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A kurzus fő célja, hogy a tanárszakos hallgatók alaposabban megismerjék a magyar nyelv
történeti változásának azokat a legfontosabb területeit, amelyek az iskolai nyelvtanoktatásban
a legjobban alkalmazhatók. A hang- és morfématörténet egyes kérdései mellett nagy
hangsúlyt kapnak még a szófaji változások és a jelentésváltozások kérdései A vonatkozó
nyelvtörténeti ismeretek átadásán túl fontos szerepet kapnak a szemináriumon a történeti
forrásszövegek és szótárak felhasználását is célzó konkrét elemzések, gyakorlatok.
Tematika:
1. A magyar hangrendszer történeti fejlődése. A hangváltozások kihatása a magyar szótövek
történeti fejlődésére. Az analógia fogalma és hatása a szótövek a szótövek mai alakjára.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
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A kurzus teljesítésének feltételei: a) az órák látogatása (2 hiányzás megengedett); b)
rendszeres órákra készülés a kijelölt szakirodalomból és a házi feladatok rendszeres
elkészítése; c) a félévközi és félév végi zárthelyi dolgozatok megírása.
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