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Bárczi Géza már munkásságának abban a korszakában élénken érdeklő-
dött az etimológia, a szófejtés iránt, amikor középiskolai tanár volt. Noha 
francia nyelvtanárként a francia-magyar kapcsolatok talaján maradt, szó-
történeti-etimológiai cikkei, tanulmányai már magyar nyelvészeti célzatú-
ak, Szathmári István szavaival élve „már az ízig-vérig etimológus Bárczi 
Gézát állítják elénk".' 

Bárczi etimológiai-szótörténeti kutatásai elsősorban francia, török és ör-
mény jövevényszavainkra irányulnak. Főleg a Magyar Nyelv c. folyóirat-
ban tette közzé szóeredeztetéseit (furmint, mécs, címer, must, szekrény, la-
kat, paraj, bolt, korc, puli, persze, gyanta, bitó, kopik, jár, kék, fiatal, hajó, 
fa, fiú, mind stb.). Nagyobb lélegzetű szótörténeti művei közül említésre 
méltó A magyar nyelv francia jövevényszavai c. monográfia (1938), a Ma-
gyar szófejtő szótár (1941), A magyar szókincs eredete (1951).2 

Francia kapcsolatairól szólva elmondhatjuk, hogy Bárczi 1914 nyarán 
ösztöndíjjal franciaországi tanulmányútra ment, de a világháború kitörése 
miatt tanulmányait félbe kellett szakítania, ugyanis internáló táborba került. 
1917-ben Svájcba helyezték át. Négy félévet hallgatott a lausanne-i egyete-
men. A háború után a budapesti egyetemen magyar-francia szakos tanári 
oklevelet szerzett. Két évtizedig középiskolai tanárként működött. Ezalatt 
több francia nyelvkönyvet is írt. Francia kötődését mutatja az is, hogy fran-
cia nőt vett el feleségül.1 

* A Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke szervezésében 1997. 
november 19-én és 20-án Bárczi Géza emlékére szegedi, szabadkai és újvidéki résztve-
vők közreműködésével tudományos tanácskozást tartott. A nyelvtörténeti, leíró nyelvé-
szeti, nyelvművelési, nyelvhasználati, összevető nyelvészeti, nyelvtipológiai tematikájú, 
illetve a nyelvészeti oktatás tárgykörébe tartozó munkákat követően az egyetemi hallga-
tók mutatták be dolgozataikat (ezeket az 1998-as Tanulmányok c. évkönyv közli majd.) 
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A XIX. század második felében működő magyar nyelvészek bizalmat-
lan, sőt elutasító álláspontra helyezkedtek a középkori francia jövevénysza-
vak lehetőségével szemben (Simonyi Zsigmond és Szarvas Gábor is), nem 
tartották valószínűnek az ófrancia átvételt. Karácsonyi János volt az első, 
aki rámutatott az ilyen jövevényszavak történelmi feltételeire.4 A középko-
ri francia hatás különböző csatornákon jutott kifejezésre: francia zarándo-
kok látogatása, Magyarországon működő francia papok, magyar királyok és 
főurak francia rokoni kapcsolatai, francia szerzetesek letelepedése, magyar 
egyházi személyek párizsi tanulmányai, franciaországi származású telepe-
sek (főleg vallonok) stb. Francia hospesek Magyarországnak minden táján 
felbukkannak, emléküket helynevek őrzik (Olaszi, Olasz, Gyán, Tálya, 
Alistál, Felistál stb.)5 „Hatalmas francia művelődési hatás áramlik be Ma-
gyarországra a XII—XIII. században" - mondja Bárczi, majd megállapítja, 
hogy „e hatás csúcspontját III. Béla és II. Endre uralkodása alatt éri el, majd 
gyengül és háttérbe szorulva a XIV. században, úgy látszik, lassan 
elenyészik"6. A francia hatás számos területen érvényesül: „II. Géza korá-
ban meghonosodik a francia módra rendezett lovagi torna", „a XIII. sz. ele-
jén (...) elterjed a francia szakállviselet, franciás formájú fegyverek, paj-
zsok, sisakok, zászlók jönnek divatba" 7. Bárczi szerint „határozottan 
megállapítható a dél-francia hatás az Árpád-kori magyar építészetben (...) s 
az ötvösművészetben"8, továbbá „helyesírásunk is oly erősen magán viseli 
a francia érintkezések nyomát, hogy a magyar hangjelöléstörténetben jog-
gal beszélhetünk a Szt. László és a tatárjárás közötti korszakról, mint a fran-
cia befolyás koráról".9 

