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Bárczi Géza (1894-1975) 
és a magyar nyelvtudomány 

1. A nagy tudósokat, az igazán 
kiemelkedő egyéniségeket nemcsak az 
jellemzi, hogy szűkebb szakmájukban 
új utakra törnek, hanem az is, hogy 
univerzális érdeklődésűek: gondola
taikkal szinte átfogják mind a mikro-, 
mind a makrokozmoszt, mindenhez 
van szavuk, továbbá hogy embersége
sek, törődnek a körülöttük élőkkel, és 
optimisták, bíznak az emberben, s az 
élet legnehezebb körülményei között 
is emberek tudnak lenni . . . Röviden 
szólva: maradandót alkotnak a tudo
mányban, és példát adnak az ember
ségre. 

Ilyen tudós, ilyen egyéniség volt 
dr. Bárczi Géza Kossuth- és Állami 
díjas akadémikus, tanszékvezető egye
temi tanár. 

A ritka eredményességű neve
lőnek, tanárnak; a kiváló tudósnak, 
alkotónak; a példaképül odaillő em
bernek, kollégának és vezetőnek 
1975 novemberében bekövetkezett ha
lála pótolhatatlan vesztesége nyelv
tudományunknak. A magyar nyelvészet 

nagy családjában valahogy ő jelentette az életnek, benne a tudománynak 
a mindenkori reális felmérését, a biztonságot, a rendíthetetlenséget . . . Mert 
Bárczi professzor elismerten kiemelkedő, európai hírű tudósa volt a magyar 
nyelvészetnek, az egész magyar tudománynak. Aki ma a magyar hangtan, szó
kincs és alaktan bármilyen — elvi vagy gyakorlati, átfogóbb vagy a részle
tekbe vágó — kérdésével akar foglalkozni; aki szavaink eredete után kíván 
nyomozni, mindenekelőtt Bárczi Géza összefoglaló munkáit veszi kezébe. 
A magyar helyesírás, a mondattan, továbbá a magyar nyelvjárások, az iro
dalmi nyelv, valamint a nyelvművelés, a stilisztika, a névtudomány, a lexikog
ráfia, a nyelvtudomány-történet, a nyelvtörténeti módszertan stb. vizsgálója 
szintén nem nélkülözheti az ő — gyakran az egyes részdiszciplínák alapjait 
feltáró, de mindig távlatokat nyitó — idevágó eredményeit, dolgozatait. És 



SZEMLE - ISMERTETÉSEK 175 

mindehhez hozzátehetjük, hogy Bárczi Géza mindenekelőtt tanár és nevelő 
volt: műveinek nagyobb hányada — ha nem mindegyik — egyetemi és egyéb 
előadásaiból nőt t ki, és munkái — még a látszólag nehezebben megközelíthe-
tőek is — felépítésükben, megfogalmazásukban, hatni akarásukban tanító, 
nevelő jellegűek. Vele kapcsolatban nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy 
a mai magyar nyelvészek, sőt magyar szakos középiskolai tanárok közül szinte 
mindenki — ki nagyobb, ki kisebb mértékben; ki közvetlenül, ki közvetve — 
a tanítványának mondhatja magát. Akinek pedig megadatott előadásait hall
gatni, szemináriumain részt venni vagy éppen a közelében élni, tanulni, — az 
egy életre szóló útravalót kapott tőle a tekintetben, hogy hogyan kell szeretni 
és művelni az anyanyelvet és tudományát, hogy mi jellemzi az etikus tanár t 
és tudóst, egyáltalán hogyan lehet valaki hasznos, építő tagja a társadalom
nak, az emberiségnek . . . 

2. Bárczi Géza életfolyása mintha azt példázná — saját törekvésének és 
a sors akaratának megfelelően —, amit ő maga a nyolcvanadik születésnapja 
alkalmából rendezett ünnepségen — bölcs tapasztalatként — megállapított: 
,, . . . úgy érzem, a nyelvésznek az egész életet magához kell ölelnie, hogy fel
adatának megfelelhessen" (MNy. 70: 253). 

2.1. Bárczi Géza 1894. január 9-én született Zomborban.* Édesapja 
gyógyszerész volt. Édesanyja az Ipoly-vidék szép magyar nyelvét és a palócok 
szokásait, gazdag lelkivilágát vitte a családba. Zomborban korán megismer
kedett a város és a környék színes lakosságával: a különböző nyelvjárásokat 
beszélő magyarokkal és a szerbekkel, bunyevácokkal. Alsóbb fokú iskoláit itt 
végezte, és a helybeli állami főgimnáziumban érettségizett 1911-ben. Ugyan
ebben az évben a budapesti egyetem bölcsészettudományi karának magyar— 
latin—görög, majd francia szakos hallgatója lett. Ez a nyelvek (a nyelv- és 
irodalomtudomány, a klasszikus műveltség és az élő beszéd tanulmányozása) 
felé mutató érdeklődés, valamint a szokatlanul gazdag szakpárosítás már ekkor 
jelzi az életbe kilépő ifjúnak a sokoldalúságát és azt a vágyát, hogy az életnek, 
a tudásnak minél nagyobb hányadát vehesse birtokába. De ezt igazolja az 
a folyamodvány is, amelyben 1911. május 30-án a zombori diák fölvételét 
kérte az Eötvös-kollégiumba: ,, . . . a tanári pályán a magyar, latin és görög 
nyelvet választom szaktárgyaimul. Magyar anyanyelvemen kívül tudok néme
tül és törökül, és az ide mellékelt okmány szerint képesítve vagyok az eszpe
rantó nyelv tanítására, aminthogy ezt a nyelvet a zombori állami főgimnázium 
rendszeresített tanfolyamán tényleg tanítottam is" (idézi Kiss Jenő: Ny tud-
Dolg. 14. sz. Bp. 1973. 195 — 196). Az Eötvös-kollégium — amely a párizsi 
École Normal Supérieur mintájára létesült Budapesten, és amely olyan sok 
kiváló tudóst, tanárt , szakembert nevelt az országnak — még közelebb vitte 
a tudományhoz, benne a nyelvtudományhoz, és lakóit — egymást is tanítva 
és egymástól is tanulva — olyan szellemi és valóban az életre előkészítő élmé
nyekben részesítette, amelyek elsősorban járultak hozzá Bárczi Géza példa
mutató egyéniségének a kialakulásához is. 

* I t t jegyzem meg, hogy mind Bárczi Géza életpályájának, mind tudományos 
munkásságának bemutatásában több pontban felhasználtam Benkő Lorándnak ,,Bárczi 
Géza hetven éves" című dolgozatát (Tanulmányok a magyar nyelv életrajza köréből. 
NytudErt. 40. sz. Ligeti Lajos és Pais Dezső közreműködésével szerkesztette Benkő 
Loránd. Bp. 1964. 5 — 15). A továbbiakban erre a dolgozatra csak akkor utalok, ha szó 
szerint idézek belőle, vagy közvetlenül átveszek egy-egy gondolatot, megállapítást. 
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2.2. 1914 nyarán ösztöndíjjal tanulmányútra ment Franciaországba. A rá 
jellemző tudásszomjjal vetette bele magát itt is a tanulásba: ,, . . . pár napja 
érkeztünk meg, az egyetemre már beiratkoztunk, az előadásokat buzgón és 
boldog mohósággal hallgatjuk" — írja levelében a Kollégium igazgatójának, 
és hallgatótársa — a francia irodalom későbbi kiváló professzora, Gyergyai 
Albert — még ezt is hozzáteszi: ,,Bárczival az egyetemre járunk naponta, 
s ő a nyelveket és a nyelvészetet bújja" (az idézeteket 1. uo.). 

Franciaországi tanulmányait azonban megszakította az első világháború. 
Az internálás nehéz évei következtek. Hogy azonban ez alatt a megpróbálta
tásokkal teli két és fél év alatt is megőrizte az élet teljessége és az emberek 
iránti szeretetét, a tanulásnak, a mindig többet tudni akarásnak a vágyát, azt 
utolsó, már a halála után napvilágot látott, a rá jellemző vonzó stílusban meg
írt dolgozata is igazolja. Ebben (Irodalomtörténet 1976/1: 88 — 100) — meg
jegyzéseket fűzve Lőrinczi Lászlónak Utazás a Fekete Kolostorhoz (Bukarest 
1975.) című munkájához — valójában a noirmoutier-i internáló táborban el
töltött időkre emlékezik. A „tétlenség unalmában", a „bizonytalanság szoron
gásában", a „nyugtalan, idegen hangulatban" (1. i. h. 89) hol a könyvekhez, 
hol a nyelvtanuláshoz (itt spanyolul és olaszul tanult), hol a zenéhez vagy 
játékhoz menekül, hol pedig vállalja a vízhordást is a faluból, csak közvetlen 
kapcsolatba kerülhessen a világgal, az emberekkel, az élettel . . . És abban az 
,,embertelenség"-ben milyen elfogulatlan, reális képet tudott kialakítani fog-
vatartóiról: a francia táborparancsnokról, a három káplárról, francia férfiak
ról és nőkről, akikkel a sors összehozta. 

A Nemzetközi Vöröskereszt közbenjárására 1917 elejétől átkerült Svájc
ba, az internálás lényegesen enyhébb körülményi közé. Majd tanulmányait 
is folytathatta: négy félévet hallgatott a lausanne-i egyetemen. A francia 
nyelvterületen és egyetemeken eltöltött idő, továbbá az a tény, hogy innen 
hozott feleséget is, Bárczi Gézát egy életre a francia nyelvhez és irodalomhoz, 
a francia kultúrához kötötte. 

2.3. A háború befejeződése után hazatérve, a budapesti egyetemen szer
zett 1920-ban középiskolai tanári oklevelet magyar—francia szakon, majd 
— eredeti céljának megfelelően — megkezdte tanári működését, hogy aztán 
több mint egy félszázadon át nevelje — nem mindennapi eredményességgel — 
előbb a középiskolás, majd az egyetemista diákok egymás után jövő nemze
dékeit . 

Középiskolában mintegy két évtizeden át tanított . Hogy milyen fokon, 
arra három tény is utal. Egyrészt 1926-tól 1942-ig megjelenteti igen eredmé
nyesen tanítható és tanulható francia nyelvkönyveit a középiskolák vala
mennyi osztálya számára (a III.-tói a VIII.-ig). Egyébként ezek időálló voltát 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy egy részüket még a felszabadulás 
után is újra megjelentették. És hogy Bárczi Géza az egyetemi katedrán is 
felelősséget (és a korábbihoz hasonló vonzalmat) érzett az iskolai oktatás iránt, 
arról meg az tanúskodik, hogy mint debreceni professzor 1948-ban írja meg 
(Makai Gusztávval együtt) a francia nyelvkönyvet az általános iskolák VII . 
osztálya számára. — Másrészt minthogy az egyetem gyakorlóiskolájában, az 
úgynevezett mintagimnáziumban tanított , oktató-nevelő hatása kiterjedt 
az ott gyakorló tanárjelöltekre. Ezek ma is úgy emlékeznek gyakorló idejükre, 
mint amikor Bárczi tanár úrtól egy életre útravalót kaptak. — És harmad
sorban: Bárczi Géza (sok nyelvész kollégájához hasonlóan) ez alatt a két év-
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tized alatt indult el igazában a tudósi pályán, illetve vált a nyelvtudomány
ban igazi szaktekintéllyé. 

Ez utóbbit fontos dátum jelzi. 1923-ban megjelent az első tudományos 
dolgozata a Magyar Nyelvben, s ettől kezdve szinte minden évnek megvolt 
a bőséges termése egészen addig, amíg a halál ki nem ütötte kezéből a tollat. 
1926-ban bölcsészdoktori szigorlatot te t t a szegedi egyetemen francia nyelvé
szetből. A harmincas évek elejétől pedig fokozatosan bekapcsolódott az egye
temi oktatásba: 1932-ben a szegedi, 1938-ban a budapesti egyetem magán
tanára lett, mind a két esetben az ófrancia nyelvészet tárgyköréből. Ugyan
ebben az évben az Eötvös-kollégium egykori diákját kinevezték a kollégium 
tanárává, az igazgatónak a következő — elmondhatjuk: igen találó — ajánlá
sával: ,,Nagy tudományos felkészültségén kívül jellembeli és tanári kiválósá
gai teszik őt elsősorban alkalmassá az Eötvös Kollégiumi munkakör betölté
sére." A jelzett két évtizedet mintegy az koronázta meg, hogy Bárczi Gézát 
1939-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották. 

2.4. 1941-gyei kezdődik az a három évtized, amelyben Bárczi Géza tanári 
— immáron egyetemi tanári — és tudósi pályáján beérett a nem mindennapi 
gazdagságú gyümölcs. Ezúttal ismét csak a legfontosabb és sok mindenre 
utaló dátumokat emelem ki. 1941-ben Csűry Bálint halála után kinevezték 
nyilvános rendes tanárrá a debreceni egyetem magyar és finnugor nyelvészeti 
tanszékére, majd 1952-ben került át Budapestre, az újonnan létrehozott 
I I . számú magyar nyelvészeti tanszék vezetőjeként. A Debrecenben eltöltött 
időt ő maga nevezte — teljes joggal — élete legtermékenyebb évtizedének. 
Az ekkor tar tot t egyetemi előadásaiból nőttek ki — mint már utaltam rá — 
későbbi szintézisei, tankönyvei, kézikönyvei, és a Magyar szófejtő szótár 
megjelenése (1941) után it t bontakozott ki sokoldalú, számos diszciplínára 
kiterjedő tudósi munkássága. Érthető tehát, hogy már 1947-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia rendes tagjává választották. 

Budapestre kerülve, az ötvenes és hatvanas években — mennyiségi és 
minőségi tekintetben egyaránt — csak tovább gazdagodott Bárczi Géza okta
tói, tudományos és közéleti tevékenysége. Ezt csupán mint határkövek jelzik 
a következő tények: A Tihanyi Apátság Alapítólevele mint nyelvi emlék (Nyel
vészeti Tanulmányok 1. Bp. 1951.) című munkájáért 1952-ben Kossuth-díjjal, 
A magyar nyelv életrajza (Bp. 1963., 1966., 1975.) című szintéziséért pedig 
1970-ben Állami díjjal jutalmazták. Mind az oktatást, mind tudományos 
eredményeinek a publikálását (1974-ben jelent meg például Nyelvművelésünk 
című kis könyve !), mind pedig a Magyar Nyelvtudományi Társaság irányítá
sát stb. nyugalomba vonulása (1969) után is szinte utolsó leheletéig folytatta, 
azt példázva, hogy számára az élet és a munka egyet jelentett. 

3. Bárczi Géza t u d o m á n y o s m u n k á l k o d á s a több mint egy 
fél évszázadot ölel fel. Mivel — amint már utaltam rá — az ő élete szétválaszt-
hatatlanul eggyé forrt a tudósi és a tanári munkával, sajátos oeuvre-jenek 
a számbavétele — mondhatnánk: nyelvtudomány-történeti áttekintése — való
jában a teljes életműbe enged bepillantást, az egész ember „mérlegre tételét" 
jelenti. 

Bárczi Gézának mint nyelvtudósnak mindenekelőtt három fő jellem
vonását emelhetjük ki. Először is ízig-vérig nyelvtörténész volt: az egész 
nyelvnek és benne a nyelvi jelenségeknek a mozgása, alakulása, ezek okának 

12 Nyelvtudományi Közlemények 80/1-
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és a kommunikációban betöltött szerepének a kifürkészése érdekelte; s lénye
gében így szemlélte napjaink nyelvét is. — Másodszor: a nyelvtörténeti iskola 
módszerét, annak hazai és külföldi eredményeit, eljárásmódjait ritka átte
kintőképességével számon tartotta, de sohasem alkalmazta őket szolgai módon, 
másokon és sajátmagán is túllépett, ha úgy találta célravezetőbbnek. Talán 
nem túlzunk, ha kijelentjük: Bárczi Géza — képességeinél, ismereteinél, szem
léleténél, módszereinél és eredményeinél fogva — a jelzett iskolának minden
képpen a csúcsát jelentette. — És harmadszor: az eddig mondottak ellenére 
a szinkrón nyelvészetet is becsülte, sőt szorgalmazta, bizonyos vonatkozásban 
maga is művelte (1. később), és bár a ,,modern" jelzővel illetett strukturalista, 
generatív nyelvészeti stb. módszerek, irányzatok nagyobb intenzitással életé
nek csupán az utolsó évtizedében jelentkeztek, — mint vezető tudós és úgy is 
mint a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke — ezeknek sem állt az út
jukba, azt vallotta ugyanis, hogy minden megközelítési móddal, módszerrel 
meg kell próbálkozni, és azokat, amelyek közelebb visznek a nyelv megisme
réséhez, illetőleg amelyek jobbá, helyesebbé, kifejezőbbé teszik a nyelvhasz
nálatot, amelyek emelik az anyanyelvi műveltséget, föltétlen fejleszteni és 
művelni kell. 

3.1. A következőkben — immáron a nyelvtudomány-történet ,szabá
lyainak" megfelelően — a „ma" szemével tekintjük át fő vonásaiban Bárcz, 
Géza munkásságát, mégpedig sorra véve az általa művelt nyelvészeti diszcipi 
línákat. Először foglalkozunk a nyelvtörténettel (benne a romanisztikai-
a magyar szókincstörténeti, hang- és helyesírástörténeti, továbbá alak- és 
mondattani tárgyú dolgozatokkal), majd a nyelvi rétegek, továbbá a stílus, 
aztán a mai nyelv vizsgálata, valamint a nyelvművelés és a lexikográfia körébe 
vágó munkáival, végül pedig az általános nyelvészeti, nyelvtudomány-törté
neti és egyéb (textológiai, irodalomtudományi, módszertani stb.) tárgyú tanul
mányaival és teljes szintéziseivel. 

3.2. Mielőtt az egyes diszciplínákra rátérnénk, talán nem lesz fölösleges 
röviden utalnunk arra, hogy nyelvtudomány-történetünknek melyik és milyen 
korszakában indult el és terebélyesedett ki Bárczi Géza munkássága. 

