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Előszó az első kiadáshoz

Üdvözöljük az Olvasót! Magyar nyelven már az érdeklődő közönség hozzáférhet
német–magyar, orosz–magyar nyelvészeti szakszótárakhoz, ám a modern idők
tudományos világnyelvéhez, az angolhoz még nem készült nyelvészeti célú szak-
szótár. Ennek a több évtizedes hiánynak a leküzdésére vállalkoztunk. A nyelvtudo-
mány rohamos fejlődése és differenciálódása tovább sürgette, hogy elkészítsük az
első magyar-angol és angol-magyar nyelvészeti szakszótárakat. Jelen kötetben a
kétnyelvű nyelvészeti szakszótárunk magyar-angol részét veheti kezébe az Olvasó.

Tervünk azonban nem elődök nélküli vállalkozás: tudomásunk szerint két
nyelvészeti csoport kísérelt meg a miénkhez hasonló angol-magyar nyelvészeti
szakszótárat létrehozni. Az első próbálkozás Theodora Bynon „Történeti nyelvészet”
című munkájának magyar fordítóihoz kötődik: Gherdán Tamás, Számadó Tamás, illet-
ve Nádasdy Ádám készítettek nyelvészeti glosszáriumot, mely az 1997-ben, az Osiris
Kiadónál megjelent kötet végén található. Ezt a fordítók Bynon-glosszáriumnak
nevezték és körülbelül 500 címszót tartalmazott, melynek legnagyobb része hang-
tani és nyelvtörténeti jellegű volt. A második egy „Angol–magyar nyelvészeti
glosszárium” című, 172 címszavas, 2002 körül keletkezett szakszójegyzék volt,
melyet Várnai Judit Szilvia szerkesztett, s mely az „Onomastica Uralica” sorozat
2. kötetének fordításakor nyert tapasztalatokból keletkezett. Ez leginkább névta-
ni jellegű szavakat tartalmazott. Mindkét „elődünk” szerzőinek, szerkesztőinek,
fordítóinak köszönettel tartozunk a munkájukért.

Előzetes tervezésünk során e két előd címszavainak áttekintéséből, lektorálá-
sából indultunk ki, majd második körben a magyarul hozzáférhető nyelvészeti
szakszótárak (német, illetve orosz) címszavait tekintettük át és a nem speciálisan
célnyelvi, mégis nyelvészeti szakkifejezéseket emeltük címszavakká. Mindemellett
fontosnak tartottuk, hogy ezt a nyers adathalmazt kiegészítsük és kibővítsük az
elődök munkáiból még hiányzó címszótömbökkel, a még nem érintett nyelvtu-
dományi ágak szakkifejezéseivel is. Az áttekintett munkák jegyzékét a következő
oldalakon olvashatja a Kedves Olvasó. Szótárunk – bár teljességre törekszik – de
természetesen nem minden nyelvészeti fogalom lefordítására terjed ki.

2018 és 2021 között zajlott szerkesztési folyamat eredménye a most megszüle-
tett szótár körülbelül 12.500 szócikke. Munkánkat elsősorban szaktanulmányok
írásához és fordításához, illetve nyelvészeti kutatáshoz ajánljuk. Mindezen okok
miatt mellőztük a „hagyományos” angol–magyar szótárakban már megszokott,
kiejtést segítő IPA átírást.

Szótárunk írásmódjában a nyelvészetben megszokottabb amerikai írásmódot
követi. Jelezzük viszont azokat a címszavakat, ahol a brit írásmód különbözik.
Például: behavior (-ou-), center (-re).

Már munkánk kezdeti szakaszától tudtuk a végcélunkat: olyan nyelvészeti
indíttatású szótárat szerettünk volna megalkotni, amit az érettségire készülő kö-
zépiskolástól egészen a külföldi előadására készülő egyetemi tanárig mindenki
haszonnal forgathat. Emiatt a szótár tartalmazza a nyelvészeti alapszókincs, va-
lamint az alkalmazott és általános nyelvészet a tudományos közösség által már
elfogadott, a tudomány nyelvében gyökeret vert alakjainak angol és magyar válto-
zatait.

A szótár anyagában helyet kaptak azon anatómiai és biológiai fogalmak magyar
és angol megfelelői, melyek a beszédképzésben szerepet játszanak, illetve fontosnak
tartottuk, hogy a leggyakoribb beszédképzéssel, beszédkognícióval kapcsolatos
patológiás folyamatok, kórok neveit is felsoroljuk.

Szótárunkban a címszavak latin és magyar variánsai külön szócikkben sze-
repelnek. Szintén külön szedtünk minden szinonímát is. Külön szócikket kapott
például : a befejezett szemlélet és a perfektív aspektus is. Ennek oka, hogy az eltérő
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nyelvészeti képzettséggel rendelkezők is haszonnal forgathassák munkánkat. A
szótár anyagának összeállítása során különösen, de nem kizárólagosan a stilisz-
tika, a szociolingvisztika, a szemantika, a nyelvtörténet, az areális nyelvészet, az
anglisztika, a netnyelvészet, a gendernyelvészet, a korpusznyelvészet, a neuro-
lingvisztika, a névtan és az alaktan szaknyelvi elemei közül válogattunk. A kezdő
kutatók külföldi publikációinak elősegítése érdekében felvettük a szerkesztők és
szerzők számára alapvető kutatásmódszertani terminológiát és nyomdatechnikai
szakkifejezéseket is.

Fontos azonban kiemelni, hogy a szótárban szereplő fogalmak definíciójára,
értelmezésére az eltérő tudományos iskolák és a tématartás miatt nem vállalkoz-
hattunk.

Szintén szerkesztői döntés volt a nyelvtörténeti és terjedelmi körülhatárolás
miatt, hogy elsősorban csak a germán és uráli nyelvek esetében vettük fel a szótár
anyagába az adott nyelvek nyelvtörténeti korszakainak elnevezéseit (pl. ómagyar,
középangol).

Munkánk felépítésében támaszkodtunk a magyar-angol szótárszerkesztés ha-
gyományaira, kifejezetten a "nagy előd" Országh László szerkesztési elveire, de
el is tértünk azoktól : mivel a szaknyelvi szókincs esetén nem láttuk célszerűnek,
így a hasonló alakú szavak szóbokrozásától eltekintettünk, de az eltérő jelentése-
ket megkülönböztettük egymástól. Itt is újítani kényszerültünk: a sorszámozás
helyett nyelvtudományi szakterület szerint külböztettük meg azokat egymástól.
Ha szükséges volt "<>" jelek között saját, rövid magyarázatot adtunk a címszóhoz.

Bármennyire is törekedtünk rá, de biztosan tudjuk, hogy munkánk nem hi-
bátlan. A Kedves Olvasó szótárunk anyagához fűzött, segítő szándékú kritikáját,
hibajelzéseit és kiegészítéseit szeretettel várjuk az adam.porkolab@gmail.com és a
fekete.tamas@pte.hu e-mail címekre.

Ezekre a címekre várjuk könyvkiadók, nyomdaipari szakemberek megkeresését
is, akik segítenének szótáraink nyomtatott formában történő megjelentetésében, a
tördelési hiányosságok kiküszöbölésében.

Végezetül minden olvasónk számára kívánjuk, hogy szótárunk legyen annyira
teljes és jól használható, mint amilyennek mi terveztük.

Pécsett, 2021. március 20.

Porkoláb Ádám és Fekete Tamás
A szerzők
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A szótár anyagának összeállítása során a következő
művekre támaszkodtunk
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a beszéd körfolyamata ábraszöveg

A

a beszéd körfolyamata (általános
nyelvészet) fn • speech cycle

a beszédprodukció jellemzői
(pszicholingvisztika) fn • character-
istics of speech production

a kötet szerzői (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • authors of the volume

a kötetben közölt írások jegyzé-
ke (szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
list of contributions

a kötetben szereplő írások jegy-
zéke (szerkesztői-kiadói ismeretek) fn
• list of contributions

A magyar nyelv értelmező szótá-
ra (általános nyelvészet) fn • Expla-
natory Dictionary of the Hungarian
Language

A magyar nyelv teljes szótára (ál-
talános nyelvészet) fn • Complete Dic-
tionary of the Hungarian Langauge

A magyar nyelv történeti nagy-
szótára (történeti-összehas. nyelv.) fn
• Historical Dictionary of the Hunga-
rian Language

A magyar nyelv történeti-
etimológia szótára (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Etymological
Dictionary of the Hungarian Langu-
age

A mai magyar nyelv rendszere
(általános nyelvészet) fn • The system
of Present-day Hungarian

a megjelenés éve (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • year of publi-
cation

a megjelenés helye (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • place of pub-
lication

a nyelv kettős tagolódása (általá-
nos nyelvészet) fn • duality of patter-
ning, double articulation

a nyelv kombinációs készsége
(általános nyelvészet) fn • combina-
torial property of language

a nyelvi jel önkényessége (általá-
nos nyelvészet) fn • arbitrariness of
the linguistic sign

a nyelvi változás hullámelmélete
(történeti-összehas. nyelv.) fn • wave
model, wave theory

a priori kontraszt (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • a priori contrast

a priori kritérium (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • a priori criterion

a szövegkörnyezethez képest
gyorsabb beszédtempó (hangtan) mn
• quicker than the surrounding talk

a szövegkörnyezethez képest ki-
sebb hangerő (hangtan) mn • quieter
than the surrounding talk

a szövegkörnyezethez képest na-
gyobb hangerő (hangtan) mn • louder
than the surrounding talk

a tergo szótár (lexikográfia) fn • a
tergo dictionary, reverse dictionary

a tökéletes információ értéke
(nyelvészeti statisztika) fn • value of
perfect information (VPI)

A, B és C kötéselv (mondattan) fn
• Binding Principle A, B and C

abbrevatúra (alaktan) fn • abbrevi-
ation, shortening

ábécé (lexikográfia) fn • alphabet
ábécérend (lexikográfia) fn • alp-

habetical order
abessivus VAGY abesszívusz

(mondattan) fn • abessive (case), pri-
vative (case), caritive (case)

abesszívusz VAGY abessivus
(mondattan) fn • abessive (case), pri-
vative (case), caritive (case)

abház nyelv (általános nyelvészet)
fn • Abkhaz, Abkhaz language, Abk-
hazian

ablakperiódus (nyelvelsajátítás)
fn • critical period, critical period hy-
pothesis (CPH)

ablativus VAGY ablatívusz (mon-
dattan) fn • ablative (case)

ablaut (történeti-összehas. nyelv.)
fn • ablaut

abnormális szövegezés (pszichol-
ingvisztika) fn • abnormal sentence
construction

ábra (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • figure

ábrafelirat (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • figure legend

ábraszöveg (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • figure caption
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ábrázol adatkódolás

ábrázol (mondattan) ige • to repre-
sent

ábrázolás (mondattan) fn • repres-
entation

abszolút helyezés (kutatásmód-
szertan) fn • absolute ranking

abszolút idő (pszicholingvisztika)
fn • absolute time

abszolút referenciakeret (kogni-
tív nyelvészet) fn • absolute frame of
reference

abszolút szótő (alaktan) fn • root
abszolút tő (alaktan) fn • root
abszolút univerzálé (kognitív

nyelvészet) fn • absolute universal,
absolute linguistic universal

abszolutórium (felsőoktatásban)
(nyelvpedagógia) fn • pre-degree cer-
tificate

absztakt főnév (mondattan) fn •
abstract noun

absztrahálás (kognitív nyelvészet)
fn • abstraction

absztrahálódás (kognitív nyelvé-
szet) fn • abstraction

absztrakt (nem konkrét) (jelentés-
tan) mn • abstract

absztrakt (összefoglaló) (kutatás-
módszertan) fn • abstract, summary

absztrakt jelentés (jelentéstan) fn
• abstract meaning

absztrakt (kognitív nyelvészet)
mn • abstract

absztraktság (jelentéstan) fn • ab-
stractness

absztraktum (jelentéstan) fn • ab-
straction

accessorius (járulékos) ideg (neu-
rolingvisztika) fn • accessory nerve

accusativus cum infinitivo (mon-
dattan) fn • accusative and infinitive

accusativus (mondattan) fn • accu-
sative (case)

acrolektus (szociolingvisztika) fn
• acrolect

actio (előadás) (retorika) fn • actio
ACT-modell (pszicholingvisztika)

fn • adaptive control of thought
ad hoc fogalom (fordítástudo-

mány) fn • ad hoc term
ádámcsutka (hangtan) fn •

Adam’s apple

adaptáció (kognitív nyelvészet) fn
• adaptation

adaptációs felfogás (evolúciós
nyelvészet) fn • adaptational appro-
ach

adaptációs haszon (evolúciós
nyelvészet) fn • adaptational bene-
fit

adaptációs mozzanat (evolúciós
nyelvészet) fn • adaptational move-
ment

adat (kutatásmódszertan) fn • data
adatarchívum (kutatásmódszer-

tan) fn • data archive
adatbank (kutatásmódszertan) fn

• databank
adatbányászat (kutatásmódszer-

tan) fn • data mining
adatbázis (kutatásmódszertan) fn

• database, data base
adatbázis-kezelő rendszer (kuta-

tásmódszertan) fn • database manag-
ement system

adatbevitel (kutatásmódszertan)
fn • data entry

adatbeviteli nézet (kutatásmód-
szertan) fn • data view

adatcsere (nyelvek közötti) (szo-
ciolingvisztika) fn • data interchange,
translingual data interchange

adatcsomag (kutatásmódszertan)
fn • data package

adatelem (kutatásmódszertan) fn
• data element

adateloszlás (kutatásmódszertan)
fn • data distribution, distribution of
data

adat-előkészítés (kutatásmódszer-
tan) fn • data preparation

adatfeldolgozás (kutatásmódszer-
tan) fn • data processing

adatfelvétel időpontja (kutatás-
módszertan) fn • time of data collecti-
on

adatfelvétel (kutatásmódszertan)
fn • data collection

adatgyűjtés (kutatásmódszertan)
fn • data collection

adathordozhatóság (kutatásmód-
szertan) fn • data portability

adatkódolás (kutatásmódszertan)
fn • data coding
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adatkönyvtár affektív jelentés

adatkönyvtár (kutatásmódszer-
tan) fn • data dictionary, data directo-
ry

adatközlés (kutatásmódszertan)
fn • data disclosure

adatközlő (kutatásmódszertan) fn
• informant

adatmező (kutatásmódszertan) fn
• data field

adatolt (történeti-összehas. nyelv.)
mn • attested

adatrovat (nyelvészeti statisztika)
fn • data column

adatrögzítési funkció (kutatás-
módszertan) fn • data recording func-
tion

adatsor (nyelvészeti statisztika) fn
• data row

adattétel (kutatásmódszertan) fn •
data item

adattisztítás a megengedett érté-
kek alapján (kutatásmódszertan) fn •
rule-based data cleansing, rule-based
data cleaning

adattisztítás logikai ellenőrzés-
sel (kutatásmódszertan) fn • logical
data cleansing, logical data cleaning

adattisztítás (kutatásmódszertan)
fn • data cleansing, data cleaning

adattranszformáció (kutatásmód-
szertan) fn • data transformation,
transformation of data

adatvédelem (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • data protection

adatvédelmi paradoxon (számító-
gépes/netnyelv.) fn • data-protection
paradox

adatvezérelt nyelvtanulás (nyelv-
pedagógia) fn • data-driven language
learning (DDL)

additív kétnyelvűség (szocioling-
visztika) fn • additive bilingualism

additív morféma (alaktan) fn • ad-
ditive morpheme

adekvátság (általános nyelvészet)
mn • adequacy

adessivus VAGY adesszívusz
(mondattan) fn • adessive (case)

adjectivum (mondattan) fn • ad-
jective

adjektivizáció (alaktan) fn • adjec-
tivization

adjunkció (mondattan) fn • ad-
junction

adjunktum (mondattan) fn • ad-
junct

adnominális szószerkezet (mon-
dattan) fn • adnominal adjunct

adnominális (mondattan) mn •
adnominal

adó (kommunikáció) fn • sender
adottság (nyelvtanuláshoz)

(nyelvpedagógia) fn • language lear-
ning aptitude

adott-új szerződés (kommuniká-
ció) fn • given-new contract

adott-új tagolás (kommunikáció)
fn • given-new chaining

adsztrátum (szociolingvisztika) fn
• adstrate

adverbiális szószerkezet (mon-
dattan) fn • adverbial phrase

adverbiális (mondattan) mn • ad-
verbial

adverbializáció (alaktan) fn • ad-
verbalization

adverbium (mondattan) fn • ad-
verb

aerometria (hangtan) fn • aero-
metry

afázia típusai (neurolingvisztika)
fn • types of aphasia

afázia (neurolingvisztika) fn • ap-
hasia

afáziakutatás (neurolingvisztika)
fn • aphasia research

afáziás beteg (neurolingvisztika)
fn • aphasic patient

afáziás hibamintázat (neuroling-
visztika) fn • aphasic error pattern, er-
ror patterns in aphasia

afáziás olvasászavar (neuroling-
visztika) fn • aphasic reading disorder

afáziás zavar (neurolingvisztika)
fn • aphasic disorder

afáziás zsargon (neurolingviszti-
ka) fn • aphasic jargon

afaziológia (neurolingvisztika) fn
• aphasiology

aferézis <szókezdő hang vagy
hangok lekopása> (hangtan) fn • ap-
hesis, apharesis, aphaeresis <loss of
word-initial sound(s)>

affektív jelentés (jelentéstan) fn •
affective meaning
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affektiv stratégia ajakműködés

affektiv stratégia (nyelvpedagó-
gia) fn • affective strategy

affektivitás (pszicholingvisztika)
fn • affectivity

affixálás (alaktan) fn • affixation
affixoid (alaktan) fn • affixoid
affixum (alaktan) fn • affix
affrikáció (hangtan) fn • affricati-

on
affrikalizálódás (hangtan) fn • af-

frication
affrikálódás (hangtan) fn • affrica-

tion
affrikáta (hangtan) fn • affricate
afónia (hangtan) fn • aphonia
aforizma (általános nyelvészet) fn

• aphorism
afrikaans nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Afrikaans, Afrikaans langu-
age

ágbank (mondattan) fn • treebank
ágens (mondattan) fn • agent
ágentívusz (mondattan) fn • agen-

tive (case)
agglutináció (alaktan) fn • agglu-

tination
agglutináló nyelv (alaktan) fn •

agglutinative language, agglutinating
language

agglutinálódás (alaktan) fn • agg-
lutination

aggregátor (számítógépes/netnyelv.)
fn • spider

aglosszális nyelvi eszköz (jelen-
téstan) fn • non-linguistic means of
expression

agnózia <ép szenzoros funkciók
melletti észlelési zavar> (neuroling-
visztika) fn • agnosia

agráfia <írásképesség elveszté-
se> (neurolingvisztika) fn • agraphia

ágrajz (mondattan) fn • tree diag-
ram

agrammatikus beszédprodukció
(neurolingvisztika) fn • agrammatism,
agrammatic speech production

agrammatikus mondat (neuro-
lingvisztika) fn • agrammatic sentence

agrammatikus (jelentéstan) mn •
ungrammatical, agrammatical

agrammatizmus (neurolingviszti-
ka) fn • agrammatism

agy (neurolingvisztika) fn • brain

agyagtábla (történeti-összehasonlító
nyelvészzet) fn • clay tablet

agyi plaszticitás (neurolingviszti-
ka) fn • cerebral plasticity

agyi programozás (neurolingvisz-
tika) fn • neuronal programming

agyi reprezentáció (neuroling-
visztika) fn • cerebral representation
(of language)

agyi reprezentálódás (neuroling-
visztika) fn • cerebral representation
(of language)

agyi szerveződés (neurolingviszti-
ka) fn • cerebral structuring

agyi tervezés (neurolingvisztika)
fn • cerebral planning

agyi újrahasznosítás (neuroling-
visztika) fn • neuronal recycling hy-
pothesis

agykéreg (neurolingvisztika) fn •
cerebral cortex

agykérgi terület (neurolingviszti-
ka) fn • cortical area

agykérgi véráramlás (neuroling-
visztika) fn • cortical bloodflow

agysérülés lokalizálása (neuro-
lingvisztika) fn • localization of brain
damage

agysérülés (neurolingvisztika) fn
• brain damage

agysérült beteg (neurolingviszti-
ka) fn • brain damaged patient

agytekervény (neurolingvisztika)
fn • gyrus (pl. gyri), cerebral gyrus

agytérkép (neurolingvisztika) fn •
brain map

agytörzs (neurolingvisztika) fn •
brainstem

ajak (hangtan) fn • labia
ajakhang (hangtan) fn • labial (so-

und)
ajakhasadék (hangtan) fn • labial

fissure
ajaki (hangtan) mn • labial
ajakkerekítés (hangtan) fn • lip

rounding
ajakkerekítéses (labiális) (hang-

tan) mn • rounded
ajakműködés szerinti illeszke-

dés (hangtan) fn • labial harmony, la-
bial vowel harmony

ajakműködés (hangtan) fn • lip
rounding
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ajakréses akusztika

ajakréses (hangtan) mn • unroun-
ded, unrounded vowel

ajakzárhang (hangtan) fn • labial
stop, labial obstruent

ajánlás (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • dedication

ajánló bibliográfia (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • recommenda-
tory bibliography

ajánló (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) mn • recommendatory

akadály (pszicholingvisztika) fn •
impairment, impediment

akadályozott beszéd (pszichol-
ingvisztika) fn • impaired speech, spe-
ech impariment, speech impediment

akadályozott beszédfejlődés
(pszicholingvisztika) fn • impaired
speech development

akadémia (általános nyelvészet)
fn • academy

akadémiai helyesírás (helyesírás)
fn • academic orthography

Akadémiai Nagyszótár (lexikoló-
gia) fn • Academic Dictionary

akadémiai spam (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • academic spam

akaratkifejező (jelentéstan) mn •
volitive

akcentológia (hangtan) fn • accen-
tology

akcentus (szociolingvisztika) fn •
accent

akceptabilitás (mondattan) fn •
acceptability

akció (mondattan) fn • action
akciókérés (mondattan) fn • acti-

on request
akciókutatás (nyelvpedagógia) fn

• action research
akcióminőség (alaktan) fn • lexi-

cal aspect, manner of action, aktion-
sart

akkomodáció (szociolingvisztika)
fn • accommodation

akkreditált (pedagógia) fn • accre-
dited

akkulturáció (nyelvpedagógia) fn
• acculturation

akkulturációs modell (nyelvpe-
dagógia) fn • Acculturation Model

akkuzatívusz (mondattan) fn • ac-
cusative

akrofónia (hangtan) fn • acrop-
hony

akrolektus (szociolingvisztika) fn
• acrolect

akronima (alaktan) fn • acronym
akrosztichon VAGY akrosztikon

(alaktan) fn • acrostic
aktáns (mondattan) fn • actant
aktív artikulátor (hangtan) fn • ac-

tive articulator
aktív és passzív (mondattan) fn •

active voice and passive voice
aktív mondat (mondattan) fn • ac-

tive sentence
aktív nyelv (mondattan) fn • ac-

tive language
aktív nyelvtudás (nyelvpedagó-

gia) fn • active knowledge
aktív szerkezet (mondattan) fn •

active construction
aktív szóelem (alaktan) fn • pro-

ductive morpheme, productive ele-
ment

aktív szókészlet (pszicholingvisz-
tika) fn • active vocabulary

aktív szókincs (pszicholingviszti-
ka) fn • active vocabulary

aktív zóna (kognitív nyelvészet)
fn • active zone

aktív (mondattan) mn • active
aktivációs hipotézis (pszicholing-

visztika) fn • activation hypothesis,
activation-synthesis hypothesis

aktivitás (produktivitás)
(történeti-összehas. nyelv.) fn • pro-
ductivity

aktívum (mondattan) fn • active
voice

aktuáció (kognitív nyelvészet) fn
• actuation

aktuális mondattagolás (mondat-
tan) fn • topic-comment structure

aktuális szófaj (alaktan) fn • ad
hoc word class, ad hoc part of speech

aktuális tagolás (mondattan) fn •
topic-comment structure

aktuális (általános nyelvészet) mn
• current

aktualizáció (mondattan) fn • ac-
tualization

aktualizálás (mondattan) fn • ac-
tualization

akusztika (hangtan) fn • acoustics
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akusztikai bázis alany-állatmány egyeztetés

akusztikai bázis (hangtan) fn •
acoustic basis

akusztikai fonetika (hangtan) fn
• acoustic phonetics

akusztikai hang (hangtan) fn •
acoustic sound

akusztikai jegy (hangtan) fn • aco-
ustic feature

akusztikai jelsajátság (hangtan)
fn • acoustic signal property

akusztikai kritérium (hangtan) fn
• acoustic criterion

akusztikai visszacsatolás (pszi-
cholingvisztika) fn • acoustic feedback

akusztikai (hangtan) mn • acous-
tic

akusztikus bázis (hangtan) fn •
acoustic basis

akusztikus emlékezet (pszichol-
ingvisztika) fn • acoustic memory

akusztikus fonetika (hangtan) fn
• acoustic phonetics

akusztikus kulcs (hangtan) fn •
acoustic cue

akusztikus modalitás (pszichol-
ingvisztika) fn • acoustic modality

akusztikus reflex (neurolingvisz-
tika) fn • acoustic reflex (AR)

akusztikus (hangtan) mn • acous-
tic

ál- (általános nyelvészet) előtag •
false

alá- és fölérendeltségi viszonyok
(jelentéstan) fn • sub- and superordi-
nation

alacsony hangfekvés (hangtan) fn
• low pitch, low intonation contour

alacsony iskolázottságú beszélő
(szociolingvisztika) fn • lowly educa-
ted speaker, low-educated speaker

alacsony presztízsű nyelv (szocio-
lingvisztika) fn • low prestige langu-
age

alacsony (általános nyelvészet)
mn • low

alá-fölérendeltség (jelentéstan) fn
• sub- and superordination

aláhúzásjel (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • underscore

aláírás (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • signature

alak (kognitív nyelvészet) fn • fi-
gure, trajector

alakelem (alaktan) fn • formative,
morph

alak–háttér elrendezés (kognitív
nyelvészet) fn • figure–ground align-
ment

alaki egyeztetés (alaktan) fn •
morphological agreement

alaki tájszavak (szociolingviszti-
ka) fn • formal dialect words, morpho-
logical dialect words

alakképző (kognitív nyelvészet)
mn • gestalt-forming

alakkeveredés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contamination

alakkiegészülés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • suppletion,
suppletivism

alakmutató számok (nyelvészeti
statisztika) fn • shape parameters

alakosztály (alaktan) fn • form
class

alaksor (alaktan) fn • paradigm
alaktan (alaktan) fn • morphology
alaktani kötöttségű hasonulás

