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A kurzus fő célja, hogy bemutassa a magyar nyelv rokonságának főbb kérdéseit, a magyar
nyelvtörténet korszakait, a legfontosabb nyelvemlékeket és olvasati kérdéseiket,
megismertesse a hallgatókat a magyar helyesírás történeti fejlődésével. Fontos célja még,
hogy bevezesse a hallgatókat a legfontosabb hangváltozások ismeretébe, s ezeknek a magyar
tőrendszerre gyakorolt hatására, továbbá betekintést nyújtson egyes grammatikalizációs
folyamatokba és a szófajváltás kérdéseibe.
Hangsúlyos törekvése még, hogy rámutasson a történeti szemlélet érvényesítésének
lehetőségeire más nyelvészeti és irodalmi témakörökben (pl. a helyesírás–tanításában, a
grammatikatanításban, a nyelvművelés tanításában és 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. Olvasati kérdések, írástörténet: kancelláriai és huszita
helyesírás, a magyar helyesírás fejlődése.
4. A legfontosabb szórványemlékek (külföldi, hazai). A Tihanyi Alapítólevél egyes
részleteinek elemzése.
5. Az Árpád-kor legfontosabb szövegemlékei. A Halotti Beszéd és Könyörgés, illetve az
Ómagyar Mária-siralom elemzése.
6. A legfontosabb magyar kódexek. Rövid részletek elemzése a JókK. és a MünchK.
szövegéből.
7. A magyar hangrendszer legfontosabb változásai.
8. A hangrendszer változásainak hatása a szótövek mai rendszerének kialakulására. Az
analógia hatása a tövek változási folyamataiban.
9. A legfontosabb szófaji változások. Viszonyszók és toldalékok kialakulása
nyelvünkben.
10. A szó- és szólástörténet: a nyelv- és irodalomoktatás kincsesbányája. Arszlán és
oroszlán, drazsé és trágya… – kettős szóátvételek és a valódi szóhasadás. Tudja a
dürgést és dugába dől – unikális komponensek szólásainkban. Korhelyek, izgágák és
léhűtők… – emberi tulajdonságok megnevezéseinek forrása. Kutya-macska barátság
és majomszeretet – állatnevekkel alakult szólások és közmondások. A szótörténet
haszna az irodalmi elemzésekben. Értjük, vagy félreértjük a költő szavát?
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A kurzus teljesítésének feltételei: maximum 2 hiányzás, rendszeres órákra készülés a kijelölt
szakirodalomból; zárthelyi dolgozat, egy házi dolgozat (egy vers szótörténeti vonatkozásainak
elemzése) vagy egy referátum. Az óra jelenléti formában zajlik, amíg a járványhelyzet nem teszi

szükségessé az online platformra való áttérést.
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