Hogy a két világháború közötti korszak lényegét és benne az induló 
Bárczi Géza szerepét megérthessük, néhány szót szólnunk kell az előző idő
szakról is. • 

A) Az 1870 körül kezdődő, nem egészen fél évszázad alatt bontakozik 
ki és emelkedik valóban tudományos rangra — különösen Budenz Józsefnek 
a szilárd alapokat megvető, kiterjedt munkássága révén — a hazai finnugrisz-
tika, majd — mindenekelőtt Simonyi Zsigmond páratlanul gazdag kutatásai
nak az eredményeképpen — a nyelvünk vizsgálatát középpontba állító magyar 
nyelvtudomány. A nagyarányú föllendülést pregnánsan jelzi az is, hogy ebben 
az időben, elsősorban a századforduló körül, soha nem tapasztalt mértékben 
születtek nyelvünk minden területén — gyakran több szerző vagy éppen sokak 
erejének, tudásának összefogásával — olyan szintézisek, alapvető alkotások, 
nyelvemlék-kiadások stb., amelyek a további (mindenekelőtt nyelvtörténeti) 
kutatásokhoz a kedvező feltételeket megteremtették (SZARVAS GÁBOR— 
SIMONYI ZSIGMOND, Magyar nyelvtörténeti szótár. 1890 — 1893; SZINNYEI 
JÓZSEF, Magyar tájszótár. 1898 — 1901; SZAMOTA ISTVÁN—ZOLNAI GYULA, 
Magyar oklevél-szótár. 1902—1906; SZILY KÁLMÁN, A magyar nyelvújítás 
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szótára. 1902 — 1908; stb. — BALASSA JÓZSEF—SIMONYI ZSIGMOND, Tüzetes 
magyar nyelvtan történeti alapon. I. Magyar hangtan és alaktan. 1895; — 
stb.). Mindezen túlmenően: föllendül a szókincs vizsgálat, a nyelvjáráskutatás, 
a fonetika, erősödik a stilisztikával való foglalkozás, és új diszciplínával is 
gazdagodik nyelvészetünk: nagykorúsodik a névtudomány. Végül a magyar 
nyelvtudomány felvirágzását talán mindennél jobban dokumentálja a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság megalakulása (1904) és folyóiratának, a Magyar 
Nyelvnek a megindulása (1905). Az igazság kedvéért azonban meg kell jegyez
nünk, hogy ebben a korszakban is lényegesen kedvezőtlenebb a kép az álta
lános és a szinkrón nyelvészetet illetően. 

B) A két világháború közötti időben — amikorra Bárczi Géza pályájának 
az elindulása és kibontakozása is esik — a korábbi föllendülés megállt, sőt 
visszaesés mutatkozik a legtöbb területen. A magyar nyelvtudomány nehéz 
anyagi helyzetbe került, és nem jött létre olyan szervezeti forma (tudományos 
intézet, nagyobb egyetemi tanszék stb.) sem, amely egyrészt a különböző 
helyen folyó és sok tekintetben koordinálatlan munkálatokat össze tudta volna 
hangolni, tervszerűbbé tudta volna tenni, s másrészt az amúgy is gyakoribb 
részlet vizsgálatokra irányuló kutatások mellett lehetővé tudta volna tenni, 
hogy az immár elkerülhetetlenül szükséges kollektív munkával további kor
szerű szintézisek, alapvető összefoglalások, adatfeltáró művek, valamint 
modern kísérletek stb. szülessenek. Ilyenformán érthető, hogy ez az időszak 
— különösen a szintézisek terén — jobbára a torzók korává lesz (1. : GOMBOCZ 
ZOLTÁN—MELICH JÁNOS, Magyar Etymológiai Szótár. 1914 — 1944, a ,,g" 
betűnél vége szakadt; a Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve című sorozat, 
amelynek keretében a tervezett 27 egységnek 1938-ig még a fele sem tudott 
megjelenni; stb.); hogy — jóllehet a már korábban is alkotó nyelvészek mellé 
ekkor is újabb kitűnő tudósok sorakoztak, és a nyelvtörténet tovább lépett 
előre, a névtan meg éppen ebben az időben indul virágzásnak stb. — a vár
hatónál és kívánatosnál (különösen egyes diszciplínák — mindenekelőtt a leíró 
nyelvtan, de a dialektológia és az alkalmazott nyelvtudomány stb. — terüle
tén is) jóval kevesebb nyelvészeti mű lát napvilágot; hogy alig hatnak a modern 
törekvések, például a prágai iskola, és a leíró jellegű nyelvészet sem tud uta t 
törni magának; hogy egyes folyóiratok megszűnnek, de a megmaradtak is 
vagy hosszú időközökben jelennek meg, vagy nagyon megvékonyodnak; stb. 
Ez az időszak tehát igen sok adósságot hagyott hátra . . . összefoglalva talán 
azt mondhatnánk: az előző korszak mintegy példát mutatott , az utóbbi pedig 
— nem kis részben — kijelölte az első tennivalókat a ma nyelvtudományának. 

C) Nyelvtudományunknak a felszabadulás után kezdődő és ma is tartó 
szakasza — amely időszakban Bárczi Géza három évtizeden át nem minden
napi eredményességgel munkálkodott — nagymértékben különbözik mind 
az előzőtől, mind a korábbiaktól. A megváltozott társadalmi, gazdasági és 
művelődésben" viszonyok következtében alapvetően módosult a magyar nyelv
tudomány helyzete, mindenekelőtt külső szervezeti formája. A szükséges 
anyagi feltételek biztosításával új kutatóközpontok jöttek létre. Már 1949-ben 
megalakult a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, 
továbbá az egyetemek és főiskolák (mindenekelőtt a tanárképző intézmények: 
a budapesti, a debreceni és a szegedi egyetem, továbbá az egri, a nyíregyházi, 
a pécsi, a szegedi és a szombathelyi főiskola) magyar nyelvészeti tanszékei 
— a hallgatóság létszámának megsokszorozódása, az oktatás korszerűbbé, 
hatékonyabbá tétele stb. következtében — szintén valóságos kutató műhe-

12* 
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lyekké váltak. És természetesen hihetetlenül megnőtt a nyelvünk vizsgálatá
val foglalkozók állománya. Az Intézetben a kutatók kezdeti létszáma néhány 
év alatt megkétszereződött, s ma mintegy hetven szakember és negyven főnyi 
segédszemélyzet dolgozik a különböző osztályokon. Körülbelül ugyanennyien 
vagy valamivel többen foglalkoznak a felsőoktatási intézményekben is a nyelv 
és nyelvünk kérdéseivel. Mindez már eleve lehetővé tette, hogy a tervezés, 
a tervszerűség a mi területünkön is érvényesülhessen, azaz hogy — mérlegelve 
az igényeket és a lehetőségeket -- a legcélszerűbben osszuk el a szellemi és 
anyagi erőket, továbbá, hogy összehangoljuk a különböző helyen folyó munká
latokat. Másrészt lehetővé vált az is, hogy a nagy nyelvi anyag feldolgozását 
igénylő szintetikus jellegű, igen fontos munkálatok föllendülhessenek, még
pedig az egyéni kutatás(ok) eredményeit megsokszorozó kollektív tevékenység 
révén. Harmadsorban pedig mód nyílt — főként a hatvanas évek elejétől — 
mind a modern külföldi irányok, iskolák, kísérletek hazai alkalmazhatóságá
nak a felmérésére, illetőleg továbbvitelére, mind új utak keresésére, új mód
szerek kipróbálására. 

Az elmondottak következményeként is változott a nyelvszemlélet, 
eltolódtak a nyelvészeti vizsgálódások súlypontjai, módosult a korábbi kutató
módszer, illetőleg részben vagy egészben újak léptek fel olyan mennyiségben, 
mint soha a korábbi időben (ezek közül egyesek kikristályosodtak vagy most 
vannak kikristályosodóban ; mások egy-egy ponton gazdagították a nyelvé
szeti kutatást; ismét mások úgyszólván eltűntek vagy eltűnőben vannak). 
— Mintegy az élet parancsára, eddig nem tapasztalt mértékben fordult a nyelv
tudomány a közvetlen (beszélt és írott) nyelvhasználat felé, s ennek következ
tében a gyakorlatibb jellegű diszciplínák: az addig nálunk háttérbe szorult 
leíró nyelvészet (a hagyományos és a strukturalista, valamint generatív nyelv
tan illetőleg nyelvleírás), továbbá a nyelvművelés, a stilisztika, az irodalmi 
nyelv kutatása, a lexikográfia, sőt az eredményesebb nyelv- és nyelvtanokta
tásnak, a minél gazdaságosabb hírközlésnek, egyáltalán a kommunikációnak 
a vizsgálata (vö. a szélesebb értelemben vett alkalmazott nyelvtudomány 
diszciplínáit) kerültek az érdeklődés és a kutatások középpontjába, vagy leg
alább elfoglalták e tekintetben az őket megillető helyet. Ugyanakkor azonban 
azt is ki kell emelnünk, hogy az elméleti kérdések — benne a nyelv lényegét, 
működését stb. érintők is — a korábbinál lényegesen nagyobb hangsúlyt 
kaptak. 

A nyelvnek társadalmi produktumként való felfogása, a dialektikus szem
léletmód, majd a ma felé haladva az egyre komplexebbé váló (a logika, a pszi
chológia, a szociológia, a matematika, a szemiotika, a tipológia stb. eszközeit 
is felhasználó), továbbá a nyelvi rendszert, struktúrát előtérbe állító és egzakt
ságra törekvő kutatómódszer mind hozzájárult ahhoz, hogy a korábbi törté
neti jellegű stúdiumok mellé a mai nyelvvel (különböző szemszögből) foglal
kozó modern diszciplínák zárkózhattak fel, illetőleg, hogy eddig elhanyagolt, 
kevéssé művelt vagy úgyszólván csak nevükben élő részdiszciplínák újultak 
meg, vagy napjainkig ismeretlenek születtek és váltak sajátos tárgykörrel, 
problematikával és kutatómódszerrel rendelkező, önálló tudományággá, eset
leg most vannak ilyenné alakulóban. Az első csoportra jó példa a szemantika, 
a stilisztika, a nyelvművelés, a tipológia, az irodalmi nyelv történetének vizs
gálata; a másodikra a lexikográfia, a matematikai nyelvészet, a kontrasztív 
nyelvészet; a harmadikra pedig a generatív nyelvleírás, a szociolingvisztika, 
a pszicholingvisztika, a szövegnyelvészet stb. 
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Az e pontban mondottakból egyenesen következik, hogy a magyar 
nyelvtudomány az utóbbi harminc év alatt szintézisekben és részletmunkák
ban, monográfiákban és tanulmányokban, a régi és az új diszciplínák terüle
tén egyaránt jelentőset alkotott, de természetesen azt sem tagadhatjuk, hogy 
egyrészt sok az ellentmondás — nem egyszer zűrzavar — a különféle mód
szerek alkalmazását és alkalmazhatóságát illetően, és hogy sok még a tenni
való. 

Ha most már arra akarunk — mintegy összefoglalóan — rámutatni, 
hogy Bárczi Géza hogyan folytatta az 1870-től az első világháborúig terjedő 
korszakot, és hogyan vált részesévé az ezt követő két korszaknak, akkor a 
következőket állapíthatjuk meg. Már a két világháború közötti — egyébként 
joggal hanyatlónak minősített — két és fél évtizedben is valójában az előző, 
virágzó korszakot viszi tovább, természetesen az adott lehetőségek között, és 
mintha — sokoldalúság, reális érzék, eredmények stb. tekintetében — a Simo-
nyi Zsigmond útját járná, akit egyébként igen nagyra becsült, és akiről több
ször, több formában megemlékezett (1. később is). A felszabadulás utáni három 
évtizednyi működéséről pedig elmondhatjuk, képességeihez mérten élt az e kor
szak nyújtotta lehetőségekkel is, előrevitte a magyar nyelvtudomány számos 
ágát, példát mutatot t etikailag a tudománnyal és az oktatással, neveléssel 
foglalkozóknak, és mint az általa is képviselt iskolának — mondhatnánk — 
egyik utolsó nagy alakja távozott el közülünk. 

3.3. N y e l v t ö r t é n e t i m u n k á s s á g a . 

A ) R o m a n i s z t i k a . — Már utaltunk rá, hogy Bárczi Gézát több 
körülmény vitte a francia nyelv és kultúra történetének, illetőleg a magyar 
nyelvre és művelődésre gyakorolt hatásának a vizsgálata felé. így érthető, 
hogy 1923-ban induló tudományos munkálkodásának különösen az első más
fél—két évtizedére a romanisztika nyomja rá bélyegét; továbbá hogy ez vezeti 
el a magyar nyelvtudományhoz, azon belül is mindenekelőtt a szótörténeti -
-etimológiai vizsgálatokhoz; és hogy a francia művelődéssel való kapcsolata 
nem szakadt meg élete végéig. 

Az első dolgozatának (Autour d'une étimologie: fr. clenche > hongr. 
kilincs: Revue des Etudes Hongroises 1: 184—187 és Kilincs: MNy. 19: 
89 — 90) megjelenését (1923) követő években Bárczi Gézát egyrészt a f ranc ia -
magyar történeti (benne művelődéstörténeti) kapcsolatok érdeklik. Természe
tesen elsősorban azok, amelyek nyelvi hatást is eredményeztek (Quelques 
documents sur les premières colonies françaises en Hongrie: Revue des Etudes 
Hongroises 7 [1929]: 113 116; A verviers-i karácsonyi bábszínház: Élet 22. 
[1931]: 497 — 500; A vallon karácsonyi énekek: Élet 23. [1932]: 416 — 419; 
Francia zarándokok I. Endre idejében: MNy. 32 [1936]: 260 — 261; A közép
kori vallon —magyar érintkezésekhez: Száz. 71 [1937]: 399—416; stb.). Más
részt a francia nyelv hang- és alaktantörténeti kérdései foglalkoztatják (A fran
cia / hang történetéhez: Szeged 1926; Ó-francia hang- és alaktan: Pécs—Buda
pest 1933). De már e kutatásaival párhuzamosan — a harmincas években 
pedig még inkább — (a f rancia-magyar kapcsolatokon ugyan belülmaradva) 
egyre jobban a magyar helyesírás- és hangtörténeti problematika (Két ó-francia 
jövevényszavunk hangtörténetéhez: MNy. 25 [1929]: 181 — 184; Az ómagyar 
se hangjelölés: MNy. 31 [1935]: 74 — 84, 140—147; Az Árpád-kori magyar 
hangjelölés c, eh, sch jeleihez: Melich-Eml. 32—47; Francia hangjelölési hatás 
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a jésített hangok Árpád-kori jeleiben: MNy. 38 [1942]: 1 6 - 2 6 ; stb.), illetőleg 
egyes magyar szavak és tulajdonnevek eredetének, történetének vizsgálata 
{Tálya, furmint, mécs, márc, címer, must, szekrény, lakat, paraj, bolt, Alistál, 
Felistál, korc stb.: a MNy. egyes évfolyamaiban) kap nagyobb hangsúlyt. 

A teljesen vagy jobbára francia nyelvi irányultságú korszakot az említett 
Ó-francia hang- és alaktan (1933) zárja le. Bár ez nyilvánvalóan francia, német 
stb. nyelvtörténeti munkákon alapul, és bár elsősorban ,,az egyetemi hallgatók 
számára készült kézikönyv" (III.), mégis jelzi — ha egyszer-egyszer 
csírájában is — mindazokat a tanári és tudósi erényeket, amelyek Bárczi Géza 
munkásságát olyan sajátossá teszik: a nyelvi jelenségek mozgásának a bemu
tatása; a nyelvi rétegek szerepének figyelembevétele; a problémák meglátta-
tása; nyelvtörténeti gondolkodásra nevelés; a didaktikai szempont érvényesí
tése; továbbá az a tény, hogy mindent megmagyaráz, de „nem középiskolás 
fokon", hogy hatalmas, néhány mondattal is kitűnően eligazító bibliográfiát 
ad; stb. Bárczi Géza a már inkább magyar nyelvészeti célú szótörténeti kuta
tásainak eredményeit — két részösszefoglalás (Ó-francia jövevényszavaink 
problémái: MNy. 26 [1930]: 109 — 115, 172—183; Ó-provencal jövevényszavak 
a magyarban: NyK 50 [1936]: 18 29) után — A magyar nyelv francia jöve
vényszavai című mongráfiájában (A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve 
sorozatban, Bp. 1938) összegezte. Mind a szótörténeti-etimológiai cikkek, 
mind ez a mintaszerű monográfia már az ízig-vérig etimológus Bárczi Gézát 
állítják elénk. Problémaérzékenység, erős kritikai hajlam, lényeglátás, alapos 
körültekintés és módszeresség (a hangalak és a jelentés fejlődésének a tárgy -
és művelődéstörténeti tényezőket is mindig figyelő — számbavétele), világos 
és élvezetes stílus jellemzik őket (vö. BENKO: i. h. 6 — 7). Ezek után nem csodál
kozhatunk, hogy szerzőnk — kitűnő ötleteire is támaszkodva — számos új 
származtatással gazdagította szókészlettörténetünket. 

