
Hangváltozások és gyakorisági eloszlások 
 

 

1. A történeti nyelvtudománynak mindig is a középpontjában állt a hangváltozások kér-

dése. A nagyobb hullámokat – így például a magyar hangtörténetben a két nyílt szótagos ten-

denciát, a spirantizációt, a nyíltabbá válást stb. – lényegében már igen korán, a 20. század ele-

jén feltárták. Számos tanulmány hívja fel ugyanakkor a figyelmet arra, hogy ezeknek a hang-

változásoknak a mozgatórugói sajátos módon mindmáig rejtve maradtak. 

 

2. A hangváltozások mechanizmusával kapcsolatban főként két kérdésben érzékelhető bi-

zonytalanság. Egyrészt abból a szempontból, hogy miért és hogyan módosul az egyes foné-

mák beszédhangjainak artikulációja (a hangképzés változásának problémája). Másrészt ab-

ban a tekintetben, hogy mitől függ, hogy az emberek a hangképzési változások, illetve a nyel-

vi érintkezések során megjelenő beszédhangokat valamely meglévő/adott fonéma új variánsá-

nak vagy egy új/másik fonéma változatának tekintik-e (a hangváltozás fonetikai-fonológiai 

problémája).  

Az artikuláció módosulásának „miért”-jére mindeddig nem igazán született általános érvé-

nyű elméleti  javaslat. Ami a „hogyan”-ját illeti, erre alapvetően kétféle választ adott a törté-

neti nyelvészet. A klasszikus újgrammatizmus idején először az vetődött fel, hogy a hangkép-

zési módosulások fokozatos, apró lépésekben történnek (például „a tővéghangzók lekopása”). 

A strukturalizmus hatására azonban később az vált népszerűbb elképzeléssé, hogy az artikulá-

ciós változások ugrásszerűek, tehát nagyobb léptékű váltásokról van szó (például „a tővég-

hangzók eltűnése”). Manapság pedig mind a kétféle vélekedésre találni példát a szakiroda-

lomban. 

Arról rendre csak magyarázat nélküli és nemegyszer ellentmondásos kijelentések vannak a 

nyelvtörténetben, hogy egy-egy időszakban éppen mit tekinthetünk fonémának és mit variáns-

nak, ehhez képest mikor történt ún. fonologizáció, defonologizáció vagy refonologizáció, il-

letve hogy egy-egy fonéma „helyettesítését” mikor váltja fel a fonéma „meghonosodása”. 

Kérdés marad, mi alapján lehet eldönteni, hogy mondjuk a v meddig a β fonéma variánsa és 

mikortól a v hangtípusé. Zavarba ejtő az is, hogy a klasszikus leírások szerint egy más nyelv-

beli fonémát (például a korai ómagyar korban a c-t) kezdetben éppen ugyanolyan okból „he-

lyettesítünk” egy fonémánkkal (például t-vel vagy cs-vel), mint amiért később „meghonosít-

juk”: mindkét esetben azért, mert az eredetileg nem szerepelt a fonológiai rendszerünkben. 

 

3. Az artikuláció módosulásának kérdése és a hangváltozások fonéma-variáns problémája a 

nyelvtörténeti munkákban nemigen kapcsolódik össze egymással, noha kölcsönhatásuk vitat-

hatatlan: előbbi a beszédprodukcióhoz, utóbbi pedig a beszédpercepcióhoz kötődik. Előadá-

somban arra teszek kísérletet, hogy a hangváltozási folyamatokhoz mindenekelőtt egy olyan 

tudományterület kutatási eredményeire támaszkodva közelítsek, amelyben a beszédproduk-

ció és a beszédpercepció vizsgálata nemcsak hogy központi szerepet kap, de szervesen össze 

is tartozik. Pszicholingvisztikai ismeretek alapján igyekszem majd egy olyan javaslatot adni, 

ami valamiféle választ adhat mind az artikulációs módosulások menetének kérdésére, mind 

pedig a hangváltozások fonéma-variáns problémájára. 

Ennek során a hangtörténeti mechanizmusoknak egy olyan statisztikai modelljét fogom 

ismertetni, amelyben a beszédhangok akusztikai jegyei szerinti gyakorisági eloszlása játszik 

kulcsszerepet. Elképzelésemet alapvetően a korai nyelvelsajátítás területéről vett, főként 



kognitív pszichológiai kísérleti eredmények segítségével mutatom be. Ez ugyanis kiváló tere-

pe annak, hogy a hangváltozásokat – némileg hasonlóan a szociolingvisztika élőnyelvi vizsgá-

lataihoz – közvetlenül, folyamatukban tanulmányozzuk. Az, ahogyan a csecsemők elsajátítják 

anyanyelvük fonológiai rendszerét, voltaképpen nem más, mint egy olyan percepciós mecha-

nizmus, amely a nyelvi környezetük által produkált beszédhangokat fonémakategóriákba ren-

dezi. 

 

 

Dr. Fehér Krisztina 

egyetemi tanársegéd 

Debreceni Egyetem 

Magyar Nyelvtudományi Tanszék 


