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Nyelvjárástörténet és tipológia 

Jelenleg a tipológia az egyes nyelvek adatait általánosítva, a típus és egye
temes törvényszerűség megállapításában az irodalmi, illetőleg a köznyelveket 
veszi számba, a nyelvjárásokra nincs tekintettel. Kivételt képeznek azok a nyel
vek, amelyek csak nyelvjárásaikban élnek. A nyelvjáráskutatás általában meg
elégszik az egyes nyelvjárások vagy a nyelvjárások összességének leírásával, 
figyelembe véve az irodalmi, illetőleg a köznyelvhez való viszonyukat. A ro
konnyelvek nyelvjárásait gyakran összehasonlítják, elsősorban akkor, ha köze
li rokonnyelvekről van szó. D e elemzik egy bizonyos nagyobb terület nyelv
járásait is a regionális vizsgálatokban, ha az adott areál nyelvi sajátosságait 
akarják feltárni a kutatók. A z ilyen jellegű vizsgálatok az utóbbi időben ter
jedtek el (a szláv nyelvatlasz, az európai nyelvatlasz). Régebben a tipológia 
szempontjai kívül estek a nyelvjáráskutatás problematikáján, talán a regioná
lis atlaszok elkészültével a tipológiai kérdések elemzése is napirendre kerül 
majd. 

A z alábbiakban az ukrán irodalmi nyelv és a dialektusok, az utóbbiakon 
belül elsősorban a délnyugat-ukrán kárpátaljai nyelvjárások történeti fejlődése 
kerül elemzésre tipológiai szempontból. A szláv dialektusok túlnyomó több
sége, így a kárpátaljai nyelvjárások is flektáló jellegűek. Mivel azonban meg
nyilvánulnak bennük agglutinálásra irányuló tendenciák is, nem érdektelen 
összevetni vizsgálatunk eredményeit a magyar nyelvjárások jelenségeivel, ame
lyek eléggé tipikus agglutináló rendszert mutatnak, legalábbis az alább elem
zésre kerülő főnévragozás területén. 

Mint említettük, az ukrán nyelvjárásokban, ahogy a szláv dialektusok zö
mében, a flektálás mellett megfigyelhetők bizonyos agglutináló tendenciák. 
A magyar nyelvjárásokkal való egybevetés lehetővé teszi, hogy pontosan ki
jelöljük a flektálás alapján kialakuló agglutinálás jellegét, viszonyítsuk az elsőd
leges flektáló, de agglutináló vonásokkal rendelkező kárpátaljai dialektust egy 
szinte teljesen agglutináló rendszerhez. 

A z alábbiakban megvizsgáljuk az alaktani típusok jellemzőit (1), majd 
számba vesszük egy, ill. több nyelv típusváltozási lehetőségeit (2), és utána té
rünk rá a kárpátaljai nyelvjárások néhány sajátságának az elemzésére és a ma
gyarral való egybevetésére (3). 
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1. Wz a/a&fa/» /(p%?o& 
A flektáló típust a következő kritériumok jellemzik (SKALicKA, 1979 

[1966], 337—9): 
L A szó csak a tőre és a végződésre redukálódik, például: ukr. jfo/y, 

ahol a jfo/- a tő, az y a többes nominativus és accusativus végződése. Ennek a 
magyarban tő, többesjel és a két esetrag valamelyike felel meg: ojzfa/-o&-0, 
ajzW-o&-af. 

2. A különböző szavakhoz különböző végződések tartoznak, ami a szó
fajok szigorú elkülönítéséhez vezet. A szófajok tovább oszthatók szóosztá
lyokra (nemekre, egyéb osztályokra), pl.: az ukrán f/erevo főnév világosan kü
lönbözik a 6̂ rgv'-̂ 3M-%/ melléknévtől, s a dkrevo főnév semlegesnemű. A ma
gyar /a szó főnév, de használatos jelzőként, tehát tipológiai szempontból mel
léknévnek is tekinthető. A /a főnév nem tartozik semmilyen formális osz
tályhoz. 