Ófrancia jövevényszavaink mind művelődési szavak: botos (nemezcsiz-
ma, harisnya), csémélet (teveszőrposztó), kilincs, lakat, tárgy, szekrény, 
mécs, paraj, zománc, márc (méhsör), formint; továbbá valószínűleg a bárd, 
a mester, a mustár, a címer az ánizs, a csántér (ászokfa), a malom, a rév, a 
bolt, a part, a bordély stb. is.10 Francia szavaink közül vallonfoldi eredetű a 
szekrény, a zománc, a formint, a lakat, a kilincs, a balon, lotaringiai a címer, 
provánszi a dézma, esetleg a bolt. Persze - mondja Bárczi - ez nem jelenti 
azt, hogy nyelvjárást beszélő emberektől vettük át őket (Miért ne!). Több-
nyire a XIII. sz. elején kerültek ezek a szavak a magyarba, udvari emberek, 
nemesek, papok közvetíthették őket.11 Ha leszámítjuk a német közvetítésű 
szavakat, az újfrancia hatás jelentéktelenné zsugorodik össze. A XVIII. szá-
zadban Bécs közvetíti a francia művelődési hatást, a bécsi műveltséget szin-
te átitatja a francia, és ez árad szét Magyarországon. Érdekes, hogy a Bán-
ságban letelepedett franciák szinte semmilyen hatással nem voltak a magyar 
nyelvre.12 

A Szófejtő szótárt Benkő Loránd európai szintű alkotásnak minősíti, 
amely mind a népszerűsítő, mind a tudományos igényeket kielégíti. Szath-
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mári István szerint lényegretörően, világosan, megfelelő tudományossággal 
foglalja össze egy-egy szó eredetét, hangalaki és jelentésbeli változásait. 
Ezért gyakran forgatják a használók, még A magyar nyelv történeti-eti-
mológiai szótárának megjelenése után is.13 Bárczi a Szófejtő szótárt elsősor-
ban nem a szakembereknek, hanem a művelt közönségnek szánta. A törté-
neti hangtan vagy mondattan nagyobb elmélyülést, alapos szakismereteket 
kíván, a szavak viszont „eredetükkel és a hozzájuk kapcsolódó művelődés-
történeti tanulságokkal (...) mindenki számára érthető nyelven is tudnak 
beszélni."14 A nagyközönségen kívül a jövendő szakembereire is gondolt a 
Szófejtő szótár szerkesztője, azzal, hogy útbaigazítást és némi irodalmat ad 
egy-egy szóra, amelyen elindulva összegyüjthetik a részletesebb ismerete-
ket. A Gombocz-Melich-féle Magyar Etymológiai Szótár elkészültéig „egy 
szerényebb és tökéletlenebb eszközt" kap a kezébe a kezdő nyelvész.15 A 
Szófejtő szótár nem törekszik a tisztázatlan kérdések megoldására, hiszen 
nemzedékek áldozatos munkájára van szükség ahhoz, hogy számottevően 
csökkenjen az ismeretlen vagy bizonytalan eredetű szavak száma. Ez a 
munka szakadatlanul folyik, és nem lehet befejezni. A szótár e tevékenység 
fontosabb részeit kívánja megismertetni az olvasókkal.16 „Az eredetre vo-
natkozó megállapításokat ívelt zárójelben néhány irodalmi utalás követi. 
(...) Nem jelentik ezek az utalások okvetlen azt, hogy a szótár nyújtotta szár-
maztatás vagy ítélet a jelzett tanulmányokból ered - adja tudtunkra a szer-
ző hiszen akárhányszor az idézett munkák megoldását nem véltük elfo-
gadhatónak." 17 Kár, hogy nem lehet megtudni a szótárból, kitől származik 
a közölt magyarázat. A Szófejtő szótár csak egy részét öleli fel a magyar 
szókészletnek, hiszen keretei végesek. Körülbelül 6000 címszóban dolgoz-
za fel a köznyelvi szókészlet fontosabb alapszavait és gyakoribb származé-
kait. Mellőznie kellett az elavult, a nyelvjárási és a ritka szavakat, továbbá 
az idegen szavak javarészét.18 A szótár csak az élő származékokat sorolja 
fel, és ezeket is válogatva. Az összetételeknek még kevesebb hely jutott. A 
származékok „még a maguk hiányosságában is fényt vetnek a szócsalád tör-
ténetére, bemutatva kiterebélyesedését, sőt egyes esetekben elsatnyulását 
is".19 