A „romanisztika" címmel jellemzett korszakhoz még három megjegyzés 
kívánkozik. Mint már utaltunk rá, ebben az időben jelenteti meg Bárczi Géza 
először szintén mintaszerű francia középiskolás tankönyveit, és sorra-rendre 
ír recenziókat a francia nyelvészettel kapcsolatos munkákról (Eckhardt Sán
dor, Űjfrancia leíró nyelvtan: EPhK 53 [1929]: 120—122; Dictionnaire fran
çais—hongrois de M. Sauvageot: Nouvelle Revue de Hongrie 1932. juil. 87 — 
88; Magyar Zoltán, Magyarországi franciaság: EPhK 58 [1934]: 24 — 25; 
Grammaire de l'Académie Française, F. Brunot, Observations sur la Gram
maire de l'Académie Française: uo. 35 — 37; Németh, Etienne, Les colonies 
françaises de Hongrie: EPhK 61 [1937]: 275 — 276; stb.). — Arról sem szabad 
megfeledkeznünk, hogy bár 1940 után a romanisztika nem áll Bárczi Géza 
érdeklődésének a középpontjában, ilyen tárgyú tanulmányt — kisebb szám
ban — később is közzétesz (Influence française dans l'orthographe hongroise 
du moyen âge: ALH 1 [1952]: 19 — 63; Adalékok a ,,Gallicusok" nemzeti hova
tartozásának kérdéséhez: MNy. 53 [1957]: 450 — 452; Les mots d'imprunts 
vieux français en hongrois . . .: Cercetäri de Linguisticä 3, Supl. 71 — 79; 
stb.). — Végül ide kívánkozik az is, hogy gyakran francia nyelven írta meg 
dolgozatait, illetőleg így ismertette a magyar nyelvészet eredményeit a világ
nak (pl. Les travaux de l'Atlas Linguistique de la Hongrie: ALH 6 [1957]: 
1 — 52; Les recherches dialectologiques en Hongrie: Orbis 12 [1963]: 141 — 156; 
Les origines de la langue littéraire hongroise et orthographe au XVIe siècle: 
ALH 14 [1964]: 1 — 22; Contributions à l'histoire de l'Atlas des dialectes 
hongrois: ALH 19 [1968]: 261-291) . 
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B ) A m a g y a r s z ó k i n c s t ö r t é n e t e . — Tulajdonképpen 
Bárczi Gézának az előző pontban tárgyalt munkássága ide — vagy ide is — 
tartozik. Talán nem túlzok, ha azt mondom, az egyes szavak, továbbá szó
csoportok és -rétegek, valamint az egész magyar szókészlet eredetének, alaku
lásának, sajátságainak a vizsgálata szerzőnk egyik legkedvesebb és legtöbb 
eredményt hozó munkaterülete volt. 

Mindezt világosan mutatja, hogy módszereit állandóan finomítva — első
sorban a Magyar Nyelv évfolyamaiban — sorra-rendre teszi közzé (még 1975-
ben is !) ötletekben gazdag, de mindig a nyelvi tényekre támaszkodó szóere-
deztetéseit, egy-egy szó életét vagy annak egy részletét bemutató fejlődés
rajzait (puli, persze, gyanta, bitó, kopik, Tevel, jár, kék, én, fiatal, hajó, fa, fiú, 
mind, tilt, ücsörög stb.). Nem hiányoznak a szintéziseket előkészítő részössze
foglalások (Az igei átvételek kérdéséhez: MNy. 44 [1948]: 81 — 94; Török 
jövevényszavaink legrégibb rétegének kérdéséhez: NylOK 2 [1952]: 347 — 
359; Örmény jövevényszavaink kérdéséhez: MNy. 56 [i960]: 304 — 310; 
A propos de vieux mots d'emprunt turcs en hongrois: AOH 18 [1965]: 47 — 54; 
Les éléments lexicaux de création interne de la langue hongroise: ALH 17 
[1967]: 1—19; Quelques conclusions tirées de l'étude des plus anciens mots 
d'emprunt turcs du hongrois: AOH 25 [1972]: 383 — 390), sőt a tudománytörté
neti áttekintés és előremutatás sem (A magyar szókincsre vonatkozó etimo
lógiai kutatások jelenlegi állása: MNy. 63 [1967]: 285 — 292). 

Ezt a diszciplínát illetően két szintézis tet te ismertté Bárczi Géza nevét 
itthon és hazánk határain túl: a Magyar szófejtő szótár (Bp. 1941) és A magyar 
szókincs eredete (Bp. 1951., 1958.2). A Szófejtő szótárról joggal állapítja meg 
Benkő Loránd: ,, . . . a maga nemében, a népszerűsítő és a tudományos igé
nyek együttes kielégítésében európai szinten is klasszikus alkotás" (i. h. 10). 
Egy-egy szó eredetét, hangalaki és jelentésben' változását lényegre törően, 
világosan, ugyanakkor a megfelelő tudományossággal összefoglaló cikkei miatt 
a legutóbbi időkig állandóan forgatott nyelvészeti munka volt, sőt — A magyar 
nyelv történeti-etimológiai szótára (Bp. I—III . 1967., 1970., 1976.) mellett 
— éppen a jelzett erényei miatt, napjainkban és a jövőben is, sokan fognak 
hozzá fordulni gyors tájékoztatásért. — Igazi tudományos kézikönyv A ma
gyar szókincs eredete című, második kiadásában csaknem kétszáz lapnyira 
nőt t munka. Tartalmazza ez a magyar szókészlet eredetének, alakulásának 
úgyszólván teljes problematikáját, a finnugor eredetű és belső keletkezésű 
szavaktól valamennyi jövevényszó-csoporton át egészen a tulajdonnevekig. 
Egyúttal azonban ott találjuk a szókincstörténetnek az általános nyelvészeti 
és magyar nyelvtudomány-történeti vonatkozásait is. A kitűnő szómutató 
csak még használhatóbbá teszi ezt a jelentős kézikönyvet. 

Hogy Bárczi Géza mennyire vonzódott az etimológiai-szótörténeti kuta
tásokhoz, azt megvilágítják kedves tanítványának, a TESz. szerkesztőjének, 
Papp Lászlónak a következő sorai, amelyeket a 80 éves Bárczi Gézát köszöntő 
írásában közölt: ,, . . . ő a TESz. általános lektora, s ez azt jelenti, hogy a fő
szerkesztő mellett ő az egyetlen ember, aki e szótár minden szócikkét látja 
a végső szerkesztés előtt. A szótár szerkesztősége és munkatársai azt is tud
ják, hogy nemcsak látja a szócikkeket, hanem egyetlen egy szócikk sem kerül 
úgy ki a kezéből, hogy valamiféle megjegyzést ne írna rá" (NytudDolg. 14: 4). 
(L. még a lexikográfiával foglalkozó pontot.) 

Bár a n é v t a n nem tartozott Bárczi professzor legkiemelkedőbb szak
területei közé, mégis e tekintetben szintén maradandót alkotott. Mindenek-
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előtt — mint már jeleztem — azzal, hogy „A magyar szókincs eredete" má
sodik kiadásában (122—162) feldolgozta aszókészlet egyéb részlegeihez ha
sonló módon — mintegy alapozó jelleggel — tulajdonneveinknek (benne az egy-
és kételemű személyneveknek), valamint földrajzi neveinknek a történetét. 
(Ezt megelőzte egy, a XVI. századdal foglalkozó tanulmány: A magyar sze
mélynevek XVI. századi történetéhez: MNy. 52 [1956]: 144—157, továbbá 
kétszer tet t közzé francia nyelven névtani dolgozatot : La toponymie hongroise 
du moyen âge: Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando 
Eötvös nominatae 2 [i960]: 25 — 43; L'anthroponymie hongroise du moyen 
âge: Atti e Memorie del VII Congresso Internaz. di Scienze Onomastiche. 
F i renze-Pisa 1961. I I I , 109-124.) 

C) M a g y a r h a n g t ö r t é n e t . — A romanisztika és a szóeredet-, 
valamint szótörténeti vizsgálatok egyenesen vezették el Bárczi Gézát egyik 
legkedvesebb — ha nem a legkedvesebb — munkaterületéhez, a hangtörténeti 
(és vele együtt helyesírástörténeti) búvárkodáshoz. A szókutatás mellett min
den bizonnyal itt hozta a legtöbb újat, ezt a diszciplínát lendítette leginkább 
előre. 

Vizsgálta nagy körültekintéssel — bizonyos par excellence helyesírás
történeti dolgozatok megjelentetése után (Az 1113. évi zobori oklevél o jelö
léséhez: MNy. 39 [1943]: 337 — 341; A Tihanyi Alapítólevél hangjelölése: 
MNy. 40 [1944]: 313 — 330) — egyes hangok, hangcsoportok továbbfejlődé
sének, illetőleg a maiak létrejöttének sokszor nagyon bonyolult útját (Az 
ómagyar -y, -ü végű kettőshangzók kérdéséhez: MNy. 40 [1944]: 289 — 291; 
A török szóvégi -q, -k, -g, -y megfelelései: MNy. 46 [1950]: 223 — 230; Bilabiális 
réshang a magyarban: MNy. 48 [1952]: 199 — 200; A bilabiális utótagú kettős
hangzók megmaradásának kérdéséhez: MNy. 49 [1953]: 35 — 43; Megjegyzé
sek a magyar ly hang kérdéséhez: NytudÉrt . 6 [1955]: 17 — 25 és NylOK 7 
[1955]: 116 —124; Az o > a nyíltabbá válás legrégibb példája: MNy. 51 [1955]: 
2 1 1 - 2 1 3 ; A magyar bilabiális v hang kérdése: MNyTK 93 [1956]: 7 — 9; 
A finnugcr szókezdő *p különféle magyar megfeleléseihez: MNy. 56 [i960]: 
240—242; Zur Geschichte der finnisch-ugrischen Verschlußlaute in urunga
rischer Zeit: MSFOu. 125 [1962]: 11 — 26; Megjegyzések a finnugor szókezdő 
zárhangok magyar nyelvi fejlődéséhez: MNy. 63 [1967]: 8 — 14; Le traitement 
de « et de c dans les mots d'emprunt turcs du proto hongrois: StudTurc. 
[971]: 39 — 46). — Kuta t t a továbbá — jobbára új csapásokon haladva — az 
egyes hangfejlődési tendenciák alakulását (Az ö-zés történetéhez: MNy. 42 
[1946]: 4 9 - 5 1 ; A labializáció történetéhez: MNy. 45 [1949]: 7 2 - 7 4 ; A szó
végi á, é, í megrövidülésének kérdéséhez: MNy. 49 [1953]: 324 — 335). 

Hangtörténeti munkásságát az említetteken kívül összefoglalóan az jel
lemzi, hogy a finnugor korszaktól kezdve szinte máig valamennyi kort átte
kintette; hogy a legkiemelkedőbb hangok, hangcsoportok, tendenciák alaku
lását csaknem végigkíséri; hogy e jelenségeket mozgásukban — a nyelvjárások 
létét, a visszaütéseket stb. figyelembe véve — szemléli; hogy tekintettel van 
a hangok stb. rendszerbeli összefüggéseire. 

Ha mindehhez hozzávesszük páratlan rendszerező képességét és azt, 
hogy volt bátorsága és energiája a hangtörténetünkben levő hézagokat önálló 
kutatással kitölteni, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy A Tihanyi 
Apátság Alapítólevele mint nyelvi emlék című (Bp. 1951) munkájának a 
megjelenése után — amely az ómagyar helyesírás- és hangtörténetnek, sőt 
egy teljes ómagyar nyelvtannak a kifejtése — közreadta két változatban is 
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a teljes magyar hangtörténetet. Az először 1954-ben, majd 1958-ban kibővítve 
megjelent „Magyar hangtörténet" (Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek) 
még inkább az egyes hangok alakulását, illetőleg az egyes hang változásokat 
állítja a fejlődésrajz középpontjába. A magyar nyelv története című, újabb 
egyetemi tankönyvben (szerk. BENKŐ LORÁND; Bp. 1967., 95 — 180) viszont 
már — összefoglalóbban — a hangváltozási tendenciákra esik a hangsúly. 

D) T ö r t é n e t i a l a k - é s m o n d a t t a n . —Az alak- és mondat
tan köréből elsősorban azoknak a jelenségeknek a történeti vizsgálata érde
kelte, amelyek — az alak felől —- egyáltalán nem könnyű kérdéseket adtak 
fel a hangtörténetnek is. így foglalkozott a lativusraggal (mige zocostia vola: 
MNy. 41 [1945]: 79 — 81; A magyar lativusrag kérdéséhez: MNy. 43 [1947]: 
44—45), több ízben is a felszólító mód jelével (A felszólító mód jelének kér
déséhez: MNy. 44 [1948]: 359 — 361; A magyar fölszólító mód kérdéséhez: 
MNy. 53 [1957]: 117 — 127; Contribution à l'histoire de l'impératif-subjonctif 
en hongrois: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 72 [1973]: 28 — 41), 
az -t birtokos személyraggal (Az -i birtokos személyrag: MNy. 50 [1954] 
287 — 301), a tárgyas -ja, -i személyraggal (A tárgyas -ja, -i személyrag: MNy 
71 [1975]: 129 — 132), a föltételes mód jelével (A magyar föltételes mód jelé
nek eredetéhez: MNy. 69 [1973]: 210 — 212). Hozzászólt továbbá egyes más 
ragok, valamint képzők eredetéhez, alaki és funkcionális fejlődéséhez (A tárgy
rag eredetének kérdéséhez: MNy. 61 [1965]: 276—281; A -mik, -nek rag ere
detéhez: MNy. 65 [1969]: 417 — 421; -íroz.MNy. 50 [1954]: 451-452 ; Hozzá
szólás a -nok, -nök képző tárgyában: MNy. 55 [1959]: 170 — 174). És végül már 
inkább a mondattan felé mutat két tanulmánya: A tárgyas igeragozás hasz
nálata Zrínyi műveiben (Pais-Eml. 206 — 214) és A tárgyas igeragozás hasz
nálatának történetéből (MNy. 54 [1958]: 257-270) . 

Természetesen ezen a területen sem hiányoznak az összefoglaló munkák. 
Már említettem, hogy A Tihanyi Apátság Alapítólevele mint nyelvi emlék 
című monográfiája szinte teljes ómagyar nyelvtan, tehát történeti alak- és 
bizonyos fokig (a szöveg adta lehetőségeken belül) mondattan is. Igen érde
kesen, sok tanulsággal világítja meg továbbá az ősmagyar kornak, főként az 
alaktani problematikáját egy kongresszusi előadásában (Zum Sprachgeschehen 
der urungarischen Zeit: Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Buda
pestini habitus [1963], 27 — 47, vö. Magyar őstörténet: MNy. 39 [1943]: 281 — 
298). A legtöbbet forgatott ide tartozó összefoglalása azonban a történeti tőtan 
(Magyar történeti szóalaktan. I. A szótövek. EMNyF Bp. 1958), amely — 
számos hézagot kipótolva — önálló rendszerben mutatja be a magyar névszó-
és igetövek létrejöttének teljes problematikáját. 

Bárczi nyelvtörténeti munkásságához tartoznak a nyelvemlékek törté
netével stb. foglalkozó tanulmányai. Kétszer is visszatért a Leuveni Kódexhez 
(A Leuveni Kódex történetének legújabb szakasza: MNy. 43 [1947]: 301 — 
305 és uo. 60 [1964]: 86 — 89), hozzászólt az újonnan megtalált Marosvásár
helyi Sorokhoz (MNy. 54 [1958]: 13 — 17), és — a már említett monográfián 
kívül — többször írt a Tihanyi Alapítólevélről (Nyelvművelő. Szerk. LŐKINCZE 
LAJOS. Bp. 1956. 1 8 - 2 8 stb.). 

3.4. A n y e l v i r é t e g e k e t é r i n t ő m u n k á s s á g a . 
Részben a hangtani és szókincstörténeti kutatásai, részben a nyelvi vál

tozás, mozgás, továbbá a nyelv társadalmi vetülete — mindenekelőtt a nem
zeti nyelv kialakulása és alakulása — iránti érdeklődés és érzék, valamint 
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Csűry Bálint öröksége és a debreceni hagyomány vitték el Bárczi Gézát 
a nyelvi rétegek vizsgálata felé. ,,A nyelvet térbeli és szociológiai szempontból 
látásának kiváló példái nyelvjárási, valamint csoport- és rétegnyelvi tanul
mányai" — állapítja meg találóan Benkő Loránd a nyolcvanéves Bárczi Gézát 
köszöntő beszédében (MNy. 70 [1974]: 251). És hadd hangsúlyozzam már itt, az 
e területek felé való vonzódás — hogy a ,,városi nyelv", a jassznyelv stb. 
korai „felfedezéséről" ne is beszéljek — korántsem volt általános ekkoriban 
nyelvtudományunkban. 

Anélkül, hogy belemennék a nyelvi rétegek rendszerének s a vele kapcso
latos problematikának akár csak a felvázolásába egyébként ez utóbbival 
maga Bárczi Géza is többször és alapvetően foglalkozott (1. az általános 
nyelvészeti munkásságát) —, a következő felosztásban térek ki szerzőnknek 
a nyelvi rétegeket érintő munkásságára: A) a magyar nyelvjárások szinkrón 
vizsgálata, B) a történeti nyelvjáráskutatás, C) irodalmi nyelvünk kialaku
lása és mai sajátságai, D) a jassznyelv, E) a stílus vizsgálata. Amint e tár
gyalási rendből is látszik, a nyelvi rétegek vizsgálatát illetően nem vagy alig 
választható szét a történeti jellegű és az akkori mára irányuló kutatás; továb
bá: az idevágó dolgozatok megjelenési idejét és sorrendjét, az egyes rétegek 
kutatásában elért eredmények jelentőségét is figyelembe vettem. 

A) A m a g y a r n y e l v j á r á s o k s z i n k r ó n v i z s g á l a t a . 
— Ismeretes, hogy Csűry Bálint a nyelvjárásgyűjtés országos megszervezésé
vel és irányításával, ilyen tárgyú elméleti kutatásaival, a mintaszerűen meg
szerkesztett Szamosháti szótár megjelentetésével, a Magyar Népnyelvkutató 
Intézet megalapításával, a Magyar Népnyelv című, a dialektológia céljait 
szolgáló folyóirat megindításával stb. — egyúttal a szinkrón vizsgálatok felé 
irányítva a figyelmet — Debrecent a magyar nyelvjáráskutatás középpont
jává tette a harmincas években. Nos, Bárczi Géza — Csűry sajnálatosan korán 
bekövetkezett halálát követően, miután a debreceni tanszékre került — min
denekelőtt e nemes hagyománytól indíttatva, nemcsak folytatta minden téren 
Csűry örökségét, hanem tovább is fejlesztette. Egy kissé leegyszerűsítve a dol
got ugyanis Gombocz Zoltán még a nyelvi (elsősorban hangalaki) változáso
kat csak időben — helyhez kötés nélkül — vizsgálta; Csűry Bálint viszont sa
ját korának a nyelvjárásait kutat ta — a történeti háttér felderítése nélkül. 
Bárczi Géza ezt a hátteret igyekezett — igaz, hogy csak általánosságban — a 
lehetőségekhez mérten megrajzolni, illetőleg megrajzoltatni tanítványaival, s 
ezzel utat nyitott a történeti nyelvjáráskutatás felé is (1. részletesebben: D E M E 
LÁSZLÓ, Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Bp. 1956. 283 — 289, 
vö. továbbá Uő., A magyar nyelvjárások néhány kérdése. Bp. 1953. 22 — 30). 
Bárczi professzor tovább irányította az Intézet keretében a nyelv járásgyűj
tést, színvonalasan szerkesztette — egy ideig Szabó T. Attilával közösen — a 
Magyar Népnyelvet, és előadásokat, előkészítő gyakorlatokat tar tot t az egyete
men, hogy a hallgatóságot módszeresen felkészítse a nyelvjárásgyűjtésre és 
-feldolgozásra, és az ő sokoldalú hatására sorra-rendre jelentek meg a történe
tileg is általánosságban megvilágított, — egyébként — leíró jellegű nyelv já
rásvizsgálatok (1. DEME, NyatlFunk. 287). 