3. Fejlett a végződések és a szóképző eszközök megkülönböztetése: a fenti 
ukrán példában a -jwi- csak képző, nem lehet végződés. A magyar főnévrago
zás kutatói viszont nem ok nélkül vitáznak azon, hogy „hány eset van a ma
gyarban", amely a mi szempontunkból így fogalmazható meg: mi tekintendő 
esetragnak és mi képzőnek. 

4. A végződések szinonim!tása és homonimiája: az ukrán accusativusnak 
különböző végződései vannak a különböző ragozásokban egyes és többes 
számban, ami nagyfokú szinonimitást eredményez. Ugyanakkor a -y végződés 
homonim, különféle eseteket jelölhet: a fenti két példában többes nominativust 
és accusativust, de az egyes szám genitivus egyik végződése is -y. 

5. Szabad szórend: ez a szavak pontos formai elhatárolása következtében 
lehetséges. A szórend szabadsága a magyarban is megvan a mondat szórend
jében, de a jelzős szerkezet szórendje kötött, a jelzők a jelzett szó előtt állnak, 
mivel a jelzők általában nem ragozódnak, nincs egyeztetés a jelző és jelzett szó 
között. A z ukránban a nem birtokos jelzők ugyancsak a jelzett szó előtt áll
nak, de kerülhetnek a jelzett szó után is, kapcsolatukat az egyeztetés biztosítja. 

6. A mellékmondatok gazdag rendszere jellemzi a flektáló nyelveket. 
Ez a kritérium az ukránt és a magyart nem különíti el egymástól, de a két nyelv 
történetéből tudjuk, hogy a szlávban a mellékmondatok kialakulása igen ko
rán ment végbe, hosszú történeti változások következtében jött létre mai for
májuk, míg a magyar mellékmondatok viszonylag késői eredetűek. 

A z agglutináló típust a következő vonások jellemzik (SKALicKA, 1979 
[1966], 336—7): 

1. A szó egy „gyökérből" áll, amelyhez formális elemek csatlakoznak, 
nincsenek „formális" szavak, a funkcióikat affixumok fejezik ki, pl.: az ukrán 
birtokos névmással ellátott főnévnek: mq/a c W a a magyar megfelelője Mz-am. 
Tehát a birtokviszonyt nem névmás, hanem birtokos személyrag fejezi ki; több 
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ukrán elöljárónak nem névutó, hanem esetragok felelnek meg a magyarban, 
pl.:v c W f és A^z^aM, v c W w és /zaẑ a. 

2. A szófajok hiánya: bármely affixum bármely „gyökérhez" járulhat. 
Magában ez túl szigorú kritérium és a konkrét nyelvekben ilyen következetesen 
nem realizálódik. A magyarban vannak mondatrészek, de kétségtelen, hogy a 
névszók nem különülnek el élesen egymástól: ugyanaz a toldalék különböző 
névszókhoz járulhat, pl. főnévhez: Mz-o/z, melléknévhez: jz^?-fM, és szám
névhez: Mggy-gM. 

3. A szavak képzése szóképző szufßxumok segítségével történik, ami a 
konkrét nyelvekben a szuffixumok nagy számában jelentkezik. 

4. A szuffixumok és a ragok szembenállásának kisebb foka, amiről már 
volt szó a fíektálás elemzése során: a magyar főnévragozásban nem válnak el 
élesen az esetragok és a képzők. 

5. A z affixumok szinonimitásának és homonimiájának a redukálódása: 
a magyarban az egyes és többes számban ugyanazok a ragok szerepelnek, for
májukat a szám nem befolyásolja, ugyanaz a rag használatos mindkét szám
ban, még ha alakja gyakran igazodik is a főnév hangalakjához a magánhangzó
illeszkedés szabályai szerint. 

6. Kötött szórend, amely a szófajok el nem különülésének az eredménye: 
a magyarban, mint említettük, ez a jelzős szerkezetek sorrendjére vonatkozik, 
pl.: ez o W f /woj /aWo. 

