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This  index  lists  all  the  technical  terms  introduced  and/or  highlighted  as 

significant  in  the  book.  They  appear  in  boldface  in  the  text.  Whenever 

thought to be relevant and useful, the RP pronunciation of the term is given in 

slashes and the Hungarian equivalent in italics. The first number refers to the 

chapter, the number(s) following the colon indicate(s) the page(s) where the 

term is (first) mentioned.

// 3:34

accent // akcentus 1:3, 

10:139

accidental gap véletlen hiány 5:61

acoustics // akusztika 1:7

Adam's apple ádámcsutka 6:78

affricate // affrikáta,  

zárréshang 2:15

Aitch-Dropping /h/-elhagyás 7:97, 

11:170

allophone // allofón 1:7

Alternating Stress Rule 

Hangsúlyváltakozás 9:131

alternation alternáció, váltakozás 

1:8

alveolar ridge / / 

fogmeder 2:16

ambisyllabic // 

ambiszillabikus 2:26

approximant // 

approximáns, közelítő hang 

2:16

articulation // 

artikuláció, hangképzés 1:6

ASK-words 4:59, 12:189

aspiration // aspiráció,  

hehezet 2:22, 6:86

assimilation // 

asszimiláció, hasonulás 7:95, 

see place assimilation, voice 

assimilation

asterisk csillag 1:8

auditory phonetics / 

/ percepciós fonetika 

1:7
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auto-stressed // 

önhangsúlyos 8:119

back vowel hátulképzett  

magánhangzó 3:35

backing diphthong 3:36

b-dropping b-elhagyás 11:169

BEAR-words 12:189

Black English fekete angol 1:3

brackets, types of zárójelek típusai 

1:10

BREAD-words 12:189

Broadness without r Szélesedés r 

nélkül 4:58

CALL-words 4:59, 12:189

CALM-words 4:59, 12:189

Carrot-Rule Sárgarépa-szabály 

4:56

cartilage // porc 6:78

Celtic languages // kelta  

nyelvek 1:2

central vowel centrális  

magánhangzó 3:35

centring diphthong 3:36

CHAUFFEUR-words 12:189

CiV Laxing // CiV Lazítás 

3:42, 12:185

CiV Tensing CiV Feszesedés 3:42, 

12:186

clear-L világos /l/ 2:20

CLERK-words 12:189

close vowel zárt magánhangzó 

3:35

closed syllable zárt szótag 5:69

closing diphthong 3:36

cluster // mássalhangzó-

kapcsolat/torlódás 2:24

Cockney // 1:3

compensatory lengthening 

// pótlónyúlás 

4:49, 54

complementary distribution 

// kiegészítő 

eloszlás 1:8

completely unstressed see zero 

stress

compound stress összetett szavak 

hangsúlyozása 7:99, 8:121

consonant chart mássalhangzós 

tábla 2:16

consonant deletion 7:97

content words see lexical

continuant // 

kontinuáns, folyamatos 2:14
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contraction // 

összevonás 7:102

contrast in intonation 10:144

controversy of length marking 

3:31

coronal // koronális 2:13

covered position fedett helyzet 

12:180

Covered Position Rule 12:181

CPR see Covered Position Rule

CREPE-words 12:189

cross-word palatalization 7:96

cultural relatedness kulturális  

kapcsolat 1:2

dark-L sötét /l/ 2:20

degrees of stress hangsúly 

fokozatai 8:109

Derivational Secondary Stress 

Derivációs Másodlagos 

Hangsúly 8:114

devoicing // 

zöngétlenedés 2:24, 6:81

digraph // digráf,  

kettősbetű 11:163

diphthong // diftongus,  

kettőshangzó 3:31

diphthongs of RP RP diftongusai 

3:35

dislocated tonic elmozdított tonik 

10:143

downdrift lecsúszás 10:146

DRAMA-words 4:59

dropping of <b> b-elhagyás 

11:169

dropping of <g> g-elhagyás 

11:169

dropping of <h> h-elhagyás 

11:170

duration // hosszúság, 

időtartam 3:31

Early Stress Requirement Korai  

hangsúly követelménye 8:113

EARTH-words 12:189

egressive airstream / 

/ egresszív/kilégzett/  

exspirációs levegőáram 1:6

extrametrical // 

extrametrikus 9:125

falling tone ereszkedő/eső dallam 

10:147

fall-rise tone ereszkedő-emelkedő 

dallam 10:150
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Finno-Ugric // 