A magyar szókincs eredete tudományos kézikönyv, tartalmazza a ma-
gyar szókészlet eredetének, alakulásának problematikáját (finnugor erede-
tű, belső keletkezésű szavak, jövevényszavak, tulajdonnevek), a szókincs-
történet általános nyelvészeti és magyar nyelvtudomány-történeti 
vonatkozásait.20 Többek között a tulajdonnevek kérdéseit is taglalja a szer-
ző, megállapítva, hogy „a személynévadás történeti vizsgálatában (...) ál-
landóan szem előtt kell tartani nemcsak az időbeli változásokat, hanem egy 
adott korban (...) a névanyagnak társadalmi osztályonként, rétegenként, to-
vábbá területenként való megoszlását".21 Bárczi szerint „általában minden 
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mozzanat, melynek egy nép történetében társadalmi, gazdasági életében, 
művelődésében szerepe van, a nép egész életmódja, lelkivilága, babonái, a 
család külső és belső élete, az egyéni és a társas lélektan mind számba ve-
endők a névtörténetben".22 Bárczi azt vallja, hogy „idegen eredetű névnek 
(...) csak azt tekinthetjük, amelyet mint személynevet vettünk át, amely te-
hát az átadó nyelvben is személynévi szerepet tölt be", és hogy „meghono-
sodott jövevényszóból a magyarban keletkezett tulajdonnév nem tekinthető 
idegen névnek".23 Tehát például a Tas idegen eredetű név (nincs köznévi 
megfelelője a magyarban), az Árpád viszont magyar, mert a már korábban 
meghonosodott árpa köznév származéka. Az említett elv a földrajzi nevek-
re is vonatkozik.24 „A földrajzi nevek kutatójának nemcsak a szóba kerül-
hető idegen nyelvek (és népek) történetében, de földrajzinév-adás módjá-
ban is járatosnak kell lennie. Pl. (...) tudnia kell, hogy szláv népek nem 
szoktak földrajzi helyet puszta személynévről elnevezni. Fontos az idegen 
névadások története is, mert egy névtípus egy korban lehetséges egy nép-
nél, más korban esetleg példátlan."25 Bárczi szerint a helynevek típusai idő-
ben és térben eltérnek egymástól: „Egyes földrajzinév-típusok egy bizonyos 
korban szokásosak, később már ilyen típusú új helynevek nem keletkeztek. 
(...) Ezért a helynévtípusoknak kormeghatározó értékük lehet, egy-egy régi 
helynév keletkezésének korát gyakran akkor is meg tudjuk jelölni, ha régi 
adat nincs rá."26 A földrajzi nevek közül azok a legszilárdabbak, amelyek 
több lakott helyet érintenek (nagyobb vizek, folyók, patakok neve). Számos 
víznév rég eltűnt népek emlékét őrzi (pl. a Duna, a Don). A lakott helyek 
neve már kevésbé állandó. Legkevésbé szívósak a hegyek, az erdők, a dű-
lők nevei.27 A földrajzi nevek változnak. A név eltűnésének leggyakoribb 
oka Bárczi szerint a népesség kipusztulása (ilyenkor nincs, aki továbbadja, 
például a tatáijárás után). Olykor megmarad ugyan a falunév, de már mást 
jelöl (határrészt, pusztát, dűlőt, tanyát stb.). A folyamatosan lakott hely ne-
ve is megváltozhat, úgy, hogy más szemlélet alapján új nevet kap.28 