(hangtan) fn • morphologically con-
ditioned assimilation

alaktani (alaktan) mn • morpho-
logical

alaktanilag (alaktan) hsz • morp-
hologically

alakulat (névtan) fn • feature
alakulatnév (névtan) fn • feature

name
alakulatosztály (névtan) fn • fea-

ture class
alakulattípus-megjelölő (névtan)

fn • generic
alakváltakozás (alaktan) fn • al-

lomorphy
alakváltozat (alaktan) fn • allom-

orph
alakzat (kognitív nyelvészet) fn •

schema
alakzat (stilisztika) fn • figure of

speech
alán eredetű szó (történeti-

összehas. nyelv.) fn • word of Alanic
origin

alany nélküli mondat (mondat-
tan) fn • subjectless sentence

alany (mondattan) fn • subject
alany-állatmány egyeztetés

(mondattan) fn • subject-predicate
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alanyeset alaptag

agreement
alanyeset (mondattan) fn • nomi-

native (case)
alanyi alárendelő összetett mon-

dat (mondattan) fn • subordinating
complex sentence with subject comp-
lement

alanyi igeragozás (alaktan) fn • in-
definite verbal conjugation

alanyi ragozás (alaktan) fn • inde-
finite conjugation

alanyi rész (mondattan) fn • sub-
ject part

alanyos alárendelés (mondattan)
fn • subject subordination

alanyos összetétel (alaktan) fn •
subject compound

alanyos szószerkezet (mondat-
tan) fn • subject phrase

alanyos viszony (alaktan) fn •
subject-type relationship

alap (háttér) (kognitív nyelvészet)
fn • ground

alap- (általános nyelvészet) mn •
underlying

alapalak visszakövetkeztethető-
sége (alaktan) fn • base recoverability

alapalak (alaktan) fn • base form
alapalkotórész (alaktan) fn • base

component
alapalternáns (alaktan) fn • base

alternant
alapegység (általános nyelvészet)

fn • basic unit
alapelem (névrész) (névtan) fn •

generic
alapelem (mondatan) fn • basic

constituent
alapelv (általános nyelvészet) fn •

postulate
alapfok (hasonlítás) (alaktan) fn •

positive
alapfok jele (alaktan) fn • positive

form marker, positive grade marker
alapfrekvencia (hangtan) fn • ba-

se frequency
alapfrekvencia-mérő készülék

(hangtan) fn • base frequency mea-
surement device

alapgyakoriság (korpusznyelvé-
szet) fn • basic frequency

alaphang (hangtan) fn • funda-
mental tone

alaphártya (hangtan) fn • basilar
membrane

alapitványnév (névtan) fn • foun-
dation name

alapjelentés (jelentéstan) fn • ba-
sic meaning

alapkategorizációs szint (kogni-
tív nyelvészet) fn • basic level cate-
gory

alapkutatás (kutatásmódszertan)
fn • fundamental research, basic rese-
arch, pure research

alaplektus (szociolingvisztika) fn
• basilect

alapmondat (szociolingvisztika)
fn • matrix sentence

alapműveltség (nyelvpedagógia)
fn • basic literacy, basic skills and
knowledge

alapnév (kognitív nyelvészet) fn •
basic-level term

alapnyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • protolanguage

alapozó tárgyak (nyelvpedagógia)
fn • foundational subjects, foundatio-
nal courses

alapozott elmélet módszere (ku-
tatásmódszertan) fn • grounded the-
ory (GT) method, method of groun-
ded theory (GT)

alapozott elmélet (kutatásmód-
szertan) fn • grounded theory (GT)

alaprezgés (hangtan) fn • funda-
mental frequency

alaprezgészám (hangtan) fn • fun-
damental frequency

alapszín (kognitív nyelvészet) fn
• basic color (-our), basic color (-our)
category

alapszintű kategória (kognitív
nyelvészet) fn • basic-level category

alapszintű nyelvhasználó (A2)
(nyelvpedagógia) fn • Waystage (A2)

alapszintű nyelvhasználó (nyelv-
pedagógia) fn • basic user

alapszó (alaktan) fn • base word
alapszókészlet (lexikológia) fn •

basic vocabulary
alapszókincs (lexikológia) fn • ba-

sic vocabulary
alapszórend (mondattan) fn • ba-

sic word order
alaptag (mondattan) fn • head
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alaptér alkalmazott fordítástudomány

alaptér (kognitív nyelvészet) fn •
base space, reality space

alaptő (alaktan) fn • basic allomor-
ph

alárendelés (mondattan) fn • su-
bordination, hypotaxis

alárendelések záró írásjele (he-
lyesírás) fn • final punctuation mark
of subordinate clauses

alárendelő kötőszó (mondattan)
fn • subordinator, subordinating con-
junction

alárendelő mondat (mondattan)
fn • subordinated sentence

alárendelő összetétel (alaktan) fn
• subordinating compound

alárendelő összetett mondat
(mondattan) fn • subordinating comp-
lex sentence

alárendelő összetett szó (alaktan)
fn • subordinating compound

alárendelő szintagma (mondat-
tan) fn • subordinate syntagm

alárendelő szószerkezet (mondat-
tan) fn • subordinating phrase, subor-
dinating construction

alárendelt kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • subordinate bilingu-
alism

alárendelt mellékmondat straté-
gia (nyelvpedagógia) fn • subordinate
clause strategy (SCS)

alárendelt mellékmondat (mon-
dattan) fn • subordinate clause

alárendelt összetett mondat
(mondattan) fn • subordinate complex
sentence

alárendelt (mondattan) mn • de-
pendent, subordinate

alárendeltmondat-megszorítás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • su-
bordinate clause constraint

alaringális (hangtan) mn • alaryn-
geal

alázatosság kimutatása (pragma-
tika) fn • expression of humility

albán nyelv (általános nyelvészet)
fn • Albanian, Albanian language

álcamegfeleltetés (szociolingvisz-
tika) fn • matched-guise technique,
matched-guise test

alcím (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • subtitle

alexia (neurolingvisztika) fn • ale-
xia

Alfa generáció (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • Generation Alpha

alfabetikus bibliográfia (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • alphabetical
bibliography

alfabetikus írás (helyesírás) fn •
alphabetic writing

alfabetikus sorrend (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • alphabetical or-
der

alfabetikus (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • alphabetical

alfabetizmus (alaktan) fn • alpha-
betism

alfejezet (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • subchapter

alfejezetcím (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • subchapter heading

alfejezetek elkülönítése
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
separation of subchapters

algebrai szabálytanulás (számító-
gépes/netnyelv.) fn • algebraic rule-
learning

algír nyelv (általános nyelvészet)
fn • Algerian Arabic, Algerian Arabic
language

algoritmus (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • algorithm

álhangszalag (hangtan) fn • false
vocal fold, vestibular fold, ventricular
fold

álhír (számítógépes/netnyelv.) fn
• hoax, fake news

álhírelemzés (szövegnyelvészet)
fn • fake news analysis

álhomonímia (jelentéstan) fn • fal-
se homonymy

álikerszó (alaktan) fn • rhyme-
motivated compound

alkalmazási területek (kutatás-
módszertan) fn • areas of application

alkalmazkodás (szociolingviszti-
ka) fn • accommodation

alkalmazkodáselmélet (szocio-
lingvisztika) fn • accommodation the-
ory

alkalmazott fonetika (hangtan) fn
• applied phonetics

alkalmazott fordítástudomány
(fordítástudomány) fn • applied trans-
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alkalmazott névtan állomásnév

lation studies
alkalmazott névtan (névtan) fn •

applied onomastics
alkalmazott nyelvész (alkalma-

zott nyelvészet) fn • applied linguist
alkalmazott nyelvészet (alkalma-

zott nyelvészet) fn • applied linguis-
tics

alkalmazott szövegnyelvészet
(szövegnyelvészet) fn • applied text
linguistics

alkalmi hangmódosulás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • ad
hoc sound change

alkalmi jelző (mondattan) fn • ad
hoc modifier

alkalmi kölcsönzés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • ad hoc borro-
wing, nonce borrowing

alkalmi minősítő jelző (mondat-
tan) fn • ad hoc qualifier

alkalmi neologizmus (alaktan) fn
• ad hoc neologism, nonce neologism

alkalmi összetétel (alaktan) fn •
ad hoc compound, nonce compound

alkalmi stílusérték (stilisztika) fn
• ad hoc stylistic value

alkalmi szó (alaktan) fn • nonce
formation, nonce word

alkalmi szófajváltás (alaktan) fn •
nonce conversion

alkalmi szóismétlés (mondattan)
fn • ad hoc repetition, nonce repetition

alkotókészség (általános nyelvé-
szet) fn • creativity

alkotórész (nyelvtani alkotórész)
(általános nyelvészet) fn • component
(of grammar)

államnevek (névtan) fn • state na-
mes

államnyelv (szociolingvisztika) fn
• state language

állandó cím (névtan) fn • perma-
nent address

állandó határozó szó (mondattan)
fn • permanent adverbial

állandó határozó (mondattan) fn
• permanent adverbial

állandó jelző (névtan) fn • epithet,
byname

állandó képzésű beszédhang
(hangtan) fn • speech sound with
permanent artuclatory features

állandó (általános nyelvészet) mn,
fn • constant, permanent

állandósult stílusérték (stiliszti-
ka) fn • permanent stylistic value

állandósult szókapcsolat (jelen-
téstan) fn • set phrase

állapot (általános nyelvészet) fn •
state

állapothatározó (mondattan) fn •
state adverbial, adverbial of state

állapotigék (jelentéstan) fn • sta-
tive verbs

állati kommunikáció (kommuni-
káció) fn • animal communication

allativus VAGY allatívusz (mon-
dattan) fn • allative (case)

állatnév (névtan) fn • animal
name

állatnevek közszói elemei (név-
tan) fn • appellatival elements of ani-
mal names

allegória (jelentéstan) fn • allegory
állítás (jelentéstan) fn • propositi-

on
állításfüggvények (logika) fn •

propositional function
alliteráció (hangtan) fn • alliterati-

on
állítmány nélküli mondat (mon-

dattan) fn • predicate-less sentence,
sentence fragment

állítmány (mondattan) fn • predi-
cate

állítmányi alárendelő összetett
mondat (mondattan) fn • subordinat-
ing complex sentence with predicate
complement

állítmányi határozószó (mondat-
tan) fn • predicate adverbial

állítmányi melléknév (mondat-
tan) fn • predicative

állítmányi rész (mondattan) fn •
predicate part

állító mondat (mondattan) fn • af-
firmative sentence

állkapocs (hangtan) fn • mandible,
jaw

allofón (hangtan) fn • allophone
allográf (helyesírás) fn • allograph
alloker (általános nyelvészet) fn •

allocher
állomásnév (névtan) fn • station

name
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allomorf általánosíthatóság

allomorf (alaktan) fn • allomorph
allomorfia (alaktan) fn • allomor-

phy
allomorfia (alaktan) fn • allomor-

phy
allonim (névtan) fn • allonym
alloníma (névtan) fn • allonym
allúzió (jelentéstan) fn • allusion
álnév (névtan) fn • pseudonym
álomelemzés (pszicholingviszti-

ka) fn • dream interpretation
alpontcím (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • subsection title, subpa-
ragraph title

alréteg (szociolingvisztika) fn •
substrate

alsó helyzetű kitevő (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • subscript expo-
nent

alsó helyzetű mellékjel
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
subscript diacritical mark

alsó magánhangzók nyúlása
(hangtan) fn • lengthening of low
vowels

alsó nyelvállás (hangtan) fn • low
tongue position

alsó nyelvállású (hangtan) mn •
low, open (vowel)

alsó/felső kamra (scala tympa-
ni/vestibuli) (hangtan) fn • tym-
panic/vestibular duct, scala tympa-
ni/vestibuli

alsó (általános nyelvészet) mn •
low, lower, sub-

alsorozati cím (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • subseries title

álsuttogó beszéd (hangtan) fn •
non-laryngeal speech

álszó (pszicholingvisztika) fn •
non-word, nonword

álszóismétlés (pszicholingviszti-
ka) fn • nonword repetition

álszóismétlési teszt (pszicholing-
visztika) fn • nonword repetition test,
nonword repetition task (NWRT)

álszólegalitás-hatás (pszicholing-
visztika) fn • nonword legality effect

álszóterjedelem (pszicholingvisz-
tika) fn • nonword length

alt hang (hangtan) fn • alto voice
altaji nyelvcsalád (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Altaic language

family
Általános adatvédelmi rendelet

(GDPR) (számítógépes/netnyelv.) fn
• General Data Protection Regulation
(GDPR)

általános akusztikus feldolgozá-
si deficit (pszicholingvisztika) fn • au-
ditory processing disorder (APD)

általános alany (mondattan) fn •
generic subject

általános alanyú mondat (mon-
dattan) fn • sentence containing a ge-
neric subject

általános birtokviszonyjel (mon-
dattan) fn • generic possession marker
(gpm)

általános célú képzés (nyelvpeda-
gógia) fn • general education

általános enciklopédia (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • general encyc-
lopedia

általános fonetika (hangtan) fn •
general phonetics

általános fordításelmélet (fordí-
tástudomány) fn • general translation
theory

általános iskola (nyelvpedagógia)
fn • primary school

általános korpusz (korpusznyel-
vészet) fn • general corpus

általános lexikológia (lexikológia)
fn • general lexicology

általános névmás (mondattan) fn
• generic pronoun

általános névtan (névtan) fn • ge-
neral onomastics

általános nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • general linguistics

általános ragozás (alaktan) fn • de-
finite conjugation

általános szemantika (jelentéstan)
fn • general semantics

általános szövegelmélet (szöveg-
tan) fn • general text theory

általános tanulómechanizmus
(nyelvpedagógia) fn • general lear-
ning mechanism

általános (általános nyelvészet)
mn • general, generic

általánosítás (kognitív nyelvészet)
fn • generalization (-s-)

általánosíthatóság (kutatásmód-
szertan) fn • generalizability (-s-)
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általánosított csoportszerkezeti nyelvtan amodális fogalom

általánosított csoportszerkezeti
nyelvtan (mondattan) fn • generali-
zed phrase structure grammar (GPSG)

általánosított kvantor (jelentés-
tan) fn • generalized quantifier (-s-)

általánosított minimális pár
(hangtan) fn • generalized minimal
pair (-s-)

általánosított (általános nyelvé-
szet) mn • generalized (-s-)

általánosodás (jelentéstan) fn • ge-
neralization (-s-), broadening

általánosság (általános nyelvé-
szet) fn • generality

alternáció (hangtan) fn • alternati-
on

alternáns jelnyelv (általános nyel-
vészet) fn • secondary sign language

alternáns (hangtan) fn • alternant
alternatív hipotézis (Ha) (nyelvé-

szeti statisztika) fn • alternative hypot-
hesis

alternatív írásjelhasználat (he-
lyesírás) fn • alternative punctuation
use, alternative use of punctuation
marks

alternatív kommunkáció (kom-
munikáció) fn • alternative commu-
nication

alternatív konceptualizáció (kog-
nitív nyelvészet) fn • alternative const-
rual

alternatív név (névtan) fn • alter-
native name

alternatív (általános nyelvészet)
mn • alternative

aluláltalánosítás (nyelvelsajátítás)
fn • undergeneralization, underexten-
sion

alulról-felfelé történő megértés
(pszicholingvisztika) fn • bottom-up
language processing

alveoláris mássalhangzók (hang-
tan) fn • alveolar consonants

alveoláris (hangtan) mn • alveolar
alveolus (hangtan) fn • alveolar

ridge
alveorális hang (hangtan) fn • al-

veolar sound
alvó kétnyelvűség (szocioling-

visztika) fn • dormant bilingualism
Alzheimer-kór (neurolingviszti-

ka) fn • Alzheimer’s Disease

amazóniai nyelvek (általános
nyelvészet) fn • Amazonian langu-
ages

ambiguitás (jelentéstan) fn • ambi-
guity

ambilingvális kétnyelvű (szocio-
lingvisztika) fn • ambilingual

ambivalens (jelentéstan) mn • am-
bivalent

amelioráció (jelentéstan) fn • am-
elioration, elevation

amelioratív (jelentéstan) fn • am-
eliorative

Amerikai Akadémia (általános
nyelvészet) fn • American Academy
of Arts and Sciences, American Aca-
demy

Amerikai Akusztikai Társaság
(hangtan) fn • Acoustical Society of
America

Amerikai Angol Nyelv Szótára
(lexikográfia) fn • American Diction-
ary of the English Language

Amerikai Angoltanárok Szövet-
sége (nyelvpedagógia) fn • American
Association of English Teachers

amerikai deskriptiv nyelvészet
(általános nyelvészet) fn • American
descriptivism

Amerikai Fordítók Egyesülete
(fordítástudomány) fn • American
Translators’ Association

amerikai indiánok (általános
nyelvészet) fn • Native Americans

Amerikai Jelnyelv (általános nyel-
vészet) fn • American Sign Language
(ASL)

Amerikai Könyvtárak Egyesüle-
te (általános nyelvészet) fn • Ameri-
can Library Association

amerikai (általános nyelvészet)
mn • American

amerikai-angol betűfokozat
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
Anglo-American typographic spacing

amerikanizálódás (szociolingvisz-
tika) fn • Americanization

amerikanizmus (szociolingviszti-
ka) fn • Americanism

amodális fogalom (kognitív nyel-
vészet) fn • amodal concept, non-
modal concept
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amplitúdó anekdotakincs

amplitúdó (hangtan) fn • amplitu-
de

anafora (jelentéstan) fn • anaphora
anaforikus névmás (jelentéstan)

fn • anaphoric pronoun
anaforikus utalás (jelentéstan) fn

• anaphoric reference
anaforikus visszautalás (jelentés-

tan) fn • anaphoric reference
anaforikus (jelentéstan) fn • anap-

horic
anagramma (alaktan) fn • anag-

ram
anakoluthia <mondaton belüli

nyelvtani következetlenség> (mon-
dattan) fn • anacoluthia

anakoluthon (mondattan) fn •
anacoluthon

anakronizmus (történeti-
összehas. nyelv.) fn • anachronism

analfabéta (nyelvpedagógia) fn •
illiterate

analitikus bibliográfia (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • analytical bib-
liography

analitikus filozófia (nyelvfilozó-
fia) fn • analytic philosophy

analitikus forma (alaktan) fn •
analytic form

analitikus kompetencia (pszi-
cholingvisztika) fn • analytical com-
petence

analitikus következtetés (logika)
fn • analytic conclusion

analitikus megközelítés (általá-
nos nyelvészet) fn • analytical appro-
ach

analitikus nyelv (általános nyel-
vészet) fn • analytic language

analitikus szerkesztésmód (alak-
tan) fn • analytic construction method

analitikus szerkesztésű szóalak
(alaktan) fn • analytic word-form

analitikus toldalék (alaktan) fn •
analytic affix

analitikus (alaktan) mn • analytic
analízis szintézis révén (általános

nyelvészet) fn • analysis by synthesis
analóg jel (kommunikáció) fn •

analogue signal
analóg kommunikáció (kommu-

nikáció) fn • analogue communication

analóg mennyiségreprezentáció
(neurolingvisztika) fn • analogue qu-
antity representation

analóg (általános nyelvészet) mn •
analogue

analógia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • analogy

analógiás értelmezés alapelve
(szövegtan) fn • principle of analogi-
cal interpretation

analógiás kiegyenlítés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • analogical levell-
ing (-l-)

analógiás kiegyenlítődés
(történeti-összehas. nyelv.) fn • ana-
logical levelling (-l-)

analógiás kiterjedés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • analogical exten-
sion

analógiás kiterjesztés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • analogical exten-
sion

analógiás metafora (kognitív
nyelvészet) fn • analogical metaphor

analógiás teremtés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • analogical creati-
on

analógiás változás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • analogical chan-
ge

anang (nép) (általános nyelvészet)
fn • Anaang people, Annang people

ananim (jelentéstan) fn • ananym
anapesztus (stilisztika) fn • anap-

est, anapaest, antidactylus
anaptaxis (hangtan) fn • anapty-

xis, epenthesis
anarthria (neurolingvisztika) fn •

anarthria
anatómia (általános nyelvészet) fn

• anatomy
anatómiai ok (általános nyelvé-

szet) fn • anatomical reason
anatómiai sajátosságok (általános

nyelvészet) fn • anatomical character-
istics

androgünitás (gendernyelvészet)
fn • androgyny

anekdota (általános nyelvészet) fn
• anecdote

anekdotakincs (általános nyelvé-
szet) fn • anecdote corpus
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anglicizálódás antiphonárium

anglicizálódás (szociolingviszti-
ka) fn • Anglicization (-s-)

anglicizmus (szociolingvisztika)
fn • Anglicism

anglofón (szociolingvisztika) fn •
Anglophone

anglofríz magánhangzó-változás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Anglo-
Frisian brightening

anglofríz nelvváltozás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Anglo-Frisian
nasal spirant law, North Sea Germa-
nic nasal spirant law, Ingvaeonic nasal
spirant law, Ingvaeonic nasal loss

anglofríz nyelvek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Anglo-Frisian
languages

anglonormand (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Anglo-Norman,
Anglo-Norman French, Anglo-
Norman language

angol magánhangzók rendszere
(hangtan) fn • the system of English
vowels, the English vowel system, the
English vocaliic system

angol magánhangzók rendszere
(hangtan) fn • the system of English
vowels

angol mássalhangzók rendszere
(hangtan) fn • the system of English
consonants

angol mint idegen nyelv (szocio-
lingvisztika) fn • English as a Foreign
Language (EFL)

angol nyelv (általános nyelvészet)
fn • English, the English language

angol rövidítések (alaktan) fn •
English abbreviations

angol (általános nyelvészet) fn, mn
• English

angol-magyar nyelvészeti szak-
szótár (lexikográfia) fn • English-
Hungarian Linguistic Dictionary

angolos átírás (hangtan) fn • Eng-
lish transcription

angolszász hivatkozási és bibli-
ográfiai gyakorlat (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • English referencing
and bibliography conventions

Ann Arbori per (Labov) (szocio-
lingvisztika) fn • Ann Arbor Decision,
The (Labov) Ann Arbor Case

annomináció (stilisztika) fn • an-
nomination, paronomasia, punning

annotáció (korpusznyelvészet) fn
• annotation

annotált bibliográfia (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • annotated bib-
liography

annotált korpusz (korpusznyelvé-
szet) fn • annotated corpus

annotált (korpusznyelvészet) fn •
annotated

anomália (nyelvi anomália) (álta-
lános nyelvészet) fn • linguistic ano-
maly

anomális megnyilatkozás (prag-
matika) fn • anomalous utterance

anómia (neurolingvisztika) fn •
anomia

anomikus afázia (neurolingviszti-
ka) fn • anomic aphasia, dysnomia, no-
minal aphasia, amnesic aphasia

anonimitás (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • anonymyty

anonimizálás (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • anonymization

anorganikus hang (történeti-
összehas. nyelv.) fn • unetymological
sound

anorganikus összetétel (alaktan)
fn • unetymological compound

ANOVA táblázat (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • ANOVA table

antecendens (jelentéstan) fn • an-
tecedent

anterior feldolgozókor (pszichol-
ingvisztika) fn • anterior processing
stream

anterioritás (jelentéstan) fn • ante-
riority

anticipáció (pszicholingvisztika)
fn • anticipation

anticlimax (pszicholingvisztika)
fn • anticlimax

anti-image mátrix (nyelvészeti
statisztika) fn • anti-image correlation
matrix, anti-image covariance matrix

antikva nyomdai betűtípus
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
Antiqua typeface

antikva (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • Antiqua

antiphonárium (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Antiphonary

17



antitézis VAGY antithesis apokrif iratok

antitézis VAGY antithesis (jelen-
téstan) fn • antithesis

antoním képzők (alaktan) fn • an-
tonymic affixes

antonima (jelentéstan) fn • anto-
nym

antonímia (jelentéstan) fn • an-
tonymy

antonomázia (stilisztika) fn • anto-
nomasia

antropofonika (antropológiai
nyelvészet) fn • anthropophonics

antropogenezis (antropológiai
nyelvészet) fn • anthropogenesis

antropológia (antropológiai nyel-
vészet) fn • anthropology

antropológiai hermeneutika (ant-
ropológiai nyelvészet) fn • anthropo-
logical hermeneutics

antropológiai nyelvészet (antro-
pológiai nyelvészet) fn • anthropolog-
ical linguistics

antroponímia (névtan) fn • anth-
roponym

antropozófia (filozófia) fn • anth-
roposophy

anya (általános nyelvészet) fn •
mother

anyagbeli egyezésen alapuló me-
tonímia (jelentéstan) fn • metonymy
based on material contiguity

anyagcsereváltozások (agyban)
(neurolingvisztika) fn • metabolic
changes (in the brain)

anyagi (általános nyelvészet) mn •
substantive

anyagnév (névtan) fn • material
name

anyagnévi jelzős szerkezet (név-
tan) fn • phrase with material name
premodifiers

anyaggyűjtés (kutatásmódszer-
tan) fn • data collection

anyai beszédminta (nyelvelsajátí-
tás) fn • maternal speech patterns

anyai nyelv (nyelvelsajátítás) fn •
motherese

anyakódex (történeti-összehas.
nyelv.) fn • mother codex

anyanyelv (szociolingvisztika) fn
• mother tongue, first language (L1)