7. A mellékmondatok hiánya, amely a következetesen agglutináló nyel
vekben a mellékmondatok teljes vagy csaknem teljes hiányát jelenti, helyettük 
igeneves szerkezetek állnak. A magyarban a mellékmondatok viszonylag ké
sőn alakultak ki. 

Az izoláló típus jellemzőit nem adjuk meg. Az izolálás lényege, hogy a tol
dalékokkal rendelkező szintetikus szó helyett analitikus szavakat találunk, te
hát a segédmorfemák külön szavakkal fejeződnek ki. Ez nem ismeretlen a ma
gyarban : az ige jövő idejű alakja ilyen: írm/bgoA:, de a névutós főnevek is ilyen 
jellegűek: /%fz mö^ö//. 

V. SKALicKA a fenti ismérveket a szláv nyelvek leírásában is alkalmazta 
(vö. SKALiőKA, 1979 [1954], 238—57). A szláv nyelvek jellemzése szempont
jából a következő kritériumokat kell még figyelembe venni, amelyek a fenti 
jellemzőkből következnek: 

— a főnevek neme: pl. az ukr. jf// hímnemű, more semlegesnemű, c W a 
nőnemű, 

— a melléknevek egyeztetése: ukr. »ova c W a , Movw c W w , 
— a bonyolult számneves szerkezetek: or. W m jfo/, <A# aWa, /7/of' afo/ov, 
— a ragozások rendszere: az oroszban három, az ukránban négy ragozás, 
— a tő váltakozása a szláv nyelvek egy részében: szh. w &77//zz 'könyvben', 

nom. viszont &»/fga. 
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A szláv nyelvek agglutináló vonásai közé a következők tartoznak: 
— a ragozások különbségének redukciója (1. lentebb), 
— sajátos elem megjelenése a többes számban, pl.: a szerb-horvátban az 

egyes szám nom. g / W 'város', a többes szám nom. viszont #/W-ov-f 
'városok', genitivus g/W-ov-a 'városoknak a' stb., tehát az -ov- elem 
szerepel a többesben, de csak az egy szótagú hímnemű szavakban talál
ható. 

1. A z ukránban és az oroszban az agglutináló jegyekhez tartoznak a kö
vetkezők: a többes dativus, instrumentális és locativus egységes végződése 
minden ragozásban (ukrán dat. -am, instr. -amy, loc. -ac/z). 

2. A tő egységesülése, amely világosan megfigyelhető az ukránban és az 
oroszban: a tővégi mássalhangzó kiegyenlítődik, vö. or. v &7Zfge, szh. w km'/zf. 

3. A kemény és lágy tövű ragozás egységesülése, amely megfigyelhető 
mindkét keleti szláv nyelvben (1. lentebb). 

Mint alább meglátjuk a magyarral történő egybevetés során, ezek az agglu
tináló vonások még távolról sem jelentik azt, hogy a szláv nyelvek, köztük az 
ukrán, a Oektáló típushoz tartoznának, de főnévragozási rendszerükben kétség
telenül megvan az agglutinálás felé mutató tendencia, amely történeti fejlődés 
eredménye. 

2. ,4z ű/űA:/aMf ríp«jo& vaVfozfÍM /f/zefősege/ 
Mielőtt az ukrán nyelv és ezen belül az ukrán dialektusok, kiváltképp a 

kárpátaljai nyelvjárások történeti változását megvizsgálnánk és szembesíte
nénk a magyar nyelv sajátosságaival, a tipológia módszertanát követve vizs
gáljuk meg az alaktani típusok változási lehetőségeit, úgy, hogy az összes le
hetőségek figyelembevételével kiemeljük közülük azokat, amelyek a nyelvtör
téneti fejlődés során számba vehetők. 

H a a három lehetséges alaktani típust: az agglutinálót (A), flektálót (F) 
és izolálót (I) vesszük csak tekintetbe, és feltesszük, hogy csak valamelyikük
nek a másikra való változásával kell számolnunk, akkor, egy átmeneti stá
diumot is figyelembe véve, a következő lehetőségek adódnak. 