Bárczi a TESz munkálataiban is részt vett, igaz nem szerkesztőként vagy 
szócikkíróként, hanem mint általános lektor. Ez azt jelentette, hogy a szó-
tárnak minden szócikke megfordult a kezében, lehetősége volt arra, hogy 
egyenként véleményezze őket, megjegyzést fűzzön hozzájuk. A szócikkek 
arculatának kialakításában neki is jutott meghatározott szerep. A III. kötet 
megjelenését már, sajnos, nem érte meg.29 A magyar etimológusokról álta-
lában jó a véleménye: „A szófejtő kutatások ma (1967-ben) teljes virágzás-
ban vannak Magyarországon. Az eddig elfogadott etimológiákat új kritikai 
ellenőrzésnek vetik alá, számukat újakkal növelik, azokat, amelyek helyes-
nek bizonyulnak, gazdagabb dokumentációval támogatják."111 Bárczi szóvá 
teszi, hogy a hangfestő eredettel való magyarázatot „a magyar szófejtők je-
lenleg gyakran, talán kelleténél gyakrabban" érvényesítik: „A hangulat, 
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mely akár egy hangsorhoz, akár egy képzethez társul, bizonyos fokig szub-
jektív (...), az összefüggés kevésbé nyilvánvaló, mint a hangutánzó vagy ép-
pen egyéb eredetű szavakban, minthogy az alak csak sugalmazza azt a han-
gulatot, azt az érzelmi árnyalatot, mely a vele kifejezett fogalmat kíséri."31 

Bárczi főleg Benkő Loránd munkáját véleményezi erről a szempontból, kü-
lönösen ő emelte ki a belső szóteremtés kérdéses változatának fontosságát 
a magyar szókincs eredetének kutatása szempontjából: „Kiváló részlctta-
nulmányokat szentel e kérdésnek (...) alapos vizsgálat alá vetve néhány szó-
gyökeret, származékainak teljes bokrával együtt, s e vizsgálat olykor meg-
lepő tényeket tár föl."32 Benkő például kimutatja, hogy a világ, a villám, a 
virág, a virul, a virrad, a virraszt közös hangfestő törzsnek a hajtásai. „... 
úgy vélem - mondja Bárczi - , hogy ezt a »hangfestő eredet«-et csak nagyon 
nagy óvatossággal szabad alkalmazni. (...) Benkő szép fejtegetései óta a 
hangulatfestő szavak mintha nagyobb szerephez jutnának a magyar etimo-
lógiai kutatásokban, mintsem kívánatos. (...) Könnyen oda jutunk, hogy a 
szófejtésben a magánhangzók nem sokat jelentenek, a mássalhangzók pedig 
semmit."" Csakugyan nem válik-e így túlságosan általános kategóriává a 
hangulatfestő szavaké, amelybe mindazokat a tisztázatlan eredetű szavakat 
belegyömöszölhetjük, amelyeket nem tudunk máshova besorolni? 