Anyanyelvápolók Szövetsége (ál-
talános nyelvészet) fn • <association

of the protectors of the mother ton-
gue>

anyanyelv-elsajátítás (nyelvelsa-
játítás) fn • First Language Acquisition
(FLA)

anyanyelvi beszélő (szocioling-
visztika) fn • native speaker

anyanyelvi hangsúlyminták
(hangtan) fn • mother tongue stress
patterns, first language stress patterns

anyanyelvi jelelő (általános nyel-
vészet) fn • native sign language user

anyanyelvi lektor (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • native-speaking
proofreader

anyanyelvi nevelés (nyelvpeda-
gógia) fn • native language education

anyanyelvi oktatás (nyelvpedagó-
gia) fn • native language education

anyanyelvi (szociolingvisztika) fn
• native

anyanyelv-pedagógia (nyelvpe-
dagógia) fn • mother tongue peda-
gogy, pedagogy of the mother tongue

anyanyelvváltozat (szocioling-
visztika) fn • mother tongue variety,
first language variety

anyósnyelv (pragmatika) fn • avo-
idance speech, mother-in-law langu-
age

aorisztosz VAGY aoristos (mon-
dattan) fn • aorist

APA hivatkozási rendszer
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
APA reference system

apai név (névtan) fn • paternal
name

apai származásnév (névtan) fn •
paternal name of origin

aperiodikus rezgés (hangtan) fn •
aperiodic vibration

aperiodikus (hangtan) mn • aperi-
odic

apex (hangtan) fn • apex
APhI átírási rendszer (hangtan)

fn • APhI (Alphabet Phonétique In-
ternational) transcription system

apikális hang (hangtan) fn • api-
cal sound

apokopé (hangtan) fn • apocope
apokrif iratok (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Biblical apocrypha
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aposiopesis artefaktum

aposiopesis (stilisztika) fn • aposi-
opesis

apostrophé (stilisztika) fn • apost-
rophe

aposztróf (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • apostrophe

aposztrophé (stilisztika) fn •
apostrophe

apotropaikus név (történeti-
összehas. nyelv.) fn • apotropaic lan-
guage

apparátus (általános nyelvészet)
fn • apparatus

appendix (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • appendix

appercepció (pszicholingvisztika)
fn • apperception

appositio VAGY appozíció (alak-
tan) fn • apposition

approximáns (hangtan) fn • app-
roximant, glide, frictionless continu-
ant, semivowel

approximativ rendszer (nyelvpe-
dagógia) fn • approximative system

apraxia (neurolingvisztika) fn •
apraxia

aprozódia (hangtan) fn • aprosody
aptronim (jelentéstan) fn • aptro-

nym
arab átírás (általános nyelvészet)

fn • Arabic transcription
arab írás (általános nyelvészet) fn

• Arabic writing
arab szám (általános nyelvészet)

fn • Arabic numeral
arab számok használata

(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
• usage of Arabic numerals, Arabic
numeral usage

arab (általános nyelvészet) mn •
Arabic

arakunian (nép) (általános nyelvé-
szet) fn • Araucanian

arány (általános nyelvészet) fn •
ratio

arányos eloszlású mintavétel (ku-
tatásmódszertan) fn • equal distributi-
on sampling

arányosság (stilisztika) (stiliszti-
ka) fn • proportionality

arányskála (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • ratio scale

arapes (nép) (általános nyelvészet)
fn • Arapesh

arbitrárius (általános nyelvészet)
mn • arbitrary

archaikus (történeti-összehas.
nyelv.) mn • archaic

archaizmus (történeti-összehas.
nyelv.) fn • archaism

archifonéma (hangtan) fn • archip-
honeme

architextualitás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • architextuality

archiválás (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • archiving

arcideg (neurolingvisztika) fn • fa-
cial nerve

arckifejezés (kommunikáció) fn •
facial expression

arculat (Goffman) (pragmatika)
fn • face

areális diffúzió (szociolingviszti-
ka) fn • areal diffusion

areális jelenség (szociolingviszti-
ka) fn • areal feature

areális nyelvészet (szociolingvisz-
tika) fn • areal linguistics

areális (általános nyelvészet) mn •
areal

argó (szociolingvisztika) fn • argot
argotizmus (szociolingvisztika) fn

• argotism
argumentum (mondattan) fn • ar-

gument
argumentumszerkezet (mondat-

tan) fn • argument structure
argumentumszerkezeti hiba

(nyelvelsajátítás) fn • argument struc-
ture error

aritama kultúra (általános nyelvé-
szet) fn • Aritama culture

aritama (általános nyelvészet) fn •
Aritama

Árkádia-per (általános nyelvé-
szet) fn • "Árkádia" debate

árnyaló partikula (mondattan) fn
• modal particle

ars maior (általános nyelvészet) fn
• ars maior

ars minor (általános nyelvészet) fn
• ars minor

artefaktum (kognitív nyelvészet)
fn • artefact

19



artikuláció sebessége asszociatív stádium

artikuláció sebessége (hangtan)
fn • rate of articulation

artikuláció (hangtan) fn • articula-
tion, enunciation

artikulációs bázis (hangtan) fn •
articulatory basis

artikulációs feszesség (hangtan)
fn • articulatory tenseness

artikulációs fonetika (hangtan) fn
• articulatory phonetics

artikulációs frissítő komponens
(pszicholingvisztika) fn • articulatory
rehearsal

artikulációs készség (pszicholing-
visztika) fn • articulatory ability

artikulációs szakasz (hangtan) fn
• articulatory stage

artikulációs tempó (pszicholing-
visztika) fn • articulatory rate

artikulációs (hangtan) fn • articu-
latory

artikulátor (hangtan) fn • articula-
tor, articulatory organ

árvasor (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • orphan

askenázi héber nyelv (általános
nyelvészet) fn • Ashkenazi Hebrew

aspektológia (mondattan) fn • as-
pectology

aspektológus (mondattan) fn • as-
pectologist

aspektualitás (mondattan) fn • as-
pectuality

aspektus (mondattan) fn • aspect
Asperger-szindróma (pszichol-

ingvisztika) fn • Asperger’s syndro-
me, Asperger syndrome

aspiráta (hangtan) fn • aspirate, as-
pirated sound

ásványnév (névtan) fn • mineral
name

aszcendens (történeti-összehas.
nyelv.) fn • ascendent

aszegmentális eszköz (általános
nyelvészet) fn • non-segmentable lin-
guistic element

aszemantikus határozó (mondat-
tan) fn • permanent adverbial

aszexuális (gendernyelvészet) fn,
mn • asexual

aszimmetrikus bilingvizmus
(szociolingvisztika) fn • asymmetric

bilingualism, unreciprocal bilingu-
alism, receptive bilingualism, non-
accommodating bilingualism

aszindeton VAGY aszündeton
(stilisztika) fn • asyndeton, omission
of conjunction

aszindézis (mondattan) fn • asyn-
detism

aszinkron jellegű, számítógép-
pel segített kommunikáció (számító-
gépes/netnyelv.) fn • asynchronous
computer-mediated communication
(CMC)

aszinkron (számítógépes/netnyelv.)
mn • asynchronous

asszertív kommunikáció (kom-
munikáció) fn • assertive communi-
cation

asszertivitás (kommunikáció) fn •
assertivity

asszilabikus hang (hangtan) fn •
asyllabic sound

asszimiláció (hangtan) fn • assimi-
lation

asszimilációs nyelvpolitika (szo-
ciolingvisztika) fn • assimilationist
language policy

asszírok (általános nyelvészet) fn
• Assyrians

asszociáció (pszicholingvisztika)
fn • association

asszociációs eljárások (pszichol-
ingvisztika) fn • associational met-
hods

asszociációs gráf (pszicholing-
visztika) fn • association graph

asszociációs pszichológia (pszi-
cholingvisztika) fn • associative psy-
chology

asszociatív emlékezet (pszichol-
ingvisztika) fn • associative memory

asszociatív jelentés (jelentéstan)
fn • associative meaning

asszociatív láncteremtés (pszi-
cholingvisztika) fn • associative chain-
ing

asszociatív modellek (pszichol-
ingvisztika) fn • associative models

asszociatív összekapcsolás (pszi-
cholingvisztika) fn • associative lin-
kage

asszociatív stádium (pszicholing-
visztika) fn • associative stage
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asszociatív típusú szerveződés átlaghangerő

asszociatív típusú szerveződés
(pszicholingvisztika) fn • associative
organization

asszociatív viszony (pszicholing-
visztika) fn • associative relationship

asszociatív (pszicholingvisztika)
mn • associative

asszonánc (hangtan) fn • asso-
nance

asszonynév (névtan) fn • married
name

asszonynévképző (névtan) fn •
married name formant

asztali kiadványszerkesztés
(DTP) (szerkesztői-kiadói ismeretek)
fn • Desktop Publishing

aszteriszk (helyesírás) fn • aster-
isk

asztronímia (névtan) fn • astro-
nym

át nem ható ige (mondattan) fn •
intransitive verb

átadó írás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • donor script

átalakító (nyelvtan) (mondattan)
fn • transformational

átbetűzés (általános nyelvészet) fn
• transliteration

atelikus ige (mondattan) fn • ate-
lic verb

atelikus kifejezés (mondattan) fn
• atelic expression

atelikus (mondattan) fn • atelic
átélő (mondattan) fn • experiencer
átélt beszéd (mondattan) fn • free

indirect speech
atematikus igék (történeti-

összehas. nyelv.) fn • athematic verbs
átértelmez(őd)és (történeti-

összehas. nyelv.) fn • reinterpretation
átfedési mátrix (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • overlap matrix
átfogó kép (általános nyelvészet)

fn • overall structure
átfordít (fordítástudomány) ige •

to convert
átfutás (olvasási mód) (általános

nyelvészet) fn • skim reading
áthajlás (verstan) fn • enjamb-

ment, enjambement, run-on line
átható ige (mondattan) fn • tran-

sitive verb
átható (mondattan) mn • transitive

áthelyezés (általános nyelvészet)
fn • displacement

áthelyezhetőség (általános nyel-
vészet) fn • displaceability

áthidalás (Clark) (pragmatika) fn
• bridging

áthidaló inferencia (pragmatika)
fn • bridging inference

átigazítás (fordítástudomány) fn •
readjustment

atikus rítus (általános nyelvészet)
fn • atic ritual

atipikus fejlődés (pszicholing-
visztika) fn • atypical development

átírás (hangtan) fn • transcription
átírási (transzkripciós) jel (hang-

tan) fn • transcription symbol
átírási (transzkripciós) rendszer

(hangtan) fn • transcription system
átírási ábécé (hangtan) fn • con-

version alphabet
átírási szabály (hangtan) fn •

transcription rule
átírási (általános nyelvészet) mn •

transcription
átírások összevetése (hangtan) fn

• comparison of transcriptions
átíró hangrajz (hangtan) fn • <vi-

sual phonetic transcription system
proposed by Ferenc Dunay in 1901>

átíró kételyei és megjegyzései
(hangtan) fn • transcriber’s doubts
and comments

átíró találgatása (hangtan) fn •
transcriber’s best guess

átíró (általános nyelvészet) fn •
transcriber

átívelő koartikuláció (hangtan) fn
• transboundary coarticulation, coarti-
culation between transboundary seg-
ments

átkódolás (általános nyelvészet)
fn • recoding

átkulcsolás (pszicholingvisztika)
fn • modulation, rekeying

átlag autokorreláció (nyelvészeti
statisztika) fn • avearage autocorrela-
tion

átlag (nyelvészeti statisztika) fn •
average, mean

átlaghangerő (hangtan) fn • aver-
age volume
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átlagolt kiváltott potenciál auditorikus fonetika

átlagolt kiváltott potenciál (neu-
rolingvisztika) fn • average evoked
potential

átlagos mondathossz (mondat-
tan) fn • average sentence length

átlagos szünethosszúság (pszi-
cholingvisztika) fn • mean length of
pauses

átlagos (nyelvészeti statisztika)
mn • average, mean

átlátszatlan (jelentéstan) mn • opa-
que

átlátszó (jelentéstan) mn • transpa-
rent

átlátszóság (jelentéstan) fn • tran-
sparency, semantic transparency

átmenet (akusztikai) (hangtan) fn
• transition

átmeneti hálózat (szövegtan) fn •
transition network

átmeneti jelenség (pszicholing-
visztika) fn • transitional phenome-
non

átmeneti szófaj (mondattan) fn •
transitional word class

átmeneti szófajú szó (mondattan)
fn • word belonging to a transitional
word class

átmeneti terület (szociolingviszti-
ka) fn • transitional area

átmeneti (mn) transitional, tran-
sient •

átmenetvalószínűség (nyelvésze-
ti statisztika) fn • transition probabi-
lity

átoktábla (történeti-összehas.
nyelv.) fn • curse tablet

átrendezés (íráskor) (általános
nyelvészet) fn • redistribution

átszerkeszt(őd)és (általános nyel-
vészet) fn • restructuring

áttételes egyenes beszéd (mon-
dattan) fn • semi-direct speech

áttetszőség (jelentéstan) fn • tran-
sparency, semantic transparency

attitűd (nyelvpedagógia) fn • atti-
tude

attitűdskála (kutatásmódszertan)
fn • attitude scale

attitűdvizsgálat (kutatásmódszer-
tan) fn • attitude measurement

attribúció (kognitív nyelvészet) fn
• attribution

attributiv kategorizáció (kognitív
nyelvészet) fn • attributive categoriza-
tion (-s-)

attributív szószerkezet (mondat-
tan) fn • attributive phrase, attributive
adjective phrase

attributív (kognitív nyelvészet)
mn • attributive

attribútum (általános nyelvészet)
fn • attribute

átvált (fordítástudomány) ige • to
convert

átváltási művelet (fordítástudo-
mány) fn • transfer operation

átvétel (történeti-összehasonlító
nyelvészet, lexikológia) fn • borro-
wing

átvett név (névtan) fn • adapted
name

átvevő írás (általános nyelvészet)
fn • receiver script

átvitel (általános nyelvészet) fn •
transfer

átvitt jelentés (jelentéstan) fn •
transferred meaning

audio- (hangtan) fn • audio-
audioblog (számítógépes/netnyelv.)

fn • audioblog
audiogram (hangtan) fn • audiog-

ram
audiolingvális módszer (nyelvpe-

dagógia) fn • audio-lingual method
audiológia (hangtan) fn • audio-

logy
audiomediális szöveg (fordítástu-

domány) fn • audiomedial text, audio-
medial text

audiometria (hangtan) fn • audio-
metry

audiovizuális segédeszköz
(nyelvpedagógia) fn • audiovisual
aid, audio-visual aid

auditív elemzés (pszicholingvisz-
tika) fn • auditive analysis

auditív észlelési elmélet (pszi-
cholingvisztika) fn • theory of audi-
tory perception

auditív fonetika (hangtan) fn • au-
ditive phonetics

auditív (hangtan) mn • auditive
auditorikus fonetika (hangtan) fn

• auditory phonetics
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auditoros agnózia azonosító mutató névmás

auditoros agnózia (neurolingvisz-
tika) fn • auditory agnosia

auditoros megkülönböztetés
(pszicholingvisztika) fn • auditory
discrimination

auditoros (történeti-összehas.
nyelv.) fn • auditory

augmentatív képző (alaktan) fn •
augmentative affix

Australopithecus (antropológiai
nyelvészet) fn • Australopithecus

ausztriai magyarság (szocioling-
visztika) fn • Hungarian diaspora in
Austria

autentikus nyelvi anyagok
(nyelvpedagógia) fn • authentic lan-
guage materials

autizmus korai tünetei (pszichol-
ingvisztika) fn • early signs of autism

autizmus sajátos nyelvi zavara
(pszicholingvisztika) fn • specific lan-
guage impairment in autism

autizmus spektrum zavar (pszi-
cholingvisztika) fn • autism spectrum
disorder (ASD)

autizmus (pszicholingvisztika) fn
• autism

autó- és motormárkák betűjelei
(névtan) fn • letter symbols of car and
motorcycle brands

autokinetikus hatás (pszicholing-
visztika) fn • autokinetic effect

automatikus elemzés (korpusz-
nyelvészet) fn • automatic analysis

automatikus előfeszítés (pszi-
cholingvisztika) fn • automatic pri-
ming

automatikus fordítás (fordítástu-
domány) fn • automatic translation

automatikus képző (alaktan) fn •
generalizable affix (-s-)

Automatikus Nyelvfeldolgozó
Rendszer (pszicholingvisztika) fn •
• Automated Language Processing
System

automatikus szintaktikai elem-
zés (számítógépes/netnyelv.) fn •
parsing

automatikus szintaktikai elemző
program (számítógépes/netnyelv.) fn
• parser

automatikus szóannotáció (kor-
pusznyelvészet) fn • automatic word

tagging
automatikus (általános nyelvé-

szet) mn • automatic, automated
automatizációs folyamat (általá-

nos nyelvészet) fn • automation pro-
cess

automatizált érzelemfelismerés
(pszicholingvisztika) fn • automated
emotion recognition, automatic emo-
tion recognition

autónév (névtan) fn • car name
autonóm stádium (pszicholing-

visztika) fn • autonomous stage
autonóm szintaxis (mondattan) fn

• autonomous syntax
autonóm (általános nyelvészet)

mn • autonomous
autopolifónia (pszicholingviszti-

ka) fn • autopolyphony
autoszegmentális fonológia

(hangtan) fn • autosegmental pho-
nology

autoszegmentális (hangtan) mn •
autosegmental

autoszegmentum (hangtan) fn •
autosegment

auxesis (stilisztika) fn • auxesis,
overstatement, hyperbole

azili kultúra (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Azilian culture

azonhelyi (hangtan) mn • homor-
ganic

azonnali üzenetküldő alkalma-
zás (számítógépes/netnyelv.) fn • ins-
tant message software

azonos alakú szó (jelentéstan) fn •
homonym

azonos alakúság (jelentéstan) fn •
homonymy

azonos mondatrész (mondattan)
fn • identical contituent

azonos utalás (koreferencia) (je-
lentéstan) fn • coreference

azonos (általános nyelvészet) mn
• identical

azonosítás (jelentéstan) fn • iden-
tification

azonosító értelmező (mondattan)
fn • restrictive appositive

azonosító fókusz (mondattan) fn
• identificational focus

azonosító mutató névmás (alak-
tan) fn • identificational demonstra-
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azonosító tagmondat azonszótagú "L"

tive pronoun
azonosító tagmondat (mondat-

tan) fn • equative clause
azonosító (általános nyelvészet)

mn • identificational
azonosság-hipotézis (nyelvpeda-

gógia) fn • identity hypothesis

azonossági állítás (nyelvfilozófia)
fn • identity statement

azonszótagú "L" (hangtan) fn •
non-syllabic l
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Bábel tornya befejezés (retorikai szerkezeti tag)

B

Bábel tornya (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Tower of Babel

bábeli zűrzavar (történeti-
összehas. nyelv.) fn • confusion of
tongues

babilóniaiak (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Babylonians

bahasa indonéz nyelv (általános
nyelvészet) fn • Indonesian, Bahasa
Indonesia

baiszo nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Baiso language

bajor-osztrák nyelvváltozat (szo-
ciolingvisztika) fn • Bavarian, Bavari-
an Austrian, Austro-Bavarian

bajusz (grafikai jel) (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • tilde

bakelitlemez (hangtan) fn • vinyl
record, vinyl disk

bal agyfélteke (neurolingvisztika)
fn • left hemisphere (of the brain)

balansz kétnyelvű (szocioling-
visztika) fn • balanced bilingual

balti nyelvszövetség (szocioling-
visztika) fn • Baltic sprachbund, Baltic
linguistic area

balti-finn alapnyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Proto-Balto-
Finnic, Balto-Finnic protolanguage

bámészkodó (kísérleti szerep)
(kutatásmódszertan) fn • bystander

bankkártya-elnevezések (névtan)
fn • credit card names

barbarizmus (szóalakra) (alaktan)
fn • barbarism

barbarizmus (stilisztika) fn • bar-
barism

bariton hang (hangtan) fn • bari-
tone voice

barlangrajz (történeti-összehas.
nyelv.) fn • cave painting

Bartlett-teszt (nyelvészeti statisz-
tika) fn • Bartlett’s test

baseball nyelve (szociolingviszti-
ka) fn • language of baseball

basilectus (szociolingvisztika) fn •
basilect

basszus hang (hangtan) fn • bass
voice

bazilektus (szociolingvisztika) fn
• basilect

báziskomponens (mondattan) fn
• base

bázisnyelv (szociolingvisztika) fn
• matrix language

BBC angol (szociolingvisztika) fn
• BBC english

be (invariáns) (szociolingvisztika)
fn • invariant be

beágyazás (mondattan) fn • em-
bedding

beágyazásos transzformáció
(mondattan) fn • embedding trans-
formation

beágyazott mondat (mondattan)
fn • embedded clause

beágyazott nyelv (szociolingvisz-
tika) fn • embedded language

beágyazott (általános nyelvészet)
mn • embedded

beágyazottsági viszony (mondat-
tan) fn • embeddedness relationship

beálló melléknévi igenév (mon-
dattan) fn • future participle

beás nyelv (általános nyelvészet)
fn • Boyash langauge

beavatkozás-mentes vizsgálat
(kutatásmódszertan) fn • non-
interfering observation

becenév (névtan) fn • nickname
becenevek önállósulása (névtan)

fn • independent use of nicknames (as
given names)

becéző képző (alaktan) fn • hypoc-
oristic affix

becéző kifejezés (mondattan) fn •
hypocoristic expression

becéző (névtan) mn • hypocoristic
becézőnév (névtan) fn • hypoc-

oristic name, hypocorism
becézőnévképző (névtan) fn • hy-

pocoristic name forming affix
Bécsi Kör (általános nyelvészet) fn

• Vienna Circle
befagyaszt egy szabályt (általá-

nos nyelvészet) ige • to block a rule
befejezés (retorikai szerkezeti

tag) (retorika) fn • conclusion, ending
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befejezett aspektus belső izmok

befejezett aspektus (mondattan)
fn • perfective aspect

befejezett ige (mondattan) fn •
perfective verb

befejezett igeaspektus (mondat-
tan) fn • perfective aspect

befejezett melléknévi igenév
(mondattan) fn • past participle

befejezett múlt (mondattan) fn •
past perfect

befejezett szemlélet (mondattan)
fn • perfective aspect

befejezett (általános nyelvészet)
mn • perfective

befejezettség (mondattan) mn •
perfectivity

befogadó nyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • recipient lan-
guage

befogadó (általános nyelvészet) fn
• recipient

befogadóra szabott (kommuniká-
ció) fn • recipient designed

befogadott nyelv (szociolingvisz-
tika) fn • embedded language

befolyásolás (kommunikáció) fn •
persuasion

befűzés (helyesírás) fn • embed-
ding

behatárolás (szövegnyelvészet) fn
• framing

behaviorizmus (általános nyelvé-
szet) fn • behaviorism

behelyettesítés (lexikológia) fn •
substitution

behelyettesítési keret (lexikoló-
gia) fn • substitution frame

behelyettesíthetőség elve (lexiko-
lógia) fn • principle of substitutability

behozás (általános nyelvészet) fn
• induction

behúzás (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • indentation

beilleszkedés (szociolingvisztika)
fn • integration

bekebelező nyelv (alaktan) fn • in-
corporating langauge

bekebelező nyelvtípus (alaktan)
fn • incorporating langauge

bekebelező (alaktan) mn • incor-
porating

bekezdés cím (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • paragraph title

bekezdés tételmondata (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • paragraph’s
topic sentence

bekezdés (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • paragraph

belebonyolódás (kommunikáció)
fn • opening

belebonyolódási stratégiák (kom-
munikáció) fn • opening strategies

beleértő (általános nyelvészet) mn
• inclusive

belégzés (hangtan) fn • in-breath
belégzéssel képzett hang (hang-

tan) fn • ingressive sound
belehallás (jelentéstan) fn • <folk

etymological reanalysis of sound se-
quences>

belemerülés (nyelvpedagógia) fn
• immersion

belemerülési program (nyelvpe-
dagógia) fn • immersion program

belorusz átírás (általános nyelvé-
szet) fn • Belorussian transcription

belső (intern) kommunikáció
(kommunikáció) fn • internal com-
munication

belső (intrinzikus) nézőpont
(kommunikáció) fn • intrinsic pers-
pective

belső állapothatározó (mondat-
tan) fn • internal state adverbial, ad-
verbial of internal state

belső beszéd (kommunikáció) fn
• inner speech, internal monologue,
self-talk

belső címlap (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • cover page

belső címoldal (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • cover page

belső érvényesség-ellenőrzés
(kutatásmódszertan) fn • internal val-
idity testing

belső érvénytelenség (kutatás-
módszertan) fn • internal invalidity

belső flexió (alaktan) fn • inflecti-
on by root vowel alternation

belső fül (hangtan) fn • inner ear
belső idézőjel (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • second level quotation
mark

belső izmok (általános nyelvészet)
fn • intrinsic muscles
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belső keletkezésű szó beszédfelismerés

belső keletkezésű szó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • native word

belső keletkezésű szókészlet
(történeti-összehas. nyelv.) fn • native
vocabulary

belső mozgatórugó (nyelvpeda-
gógia) fn • internal motivation

belső rím (verstan) fn • internal
rhyme, middle rhyme

belső szóteremtés (alaktan) fn •
internal lexical expansion

belső szőrsejt (hangtan) fn • inner
hair cell

belső variáció (szociolingvisztika)
fn • language-internal variation

belső visszajelzés (visszacsato-
lás) (pszicholingvisztika) fn • internal
feedback

belső (általános nyelvészet) mn •
inner, internal, inside

belszótagi tőmagánhangzó-
rövidülés (hangtan) fn • word-
internal root vowel shortening

bemenet (pszicholingvisztika) fn •
input

bemeneti jegyek (pszicholing-
visztika) fn • input features

bemeneti réteg (pszicholingviszti-
ka) fn • input layer

bemeneti tér (pszicholingvisztika)
fn • input space, input

bemeneti (pszicholingvisztika)
mn • input

bemutatkozás (nyelvi cselekvés)
(pragmatika) fn • introduction

bemutató performatívum (Aus-
tin) (pragmatika) fn • explicit perfor-
mative, explicit performative utter-
ance

benefaktívusz (mondattan) fn •
benefactive (case)

bennfoglalás elve (Clark-
Carlson) (pragmatika) fn • inclusion
principle

bennfoglalás (pszicholingviszti-
ka) fn • inclusion

bennfoglalási modell (pszichol-
ingvisztika) fn • class-inclusion model

benszülött (szociolingvisztika) fn
• native

benyomáskeltő stratégia (prag-
matika) fn • pression strategy

berekesztő idézőjel (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • closing quotati-
on mark

besorolás (általános nyelvészet) fn
• status

beszéd (Saussure) (általános nyel-
vészet) fn • parole

beszéd elsődlegessége (általános
nyelvészet) fn • primacy of speech

beszéd etnográfiája (szocioling-
visztika) fn • ethnography of speak-
ing, ethnography of communication

beszéd fiziológiája (általános
nyelvészet) fn • physiology of spe-
ech

beszéd (általános nyelvészet) fn •
speech (tervezett), talk (spontán)

beszédaktus feltételei (pragmati-
ka) fn • speech act conditions

beszédaktus (pragmatika) fn •
speech act

beszédaktus-elmélet (pragmati-
ka) fn • speech act theory

beszédálruha (szociolingvisztika)
fn • speech guise

beszédcsatorna (kommunikáció)
fn • channel of transmission

beszéddallam (hangtan) fn • spe-
ech melody

beszédelakadás (pszicholingvisz-
tika) fn • speech error, misspeaking

beszéd-előállítás (pszicholing-
visztika) fn • speech production

beszédelőállítás (pszicholingvisz-
tika) fn • speech production

beszédértés (pszicholingvisztika)
fn • speech comprehension

beszédesemény (pragmatika) fn •
speech event

beszédészlelés folyamata (pszi-
cholingvisztika) fn • process of speech
perception

beszédészlelés zavarai (pszichol-
ingvisztika) fn • speech perception dis-
orders

beszédészlelés (pszicholingviszti-
ka) fn • speech perception

beszédet irányító beszédaktus
(pragmatika) fn • directive speech act

beszédetikett (pragmatika) fn •
speech etiquette

beszédfelismerés (pszicholing-
visztika) fn • voice recognition
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beszédfelismerő rendszer beszédtervezés

beszédfelismerő rendszer (pszi-
cholingvisztika) fn • voice recognition
system

beszédfolyamat (pszicholingvisz-
tika) fn • spoken chain

beszédhallás (pszicholingviszti-
ka) fn • speech hearing

beszédhang feldolgozás (pszi-
cholingvisztika) fn • speech sound
processing

beszédhang (hangtan) fn • phone,
speech sound

beszédhangészlelés (pszicholing-
visztika) fn • speech sound perception

beszédhangtan (hangtan) fn •
phonology

beszédháttér (pragmatika) fn • si-
tuational background

beszédhelyzet (pragmatikia) fn •
speech situation

beszédhelyzettől függő jelentés
(pragmatikia) fn • situative meaning

beszédhiba (pszicholingvisztika)
fn • speech impediment

beszédidentitás erősítése (szocio-
lingvisztika) fn • speech identity
strengthening

beszédidentitás gyengítése (szo-
ciolingvisztika) fn • speech identity
weakening

beszédidentitás (szociolingviszti-
ka) fn • speech identity

beszédidő (pszicholingvisztika) fn
• speech time

beszédindítást megelőző (techni-
ka) (kommunikáció) fn • prestart

beszédjelző (mondattan) fn • dis-
course marker

beszédjog elosztása (pragmatika)
fn • turn taking

beszédképzés (hangtan) fn • arti-
culation

beszédképző szervek (hangtan)
fn • articulatory organs

beszédközösség (szociolingviszti-
ka) fn • speech community

beszédlánc (kommunikáció) fn •
speech chain

beszédlégzés (hangtan) fn • spe-
ech breathing

beszédlépés (pragmatika) fn •
turn

beszédmegértés (pszicholingvisz-
tika) fn • speech comprehension, spe-
ech perception

beszédmegnyilvánulás (kommu-
nikáció) fn • output

beszédmód (általános nyelvészet)
fn • parlance

beszédmondás (kommunikáció)
fn • public speaking

beszédmű (retorika) fn • speech
beszédösszetevők (kommuniká-

ció) fn • speech components
beszédpartner (pragmatika) fn •

interlocutor
beszédpatológia (pszicholingvisz-

tika) fn • speech pathology
beszédpercepciós zavar (pszichol-

ingvisztika) fn • speech perception dis-
order

beszédprodukció (pszicholing-
visztika) fn • speech production

beszédpszichológia (pszicholing-
visztika) fn • speech psychology

beszédrepertoár (szociolingviszti-
ka) fn • speech repertoire

beszédrész (általános nyelvészet)
fn • part of speech;régies

beszédsebesség (pszicholingvisz-
tika) fn • rate of speech

beszédstílus (szociolingvisztika)
fn • speech style

beszédszakasz (pszicholingviszti-
ka) fn • speech segment

beszédszándék (pragmatika) fn •
intended meaning

beszédszervek (hangtan) fn • spe-
ech organs

beszédszintetizátor (hangtan) fn
• speech synthesizer

beszédszintézis (hangtan) fn •
speech synthesis

beszédszünet (hangtan) fn • pau-
se

beszédtanár (pszicholingvisztika)
fn • speech therapist

beszédtempó (pszicholingviszti-
ka) fn • speech rate

beszédterapeuta (pszicholingvisz-
tika) fn • speech therapist

beszédterápia (pszicholingviszti-
ka) fn • speech therapy

beszédtervezés (pszicholingviszti-
ka) fn • speech planning, prearticula-
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beszédtett betű szerinti átírás

