze a fentebb idézett 6oMŐa 
alakra is áll! Viszont határozottabban franciás színezete van a 
őpenn, 'npo îÓMt* szónak (51), mely természetesen bréche. átvétele. 
A B betű végére valószínűleg utólag jegyezték be a 6apiépi> szót 
(51): ezt közvetve vagy közvetlenül persze a francia barriére-hől 
kell származtatnunk. Jelentése forrásunkban: 3acTaBa nperpa^a.2) 

Európai vándorszó, de alapjában véve francia elem ra3áp#B 
(52); itt a francia szóvégi d nem lett í-vé, mint az éppen szóvégi 
mássalhangzója alapján inkább németnek tartható aKóprB-ban (49 
•H accord, német Akkord). A D betűből idézhető ^eTainaMéHTt (53 
-= détachement, itt 'oTAB-ien-HLifl no^icn KI> H&KoeMy AB^y') és 4e#H^-éa 
(i. h. -= défilé). Mivel mindkét esetben katonai műszóval van dol
gunk, óvatosságból jobb, ha német közvetítésre gondolunk. Talán 
németnek kell vennünk, a p <*> b ingadozás miatt az eioiőásKB ala
kot (54). Különös hangfejlődést mutat eKyBiUnoirB (54), amely a 

*) Persze 6aTá̂ iBOH, akárcsak a Nascokinnál előforduló 6ara.inoH-
Kape (295 •*< bataillon carré) német közvetítéssel is terjedhetett Európában. 

2) SCSERBA orosz-francia szótára (1940) szerint is sacTaBa 'barriére'. 
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francia aiguillon átvételének tetszik, de itt 'ágyútisztító szerszámot* 
jelent ('ÍHCTpyMeHTi> *ieM .nyniicy ^mcram,3). Ha már az ágyuknál 
tartunk, meg kell említenünk, hogy KaHOHiépu (55/. értelmezés nél
kül) nyilván a modern szótárokban is nyilvántartott KaHOHep (-= 
francia cánonnier, DALJ II, 85) alaknak felel meg, míg a német Kano-
nier átvétele a KaHomip* változat (USÁKOV I, 1305—6). Ugyancsak 
francia eredetű KOHTpamápni, 'noicpHTa.H BB seMJik ^opóra pá/in 
onacéHua cTpí^ő&i1 (56), mely mögött contrescarpe helyett használt 
*contre-écharpe összetételt sejtünk.1) 

Î íár láttuk fentebb, hogy aBaHTasKHHŐ jelentésfejlődése az 
oroszban külön utakra tért. Ugyanezt mondhatjuk a Kpoacá^a szó
ról (56 =̂ croisadé), melyet ismeretlen szerzőnk 'merészség, bátor
sága értelemben jegyzett, fel ('CM1J.AOCTÍ>, xpáőpocTB5). 

A már idézett anapTaMeHT hangalakjához hasonló jioasaMéHTi. 
(57 -*= lo^ement).2) Különös, de egyelőre homályos szó az értelme
zés nélkül hagyott Ma^pnépt (58), melyet esetleg a francia rnadrier 
'planche épaisse, le plus souvent en bois de chéne pour former 
des bátardeauxpttés pilotis' (Dict. Grén. II, 1439) átvételének tart
hatunk ; talán utászok (hidászok) műszava volt. Minden bizonnyal 
orgue(s) 'orgona5 (hangszer) átvétele a magyarázatlanul hagyott 
oprt (59). Francia (esetleg német) naHijHOHépi. (59) 'bérlő, lakó* 
értelemben, vö. pensionnaire. A fentebb említett canonnier-hez 
hasonlatos os^imép-B (59), amely inkább officier, mint Offizier át
vételé. Katonai műszóként fordul elő szövegünkben no^ncá^H (60 
-« palissade), mely az erődítmény (6ó .̂Bep(o)Ki> -*= Bollwerh) felső 
részét jelenti. Rokonértelműnek látszik ezzel paivinápTi. (61 -^ rem-
part). Kétségtelenül katonai műszó poH^t (61 -« ronde) 'éjjeli őrjá^ 
rat' értelemben. Problematikus, mi lehetett a cáHint (62) szónak 
XVIII. századi értelme? Ha a. m. 'szerencse, véletlen', stb., akkor 
feltétlenül chance átvétele (sajnos OBNORSZKIJ nem vette fel a könyv 
végén levő szójegyzékbe). Ugyancsak az S-szel kezdődő szavak 
között találtuk ezeket a francia elemeket: ciipKyMBajuiáipioH'B, 
cepsKáHTi., cyKcéci> (62, vö. circon-vallation, sergent, succés). Francia 

*) Kétségkívül contre-escarpe átvétele (vö. Párizsban: rue de la 
Contrescarpe), melyet az orosz szó tanúsága szerint *conire-écharpe-nak 
is ejtettek. 

2) Hasonló alakok az idézett idegen-(vagy jövevény-)szavak szó
tárában peTpanacaMéHTí. (61 -= rentranchement), TpaHHcaneHT-B (62 -= tran-
chement), stb. . 
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szó tenaille átvétele"is: TeBréUia (62), valamint a bizonyára katonai 
műszóként használt treve: TpeBt (63). Traverse sajátos műszóként 
szerepel szójegyzékünkben: 'npockuica TypoBaa1 (63). 