(1) A — A/F — F (4) F — F/A — A 
(2) F — F/I — I (5) I — l/F — F 
(3) I — l/A — A (6) A — A/I — I 
A fenti esetekben valamely nyelv- vagy nyelvjárástípus változásával szá

moltunk, figyelembe véve, hogy a kiinduló és a végső típus között vegyes típus 
jön létre. A konkrét nyelvek elemzésében természetesen ez nem elég, hiszen 
figyelembe kell venni a nyelv egész alaktani rendszerét, és meg kell vizsgálni, 
hogy a típussajátosságok az alaktan mely részrendszerében és hogyan reali
zálódnak. 

H a két nyelv fejlődését akarjuk egybevetni, akkor különböző fejlődési 
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tendenciákkal kell számolnunk. K o n v e r g e n s fejlődés esetén különböző 
típusból, altípusból, azonos típus, altípus felé fejlődik a két nyelv, pl.: 

(1)I/A — A (2) F / A — A 
A z (1) fejlődés megy végbe a kínai nyelvben, míg a (2) fejlődési tendencia 

mutatkozik meg a szlávban. Hozzá kell tennem, hogy itt csak tendenciákról 
van szó, mert a kínai alapjában véve izoláló, a szláv nyelvek pedig űektálók. 

D i v e r g e n s fejlődés esetén azonos típusból különböző típusok felé 
irányuló tendenciát látunk, pl.: 

(1) F — A (2)F — I 
A z (1) tendencia jellemző a szláv nyelvek zömére, a (2) fejlődés viszont 

már végbement a délkeleti szlávban (a bolgárban és a macedónban). 
A fentiekben csak néhány példát adtunk a fejlődés különböző változatai

ra, azonban elképzelhető, hogy a típusok és altípusok különböző fejlődési 
lehetőségei alapján igen sokfajta tipológiai változások jöhetnek létre, amelyek 
teljes felsorolására itt nincs szükség. M e g kell jegyeznünk, hogy a divergens 
fejlődés egyik érdekes variánsa az, amikor a két nyelv különböző típusból in
dulva abba a típusba fejlődik át, amelyik a másik nyelv kezdeti típusa volt. 
A fejlődés köztes szakaszán egy olyan állapot jön létre, amelyben a két nyelv 
tipológiai jellemzői igen hasonlóak lesznek, pl.: 

(1) A — A/I — I (2)1 — l/A — A 
A közbülső szakaszban az agglutinálás mérve csökkent, az izolálás pedig 

erősödött az (1) esetben, míg a (2) esetben az izolálás mértéke csökkent, és 
az agglutinálási tendencia erősödött. 

A fentiekben csak két típussal, ill. a két típusból létrejött egyes típusokkal 
számoltunk. Hosszabb történelmi fejlődés esetén a változás többszakaszú, pl.: 

(1) A — A/F — F/A (2) A — A / F — F — I 
A z (1) fejlődés voltjellemző a szláv nyelvek zömére, a kezdeti indoeurópai 

állapottól a jelenlegi helyzetig, míg a (2) tendencia a délkeleti szláv nyelvekben 
érvényesült. A kettőben közös, hogy a korai indoeurópai agglutináló rendszer
ből az ősszlávban agglutináló-űektáló jött létre, majd a szláv nyelvek korai 
fejlődési szakaszán a űektálás került túlsúlyba, és a XVI. századra már ki
alakultak a szláv nyelvek zömében bizonyos agglutináló sajátosságok, míg a 
délkeleti szláv nyelvekben az izolálás lett az uralkodó. 