finnugor 1:1

flap see tap

flapping see tapping

foot láb 7:99, 10:140

fortis // fortisz képzésű 6:81

FPBR see Free Position Basic 

Rule

free position szabad helyzet 12:180

Free Position Basic Rule 12:181

fricative // frikatíva,  

réshang, spiráns 2:15

Fricative Devoicing 

Frikatívazöngétlenedés 7:96

front vowel // elölképzett  

magánhangzó 3:35

fronting diphthong 3:36

full vowel teljes magánhangzó 

3:33

function word see grammatical

function word see strong forms

function word see weak forms

GA see General American

g-dropping g-elhagyás 11:169

geminate // gemináta,  

kettőzött mássalhangzó 1:11, 

11:153

General American 1:3

genetic relatedness genetikai  

kapcsolat, rokonság 1:1

Gimsonian system // 

Gimson-féle átírás 1:9

glide félmagánhangzó, siklóhang 

2:15

glottal // glottális,  

hangszalaghang 2:13

glottal reinforcement glottális  

megerősítés 6:87

glottal replacement glottális  

behelyettesítés 6:87

glottalization glottalizáció 2:24, 

6:87

glottis // hang(szalag)rés 

2:16, 6:79

grammatical differences between 

British and American English 

1:4

grammatical/function word 

funkciószó, viszonyszó 10:139

graphic position grafikus helyzet 

12:180

groups of deviating words 12:189

half-close vowel félig zárt  

magánhangzó 3:35
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half-open vowel félig nyílt  

magánhangzó 3:35

hard palate / / kemény 

szájpadlás 2:16

head fej 10:140

heavy syllable see light

hiatus // hiátus,  

hanghézag 3:43

hiatus-filler hiátustöltő 7:95

high rising tone magas emelkedő 

dallam 10:149

high vowel magas nyelvállású 

magánhangzó 3:35

homorganic // 

homorganikus 5:71

Hungarian terminology for vowels 

3:36

Hungarian vowels 3:37

iambic reversal see stress shift

iambic rhythm // 

jambikus ritmus 8:113

Iambic Secondary Stress Jambikus 

Másodlagos Hangsúly 8:115

ill-formed rosszul formált 1:8

Indo-European // 

indoeurópai 1:1

information types determining 

stress placement 9:123

integrated suffix integrált  

szuffixum 9:131

 International Phonetic Alphabet 

nemzetközi fonetikai ábécé 1:9

intonation intonáció, hanglejtés,  

beszéddallam 1:6, 8:108, 

10:138

intonation pattern see tune

intonation phrase intonációs frázis 

10:139

Intrusive-R // 

intrúzív/betoldott r 2:19, 7:93

IPA see International Phonetic 

Alphabet

Jonesian notation // 

Jones-féle átírás 1:9

labial // labiális, ajakhang 

2:13

labio-velar // labio-

veláris 2:17

larynx gégefő 6:78

lateral laterális 2:14

Latinate see stress-fixing

lax laza 3:33
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Laxing by free U Lazítás szabad 

helyzetű U előtt 3:42, 12:185

laxing ending lazító végződés 3:41, 

12:184

laxing processes lazítási  

folyamatok 3:39, 12:183

L-darkening l-sötétedés 2:21, 7:91

lenis // lénisz képzésű 6:81

letter-to-sound rules betű-hang 

szabályok 1:11, 3:41, 11, 12

lexical palatalization lexikális  

palatalizáció 11:167

lexical/content word fogalomszó,  

tartalmas szó 10:139

lexicon // lexikon, 

szókincs 1:12

liaison // liaison, hangkötés 

7:95

light/heavy syllable könnyű/nehéz 

szótag 9:124

Linking-R kötő r 2:19, 7:93

liquid likvida, folyékony hang 2:15

LOOK-words 12:190

loudness hangerő, hangosság 

8:109

LOVE-words 12:190

low rising tone alacsony emelkedő 

dallam 10:148

low vowel alacsony nyelvállású 

magánhangzó 3:35

low-starting diphthong 3:36

L-vocalization l-vokalizáció 2:22

MACHINE-words 12:189

magas (hangrendű) 3:36

main stress főhangsúly 8:110

Main Stress Rule 

Főhangsúlyszabály 9:125

Main Stress Rule for adjectives 

Főhangsúlyszabály 

melléknevekre 9:130

Main Stress Rule for nouns 

Főhangsúlyszabály főnevekre 

9:128

Main Stress Rule for verbs 

Főhangsúlyszabály igékre 

9:126

major stress erős hangsúly 7:98, 

8:109

Major Stress Deletion erős 

hangsúly törlése 8:115

manner of articulation képzési mód 

1:6

manners of articulation of 

consonants mássalhangzós 

képzési módok 2:14
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mély (hangrendű) 3:36

