A magyar nyelv történeti változásai az egyes nyelvi szinteken
Előadás a magyar MA-szakosok számára
Az előadás célja, hogy bemutassa a magyar nyelv rokonságának kérdéseit, a magyar nyelvtörténet
korszakolását, ezeken túlmenően pedig tárgyalja a magyar nyelv egyes részrendszereinek változását
az ősmagyar kortól napjainkig. Sorra veszi a hangtörténeti és morfológiai változásokat, tárgyalja a
jelentés és s szófajok változásait, a mondatok keletkezésének és a mondatfajták kifejezőeszközei
változásának kérdéseit, valamint kitér a magyar szókincs bővülésének kérdéskörére is.
A magyar nyelv rokonsága, a hivatolos véleménytől eltérő elméletek a magyar nyelv rokonságáról.
A magyar nyelvtörténet korszakolásának kérdései.
A magyar hangrendszer történeti fejlődése. A hangváltozások kihatása a magyar szótövek történeti
fejlődésére. Az analógia fogalma és hatása a szótövek a szótövek mai alakjára.
A szóelemek története: Általános kérdések; a szóelemek alaktörténete; a szótövek; a szóalakok
elemezhetősége; a szóelemek és a szóalakok változásai, grammatikalizációs folyamatok. Szavak,
szerkezetek morfológiai tagoltságának változásai és a jelentés.
A szófajok története: Az alapszófajok (fogalomjelölők) rendszere és története; a névmások
rendszere és története; az igenevek; az indulatszók; a kötőszók és módosítószók; a névutók és az
igekötők története. Grammatikalizálódás és lexikalizálódás. A szófaji változás kérdései.
A szavak jelentéstörténete; a jelentésváltozások, ezek típusai: hasonlóságon és érintkezésen alapuló
névátvitel, ill. jelentésátvitel. A szóhangulat
változásai: amelioráció és pejoráció. A
jelentésváltozások irányai. Poliszémia, homonímia, paronímia történeti összefüggésekben.
Az állandósult szókapcsolatok (frazémák) kialakulásának és változásának kérdései.
A szintaktikai szerkezetek története: Alany és állítmány; alárendelő szerkezetek; mellérendelő
szerkezetek. A mondattípusok története: A mondatfajták; alárendelő és mellérendelő összetett
mondatok. A megengedő mondatok kialakulása.
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Az előadások legalább felén (6 előadáson) kötelező részt venni, kivéve, ha a járványhelyzet miatt
online formában zajlik az oktatás, de az online platformon akkor is jelen kell lenni. A számonkérés
módja: szóbeli vizsga, ebben a félévben feltehetőleg online.
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