A fentiekben csak az egyes típusok elvont változásaival számoltunk. H a a 
tipológiai változásokat az alaktani rendszer egészében vizsgáljuk, akkor a kü
lönböző típussajátosságok más és másképpen jelentkeznek az egyes részrend
szerekben. A z alábbiakban csak a főnévragozással foglalkozunk, kitekintéssel 
a melléknévragozásra. Azonban még a főnévragozáson belül, tehát egy adott 
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paradigmarendszeren belül is ugyanannak a típusnak, vegyes típusnak az 
egyéni változatai figyelhetők meg. A z ukránban és az oroszban pl. a többes 
szám dativus, instrumentális és locativus ragjai egységesültek az irodalmi nyelv
ben, szemben a többi szláv nyelvvel, amelyekben az egységesülés vagy nem tör
tént meg, vagy pedig a három eset ragjainak teljes azonosulásával találkozunk. 
A két keleti szláv nyelv azonban különbözik egymástól a személy kategóriá
jának kifejezésében, ha az egyes esetekben történő realizációt tekintjük: az 
oroszban a személy kategóriáját csak az accusativusban fejezik ki, míg az uk
ránban más esetekben is. 

Homogén nyelvjárások esetén a nyelvjárások egymással és a köznyelvvel 
nemcsak a típussajátosságokat osztják, hanem a nyelv egyéni vonásai is meg
nyilvánulnak bennük. A nyelvjárási eltérések az adott nyelv egyéni sajátossá
gainak variálását jelentik, vagy archaikus nyelvjárások esetén a nyelvre jel
lemző típus és egyéni fejlődési tendencia egy régebbi fokának megőrzését. 

3. X Wrp^a//a/ wÁrra/z /zye/y/iá/YW& »^%Wragoz6Wfza& .%z/#fo&%fgaf — e#y-
6e vef ve a magyarra/ 

A szláv nyelvekben a régebbi, tövek szerinti ragozás helyét a nemek és 
tövek szerinti ragozás foglalta el. A z ősszlávban a különböző tövű főnevekhez 
viszonylag egységes ragok járultak. A ragok nem voltak annyira egyöntetűek, 
mint a magyarban, tehát nem ugyanaz a rag járult a főnevekhez az egyes, a 
többes és a kettes számban, de a számokon belül a ragok többé-kevésbé egy
ségesek voltak. A fonetikai változások eredményeként az esetragok már nem 
különültek el a tőtől, és egy új ragozási rendszer jött létre, amely más típusú 
deklinációkból állt. A hím- és semlegesnemű ragozásban, elsősorban az indo
európai o- és w-tövű főnevek végződései őrződtek meg. A z egyik nőnemű ra
gozás az indoeurópai a-tő folytatása, a másik nőnemű ragozás az indoeurópai 
z'-tövű ragozás továbbfejlődésének az eredménye. Tipológiai szempontból tehát 
egy agglutináló-űektáló ragozási típus helyére egy flektáló típus lépett. A to
vábbi fejlődés a különböző szláv nyelvekben más és más volt, de bennünket 
csak az ukrán és ezen belül a kárpátaljai ukrán nyelvjárások XVI—XVIII. szá
zadi története érdekel. Ebből a korból már bőségesen vannak emlékeink, és a 
ragozási rendszer fejlődését pontosan követhetjük. Tipológiai szempontból 
erre az időre esik az agglutináló tendenciák kiteljesedése, megerősödése e 
nyelvjárásokban, ami, tekintettel a nyelvjárásterület archaikus voltára, később 
következik be, mint a nyelvterület többi részén. Másutt ezt a fejlődést részle
tesen leírtam, most csak néhány tendenciának a kialakulását szeretném igen 
röviden jellemezni (vö. DEZE, 1967, 137—51). 

Mint erről már említés történt, az ukrán nyelv főnévragozására jellemző, 
hogy az a-tövű főnévragok elterjednek a többi ragozásban a többes dativus-
ban, instrumentálisban és locativusban, és ennek eredményeként ezeket az ese
teket egységes ragok jelölik: -am, -anry, -ac/z. A másik két ragozásban ezeknek 
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az új végződéseknek az elterjedésében kezdetben nem figyelhető meg valami
lyen szabályszerűség, de a fejlődés további szakaszában gyorsabban és jobban 
terjednek a semleges nemben, amelynek többes nominativusa és accusativusa 
is -a végződéssel bír, a genitivnsának pedig zéró végződése van, és így egyöntetű 
többes számú paradigma jön létre, amelyet az a-elemes ragok dominálnak. 
A z irodalmi nyelvtől eltérően a kárpátaljai nyelvjárásokban ez a fejlődés még 
m a sem fejeződött be. 

