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A kurzus fő célja, hogy bemutassa a nyelvtörténet tanításának céljait, feladatait és fejlesztési
területeit, emellett rámutasson a történeti szemlélet érvényesítésének lehetőségeire más nyelvészeti és
irodalmi témakörökben (pl. a helyesírás–tanításában, a grammatikatanításban, a nyelvm űvelés
tanításában és a az irodalmi elemzésekben, foglalkozzon a nyelvtörténet tanításának feladattípusaival.
Tematika:

1. Nyelvrokonság-elméletek. A magyar nyelv finnugor rokonsága. Eltérő elméletek a magyar
nyelv rokonságáról. A nyelvrokonság bizonyítása (hangalak és jelentés szabályos
megfelelései.
2. Az alapnyelv fogalma. A magyar nyelvtörténet korszakai
3. A nyelvemlékek típusai. A legfontosabb magyar nyelvemlékek, egyes részletek elemzése.
Olvasati kérdések, írástörténet: kancelláriai és huszita helyesírás, a magyar helyesírás
fejlődése.
4. A magyar hangrendszer történeti fejlődése. A hangváltozások kihatása a magyar szótövek
történeti fejlődésére. Az analógia fogalma és hatása a szótövek a szótövek mai alakjára.
5. 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.
6. A szóalkotás történeti fejlődése. Szóképzés, szóösszetétel, ritkább szóalkotási módok.
7. A szójelentés változásai. A jelentésváltozás osztályozása a jelentésváltozás lefolyásának
módja szerint: névátvitel és jelentésátvitel (hasonlóság és érintkezés alapján). A
jelentésváltozások irányai. Poliszémia, homonímia, paronímia történeti összefüggésekben.
8. 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; a névelők. A szófaji változás történeti kérdései.
9. A szótörténet haszna az irodalmi elemzésekben. Értjük, vagy félreértjük a költő szavát?
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