tory speech planning
beszédtett (pragmatika) fn • spe-

ech act
beszédtevékenység (pszicholing-

visztika) fn • speech activity
beszédtöltelék (nyelvi elem) (ál-

talános nyelvészet) fn • filler
beszédtudomány (általános nyel-

vészet) fn • speech science
beszédtudományok (általános

nyelvészet) fn • speech science(s)
beszédütem (hangtan) fn • speech

rhythm
beszédváltozatok észlelése (pszi-

cholingvisztika) fn • perception of spe-
ech varieties

beszédzárást követő (technika)
(pszicholingvisztika) fn • postcomp-
leter

beszédzárást megelőző (pszichol-
ingvisztika) fn • recompleter

beszédzavar (pszicholingvisztika)
fn • speech impediment

beszélés etnográfiája (szocioling-
visztika) fn • ethnography of speak-
ing, ethnography of communication

beszélés néprajza (Hymes)
VAGY beszélésnéprajz (szocioling-
visztika) fn • ethnography of speak-
ing, ethnography of communication

beszélgetés egyéb szabályai
(pragmatika) fn • miscellaneous rules
of conversation

beszélgetés, társalgás (pragmati-
ka) fn • conversation

beszélgetés (pragmatika) fn • con-
versation

beszélgetéselemzés, társalgás-
elemzés (pragmatika) fn • conversati-
on analysis

beszélgetési szabályok (pragma-
tika) fn • rules of conversation

beszélgetési szekvencia (pragma-
tika) fn • conversation sequence

beszélgetéstörténet (pragmatika)
fn • conversation history

beszélgetőváltás (pragmatika) fn
• turn-taking

beszélő azonosítása (kommuniká-
ció) fn • speaker identification

beszélő és hallgató (kommuniká-
ció) fn • speaker and listener

beszélő könyv (általános nyelvé-
szet) fn • audiobook

beszélő név (névtan) fn • speaking
name, tell-tale name

beszélő (általános nyelvészet) fn •
speaker

beszélő-címzett összejátszás
(pragmatika) fn • speaker-addressee
collusion

beszélőgép (hangtan) fn • speech
synthesizer

beszélői attitűd (pragmatika) fn •
speaker’s attitude

beszélői szándék felismerése
(pragmatika) fn • recognition of spea-
ker’s intetnion

beszélők közötti variabilitás
(szociolingvisztika) fn • variability
between speakers, inter-speaker vari-
ation

beszélőközösség (szociolingvisz-
tika) fn • speech community

beszélőn belüli variabilitás (szo-
ciolingvisztika) fn • intra-speaker va-
riation

beszélőváltás dinamikája (prag-
matika) fn • dynamics of turn-taking

beszélőváltás szabályozása
(pragmatika) fn • regulation of turn-
taking

beszélőváltás (pragmatika) fn •
turn-taking

beszélt nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • spoken language

beszélt nyelvi anyag (korpusz-
nyelvészet) fn • corpus of the spoken
language

beszélt nyelvi stílusok (stiliszti-
ka) fn • spoken language styles

beszólás (verbális sértés) (szocio-
lingvisztika) fn • shit-talk, trash-talk

betétszekvencia (pragmatika) fn •
interpolated sequence

betoldás (pragmatika) fn • intrusi-
on

betoldott bang (hangtan) fn • exc-
rescent sound, intrusive sound

betoldott (általános nyelvészet)
mn • intrusive

betű jegy (általános nyelvészet) fn
• letter, letter symbol

betű szerinti átírás (általános
nyelvészet) fn • transliteration
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betű bibliográfiai adat

betű (általános nyelvészet) fn • let-
ter

betűejtés (hangtan) fn • letter pro-
nunciation

betűfajták (helyesírás) fn • letter
types

betűfluencia-feladat (pszicholing-
visztika) fn • letter fluency test

betűfokozat (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • letter size, font size

betűfűzés (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • ligature

betű-hang megfelelés (hangtan)
fn • letter-to-sound rule, letter-to-
sound correspondence

betűhiány jelölése (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • indication of
missing letter

betűírás (általános nyelvészet) fn
• alphabetic script

betűírással rendelkező nyelvek
(általános nyelvészet) fn • alphabetic
languages

betűjel (általános nyelvészet) fn •
letter symbol

betűkapcsolat (általános nyelvé-
szet) fn • letter cluster

betűkettőzés (helyesírás) fn • let-
ter doubling, letter gemination

betűméret (nyomtatásban)
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
font size

betűnégyzet (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • mutton, em quad, qu-
ad

betűnkénti olvasás (pszicholing-
visztika) fn • letter-by-letter reading
(LBL)

betűösszevonás (helyesírás) fn •
ligature

betűrejtvény (általános nyelvé-
szet) fn • charade

betűrend (általános nyelvészet) fn
• alphabetic order

betűrendbe sorolás alapszabálya
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn • ge-
neral rule of alphabetization (-s-)

betűrendbe sorolás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • alphabetization
(-s-)

betűrendet meghatározó szabá-
lyok (szerkesztői-kiadói ismeretek) fn
• alphabetic sequence rules

betűrím (verstan) fn • alliteration
betűszó (alaktan) fn • acronym,

alphabetism
betűszói összetétel (alaktan) fn •

acronymic compound
betűszók egybeejtése (hangtan)

fn • pronununciation of acronyms as
words

betűszók elválasztása (helyesírás)
fn • hyphenation of acronyms

betűszót tartalmazó összetételek
(alaktan) fn • compounds containing
acronyms

betűtípus olvashatósága
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
font legibility

betűtípus (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • font, typeface

betűzés (helyesírás) fn • spelling
betűző ejtés (hangtan) fn • spell-

ing pronunciation
betűző olvasás (pszicholingviszti-

ka) fn • letter-by-letter reading (LBL)
betűző (általános nyelvészet) mn •

spelling
beültetés (általános nyelvészet) fn

• incorporation
bevált gyakorlat (nyelvpedagó-

gia) fn • best practice
bevándorlók (szociolingvisztika)

fn • immigrants
bevezetés (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • introduction
bevezető kijelentő mondat (pszi-

cholingvisztika) fn • introductory dec-
larative sentence

bevezető mondat (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • introductory
sentence

bevezető (általános nyelvészet)
mn • introductory

Biblia (általános nyelvészet) fn •
Bible

bibliafordítás (fordítástudomány)
fn • Bible translation

bibliai hivatkozás (általános nyel-
vészet) fn • biblical reference

bibliográfia (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • bibliography

bibliográfiai adat (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • biblographic da-
ta
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bibliográfiai betűrend birtokos melléknév ragozása

bibliográfiai betűrend (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • bibliographic
order

bibliográfiai esszé (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • biblographic es-
say

bibliográfiai leírás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • biblographic
description

bidentális (hangtan) fn • bidental
bidialektizmus (szociolingviszti-

ka) fn • bidialectism
big data elemzés (korpusznyelvé-

szet) fn • big data analysis
bigrammodell (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • bigram model
bilabiális mássalhangzó (hang-

tan) fn • bilabial consonant
bilabiális (hangtan) fn • bilabial
bilaterális (kétoldali) hallásvesz-

tés (hangtan) fn • bilateral hearing
loss

bilaterális (kétoldali) (általános
nyelvészet) mn • bilateral

bilaterális hang (hangtan) fn • bi-
lateral sound

bilingvis (szociolingvisztika) fn •
bilingual

bilingvizmus (szociolingvisztika)
fn • bilingualism, bilinguality

biliteralizmus (általános nyelvé-
szet) fn • bilateralism

billentyűzet (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • keyboard

bimbam elmélet (általános nyel-
vészet) fn • ding-dong theory

bimodális bilingvizmus (szocio-
lingvisztika) fn • bimodal bilingual-
ism

bináris elemzés (kutatásmódszer-
tan) fn • binary analysis

bináris felosztás (általános nyel-
vészet) fn • binary division

bináris jegy (hangtan) fn • binary
feature

bináris konstruktum (általános
nyelvészet) fn • binary construct

bináris (általános nyelvészet) mn
• binary

binaurális (hangtan) fn • binaural
binomiális modell (kutatásmód-

szertan) fn • binomial model

biofonetika (hangtan) fn • biopho-
netics

biológia (általános nyelvészet) fn
• biology

biológiai nem (gendernyelvészet)
fn • sex

biológiai nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • biological linguistics

biológiai struktúra (általános
nyelvészet) fn • biological structure

biológiai (általános nyelvészet) fn
• biological

biológiailag programozott alap-
tudás (általános nyelvészet) fn • bio-
logically coded basic knowledge

bioprogram (szociolingvisztika)
fn • language bioprogram theory, lan-
guage bioprogram hypothesis (LBH)

birém mondat (mondattan) fn •
birhemic sentence

birtok (általános nyelvészet) fn •
possession

birtokjel (alaktan) fn • possessive
marker

birtoklás kifejezése (alaktan) fn •
expression of possession

birtoklás (általános nyelvészet) fn
• possession

birtoklást kifejező részeshatáro-
zó (mondattan) fn • dative object of
possession

birtokos determináns (mondat-
tan) fn • possessive determiner

birtokos eset (mondattan) fn •
possessive case

birtokos jelző ragja (alaktan) fn •
• inflectional affix of the possessive
modifier

birtokos jelző (alaktan) fn • pos-
sessive modifier

birtokos jelzős alárendelés (mon-
dattan) fn • subordination by posseis-
sive modification

birtokos jelzős szerkezetű díjne-
vek (névtan) fn • award names with
possessive modification

birtokos jelzős viszony (mondat-
tan) fn • relationship of possessive mo-
dification

birtokos melléknév ragozása
(alaktan) fn • declension of posses-
sive adjective
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birtokos melléknév botlás

birtokos melléknév (mondattan)
fn • possessive adjective, possessive
determiner

birtokos névmás (mondattan) fn •
possessive pronoun

birtokos személyjel (alaktan) fn •
possessive affix

birtokos személyjeles kettős ala-
kok (alaktan) fn • allomorphic forms
with possessive affixation

birtokos személyrag (alaktan) fn
• possessive personal affix

birtokos szerkezet (mondattan) fn
• possessive construction

birtokos (általános nyelvészet) mn
• possessive

birtokszó (alaktan) fn • possessive
word

birtoktöbbesítő jel (alaktan) fn •
possessive pluralizer (-s-)

birtokviszony kifejezése (mon-
dattan) fn • expression of possession

birtokviszony (mondattan) fn •
possession

biszexuális (gendernyelvészet) fn
• bisexual

bizalmas (stílusminősítés) (sti-
lisztika) fn • informal

bizalmas névmás (alaktan) fn • in-
formal pronoun

bizalmas nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • informal language

bizalmas stílustípus (stilisztika)
fn • informal style

bizalmas (általános nyelvészet)
mn • informal

bizánci görög jövevényszó
(történeti-összehas. nyelv.) fn • By-
zantine Greek loanword

bizonytalanság kerülés (Hofste-
de) (pragmatika) fn • uncertainty avo-
idance

bizonytalanság (általános nyelvé-
szet) fn • uncertainty

bizonytalansági együttható (nyel-
vészeti statisztika) fn • uncertainty co-
efficient, entropy coefficient

blaszfémia (jelentéstan) fn • blasp-
hemy

blattolás (fordítástudomány) fn •
sight translation

blog (számítógépes/netnyelv.) fn
• blog

blogazin (blogmagazin) (számító-
gépes/netnyelv.) fn • blogazine

blogbejegyzés (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • blogpost

blogger (számítógépes/netnyelv.)
fn • blogger

bloggerina (számítógépes/netnyelv.)
fn • bloggerina

blogképregény (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • blog comic

blogoszféra (számítógépes/netnyelv.)
fn • blogosphere

blogoszférakutatás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • blogosphere rese-
arch

blogot vezetni (számítógé-
pes/netnyelv.) ige • (to) write a blog,
(to) blog

Bogardus-féle társadalmi
távolság-skála (szociolingvisztika) fn
• Bogardus social distance scale

bók elfogadása (pragmatika) fn •
compliment-acceptance

bók elvetése (pragmatika) fn •
compliment-rejection

bók (pragmatika) fn • compliment
bokrosított mutató (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • grouped index
boldogulási feltételek (pragmati-

ka) fn • felicity conditions
bolgár átírás (általános nyelvé-

szet) fn • Bulgarian transcription
bolgár (általános nyelvészet) fn •

Bulgarian
Bonferroni-módszer (nyelvészeti

statisztika) fn • Bonferroni method,
Holm-Bonferrony method

bordaközi izmok (hangtan) fn •
external intercostal muscles, external
intercostals

bordaközi rekeszizomlégzés
(hangtan) fn • shallow breathing,
chest breathing, intercostal breathing

bordaközi (hangtan) mn • inter-
costal

borító (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • cover

borítócímoldal (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • front cover

borítóhátoldal (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • back cover

botlás (pszicholingvisztika) fn •
slip of the tongue
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boxplot ábra bűnözői kód

boxplot ábra (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • box plot, boxplot

Box’s M mutató (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • Box’s M test

bőbeszédűség (stilisztika) (sti-
lisztika) fn • pleonasm

böngésző (számítógépes/netnyelv.)
fn • browser

bővítés (általános nyelvészet) fn •
expansion

bővített mondat (mondattan) fn •
complex sentence

bővítmény (mondattan) fn •
complement

bővítményi alaptag (mondattan)
fn • complement base

bővítménykeret (mondattan) fn •
complement frame

brachigráfia (általános nyelvészet)
fn • brachygraphy, stenography, short-
hand

bradfordi akcentus (szocioling-
visztika) fn • Bradford accent

brahmin és nem brahmin beszéd
(általános nyelvészet) fn • Brahmin
speech and non-Brahmin speech

Braille-írás (általános nyelvészet)
fn • Braille, Braille writing

Brit Jelnyelv (általános nyelvé-
szet) fn • British Sign Language (BSL)

Brit Nemzeti Szövegtár (korpusz-
nyelvészet) fn • British National Cor-

pus (BNC)
brit nyelvek (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Brythonic languages, P-
Celtic languages

brit (általános nyelvészet) mn •
British

Broca (pszicholingvisztika) fn •
Broca

Broca-afázia (pszicholingvisztika)
fn • Broca’s aphasia, expressive apha-
sia

Broca-terület (neurolingvisztika)
fn • Broca’s area

Brodmann terület (neurolingvisz-
tika) fn • Brodmann area

Brown Egyetemi Korpusz (kor-
pusznyelvészet) fn • Brown Univer-
sity Corpus

Budapesti Szociolingvisztikai
Interjú (BUSZI) (szociolingvisztika)
fn • Budapest Sociolinguistic Inter-
view (BSI)

bukkális hang (hangtan) fn • buc-
cal sound

busman (általános nyelvészet) fn
• San people, Bushmen

bustrophedon VAGY busztro-
phedon <soronként váltakozó irá-
nyú írás> (általános nyelvészet) fn •
boustrophedon

bűnözői kód (szociolingvisztika)
fn • cant
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cacumen cigány jövevényszó

C

cacumen (hangtan) fn • apex
calque (lexikológia, fordítástudo-

mány, történeti-összehasonlító nyelvé-
szet) fn • loan translation, word-for-
word translation

Carlton-hibrid (köznévi hibrid)
(névtan) fn • Carlton-hybrid, appel-
latival hybrid

casuativus (mondattan) fn • causa-
tive

casus (mondattan) fn • case
casusalis/finalis (mondattan) fn •

causal-final (case)
causalis (mondattan) mn • causal
cavum nasi (hangtan) fn • nasal

cavity
cavum oris (hangtan) fn • oral ca-

vity
cavum (hangtan) fn • cavity
CB szleng (szociolingvisztika) fn

• CB slang
CD-ROM (számítógépes/netnyelv.)

fn • CD-ROM
Ceefax <a BBC első teletext

szolgáltatása 1974-2012> (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • Ceefax

cégnév (névtan) fn • company
name

célhatározó szó (mondattan) fn •
purpose adverbial, adverbial of pur-
pose, adverbial modifier of purpose

célhatározó (mondattan) fn • pur-
pose adverbial, adverbial of purpose,
adverbial modifier of purpose

célinger (pszicholingvisztika) fn •
target stimulus

célnyelv CNy (fordítástudomány)
fn • target language (TL)

célnyelvi deskriptor (fordítástu-
domány) fn • target language descrip-
tor

célnyelvi elfogadhatóság (fordí-
tástudomány) fn • target language ac-
ceptability

célnyelvi feladó (fordítástudo-
mány) fn • target language sender

célnyelvi megfelelőség (fordítás-
tudomány) fn • target language app-
ropriacy

célnyelvi megközelítés (fordítás-
tudomány) fn • target language app-
roach

célnyelvi szöveg (fordítástudo-
mány) fn • target text (TT)

célnyelvi vevő (fordítástudo-
mány) fn • target language receiver

célpont elméletek (pszicholing-
visztika) fn • goal theories

célpont (pszicholingvisztika) fn •
goal

célpozíció (pszicholingvisztika) fn
• target position

célszó (pszicholingvisztika) fn •
target word

céltartomány kiterjedése (kogni-
tív nyelvészet) fn • range of target

céltartomány (kognitív nyelvé-
szet) fn • target domain

céltartomány (kognitív nyelvé-
szet) fn • target domain

centilis (nyelvészeti statisztika) fn
• percentile, centile

centrális tendencia (nyelvészeti
statisztika) fn • central tendency

centralizáció (szociolingvisztika)
fn • centralization

centroid (nyelvészeti statisztika)
fn • centroid

cenzus (kutatásmódszertan) fn •
census

cerebrovascularis sérülés (neuro-
lingvisztika) fn • cerebrovascular dise-
ase

chiasmus VAGY chaizmus (reto-
rika) fn • chiasmus

CHILDES gyermeknyelvi adat-
bázis (korpusznyelvészet) fn • Child
Language Data Exchange System
(CHILDES)

chrestomathia (nyelvpedagógia)
fn • chrestomathy

chuchotage [susotázs] (fordítástu-
domány) fn • chuchotage, whispering
interpretation

cigány jövevényszó (lexikológia,
történeti-összehasonlító nyelvészet)
fn • Romany loanword, Romani loan-
word
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cigány Corti-szerv

cigány (általános nyelvészet) fn,
mn • Romany, Romani

ciklus (akusztikai) (hangtan) fn •
acoustic cycle

cím (szerkesztői-kiadói ismeretek)
fn • title, address

címekkel alkotott összetételek
(alaktan) fn • title compounds

címertan nyelve (általános nyelvé-
szet) fn • language of heraldry, heral-
dic language

címke (korpusznyelvészet) fn •
tag

címkézés (korpusznyelvészet) fn
• tagging

címkéző program (korpusznyel-
vészet) fn • tagger

címlap (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • title page

címleírási alapelvek (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • titling princip-
les

címnegyed (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • front matter

címnegyedív (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • front matter

címoldal (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • title page

címrendszer (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • title layout

címszó (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • headword, entry, dictionary
entry

címzés (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • addressing

címzésbeli rövidítések (helyes-
írás) fn • abbreviations in addresses

címzett (kommunikáció) fn • add-
ressee

címzettre irányuló illokúciós ak-
tus (pragmatika) fn • illocutionary act
directed towards the addressee

cinizmus (pragmatika) fn • cynic-
ism

CIP-adatok (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • CIP-data (cataloguing in
publication)

circumfixum VAGY cirkumfixum
(alaktan) fn • circumfix

cirill ábécé (általános nyelvészet)
fn • Cyrillic alphabet

cirill betű (általános nyelvészet) fn
• Cyrillic letter

cirill betűs írás (általános nyelvé-
szet) fn • Cyrillic script

cirill betűs szláv nyelvek átírása
(általános nyelvészet) fn • transliterati-
on of Cyrillic languages, romanization
of Cyrillic

cirill írás (általános nyelvészet) fn
• Cyrillic writing

cirill (általános nyelvészet) fn •
Cyrillic

cirkonstáns (mondattan) fn • ad-
junct (elavult)

ciszneműség (gendernyelvészet)
fn • cisgender

CiV-lazítás (hangtan) fn • CiV lax-
ing

clavicularis légzés (hangtan) fn •
clavicular breathing, clavicle breath-
ing

climax (stilisztika) (stilisztika) fn
• climax

cloze teszt (nyelvpedagógia) fn •
cloze test

cochlea (hangtan) fn • cochlea
cochleáris implantátum (CI)

(hangtan) fn • cochlear implant
comissurotómia (neurolingviszti-

ka) fn • commisurotomy
comitativus (mondattan) fn • com-

itative (case)
comment (mondattan) fn • com-

ment
comparativus (mondattan) fn •

comparative (case)
compositio (szóösszetétel) (alak-

tan) fn • compounding
conditionalis (mondattan) fn •

conditional
confixum (alaktan) fn • confix, cir-

cumfix
coniunctivus (mondattan) fn •

conjuncitve (mood), subjunctive (mo-
od)

contoid (hangtan) fn • contoid
copyright (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • copyright
copyrightoldal (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • copyright page
cornwalli nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Cornish, Cornish language
corona (hangtan) fn • corona
Corti-szerv (hangtan) fn • organ

of Corti
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Cox-Snell R négyzet CV-csontváz

Cox-Snell R négyzet (nyelvészeti
statisztika) fn • Cox-Snell’s r squared

Cramer-V - csoportok közötti
korrelációs mátrix (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • Cramer’s V correlation
matrix

cromagnoni ember (általános

nyelvészet) fn • Cro-Magnon Man
cukkolás (beszédaktus) (pragma-

tika) fn • teasing
CV fonológia (hangtan) fn • CV

phonology
CV-csontváz (hangtan) fn • CV-

skeleton
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csak paritkulás csettintő nyelv

Cs

csak paritkulás (alaktan) mn •
particle-only

csak partikulás összetétel (alak-
tan) fn • particle-only compound

csak partikulás szókapcsolat
(alaktan) fn • particle-only phrase

család (szociolingvisztika) fn • fa-
mily

családfa típusú táblázat
(történeti-összehas. nyelv.) fn • family
tree table

családfa (történeti-összehas.
nyelv.) fn • family tree

családfaelmélet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • family tree the-
ory, Stammbaumtheorie

családfa-modell (történeti-
összehas. nyelv.) fn • family tree mo-
del

családi hasonlóság elve (történeti-
összehas. nyelv.) fn • principle of fa-
mily resemblance

családi helyrag (alaktan) fn • fami-
lial locative affix

családi jelnyelv (általános nyelvé-
szet) fn • familial sign language, home
signs

családi (szociolingvisztika) mn •
familial

családias stílusárnyalat (stiliszti-
ka) fn • familial style

családméret (történeti-összehas.
nyelv.) fn • family size

családnév (névtan) fn • family
name, surname

családnév-változtatás (névtan) fn
• surname change

csángó nyelvjárás (szociolingvisz-
tika) fn • Csango dialect

csángó (általános nyelvészet) fn •
Csangos, Csango people

csasztuska (általános nyelvészet)
fn • chastushka

csatlakozás (a megnyilatkozások
között nincs szünet) (pragmatika) fn
• latching

csatlakoztatás (pragmatika) fn •
latching

csatolmány (számítógépes/netnyelv.)
fn • attachment

csatorna (kommunikáció) fn •
channel

csattanó (pragmatika) fn • punch-
line

csecsemő (nyelvelsajátítás) fn • in-
fant

csecsemőkori tiaminhiány (pszi-
cholingvisztika) fn • infant thiamine
deficiency

csecsemősírás (pszicholingviszti-
ka) fn • infant crying

cseh ábécé (általános nyelvészet)
fn • Czech alphabet

cseh nyelv (általános nyelvészet)
fn • Czech language

cseh (általános nyelvészet) fn • Cz-
ech, Czech language

cselekmény (mondattan) fn • acti-
on

cselekvés (általános nyelvészet) fn
• act

cselekvésérték (pragmatika) fn •
illocution

cselekvést jelentő igeaspektusú
ige (mondattan) fn • action verb

cselekvésszempontú értelmezés
(pragmatika) fn • act-oriented analysis

cselekvő ige (mondattan) fn • ac-
tive verb

cselekvő igenem (mondattan) fn •
active voice

cselekvő szerkezet (mondattan)
fn • active construction

cselekvő (mondattan) mn • active
csend (hangtan) fn • silence
csendes módszer (nyelvoktatás)

(nyelvpedagógia) fn • Silent Way
cseremisz nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Mari, Mari language, Chere-
mis, Cheremis language

cset (számítógépes/netnyelv.) fn •
chat, chatting

csetinterjú (számítógépes/netnyelv.)
fn • chat interview

csetszoba (számítógépes/netnyelv.)
fn • chatroom

csettintő hang (hangtan) fn • click
csettintő nyelv (nyelvtipológia) fn

• clicking language
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csevegés csuvasos török

csevegés (számítógépes/netnyelv.)
fn • chat

csevegőszoba (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • chatroom

csiga (cochlea) (hangtan) fn •
cochlea

csigavezeték (hangtan) fn • coch-
lear duct

csillag (helyesírás) fn • asterisk
csillagászati elnevezés (névtan)

fn • astronomical name
csillagképek elnevezései (név-

tan) fn • names of constellations
csillagos alak (történeti-összehas.

nyelv.) fn • asterisked form
csillapító kifejezés (pragmatika)

fn • mitigating device
csillószőrök (hangtan) fn • cilia
csimpánz (általános nyelvészet) fn

• chimpanzee
csimpánz-nyelvtanítási kísérlet

(általános nyelvészet) fn • chimpan-
zee language experiment

csomójelzés (inka) (általános
nyelvészet) fn • quipu, khipu

csomópont (mondattan) fn • node
csonka tő (történeti-összehas.

nyelv.) fn • reduced root
csonkult előtag (történeti-

összehas. nyelv.) fn • reduced prefix
csont (hangtan) fn • bone
csontváz elemzés (szintaktikai)

(mondattan) fn • skeleton parsing,
shallow parsing

csontvezetéses hallás (hangtan)
fn • bone conduction hearing

csontvezetéses teszt (hangtan) fn
• bone conduction test

csoport fizikai elrendezése (pszi-
cholingvisztika) fn • group’s physical
organization

csoport (általános nyelvészet) fn •
cluster, phrase, group

csoportjelölő (alaktan) fn • group
marker

csoportkohézió (pszicholingvisz-
tika) fn • group cohesion

csoportközi morféma (alaktan) fn
• interphrasal morpheme

csoportméret (kutatásmódszer-
tan) fn • group size

csoportmorféma (morfológia) fn •
phrasal morpheme

csoportnyelv (szociolingvisztika)
fn • group language

csoportos mintavétel (kutatás-
módszertan) fn • group sampling

csoportos névadás (névtan) fn •
group naming

csoportosító táblázat (nyelvészeti
statisztika) fn • grouping table

csoportszerkezet (mondattan) fn •
pharse structure

csoportszerkezeti nyelvtan (mon-
dattan) fn • phrase-structure grammar

csoportszerkezeti szabály (mon-
dattan) fn • pharase structure rule

csoportváltozó (kutatásmódszer-
tan) fn • grouping variable

csúcs (általános nyelvészet) fn •
apex, peak

csúcsérték (nyelvészeti statisztika)
fn • peak value

csúcslektus (szociolingvisztika) fn
• acrolect

csúcsos zárójel (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • angle bracket,
pointed bracket

csúcsosság (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • kurtosis

csúcspont (nyelvészeti statisztika)
fn • zenith

csupa nagybetűvel feltüntetett
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn • (in)
full capitals

csuvas nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Chuvash, Chuvash language

csuvasos török (általános nyelvé-
szet) fn • Chuvash Turkic
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da/-de képző előhangzója deklaratív emlékezeti képesség