Bárczi Géza etimológiai nézeteit „A magyar szókincsre vonatkozó eti-
mológiai kutatások jelenlegi állása" című tanulmányában és a Szófejtő szó-
tár bevezetőjében fejti ki. Szerinte „az egyik legfontosabb módszertani elv 
annak a felismerésében áll, hogy egy szó etimológiája nem választható el a 
szó belső történetétől, azaz, hogy amikor egy szó eredetét kutatjuk, sohasem 
szabad kiindulni jelenlegi alakjából és jelentéséből", hanem „föltétlenül ki 
kell aknázni az írott forrásokat, hogy összeállíthassuk belőlük a szóra vo-
natkozó történeti adatokat, gondosan megállapítván minden alak- és jelen-
tésbeli változatot, amelyben a szó története során jelentkezik."34 Ha a nyelv 
ősi rokonságáról van szó, a mai szóalakok hasonlósága nem elég: „Hiszen 
idők folyamán a szó hangteste változik, jelentése módosul, és minél régeb-
ben vált cl a két közös eredetű nyelv egymástól, annál kevésbé lesznek ha-
sonlók vagy éppen azonosak a két nyelv egymásnak megfelelő szavai."35 

Bárczi bírálja a tudományos megalapozottság nélküli etimologizálást: „Az 
alkalmi szófejtők rendesen úgy vélik, hogy ha két nyelv egy-egy szava hang-
alakjában és jelentésében hasonlít egymásra, a két szó azonos eredetű, sőt 
ezeken a tudománytalan elgondolásokon akárhányszor délibábos nyelvro-
konsági elméleteket építenek föl. Pedig hát nincsen két olyan nyelv a vilá-
gon, melyben 1-200 egymáshoz jelentésre hasonló, hangzásra összecsengő 
szót ne lehetne találni."36 A laikus szófejtő próbálkozások „a legsúlyosabb 
tévedéseket terjesztik az érdeklődő közönség körében". Szerzőik „nem gon-
dolnak arra, hogy a történeti nyelvtudománynak s azon belül a szófejtésnek 
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is szigorú módszere van". Ezenkívül tájékozatlanok a már elért eredmé-
nyekben. így nem csoda, hogy hibás megállapításokra jutnak.37 Az etimo-
lógust nem kell, hogy visszariassza az adatok hiányossága: „(...) az adatok 
láncolatában többé-kevésbé jelentékeny hézagok is mutatkozhatnak, ame-
lyeket igyekezni kell kitölteni. Ebben a nyelv fejlődésének története segíti 
az etimológust. Ily módon el lehet jutni ahhoz a legrégibb alakhoz és jelen-
téshez vagy alakokhoz és jelentésekhez, amelyeket tévedés veszélye nélkül 
megállapíthatunk. Ezáltal kétségtelenül közelebb jutunk a szó eredetéhez, 
jobb kiindulópontot kapunk az összehasonlításhoz."38 