A nyelvjáráskutatástól — beleértve a terepen történő gyűjtést is — nem 
szakadt el soha, Pestre kerülése után sem. Méltán tekintették — tekintettük — 
a magyar nyelvjáráskutatás irányítójának. Kezdeményező szerepe volt a 
magyar nyelvatlasz-kutatások megindításában is. Már 1942-ben megjelentette 
A Magyar Nyelvatlasz előkészítése című dolgozatát (A Magyarságtudományi 
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Intézet Évkönyve 1941 — 1942. Bp. 173 — 196). A munka meg is indult, a gyü
mölcse azonban — a második világháború miatt — csak 1947-ben látott nap
világot Mutatvány a Magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéséből (Bp.) címen, az 
ő szerkesztésében. így érthető, hogy végig Bárczi Géza irányítja az 1949-ben, 
immár a megújult Akadémia nagyszabású tervmunkájaként megkezdett és 
több mint két évtizeden át tartó nyelvatlasz-gyűjtő, -ellenőrző, majd -szer
kesztő tevékenységet (1. A magyar nyelvjárások atlaszának 1968 óta meg
jelent hat kötetén az olvasható, hogy a Magyar Nyelvatlasz munkaközössé
gének elnöke: Bárczi Géza). Közben többször igen hasznos módon beszámolt 
e nagy jelentőségű, világviszonylatban is számottevő munka állásáról, mód
szertani tanulságairól, magyar és francia, illetőleg finn nyelven (A Magyar 
Nyelvatlasz munkálatai: MNyj. 1 [1951]: 145 — 155; A magyar nyelvatlaszku
tatás története. In: A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere. Szerk.: BÁRCZI 
GÉZA. Bp. 1955. 11—44; továbbá: Les travaux de l'Atlas Linguistique de la 
Hongrie: ALH 6 [1957]: 1 — 52; Unkarin murteiden kartoitustyön nykyinen 
vaihe. Virittäjä 1961: 396—407); Contributions à l'histoire de l'Atlas des 
Dialectes Hongrois: ALH 19 [1969]: 261-291) . 

És hogy mennyire fontosnak tar tot ta a mai nyelvjárásokkal való sok
rétű foglalkozást, azt az előbbieken kívül három tény is igazolja. Két ízben 
— egy évtizedes időközzel — tért vissza hazai nyelvjáráskutatásunk állapotá
nak és feladatainak — mindig elvi alapokon nyugvó — taglalásához (A magyar 
nyelvjáráskutatás időszerű feladatai: NylOK 6 [1954]: 59 — 87, 107 — 111; 
A magyar nyelvjáráskutatás újabb eredményei és feladatai: MNy. 60 [1964]: 
3 — 16; továbbá: Les recherches dialectologiques en Hongrie: Orbis 12 [1963]: 
141 — 156). Űgy is mint a Magyar Nyelvtudományi Társaság elnöke, minden 
erejével, tudásával segítette a megyék földrajzinév-gyűjtését, az Akadémia I. 
osztályának valamennyi megyei ünnepségén tanította, lelkesítette az önkéntes 
gyűjtőket. Nyolcvanéves koráig nem maradt el az egyetemi hallgatók nyelv
járásgyűjtő tanulmányútjairól sem, mert szívügye volt az utánpótlás is. 

B) T ö r t é n e t i n y e l v j á r á s k u t a t á s . — A' sok tekintetben 
újat, az igazán előrelendít őt azonban Bárczi Géza a történeti nyelvjáráskuta
tás megalapozásával hozta: ,,A tér és az idő nyelvtudományi kapcsolata reali
zálódik iskolát teremtő nyelv járástörténeti kutatásaiban" — állapítja meg 
teljes joggal BENKŐ LORÁND (MNy. 70: 251). Már A történeti nyelvjáráskuta
tás című előadásában (MNy. 43 [1947]: 81 — 91) olyan fontos kérdéseket vet 
föl az ómagyar korra vonatkozólag, mint: mely jelenségek tekinthetők nyelv
járásiaknak; e korban már a hangtani jelenségeken kívül a szókincsbelieket 
és a korszak vége felé a ragozási rendszer egyes elemeit is számításba kell 
vennünk; a nyelvjárásinak fölismert jelenségek helyhez kötése; stb. A Régi 
magyar nyelvjárások című tanulmányban (Bp. 1947.) pedig — az ómagyar 
korban maradva — a gyakorlatban is bemutatja módszertani elveit, eljárásait. 
Majd ,,A magyar történeti nyelvjáráskutatás" című kongresszusi előadásá
ban (III. Nykongr. 301 — 324) módszeresen sorra veszi mind a négy kor
szak (a finnugor —ugor, az ősmagyar, az ómagyar és a XVI. századtól számító 
új kor) lehetőségeit, kitűnő példákat adva a tőle javasolt nyelvjárástörté-
neti módszerek alkalmazására (e tekintetben 1. még Magyar hangtörténet 
című munkáját). 

Ilyenformán nem csoda, ha számos tanítványa követte az általa kijelölt 
túon, különösen a nyelvemlékek és a XVI. század vizsgálatában (vö. D E M E , 
NyatlFunk. 287—288). 
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C) I r o d a l m i n y e l v ü n k k i a l a k u l á s a é s m a i s a j á t 
s á g a i . — A történeti nyelvjáráskutatástól — a nemzeti múlt, a nemzeti 
művelődés megismerésének és megismertetésének a vágyától is hajtva — egye
nesen vezet az út az irodalmi nyelv kialakulásának a vizsgálatához. A meg
felelő gazdasági, politikai, társadalmi, illetőleg művelődésben' tényezők hatá
sára ugyanis minden nép nyelvében — nálunk intenzívebben a XVI. század 
húszas—harmincas éveitől — megindul egyes nyelvi — illetőleg még nyelv
járási - (először hangtani, alaktani, valamint helyesírási) változatoknak a ki
választódása, majd a norma rangjára való emelése, azaz: a nyelvi egységesülés 
és normalizálódás, más szóval: az irodalmi nyelv kialakulása. Bárczi Géza már 
1949-ben megjelent Népnyelv és irodalmi nyelv című dolgozatában (a Páz
mány Péter Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Kiadványai 1: 93—105) 
felveti a legfontosabb terminológiai, módszertani stb. kérdéseket. Utána pedig 
— a nyelv és az azt beszélő társadalom szoros kapcsolatát mindig szem előtt 
tar tva — részleteiben is kidolgozza irodalmi nyelvünk létrejöttének egyes 
fázisait (1. A magyar nyelv életrajza című monográfia [Bp. 1963.] egyes 
fejezeteit, továbbá külön is: A magyar irodalmi nyelv kialakulása: MNyj. 
12 [1966]: 3 —31 ; 1. még Les origines de la langue littéraire hongroise. 
Langue et orthographe au XVI e siècle. ALH 14 [1964]: 1 — 22). Ugyanezt 
a franciával egybevetve és a stílus felől, azaz a nyelvjárási elemeknek a 
stiláris felhasználhatósága felől nézve közelítette meg Nyelvjárás és irodalmi 
stílus című — inkább stilisztikai jellegű — dolgozatában (Stilisztikai tanul
mányok. 1961. 62 kk.), és azt szűrte le tanulságul, hogy a mi irodalmi (és 
benne szépirodalmi) nyelvünk történeti okoknál fogva sohasem szakadt el a 
nyelvjárásoktól, a népnyelvtől. Külön tanulmányozta azt is, hogy hogyan 
fejlődött nyelvünk a XX. században (A XX. század magyar nyelve: Látó
határ 16 [1966]: 1107 1117). 

D) A j a s s z n y e l v. — Hogy Bárczi Géza nyelvtörténész volta elle
nére — pontosabban éppen ,,jó" nyelvtörténész volta következtében — meny
nyire benne élt a mában, azt elsősorban az igazolja, hogy a városi, illetőleg 
budapesti ,,népnyelv"-et felfedezte, és már 1931-ben, 1932-ben (tehát igazi 
tudományos munkásságának a kezdetén) közzétette A ,,pesti nyelv" című 
tanulmányát (MNy. 27: 228-242 , 284-295 , 28: 8 5 - 9 6 , illetőleg MNyTK 
29. Bp. 1932). Ebben — hazai viszonylatban különösen úttörő módon — megha
tározza a jassznyelv helyét az egyéb nyelvi rétegek között, és bemutatja legfőbb 
jellemvonásait. Majd bizonyos tudománytörténeti áttekintés után tárgyalja 
a magyar argó eredetét, végül pedig kijelöli a további feladatokat: a jassz
nyelv morfológiájának és mondattanának a feltárását. Ehhez a témához 
később is vissza-visszatér (A városi népnyelv kérdéséhez: MNyj. 3 [1941]: 
70—85; Jegyzetek a budapesti népnyelvről: uo. 4 [1942]: 71—89; Jassznyelv 
és purizmus: Magyar Szemle 1944. febr. 102—109; Legrégibb tolvajnyelvi szó
jegyzékünk: MNy. 52 [1956]: 228 — 230 és 1. A magyar nyelv életrajza, passim; 
továbbá vö. hogyan „értékelte" a jassznyelvet, a városi népnyelvet 1975 ele
jén, egy beszélgetés alkalmával: Köznevelés 1975. jan. 10. 3). 

E) A s t í l u s v i z s g á l a t a . — Bárczi Géza a nyelvet a maga tel
jességében látta és vizsgálta. ,,A nyelvnek mint az irodalom nemes anyagának 
s mint a nemzeti egység kifejezőjének és fenntartójának esztétikai tulajdon
ságai, képességei is rendkívül fontosak . . . " — írja az Anyanyelvünk magyar
sága című szép dolgozatában (Nyr. 80 [1956]: 3). Érthető tehát, hogy bár 
a stilisztika nem tartozott az általa leginkább művelt diszciplínák közé, mégis 
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tanulságosan szólt hozzá a nyelvnek ehhez az oldalához, a nyelvnek mint 
művészi eszköznek a jellemzéséhez is. 

A stíluselmélet számára legkiemelkedőbb a már említett Nyelvjárás és 
irodalmi stílus című dolgozata. Ebben sorra-rendre megvizsgálja, hogy milyen 
jellegű nyelvjárási elem (hangtani jelenség, tájszó, népies kifejezés és fordulat 
stb.) milyen esetben helyénvaló — és ekkor milyen stiláris értéket hordoz
hat — , továbbá mely esetben kifogásolható, illetőleg fölösleges. így fejezi be 
összegezésként tanulmányát: ,,Éljen bár a nyelvét tudatosan, alaposan ismerő 
író, ha szükségesnek érzi, a népi nyelvváltozatok nyújtotta lehetőségekkel, de 
ne feledkezzék meg az ízlésről, a mértéktartásról, s arról a felelősségről, amely -
lyel a magyar irodalmi nyelv épségének, egységének tartozik." (Stilisztikai 
tanulmányok. Bp. 1961. 111.) 

Ezenkívül — a szó teljes értelmében — példát adott a stíluselemzésre, 
annak két fontos fajtájára is. Lényegében az „explication de texte" módszer 
helyes és célszerű alkalmazását mutatja be Kisfaludy Sándor egy dalának 
(A boldog szerelem, 35. dal) az elemzésével (Nyelvművelő. Szerk. LŐÍMNCZE 
L A J O S . 1956. 350 — 353). Egy másik tanulmányában (előadásként hangzott el 
magyar szakos tanároknak) a — főként iskolai célú — stilisztikai elemzésnek 
két főtípusát különíti el: ,, . . . lehet a kiindulópont — írja bevezetésképpen — 
a nyelvtani elemzés, ebből térhet át az analizáló fokozatosan a nyelvtani fel
építés, struktúra szerepére, szavak, szerkezetek hangulatára, amelyből aztán 
betetőzésül kialakítható, érzékeltethető az egész szövegrész együttes hatása." 
A másikra áttérve, így folytatja: „De lehet magából abból a hatásból kiindulni, 
amelyet a kérdéses részlet rám mint olvasóra tett , és kereshetem azokat a nyel
vi eszközöket, amelyek ezt a hatást előidézték." Ebben a dolgozatában Jókai 
Az aranyember című regénye egy kis részletének a mintaszerű elemzésével ezt 
a második eljárásmódot illusztrálja igen hatásosan (Stíluselemzés. Nyr. 83 
[1959]: 429 — 439). És hogy mennyire a mában élt, azt az is jelzi, hogy a 
Rozsdatemető stílusa körül kibontakozó heves vitához azonnal hozzászólt 
(A Rozsdatemető sílusáról: Nyr. 89 [1965]: 336-339) . 

3.5. A m a i n y e l v v i z s g á l a t a . — Bárczi Géza — mint jelez
tük — ízig-vérig nyelvtörténész volt, de egyrészt mindig nyitott szemmel és 
füllel járt a világban, másrészt a nyelvet, anyanyelvét annyira szerette, hogy 
saját korának nyelvhasználatát, nyelvi mozgását is állandóan figyelemmel 
kísérte. 

Az előző pontban a nyelvi rétegek (a nyelvjárások, az irodalmi nyelv és 
a jassznyelv), valamint a stílus kérdéseivel foglalkozó dolgozatait illetően már 
— érthető okokból — nem tudtuk szétválasztani a diakrón és szinkrón jelle
gűeket. I t t tehát a többi olyan — jól elkülöníthető — tanulmányokra, vizsgá
latokra utalunk, amelyek az akkori „ma" nyelvét érintik. 

Felfigyelt a hangváltozásokra (Egy kezdődő magyar hangváltozás: MNy. 
6 [1949]: 111 — 115), hozzászólt a készülő rendszeres magyar leíró nyelvtanhoz 
(NylOK 4 [1953]: 58 — 63 és uo. 9 [1956]: 345-347) , alaposabban azonban 
a hangtan és a kiejtés, valamint a helyesírás foglalkoztatta. 

Megírta a hangtan egyetemi tankönyvét (Fonetika. EMNyF Bp. 1951., 
1957.2, i960.3), Kodály tanár úr oldalán küzdött a zárt ë megmentéséért 
(1. például az egri kiejtési konferencia anyagát: Helyes kiejtés, szép magyar 
beszéd. MNyTK 120. Bp. 1967. 180—183), és e tekintetben talán a legmara
dandóbb tet te, hogy szervezte és vezette az ELTE bölcsészeti karán a helyes 
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magyar kiejtési versenyeket, továbbá hogy többször alapos tanulmányban 
értékelte őket, és javaslatokat te t t a kiejtési hibák kiküszöbölésére (1. Nvr. 
78 [1954]: 1 -10 ; FelsSz. 4 [1955]: 232-237) . - Volt szava végül a helyes
írásnak mind az elvi, mind a gyakorlati kérdéseihez (1. például :Az elválasz
tás: H I K NytudÉrt . 20. Bp. 1955. 99 — 103; A magyar helyesírási szabályzat 
tizedik kiadásához: FelsSz. 4 [1955]: 10 -19) . 

3.6. A l k a l m a z o t t n y e l v t u d o m á n y : n y e l v m ű v e l é s , 
l e x i k o g r á f i a . — Az alkalmazott nyelvtudomány terminusnak — a köré
be tartozó diszciplínákat illetően — egyértelmű, általában elfogadott meghatá
rozása tudtommal nincs. Sokan ide számítják például a fentebb említett 
helyesírást, némelyek a stilisztikát is (az egészre vö. Általános nyelvészetünk 
helyzete. Az alkalmazott nyelvtudomány helyzete Magyarországon. Szerk. 
IMBB SAMU. Kézirat gyanánt. Bp. 1969.). Magam két olyan szakterületet tár
gyalok itt, amelynek az idetartozása nem lehet kétséges. Egyébként Bárczi 
professzornak a gyakorlat iránti érzékét bizonyítja, hogy a nyelvművelés és 
a lexikográfia kérdései életének szinte az utolsó leheletéig foglalkoztatták: 

A) N y e l v m ű v e l é s . — Bárczi Géza tudományos munkásságát szó
történeti-etimológiai kutatásaival és nyelvkönyvírói tevékenységével csak
nem egyidőben (legfeljebb egy szűk évtizeddel lemaradva) a nyelvműveléssel 
kezdi. Az 1932-ben meginduló Magyarosannak csaknem a folyóirat megszű
néséig munkatársa. Kezdetben a sportnyelv egy-egy idegen szavát tűzi toll
hegyre, és a harmincas években lezajlott — igen sikeresnek mondható — 
sportnyelvújítást méltatja (1. a Magyarosan egyes évfolyamait, illetőleg a 
Bárczi-bibliográfiát). Mint KOVALOVSZKY MIKLÓS rámutat A nyelvművelő 
Bárczi Géza című cikkében: „ I t t kristályosodik ki . . . nyelvművelő elveinek 
egyik központi gondolata: az idegen szavak használatának szigorú, mérlegelő 
bírálata" (Nyr. 99: 302). Az ötvenes évek elejétől pedig egyre gazdagodó 
tudományos munkásságának a távlatából mindinkább a nyelvművelés elvi 
kérdései felé fordul, és „tárgyilagos ítéleteivel, higgadt véleményével, bíráló 
észrevételeivel" (1. uo. 302 — 303) élete végéig iránymutató szerepet vállal 
(1.: A nyelvművelés elvi kérdéseihez: NylOK 2 [1952]: 420-426 és MNy. 
48 [1952]: 1 0 - 1 8 ; LŐRINCZE LAJOS, Nyelv és élet: MNy. 49 [1953]: 1 1 7 - 1 2 7 ; 
Nyelvművelés és nyelvtudomány: A kassai Batsányi-kör évkönyve. 1965 — 
1968. Bratislava 1969. 238-253 ; Nyelvművelésünk: MTud. 16 [1971]: 607 — 
615). Ilyen irányú tevékenységére az 1974-ben megjelentetett Nyelvművelé
sünk című (Bp. 1974. 141 1.) könyvecskéjével tette fel a koronát, amelyben 
— bizakodóan nézve mai nyelvünket — mérlegre tesz néhány kritikus nyelvi 
jelenséget, és közben kifejti jól megalapozott elvi nézeteit (a nyelvi állandó
ságot és változást, a normát, az esztétikai igényt, a nyelvművelés módszereit, 
az idegenszó-használatot stb. illetően), majd a jelenleginél harcosabb, határo
zottabb kiállást követel az egyes jelenségek megítélésében (1. részletesebben az 
említett cikket: Nyr. 99: 302-313). 