MEMOIR-words 12:189

mid vowel középső nyelvállású 

magánhangzó 3:35

minimal pair minimális pár 1:7

minor stress gyenge hangsúly,  

félhangsúly 8:111

monophthong // 

monoftongus, tiszta 

magánhangzó 3:30

monophthongization 

monoftongizáció 4:49

monophthongs of RP RP 

monoftongusai 3:35

morpheme identity szóelemzés 

elve11:152

morpheme structure condition 

morfémaszerkezeti megkötés 

3:40

morphology morfológia, alaktan 

1:11

MOVE-words 12:190

MSR see Main Stress Rule

narrow diphthong szűk diftongus 

3:36

nasal // nazális 2:14

nasals nazális mássalhangzók 2:15

neutral prefixes semleges 

prefixumok 9:126

neutral tonicity semleges tonicitás 

10:142

new information in intonation 

10:140

noncontinuant nem 

kontinuáns/folyamatos 2:14

non-laxable nem lazítható 3:38

non-neutral prefixes nem semleges 

prefixumok 9:127

non-neutral see stress-fixing

non-productive nem produktív 

3:39, 8:117

non-rhotic // nem 

rotikus, r-elhagyó 2:17

noun-verb pairs főnév-ige párok 

9:130

nucleus // (dallam)csúcs 

10:139

obstruent obstruens, zörejhang 

2:15

occasional cross-word 

palatalization 7:96

open syllable nyílt szótag 5:69

open vowel nyílt magánhangzó 

3:35
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optional consonant deletion 7:97

oral // orális 2:14

oral stop orális zárhang 2:15

orthography // 

ortográfia, helyesírás 1:11

palatalization palatalizáció 7:96, 

11:167

palatalization by <i> 11:167

palatalization by <u> 11:168

palate see hard palate

phoneme // fonéma 1:7

phonemic principle // 

kiejtés/hangjelölés elve 11:152

phonetic classes of vowels 

magánhangzók fonetikai  

osztályai 3:30

phonetics // fonetika 1:7

phonological classification of 

vowels // 

magánhangzók fonológiai  

osztályozása 3:32

phonology // fonológia 

1:7

phonotactic restrictions 

fonotaktikai megkötések 5:69

phonotactics // 

fonotaktika, hangelrendezés 

5:63

phrasal stress szócsoportok/  

szószerkezetek hangsúlyozása 

7:99

pitch // hangmagasság 8:108, 

10:145

pitch range hangmagasság-

terjedelem 10:145

place assimilation képzési hely  

szerinti hasonulás 7:96

place of articulation képzési hely 

1:6

places of articulation of 

consonants mássalhangzós 

képzési helyek 2:13

places of articulation of vowels 

magánhangzók képzési helyei 

3:34

plosive // explozíva 2:15

post-stress syncope hangsúlyt  

követő szinkópa 5:76

pre- and postvoicing elő- és 

utózönge 6:82

Pre-cluster Laxness Lazítás 

mássalhangzócsoport előtt  

3:42
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Pre-fortis Clipping Rövidülés 

fortisz előtt 6:88

pre-head elő-fej 10:140

Pre-R Breaking Törés r előtt 4:46

Pre-R Broadening Szélesedés r 

előtt 4:52

pre-stress syncope hangsúlyt  

megelőző szinkópa 5:76

pre-stressed elő-hangsúlyos 8:119

Prevocalic Tenseness// 

Prevokalikus Feszesedés 3:43, 

12:186

primary stress elsődleges 

hangsúly, főhangsúly 8:110

productive // produktív 

3:39, 8:117

progressive // 

progresszív, előreható 6:83

prominence of the left edge 8:113

prominence of the right edge 8:113

prosodic // see 

suprasegmental

pulmonic airstream // 

pulmonikus levegőáram 1:6

PUT-words 12:190

quality deviation 12:182, 188

quantity-sensitive hosszúság-

érzékeny 9:124

R-dropping r-elhagyás 2:17, 7:93

Received Pronunciation elfogadott  

kiejtés 1:3

reduced vowel // redukált/  

sorvadt magánhangzó 3:32

regressive // regresszív,  

hátraható 6:83

rhotic accent // rotikus/  

rotacizáló/R-ejtő akcentus 2:17

rhyme // rím 5:74

rhyme weight rímsúly 9:124

rhythm rule see stress shift

rhythmic beat ritmikus ütem 7:98

Rhythmic Stress Deletion 

Ritmikus Hangsúlytörlés 

10:141

Rhythmic Stress Shift Ritmikus 

Hangsúlyeltolódás 10:142

rounded vowel ajakkerekítéses 

magánhangzó 3:35

RP see Received Pronunciation

rule szabály 1:8

SAUCE-words 4:59, 12:179

schwa // svá 1:9
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secondary stress másodlagos 

