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SZEMINÁRIUMI DOLGOZAT TÉMAJAVASLATAI

 

1. A Halotti Beszéd és Könyörgés egy részletének több szempontú nyelvtörténeti elemzése 

2. A Halotti Beszéd és Könyörgés utóélete magyar szépirodalmi szövegekben 

3. Az Ómagyar Mária-siralom egy részletének több szempontú nyelvtörténeti elemzése 

4. A Tihanyi Alapítólevél mint nyelvemlék 

5. Anonymus Gesta Hungarorumának magyar köznévi szórványai 

6. Egy ómagyar kori nyelvemlék kutatástörténetének ismertetése 

7. Első históriás énekünk, a Szabács Viadala nyelvtörténeti elemzése 

8. Egy ómagyar kori kódexünk nyelvjárás-történeti vizsgálata   

9. Archaikus népi imádságok szókészlettani és jelentéstani vizsgálata Erdélyi Zsuzsanna „Hegyet 

hágék, lőtőt lépék” című kötete alapján 

10. A népi orvoslás szókincse, a ráolvasások nyelvi, nyelvhasználati jellemzőinek bemutatása (pl. a 

Bagonyai Ráolvasások példáján) 

11. A boszorkányperek iratanyagai mint nyelvtörténeti források 

12. Történeti szociopragmatikai vizsgálatok (káromkodás, nyelvi tiszteletadás stb.) a középmagyar 

kori források (pl. bírósági jegyzőkönyvek, misszilisek stb.) alapján  

13. Középmagyar kori misszilisek helyesírás-történeti és/vagy nyelvjárás-történeti és/vagy történeti 

szociolingvisztikai elemzése 

14. Egy zsoltár szókincsének elemzése kódexfordítások alapján (pl. Apor-kódex, Keszthelyi Kódex, 

Kulcsár-kódex) 

15. Egy evangéliumi részlet szókincsének elemzése kódexfordítások alapján (pl. Müncheni kódex, 

Jordánszky-kódex, Döbröntei-kódex) 

16. A magyar igeragozási rendszer alakulása a századok során 

17. A magyar múltidőrendszer diakrón jellemzése 

18. A magyar névszóragozás ómagyar kori változása 

19. A határozószók, a módosítószók, a partikulák és a kötőszók történeti összefüggései  

20. A határozószók, az igekötők és a névutók történeti összefüggései  

21. A magyar nyelv nem alapnyelvi eredetű szófajainak vizsgálata 

22. A grammatikalizálódás története (esetei, szintaktikai feltételei, iránya stb.)  

23. Az alapnyelvi szókészlet vallomása a beszélőközösség viszonyairól  

24. A magyar nyelv ótörök jövevényszavainak művelődéstörténeti tanulságai 

25. A szláv és/vagy latin jövevényszavak vallomása az Árpád-kori magyar társadalom átalakulásáról 

26. Újlatin (francia, olasz, román) nyelvi kapcsolatok a szavak tükrében 

27. A német nyelv hatása a magyar nyelvtörténet különböző korszakaiban 

28. Angol hatás az újabb magyar kor szókészletében 

29. A nyelvi változás példái a mai magyar nyelvben. Új szavak, új jelentések napjaink 

nyelvhasználatában 

30. A szóhasadás példái a jelentéstörténetben 

31. A pejoráció és/vagy az amelioráció ómagyar és középmagyar kori példái 

32.  A metaforikus és/vagy a metonimikus névátvitel típusai 

33. A népetimológia jelensége és példái a magyar nyelvtörténetben 

34. A magyar helyesírás-történet egyik korszakának átfogó jellemzése 

35. Egy kiadatlan középmagyar kori forrás (vö. nyelvemlekek.oszk.hu) kiadásra való előkészítése és 

nyelvtörténeti elemzése 

36. Az Árpád-kori női nevek etimológiai rétegeinek feltárása az ÁSznt. alapján 

37. Családnevek, családnévtípusok nyelvföldrajzi vizsgálata a TMCsA. adatbázisa alapján 

38. Növénynévi és/vagy állatnévi eredetű ómagyar helyneveinkről 

39. Nyelvföldrajz és népiségtörténet. Nyelvészeti módszer a történettudomány szolgálatában 

40. Egyéb nyelvtörténeti probléma feldolgozása 