B) L e x i k o g r á f i a . Bárczi Géza sokoldalúságáról, gyakorlati 
érzékéről tanúskodik az is, hogy művelte — vagy talán nálunk éppen meg
alapozta — a lexikográfiát. A tanulóiskola a Magyar szófejtő szótár volt. 
Valójában innen szűrte le a szótárszerkesztés elvi és gyakorlati jellemzőit, 
és ezt fejlesztette tovább részint a gyakorlatban (irányító szerepet vállalt 
a magyar nyelvatlasz, az Értelmező Szótár munkálataiban, a Történeti-eti
mológiai szótár megjelentetését pedig az általános lektori teendők már emlí-
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tet t elvégzésével segítette elő), részint a hatvanas évek elején előadott — igen 
élvezetes és tanulságos — speciális kollégium keretében, részint pedig elméleti 
jellegű tanulmányaiban (1.: A magyar szókészlet szótári feldolgozásának kér
dései: NylOK 6 [1954]: 194 — 196; A szótári homonímia kérdéséhez: MNy. 
54 [1958]: 4 3 - 5 2 ; Szótáraink: MNy. 56 [i960]: 4 - 1 1 ; A Magyar Nyelv 
Értelmező Szótára: Nyr. 84 [i960]: 129 — 136; A Magyar Szófejtő Szótár 
lexikográfiái elvei: Szótártani tanulmányok. Szerk.: ORSZÁGH LÁSZLÓ. Bp. 
1966. 9 — 28). — Egyébként debreceni professzor korában kitűnően szerkesz
te t te a Magyar Népnyelv című folyóiratot, majd folytatójának, a Magyar 
Nyelvjárásoknak az első kötetét (teljes szerkesztői munkásságát 1. a bibliográ
fiában). 

3.7. Á l t a l á n o s n y e l v é s z e t , t u d o m á n y t ö r t é n e t . — 
Magam az általános nyelvészet körébe a következő problémaköröket sorolom: 
a) nyelvelmélet (a nyelv mibenléte, élete, összetevői, jellemzői stb.); b) a nyelv
tudomány módszerei; c) a speciális nyelvtudományok (pl. a magyar) sajátos 
kérdései; d) az egyes diszciplínák általános elvi és módszertani vonatkozásai; 
e) mindezeknek a történeti fejlődése, illetőleg a mindenkori kritikája, azaz 
a nyelvtudomány története. Az utóbbi azonban le is választható, egyébként 
joggal tör újabban az önálló diszciplína rangjára. Bárczi professzor idevágó 
munkásságáról ebben a sorrendben emlékezem meg. 

A) A l t a l á n o s n y e l v é s z e t . — Bárczi Géza mint széles látó
körű, igen termékeny kutató és tudós, eddig felsorolt munkáiban a vizsgált 
anyag alapján természetesen számos olyan következtetésre, megállapításra 
jut, amelyek már az általános nyelvészet körébe (is) tartoznak. Ezenkívül 
azonban több tanulmányt szentelt általános nyelvelméleti — főként a nyelv 
életével, változásával kapcsolatos — kérdéseknek (jóllehet az általános nyel
vészet nem tartozott kedvelt szakterületei közé): A nyelvi elkülönülés és egy
ségesülés (MNy. 45 [1949]: 231 — 244), A nyelvfejlődés belső törvényszerűsé
geinek kérdéséhez (NylOK 4 [1953]: 132 — 138), Nyelvjárás és nyelv (MNy. 
52 [1956]: 393-401) , A nyelvi változások értékelése (MNy. 62 [1966]: 1 2 9 -
134) stb. 

Már a speciálisan magyar nyelvtudományt érintik a következők: A ma
gyar nyelvtörténet korszakai (MNy. 46 [1950]: 1 — 8), Nyelvtörténetünk kor
szakbeosztása (MNy. 47 [1951]: 125 — 135), Néhány módszertani elv a magyar 
nyelvtörténettel kapcsolatban (NylrK 3 [1949]: 19 — 32), A sumér —magyar 
nyelvrokonság kérdése (Nyelvünk és Kultúránk 16 [1975]: 28 — 35) stb. 

Az egyes diszciplínákkal (hangtörténet, szótörténet, névkutatás, törté
neti nyelvjáráskutatás, nyelvművelés stb.) kapcsolatos általános jellegű - elvi 
és módszertani — következtetéseire, tételeire már fentebb (a megfelelő helyen) 
utaltunk. Meg kell azonban még említenem, hogy foglalkozott Bárczi Géza 
a mesterséges nyelvek problematikájával (az e témáról tar tot t több féléves 
kollégiumán magam is részt vettem, de sajnos, az itt előadottakat sosem jelen
tet te meg), eszperantóul — mint említettem — már diák korában megtanult, 
és hamarosan lefordította eszperantóra Az ember tragédiáját. De azután is, 
élete végéig lelkes propagálója volt e nyelv elterjesztésének, írásaival (vö. pél
dául: Világnyelvvé válhat-e az eszperantó?: Magyar Nemzet 21. [1966]: 114. 
sz. 11; Lesz-e egységes vilányelv?: Eszperantó Magazin 1976/9: 5), továbbá az 
egyetemi eszperantó nyelvi és nyelvtani jegyzetek lektorálásával közvetlenül is 
támogatta e nyelv tudományának továbbfejlődését. 
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Bár — mint jeleztem — Bárczi Géza sohasem tar tot ta magát az általá
nos nyelvészet szakemberének, mégis úgy adódott, hogy ő foglalta össze az 
ötvenes évek elején az egyetemi oktatás számára — mindenekelőtt a nyelv
történet szemszögéből — az általános nyelvészeti (benne különösen a mód
szertani) ismereteket Bevezetés a nyelvtudományba (EMNyF Bp. 1953., 
1955.2, 1957.3) címen. Természetszerűleg ez a munka még nem tükrözi sem 
a magyar nyelvtudományban később bekövetkezett súlyponteltolódásokat, 
sem az ekkor még nálunk nem jelentkező, „modern" névvel jelzett nyelvészeti 
irányokat, módszereket. 

B) N y e l v t u d o m á n y-t ö r t é n e t . — A nyelvtudomány-törté
net művelését Bárczi professzor fontosnak tartotta. 1970-ben, a Sajnovics 
János emlékünnepségen és tudománytörténeti szimpozionon össze is foglalta 
,,a nyelvtudomány-történet elvi kérdései"-t (MNyTK 151: 29 — 35). De vala
mennyi tankönyvében és más munkáiban — akármelyik diszciplínáról: a hang
történetről, a szókincs eredetéről, a fonetikáról stb., vagy éppen a magyar nyelv 
egész történetéről van szó — mindig jelentős teret szentel a korábbi eredmé
nyek mérlegre tételére, az elődök tudománytörténeti értékének a reális bemu
tatására. Ezenkívül időnként a „ma" jobb megismerése és főként a „holnap" 
eredményesebb alakítása érdekében felmérést végez vagy egy-egy diszciplína 
területén (1. például a nyelvjáráskutatás időszerű feladatait tárgyaló két emlí
tet t tanulmányát, továbbá: Nyelvművelésünk: MTud 16 [1971]: 607 — 615), 
vagy valamely folyóirat bizonyos munkásságát illetően (pl. A Magyar Nyelvőr 
és a nyelvtörténet: Nyr. 96 [1972]: 257 — 266), vagy a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság tevékenységét mérlegeli (A Magyar Nyelvtudományi Társaság hatvan 
éve: MNy. 61 [1965]: 4 - 1 2 és németül: ALH 15 [1965]: 213-226), vagy 
valamely folyóirat, sőt egész nyelvtudományunk jövőjét igyekszik megtervez
ni (Új félszázad küszöbén: MNy. 51 [1955]: 1 — 3; Hol tar t a magyar nyelv
tudomány?: Valóság 7 [1964]: 16 30). Még tovább menve ide számíthatjuk 
mindig alaposan átgondolt, reálisan értékelő és szépen megírt megemlékezéseit 
régiekről (Simonyi Zsigmond, Kresznerics Ferenc, Szarvas Gábor stb., 1. a bib
liográfiát); meghalt és élő kortársairól (Mészöly Gedeon, Pais Dezső, Laziczius 
Gyula, Hegedűs Lajos, Ligeti Lajos, Szabó T. Attila, Kniezsa István, Hasan 
Erén stb., 1. a bibliográfiát). Sőt ennél is továbbmehetünk, Bárczi Géza minta
szerű kritikus volt: külön tanulmányban rögzítette a kritikusi tevékenység 
szigorú, de reális elveit (A nyelvtudományi kritikáról: MNy. 49 [1953]: 4 — 13), 
és ennek megfelelően írta meg — gyakran külön tanulmányszámba menő — 
ismertetéseit, bírálatait hazai és külföldi nyelvtudományi munkákról (1. 
a bibliográfiát). Ehhez kapcsolódik opponensi tevékenysége: számos akadé
miai doktori és kandidátusi értekezést bírált meg, kritikusi elveihez e tekintet
ben is ragaszkodva (a bírálatok egy bizonyos hányada nyomtatásban is meg
jelent, 1. a bibliográfiát). Mint a Nyelvtudományi Társaságnak hosszú időn át 
elnöke és mint elismerten irányító, vezető nyelvtudós sok konferencián, tudo
mányos ülésszakon, találkozón stb. mondott elnöki megnyitót vagy zárószót. 
Ezek szintén részei nyelvtudomány-történetünknek, mert sohasem voltak 
formálisak, hanem mindig „elhelyezték" az illető összejövetelt nyelvtudomá
nyunk egészében. 

Ilyenformán Bárczi Géza munkássága nyomán — legalábbis nagy vona
lakban — kikerekedik szinte az egész magyar nyelvtudomány-történet, és 
valójában ő válik e kétségtelenül nagyon fontos diszciplínának is a hazai meg
alapozójává. Egyébként három összefoglalást is megjelentetett: az ELTE 
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magyar nyelvészeti tanszékeinek 1945-től 1970-ig folytatott munkásságáról 
(Magyar nyelv, magyar nyelvtudomány: Az Eötvös Loránd Tudományegye
tem története 1945—1970. Szerk. SINKOVICS ISTVÁN. Bp. é. n. [1972] 466— 
473), a nyelvtudomány általános történetéről (A nyelvtudomány történetének 
vázlata: Bevezetés a nyelvtudományba. Bp. 1953. 117 — 140) és a hazai nyelv
tudományról (A magyar nyelvtörténeti kutatások történetének vázlata: 
A magyar nyelv története. Szerk. BENKŐ LOEÁND. Bp. 1967. 581 — 592). 

3.8. M á s t u d o m á n y o k a t é r i n t ő m u n k á s s á g a . — Bár-
czi Géza mint rendkívül sokoldalú ember és tudós a nyelvészethez közelálló, 
illetőleg a tanári tevékenységgel kapcsolatos tudományoknak nem egy kérdé
séhez hozzászólt. Alapvető például két textológiai jellegű tanulmánya: Régi 
magyar szövegek új kiadásai (MNy. 51 [1955]: 377 — 386), Hozzászólás a tör
téneti forráskiadások kérdéséhez (MNy. 57 [1961]: 413 — 418; 1. még a Zrínyi 
Miklós leveleinek kiadásáról írt recenzióját: MNy. 51 [1955]: 263 — 265). — Már 
említett stilisztikai jellegű dolgozatain kívül az irodalomtörténet körébe tar
tozik két tanulmánya: Vajon Himfy verseinek három felét akarta Kazinczy 
tűzbe vettetni? (MNy. 66 [1970]: 207 — 208); Emlékek egy könyv olvasása 
közben (Lőrinczi László: Utazás a Fekete Kolostorhoz) (Irodalomtörténet 
1976/1: 88 — 100). — Bárczi professzor nem mindennapi pedagógiai és didak
tikai érzékéről tanúskodnak gimnáziumi és általános iskolai, később egyetemi 
tankönyvei. De kezdettől fogva élete végéig volt elméletileg általánosítható 
mondanivalója is az idegen nyelvek és a magyar nyelv különböző szintű okta
tásáról: Dr. Petrich Béla, A modern nyelvek tanítása (Magyar Pedagógia 47 
[1938]: 45 — 48, recenzió); A nyelvtörténet felhasználása az élő nyelvek taní
tásában (A katolikus Tanügyi Főigazgatóság 1940 — 41. Évkönyve [1942], 
1 — 19); Egyetemi nyelvészeti oktatásunk helyzete és feladatai (NylOK 4 
[1958 — 63]: 53), hozzászólás; Hozzászólás Némedi Lajos, ,,Anyanyelvünk 
ápolása az egyetemen és főiskolákon" című cikkéhez (FelsSz. 3 [1954]: 504 — 
509); Magyar nyelvtörténet az egyetemen (MNy. 68 [1972]: 129—138); stb. 

3.9. T e l j e s ö s s z e f o g l a l á s o k . —A ,,teljes összefoglalás" ebben 
az esetben nemcsak azt jelenti, hogy a magyar nyelv történetének és mai álla
potának a bemutatásáról van szó, hanem azt is, hogy ezekben az összefogla
lásokban — megfelelő arányban és módon — „lecsapódott" mindaz, amit 
Bárczi Géza a fentebb felsorolt disczciplínákban alkotott: a nyelvtörténetiek
től a szinkrón jellegűeken, a nyelvi rétegek vizsgálatán, az alkalmazott nyel
vészeti ágakon, az általános nyelvészeti és tudománytörténeti kutatásokon 
stb. át egészen az anyanyelvi oktatásról mondottakig. 

Ilyen értelemben szinte a „szintézisek szintézisé"-nek tekinthető A ma
gyar nyelv életrajza, amely először 1963-ban látott napvilágot, és amelynek 
az értékét — mind a művelt nagyközönség, mind a szakemberek körében — 
mi sem igazolja jobban, mint az a tény, hogy azóta két újabb kiadása (1966-
ban ós 1975-ben) is elfogyott. Arra a kérdésre, hogy mi teszi ezt a nyelvünk 
egészének teljes történetét felölelő munkát mintaszerűvé, érdekes és izgalmas 
olvasmánnyá, a szakembereknek is sok új összefüggést és mozzanatot feltáró 
könyvvé, — a következőket felelhetjük. Először is az, hogy a szerző a magyar 
nyelvészet minden ágában jártas tudós biztonságával tudja kiválasztani 
a legfontosabb láncszemeket abból a folyamatból, amelynek mai nyelvünket 
köszönhetjük. És ez a folyamat ott pereg le a szemünk előtt, mégpedig úgy, 

13 Nyelvtudományi Közlemények 80/1. 
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hogy szinte érzékeljük, hogyan küzdenek meg egymással a régi és az új nyelvi 
elemek, s hogyan vezetnek el egy új, magasabb szinthez. Közben arról is meg
győződünk, hogy ez a fejlődés nem önmagától folyik, és nem önmagáért van, 
hanem — gyakran többszörös, szinte kibogozhatatlan áttételekkel — a magyar 
nép gazdasági, társadalmi, politikai életében bekövetkezett változásoknak, 
továbbá az ezekkel kapcsolatos művelődési viszonyoknak a függvénye. Ugyan
akkor a nyelv fejlődése az alakuló gondolkodásnak is hű tükre. Továbbá: ez 
a fejlődés azért megy végbe, hogy a társadalmat, a társas érintkezést szolgálja. 

Bárczi Géza fejtegetése — a viszonylagos szűk keretek ellenére — tük
rözi azt a sokrétűséget, amely magát a nyelvi valóságot jellemzi: figyelme kiter
jed a nyelv valamennyi összetevőjére, az egyes korokban azt ragadva ki, amely 
akkor a legnagyobb lépést tette előre, és közben mindent a ma szemszögéből 
néz és értékel, igen sokszor gyakorlati — nyelvhasználati — tanácsokat is adva. 

Végül a mondanivalóhoz mindig jól simuló, világos, elegáns és élvezetes 
stíluson kívül e könyv olvasóját a szerzőnek az emberi nyelv — és benne anya
nyelvünk — iránti mérhetetlen szeretete fogja meg leginkább, amely szinte 
minden sorából árad. 

Hogy ez a munka az egyes disczciplínákat illetően mennyire valóban 
a szintézisek szintézise, arra csak egy példát említsünk. A korábbi gyakorlatot 
messze meghaladó mértékben bontakozik ki előttünk, hogy hogyan gyarapo
dott nyelvünk stilisztikai fegyvertára fokról fokra, amíg a magyar nyelv párat
lan művészi eszközzé fejlődött. Ezt kitűnően bizonyítja „a vers és próza nagy 
mestereinek művein kívül . . . igen jelentékeny és magas színvonalú fordítási 
irodalmunk, mely sokszor virtuóz ügyességgel simul az eredetinek sajátos 
stílusához, levegőjéhez Homerostól Verlaine-ig, Shakespeare-től Puskinig, 
Cervantestől Thomas Mannig". (381) Ezenkívül igen találó megjegyzéseket 
olvashatunk itt egyes korabeli nagy írónk, költőnk (pl. Pázmány, Zrínyi, Gyön
gyösi, Faludi stb.) stílusáról, s nem kerüli el a szerző figyelmét olyasmi sem, 
hogy nyelvünk miért alkalmas eszköze a klasszikus verselésnek, s miért köny-
nyíti meg a gépi beszéd (mozi, rádió, televízió, magnetofon stb.) megértését. 