hangsúly, mellékhangsúly 

8:110

secondary stress assignment 

másodlagos hangsúlykijelölés 

8:114

segment szegmentum 1:6

segmental feature szegmentális  

jegy 1:6

self-stressed see auto-stressed

sentence stress see nucleus

short-long vowel pairs rövid-

hosszú magánhangzó-párok 

3:32

sibilant // szibiláns,  

sziszegő-susogó hang 2:17

single consonant letters 11:153

single vowel letters 1:11, 12:177

smoothing // simulás 4:49

soft palate lágy szájpadlás 2:16

sonorant // szonoráns,  

zengőhang 2:15

sonority // szonoritás,  

hangzósság 2:15

sonority peak szonoritási csúcs 

5:64

Sonority Principle Szonoritási Elv 

5:65

sonority scale szonoritási skála 

2:15

SOUL/BOWL-words 12:190

sound correspondence 

hangmegfelelés 1:3

sound value hangérték 12:177

SOUP-words 12:189

spelling helyesírás 1:10

spelling differences between 

British and American English 

1:4

standard varieties standard/  

köznyelvi változatok 1:2

stem szótő 1:12

stop zárhang 2:14

stress hangsúly 1:6, 7:98, 8:109

stress clash hangsúlyütközés 8:113

stress shift hangsúlyeltolódás 

8:116

stress-fixing hangsúlyrögzítő 

8:117, 118

stress-marking conventions 8:112

stress-neutral suffix hangsúlyra 

nézve semleges szuffixum 

8:117, 118

stress-sensitive affixes hangsúly-

érzékeny affixumok/toldalékok 

9:136
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stress-timed hangsúlymértékes 

7:100

strong forms of function words 

funkciószavak erős alakjai 

7:100, 105

suffix // szuffixum, toldalék 

1:12

suprasegmental feature szupra-

szegmentális/prozódiai jegy 

1:6, 7:98, 8:108

syllabic consonant // 

szótagalkotó mássalhangzó 

2:22, 5:66

Syllabic Consonant Formation 

5:75

syllabification // 

szillabifikáció, szótagolás 

9:133

syllable boundary szótaghatár 

2:25

syllable weight szótagsúly 9:124

syllable-timed szótagmértékes 7:99

syncope // szinkópa 5:76

syntax // szintaxis,  

mondattan 1:11

tail farok 10:140

tap, flap egyperdületű/legyintett r,  

érintőhang 2:23

tapping, flapping 2:24, 7:92

tense feszes 3:33

tenseness reversal 12:182

tertiary stress // harmad-

lagos hangsúly, félhangsúly 

8:111, 120

thirteen men rule see stress shift

THOUGHT-words 4:59, 12:190

tone // tónus 8:109, 10:146

tone group dallamhordozó 10:139

tone-unit dallamhordozó 10:139

tonic placement 10:142

transcription transkripció,  

fonetikus átírás 1:9

trigraph // trigráf,  

hármasbetű 11:163

triphthong // triftongus,  

hármashangzó 3:31

Trisyllabic Laxness // 

Harmadszótagi Rövidülés 

3:39, 12:183

TROUBLE-words 12:190

tune dallam 10:146

typological relatedness nyelv-

tipológiai kapcsolat 1:2
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underived secondary stress 

deriválatlan másodlagos 

hangsúly 8:114

ungrammatical agrammatikus 1:8

unrounded vowel réses 

magánhangzó 3:35

Uralic // uráli 1:1

utterance megnyilatkozás 2:28

velar // veláris 2:13

Velar Softening Veláris Puhulás 

11:171

velarized velarizált 2:20

velum see soft palate

verbal prefixes igei prefixumok 

9:126

vibration (of the vocal cords) 

hangszalagok rezgése 6:79

vocabulary differences between 

British and American English 

1:4

vocal cords / / 

hangszalagok 2:16, 6:78

vocal folds see vocal cords

voice assimilation zöngésségi  

hasonulás 6:83, 7:95

voiced // zöngés 1:6, 6:80

voiceless zöngétlen 1:6, 6:80

voicing zöngésség, zönge 2:13

vowel digraphs magánhangzó-

digráf 1:11, 12:177

vowel reduction magánhangzó-

redukció/sorvadás 7:100

vowel shift magánhangzó-

eltolódás 3:37

vowels magánhangzók 3:30

WANT-words 12:189

WAR-words 12:189

weak forms of function words 

funkciószavak gyenge alakjai 

7:100, 102, 105

West Germanic // 

nyugat-germán 1:1

wide diphthong széles diftongus 

3:36

WORK-words 12:189

yod-dropping j-elhagyás 5:64, 71, 

11:173

zero stress hangsúlytalan 8:111
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