D

da/-de képző előhangzója (hang-
tan) fn • linking vowel of the ’-da/-de’
affix

dadogás (pszicholingvisztika) fn •
stuttering, stammering

dagályosság (stilisztika) fn • pom-
posity, magniloquence, ornate langu-
age, florid language

dajkanyelv (nyelvelsajátítás) fn •
motherese, parentese, baby talk, care-
taker speech, caregiver register

daktil (verstan) fn • dactyl
daktilológia (általános nyelvé-

szet) fn • dactylology, fingerspelling
daktilus (verstan) fn • dactyl
dal (verstan) fn • song
dallam (hangtan) fn • melody, to-

ne
dallamcsúcs (hangtan) fn • tonal

peak
dallamelem (hangtan) fn • tonal

element
dallamhordozó (hangtan) fn • to-

ne group, tone unit
dallamos megnyilatkozás (nyelv-

elsajátítás) fn • melodic utterance
dán nyelv (általános nyelvészet)

fn • Danish language
Danelaw <skandináv uralom

alatt álló terület Angliában a IX-XI.
század között> (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Danelaw

darwinizmus (általános nyelvé-
szet) fn • Darwinism

dativus possessivus (mondattan)
fn • dative possessive (case)

dativus VAGY datívusz (mondat-
tan) fn • dative (case)

dátum (általános nyelvészet) fn •
date

dátumok helyesírása (helyesírás)
fn • date orthography, orthography of
dates

de dicto olvasat (nyelvfilozófia) fn
• de dicto reading

de re olvasat (nyelvfilozófia) fn •
de re reading

deák nyelv (latin) (általános nyel-
vészet) fn • Latin language

debilizáló szorongás (pszichol-
ingvisztika) fn • debilitating anxiety

decibel (dB) (hangtan) fn • decibel
(dB)

dedikáció (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • dedication

dedukció (általános nyelvészet) fn
• deduction

deduktív elemzés (kutatásmód-
szertan) fn • deductive analysis

deduktív (kutatásmódszertan) mn
• deductive

defektív ige (alaktan) fn • defec-
tive verb

defektív (általános nyelvészet) mn
• defective

deferenciális fogalom (jelentés-
tan) fn • deferential concept

deficit (általános nyelvészet) fn •
deficit

deficithipotézis (gendernyelvé-
szet) fn • deficit theory

definíció (általános nyelvészet) fn
• definition

defonologizáció (hangtan) fn •
dephonologization

deiktikum (jelentéstan) fn • deic-
tic

deiktikus elem (jelentéstan) fn •
deictic element

deiktikus központ (jelentéstan) fn
• deictic center (-re)

deiktikus névmás (jelentéstan) fn
• deictic pronoun

deiktikus nézőpont (jelentéstan)
fn • deictic perspective

deiktikus utalás (jelentéstan, szö-
vegnyelvészet) fn • deictic reference

deiktikus (jelentéstan) mn • deic-
tic

deixis (jelentéstan) fn • deixis
deklaráció (jelentéstan) fn • decla-

ration
deklaratív emlékezet (pszichol-

ingvisztika) fn • declarative memory,
explicit memory

deklaratív emlékezeti képesség
(pszicholingvisztika) fn • declarative
memory ability
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deklaratív emlékezeti rendszer deskriptív

deklaratív emlékezeti rendszer
(pszicholingvisztika) fn • declarative
memory system

deklaratív megértés (kognitív
nyelvészet) fn • declarative cogniti-
on

deklaratív modell (mondattan) fn
• declarative model

deklaratív tudás (pszicholingvisz-
tika) fn • declarative knowledge

deklaratív (pszicholingvisztika)
mn • declarative

deklináció (mondattan) fn •
declension

dekódol (kommunikáció) ige • de-
code

dekódolás (kommunikáció) fn •
decoding

dekompozíciós lexikon (jelentés-
tan) fn • decompositional lexicon

dekonstrukció (jelentéstan) fn •
deconstruction

dekonstrukciós nemi modell
(gendernyelvészet) fn • deconstruc-
tive model of gender

dekreolizáció VAGY dekreolizá-
lódás (szociolingvisztika) fn • decreo-
lization

delabializáció (fonetika, fonoló-
gia) fn • delabialization

dél-alföldi nyelvjárási régió (szo-
ciolingvisztika) fn • Southern Great
Hungarian Plain dialect area

delativus (mondattan) fn • dela-
tive (case)

dél-dunántúli nyelvjárási régió
(szociolingvisztika) fn • Southern
Transdanubian dialect area

déli nyelvjárás (szociolingviszti-
ka) fn • southern dialect

demencia VAGY dementia (pszi-
cholingvisztika) fn • dementia

demográfia (kutatásmódszertan)
fn • demography

demográfiai tendencia (kutatás-
módszertan) fn • demographic ten-
dency

demonstratív névmás (mondat-
tan) fn • demonstrative pronoun

démotikus írás (általános nyelvé-
szet) fn • Demotic, Demotic script, De-
motic writing

denazális (hangtan) fn • denasal

denazalizáció (hangtan) fn • dena-
salization

dendrogram (történeti-összehas.
nyelv.) fn • dendrogram

denominális (alaktan) fn • deno-
minal, denominative

denotáció (jelentéstan) fn • deno-
tation

denotatív jelentés (jelentéstan) fn
• denotative meaning

denotatív modell (jelentéstan) fn
• denotative model

denotátum (jelentéstan) fn • deno-
tatation

dentális mássalhangzók (hang-
tan) fn • dental

dentalis VAGY dentális (hang-
tan) fn • dental

dentilabiális (hangtan) fn • dento-
labial, labiodental

deontikus modalitás (jelentéstan)
fn • deontic modality

depalatalizáció (hangtan) fn • de-
palatalization

derékszögű forgatási módszer
(nyelvészeti statisztika) fn • rectangu-
lar rotation method

deriváció (alaktan) fn • derivation
derivációs hiba (diszlexia) (pszi-

cholingvisztika) fn • derivational er-
ror

derivációs morfológia (alaktan)
fn • derivational morphology

derivációs (alaktan) mn • derivati-
onal

derivál (alaktan) ige • (to) derive
derivátum (alaktan) fn • deriva-

tive
desiderativus (mondattan) fn •

desidearive (mood)
desifrírozás (általános nyelvészet)

fn • deciphering
deskripció (általános nyelvészet)

fn • description
deskriptív grammatika (általános

nyelvészet) fn • descriptive grammar
deskriptiv nyelvészet (általános

nyelvészet) fn • descriptive linguisics
deskriptív nyelvtan (általános

nyelvészet) fn • descriptive grammar
deskriptív (általános nyelvészet)

mn • descriptive
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deszcendens dichotóm változó

deszcendens (történeti-összehas.
nyelv.) mn • descendant

deszemantizáció (jelentéstan) fn •
desemantization

deszignáció (jelentéstan) fn • de-
signation

deszignátum (jelentéstan) fn • de-
signation

deszkriptív nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • descriptive linguistics

deszkriptív nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • descriptive grammar

deszkriptív (általános nyelvészet)
mn • descriptive

deszkriptivizmus (általános nyel-
vészet) fn • descriptivism

deszuggesztió (nyelvpedagógia)
fn • desuggestion

detekció (általános nyelvészet) fn
• detection

determinációs együttható (nyel-
vészeti statisztika) fn • coefficient of
determination

determináló elem (jelentéstan) fn
• determinig element

determinált igeragozás (mondat-
tan) fn • determined conjugation

determináltság (jelentéstan) fn •
determinacy, determinateness

determináns (mondattan) fn • de-
terminer

determinatívum (történeti-
összehas. nyelv.) fn • determinative

determinizmus (általános nyelvé-
szet) fn • determinism, linguistic de-
terminism

dévanagári írás (általános nyelvé-
szet) fn • Devanagari script, Devana-
gari writing

deverbális főnév (alaktan) fn • de-
verbal noun, verbal noun

deverbális képző (alaktan) fn • de-
verbal affix, deverbalizer, deverbalizer
affix, deverbalizing affix

deverbális (alaktan) fn • deverbal
deviancia (szociolingvisztika) fn •

deviance
deviáns megnyilatkozás (prag-

matika) fn • deviant utterance
dezaffrikálódás (hangtan) fn • de-

affrication
diagnosztikai teszt (nyelvpedagó-

gia) fn • diagnostic test

diagram (nyelvészeti statisztika)
fn • diagram

diáknyelv (szociolingvisztika) fn
• student slang

diakritikus jel (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • diacritic

diakrón nyelvészet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • diachronic lingu-
istics

diakrónia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • diachrony

diakronikus (diakrón) nyelv-
szemlélet (történeti-összehas. nyelv.)
fn • diachronic approach

diakronikus (diakrón) nyelvvizs-
gálat (történeti-összehas. nyelv.) fn •
diachronic study of language

diakronikus korpusz (korpusz-
nyelvészet) fn • diachronic corpus

diakronikus VAGY diakrón
(történeti-összehas. nyelv.) mn • diac-
hronic

dialektika (általános nyelvészet)
fn • dialectics, dialectic

dialektográfia (szociolingvisztika)
fn • dialectography

dialektológia (szociolingvisztika)
fn • dialectology

dialektus (szociolingvisztika) fn •
dialect

dialektusföldrajz (szociolingvisz-
tika) fn • dialect geography

dialektushatár (szociolingviszti-
ka) fn • dialect boundary

dialektuskontinuum (szocioling-
visztika) fn • dialect continuum (pl.
continua), dialect chain, dialect area

dialektuslánc (szociolingvisztika)
fn • dialect chain, dialect continuum
(pl. continua), dialect area

dialogikus (általános nyelvészet)
mn • dialogic

dialógus (általános nyelvészet) fn
• dialogue

dialóguselemzés (általános nyel-
vészet) fn • dialogue analysis

diatézis (általános nyelvészet) fn •
diathesis, grammatical voice

dichotikus hallásvizsgálat (pszi-
cholingvisztika) fn • dichotic listening
test

dichotóm változó (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • dichotomous variable
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dichotómia dimenzió

dichotómia (általános nyelvészet)
fn • dichotomy

dichotómikus elmélet (pszichol-
ingvisztika) fn • dichotomous theory

dichotómikus felosztás (általános
nyelvészet) fn • dichotomous division

dichotómikus (általános nyelvé-
szet) fn • dichotomous

differenciahipotézis (gendernyel-
vészet) fn • difference hypothesis

differenciálódás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • differentiation

diffúziós modell (nyelvpedagó-
gia) fn • diffusion model

diftongálódás (hangtan) fn •
diphthongization

diftongizáció (hangtan) fn • dipht-
hongization

diftongizáció (hangtan) fn • dipht-
hongization

diftongizálódás (hangtan) fn •
diphthongization

diftongus (hangtan) fn • dipht-
hong

digilektus (Veszelszki) (számító-
gépes/netnyelv.) fn • digilect

digitális absztinencia (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital abstinence

digitális adatbázis (korpusznyel-
vészet) fn • digital database

digitális adatfeldolgozás (kor-
pusznyelvészet) fn • digital data pro-
cessing

digitális bennszülött (Prensky)
(számítógépes/netnyelv.) fn • digital
native

digitális emlékezés (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digitally augmen-
ted remembrance

digitális helynévi adatbázis (kor-
pusznyelvészet) fn • digital topony-
mic database

digitális helynévi adatbázis (ku-
tatásmódszertan) fn • digital topony-
mic database

digitális írástudás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital literacy

digitális jogkezelés (DRM) (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • digital
rights management (DRM)

digitális kampány (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital campaign

digitális kommunikáció (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • digital com-
munication

digitális kommunikációs szaka-
dék (számítógépes/netnyelv.) fn • di-
gital communication divide

digitális lábnyom (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital footprint

digitális magánélet (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital privacy

digitális nagyszótári korpusz
(korpusznyelvészet) fn • digital dicti-
onary corpus

digitális neologizmus (=netolo-
gizmus) (számítógépes/netnyelv.) fn
• digital neologism

digitális nyelvészet (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital linguistics

digitális portfólió (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital portfolio

digitális szakadék (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital divide

digitális szóbeliség (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital orality

digitális szöveg (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • digital text

digitális (számítógépes/netnyelv.)
mn • digital

diglosszia (szociolingvisztika) fn
• diglossia

digráf (helyesírás) fn • digraph
díj (névtan) fn • award
díjak polgári és katonai tagozata

(névtan) fn • civic and military awards
díjelnevezés (névtan) fn • award

name
díjfokozatot jelölő megnevezés

(névtan) fn • award category name
díjnév (névtan) fn • award name
díjnevek melléknévképzős for-

mái (névtan) fn • adjectival forms of
award names

díjnevekkel alkotott összetétel
(névtan) fn • compounds containing
award names

díjtípus (névtan) fn • award type
dikció (általános nyelvészet) fn •

diction
diktálás (általános nyelvészet) fn

• dictation
dimenzió (általános nyelvészet) fn

• dimension
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dimenzionális térkijelölés diszkrét változó

dimenzionális térkijelölés (jelen-
téstan) fn • spatial orientation

dinamika (hangtan) fn • dynamics
dinamikai tartomány (hangtan)

fn • dynamic range
dinamikus afázia (pszicholing-

visztika) fn • dynamic aphasia
dinamikus ekvivalencia (fordítás-

tudomány) fn • dynamic equivalence
dinamikus jelentéstan (jelentés-

tan) fn • dynamic semantics, update
semantics

dinamikus korpusz (korpusz-
nyelvészet) fn • dynamic corpus

dinamikus médium(-ok kora)
(számítógépes/netnyelv.) fn • age of
dynamic media, dynamic media age

dinamikus mentális tárgyrepre-
zentáció (kognitív nyelvészet) fn • dy-
namic mental object representation

dinamikus viszonyrendszer
(pragmatika) fn • dynamic system
of relations

dinamikus (általános nyelvészet)
mn • dynamic

diplomások (nyelvpedagógia) fn
• higher education graduates, higher
education degree holders

direkt beszédaktus (pragmatika)
fn • direct speech act

direkt marketing (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • direct marketing

direkt módszer (nyelvpedagógia)
fn • direct method

direkt referenciaelmélet (jelentés-
tan) fn • direct reference theory

direkt (általános nyelvészet) mn •
direct

direktív helyjelölés (nyelvelsajá-
títás) fn • directive location marking

direktív szerkezet (mondattan) fn
• directive construction

direktív (általános nyelvészet) mn
• directive

direktívum (pragmatika) fn • di-
rective

diskurzus értelmezési tartomány
(diskurzuselemzés) fn • discourse in-
terpretation domain

diskurzus (általános nyelvészet)
fn • discourse

diskurzuselemzés (diskurzus-
elemzés) fn • discourse analysis

diskurzusjelölő (diskurzuselem-
zés) fn • discourse marker

diskurzuskezdő (diskurzuselem-
zés) mn • discourse initial

diskurzuskontextus (diskurzus-
elemzés) fn • discourse context

diskurzus-szabály (diskurzus-
elemzés) fn • discourse rule

diskurzustopik (diskurzuselem-
zés) fn • discourse topic

diskurzusvilág (diskurzuselem-
zés) fn • discourse world

diskurzusviszony (diskurzus-
elemzés) fn • discourse relation

dispositio VAGY diszpozíció
(pszicholingvisztika) fn • dispositi-
on

distributiv temporalis (mondat-
tan) fn • distributive-temporal (case)

distributivus (mondattan) fn • dis-
tributive (case)

diszciplína (általános nyelvészet)
fn • discipline

diszciplínakörnyezet (általános
nyelvészet) fn • discipline environ-
ment

diszfázia (pszicholingvisztika) fn
• dysphasia

diszfemizmus (pragmatika) fn •
dysphemism

diszfluencia (pszicholingvisztika)
fn • dysfluency, disfluency

diszfónia (pszicholingvisztika) fn
• dysphonia

diszfunkció osztályozása (pszi-
cholingvisztika) fn • classification of
dysfunction

diszgráfia (pszicholingvisztika) fn
• dysgraphia

díszítő jelző (stilisztika) fn • epit-
het, byname, epitheton ornans

diszjunkt fonéma (hangtan) fn •
disjunctive phoneme

diszkrét egység (általános nyelvé-
szet) fn • discrete unit

diszkrét nyelvi elemek (általános
nyelvészet) fn • discrete linguistic ele-
ments

diszkrét reprezentáció (kognitív
nyelvészet) fn • discrete representa-
tion

diszkrét változó (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • discrete variable

43



diszkrét dominanciaelmélet

diszkrét (általános nyelvészet) mn
• discrete

diszkrétség (nyelvé) (pragmatika)
fn • discretion

diszkriminancia (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • discriminance

diszkriminanciaelemzés (nyelvé-
szeti statisztika) fn • discriminant
analysis

diszkriminanciafüggvény (nyel-
vészeti statisztika) fn • discriminant
function

diszlália (pszicholingvisztika) fn •
dyslalia

diszlexia (pszicholingvisztika) fn
• dyslexia

disznó latin (általános nyelvészet)
fn • pig Latin

diszpozíció VAGY dispositio
(pszicholingvisztika) fn • dispositi-
on

diszpraxia (pszicholingvisztika)
fn • dyspraxia

diszprozódia (pszicholingviszti-
ka) fn • dysprosody

disszimiláció (hangtan) fn • dissi-
milation

disszociációs hipotézis (pszichol-
ingvisztika) fn • dissociation hypothe-
sis

disszonancia (hangtan) fn • disso-
nance

disztibutív temporális (mondat-
tan) fn • distributive-temporal (case)

disztichon (verstan) fn • distich
disztingviser (jelentéstan) fn •

distinguisher
disztinktív jegy (hangtan) fn • dis-

tinctive feature
disztribúció (általános nyelvészet)

fn • distribution
disztribúciós elemzés (nyelvésze-

ti statisztika) fn • distributional analy-
sis

disztribúciós tanulás (nyelvpeda-
gógia) fn • distributional learning

disztribúciós (általános nyelvé-
szet) mn • distributional

disztributív kvantor pozíciója
(mondattan) fn • distributive quan-
tifier position, position of distributive
quantifier

disztributivitás (általános nyelvé-
szet) fn • distributivity

ditranzitív ige (mondattan) fn •
ditransitive verb

divatos szó (stilisztika) fn • buzz-
word

divergencia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • divergence

divergens fejlődés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • divergent de-
velopment

divergens (történeti-összehas.
nyelv.) mn • divergent

divíz (helyesírás) fn • hyphen
do-beillesztés (mondattan) fn •

do-insertion
dobhártya (hangtan) fn • eardrum,

tympanic membrane
dobozdiagram (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • box plot, boxplot
dobüreg (hangtan) fn • tympanic

cavity
doktorátus (nyelvpedagógia) fn •

doctorate
doktori cím (nyelvpedagógia) fn •

doctoral title
doktrína (általános nyelvészet) fn

• doctrine
dolog (általános nyelvészet) fn •

thing
domain (szociolingvisztika) fn •

domain
domborzat (névtan) fn • terrain
domborzati név (névtan) fn • oro-

nym
domborzati név (névtan) fn • ter-

rain configuration name
domborzatot jelölő földrajzi köz-

nevek (névtan) fn • geographical
name denoting terrain configuration

Domesday Book <I. (Hódító)
Vilmos (1066-1087) által elrendelt
népesség-összeírás eredménye>
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Do-
mesday Book, Ítéletnapi könyv

dominancia (agyféltekék között)
(pszicholingvisztika) fn • hemispheric
dominanace

dominancia (általános nyelvészet)
fn • dominance

dominanciaelmélet (szocioling-
visztika) fn • dominance theory
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domináns kétnyelvűség dysphonia

domináns kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • dominant bilingual-
ism

domináns nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • dominant language

domináns szórend (mondattan)
fn • dominant word order

domináns/alvó nyelv (szocioling-
visztika) fn • dominant and dormant
languagae

dord <híressé vált, nyomdahiba
által keletkezett szó a Webster Szó-
tárban> (lexikológia) fn • dord

dorzális kör (neurolingvisztika) fn
• dorsal pathway, dorsal stream

dorzális mássalhangzó (hangtan)
fn • dorsal consonant

dorzális (hangtan) mn • dorsal
do-segédlet (mondattan) fn • do-

support
Down-kór VAGY Down-

szindróma (neurolingvisztika) fn •
Down syndrome

dőlt betű (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • italics

dr. rövidítés (helyesírás) fn • abb-
reviation of "dr."

drótposta (számítógépes/netnyelv.)
fn • e-mail, email, electronic
mail ;elavult

D-struktúra (mélyszerkezet)
(mondattan) fn • D-structure, deep
structure

DTP-szolgáltatás (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • DTP (desktop pub-
lishing) service

duális szám (alaktan) fn • dual
(number)

dualizmus (nyelvfilozófia) fn • du-
alism

dubitatio (retorika) fn • dubitatio,
doubting

dublett (történeti-összehas. nyelv.)
fn • doublet, etymological doublet

dunántúli nyelvjárás (szocioling-
visztika) fn • Transdanubian dialect

dupla félnyelvűség (szocioling-
visztika) fn • double semilingualism

duplikátum (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • duplicate

duplum (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • duplicate

duratív időmódosító (mondattan)
fn • durative time modifier

duratív ige (mondattan) fn • dura-
tive verb

duratív (mondattan) fn • durative
durvább fonetikai átírás (hang-

tan) fn • broad transcription
dűlőnév (névtan) fn • ridge name
dysarthria (pszicholingvisztika) fn

• dysarthria
dyslalia (pszicholingvisztika) fn •

dyslalia
dysphasia (pszicholingvisztika) fn

• dysphasia
dysphonia (pszicholingvisztika)

fn • dysphonia
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dz végű ige dzsaina irodalom

Dz, Dzs

dz végű ige (alaktan) fn • verbs
ending in -dz

dzsaina irodalom (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Jain literature
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e- (elektronikus) egybenövés

E, É

e- (elektronikus) (számítógé-
pes/netnyelv.) e- •

E&L-konstruktum (nyelvpedagó-
gia) fn • E&L construct

EAN-kód (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • EAN (European article
numbering) code

éberség (pszicholingvisztika) fn •
alertness

e-book (számítógépes/netnyelv.)
fn • e-book

echolália (pszicholingvisztika) fn
• echolalia

Edda <óskandináv prózai művek
és költemények> (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Edda

e-demokrácia (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • e-democracy

e-féle hang (hangtan) fn • e-like
sound

egalizálás (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • kerning

egészleges előhívás (pszicholing-
visztika) fn • holistic recall, holistic ret-
rieval

egészleges felfogás (pszicholing-
visztika) fn • holistic approach

egészleges hozzáférés (pszichol-
ingvisztika) fn • holistic access

egészleges tárolás (pszicholing-
visztika) fn • holistic storage

egészleges (pszicholingvisztika)
mn • holistic

égitestnév (névtan) fn • celestial
body name

egocentrikus beszéd (kommuni-
káció) fn • egocentric speech

egocentrikus referenciakeret
(kognitív nyelvészet) fn • egocentric
frame of reference

egocentrikus (kognitív nyelvé-
szet) mn • egocentric

egocentrizmus (pszicholingviszti-
ka) fn • egocentrism

égtájak rövidítései (helyesírás) fn
• cardinal point abbreviations

égtájrövidítés (helyesírás) fn •
abbreviations of cardinal points

égtájrövidítést tartalmazó föld-
rajzi név (névtan) fn • geographical

name containing cardinal point abbre-
viation

egzisztenciális kvantor (jelentés-
tan) fn • existential quantifier

egzisztenciális mondat (jelentés-
tan) fn • existential sentence

egzisztenciális (jelentéstan) mn •
existential

egzocentrikus összetétel (alak-
tan) fn • exocentric compound, bahuv-
rihi

egzocentrikus szerkezet (alaktan)
fn • exocentric construction

egzocentrikus szószerkezet (alak-
tan) fn • exocentric phrase

egzocentrikus (alaktan) mn • exo-
centric

egzolingvisztika (általános nyel-
vészet) fn • exolinguistics

egy szempontos varianciaelem-
zés (nyelvészeti statisztika) fn • one-
way analysis of variance (ANOVA)

egy szótagú szavak elválasztá-
si tilalma (helyesírás) fn • non-
hyphenation of monosyllabic words

egy szótagú szó (hangtan) fn • mo-
nosyllabic word

egy szótagú (hangtan) fn • mo-
nosyllabic

egyalakú szóelem (alaktan) fn •
invariant morpheme

egyalakú toldalék (alaktan) fn •
invariant affix

egyalakú tő (alaktan) fn • invari-
ant root

egyalakú (alaktan) mn • invariant
egy-az-egyben megfelelés (általá-

nos nyelvészet) fn • biuniqueness,
one-to-one correspondence

egybecsengés (hangtan) fn • asso-
nance

egybecsengő (hangtan) fn • asson-
ant

egybefonódás (stilisztika) fn •
symploce

egybeírás (helyesírás) fn • writing
as solid

egybenövés (történeti-összehas.
nyelv.) fn • convergence
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egybeolvadás egyetemes emberi nyelvi képesség

egybeolvadás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • fusion, amalgamation,
merging, merger

egybevágóság (alaktan) fn • iso-
morphism

egybevető nyelvészet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • comparative lin-
guistics

egyébként-elv (általános nyelvé-
szet) fn • elsewhere principle

egyedi cím (helyesírás) fn • uni-
que address

egyedi címek írásjelezése (helyes-
írás) fn • punctuation of unique add-
resses

egyedi név (névtan) fn • unique
name

egyedi (általános nyelvészet) mn •
unique

egyediségi pont (pszicholingvisz-
tika) fn • uniqueness point

egyedítés (jelentéstan) fn • identi-
fication, singling out

egyedítő előtag (névtan) fn • iden-
tifying prefix

egyeditő névelem (névtan) fn •
identifying name element

egyedítő (jelentéstan) mn • identi-
fying

egyelemű becenév (névtan) fn •
single-element nickname

egyelemű családnév (névtan) fn •
single-element family name

egyelemű írói álnév (névtan) fn •
single-element pen name

egyelemű művésznév (névtan) fn
• single-element stage name

egyelemű ragadványnév (névtan)
fn • single-element byname

egyelemű toldalék (alaktan) fn •
single-element affix

egyelemű tulajdonnév (névtan)
fn • single-element proper name

egyelemű (alaktan) mn • single-
element

egyén az egyénhez kommuniká-
ció (kommunikáció) fn • one-to-one
communication

egyenértékűség (fordítástudo-
mány) fn • equivalence

egyenértékűségi tükörhipotézis
(pszicholingvisztika) fn • mirror sys-

tem hypothesis, mirror neuron hypot-
hesis

egyenes beszéd (mondattan) fn •
direct speech

egyenes idézet (mondattan) fn •
direct quote

egyenes szórend (mondattan) fn •
declarative word order

egyenes tárgy (mondattan) fn • di-
rect object

egyenes (általános nyelvészet) mn
• direct

egyéni felismerés elve (Clark-
Carlson) (pragmatika) fn • principle
of individual recognition

egyéni kétnyelvűség (szocioling-
visztika) fn • individual bilingualism,
bilinguality

egyéni különbségek a nyelvhasz-
nálatban (szociolingvisztika) fn • in-
dividual differences in language use

egyéni név (névtan) fn • individu-
al name

egyéni nyelvi lelemény (pszichol-
ingvisztika) fn • individual linguistic
invention, individual coinage

egyéni nyelvi rituálé (pszichol-
ingvisztika) fn • individual linguistic
ritual

egyéni (általános nyelvészet) mn •
individual

egyenletes beszédtempó (hang-
tan) fn • constant speech rate

Egyenlő Kiválasztási Valószínű-
ségű Módszerek (kutatásmódszertan,
kutatásmódszertan) fn • Equal Proba-
bility of Selection Method (EPSEM)

egyenlőségjel (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • equal sign

egyenlőtlen kétnyelvű (szocio-
lingvisztika) fn • unbalanced bilingual

egyenrangúság (nyelveké) (szo-
ciolingvisztika) fn • equality

egyensúlymetaforák (kognitív
nyelvészet) fn • balance metaphors

egyeredetűség (történeti-
összehas. nyelv.) fn • monogenesis

egyértelműsítés (jelentéstan) fn •
disambiguation

egyes szám (alaktan) fn • singular
egyetemes emberi nyelvi képes-

ség (általános nyelvészet) fn • univers-
al human linguistic ability
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egyetemes kontaktusváltozó egyöntetűség elve

egyetemes kontaktusváltozó
(szociolingvisztika) fn • universal con-
tact variable

egyetemes nyelvi jegy (általános
nyelvészet) fn • universal design fea-
ture (of language), universal linguistic
feature

egyetemes nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • universal grammar