Másik átfogó jellegű munkája A magyar nyelv története című egyetemi 
tankönyvnek (szerk. BENKŐ LORÁND. Bp. 1967) az utolsó nagy fejezete: 
A magyar nyelvtörténet összefoglaló áttekintése (487—587). Ebben — korábbi 
kutatásaira és A magyar nyelv életrajzában kifejtettekre is támaszkodva — az 
egyetemi oktatás céljainak megfelelően, az előmagyar kortól az új magyar kor
szakkal bezárólag tekinti át nyelvünk fejlődését, közben természetesen kitér 
a nyelvjárások változására, az irodalmi nyelv kialakulására és mai nyelvünk 
vázlatos bemutatására. 

4. Bárczi Géza életművéhez szervesen hozzátartozik e g y é b olyan 
i r á n y í t ó , s z e r v e z ő , e l ő a d ó i s t b . t e v é k e n y s é g e , amely 
közvetve kapcsolódik tudományos munkásságához. 

Az A k a d é m i a irányító, szervező szerepét nagyon fontosnak tar
totta. 36 éves tagsága alatt alig volt olyan osztályülés, közgyűlés stb., ahol 
ne mondta volna el mindig felelősségteljes, a lényegre tapintó és világosan 
megfogalmazott felszólalásait. Számos akadémiai bizottságot (helyesírási, szó
tári, magyar nyelvészeti, névtudományi stb.) irányított és segített bölcs elvi 
és gyakorlati tanácsaival. Az Akadémia és más intézmények (Magyar Nyelv
tudományi Társaság, Egyetem stb.) által szervezett kongresszusok, konferen
ciák, találkozók hosszú során hallhattuk immár a nyelvtudomány-történet 
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fontos forrásának számító elnöki megnyitóit, zárószavait. (Mindezekkel kap
csolatban 1. a bibliográfiát.) 

A nevelői hivatáson kívül nyelvünknek és azt beszélő magyar népnek, 
valamint a nyelvtudománynak a határtalan szeretete vitte Bárczi Géza pro
fesszort minden bizonnyal a M a g y a r N y e l v t u d o m á n y i T á r s a 
s á g felé is. Tudományos eredményeire, oktatói-nevelői erényeire, életszere
tetére, emberi ismeretére gondolva nem véletlen hát, hogy az ő több mint 
másfél évtizedes elnöksége alatt kristályosodott ki és vált igazán teljessé a 
Társaság létalapját jelentő hármas feladatkör: rendszeres felolvasó ülések 
a nyelvtudomány legújabb eredményeiről; konferenciák, vándorgyűlések a 
legidőszerűbb nyelvészeti kérdésekről; a nyelvtudományt előbbre vivő dolgo
zatok, forráskiadványok stb. megjelentetése. 

Bárczi Géza vállalta a Magyarok Világszövetsége keretében az Anya
nyelvi Konferencia Védnökségének sok fáradsággal és felelősséggel járó elnöki 
tisztét is. Éppen azért, mert gondoskodása kiterjedt még a hazájuktól távol 
került magyarok és leszármazottaik anyanyelvének ápolására is. Erejét nem 
kímélve, szívvel-lélekkel küzdött azért, hogy a világban szétszórt magyarság 
megtarthassa nyelvét, kultúráját és hogy megőrizze nemzedékeken át ehhez 
a földhöz, ehhez a néphez való tartozásának tudatát . (L. a bibliográfiában az 
Anyanyelvi Konferenciákon elmondott bevezetőit, előadásait stb.) 

Végül a teljesség kedvéért arra is utaljunk, hogy Bárczi Géza sohasem 
vonta ki magát a nyelvi, anyanyelvi ismeretterjesztésből sem, akár a Tudo
mányos Ismeretterjesztő Társulatban tartandó előadásról vagy elnöklésről és 
vitavezetésről volt szó, akár a rádióban kellett nyilatkoznia; akár pedig arra 
kérték fel, hogy a televízió nyilvánossága előtt kerekasztal-beszélgetésen fejtse 
ki véleményét az idegen szavak használatáról vagy nyelvünk szépségéről. 

5. Bárczi Géza életpályájának felvázolása, életművének számbavétele 
közben talán már kibontakozott nyelvtudományunk e nem mindennapi egyé
niségének a rajza is. Mégis úgy gondolom, a teljesség kedvéért szükséges rövi
den bemutatnunk külön is Bárczi Gézát, a tudóst, továbbá a tanárt , valamint 
magát az embert. 

5.1. Bárczi Géza dolgozatait, munkáit, amelyek nyelvtudományunk
nak — benne különösen a magyar nyelvtörténetnek — szinte az egészét átfog
ják, és gyakran az egyes részdiszciplínák alapjait tárják fel, — összefoglalóan — 
a témagazdagság; a problémák világos felismerése; az ezek megoldására irá
nyuló igen jó módszerbeli érzék; a logikus, áttekinthető és ugyanakkor távla
tokat nyitó okfejtés; a rendkívül széles látókör, valamint a mindig ízes, vál
tozatos, elegáns stílus jellemzi. 

Külön is ki kell térnünk nyelvszemléletére, módszerére és eredményeire. 
Benkő Loránd Bárczi munkásságának leginkább például szolgáló voná

sát a nyelvszemléletben jelölte meg. Abban a tényben, hogy Bárczi Géza szá
mára a nyelv, különösen az anyanyelv sokkal több, mint egyszerű közlési 
eszköz, ,,az emberi életkörülmények és az emberi tudás fölhalmozódásának 
tárháza is", továbbá esztétikum, művészi eszköz, valamint „a nemzeti tudat 
egyik letéteményese . . . , amely érzelmi szálakkal is hozzánk kötődik . . .", 
Bárczi Géza nyelvszemléletéhez tartozik az is, hogy a következőket vallja: 
,, . . . a nyelv működési törvényei megismerésének — a rendszerbeli összefüg
gések mellett — lényegi feltétele egyrészt fejlődésében, mozgásában való látá-

13* 
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sa, másrészt térbeli és társadalmi kötöttségeinek, jellemzőinek tekintetbe
vétele is. A nyelv az egész és a részek kölcsönös meghatározásának színtere, 
megismerésében a szintetikus és az analitikus vizsgálatoknak egymást kiegé
szítő szerepük van. A nyelvi megismerésben — miként magában a nyelvfejlő
désben is — a konkréttől az absztrakt felé vezet az út; érvényes, helyes nyel
vészeti általánosítások tehát csak a tényleges nyelvi anyag vizsgálatából 
fakadhatnak. (L. MNy. 70: 250-251.) 

Ami Bárczi Géza kutató, feldolgozó módszerét illeti, a következőket 
emelem ki. Széles körű szakismeretét mindenekelőtt azzal biztosította, hogy 
rendkívül sokat olvasott a nyelvészet és a hozzá közel álló tudományok, vala
mint a művelődéstörténet és a szépirodalom köréből. De igazán bámulatos és 
szinte egyedülálló az volt, ahogyan a korábbi tudományos megállapításokat, 
eredményeket számba vette és beépítette fejtegetéseibe. Ez utóbbiban nem 
kismértékben segítette páratlan és mindig igényes kritikai érzéke, továbbá 
alapos elméleti tudása és ugyanakkor a nyelvi adatok tisztelete. Az eddig 
elmondottak együttesen magyarázzák a rá szintén nagyon jellemző összefogó, 
rendszerező, szintetizáló képességét. Maga így vall erről: ,, . . . engem a rész
letkérdéseknél sokkal inkább a nagy összefüggések vonzottak. Persze egyálta
lán nem néztem le a részlettanulmányokat, hiszen nagyon jól tudtam, hogy 
a szintézisek csak ezeken alapulhatnak, s ezért kötelességemnek éreztem, 
hogy — nem is éppen mindig kedvem ellenére ilyesmivel is foglalkozzam, 
de általában a nagy összefüggések, a széles tablók megrajzolása vonzott 
inkább . . . Ez kényes munka, hol a részleteredmények összecsiszolása, a héza
gok kipótlása az izgató . . ." (MNy. 70: 253). 

Bárczi Géza — amint vázlatosan láttuk — ritka eredményességű mun
kát mondhat a magáénak. Egész életpályáját a tematika folytonos gazdago
dása jellemezte. Felfigyelt minden új nyelvi-stilisztikai jelenségre, kérdésre 
(1. például az argóval, az idegen elemekkel s egyáltalán a mai nyelvvel, stílus
sal foglalkozó dolgozatait). Ilyenformán az ő munkássága révén egyes dszcip-
línák új távlatokat kaptak (pl. a nyelvtörténet, benne különösen a hangtörté
net), másokat továbbvitt a korábbi úton (pl. a fonetika, a nyelvművelés), is
mét másokat viszont éppen ő indított el, ő alapozott meg (pl. a történeti 
nyelvjáráskutatás, a lexikográfia). A mostani és a következő nemzedékek — az 
új irányzatok tanulságainak és módszereinek a bevonásával — ezeket építhe
tik tovább. 

5.2. Tulajdonképpen csaknem lehetetlen szétválasztani Bárczi Gézában 
a tudóst és a tanárt . Ha mégis mint az utóbbit akarjuk jellemezni, akkor 
a következőket kell megállapítanunk. Bárczi professzor mindenekelőtt tanár 
és nevelő volt: mint rámutattunk, műveinek nagyobb hányada — ha nem 
mindegyik — egyetemi és egyéb előadásaiból nőtt ki, és munkái — még a lát
szólag nehezebben megközelíthetőek is — felépítésükben, megfogalmazásuk
ban, hatni akarásukban tanító, nevelő jellegűek. Továbbá: a súlyos mondani
valóknak világos ós stilisztikailag megformált előadásával, munkáltató szemi
náriumi módszerével, lenyűgöző tudásával, igényes követelményeivel s 
ugyanakkor emberi közelségével mindig hatni, buzdítani, serkenteni tudott . 
És mindebből érthető, hogy mint professzor, mint tanszékvezető tanítványo
kat nevelt. A szemináriumi óráin, a speciális kollégiumain részt vevők, illetőleg 
tanszékének tagjai valójában egy nagy ,,családot" alkottak, akik a „család
főtől" sokat kaptak: tudást, módszert, szemléletet, erkölcsi magatartást és 
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emberi törődést, melegséget, de akiktől a tudós és minden tettével tanító család
fő „követelt" is: olvasni, tanulni minél többet, majd végigtanítani minden 
kollégiumot, aztán: dolgozni, írni, publikálni . . . 

5.3. Ezek után mit mondhatunk Bárczi Gézáról, az emberről ? Röviden 
talán csak ennyit: tudományos tevékenységében a tudósi alázat, az emberek
kel való érintkezésében a közvetlenség jellemezte, megtalálta a megfelelő 
hangnemet mindenkivel: hazai és külföldi tudósokkal, tanárokkal, tanítókkal, 
egyszerű falusi emberekkel egyaránt. A fáradtságot nem ismerte, szinte életé
nek utolsó pillanatáig részt vett mindenben, ami jó ügyet szolgált. Szigorú 
kritikus volt, de saját magával szemben is. Nemcsak bevallottan módosította 
nézeteit, ha úgy látta jónak, hanem a nyolcadik évtized végén pályájára 
visszatekintve így vallott: „Ismerem a munkásságom értékét, de ismerem 
határait, korlátait, fogyatékosságait is" (MNy. 70: 253). Szerette a társaságot, 
a fiatalságot: kedves barátjának, pályatársának, Pais Dezsőnek a halála után 
újjáélesztette a Kruzsoknak, a nyelvészek baráti körének az összejöveteleit; 
előadott a tudományos diákkörben; csaknem nyolcvanéves koráig részt vett 
a diákság nyelvjárásgyűjtő tanulmányútjain; sokszor megjelent a fiatal nyel
vésznemzedék baráti találkozóin, a ,,Bokor"-ban . . . 

6. Bárczi Géza a nyolcvanadik születésnapja alkalmából rendezett nyelv
tudományi társasági ülésen köszönetet mondó beszédét ezekkel a szavakkal 
fejezte be: ,, . . . legyen szabad itt életem alkonyán örökségül hagynom az 
ifjabb nemzedékeknek azt a feladatot, hogy hűen sáfárkodjanak anyanyel
vünkkel és tudományával, tanulmányozzák gondosan a nyelv múltját és jele
nét egyaránt" (MNy. 70: 253). Egy évvel később, 1975 elején pedig a mai 
magyar nyelvről folytatott beszélgetés, interjú alkalmával így nyilatkozott: 
,, . . . egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik . . . Anyanyel
vünk bennünk él, eggyéforrva személyiségünkkel. . . anyanyelvünk tehát 
megérdemli, hogy tiszteljük és szeressük, hogy különös gonddal ápoljuk, és 
igyekezzünk olyan tisztán átadni utódainknak, ahogyan elődeinktől kaptuk." 
Ez hát a feladatunk . . . 

Bárczi Géza tudományos munkáinak jegyzéke 

Az anyag csoportosításának alapszempontja a művek megjelenésének időbeli 
egymásutánja. Az egyes éveken belül már nincs szoros időrend: első helyen állnak az 
önálló munkák, majd a különböző kiadványokban, folyóiratokban megjelent tanulmányok, 
cikkek ós ismertetések. A különlenyomatot az illető tanulmány megjelenési helye után 
tet t Kny. jelzi. A bibliográfiában szerepelnek a Bácsmegyei Géza álnévvel, illetőleg BG, 
B, bg betűvel jelzett cikkek is. 

Rövidítések: AECO = Arehivum Europae Centro-Orientalis; ALH = Acta Lin-
guistica Academiae Scientiarum Hungaricae; AOH = Acta Őrientalia Academiae Seien -
tiarum Hungaricae; EPhK = Egyetemes Philologiai Közlöny; FelsSz. = Felsőoktatási 
Szemle; MKsz. — Magyar Könyvszemle; MNny. = Magyar Népnyelv; MNy. = Magyar 
Nyelv; MNyj. = Magyar Nyelvjárások; MNyTK == A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
Kiadványai; MSFOu. = Mémoires 

* Az 1963-ig megjelent munkák jegyzékét Abaffy Erzsébet állította össze, 1. 
NytudÉrt. 40. sz. 375 — 81. Az 1963 utáni cikkek stb. számbavételében Szhmidt Gyuláné 
segített. Köszönet érte. 
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de la Société Finno-Ougrienne; Msn. = Magyarosan; MTud. = Magyar Tudomány; 
NylOK = A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei; NyK = Nyelvtudományi Közlemények ; Nyr. = Magyar Nyelvőr; Ny tud-
Ér t . = Nyelvtudományi Értekezések; Száz. — Századok. 

1923. 
Autour d'une étymologie: Ft*, clenche •> hongr. kilincs: Revue des Etudes Hong

roises 1: 184-187. - Kilincs: MNy. 19: 8 9 - 9 0 . 

1926. 
A francia r hang történetéhez. Szeged 19 1. — Francia nyelvkönyv a reáliskolák I I I . 

osztálya számára. Bp. 127 1. — Francia nyelvkönyv a reálgimnáziumok V. osztálya 
számára. Bp. 143 1. 

1927. 
Francia nyelvkönyv a reáliskolák IV. osztálya számára. Bp. — Francia nyelvkönyv 

a reálgimnáziumok VI. osztálya számára. Bp. 150 1. 
1928. 

Francia irodalmi olvasókönyv reáliskolák, leányközépiskolák és leánykollégiumok 
VII. osztálya számára. Bp. 147 1. 

1929. 
Francia irodalmi olvasókönyv reáliskolák, leányközépiskolák ós leánykollégiumok 

VIII . osztálya számára. Bp. 92 1. — Quelques documents sur les premières colonies 
françaises en Hongrie: Revue des Études Hongroises 7: 113 —116. — Két ó-francia jöve
vényszavunk hangtörténetéhez: MNy. 25: 181 — 184. Kny. — Iszik: MNy. 25: 214-216. 
- Tálya: MNy. 25: 263-266. Kny. - Furmint: MNy. 25: 338-343 . Knv. - Eckhardt 
Sándor, Újfrancia leíró nyelvtan: EPhK 53: 120-122. 

1930. 
O-francia jövevényszavaink problémái: MNy. 26: 109 — 115, 172 — 183. Kny. — 

Mécs: 26: 30-33. Kny. - Címer: MNy. 26: 302-303. Kny. - Márc: MNy. 26: 389-390. 

A „pesti nyelv": MNy. 27: 228-242, 284-295. - Must: MNy. 27: 122-124. 
Kny. — Slendrián: MNy. 27: 46—48. — A verviers-i karácsonyi bábszínház: Élet 22: 
497-500. 

1932. 
A „pesti nyelv": MiNy. 28: 8 5 - 9 6 (vö. MNy. 27: 228-242, 284-295). - A „pesti 

nyelv": MNyTK 29. 37 1. (vö. MNy. 27 -28) . - Szekrény : MNy. 28: 199-205. - A vallon 
karácsonyi énekek: Élet 23: 416 — 419. — Népnyelvi feljegyzések 1838 tájáról: MNy. 28: 
3 2 0 - 3 2 1 . - A Csillaghegy: Msn. 1: 6 9 - 7 0 . - Nyelvújítás a sportban: Msn. 1: 9 7 - 9 8 . -
Dictionnaire français —hongrois de M. Sauvageot: Nouvelle Revue de Hongrie 1932. 
juill. 87 — 88. — Les rapports franco —hongrois (TÁBORI KoRNÉLlal együtt): La Hongrie 
d'hier et d'aujourd'hui. Paris 33—41. 