A névszóragozásra, tehát a főnévi, a melléknévi és a névmások ragozására 
közösen, de nem egyenlő mértékben jellemző a kemény- és lágytövű ragozás 
egységesülése oly módon, hogy a kemény ragozás alakjai lépnek a lágy ragozás 
eredeti végződései helyére. A z előzőtől eltérően, amely tisztán analógiás vál
tozás volt, ez fonetika fejlődés eredménye: a -j, -z, -c után álló e-ből o lett 
kemény mássalhangzó előtt. Mivel ez fonetikai változás volt, kiterjedt a név
szóragozás mindhárom változatára. A XVI. században a kemény ragozás vég
ződései csak ott lépnek föl, ahol ezt a fonetikai változás indokolta, pl. ÄTWeiom, 
cwzo/zo, ezután elterjedtek ott is, ahol nem volt meg a megfelelő fonetikai hely
zet, előbb a főneveknél, majd a mellékneveknél és végül a névmásoknál. 
A XVI. században már ilyen alakokat találunk: zaf'oyy és cwzW/. 

A szláv nyelvekben a személyes névmásoknál igen korán elterjedt az 
accusativus kifejezésére a genitivusi alak használata. Ez indította el a személye
ket, majd élőlényeket jelentő főneveknél a genitivusi rag használatát accusa-
tivusi funkcióban. Ez a folyamat különböző szláv nyelvekben más és más mó
don zajlott le. így alakult ki a személy, illetőleg az élőlény kategóriájának nyelv
tani kifejezése, amely az ukránban nemcsak a genitivusi rag accusativusi hasz
nálatában fejeződik ki, hanem a régi w-tövű ragok alkalmazásával is megerő
södik. Ez a fejlődési tendencia a kárpátaljai nyelvjárásokban rendszerszerűén 
csak a személyt jelentő főnevek tárgyesetének genitivusi alakkal való kifeje
zéséig jutott el. A z %-ragozás végződései jelentős mértékben megőrződtek és 
látható a tendencia arra, hogy a személy jelölésére felhasználják őket, de nem 
érte el azt a fokot, amellyel az irodalmi nyelvben találkozunk. 

Megemlítjük még, hogy a kárpátaljai nyelvjárások archaikusak a tekin
tetben is, hogy a melléknévragozás egységesülése nem ment végbe olyan mér
tékben, ahogy ezt az irodalmi nyelvben látjuk, bár a fejlődési tendencia vilá
gosan ebbe az irányba mutat. H a az ukrán dialektusok, köztük is a kárpátaljai 
nyelvjárások történeti fejlődését az agglutinálás kialakulásának szempontjából 
egybevetjük a magyar nyelvvel, világossá válik, hogy ez a fejlődés igen korlá
tozott volt. 

A z ukránban a névszók elkülönültek egymástól ragozásukban, bár a fő
névragozással szemben egy viszonylag egységes melléknévi és névmási ragozás 
jött létre. A magyarban a névszóragozás alapjában véve egységes, de tipológiai 
szempontból lényeges, hogy a melléknevek és a számnevek jelzői funkcióban 
nem ragozódnak, értelmezői szerepben azokat a ragokat veszik föl, amelyeket 
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a főnevek, viszont határozóragot kapnak és határozóként állnak, tehát nem 
alapfunkciójukban már sajátos ragozás alakul ki mind a mellékneveknél, 
mind a számneveknél. A főnevek, melléknevek és számnevek ragozásban való 
megkülönböztetése talán Oektáló sajátosságnak tekintendő a magyarban. 

A z ukrán főnevek egységesülő ragozása a többes dativusban, instrumentá
lisban és locativusban kétségtelenül az esetek szerint különböző ragok létre
hozására irányuló tendenciáról tanúskodik, s agglutináló tendenciát mutat. 
N e m került és nem kerülhetett sor az egyes és többes szám végződéseinek azo
nosságára, aminek előfeltétele a többesjel kialakulása lenne: a többesjel ki
alakulása határkő a Oektálás és agglutinálás között. 