egyetemes nyelvtani kategória
(általános nyelvészet) fn • universal
grammatical category

egyetemes (általános nyelvészet)
mn • universal

egyetemi végzettség és szakkép-
zettség (nyelvpedagógia) fn • univer-
sity degree and qualification

egyetlen hang elve (szervezeti
kommunikáció) fn • one-voice-policy

egyeztetés- és időelhagyási mo-
dell (pszicholingvisztika) fn • agree-
ment/tense omission model (ATOM)

egyeztetés (mondattan) fn • agree-
ment

egyeztetési deficit (pszicholing-
visztika) fn • agreement deficit

egyeztetési hiba (pszicholingvisz-
tika) fn • agreement error

egyeztetetlen szerkezet (mondat-
tan) fn • structure without agreement

egyeztetett jelző (alaktan) fn • mo-
difier in agreement with the head

egyfőrészes mondat (mondattan)
fn • one-part sentence

egyhangú (hangtan) mn • univo-
calic

egyhangúság (stilisztika) fn • mo-
notony

egyházi szláv nyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Church Slavonic,
Church Slavic, New Church Slavonic,
New Church Slavic

egyidejű beszédfolyam eleje és
vége (diskurzuselemzés) fn • onset
and end of a spate of overlapping talk

egyidejű beszélés kezdőpontja
(diskurzuselemzés) fn • point of over-
lap onset

egyidejű beszélés (pragmatika) fn
• overlapping

egyidejű képzés (nyelvpedagó-
gia) fn • simultaneous education

egyidejű kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • simultaneous bilin-
gualism

egyidejű visszacsatolás (pszichol-
ingvisztika) fn • simultaneous feed-
back

egyidejű (általános nyelvészet)
mn • concurrent, simultaneous, over-
lapping

egyidejűség (jelentéstan) fn • si-
multaneity

egyirányú kondíció (pszicholing-
visztika) fn • one-way condition

egyirányú (általános nyelvészet)
mn • unidirectional, one-way

egyjegyű betű (helyesírás) fn •
single letter

egymás mellé rendezett (szabá-
lyok) (mondattan) fn • adjacently or-
dered (rules)

egymásrahatás (általános nyelvé-
szet) fn • interference

egymást követő azonos magán-
hangzók (helyesírás) fn • consecutive
identical vowels

egymást követő azonos mással-
hangzók (helyesírás) fn • consecutive
identical consonants

egymást követő kétnyelvűség
(szociolingvisztika) fn • sequential
bilingualism

egymást követő (általános nyelvé-
szet) mn • sequential, subsequent, con-
secutive

egymorfémás szó (alaktan) fn •
monomorphemic word

egynemű stílusszerkezet (stilisz-
tika) fn • homogeneous style structure

egynyelvű beszélő (szocioling-
visztika) fn • monolingual speaker

egynyelvű oktatás (nyelvpedagó-
gia) fn • monolingual education

egynyelvű szótár (lexikográfia) fn
• monolingual dictionary

egynyelvű (szociolingvisztika) mn
• monolingual

egynyelvűség (szociolingvisztika)
fn • monolingualism

egynyelvűségi szemlélet (szocio-
lingvisztika) fn • monolingual appro-
ach

egyöntetűség elve (általános nyel-
vészet) fn • uniformitarian principle
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egyperdületű /r/ együttérzés

egyperdületű /r/ (hangtan) fn •
single-contact trill, single-contact /r/

egység és eljárás (alaktan) fn •
item and process

egység és elrendezés (alaktan) fn
• item and arrangement

egység (általános nyelvészet) fn •
item, unit

egységes európai oktatási térség
(nyelvpedagógia) fn • single Europe-
an educational area

egységesítés (szociolingvisztika)
fn • standardization (-s-)

egységesített endonima (névtan)
fn • standardized endonym (-s-)

egységesített helynév (névtan) fn
• standardized toponym (-s-)

egységesített név (névtan) fn •
standard name

egységesített névváltozat (név-
tan) fn • standardized allonym (-s-)

egységesített (szociolingvisztika)
mn • standardized (-s-)

egyszavas korszak (nyelvelsajátí-
tás) fn • one word stage

egyszavas megnyilatkozás
(nyelvelsajátítás) fn • one word ut-
terance

egyszavas (nyelvelsajátítás) mn •
one-word, one word

egyszemléletű ige (mondattan) fn
• uniaspectual verb, monoaspectual
verb

egyszerejtés (történeti-összehas.
nyelv.) fn • haplology

egyszerű alany (mondattan) fn •
simple subject

egyszerű állítmány (mondattan)
fn • simple predicate

egyszerű angol nyelv (Ogden)
(általános nyelvészet) fn • Basic Eng-
lish

egyszerű angol nyelv (általános
nyelvészet) fn • Simple English

egyszerű határozó (mondattan) fn
• simple adverbial

egyszerű jelző (mondattan) fn •
simple modifier

egyszerű kapcsolatos melléren-
delő szerkezet (mondattan) fn • simp-
le coordinating construction

egyszerű mondat (mondattan) fn
• simple sentence

egyszerű múlt (mondattan) fn •
simple past

egyszerű név (névtan) fn • simp-
lex name

egyszerű név (névtan) fn • simp-
lex name

egyszerű predikátum (mondat-
tan) fn • simple predicate

egyszerű ragadványnév (névtan)
fn • simplex byname

egyszerű rezgés (hangtan) fn • pu-
re vibration

egyszerű szavak (alaktan) fn •
simple words

egyszerű tárgy (mondattan) fn •
simple object

egyszerű véletlen mintavétel (ku-
tatásmódszertan) fn • simple random
sampling

egyszerű (általános nyelvészet)
mn • simple

egyszerűsítés elve (helyesírás) fn
• principle of simplification

egyszerűsítés (általános nyelvé-
szet) fn • simplification

egyszerűsített bibliográfiai leírás
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
simplified biblographic description

egyszótagú (alaktan) fn • one-
syllable, monosyllabic

egytagú földrajzi megjelölés
(névtan) fn • single-element geogra-
phical name

egytagú földrajzi név (névtan) fn
• single-element geographical name

egytagú intézménynév (névtan)
fn • single-element institution name

egytagú (alaktan) mn • one-
element, single-element

együttbeszélés (társalgáselemzés)
fn • overlapping

együttejtés (hangtan) fn • coarti-
culation

együttelőfordulás (általános nyel-
vészet) fn • cooccurence

együttelőfordulási hálózat (pszi-
cholingvisztika) fn • cooccurence net-
work

együttelőfordulási megszorítás
(általános nyelvészet) fn • cooccuren-
ce restriction

együttérzés (pszicholingvisztika)
fn • compassion
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együttműködés elektrofiziológiai agyi képalkotó módszer

együttműködés (pragmatika) fn •
cooperation

együttműködési (alap)elv (prag-
matika) fn • conversation principle,
cooperative principle, principle of co-
operation

együttműködési megállapodás
(nyelvpedagógia) fn • cooperation
agreement

egyváltozós elemzés (nyelvészeti
statisztika) fn • univariate analysis

egyváltozós normalitás (nyelvé-
szeti statisztika) fn • univariate nor-
mality

egyváltozós varianciaanalízis
(ANOVA) (nyelvészeti statisztika) fn
• one-way analysis of variance (ANO-
VA)

egyváltozós (általános nyelvészet)
mn • univariate

ejektíva (hangtan) fn • ejective
ejtés (hangtan) fn • pronunciation
ejtési program (hangtan) fn • pro-

nunciation program
ejtéskönnyítés (hangtan) fn •

epenthesis
ejtéskönnyítő hang (hangtan) fn •

epenthetic (sound)
ejtésmód (hangtan) fn • accent
ejtésváltozat (hangtan) fn • pro-

nunciation variant
e-kereskedelem (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • e-commerce
ékesszólás (stilisztika) fn • eloqu-

ence, elocution
ékezesítés (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • diacriticization
ékezet (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • accent
ékírás (általános nyelvészet) fn •

cuneiform
ektenikus (pszicholingvisztika)

mn • ectenic
ekvilingvizmus (szociolingviszti-

ka) fn • balanced bilingualism
ekvipotencialitás elve (Clark-

Carlson) (pragmatika) fn • equipo-
tentiality principle

ekvipotencialitás (pszicholing-
visztika) fn • equipotentiality

ekvivalencia (fordítástudomány)
fn • equivalence

ekvivalencia-kényszer (szocio-
lingvisztika) fn • equivalence constra-
int

ekvivalenciaosztály (nyelvészeti
statisztika) fn • equivalence class

ekvivalencia-szintek elmélete
(fordítástudomány) fn • theory of equ-
ivalence levels

ekvivalens nélküli szó (fordítás-
tudomány) fn • word lacking (an) equ-
ivalent

ekvivokáció (retorika) fn • equivo-
cation

elativus VAGY elatívusz (mon-
dattan) fn • elative (case)

elavult szó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • obsolete word

elbeszélő fölény (pszicholingvisz-
tika) fn • narrative predominance

elbeszélő múlt (jelentéstan) fn •
narrative past

elbeszélő stílus (stilisztika) fn •
narrative style

elbeszélő szöveg (szövegnyelvé-
szet) fn • narrative text

elbeszélő (általános nyelvészet)
mn • narrative

elbúcsúzás (nyelvi cselekvés)
(pragmatika) fn • saying goodbye

eldöntendő kérdés (mondattan)
fn • yes-no question, yes/no question,
polar question, general question

eldöntendő kérdőmondat (mon-
dattan) fn • yes-no question, yes/no
question, polar question, general
question

eldöntendő (mondattan) mn • yes-
no

elektroaerométer (hangtan) fn •
electroaerometer

elektroenkefalográf (EEG) (neu-
rolingvisztika) fn • electroencephalo-
graph (EEG)

elektroenkefalográfia (EEG) (ne-
urolingvisztika) fn • electroencepha-
lography (EEG)

elektrofiziológiai adat (neuroling-
visztika) fn • electrophysiological data

elektrofiziológiai agyi képalkotó
módszer (neurolingvisztika) fn • el-
ectrophysiological brain-imaging met-
hod
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elektrofiziológiai módszer elfogadhatóság

elektrofiziológiai módszer (neu-
rolingvisztika) fn • electrophysiologi-
cal method

elektrofiziológiai (neurolingvisz-
tika) mn • electrophysiological

elektrolaringográfia (hangtan) fn
• electrolaryngographgy

elektromiográf (hangtan) fn • el-
ectromyograph

elektromiográfia (hangtan) fn • el-
ectromyography

elektromos média (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • electronic media

elektronikus forrás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • electronic source

elektronikus írógép (általános
nyelvészet) fn • electronic typewriter

elektronikus kiadás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • electronic editi-
on, e-edition

elektronikus levelezés (számító-
gépes/netnyelv.) fn • electronic mes-
saging

elektronikus tanulás (nyelvpeda-
gógia) fn • e-learning

elektronikus (számítógé-
pes/netnyelv.) mn • electronic

elektropalatográfia (hangtan) fn •
electropalatography (EPG)

elem (általános nyelvészet) fn •
item

elemek száma (nyelvészeti statisz-
tika) fn • item number, number of
items, item count

elem-és-elrendezés (alaktan) fn •
item-and-arrangement

elem-és-folyamat (alaktan) fn •
item-and-process

elemi jelentés (kognitív nyelvé-
szet) fn • primary meaning

elemi metafora (kognitív nyelvé-
szet) fn • primary metaphor

elemi mondat (mondattan) fn •
clause

elemi (általános nyelvészet) mn •
primary

elemismétlés (nyelvpedagógia) fn
• item repetition

elemsor (korpusznyelvészet) fn •
string

elemszám (nyelvészeti statisztika)
fn • item number, number of items,
item count

elemszámmal arányos valószínű-
ség (EAV) (nyelvészeti statisztika) fn •
probability proportionate to size (PPS)

elemszilárdulás (alaktan) fn • fos-
silization (-s-)

elemzés (általános nyelvészet) fn
• analysis

elemzési egység (általános nyel-
vészet) fn • unit of analysis

elemző algoritmus (nyelvészeti
statisztika) fn • analytic algorithm

elemző feldolgozás (pszicholing-
visztika) fn • analytic processing

elemző reprezentáció (pszichol-
ingvisztika) fn • analytic representa-
tion

elemző (alaktan) mn • analytic
élénk hangszín (hangtan) fn • ani-

mated tone, emphatic tone
élénkség (stilisztika) fn • vividity
éles stratifikáció (általános nyel-

vészet) fn • sharp stratification
életkor (szociolingvisztika) fn •

age
életkori illesztés (kutatásmód-

szertan) fn • age matching
életkori változás (szociolingviszti-

ka) fn • age-related change
életlenség (kognitív nyelvészet) fn

• fuzziness
életpálya (nyelvpedagógia) fn •

career
életpálya-tanácsadás (nyelvpeda-

gógia) fn • career guidance
életpályatervezés (nyelvpedagó-

gia) fn • career planning
életrajzi adattárak (korpusznyel-

vészet) fn • biographical databanks
élettani hangérzet (pszicholing-

visztika) fn • physiological sound per-
ception

élettelen (nyelvtani kategória)
(szemantika) fn • inanimate

elfedés (szociolingvisztika) fn •
masking

elfedő változó (nyelvészeti statisz-
tika) fn • suppressor variable

elfogadás (szociolingvisztika) fn •
acceptance

elfogadható (szociolingvisztika)
fn • acceptable

elfogadhatóság (szociolingviszti-
ka) fn • acceptability
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elfogadott kiejtés elmeműködés

elfogadott kiejtés (szociolingvisz-
tika) fn • Received Pronounciation
(RP)

elfogadott témaajánlás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • accepted topic
proposal

elfogadott (szociolingvisztika) fn
• accepted

elgépelés (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • typo

elhagyás (hangalakzat) (hangtan)
fn • omission

elhagyható esetrag (alaktan) fn •
optional case suffix

elhagyható (általános nyelvészet)
mn • optional

elhallgatás (stilisztika) fn • omissi-
on

elhasonulás (hangtan) fn • dissi-
milation

elhatárolás (általános nyelvészet)
fn • delimitation

elhomályosulás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • obscuration

elhomályosult szóelem (történeti-
összehas. nyelv.) fn • obscured mor-
pheme, opaque morpheme

elhomályosult szóösszetétel
(történeti-összehas. nyelv.) fn • obs-
cured compound, opaque compound,
darkened compound, amalgamated
compound

elhomályosult (történeti-
összehas. nyelv.) fn • obscured, opa-
que, darkened

elicitáció (nyelvi adatoké) (kuta-
tásmódszertan) fn • elicitation (of lin-
guistic data)

elimináció (kutatásmódszertan)
fn • elimination

elízió (hangtan) fn • elision
eljárás (kutatásmódszertan) fn •

method
elkerülési nyelv (szociolingviszti-

ka) fn • avoidance speech
elköszönés (pragmatika) fn • clo-

sing
elkötelezettség (Searle) (pragma-

tika) fn • commitment
elkötelező performatívum (Aus-

tin) (pragmatika) fn • commissive per-
formative utterance, commissive spe-
ech act

elkülönbözés (történeti-összehas.
nyelv.) fn • divergence

elkülönített értelmező (mondat-
tan) fn • emphasized apposition (-s-)

elkülönített határozó (mondat-
tan) fn • emphasized adverbial (-s-)

elkülönített jelző (mondattan) fn
• emphasized modifier (-s-)

elkülönített mondatrész (mon-
dattan) fn • emphasized clause (-s-)

elkülönített (általános nyelvészet)
mn • isolated, separated, standalone

elkülönítő nyelv (alaktan) fn • is-
olating language

elkülönülés (általános nyelvészet)
fn • separation

ellentét (alakzat) (stilisztika) fn •
antithesis

ellentétes értelmű szó (jelentés-
tan) fn • antonym, antonymous word

ellentétes irányú kondíció (pszi-
cholingvisztika) fn • two-way conditi-
on

ellentétes jelentés (jelentéstan) fn
• antonymous meaning, opposite me-
aning

ellentétes jelentésű szó (jelentés-
tan) fn • antonym, antonymous word

ellentétes szerkesztésmód (sti-
lisztika) fn • antithesis

ellentétes tartalmi-logikai kap-
csolat (mondattan) fn • counterfactual
logical relation

ellentétes viszony (mondattan) fn
• counterfactual relation

ellentétes (általános nyelvészet)
mn • reverse, opposite, contradictory

ellipszis (stilisztika) fn • ellipsis
elliptikus mondat (mondattan) fn

• elliptical sentence
elmélet (általános nyelvészet) fn •

theory, hypothesis
elméletellenes (általános nyelvé-

szet) mn • antitheoretical
elméleti nyelvészet (általános

nyelvészet) fn • theoretical linguis-
tics

elméleti nyelvtan (mondattan) fn
• theoretical grammar

elméleti (általános nyelvészet) mn
• theoretical

elmeműködés (pszicholingviszti-
ka) fn • mental operatioon
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elmeolvasás előrejelez

elmeolvasás (pszicholingvisztika)
fn • mentalization, theory of mind

elnagyolt átírás (hangtan) fn •
broad transcription

elnevezés (névtan) fn • denomina-
tion

elnyomás (szociolingvisztika) fn •
suppression, oppression

elnyújtás (hangtan) fn • prolonga-
tion

elokúció VAGY elocutio (retori-
ka) fn • elocution

eloszlás (általános nyelvészet) fn
• distribution

élő (nyelvtani kategória) (jelen-
téstan) fn • animate

élő helynevek (névtan) fn • con-
temporary toponyms

elő- (általános nyelvészet) előtag •
pre-

előadói stílus (stilisztika) fn • pre-
sentational style

előállítás (pszicholingvisztika) fn
• production

élő-élettelen kategória (jelentés-
tan) fn • animate-inanimate category

élőfej (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • header

előfeltevés (szemantika, pragma-
tika) fn • presupposition

előfeszítés (pszicholingvisztika)
fn • priming

előfeszítő inger (pszicholingvisz-
tika) fn • priming stimulus (pl. stimu-
li)

előfordul (korpusznyelvészet) ige
• (to) occur

előfordulás (korpusznyelvészet)
fn • occurrence, incidence

előfordulások megszámlálása
(korpusznyelvészet) fn • frequency
count

előhangzó (alaktan) fn • affix-
initial vowel

előhív (pszicholingvisztika) ige •
to retrieve

előhívás (pszicholingvisztika) fn •
conditioning, retrieval

előhívó környezet (pszicholing-
visztika) fn • conditioning enviroment

előidejűség (jelentéstan) fn • ante-
riority

előíró nyelvtan (általános nyelvé-
szet) fn • prescriptive grammar

előismétlés (retorika) fn • anapho-
ra

előkelőbbnek tartott alak (szocio-
lingvisztika) fn • prestige form

előképző (alaktan) fn • prefix
előkészületi feltétel (pragmatika)

fn • preparatory condition
elöl képzett (hangtan) fn • front
elöljárószó (mondattan) fn • pre-

position
elölképzett magánhangzó (hang-

tan) fn • front vowel
elölképzetté tesz (egy magán-

hangzót) (hangtan) ige • to front
elölképzetté válás (hangtan) fn •

fronting
elölségi harmónia (hangtan) fn •

front harmony
előmagyar kor (történeti-összehas.

nyelv.) fn • pre-Hungarian age, pre-
Hungarian era

előmódosító (mondattan) fn • pre-
modifier

élőnyelv (szociolingvisztika) fn •
spoken language

élőnyelvi anyag (szociolingviszti-
ka) fn • corpus of spoken language,
material from living language use

Élőnyelvi Konferencia (szocio-
lingvisztika) fn • <annual Hungarian
conference on spoken language>

élőnyelvi (szociolingvisztika) mn
• spoken language

előrag (alaktan) fn • prefix
előrecsatoló kapcsolat (neuroling-

visztika) fn • feedforward
előreható ellipszis (mondattan) fn

• progressive ellipsis
előreható teljes hasonulás (hang-

tan) fn • progressive assimilation
előreható (általános nyelvészet)

mn • progressive
előrehoz (egy szót) (mondattan)

ige • (to) front
előrehozás (mondattan) fn • front-

ing
előrehozott szakiskolai szakkép-

zés (nyelvpedagógia) fn • early VET
előrejelez (nyelvészeti statisztika)

ige • (to) predict
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előrejelezhető eltérési negativitás

előrejelezhető (nyelvészeti statisz-
tika) mn • predictable

előrejelző képessség (nyelvészeti
statisztika) fn • power of prediction

előretolt nyelvgyök (hangtan) fn
• advanced tongue root (ATR)

előrevetés (hangtan) fn • fronting
előrevetett kifejezés (mondattan)

fn • fronted expression
előrevon (egy magánhangzót)

(hangtan) ige • (to) front
előrevonódás (hangtan) fn • front-

ing
élőségi stratégia (pszicholingvisz-

tika) fn • animacy strategy, animacy
cueing

elősimulószó (alaktan) fn • procli-
tic

előszekvencia (általános nyelvé-
szet) fn • pre-sequence

előszervező-koncepció (pszichol-
ingvisztika) fn • preorganizational
concept

előszó (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • foreword

előtag (általános nyelvészet) alak-
tan • fn prefix

elővásárlás (pszicholingvisztika)
fn • pre-emption

elővételezés (pszicholingvisztika)
fn • anticipation

előzéklap (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • flyleaf

előzetes mérés (kutatásmódszer-
tan) fn • preliminary measurement

előzményhatározó (mondattan)
fn • antecedent adverbial, adverbial
of antecedence

előzönge (hangtan) fn • prevoi-
cing

elraktározási stratégia (pszichol-
ingvisztika) fn • storage strategy

elrendezés (kognitív nyelvészet)
fn • patterning

elsajátítás sorrendje (nyelvelsajá-
títás) fn • order of acquisition

elsajátítás (nyelvelsajátítás) fn •
acquisition

elsajátítási életkori hatások
(nyelvelsajátítás) fn • age-related ef-
fects on acquisition

elsajátított rendszer (nyelvpeda-
gógia) fn • acquired system

első főnév a cselekvő-stratégia
(pszicholingvisztika) fn • "first-NP-as-
agent" strategy

első jelzőrendszer (neurolingvisz-
tika) fn • first signaling system

első mozgószabály (helyesírás) fn
• first mobility rule

első nyelv elsajátítás (nyelvelsajá-
títás) fn • first language acquisition
(FLA)

első nyelv (szociolingvisztika) fn
• first language

első szövegoldal (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • first page of
text

első (általános nyelvészet) mn •
first, prime

elsődleges idézőjel (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • primary level
quotation mark

elsődleges intencionalitás (prag-
matika) fn • primary intentionality

elsődleges jelnyelv (általános
nyelvészet) fn • primary sign langu-
age

elsődleges jelrendszer (általános
nyelvészet) fn • primary sign system

elsődleges kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • primary bilingual-
ism, natural bilingualism

elsődleges név (névtan) fn • pri-
mary name

elsődleges nyelvváltozat (szocio-
lingvisztika) fn • primary variety

elsődleges progresszív afázia (ne-
urolingvisztika) fn • primary progres-
sive aphasia (PPE)

elsődleges szóbeliség (McLuhan)
(általános nyelvészet) fn • primary
orality

elsődleges toldalék (alaktan) fn •
primary affix

elsődleges (általános nyelvészet)
mn • primary

elsőfajú hiba (alfa) (nyelvészeti
statisztika) fn • type I error (alpha)

elsőpár rész (pragmatika) fn •
first-pair part (FPP), first turn

elszigetelt nyelv (nyelvtipológia)
fn • language isolate

eltérési negativitás (neuroling-
visztika) fn • mismatch negativity
(MMN), mismatch field (MMF)
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elterjedtség emlékezeti integráció

elterjedtség (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • incidence

eltolás (stilisztika) fn • hyperbaton
eltolódás (hangtan) fn • shift
eltűnés (hangé) (hangtan) fn • de-

letion, elision, omission
elutasítás (pragmatika) fn • rejec-

tion
elutasított témaajánlás (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • rejected topic
proposal

elülső hang (hangtan) fn • front
elülső/elölképzett magánhangzó

(hangtan) fn • front vowel
elv (általános nyelvészet) fn • prin-

ciple
elválasztás írásjelezése (helyes-

írás) fn • punctuation of hyphenation
elválasztás (helyesírás) fn • hyp-

henation
elválasztási szabály (helyesírás)

fn • hyphenation rule
elválasztójel (helyesírás) fn • hyp-

hen
elváló igekötő (alaktan) fn • mobi-

le verbal particle, mobile verbal prefix
elvárás (pragmatika) fn • expecta-

tion
elvek és paraméterek (mondat-

tan) fn • principles and parameters
elvonás (alaktan) fn • back-

formation, backformation
elvont főnév (jelentéstan) fn • ab-

stract noun
elvont (jelentéstan) mn • abstract
EM perspektíva (kognitív nyelvé-

szet) fn • ego-moving perspective
e-mailes kérdőív (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • e-mail question-
naire, email questionnaire

ember és gép közötti szó-
beli kommunikáció (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • human-machine
verbal communication

ember (általános nyelvészet) fn •
human

emberi létesítmények nevei (név-
tan) fn • names of man-made structu-
res, man-made structure names

emberré válás (antropológiai nyel-
vészet) fn • human evolution

embléma (jelentéstan) fn • emb-
lem

e-média (számítógépes/netnyelv.)
fn • e-media

emelés (mondattan) fn • raising
emelkedett változat (szocioling-

visztika) fn • high variety
emelkedett változatú diglosszia

(szociolingvisztika) fn • high diglos-
sic variety

emelkedő dallam (hangtan) fn •
rising intonation

emelkedő diftongus (hangtan) fn
• rising diphthong

emelkedő hanglejtés (hangtan) fn
• rising inflection

emelkedő hangzósság (történeti-
összehas. nyelv.) fn • rising sonority,
rising sonority tendency

emelkedő (hangtan) mn • rising
emelkedő-ereszkedő hanglejtés

(hangtan) fn • rise-fall intonation,
peaking intonation

emelkedő-eső dallam (hangtan)
fn • rise-fall intonation, peaking into-
nation

emelkedő-eső hanglejtés (hang-
tan) fn • rise-fall intonation, peaking
intonation

emelkedő-eső (hangtan) fn • rise-
fall

emelőszerkezet (mondattan) fn •
fronting construction

emergens jelenség (kutatásmód-
szertan) fn • emergent phenomenon

emfatikum (stilisztika) fn • lengt-
hening

emfatikus hangsúly (hangtan) fn
• emphatic stress

emfatikus nyújtás (hangtan) fn •
emphatic lengthening

emfázis (hangtan) fn • emphasis
emikus egység (általános nyelvé-

szet) fn • emic unit
emikus elemzés (kutatásmódszer-

tan) fn • emic analysis
emikus (általános nyelvészet) mn

• emic
emlék (pszicholingvisztika) fn •

memory
emlékezet (pszicholingvisztika) fn

• memory
emlékezeti integráció (kognitív

nyelvészet) fn • memory integration
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emlékezeti megterhelés epigráfia

emlékezeti megterhelés (kognitív
nyelvészet) fn • cognitive load

emlékezeti rendszer (kognitív
nyelvészet) fn • cognitive system

emlékezeti (pszicholingvisztika)
mn • memory

emlékezetpszichológia (pszichol-
ingvisztika) fn • psychology of me-
mory

emlékeztető név (névtan) fn •
commemorative name

emlékkönyv (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • festschrift

emléknyom (neurolingvisztika) fn
• engram

emotikon (számítógépes/netnyelv.)
fn • emoticon

emotív funkció (Jackobson) (álta-
lános nyelvészet) fn • emotive functi-
on, affective function

emotív (általános nyelvészet) fn •
emotive

empiricizmus (kutatásmódszer-
tan) fn • empiricism

empirikus kutatás (kutatásmód-
szertan) fn • empirical research

empirikus metodológia (kutatás-
módszertan) fn • empirical methodo-
logy

empirikus (kutatásmódszertan)
mn • empirical

empiristák (kutatásmódszertan)
fn • empirists, empiricists

empirizmus (kutatásmódszertan)
fn • empirism

enallagé (stilisztika) fn • enallage
enciklopédikus ismeret (pragma-

tika) fn • encyclopedic knowledge
endocentrikus összetétel (alak-

tan) fn • endocentric compound
endocentrikus szerkezet (mon-

dattan) fn • endocentric construction
endocentrikus szószerkezet

(mondattan) fn • endocentric construc-
tion

endocentrikus (alaktan) fn • endo-
centric

endoforikus kapcsolatok (mon-
dattan) fn • endophoric relationships

endolimfa (hangtan) fn • en-
dolymph

endonima (névtan) fn • endonym
ének (hangtan) fn • song

énekhang (hangtan) fn • singing
voice

énekoktatás (nyelvpedagógia) fn
• music education

energia (hangé) (hangtan) fn •
strength, sonority

energiakoncentráció (hangtan) fn
• energy concentration

energiamaximum (hangtan) fn •
energy peak

engedélyezés (mondattan) fn • li-
censing

engedélyezett név (névtan) fn •
authorized name

engedményhatározó VAGY en-
gedményhatározó szó (mondattan)
fn • concession adverbial, adverbial
of concession

enigma (stilisztika) fn • enigma
enjambement (stilisztika) fn • en-

jambment, enjambement, run-on line
enklávé (szociolingvisztika) fn •

enclave
enklitikum (alaktan) fn • enclitic
entrópia (kommunikáció) fn • ent-

ropy
entrópiacsökkenés (kommuniká-

ció) fn • negative entropy, negentropy,
syntropy, extropy, ectropy, entaxy

enumeráció VAGY enumeratio
(retorika) fn • enumeratio

enyec nyelv (általános nyelvészet)
fn • Enets, Enets language

enyelgés (stilisztika) fn • positive
irony

e-nyelvészet (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • e-linguistics

enyhe kognitív zavar (pszichol-
ingvisztika) fn • mild cognitive impa-
irment (MCI)

e-páciens (számítógépes/netnyelv.)
fn • e-patient

epentézis (hangtan) fn • epenthe-
sis

epexegetikus név (névtan) fn • ep-
exegetic name

epifora (retorika) fn • epiphora,
epistrophe

epiglottis (hangtan) fn • epiglottis
epigráf (általános nyelvészet) fn •

epigraph
epigráfia (általános nyelvészet) fn

• epigraphy
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epigramma erőforrás-fogyasztó

epigramma (általános nyelvészet)
fn • epigram

episztemikus modalitás (jelentés-
tan) fn • epistemic modality

episztemikus (jelentéstan) fn • ep-
istemic

episztola (általános nyelvészet) fn
• epistle

epitheton ornans (névtan) fn • epi-
theton ornans, byname

epitheton (névtan) fn • epithet
építménynév (névtan) fn • buil-

ding name
epizodikus kultúra (evolúciós

nyelvészet) fn • episodic culture
epizodikus puffer (pszicholing-

visztika) fn • episodic buffer
epizodikus (pszicholingvisztika)

mn • episodic
eponima (névtan) fn • eponym
eposz (általános nyelvészet) fn •

epic, epic poem, epos
érdekeltség (egy nyelv használa-

tában) (szociolingvisztika) fn • inte-
rest (in the use of a given language)