Bárczi szerint feltűnő „a teljesen ismeretlen vagy nagy mértékben bi-
zonytalan eredetű szavak számottevő tömege". Ezek „legnagyobbrészt a 
magyar nyelv ősi szókincséhez tartoznak, és éppen ez a körülmény magya-
rázza meg az ilyen szavak nagy számát". Az ismeretlen eredetűek közt 
„akárhány olyan finnugor szavunk lehet, melyet a rokon nyelvek közül 
egyik sem őrzött meg". A szavak azonosítása nehézségbe ütközik, ugyanis 
„sok esetben az évezredes különélés folyamán a jelentések annyira elváltoz-
tak, mégpedig a különféle nyelvekben más-más irányban, hogy az űrt csak 
(...) merész és merőben ellenőrizhetetlen feltevésekkel lehet áthidalni".39 A 
helyes származtatáshoz nem elég egy-egy szó mai és régi alakváltozatainak 
ismerete. Figyelembe kell venni az összehasonlított nyelvek hangváltozási 
tendenciáit, érvény tartalmukkal, területi korlátaikkal és időrendjükkel 
együtt. Ezek a tendenciák „egyes esetekben szinte a törvényszerűségig 
általánosulnak". A szófejtő fantáziának persze határt szab a jelentésválto-
zások belső törvényszerűsége. Szükség lehet történelmi, művelődéstörténe-
ti, településtörténeti, tárgyi, néprajzi stb. ismeretekre is.40 Ezt más helyen is 
hangsúlyozza a szerző: „Az a szófejtő, ki vizsgálatait csak magára a nyelv-
re korlátozná, kétségtelenül hibás irányba tévedne. Az etimológia összetett 
(...) tudomány, talán összetettebb, mint bármely más nyelvészeti ágazat. A 
szó tanulmányozását állandóan kísérnie kell a fogalom (tárgy, eszköz, tevé-
kenység, eszme stb.) történeti vizsgálatának, tehát állandóan számon kell 
tartani a régészet, a tárgyi és szellemi néprajz, a művelődéstörténet, a gaz-
daságtörténet stb., sőt a politikai történet tanulságait."41 A szószármaztatás-
ban fontos a hangtani és a jelentéstani vizsgálat, de nem mindig elegendő: 
„A szó hangtörténete gyakran lehetővé teszi az átvétel idejének vagy leg-
alább ez idő felső (esetleg alsó) határának megjelölését. (...) Természetesen 
a szabályos hangváltozások, valamint a szó jelentéstörténete figyelembe vé-
telének elvét bizonyos körültekintéssel, rugalmassággal kell alkalmazni, 
mert különleges okok sajátos, eltérő eredményeket is idézhetnek elő. Külö-
nösen ilyenkor jut fontos szerephez a szónak részletekbe menő története."42 

„A nyelvnek (...) nemcsak alaki, hanem funkcionális arca is van, és a 
nyelvtudomány feladata a kettőnek egyenrangú vizsgálata, sőt a nyelvből a 
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társadalmi, gazdasági, történelmi események felé kivezető szálaknak kibon-
tása is."43 - vallja az etimológus Bárczi. Szerinte „(...) mindig figyelembe 
kell venni az egész fogalomkört, amelybe a vizsgált szó jelentése tartozik, 
mielőtt véleményt alkotnánk eredetéről, különösen, ha a kérdéses lexikális 
elemet alakja és jelentése alapján több nyelvből is meg lehetne magyarázni. 
(...) Egyrészt szükséges számot vetni az egész körrel, melybe a szó kifejez-
te fogalom tartozik, másrészt a szót be kell ágyazni a maga nyelvi össze-
függéseibe." 44 „Tekintetbe kell venni a szó egész családját, oldalágait és 
származékait a maguk teljes bonyolultságában. Magától értetődő, hogy 
amikor egy szónak egy más nyelv szavával való összefüggése, kettejük 
megfelelése kellőképpen megállapítható, eldöntendő az a kérdés, melyik 
nyelv az átadó és melyik az átvevő. Ezt a kérdést gyakran megoldja a szó-
ban forgó nyelveket beszélő népek művelődési kapcsolatainak a vizsgála-
ta."45 A szó etimológiájának megállapításához széles körű vizsgálatokra 
van szükség más nyelvek körében: „Az átadás egy átvétel kérdésének tisz-
tázására tanulmányozni kell a szó helyzetét a számításba vehető nyelvek 
mindegyikében; föl kell deríteni, vajon van-e családja, vajon olyan gyökér-
ből származik-e, mely más sarjadékokat is hajtott, vajon a rokon nyelvek is-
merik-e stb."46 Például az oszét rasig a magyar részeg átvétele, más iráni 
nyelv nem ismeri, a magyar szó pedig az ugor rév—rej—rek- tő származé-
ka.47 A szó útjának nyomon követését nagy alapossággal kell végezni: „Ál-
talában (...) végtelenül összetettebb, színesebb s egyszersmind helyesebb 
képet kapni egy szó eredetéről, ha követjük vándorlásait, szétágazásait 
mindazokban a nyelvekben, ahol jelentkezik. Ezáltal nem egy tévedés elke-
rülhető, viszont számos, egyébként lappangásban maradó probléma, rész-
letkérdés előbukkan."48 Ennek az elvnek főleg Pais Dezső és Ligeti Lajos 
szerzett érvényt.49 