Az abc utolsó betűi néhány nehéz problémát vetnek fel. 
<5>opeiipy'io bizonyára forcieren átvétele (63), tehát inkább német, 
mint francia, viszont <j>aHTáHi> véghangzó nélküli alakja közelebb 
áll a francia fontainé-hez, mint az olasz fontaná-hoz (63). ^ypáaci. 
lehetne közvetlenül fourrage átvétele (63), de Tatiscsevnél szerepel 
<i>ypa3KHp (OBN. 337),. s ez nyilvánvalóan a német Fourragier-böi 
származik. Fusée 'rakéta5 átvétele «í>y3éa (63, vö. acaMŐ^éa, stb.). 
A fentebb említett cHpKyMBaa^ánnoH változata kissé latinosabb 
alakban u,npKyMBa;uái];iioH (64). Rövid s nem kimerítő jegyzékün
ket a maMá4^ ^ á n a 5 (64) szóval zárhatjuk le : ez kétségtelenül az 
olasz chiamata-ból származó francia chamade-hól 'signal donné par 
tambours jiour annoncer que des assiégés capitulent' átvétele (65). 

Mint látjuk, a felsorolt szavak legösszefüggőbb csoportját 
katonai műszavak alkotják; ezekhez szövegeinkből különösen V. A. 
Nascsokin hadtörténeti érdekességű emlékiratai (OBN. 289 kk.) szol
gáltatnak további adalékokat.1) Ugyancsak összefüggő csoportot 
képeznek a divatszavak: ezekről művelődóstörténeti szempontból jól 
tájékoztat egy érdekes kelengyeleírás (Pocnncb npa^aHOMy, OBN. 109— 
112). Az itt előforduló francia elemek közül egyet-kettőt már BKUNOT 
idézett (vö. Tcornéty: VIII, 525),2) példáit azonban számos mással 
szerezhetjük meg. Idetartozik mindjárt po6a (110 -"? robé), valamint 
ennek összetétele JioőpoH (110), tehát szójegyzékünk kimutatása 
szerint po6 îoH ** robe longue, továbbá MaHep (110 ~= maniére; ebben 
a jellegzetes mondatban esKOBa myőa nnTepőypcicaBa MaHepy 'sün-
disznóprómből készült bunda pétervári divat szerint1), TaőaTépica 
(111 =̂ tabcttiéré), egy •saHTásKt-nak nevezett női főkötő (109, vö. 
fantaisie, OBN. 337, a hozzátartozó *aHTá3KHHfi melléknévvel 
(109), stb.3) 

. *) Ezek azonban többnyire magukon viselik a német közvetítés 
n y o m á t , VÖ. Jtefí6i.-rBap^na (291), MapurapoBá.iH (i. h.J, ^aynib-Öaraa, T. e. 
i™aivB-Maiopa (293), * îaHra (292, gen.-ban -5 flanc, vö. magyar flangéroz), 
nayTOHry (295, dat. s< peloton), stb. 

2) Itt többször KapHÓTi., az aicarnie-nak megfelelően, pl. ebben a jel
lemző mondatban: „ajieóacTpOBoií KapHéra.BKOTopoMB xoflHTt Ha óaHKeTi," (110). 

3) «í»aHTáacB alakváltozata *aHTára-B; ez a Nagy Péter korabeli szó
jegyzék szerint 'noiepuBajio íviaaHoe WBH, HeaiénKoe ' (63). A német köz
vetítés magyarázza a z < s változást is. 
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Természetesen bőven találnánk hasonló szókat egyéb szöve
geinkben is, pl. Tatiscsevnél, akit néhányszor már idéztünk. Inkább. 
idegen, mintsem kölcsönszavakkal van azonban dolgunk, amikor a 
német eredetű aöpncB-t Tatiscsev magyarázó szótárának itt közölt 
töredékében a ^e îmeauTio ;*; delineatio, ^eccenH -= dessein és npoaceKT 
-*= proje(c)t szavakkal értelmezi (92; 1750 előtt). Mindenesetre 
az elmondottakból kiviláglik, hogy az OBNORszKuók, gyűjtéséhez 
hasonló szövegek alapján BRüNO-rnak a XVIII. századi francia-orosz 
nyelvi érintkezésre vonatkozó megjegyzéseit nagy mértékben lehetne 
kibővíteni. így lassanként társadalom- és nyelvtörténeti szempont
ból olyan kép kerekednék ki, mely egyrészt a román nyelv életé
ben lefolyt fejlődéssel, másrészt pedig a magyar nyelv XYIII. századi 
francia „divatszavaival" *) való összehasonlításra adna alkalmat, 
világosan mutatva Keleteurópa bizonyos mértékben egységes viszo
nyait a francia nyelv és művelődés egyetemes hatásának korában. 
Annak a kérdésnek tanulmányozása, milyen mértékbén éltek tovább 
ezek a gallicizmusok az orosz népnyelvben, messze túlmenne á kér
dés itt megkísérelt rövid felvázolásának határain; ez tehát egyelőre 
a nyelvtudomány további vonzó ós tanulságos feladata marad. 

GÁLDI LÁSZLÓ 

!) Ld. ehhez Désiné Éltes E.: A XVIII. sz. francia szavai a ma
gyar nyelvben (1935). 