érdemjegyek írása (helyesírás) fn
• orthography of grades, orthography
of school grades

eredethatározó VAGY eredetha-
tározó szó (mondattan) fn • source ad-
verbial, adverbial of source, origin ad-
verbial, adverbial of origin

eredeti nyelv (szociolingvisztika)
fn • indigenous language

eredetiség (stilisztika) (stilisztika)
fn • originality

eredmény (általános nyelvészet)
fn • result

eredménycentrikus fordítástu-
domány (fordítástudomány) fn •
product-oriented translation studies

eredményhatározó (mondattan)
fn • result adverbial, adverbial of re-
sult

eredménytárgy (mondattan) fn •
effected object, effectum object

eredő rezgés (hangtan) fn • resul-
tant frequency

éremtan (történeti-összehas.
nyelv.) fn • numismatics

ereszkedő dallam (hangtan) fn •
falling intonation

ereszkedő diftongus (hangtan) fn
• falling diphthong, descending dipht-
hong

ereszkedő hanglejtés (hangtan)
fn • falling intonation

ereszkedő (hangtan) mn • falling
ereszkedő-emelkedő hanglejtés

(hangtan) fn • fall-rise intonation, dip-
ping intonation

ereszkedő-eső dallam (hangtan)
fn • falling intonation

érettségi bizonyítvány (nyelvpe-
dagógia) fn • secondary school leav-
ing certificate

érettségi vizsga (nyelvpedagógia)
fn • secondary school leaving exami-
nation

érettségi (nyelvpedagógia) fn •
matura examination, school-leaving
examination

ergatív nyelv (mondattan) fn • er-
gative language, ergative-absolutive
language

ergatívusz (mondattan) fn • erga-
tive (case)

érintéses kommunikáció (kom-
munikáció) fn • tactile communication

érintkezés (jelentéstan, kognitív
nyelvészet) fn • contiguity

érintkezésen alapuló átvitel (je-
lentéstan) fn • transference based on
contiguity (metonymy)

érintkezési fekély (hangszala-
gon) (hangtan) fn • laryngeal contact
ulcer

érintkezési nyelv (szociolingvisz-
tika) fn • contact language

érintkezési (szociolingvisztika)
mn • contact

érintő társadalmak (általános
nyelvészet) fn • tangential societies

érintő (általános nyelvészet) fn •
touching, tangential

érintőhang (hangtan) fn • tap, flap
erkölcsi implikatúra (Grice)

(pragmatika) fn • moral maxim
erődinamika (általános nyelvé-

szet) fn • force dynamics
erőforrás (nyelvpedagógia) fn • re-

source
erőforrás-fogyasztó (nyelvpeda-

gógia) fn • resource-depleting
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erőforrás-irányító érzelmi alakzat

erőforrás-irányító (nyelvpedagó-
gia) fn • resource-directing

erős alak (hangtan) fn • strong
form

erős ige (alaktan) fn • strong verb
erős kétnyelvű oktatás (nyelvpe-

dagógia) fn • strong bilingual educati-
on

erős (alaktan) mn • strong
erősítés (stilisztika) fn • fortificati-

on
erősítő folyamat (hangtan) fn •

fortition process
erősödés (hangtan) fn • fortition
erősség (hangtan) fn • sonority
erősségi skála (hangtan) fn • sono-

rity scale, scale of sonority
errata (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • errata (sg. erratum)
erratalap (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • sheet of erratum
érték (nyelvészeti statisztika) fn •

value
értékelési teszt (nyelvpedagógia)

fn • evaluation test
értékelő kutatás (kutatásmódszer-

tan) fn • evaluation research, evalua-
tive research

értékelő stílus (stilisztika) fn •
evaluative style

értékelő (stilisztika) mn • evalua-
tive

értékesebbnek tartott alak (szo-
ciolingvisztika) fn • prestige form

értelem (szemantika) fn • sense
értelemszerkezet (szövegnyelvé-

szet) fn • conceptual structure
értelemtartomány (kognitív nyel-

vészet) fn • sense domain, conceptual
domain

értelemtükröztetés (helyesírás) fn
• conceptual transparency

értelmetlen forma (jelentéstan) fn
• nonsense form

értelmetlen megnyilatkozás
(pragmatika) fn • nonsensical utter-
ance

értelmetlen (jelentéstan) mn • non-
sense, nonsensical

értelmetlenség (stilisztika) fn •
nonsense

értelmezés (jelentéstan) fn • in-
terpretation

értelmezési művelet (jelentéstan)
fn • construal operation

értelmező (mondattan) (mondat-
tan) fn • apposition

értelmező (stilisztika) (stilisztika)
fn • appositio

értelmező határozó (mondattan)
fn • appositional adverbial, apposit-
ive adverbial, adverbial of apposition

értelmező írásjelezés (helyesírás)
fn • clarificational punctuation

értelmező jelző (mondattan) fn •
appositional modifier, appositive mo-
difier

Értelmező Kéziszótár (általános
nyelvészet) fn • <concise dictionary
of the Hungarian language>

értelmező mondatrész (mondat-
tan) fn • appositional clause, apposit-
ive clause

értelmező (mondattan) mn • appo-
sitive, appositional

értelmezői jellegű szerkezet
(mondattan) fn • appositive construc-
tion, appositional construction

értelmi egyeztetés (mondattan) fn
• notional agreement, notional con-
cord, synesis

értelmi fogyatékosság (pszichol-
ingvisztika) fn • intellectual disability,
general learning disability

értelmi kiemelés (mondattan) fn
• emphasis

értelmi (jelentéstan) mn • notional
értéstesztelés (pszicholingviszti-

ka) fn • comprehension test
érthetetlenség (stilisztika) fn •

obscurity, obscuritas, incomprehensi-
bility

érthetőség (általános nyelvészet)
fn • intelligibility

érvényesség ránézésre (kutatás-
módszertan) fn • sight validity

érvényesség (kutatásmódszertan)
fn • validity

erza nyelv (általános nyelvészet)
fn • Erzya, Erzya language, Erzian, Er-
zian language

érzelemkiváltás (kutatásmódszer-
tan) fn • elicitation of emotion

érzelmi alakzat (stilisztika) fn •
exclamation
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érzelmi alapú nagybetűsítés északkeleti nyelvjárási régió

érzelmi alapú nagybetűsítés (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • emotional
capitalization (-s-), emotive capitaliza-
tion (-s-)

érzelmi funkció (általános nyelvé-
szet) fn • emotive function

érzelmi jelentés (jelentéstan) fn •
emotive meaning

érzelmi megerősítés (pszicholing-
visztika) fn • emotional validation

érzelmi ráhatás (retorika) fn • af-
fectus

érzelmi tényező (pszicholingvisz-
tika) fn • emotional factor

érzelmi (pszicholingvisztika) mn •
emotional, emotive

érzelmileg színezett szó (jelentés-
tan) fn • emotionally charged word

és kötőszós tagmondat (mondat-
tan) fn • clause with ’and’ conjunction

és/vagy kötőszó (mondattan) fn •
and/or conjunction

esemény kiváltotta agyi poten-
ciál (neurolingvisztika) fn • event-
evoked potential

esemény kommunikációja (válla-
lati kommunikáció) fn • event commu-
nication

eseményféleség (mondattan) fn •
even type

eseményhez kötött potenciál (ne-
urolingvisztika) fn • event-related po-
tential (ERP)

eseményidő (jelentéstan) fn •
event time

eseménykategória (jelentéstan) fn
• event category

eseménynevek (névtan) fn • event
names

eseményszerkezet (jelentéstan) fn
• event structure

eset (mondattan) fn • case
esetbeli egyeztetés (mondattan)

fn • case agreement
eset-csatolás (történeti-összehas.

nyelv.) fn • case attachment
eset-csatoló szabály (történeti-

összehas. nyelv.) fn • case attachment
rule

esetek rangsorolása (nyelvészeti
statisztika) fn • rank cases

esetek szűrése (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • select cases

esetgrammatika (mondattan) fn •
case grammar

esethierachia (mondattan) fn • ca-
se hierarchy

esetjelölés (alaktan) fn • case
marking

esetkeret (mondattan) fn • case
frame

esetközi elemzés (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • cross-case analysis

esetnyelvtan (mondattan) fn • ca-
se grammar

esetorientált elemzés (mondat-
tan) fn • case-oriented analysis

esetrag (alaktan) fn • case affix
esetszerkezet (mondattan) fn • ca-

se structure
esettanulmány (kutatásmódszer-

tan) fn • case study
esetviszony (mondattan) fn • case

function
eső dallam (hangtan) fn • falling

intonation
eső hanglejtés (hangtan) fn • fal-

ling intonation
eső jellegű dallamelem (hangtan)

fn • falling-type intonation element
eső vagy emelkedő intonáció

(hangtan) fn • falling or rising into-
national shift

eső (hangtan) mn • falling
essivus (mondattan) fn • essive

(case)
essivus-formalis (mondattan) fn •

essive-formal (case)
essivusi állapothatározó (mon-

dattan) fn • essive state adverbial
essivus-modalis (mondattan) fn •

essive-modal (case)
esti képzés (nyelvpedagógia) fn •

evening training, evening education
észak-amerikai átírási rendszer

(hangtan) fn • North American
transcription system

északi nyelvek (általános nyelvé-
szet) fn • Nordic languages

északkeleti nyelvjárás (szocio-
lingvisztika) fn • Northeast Hungari-
an dialect

északkeleti nyelvjárási régió
(szociolingvisztika) fn • Northeast
Hungarian dialect region
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eszkimó mesék etimológiai dublett

eszkimó mesék (általános nyelvé-
szet) fn • Eskimo tales

eszkimó népek (általános nyelvé-
szet) fn • Eskimo peoples, Inuit

eszkimó (általános nyelvészet) fn
• Eskimo

eszköz jellegű motiváció (nyelv-
pedagógia) fn • instrumental motiva-
tion

eszköz (kutatásmódszertan) fn •
instrument

eszközfonetika (hangtan) fn •
instrumental phonetics

eszközhasználat és nyelv (evolú-
ciós nyelvészet) fn • tool use and lan-
guage

eszközhatározó szó (mondattan)
fn • instrumental word

eszközhatározó (mondattan) fn •
instrumental, instrument adverbial

eszközhatározói rag (alaktan) fn •
instrumental affix

eszközhatározós eset (mondat-
tan) fn • instrumental case

eszközlő határozó (mondattan) fn
• instrumental adverbial

észlelés (kognitív nyelvészet) fn •
perception, cognition

észlelési elmélet (kognitív nyelvé-
szet) fn • cognitive theory

észlelési kategória (kognitív nyel-
vészet) fn • cognitive category, percep-
tual category

észlelési küszöb (pszicholingvisz-
tika) fn • sensory threshold

észlelési rendszer (hierarchikus)
(pszicholingvisztika) fn • cognitive
system, perceptual system

észlelési stratégia (kognitív nyel-
vészet) fn • perceptual strategy

észlelhetőség (pszicholingviszti-
ka) fn • perceptibility

észlelt szünetek (pszicholingvisz-
tika) fn • perceived pauses

eszmény (stilisztika) fn • idea
eszményítés (stilisztika) fn • idea-

lization
eszperantó nyelv (általános nyel-

vészet) fn • Esperanto, Esperanto lan-
guage

Eszperantó Világszövetség (álta-
lános nyelvészet) fn • Universal Es-
peranto Association, World Esperanto

Association
eszperantó (általános nyelvészet)

fn • Esperanto
eszperente nyelv (általános nyel-

vészet) fn • Eszperente, Eszperente
language

eszperente (általános nyelvészet)
fn • Eszperente

észrevehetőség (kognitív nyelvé-
szet) fn • perceptual saliency

észrevétel (nyelvpedagógia) fn •
noticing

észrevétel-hipotézis (nyelvpeda-
gógia) fn • noticing hypothesis

esszé (általános nyelvészet) fn • es-
say

esszenciális tulajdonság (jelentés-
tan) fn • essential feature

esszencialista felfogás (gender-
nyelvészet) fn • essentialist approach,
essentialism, gender essentialism

esszívusz (mondattan) fn • essive
(case)

észt nyelv (általános nyelvészet)
fn • Estoninan, Estonian language

esztétika (általános nyelvészet) fn
• aesthetics, esthetics

esztétikai implikatúra (Grice)
(pragmatika) fn • aesthetic maxim

esztétikai szerepű elválasztás
(helyesírás) fn • aesthetics-based hyp-
henation

etikai bizottság (kutatásmódszer-
tan) fn • ethics committee

etikai kódex (kutatásmódszertan)
fn • ethical code

etikai normák (kutatásmódszer-
tan) fn • ethical norms

etikai (kutatásmódszertan) mn •
ethics

etikus egység (általános nyelvé-
szet) fn • etic unit

etikus elemzés (kutatásmódszer-
tan) fn • etic analysis

etikus (kutatásmódszertan) mn •
etic, ethical

etimológia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • etymology

etimológiai áttetszőség (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymological
transparency

etimológiai dublett (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymological
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etimológiai jelentés evolúciós

doublet, doublet
etimológiai jelentés (történeti-

összehas. nyelv.) fn • etymological
meaning

etimológiai magyarázat (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymological
explanation

etimológiai sor (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymological
word family, etymological family

etimológiai szótár (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymological
dictionary

etimológiai (történeti-összehas.
nyelv.) mn • etymological

etimológiailag átlátszatlan
(történeti-összehas. nyelv.) fn • ety-
mologically opaque

etimológiailag áttetsző (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymologically
transparent

etimologikus elv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymological
principle

etimologikus hang (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymological
sound

etimologikus (történeti-összehas.
nyelv.) mn • etymological

etimologizálás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • etymologization

etimon (történeti-összehas. nyelv.)
fn • etymon

etnikai identitás (szociolingviszti-
ka) fn • ethnic identity

etnikai kisebbségi családnév
(névtan) fn • ethnic minority surname

etnikai kisebbségi utónév (név-
tan) fn • ethnic minority given name

etnikai körzet neve (névtan) fn •
ethnic area name

etnikai nyelvváltozat (szocioling-
visztika) fn • ethnolect

etnikai (szociolingvisztika) mn •
ethnic

etno- (általános nyelvészet) előtag
• ethno-

etnogenezis (általános nyelvészet)
fn • ethnogenesis

etnográfia (általános nyelvészet)
fn • ethnography

etnolingvisztika (szociolingviszti-
ka) fn • ethnolinguistics

etnometodológia (Garfinkel)
(szociolingvisztika) fn • ethnomet-
hodology

etnometodológus (szociolingvisz-
tika) fn • ethnomethodologist

etnonima (névtan) fn • ethnonym
etnoszemiotika (szemiotika) fn •

ethnosemiotics
ETRAN keret (kommunikáció) fn

• ETRAN frame
étterem-forgatókönyv (kognitív

nyelvészet) fn • "restaurant" script
Etymologicum magnum

(történeti-összehas. nyelv.) fn • Ety-
mologicum Magnum (EM)

eufemizmus (jelentéstan) fn • eup-
hemism

eufónia (stilisztika) fn • euphony
euritmia (stilisztika) fn •

eurythmy
Európa Tanács (szociolingviszti-

ka) fn • Council of Europe
Európai Unió (szociolingvisztika)

fn • European Union
Eustach-kürt (hangtan) fn • Eus-

tachian tube, auditory tube, pharyn-
gotympanic tube

evaluáció (kutatásmódszertan) fn
• evaluation

even (lamut) nyelv (általános
nyelvészet) fn • Even, Even language,
Lamut, Lamut language

evenk nyelv (általános nyelvészet)
fn • Evenki, Evenki language (see also:
Tungus, Tungus language)

event-kommunikáció (vállalati
kommunikáció) fn • event communi-
cation

evokáció (jelentéstan) fn • evocati-
on

evolúció és nyelv (evolúciós nyel-
vészet) fn • language and evolution

evolúció (evolúciós nyelvészet) fn
• evolution

evolúciós elmélet (evolúciós nyel-
vészet) fn • evolutionary theory

evolúciós felfogások (evolúciós
nyelvészet) fn • evolutionary appro-
aches

evolúciós robbanás (evolúciós
nyelvészet) fn • Cambrian explosion

evolúciós (evolúciós nyelvészet)
mn • evolutionary
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évszám jelölése extralingvisztikai elem

évszám jelölése (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • indication of
year

évszám (történeti-összehas.
nyelv.) fn • year

évszámkiemelés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • year fronting

évszámkiemelő bibliográfia
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
year-ordered bibliography

évszázadok jelölése (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • indication of
centuries

ex post facto hipotézis (kutatás-
módszertan) fn • ex post facto hypot-
hesis

exaptáció (evolúciós nyelvészet)
fn • exaptation

exegézis (általános nyelvészet) fn
• exegesis

exhausztív akcióminőség (jelen-
téstan) fn • exhaustive aktionsart

exkluzív olvasat (mondattan) fn •
exclusive reading

exkurzió (szövegnyelvészet) fn •
excursion

Exnerközpont (neurolingvisztika)
fn • Exner’s area

exocentrikus összetétel (alaktan)
fn • exocentric compound

exocentrikus szerkezet (alaktan)
fn • exocentric construction

exocentrikus (alaktan) fn • exo-
centric

exofora (jelentéstan) fn • exophora
exogám kétnyelvűség (szocioling-

visztika) fn • exogamous bilingualism
exonima (névtan) fn • exonym
expatrióta (szociolingvisztika) fn •

expatriot, expat
experiens (mondattan) fn • experi-

encer
explanáció (általános nyelvészet)

fn • explanation
explicit fogalmi rendszer (pszi-

cholingvisztika) fn • explicit concep-
tual system

explicit negatív visszajelzés
(nyelvpedagógia) fn • explicit nega-
tive feedback

explicit szabály (nyelvpedagógia)
fn • explicit rule

explicit tanulás (nyelvpedagógia)
fn • explicit learning

explicit (jelentéstan) mn • explicit
explicitség (jelentéstan) fn • expli-

citness
explikatúra (pragmatika) fn • exp-

licatrue
explozió (hangtan) fn • plostion
explozíva (hangtan) fn • plosive,

plosive sound
expresszív diszfunkció (pszichol-

ingvisztika) fn • expressive language
dysfunction

expresszív funkció (általános
nyelvészet) fn • expressive function

expresszív hangváltoztatás (sti-
lisztika) fn • expressive change of voi-
ce

expresszív stílus (stilisztika) fn •
expressive style

expresszív szó (alaktan) fn • expr-
essive word

expresszív szöveg (szövegnyelvé-
szet) fn • expressive text

expresszív (stilisztika) mn • expr-
essive

expresszivitás (jelentéstan) fn •
expressivity

expresszívum (pragmatika) fn •
expressive

extenzió (jelentéstan) fn • extensi-
on

extenzionális elmélet (jelentés-
tan) fn • extensional theory

extenzionális használat (jelentés-
tan) fn • extensional use

extenzionális jelentés (jelentés-
tan) fn • extensional meaning

extenzionális (jelentéstan) fn • ex-
tensional

extern kommunikáció (vállalati
kommunikáció) fn • external commu-
nication

externális nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • external language

extra- (általános nyelvészet) előtag
• extra-

extralingvális (általános nyelvé-
szet) mn • extralinguistic

extralingvisztikai elem (általános
nyelvészet) fn • extralinguistic ele-
ment
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extrapozíció ezrelék

extrapozíció (általános nyelvé-
szet) fn • extraposition

extraverzió (általános nyelvészet)
fn • extroversion

extrém kiugró adat (nyelvészeti
statisztika) fn • extreme outlier

extrinsic motiváció VAGY extrin-
zik motiváció (nyelvpedagógia) fn •
extrinsic motivation

extrinsic motiváció VAGY extrin-
zik motiváció (nyelvpedagógia) fn •
extrinsic motivation

extrinszikus (külső) izom (hang-
tan) fn • extrinsic muscle

extrinszikus izom (hangtan) fn •
extrinsic muscle

extrinszikus (nyelvpedagógia) mn
• extrinsic

extrinzikus rendezés (általános
nyelvészet) fn • extrinsic organizati-
on (-s-)

extrinzikusan rendezett (általá-
nos nyelvészet) fn • extrinsically or-
ganized (-s-)

extroverzió (pszicholingvisztika)
fn • extroversion

ezrelék (nyelvészeti statisztika) fn
• per mille, permille
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facilitáció fedés

F

facilitáció (nyelvpedagógia) fn •
facilitation

facilitáló hatás (nyelvpedagógia)
fn • facilitating effect

facilitáló szorongás (nyelvpeda-
gógia) fn • facilitating anxiety

facilitáló (nyelvpedagógia) fn • fa-
cilitating

facilitátor (általános nyelvészet)
fn • facilitator

factivus VAGY faktívusz (mon-
dattan) fn • factitive

fadiagram (mondattan) fn • tree
diagram

fájdalomküszöb (pszicholingvisz-
tika) fn • pain threshold

fájljegyzék (korpusznyelvészet)
fn • file registry

fájlok egyesítése (korpusznyelvé-
szet) fn • file merging

faktikus rítus (általános nyelvé-
szet) fn • phatic communion

faktitív ige (jelentéstan) fn • facti-
tive verb

faktitívusz (mondattan) fn • facti-
tive

faktív ige (jelentéstan) fn • factive
verb

faktorelemzés (nyelvészeti statisz-
tika) fn • factor analysis

faktorextrakciós módszer (nyel-
vészeti statisztika) fn • factor extracti-
on method

faktorok számának meghatározá-
sa (nyelvészeti statisztika) fn • deter-
mining the number of factors

faktorsúly (nyelvészeti statisztika)
fn • factor weight

faktorsúlymátrix (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • factor weight matrix

fakultatív ekvivalens (fordítástu-
domány) fn • optional equivalent

fakultatív írásjelhasználat (he-
lyesírás) fn • optional punctuation

fakultatív variáns (alaktan) fn •
optional variant

fakultatív vonzat (mondattan) fn
• optional complement

fakultatív (általános nyelvészet)
mn • optional

fakultatívan választható írásjel
(helyesírás) fn • optional punctuation
mark

falfirka (általános nyelvészet) fn •
grafitti (sg. grafitto)

fali lebeny (neurolingvisztika) fn
• parietal lobe

falszifikálás (kutatásmódszertan)
fn • falsification

falurésznév (névtan) fn • village
area name

fametszés elmélete (pszicholing-
visztika) fn • pruning theory

fantázianév (névtan) fn • marke-
ting name

fantomtő (alaktan) fn • bound root
faringális hang (hangtan) fn •

pharyngeal, pharyngeal sound
faringális mássalhangzó (hang-

tan) fn • pharyngeal, pharyngeal con-
sonant

faringális (hangtan) fn • pharyn-
geal

faringalizáció (hangtan) fn •
pharyngealization

farkasgyermek (nyelvelsajátítás)
fn • feral child

farkosmag (neurolingvisztika) fn
• nucleus caudatus

fatikus aktus (kommunikáció) fn
• phatic act

fatikus funkció (Jacobson) (kom-
munikáció) fn • phatic function

fatikus kapcsolat (kommuniká-
ció) fn • phatic relation

fatikus kommunikáció (kommu-
nikáció) fn • phatic communication

fatikus közösség (általános nyel-
vészet) fn • phatic community

fatikus (kommunikáció) mn • pha-
tic

fattyúsor (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • widows and orphans

faux ami (fordítástudomány) fn •
faux ami, false friend

fedél (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • cover

fedés (általános nyelvészet) fn •
overlap
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fegyvernév felfelé nyúló betűvonal

fegyvernév (névtan) fn • weapon
name

fehér doboz tesztelés (pszichol-
ingvisztika) fn • white box testing

fehérzaj (pszicholingvisztika) fn •
white noise

feismerési kulcs (pszicholingvisz-
tika) fn • cue

fej (alaktan) fn • head
fejbólintás (általános nyelvészet)

fn • nod, nodding
fejezet végi jegyzet (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • end-of-chapter
notes, chapter-final notes

fejezet (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • chapter

fejezetcím (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • chapter heading

fejezetek elkülönítése (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • separation of
chapters

fej-főnév (mondattan) fn • head
noun

fejléc (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • header

fejlődés belső korlátái (pszichol-
ingvisztika) fn • innate constraints on
development

fejlődéselmélet (pszicholingvisz-
tika) fn • developmental theory

fejlődési diszlexia (pszicholing-
visztika) fn • developmental dyslexia

fejlődési sorozat (nyelvpedagó-
gia) fn • developmental sequence

fejlődési szakasz (pszicholing-
visztika) fn • developmental stage

fejlődési (pszicholingvisztika) fn
• developmental

fejvezérelt frázisstruktúra-
nyelvtan (mondattan) fn • head-
driven phrase structure grammar
(HPSG)

fekete angol (szociolingvisztika)
fn • African American Vernacular Eng-
lish (AAVE)

fekete doboz tesztelés (pszichol-
ingvisztika) fn • black box testing

fekve nyomtatás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • landscape print-
ing

fel nem pattanó zárhang (hang-
tan) fn • nonexplosive stop

feladat (nyelvpedagógia) fn • task,
exercise

feladó (kommunikáció) fn • sen-
der

félbeszakítás (pragmatika) fn • in-
terruption

felcserélés (alakzat) (stilisztika) fn
• switching, interchange, substitution,
transmutation

felcserélés (hangalakzat) (hang-
tan) fn • metathesis

felcserélés (kommutáció) (nyelvé-
szeti statisztika) fn • commutation

felcserélés (általános nyelvészet)
fn • switching, substitution

felcserélő kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • subtractive bilingu-
alism

felderíthetőség (hangtan) fn • re-
coverability

féldialektus (szociolingvisztika)
fn • semidialect, half-dialect

feldolgoz valamilyen anyagot
(kutatásmódszertan) fn • process ma-
terial

feldolgozás (pszicholingvisztika)
fn • processing

feldolgozási modell (pszicholing-
visztika) fn • processing model

feldolgozási táblázat (nyelvészeti
statisztika) fn • processing table

feldolgozási (pszicholingvisztika)
mn • processing

feldolgozhatósági elmélet (nyelv-
pedagógia) fn • processabilty theory

felelős szerkesztő (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • editor-in-chief,
lead editor, chief editor

felelősség elve (pszicholingviszti-
ka) fn • principle of responsibility

félértékszélesség (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • full width at half maxi-
mum (FWHM)

feleselés (pragmatika) fn • talking
back, back chat

felesleges beszélés (pragmatika)
fn • "shooting the breeze” talking

féleső dallam (hangtan) fn • half-
falling intonation

felfedező kutatás (kutatásmód-
szertan) fn • exploratory research

felfelé nyúló betűvonal
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
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felhang felsorolás

ascender
felhang (hangtan) fn • overtone
félhang (hangtan) fn • semitone,

half step, half tone
felhangszerkezet (hangtan) fn •

overtone structure
félhangzó (hangtan) fn • semivo-

wel, glide
félhangzó-r (hangtan) fn • r-glide
felharmonikus (hangtan) fn • har-

monic overtone
felhasználó (számítógépes/netnyelv.)