Bárczi Géza a nyelvtörténeti adatok felhasználásával kapcsolatban is el-
lát bennünket tanácsokkal. Szerinte hiba volna túlzott jelentőséget tulajdo-
nítani a szó első előfordulásának, hiszen ez gyakran a véletlenen múlik: 
„Később előkerülő szó akárhányszor lehet régibb, mint egy olyan másik, 
amely esetleg pár száz évvel előbb előfordul." 50 Az is megtörténik, hogy 
korábbi adat van a származékra, mint az alapszóra (de ez nem jelenti azt, 
hogy a származék a régibb). Legrégibb nyelvtörténeti adataink többnyire 
személynevek és helynevek. Ez annyiban hátrányos a köznyelvi adatokkal 
szemben, hogy hiányzik belőlük a jelentés, nehezebb azonosítani a szót. A 
helynevekről nem mindig lehet tudni, hogy tényleg éltek vagy csak fordí-
tásként kerültek a szövegbe (tehát magyarázatul). Egyébként Bárczi véle-
ménye szerint „teljesen egyenlő értékű a közszói adattal az a helynév, mely-
nek az oklevél a latin fordítását is adja".51 
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Bárczi nagy jelentőséget tulajdonít a magyar nyelvet ért török hatásnak: 
„A magyarság külön életének legkezdetén már török népekkel került kap-
csolatba. Hogy ezek hatása milyen mély volt, azt mutatja az a körülmény, 
hogy a magyarság a honfoglalás idején, de századokkal előbb is arab, per-
zsa és bizánci kútfők tanúsága szerint életmódjában, viseletében, harcmo-
dorában, államszervezetében teljesen török nép képét mutatja. E török ha-
tás a magyar szókincsben is mély nyomot hagyott." 52 A magyar nyelv 
ótörök kapcsolatai mellett szinte eltörpül a későbbi oszmán-török hatás je-
lentősége: „Élesebben válik el a már teljesen történeti korban, szinte kita-
pintható módon végbement oszmán-török hatás. Ez azonban meglehetősen 
csekély, s oszmán-török szavaink jelentékeny része is déli szláv közvetítés-
sel került hozzánk, anélkül, hogy sok esetben kritérium híján el tudnók dön-
teni, közvetlen vagy közvetett kölcsönzéssel van-e dolgunk."53 A szláv 
nyelvekből való átvételek esetében gyakran nem lehet azonosítani az átadó 
nyelvet: „A legtöbb esetben hiányzik a megfelelő hangtani, jelentéstani 
vagy szótörténeti kritérium, s ennélfogva a szláv nyelvek egymáshoz való 
nagy hasonlósága miatt nem tudjuk eldönteni, melyik nyelvből vettünk egy-
egy szót."54 

Benkő Loránd Bárczi Gézát méltatva kiemeli problémaérzékenységét, 
erős kritikai hajlamát, lényeglátását, alapos körültekintését és módszeressé-
gét, valamint világos és élvezetes stílusát. Miközben számbaveszi a hanga-
lak és a jelentés fejlődését, nem kerülik el figyelmét a tárgytörténeti és a 
művelődéstörténeti tényezők.55 Azt látjuk tehát, hogy a tanítvány (Benkő) 
és a mester (Bárczi) kölcsönösen megbecsülik egymást. Méltán, hiszen 
mindketten azonos cél érdekében munkálkodnak. 
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