A tövek szerinti ragozás egységes esetragok meglétével együtt az aggluti-
nálásra jellemző. A kemény ragozás hatása a lágy ragozás végződéseire, tehát 
az egységes ragok kialakulása kemény és lágytövű főneveknél agglutináló ten
dencia, méghozzá olyan, amely túlmutat a magyarban megtalálható tővál-
tozatok szerint megformált esetragok rendszerén. A z ukránban ez a tendencia 
természetes, mert nem működik olyan hangtani törvényszerűség a szavak fel
építésében, mint a magánhangzó-illeszkedés. 

A személy kategóriája a főnevek osztályozásának egyik lehetséges válto
zata, így összeegyeztethető a űektáló sajátosságokkal, és nem mutat az agglu
tinálás irányába. A z ennek eredményeként létrejövő egységes accusativus-
genitivusi végződés már a ragozás egységesülése felé mutat, de ez sem egyön
tetűen agglutináló sajátosság, mert ha a két eset ragjai különbözőek, akkor az 
esetek szerinti egységes ragok kialakulása nem történik meg, helyette eltűnik 
az esetek megkülönböztetése. 

H a az ukrán nyelvjárások agglutinálás felé mutató tendenciáit és azok 
megnyilvánulási formáit egybevetjük azokkal a jellemzőkkel, amelyeket az 
agglutináló típusra vonatkozóan SKALicKA megállapított, világossá válik, 
hogy milyen nagy a különbség a valódi agglutináló típus és a szláv nyelvekben 
jelentkező tendenciák megnyilvánulása között. A z ukrán és a magyar nyelv
járások egybevetése pedig konkrétan megmutatja, hogy mi a különbség az 
agglutinálás! tendenciák egy bizonyos egyedi formában való megjelenése és az 
agglutinálás valódi, bár egy nyelvre jellemző manifesztációja között. A kárpát
aljai nyelvjárásokban megfigyelhető jelenségek fokozottabb mértékben érvé
nyesek a kevésbé archaikus nyelvjárásokra és az irodalmi nyelvre, de még így 
is csak az agglutinálás egy sajátos megnyilvánulásáról beszélhetünk Hektáló 
rendszer alapján. A magyar nyelvjárások alapvető sajátosságai az agglutinálás 
keretében maradnak. A magyar nyelvben az agglutináló típus egyedi formában 
jelentkezik és nyelvjárásaink nem mennek túl ennek az egyedinek a lehetséges 
változatain. 
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DEZSŐ LÁSZLÓ 

Diabetologie historique et typologie 

Dans la premiere partié de l'étude, Tauteur traite, sur un plan théorique, 
les variations possibles des changements typologiques des langues, puis il se 
référe aux exemples pratiquement observables qui sont connus pour la lin-
guistique. II trouve particuliérement importante la possibilité de changement 
entre les types de langues agglutinants et nexionnels. 

II Signale que les ouvrages linguistiques traitant les questions des change
ments typologiques des langues ont consacré peu d'attention aux phénomenes 
des transitions typologiques observables au niveau des dialectes et aux phé
nomenes d'innuence réciproque de ceux-ci. II les trouve importants parce que 
revolution historique des langues avant la naissance des langues littéraires ne 
peut étre saisie que d'aprés les changements des caractéristiques dialectales. 

C o m m e phénoméne concret, Tétude montre les interactions typologiques 
observables dans Thisoire de deux dialectes, celle du dialeete ucraine des Car-
pathes et des dialectes hongrois vivant a proximité. Bien que ces interactions 
n'aient pas change le caractére fondamentalement nexionnel de Tucraine des 
Carpathes, ni le caractére fonciérement agglutinant du hongrois, pourtant il 
est digne d'intérét d'observer les données de Thistoire des dialectes de ce point 
de vue aussi. 

L. DEZSŐ 
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