1933. 
Ó-francia hang- ós alaktan: Tudományos Gyűjtemény 34. Pécs —Bp. 139 1. — Une 

charte relative à la campagne de Conrad I I . contre la Hongrie: Revue des Études Hong
roises 8 - 9 : 317-318. - Lakat: MNy. 29: 9 1 - 9 4 . Kny. - Paraj: MNy. 29: 264-269. 
Kny. — Anyag: Msn. 2: 66 — 67. — Státusz: Msn. 2: 87 — 88. — Makaber, herb és társai: 
Msn. 2: 109 — 110. — Aurélien Sauvageot, Dictionnaire français-hongrois et hongrois-
-français. L: Revue des Études Hongroises 8 — 9: 73 — 76. — C. J. Popp-Serboianu, Les 
Tsiganes: Revue des Études Hongroiess 8 — 9: 76 — 78. 

1934. 
„Gamásni príma filcből" és társai: Msn. 3: 12 —14. — A beállított költő. Nap mint 

nap. Lehúzta a kabátját. Szézsur. Pite: Msn. 3: 60 — 61. — A magyar nyelv a vádlottak 
padján: Msn. 3: 75 — 78. — Magyar Zoltán, Magyarországi franciaság: E P h K 58: 24 — 25. 
— Gr ammaire de l'Académie Française. - F. Brunot, Observations sur la. Grammaire 
de l'A cadêmie Française: EPhK 58: 3 5 - 3 7 . 
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1935. 
Az ó-magyar se hangjelölés: MNy. 31: 74 — 84 ós 140 —147. Kny. — Bolt : MNy. 31 : 

185-186. - Kösze: MNy. 31: 264-265. - A „magyar" konyha. Célkitűzés: Msn. 4: 
22 — 23. — Ami-amely : Msn. 4: 62 — 63. — A lasso magyar neve: Msn. 4: 101. — Sport
nyelvújítás: Msn. 4: 157 — 160. — Két új francia szótár: Birkás Géza, Francia—magyar 
és magyar—francia szótár és Ujváry—Velledits, Francia—magyar és magyar—francia 
iskolai és kéziszótár: EPhK 59: 207 — 210. — Hans Rheinfelder, Kultsprache und Profan
sprache in den romanischen Ländern: EPhK 59: 331 — 333. 

1936. 
O-provençal jövevényszavak a magyarban: NyK 50: 18 — 29. — Alistál, Felistál: 

MNy. 32: 9 0 - 9 6 . Kny. - Francia zarándokok I. Endre idejében: MNy. 32: 260-261 . -
Bázsalamán : MNy. 32: 262 — 263. — Idegen csodabogarak. Siek : Msn. 5: 35 — 36. — A spa
nyol polgárháború hírlapjainkban: Msn. 5: 150 — 152. — Magyarosítás a sportnyelvben: 
Msn. 5: 154-155. - Eckhardt Sándor, Magyar-francia szótár: E P h K 60: 8 4 - 8 8 . 

1937. 
A középkori vallon—magyar érintkezésekhez: Száz. 71: 399 — 416. Kny. — Bala-

ven: MNy. 33: 333 — 336. — Combiné és társai: Msn. 6: 23 — 24. — Formaruha. Wien ós 
társai: Msn. 6: 58 — 59. — Menü: Msn. 6: 113 — 114. — A sportnyelv magyartalanságai: 
Msn. 6: 114 — 115. — Ornamens, naivus és társai: Msn. 6: 146—147. — Csevej de a torlaton: 
Msn. 6: 170-173. — E. Németh, Les colonies françaises de Hongrie: AECO 3: 264-267. 
— Kniezsa István, Pseudorumänen in Pannonién und in den Nordkarpathen : EPhK 61: 
119 — 122. — Németh, Etienne, Les colonies françaises de Hongrie: EPhK 61: 275 — 276. 
— Elise Richter, Beiträge zur Geschichte der Romanismen L: EPhK 61: 293 — 298. — 
Solymossy, Sándor, Contes et Légendes de Hongrie: A néprajzi Múzeum Értesítője 29: 
209 — 210. — François Rabelais, Gargantua: Magyar Pedagógia 46: 87 — 89. 

1938. 
A magyar nyelv francia jövevényszavai: A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve 

I . 12. f. Bp. 46 1. — Cepe: MNy. 34: 245 — 247. - Dr. Petrich Béla, A modern nyelvek 
tanítása: EPhK 62: 260 — 262. Kny. — Vladimir Buben, Influence de l'orthographe sur la 
prononciation du français moderne: EPhK 62: 295 — 297. Kny. — F. Rousseau, L'expan
sion wallonne et lorraine vers l'Est aux XI e et XI I e siècles: Les dialectes Belgo-Romans L: 
AECO 4: 542 — 546. — Dr. Petrich Béla, A modem nyelvek tanítása: Magyar Pedagógia 
47: 4 5 - 4 8 . 

1939. 
Francia nyelvkönyv gimnáziumok és leánygimnáziumok V. osztálya számára. Bp. 

1321. (Újabb kiadásai 1943-ban, 1945-ben ós 1946-ban) - Korc : MNy. 35: 18 -22 . Kny. -
F óra! : MNy. 35: 42. — A rádió csak tanít, de maga nem tanul?: Msn. 8: 18 — 20. — 
Kárpátorosz: Msn. 8: 26. — Tallózás: Msn. 8: 121 — 122. — Pintér Jenő, Magyar iparosok 
nyelvvédő könyve. Férfi iparágak I —II. Női iparágak: MNy. 35: 185 — 189. 

1940. 
Francia nyelvkönyv gimnáziumok, leánygimnáziumok VI. osztálya számára. 

Bp. 124 1. (Újabb kiadás 1946-ban.) — Marius Valkhoff: Philologie et littérature wallo-
nes. Vademecum: Literaturblatt für germanische und romanische Philologie 61: 160 — 162. 

1941. 
Magyar szófejtő szótár. Bp. XXI I I + 348 1. — A városi népnyelv kérdéséhez; 

Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intéze
téből XII I . Debrecen 18 1. ós MNny. 3: 70 — 85. — Francia nyelvkönyv gimnáziumok és 
leánygimnáziumok VII. osztálya számára. Bp. 1601. (Újabb kiadásai 1943-ban és 1944-ben.) 
— Gocelinus: MNy. 37: 246-248. 

1942. 
Francia nyelvkönyv gimnáziumok és leánygimnáziumok VIII . osztálya számára. Bp. 

158 1. (Újabb kiadásai 1946-ban és 1948-ban.) — A nyelvtörténet felhasználása az élő 
nyelvek tanításában: A Kat. Tanügyi Főigazgatóság 1940—41. Evkönyve 1 —19. Kny. — 
Az Árpád-kori magyar hangjelölése, eh ós sch jeleihez: Melieh-Eml. 32—47. — A Magyar 
Nyelvatlasz előkészítése: A Magyarságtudományi Intézet Evkönyve I. (1941 — 42.). Bp. 
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173 — 196. — Csűry Bálint emlékezete: A Tisza István Tudományegyetem 1941—42. Év
könyve 1 — 7. Kny. — Francia hangjelölési hatás a jósített hangok Árpád-kori jeleiben: 
MNy. 38: 16 — 26. Kny. — Jegyzetek a budapesti népnyelvről : MNny. 4: 71 — 89. 

1943. 
Jegyzetek a budapesti népnyelvről: Dolgozatok a Debreceni Tisza István Tudomány

egyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetéből XXII I . Debrecen 21 1. — The Hungárián 
Language: A Companion to Hungárián Studies. Bp. 272 — 284. — Magyar őstörténet: 
MNy. 39: 281-298. - Az 1113. évi zobori oklevél o jelöléséhez: MNy. 39: 337-341 . Kny. 
- Puli: MNy. 39: 139. - Puli: MNy. 39: 314-315. - Levélszekrény: MNy. 39: 336. 

1944. 
A Magyar Nyelvatlasz előkészítése: A Magyar Nyelvatlasz munkálatai. I. 26 1. 

(vö. A Magyarságtudományi Intézet Évkönyve 1941—42.) Kny. — Nyelvünk magyarsága: 
Magyarságtudomány és nemzetnevelés. Debrecen 87 — 108. — A Tihanyi Alapítólevél 
hangjelölése: MNy. 40: 313 — 330. — Az ó-magyar -u, -y, végű kettőshangzók kérdéséhez: 
MNy. 40: 289-291 . - Az oláh nyelvatlasz magyar adatai: MNy. 40: 8 8 - 9 7 . - Szekrény : 
MNy. 40: 365 — 366. — Kása nem étel, tót nem ember: MNy. 40: 114—115. — Jassznyelv 
és purizmus: Magyar Szemle 1944. febr. 102 — 109. 

1945. 
mige zocoztia vola: MNy. 41: 79 — 81. 

1946. 
Az ö-zés történetéhez: MNy. 42: 49 — 51. 

1947. 
Régi magyar nyelvjárások: A Néptudományi Intézet kiadványa. (Kny. A Magyar 

napkutatás kézikönyve.) Bp. 32 1. — Francia könyv az általános iskolák V. osztálya 
számára. Bp. 131 1. — Francia könyv az általános iskolák VI. osztálya számára. Bp. 
143 1. — A nyelvtudomány mai feladatai: Továbbképzés és demokrácia. 146 — 158. — 
Bevezetés: Mutatvány a Magyar Nyelvatlasz próbagyűjtéséből. V —IX. — A történeti 
nyelvjáráskutatás: MNy. 43: 81—91. — A Leuveni Kódex történetének legújabb szaka
sza: MNy. 43: 301 — 305. — A magyar lativusrag kérdéséhez: MNy. 43: 44 — 45. — Persze : 
MNy. 43: 204-205. - Rá vonatkozó: Msn. 16: 26. - Kételkedők és tagadók: Msn. 16: 
4 2 - 4 5 . 

1948. 
Francia könyv az általános iskolák VII. osztálya számára (Makay Gusztávval 

együtt). Bp. 159 1. — Az igei átvételek kérdéséhez: MNy. 44: 81 — 94. 

1949. 
Népnyelv és irodalmi nyelv: Néprajzi Tanulmányok. A Pázmány Péter Tudomány

egyetem Néprajzi Intézetének Kiadványai 1: 93 — 105. — A labializáció történetéhez: 
MNy. 45: 72 — 74. — Gyanta: MNy. 45: 185 — 187. — A nyelvi elkülönülés és egységesülés: 
MNy. 45: 231-244. - Egy kezdődő magyar hangváltozás: MNny. 6: 111-116. 

1950. 
A magyar nyelvtörténet korszakai: MNy. 46: 1 — 8. — A magyar hangtörténet 

tárgyköréből. A török szóvégi -q, -k, -g, -y megfelelései: MNy. 46: 223 — 230. — A felszólító 
mód jelének kérdéséhez: MNy. 46: 359 — 361. — Bitó : MNy. 46: 166-168. - Egy régi 
adat a magyar tolvajnyelvre: MNy. 46: 276 — 277. 

1951. 
A Tihanyi Apátság Alapítólevele mint nyelvi emlék. Nyelvészeti Tanulmányok I . 

Bp. 231 1. — Fonetika. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. Bp. 40 1. (Újabb kiadásai 
1957-ben és 1960-ban.) — A magyar szókincs eredete. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füze
tek. Bp. 95 1. — Fonetika. Sokszorosított egyetemi jegyzet. Debrecen 29 1. — Magyar törté
neti nyelvtan a I I I . évfolyam számára. Sokszorosított egyetemi jegyzet. Debrecen 55 1. — 
Magyar történeti nyelvtan a IV. évesek számára. Sokszorosított egyetemi jegyzet. Debre
cen 104 1. — Magyar nyelvtörténet. Magyar történeti mondattan. Sokszorosított egyete
mi jegyzet. Debrecen 59 1. — A finnugor népek. Sokszorosított egyetemi jegyzet. Debre-
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cen 103 1. — Sztálin cikkei és az általános nyelvtudomány: NylOK 1: 21 —29. — Nyelv
történetünk korszak-beosztása: MNy. 47:125 —135. —A Magyar Nyelvatlasz munkálatai: 
MNyj. 1:145-155. 

1952. 
Influence française dans l'orthographe hongroise du moyen âge: ALH 1: 19 — 63. — 

Török jövevényszavaink legrégibb rétegének kérdéséhez: NylOK 2: 347 — 359. — A nyelv
művelés elvi kérdései (hozzászólás): NylOK 2: 420 — 426. — A nyelvművelés elvi kérdései
hez: MNy. 48: 10 — 18. — Bilabiális réshang a magyarban: MNy. 48: 199 — 200. — Zsám-
fáter hordta! : MNy. 48: 202 — 203. — Kniezsa István, Helyesírásunk története a könyv
nyomtatás koráig: NyK 54: 285 — 293. 

1953. 
Bevezetés a nyelvtudománba. Ideiglenes tankönyv. Egyetemi Magyar Nyelvészeti 

Füzetek. Bp. 142 1. (Ujabb kiadásai 1955-ben és 1957-ben.) — A nyelvtudományi kriti
káról: MNy. 49: 4 —13. — A labialis utótagú kettőshangzók megmaradásának kérdéséhez: 
MNy. 49: 35 — 43. — A szóvégi á, é, í megrövidülésének kérdéséhez: MNy. 49: 324 — 335. 
— A nyelvjárási hangjelölés kérdéséhez: MNyj. 2: 38 — 42. — Elnöki megnyitó a I I . Orszá
gos Nyelvészkongresszuson: NylOK 4: 301—305 és A I I . Országos Nyelvészkongresszus 
(Szeged, 1952. november 14—16.): MNyTK 83: 1 — 5. — A magyar nyelvtudomány haladó 
hagyományai. Hozzászólás: NylOK 4: 321-324 és MNyTK 83: 2 1 - 2 4 . - Egyetemi 
nyelvészeti oktatásunk helyzetéről és feladatairól. Hozzászólás: NylOK 4: 400 — 404 és 
MNyTK 83: 100-104. - Az irodalmi nyelv. Hozzászólás: NylOK 4: 472-475 és MNyTK 
83: 172 — 175. — Anyanyelvünk leíró nyelvtana (hozzászólás):NyIOK 4: 58 — 63. — A 
nyelvfejlődés belső törvényeinek kérdéséhez (hozzászólás): Előadások Sztálin nyelvtudo
mányi munkái megjelenésének második évfordulóján 132 — 138. — Csuka ~ csóka? 
Bozót: MNy. 49: 219. - Kopik: MNy. 49: 387-392. —Kniezsa István, Helyesírásunk 
története a könyvnyomtatás koráig: Nyr. 77: 278 — 279. - Kniezsa István, A magyar 
helyesírás története: Nyr. 77: 279 — 280. — Lőrincze Lajos, Nyelv és élet: MNy. 49: 
117 — 127. — A százéves Simonyi Zsigmond: Nyr. 77: 9 — 10. 

1954. 
Magyar hangtörténet. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. Bp. 116 1. — A ma

gyar nyelvjáráskutatás időszerű feladatai. Előadás és válasz a hozzászólásokra: NylOK 
6: 59 — 87 és 107—111. Kny. — A helyes magyar kiejtés versenye az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetemen: Nyr. 78: 1 — 10 és Nyelvőr Füzetek 1. 10 1. — A magyar szókészlet 
szótári feldolgozásának kérdései. Elnöki zárószó: NylOK 6: 194 — 196. — Nyelvművelé
sünk főbb kérdései. Elnöki megnyitó és zárószó: Nyr. 78: 129 — 130 és 163 — 165. — Az -i 
birtokos személyrag: MNy. 50: 287-301 . - Tevel: MNy. 50: 375-379. - -íroz: MNy. 50: 
451 — 452. — Hozzászólás Némedi Lajos „Anyanyelvünk ápolása az egyetemen és főisko
lákon" című cikkéhez: FelsSz. 3: 504-509. 

1955. 
Bevezetés: A Magyar Nyelvatlasz munkamószere. Bp. 5 — 9. — A magyar nyelvat

lasz-kutatás története: A Magyar Nyelvatlasz munkamódszere 11—44. — Megjegyzések a 
magyar ly hang kérdéséhez: NytudErt. 6. 17 — 25 és NylOK 7: 116 — 124. — Az elválasz
tás: Helyesírásunk időszerű kérdései:NytudErt. 4: 99 — 103. — Új félszázad küszöbén: 
MNy. 51: 1—3. — Az o > a nyíltabbá válás legrégibb példája: MNy. 51: 211 — 213. — 
Pajtás: MNy. 51: 363. — A Tihanyi Alapítólevél: Vigilia 20: 177 — 180. — Fogalmazási, 
kiejtési és szavaló verseny az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelv- és Irodalomtudo
mányi Karán: FelsSz. 4: 232 — 237. — Régi magyar szövegek új kiadásai: MNy. 51:^377 — 
386. — Zrínyi Miklós levelei. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva közzéteszi Markó Árpád: 
MNy. 51: 263 — 265. — A magyar helyesírás szabályainak tizedik kiadása: FelsSz. 4: 
10 — 19. — Hozzászólás az osztálytitkár jelentéséhez: NylOK 7: 213 — 214. — Elnöki 
zárószó Iorgu Iordan előadásához: NylOK 7: 402. — Mészöly Gedeon hetvenöt éves: Nyr. 
79: 373-374. 

