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iuoc Az kyral alat 
valo Vrak is meg tanulliac, hogy kitalioknac 

-vAl 
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-ba/-be kinec Satoraban be ment 
vala Lazarrul az iras azt mongya, hogy Abraham kebeleben vitetet az gaz-
dag penig pokolbã temettetet o  bizodalmat emberben, es emberi 

-ba/-be 
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Magyar nyelvjárástörténet.

szakaszában. 

A XVI. század végi nyelvi norma kérdéséhez. Nyelvtudományi 
Értekezések 20.

 

Directions for Historical Linguistics. 

Magyar Nyelv 
 

A névszóragozás egységesülése a XVI. századi magyar nyomtat-
ványokban

A nyelvtörténeti kutatások újabb 
eredményei VII.

A 

A magyar 
nyelv történeti nyelvtana. II/1. A kései ómagyar kor. Morfematika. Akadémiai 

Fórum 
Társadalomtudományi Szemle

A könyvnyomtatás hatása a magyar irodalmi nyelv kialakulá-
sára 1527–1576 között.

Nyelvjárás, beszélt nyelv és spontán sztenderdizációs törek-
vések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban.

ténye-
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Általános Nyelvészeti Tanulmányok 

The Handbook of Language Variation and Change.

 Aka

Analysing Sociolinguistic Variation.