1956. 
Anyanyelvünk magyarsága: Nyelvőr Füzetek 4. 14 1. ós Nyr. 80: 1 — 14. — A ma

gyar nyelv magyarsága: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Evkönyve 1955. 157 — 
167. — A magyar történeti nyelvjáráskutatás: Altalános nyelvészet, stilisztika, nyelv
járástörténet. (A I I I . Országos Magyar Nyelvészkongresszus előadásai. Szerk. Kniezsa 
István): 301—324. Válasz a hozzászólásokra: uo. 339 —342. — A tárgyas igeragozás hasz
nálata Zrínyi műveiben : Pais-Eml. 206 — 214. — A magyar személynevek XVI. századi 
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történetéhez: MNy. 52: 144-157. — Nyelvjárás és nyelv: MNy. 52: 393-401 . - Oppo
nensi vélemény Deme László „Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái" című 
kandidátusi értekezéséről: Deme hasonló című könyvében 317 — 328. — A 900 éves Ti
hanyi Alapítólevél: Nyelvművelő. Szerk. Lőrincze Lajos 18 — 28. — A Tihanyi Alapító
levél: Élet és Tudomány 11: 1261 — 1264. — Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem, 35. 
dal: Nyelvművelő. Szerk. Lőrincze Lajos 350 —353. — Legrégibb tolvajnyelvi szójegy
zékünk: MNy. 52: 228 — 230. — Hozzászólás a „Helyesírásunk időszerű kérdései" vitá
jához: NylOK 9: 138 — 142 és NytudErt. 9: 50 — 54. — Hozzászólás a leíró nyelvtan vi
tás kérdéseihez: NylOK 9: 345 — 347. — Hozzászólás Balázs János „A stílus kérdései" 
című előadásához: Altalános nyelvészet, stilisztika, nyelvjárástörténet. (A I I I . Országos 
Magyar Nyelvészkongresszus előadásai) 197. — Hozzászólás Lakó György „A magyar
országi finnugor nyelvtudomány jelene és jövő feladatai" című előadásához: NyK 58: 
33. — Hozzászólás Fokos Dávid „A névragozás történetéből" című előadásához: NyK 
58: 114 — 115. — Hozzászólás Petrovici Emil „Egy magyar hangtani sajátság tükröződése 
a román nyelv magyar kölcsönszavaiban" című előadásához: MNy. 52: 11 — 12 és A 
magyar bilabiális v hang kérdése: MNyTK 93: 7 — 9. — Petrovici Emil akadémikus 
magvarországi látogatása és a Magyar Nyelvatlasz: MNyj. 3: 191 — 193. — Pais Dezső: 
Pais-Eml. 9 - 2 2 . 

1957. 
Les travaux de l'Atlas Linguistique de la Hongrie: ALH 6: 1 —52. — A magyar 

fölszólító mód kérdéséhez: MNy. 53: 117 — 127. — Makaronikus versek: MNy. 53: 187 — 
188. - Jár: MNy. 53: 189-191 . - Kék: MNy. 53: 191-192. - Adalékok a „Gallicus"-
ok nemzeti hovatartozásának kérdéséhez: MNy. 53: 450-452. — F agy hó : MNy. 53: 
462. — Opponensi vélemény Fónagy Iván „A hangváltozások lefolyásáról" című kandi
dátusi disszertációjáról: NyK 59: 284—288. — Opponensi vélemény Gáldi Lászlónak ,,A ma
gyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban" című doktori értekezé
séről. Gáldi hasonló című könyvében 515 — 522. — Laziczius Gyula: MNy. 53: 534 — 535. 

1958. 
A szótövek. Magyar történeti szóalaktan I. Egyetemi Magyar Nyelvészeti Füzetek. 

Bp. 68 1. — Magyar hangtörténet. 2. bővített kiadás. Egyetemi Magyar Nyelvészeti 
Füzetek. Bp. 196 1. — A magyar szókincs eredete. 2. bővített kiadás. Egyetemi Magyar 
Nyelvészeti Füzetek. Bp. 188 1. — Les mots d'emprunt vieux français en hongrois et 
l'histoire de l'amuissement des -s préconsonantiques et finals du français: Cercetari de 
Lingvisticä 3, Supl. 71 — 79. — A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák: MNy. 54: 13 — 17 
és Szabó T. Attila, A Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák: MNyTK 97: 19 — 22. — A szótári 
homonímia kérdéséhez: MNy. 54: 43 —52. — A tárgyas igeragozás használatának történe
téből: MNy. 54: 257 — 270. — Hozzászólás az osztálytitkári jelentéshez: NylOK 12: 23 — 
24. - Búcsú Hegedűs Lajostól: MNy. 54: 593-594. 

1959. 
Néhány módszertani elv a magyar nyelvtörténettel kapcsolatban : Nyelv és Iroda

lomtudományi Közlemények 3: 19 — 32, Kolozsvár. — A 900 éves Tihanyi Alapítólevél: 
Iskolai Nyelvművelő. Szerk. LŐRINCZE LAJOS 18 — 28. — Anyanyelvünk magyarsága: uo. 
171 —186. — Kisfaludy Sándor: A boldog szerelem, 35. dal: uo. 392 —395. — Hozzászólás a 
-nok, -nök képző tárgyában: MNy. 55: 170 — 174. — Comenius a magyarországi s-ező 
latin ejtésről: MNy. 55: 517-518. - Stíluselemzés: Nyr. 83: 429-439. - AVI . Nemzet
közi Névtudományi Kongresszusról: MTud. 4: 47 — 48. — Előszó (A tájnyelvi atlaszok): 
Végh József, Őrségi és hetési nyelvatlasz. 3 — 8. — Hozzászólás az osztálytitkári jelentés
hez: NylOK 14: 221-223 . 

1960. 
La toponyemi hongroise du moyen âge: Annales Universitatis Scientiarum Bu-

dapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae 2: 25 —43. — Szótáraink: MNy. 56: 4 — 11. — 
Örmény jövevényszavaink kérdéséhez: MNy. 56: 304 — 310. — A finnugor szókezdő *p 
különféle magyar megfeleléséhez: MNy. 56: 240-241. - Én: MNy. 56: 104—108. — 
A magyar nyelv értelmező szótára L: Nyr. 84: 129 — 136. — Eltérések Verancsics Faustus 
szótára 1595-i kiadásának különféle példányai között: MKsz. 76: 29 — 32. — Elnöki meg
nyitó a Magyar Nyelvtudományi Társaság névtudományi konferenciáján : Névtudományi 
vizsgálatok. PAIS DEZSŐ közreműködésével szerk. MIKESY SÁNDOR 5 — 16. — Elnöki 
zárszó: Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga. Szerk. Benkő 
Lóránd. Bp. 329 -331 . 



SZEMLE - ISMERTETÉSEK 2 0 3 

1961. 
Nyelvjárás és irodalmi stílus: Stilisztikai tanulmányok. Bp. 62 — 115. — Unkarin 

murteiden kartoitustyön nykyinen vaihe: Virittäjä 1961: 396 — 407. — Hozzászólás a 
történeti forráskiadások kérdéséhez: MNy. 57: 413 — 418. — A Magyar Nyelvtudományi 
Társaság debreceni csoportjának üdvözlése: MNy. 57: 383 — 385. 

1962. 
Zur G-eschichte der finnisch-ugrischen Verschlußlaute in urungarischer Zeit: 

Commentationes Finno-Ugricae in honorem Paavo Ravila: MSFOu. 125: 11 — 26. — 
A finnugor zárhangok ősmagyar kori történetéhez: MNy. 58: 1 — 10. — Ligeti Lajos hat
vanadik születési évfordulójához: MNy. 58: 526 — 527. 

1963. 
A magyar nyelv életrajza. Bp. 462 1. — Zum Sprachgeschehen der urungarischen 

Zeit: Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum Budapestini habitus 27 — 47. — The 
Hungárián Language: The New Hungárián Quarterly 4: 52 — 62. — Levélszekrény: 
MNy. 59: 123 — 124. — Les recherches dialeetologiques en Hongrie: Orbis 12: 141 —156. — 
L'anthroponyinie hongroise du Moyen Âge: „Atti e Memorie del VII Congresso Internaz. 
di Scienze Onomastiche" Firenze —Pisa 1961. 3: 109 — 124. Kny. 

1964. 
A magyar nyelv története I. (Társszerzők: Benkő Loránd és Berrár Jolán.) Kézirat 

gyanánt. Tankönyvkiadó, Bp. 327 1. — Les origines de la langue littéraire hongroise. 
Langue et orthographe au XVIe siècle: ALH 14: 1 — 22. — A nyelvjáráskutatás újabb 
eredményei ós feladatai: MNy. 60: 3 — 16. — A Leuveni Kódex történetének legújabb 
szakaszához: MNy. 60: 86 — 89. — Hol tart a magyar nyelvtudomány Î: Valóság 7: 16 — 30. 

1965. 
Apropos des vieux mots d'emprunt turcs en hongrois: AOH 18: 47 — 54. — Sechzig 

Jahre Ungarischer Gesellschaft für Sprachwissenschaft: ALH 15: 213 — 226. — A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság hatvan évre: MNy. 61: 4 — 12. — Kniezsa István: MNy. 61: 
129—132 (LIGETI LAJOSSal együtt). — A tárgyrag eredetének kérdéséhez: MNy. 61: 
2 7 6 - 2 8 1 . — A Rozsdatemető stílusáról: Nyr. 89: 336-339. 

1966. 
A magyar nyelv életrajza. 2. kiadás. Gondolat Kiadó, Bp. 462 1. (Ujabb kiadása 

1975.) — A magyar szófejtő szótár lexikográfiái elvei: Szótártani tanulmányok. Szerk. 
Országh László. Tankönyvkiadó, Bp. 9—28. — A nyelvi változások értékelése: MNy. 62: 
129 —134. — A magyar irodalmi nyelv kialakulása: MNyj. 12: 3 — 31. — Notices éty
mologiques. 1. Hongrois hajó 'bateau': Studia Slavica 12: 35 — 41. — Pais Dezső nyolcva
nadik születésnapjára: MNy. 62: 116 — 119. — Dezső Pais zum 80. Geburtstag: ALH 16: 
215 — 224. — Megemlékezés Kresznerics Ferencről: MNy. 62: 378 — 379 (SZATHMÁRI 
ISTVÁüsrnal együtt). — Szabó T. Attila hatvanéves: Nyr. 90: 111 — 113. — A XX. század 
magyar nyelve: Látóhatár 16: 1107 — 1117. — A köznevelés fórumán: Köznevelés 22: 
891 —892. — Világnyelvvé válhat-e az eszperantó?: Magyar Nemzet 22/114: 11. 

1967. 
Bárczi Géza —Benkő Loránd — Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Tankönyv

kiadó, Bp. 1967. 600 1. — Les éléments lexicaux de création interne de la langue hong
roise: ALH 17: 1 — 19. — Megjegyzések a finnugor szókezdő zárhangok magyar nyelvi 
fejlődéséhez: MNy. 63: 8 — 14. — A magyar szókincsre vonatkozó etimológiai kutatások 
jelenlegi állása: MNy. 63: 285 — 292. — Szovremennoje szosztojanyije iszledovanyii 
leksziki vengerszkovo jazika: Voproszi jazikoznanyija 1967/4: 60 — 66. — A debreceni 
Nemzetközi Nyelvészkongresszus elnöki zárószava: NyelvtudÉrt. 58: 5 8 - 6 3 . - Elnöki 
megnyitó. - A norma kialakításának és a zárt ë-zésnek néhány kérdése. - Elnöki zárószó: 
MNyTK 120: 16-19 , 180-183, 261-262. (Az egri kiejtési konferencia.) 

1968. 
Hongrois korc < vfr. cors : Slavica 8: 25 — 28. (Debrecen.) — Hasan Erén tiszteleti 

tag üdvözlése: MNy. 64: 380-381 . 
1969. 

Contributions à l'histoire de l'Atlas des Dialectes Hongrois: ALH 19: 261—291. 
— A -nah, -nek rag eredetéhez: MNy. 65: 417 — 421. — Simonja Zsigmond: Nyr. 93: 
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313 — 317. — Nyelvművelés és nyelvtudomány: A Kassai Batsányi-kör évkönyve. 1965 — 
1968. Madách Kiadó Bratislava 238-253 . 

1970. 
Fiatal: MNy. 66: 80. — Vajon Himfy verseinek három felét akarta Kazinczy tűzbe

vettetni?: MNy. 66: 207-208. — Fa. Fiú: MNy. 66: 326-327. - Elnöki zárószó: 
NyelvtudÉrt. 70: 393-396. 

1971. 
Tilt: MNy. 67: 70 — 73. — A hangzóközi zárhangok szórványos geminációja az. 

előmagyarban: MNy. 67: 129 — 134. - Kritika?: MNy. 67: 257-263. - Le traitement de 
ë et de 6 dans les mots d'emprunt turcs du proto hongrois: Studia Turcica (Ed. L. Ligeti). 
Bp. 39 — 46. — A propos de mind: Etudes Finno-Ougriennes 8: 9 — 14 es Sauvageot-
Album (Mélanges offerts à Aurélien Sauvageot pour son soixante-quinzième anniver
saire.) Akadémiai Kiadó, Budapest 1972. 9 — 14. — Nyelvművelésünk: MTud. 16: 607 — 
615. — Bevezetés. - Elnöki megnyitó. - Anyanyelvünk magyarsága. - Záróbeszéd: 
A magyar nyelvért és kultúráért. Tájékoztatás az 1970. aug. 1 — 15-e között megrendezett 
anyanyelvi konferenciáról. Bp. 1971. 5 - 6 , 11, 1 3 - 2 6 , 175-179. 

1972. 
Magyar nyelvtörténet az egyetemen: MNy. 68: 129 — 138. — A Magyar Nyelvőr 

ós a nyelvtörténet: Nyr. 96: 257 — 266. — Quelques conclusions tirées de l'étude des plus 
anciens mots d'emprunt turcs du hongrois: AOH 25: 383 — 390. — „Jelentékeny mérték
ben Szarvas Gábor érdeme, hogy most magyarul úgy írhatunk és beszélhetünk, ahogy 
írunk és beszélünk.": Nyelvművelő (Üjvidék) 2/11. 1. (Elhangzott Adán 1972. X. 13-án, 
Szarvas Gábor mellszobrának leleplezése alkalmából.) — Magyar nyelv, magyar nyelv
tudomány: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem története 1945 —1970. Budapest [é. n . ] , 
szerk. SINKOVICS ISTVÁN 466 — 473. — A Minta emlékkönyvébe: Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Iskolájának Centenáriumi Emlékalbuma. 
1872 — 1972. Budapest 61. — A nyelvrokonság: Eötvös-diák 25 — 27. 

1973. 
Contribution à l'histoire de l'impératif-subjonctif en hongrois: Suomalais-Ugrilai-

sen Seuran Aikakauskirja 72: 28 — 41. — A magyar föltételes mód jelének eredetéhez: 
MNy. 69: 210-212. - Pais Dezső búcsúztatása: MNy. 69: 129-131 . - Pais Dezső és a 
nyelvművelés: Nyr. 97: 129-130. - Dezső Pais. 1886-1973.: ALH 23: 275-277. - Hoz
zászólás Szabolcsi Miklós „Tudományos feladatok és társadalmi igény" c. előadásához: 
NylOK 28: 376-377. - Búcsú Pais Dezső akadémikustól (1886-1973.): Uo. 363-365. 
— Elnöki megnyitó. - Gondolatok anyanyelvünkről: Nyelvünk és Kultúránk '73. A I I . 
Anyanyelvi Konferencia tanácskozásainak összefoglalása. Szerk. Imre Samu. Bp. 
1973. 21 — 22, 31 — 35 és Tájékoztató a második Anyanyelvi Konferencia anyagából. Bp. 
1973. 5, 6 - 8 . - Elnöki megnyitó: MNyTK 133: 5 - 6 . (A hódmezővásárhelyi nyelv
tudományi vándorgyűlés.) 

1974. 
Nyelvművelésünk. Gondolat Kiadó, Bp. 1974. 138 1. — Bárczi Géza válasza a 

születésnapi köszöntésekre: MNy. 70: 252 — 254. — A nyelvtudomány-történet elvi 
kérdései: MNyTK 131: 29 — 35. (Sajnovics János emlékünnepség és tudománytörténeti 
szimpozion. Székesfehérvár—Tordas.) — Köszöntő: MNyTK 138: 19 — 22. (A nyíregyházi 
anyanyelvi vándorgyűlés.) — A zárt ë kérdéséhez: Magyar Nemzet 1974. dec. 8. 13 és 
Látóhatár 1975. február, 190 — 193. — A sumír —magyar nyelvrokonság kérdése: Nyel
vünk és Kultúránk 16: 28 — 35 és Látóhatár 1975. január, 188 — 197. 

1975. 
A magyar nyelvatlaszkutatás története: A magyar nyelvjárások atlaszának elmé

leti-módszertani kérdései. Szerk. DEME LÁSZLÓ és IMRE SAMU. Akadémiai Kiadó, 
Bp. 13 — 49. — Ücsörög — ücsörög: MNy. 71: 67 — 68. — A tárgyas -ja ~ -i személy rag: 
MNy. 71: 129-132. - A magyar nyelv jelleme: MNy. 71: 257-268. - Bárczi Géza 
avató beszéde. - Bárczi Géza megnyitja a tudományos ülésszakot. - Bárczi Géza elnöki 
zárószava: MNyTK 140: 15 — 16, 18 -20 , 191-194. (Pais Dezső tuományos emlékülés 
Zalaegerszegen.) — Jókai és a nyelvi realizmus: Magyar Hírlap 1975/46. Hét vége I I I . — 
Egész nemzeti műveltségünk anyanyelvünkön alapszik. Beszélgetés Bárczi Gézával — 
riporter Győri György: Köznevelés 30/2: 3—5. 
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1976. 
Emlékek egy k ö n y v olvasása közben: I r o d a l o m t ö r t é n e t 1976/1: 88 — 100. — Lesz-e 

•egységes v i l ágnye lv? : E s z p e r a n t ó Magazin 9: 5. 

Szerkesztői m ű k ö d é s 

R e v u e des É t u d e s Hongroises ( M O L N O S LiPÓTtal) 1933 — 35. — Magyar Népnye lv 
(SZABÓ T. ATTiLÁval) 1941—42, egyedül : 1943 — 49. — Magyar Nyelvjárások 1951. — 
Dolgoza tok a Debreceni Tisza I s t v á n Tudományegye t em Magyar N é p n y e l v k u t a t ó I n t é 
ze téből 1941 — 47. — A Debreceni Tudományegye t em Magyar N y e l v t u d o m á n y i In téze té 
nek K i a d v á n y a i 1949 — 1952. — M u t a t v á n y a Magyar Nyelvat lasz próbagyűj téséből . 
B p . 1947. — A Magyar Nyelvat lasz munkamódsze re . B p . 1955. — E m l é k k ö n y v Pa i s 
Dezső he tvenedik szüle tésnapjára . B p . 1956. ( B E N K Ő LoRÁNDdal.) — A Magyar Nye lv 
É r t e l m e z ő Szótára I — V I I . 1959 — 62. (A szerkesztés vezetése ORSZÁGH LÁszróval együt t . ) 

SZATHMÁEI ISTVÁN 