fn • user
felhasználói automatizmus (szá-

mítógépes/netnyelv.) fn • user auto-
mation

felhasználói név (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • username

felhasználói (számítógé-
pes/netnyelv.) mn • user

felhívásközpontú szöveg (fordí-
tástudomány) fn • operative text

felhívás-válasz szekvencia (prag-
matika) fn • call-and-response sequen-
ce

felhő alapú adattárolás (számító-
gépes/netnyelv.) fn • cloud storage

félidézőjel (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • tertiary quotation mark,
half quotation mark

felidéztetés (pszicholingvisztika)
fn • recall

félig reaktív megfigyelés (kuta-
tásmódszertan) fn • semi-reactive ob-
servation

félig strukturált interjú (kutatás-
módszertan) fn • semi-structured in-
terview

felirat (általános nyelvészet) fn •
subtitle

feliratozás (fordítástudomány) fn
• subtitling

felismerési kulcs (pszicholing-
visztika) fn • cue, speech cue

felkiáltás (stilisztika) (stilisztika)
fn • exclamation

felkiáltás (pragmatika) fn • excla-
mation

felkiáltó mondat (mondattan) fn
• exclamatory sentence

felkiáltó mondatformájú cím
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
exclamatory title

felkiáltó mondatformájú idézet
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn • exc-
lamatory quote

felkiáltójel (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • exclamation mark

félkörös ívjáratok (hangtan) fn •
• semicircular canals, semicircular
ducts

félkövér betűtípus (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • boldface, bold-
face font

félkövér nyomdai betűtípus
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
boldface printing type

félkövér (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • bold

félmagánhangzó (hangtan) fn •
semivowel, glide

félmássalhangzó (hangtan) fn •
semivowel, glide

felmenő rendszer (nyelvpedagó-
gia) fn • phasing out system

felnémet (általános nyelvészet) fn
• High German

felnőtt státus (nyelvpedagógia) fn
• adult state

felnőtt-gyermek kommunikáció
(szociolingvisztika) fn • adult-child
communication

felnőttképzés (nyelvpedagógia)
fn • adult training

felnőttkori kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • bilingualism in adult-
hood

felnőttoktatás (nyelvpedagógia)
fn • adult education

félnyelvűség (szociolingvisztika)
fn • semilingualism, distractive bilin-
gualism

felolvasó stílus (stilisztika) fn •
reading style

felpattanó zárhang (hangtan) fn •
plosive, occlusive, plosive sound, occ-
lusive sound, plosive consonant, occ-
lusive consonant

félreértés (pragmatika) fn • misun-
derstanding

félrím (verstan) fn • half rhyme,
imperfect rhyme, near-rhyme, lazy
rhyme, slant rhmye

felsorolás (általános nyelvészet)
fn • listing
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felsorolás felvételi technika

felsorolás (stilisztika) fn • enume-
ratio, accumulatio

felsoroló intonáció (hangtan) fn •
listing intonation

felső helyzetű kitevő (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • superscript ex-
ponent

felső helyzetű mellékjel
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
superscript diacritical mark

felső hosszú magánhangzó
(hangtan) fn • long high vowel

felső nyelvállás (hangtan) fn •
high tongue position

felső nyelvállású (hangtan) mn •
high

felsőfok jele (alaktan) fn • super-
lative marker, superlative affix

felsőfok (alaktan) fn • superlative
felsőfokú szakképesítés (nyelv-

pedagógia) fn • advanced vocational
qualification

felsőfokú végzettséget adó fel-
sőoktatási programok (nyelvpedagó-
gia) fn • higher education degree prog-
rammes

felsőoktatás (nyelvpedagógia) fn
• higher education

félstandard beszélő (szocioling-
visztika) fn • semi-standard speakers,
semistandard speakers

felszín-hipotézis (pszicholing-
visztika) fn • surface hypothesis

felszíni ábrázolás (mondattan) fn
• surface representation

felszíni alak (alaktan) fn • surface
form

felszíni diszlexia (pszicholing-
visztika) fn • surface dyslexia

felszíni struktúra (mondattan) fn
• surface structure

felszíni szerkezet (mondattan) fn
• surface structure

felszíni (általános nyelvészet) mn
• surface

félszó (alaktan) fn • semiword
felszólítás (pragmatika) fn • com-

mand
felszólítás-enyhítő (pragmatika)

fn • imperative-mitigating
felszólító mód jele (alaktan) fn •

imperative marker, imperative affix

felszólító mód (alaktan) fn • impe-
rative

felszólító mondat (mondattan) fn
• imperative sentence

felszólító (jelentéstan) mn • impe-
rative

feltalálás (alaktan) fn • invention,
coinage

feltáró eljárás (kutatásmódszer-
tan) fn • discovery procedure

feltáró jellegű (kutatásmódszer-
tan) fn • diagnostic

feltáró (kutatásmódszertan) mn •
diagnostic

félteke (neurolingvisztika) fn • he-
misphere

feltesz (kutatásmódszertan) ige •
(to) postulate

feltételes ige (mondattan) fn •
conditional verb

feltételes intonáció (hangtan) fn •
conditional intonation

feltételes kérdés (mondattan) fn •
conditional question

feltételes mód (mondattan) fn •
conditional (mood)

feltételes módjel (alaktan) fn •
conditinal mood marker, conditional
mood affix, conditional marker, condi-
tional affix

feltételes (mondattan) mn • condi-
tional

feltételezett (kutatásmódszertan)
mn • hypothetical

feltétel-határozó (mondattan) fn •
condition adverbial, adverbial of con-
dition

feltüntetés (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • indication

félunciális írás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • half-uncial script

felügyelő modell (nyelvelsajátí-
tás) fn • monitor model, monitor the-
ory, input hypothesis

felülről-lefelé elv (pszicholing-
visztika) fn • top-down principle

felülvizsgált fordítás (fordítástu-
domány) fn • revised translation

felválthatóság (általános nyelvé-
szet) fn • interchangeability

felvételi technika (kutatásmód-
szertan) fn • recording technique
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felvidéki magyarság filogenezis

felvidéki magyarság (szocioling-
visztika) fn • Hungarians in Slovakia

felvilágosodás (általános nyelvé-
szet) fn • Englightenment

felzárkóztató oktatás (nyelvpeda-
gógia) fn • catching-up programmes

félzárt magánhangzó (hangtan)
fn • half-close vowel, close-mid vow-
el, mid-close vowel, high-mid vowel,
mid-high vowel

femininsta (gendernyelvészet) fn
• feminist

feminista nyelvészet (gender-
nyelvészet) fn • feminist linguistics

feminista nyelvkritika (gender-
nyelvészet) fn • feminist language cri-
ticism, feminist linguistic criticism

feminizmus (gendernyelvészet)
fn • feminism

fenékdomborzati alakulat (név-
tan) fn • undersea feature

fennkölt hangnem (stilisztika) fn
• frozen key, frozen style

fenyegetés (pragmatika) fn • thre-
at

fenyegetni valakinek a homlok-
zatát (pragmatika) fn • threaten the
face of somebody

fenyegető levél (pragmatika) fn •
blackmail

fényképezés (toldalékcsőé)
(hangtan) fn • vocal tract photography

fényposta (kommunikáció) fn • se-
maphore

fényszedés (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • phototypesetting, pho-
tosetting

ferde vonal az osztás jeleként
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
slash as division sign

ferde zárójel (hangtan) fn • slant
brackets

ferde (helyesírás) mn • slant, ske-
wed

ferdeség (nyelvészeti statisztika)
fn • skewness

férfi és női hang (gendernyelvé-
szet) fn • male and female voice

férfi (szociolingvisztika) fn • male
férfiasság (Hofstede) (kommuni-

káció) fn • masculinity
férfinév (névtan) fn • male name,

male personal name

feszes (jegy) (hangtan) fn • tense
feszes és laza hangképzés (hang-

tan) fn • tense and lax sounds, tense
and lax articulation, tense and lax vo-
wels

feszesség (hangtan) fn • tension
fesztelen stílus (stilisztika) fn • re-

laxed style
fett kiemelés (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • bold emphasis
fett nyomdai betűtípus

(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
bold font, boldface printing type

fett (szerkesztői-kiadói ismeretek)
mn • bold

fiatalkori kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • juvenile bilingualism

figura (alak) (kognitív nyelvészet)
fn • figure

figura etimologica (stilisztika) fn •
figura etymologica

figura (stilisztika) fn • figure of
speech

figura-háttér szerveződés (kogni-
tív nyelvészet) fn • figure and ground

figuratív (képes) nyelvhasználat
(jelentéstan) fn • figurative language
use

figuratív kifejezés (jelentéstan) fn
• figurative expression

figuratív (jelentéstan) mn • figura-
tive

figyelem (pszicholingvisztika) fn •
attention

figyelmi erőforrás (pszicholing-
visztika) fn • attentional resource

figyelmi orientáció (pszicholing-
visztika) fn • attentional orientation

figyelmi stratégia (pszicholing-
visztika) fn • attentional strategy

figyelmi (pszicholingvisztika) mn
• attentional

fiktív mozgás (kognitív nyelvé-
szet) fn • fictive motion

fiktív tő (alaktan) fn • bound root
fiktív (jelentéstan) mn • fictive
filippínó nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Filipino, Filipino language
film(felvétel) (általános nyelvé-

szet) fn • film footage
filogenezis (általános nyelvészet)

fn • philogenesis
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filológia flanker-teszt

filológia (általános nyelvészet) fn
• philology

filológiai kör (stilisztika) fn • phi-
lological circle

filológus és nyelvész (általános
nyelvészet) fn • philologist and lingu-
ist

filológus (általános nyelvészet) fn
• philologist

filozófia (általános nyelvészet) fn
• philosophy

filozófiai nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • philosophical lingu-
istics

filozófiai nyelvtan (általános nyel-
vészet) fn • philosophical grammar

filozófiai szemantika (általános
nyelvészet) fn • philosophical seman-
tics

filozófiai (általános nyelvészet)
mn • philosophical

finalis (mondattan) fn • final
finn ábécé (általános nyelvészet)

fn • Finnish alphabet
finn nyelv (általános nyelvészet)

fn • Finnish, Finnish language
finn (általános nyelvészet) mn •

Finnish
finn-permi alapnyelv (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Proto-Finno-
Permic, Finno-Permic protolanguage

finnugor alapnyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Proto-Finno-
Ugric (PFU), Finno-Ugric protolangu-
age

finnugor egység kora (történeti-
összehas. nyelv.) fn • age of Finno-
Ugric unity

finnugor kor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Finno-Ugric age, Finno-
Ugric era

finnugor nyelvcsalád (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Finno-Ugric lan-
guage family

finnugor őshaza (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Finno-Ugric
homeland

finnugor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Finno-Ugric

finnugrisztika (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Finno-Ugric studies

finn-volgai alapnyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Proto-Finno-

Volgaic, Finno-Volgaic protolanguage
finom hangolás hipotézise

(nyelvelsajátítás) fn • fine-tuning hy-
pothesis

finom színnevek megkülönböz-
tetése (kognitív nyelvészet) fn • fine
distinction of color terms (-ou-)

finom (kutatásmódszertan) mn •
fine

finomabb fonetikai átírás (hang-
tan) fn • narrow transcription

finomhangolás (nyelvelsajátítás)
fn • fine-tuning

finomság (Halliday) (pragmatika)
fn • delicacy

Fisher’s exact teszt (nyelvészeti
statisztika) fn • Fisher’s exact test

fissura longitudinális cerebralis
(neurolingvisztika) fn • longitudinal
fissurem, cerebral fissure

fissura Rolandi (neurolingviszti-
ka) fn • fissure of Rolando, Rolandic
fissure, central sulcus

fissura (neurolingvisztika) fn • fis-
sure

fisz jelenség (nyelvelsajátítás) fn •
"fis" phenomenon

fixálás (pszicholingvisztika) fn • fi-
xation

fizikai adottságok (evolúciós nyel-
vészet) fn • physical traits

fizikai akusztika (hangtan) fn •
physical acoustics

fizikai hanginger (pszicholing-
visztika) fn • physical sound stimulus,
physical acoustic stimulus

fizikai test (kognitív nyelvészet)
fn • physical body

fizikai (általános nyelvészet) mn •
physical

fiziológiai fonetika (hangtan) fn •
articulatory phonetics, physiological
phonetics

fiziológiai kényszer (hangtan) fn
• physiological necessity

fiziológiai szélesség (hangtan) fn
• physiological window

fiziológiai (hangtan) mn • physio-
logical

flamand nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Flemish, Flemish language

flanker-teszt (pszicholingvisztika)
fn • Eriksen flanker task
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flektáló nyelv fok- és mértékhatározó

flektáló nyelv (alaktan) fn • inflec-
ting language, inflected language, inf-
lectional language

flexibilis kötés (mondattan) fn •
flexible binding

flexió (alaktan) fn • flexion
f-ligatúra (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • f ligature
floodolás <internetes csevegés

elárasztása a beszélő üzeneteivel>
(számítógépes/netnyelv.) fn • floo-
ding

fluencia (pszicholingvisztika) fn •
fluency

fluenciavizsgálat (pszicholing-
visztika) fn • fluency test

fluenciazavar (pszicholingviszti-
ka) fn • dysfluency

fluens afázia (pszicholingvisztika)
fn • fluent aphasia, receptive aphasia,
Wernicke’s aphasia, sensory aphasia,
posterior aphasia

fog (hangtan) fn • tooth
fogalmazás (általános nyelvészet)

fn • composition
fogalmi atomizmus (kognitív

nyelvészet) fn • conceptual atomism
fogalmi definíció (kognitív nyel-

vészet) fn • conceptual definition
fogalmi fejlődés (kognitív nyelvé-

szet) fn • conceptual development
fogalmi funkció (általános nyel-

vészet) fn • ideational function
fogalmi integráció (kognitív nyel-

vészet) fn • blending, conceptual inte-
gration

fogalmi kategória (kognitív nyel-
vészet) fn • conceptual category

fogalmi keret (jelentéstan) fn •
conceptual frame, frame

fogalmi komplexitás (kognitív
nyelvészet) fn • conceptual comple-
xity

fogalmi lehorgonyzás (kognitív
nyelvészet) fn • conceptual grounding

fogalmi mag (kognitív nyelvészet)
fn • conceptual core

fogalmi metafora (kognitív nyel-
vészet) fn • conceptual metaphor

fogalmi metonímia (kognitív
nyelvészet) fn • conceptual me-
tonymy

fogalmi nyelvtan (kognitív nyel-
vészet) fn • notional grammar

fogalmi tartomány (kognitív nyel-
vészet) fn • conceptual domain

fogalmi tudás (kognitív nyelvé-
szet) fn • onceptual knowledge

fogalmi (kognitív nyelvészet) mn
• conceptual

fogalmimetafora-elmélet (kogni-
tív nyelvészet) fn • conceptual metap-
hor theory (CMT)

fogalom (kognitív nyelvészet) fn •
concept

fogalomalkotás (kognitív nyelvé-
szet) fn • conceptualization (-s-)

fogalomírás (logika) fn • Be-
griffsschrift

fogalompár (jelentéstan) fn • pair
of concepts

fogalomszó (alaktan) fn • content
word, lexical word, full word

fogalomtár (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • glossary of terms

fogalom-térkép (nyelvpedagógia)
fn • mind-map

foghang (hangtan) fn • dental con-
sonant

fogi (hangtan) mn • dental
foglalkozás (szociolingvisztika) fn

• occupation
foglalkozási napló (általános

nyelvészet) fn • work log
foglalkozásnév (névtan) fn • occu-

pation name
foglalkozások egységes osztályo-

zási rendszere (FEOR) (nyelvpedagó-
gia) fn • unified job classification sys-
tem

foglalkozást jelölő főnevek (alak-
tan) fn • nouns denoting occupations

foglalkozást jelölő főnévi jelző
(alaktan) fn • nominal modifier deno-
ting occupation

foglalkoztatáspolitika (szocio-
lingvisztika) fn • employment policy

fogmeder (hangtan) fn • alveolus,
tooth socket, alveolar ridge

fogmedri (hangtan) fn • alveolar
fogsor (hangtan) fn • row of teeth
fojtott zönge (hangtan) fn • redu-

ced voice
fok- és mértékhatározó (mondat-

tan) fn • degree adverbial, adverbial
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fok folyamatos melléknévi igenévi előtag

of degree
fok (hangtan, alaktan) fn • degree,

grade
fokális színek (kognitív nyelvé-

szet) fn • focal colors (-ou-)
fokális terület (pszicholingviszti-

ka) fn • focal area
fokális (kognitív nyelvészet) mn •

focal
fokhatározó szó (mondattan) fn •

degree adverbial, adverbial of degree
fokhatározó (mondattan) fn • deg-

ree adverbial, adverbial of degree
fokjel toldalékolása (helyesírás)

fn • affixation of the degree sign
fokjel (helyesírás) fn • degree sign
fokozás (alakzat) (stilisztika) fn •

climax
fokozás (melléknévé) (alaktan) fn

• comparison (of adjectives)
fokozás (alaktan) fn • comparison
fokozat (felsőoktatásban) (nyelv-

pedagógia) fn • degree
fokozat (Halliday) (általános nyel-

vészet) fn • rank
fokozati különbségek (jelentés-

tan) fn • differences of degree
fokozati (jelentéstan) mn • degree
fokozatos kiugróság hipotézise

(pszicholingvisztika) fn • graded sali-
ence hypothesis

fokozatos stratifikáció (nyelvé-
szeti statisztika) fn • gradual stratifica-
tion

fokozatos (kognitív nyelvészet)
mn • gradual

fokozatosság (általános nyelvé-
szet) fn • graduality

fokozatszerzés (nyelvpedagógia)
fn • graduation

fokozhatóság (alaktan) fn • grada-
bility

fokozó jelentéstöbblet (jelentés-
tan) fn • intensifying additional me-
aning

fokozó szerepű minőségjelzős
szerkezet (mondattan) fn • intensi-
fying qualifier construction

fokozó (jelentéstan) mn • intensi-
fying

fokozott melléknév (alaktan) fn •
graded adjective

fokozott normakövetés (szocio-
lingvisztika) fn • hypercorrection

fokozott (általános nyelvészet) mn
• increased, graded

fókusz és előfeltevés (jelentéstan)
fn • focus and presupposition

fókusz (mondattan) fn • focus
fókuszcsoport (kutatásmódszer-

tan) fn • focus group
fókuszemelés (mondattan) fn • fo-

cus raising
fókusz-értelmezés (mondattan)

fn • focus interpretation
fókusz-kiemelés (mondattan) fn •

focus raising
fókuszos igei kifejezés (mondat-

tan) fn • focused verbal expression
fókuszos mondat (mondattan) fn

• focused sentence
fókuszpozíció (mondattan) fn •

focus position, focal position
fókuszt tartalmazó predikátum

(mondattan) fn • predicate containing
focus, focused predicate

fokváltakozás (hangtan) fn • con-
sonant gradation

folyamat (általános nyelvészet) fn
• process

folyamatábra (kutatásmódszer-
tan) fn • flowchart

folyamatcentrikus fordítástu-
domány (fordítástudomány) fn •
process-oriented translation studies

folyamatelemzés (kutatásmód-
szertan) fn • process analysis

folyamatorientált modell (pszi-
cholingvisztika) fn • process-oriented
model

folyamatos akcióminőség (jelen-
téstan) fn • progressive aktionsart

folyamatos beszéd (hangtan) fn •
connected speech

folyamatos beszédhang (hang-
tan) fn • continuant

folyamatos ige (mondattan) fn •
progressive verb

folyamatos igeaspektus (mondat-
tan) fn • progressive aspect

folyamatos melléknévi igenév
(mondattan) fn • present participle

folyamatos melléknévi igenévi
előtag (alaktan) fn • present participle
prefix
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folyamatos szemlélet fonetikai leírás

folyamatos szemlélet (mondat-
tan) fn • progressive aspect

folyamatos zárhang (hangtan) fn
• occlusive

folyamatos (általános nyelvészet)
fn • continuous, progressive

folyékony hang (hangtan) fn • li-
quid, liquid consonant

folyékony mássalhangzó (hang-
tan) fn • liquid consonant

folyékony (hangtan) mn • liquid
folyékonyság (hangtan) fn • liqu-

dity
folyóirat (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • journal
folyóiratcím (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • journal title
folyóiratcímek rövidítései

(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
journal title abbreviations, abbrevia-
tions of journal titles

folyónév (névtan) fn • river-name,
hydronym

folyószöveg tagolása (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • segmentation of
running text

folyószöveg (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • running text

folytatás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • reflex

folytatólagos intonáció (emelke-
dő) (hangtan) fn • continuing intona-
tion

folytonos hangszínkép (hangtan)
fn • continuous sound spectrum

folytonos változó (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • continuous variable

folytonos (hangtan) mn • continu-
ant

folytonosság (hangtan) fn • conti-
nuancy

fón (hangtan) fn • phone
fonáció (hangtan) fn • phonation
fonációs szakasz (nyelvelsajátítás)

fn • phonation stage
fonéma (hangtan) fn • phoneme
fonémaállomány (hangtan) fn •

phonemic inventory
fonéma-graféma megfelelés

(nyelvelsajátítás) fn • phoneme-
grapheme mapping, phoneme-
grapheme correspondence

fonémahasadás (hangtan) fn •
phonemic split

fonémák érzékelése (hangtan) fn
• perception of phonemes

fonémastruktúra (hangtan) fn •
phonemic structure

fonémaszint (hangtan) fn • phon-
eme level, phonemic level

fonematika (hangtan) fn • phono-
logy

fonematikus alak (alaktan) fn •
phonemic form

fonematikus átírás (hangtan) fn •
phonemic transcription

fonematikus elv (helyesírás) fn •
phonemic principle

fonematikus írásmód (helyesírás)
fn • phonemic spelling

fonematikus (hangtan) mn •
phonemic

fonématudatosság (hangtan) fn •
phoneme-consciousness

fonémaváltozat (hangtan) fn •
phonemic variant, allophone

fonémavariáns (hangtan) fn •
phonemic variant, allophone

fonémikus kódolási képesség
(nyelvpedagógia) fn • phonetic co-
ding ability

fonémikus (hangtan) mn • phon-
emic

fonemizálódás (hangtan) fn •
phonemicization

fonetika (hangtan) fn • phonetics
fonetikai ábécé (IPA) (hangtan) fn

• IPA phonetic alphabet
fonetikai ábécé (NATO) (hang-

tan) fn • NATO phonetic alphabet
fonetikai ábécé (hangtan) fn •

phonetic alphabet
fonetikai átírás alapelvei (hang-

tan) fn • principles of phonetic
transcription

fonetikai átírás (hangtan) fn •
phonetic transcription

fonetikai jelek (hangtan) fn • pho-
netic symbols

fonetikai jellemző (hangtan) fn •
phonetic feature

fonetikai kódolás (pszicholing-
visztika) fn • phonetic coding

fonetikai leírás (hangtan) fn •
phonetic description
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fonetikai pozíció fonológiai szótagelmélet

fonetikai pozíció (hangtan) fn •
phonetic position

fonetikai reprezentáció (hangtan)
fn • phonetic representation

fonetikai szó (hangtan) fn • pho-
netic word

fonetikai szótag (hangtan) fn •
phonetic syllable

fonetikai transzkripció (hangtan)
fn • phonetic transcription

fonetikai (hangtan) fn • phonetic
fonetikai (hangtan) mn • phonetic
fonetikai-fonológiai típusú elvá-

lasztás (helyesírás) fn • phonetically-
informed hyphenation

fonetikus aktus (pragmatika) fn •
phonetic act

fonetikus átírás (hangtan) fn •
phonetic transcription

fonetikus elv (helyesírás) fn • pho-
netic principle

fonetikus írás (helyesírás) fn •
phonetic writing

fonetikus (hangtan) mn • pho-
netic

foniáter (hangtan) fn • phoniatri-
cian, phoniatrist

foniátria (hangtan) fn • phonia-
trics, phoniatry

fonika (hangtan) fn • phonics
fonikus dekódolás (pszicholing-

visztika) fn • phonic decoding
fonikus közvetítés (hangtan) fn •

phonic transmission
fonikus módszer (nyelvpedagó-

gia) fn • phonic method
fonikus olvasástanítási módszer

(nyelvpedagógia) fn • phonic method
of teaching reading

fonikus (hangtan) mn • phonic
fonográfia (hangtan) fn • phono-

graphy
fonogram (hangtan) fn • phonog-

ram
fonogramma (hangtan) fn • pho-

nogram
fonológia (hangtan) fn • phono-

logy
fonológiaelmélet (hangtan) fn •

phonological theory
fonológiai alapalak (hangtan) fn

• phonological base form, underlying
phonological form

fonológiai áttetszőség (hangtan)
fn • phonological transparency

fonológiai deficit (pszicholing-
visztika) fn • phonological deficit

fonológiai feltételek (pszichol-
ingvisztika) fn • phonological condi-
tions

fonológiai hiba (pszicholingvisz-
tika) fn • phonological error

fonológiai hurok (pszicholing-
visztika) fn • phonological loop

fonológiai intervenciós program
(pszicholingvisztika) fn • phonologi-
cal intervention program

fonológiai jegy (hangtan) fn •
phonological trait

fonológiai kódolás (pszicholing-
visztika) fn • phonological coding

fonológiai kontraszt (hangtan) fn
• phonological contrast

fonológiai korreláció (hangtan)
fn • phonological correlation

fonológiai munkaemlékezet
(pszicholingvisztika) fn • phonologi-
cal working memory

fonológiai nyelvi szint (általános
nyelvészet) fn • phonological level

fonológiai pozíció (hangtan) fn •
phonological position

fonológiai rendszer (hangtan) fn
• phonological system

fonológiai rendszer (hangtan) fn
• phonological system

fonológiai rövid távú memória
(pszicholingvisztika) fn • short-term
phonological memory, phonological
short-term memory

fonológiai sérülés (pszicholing-
visztika) fn • phonological damage

fonológiai szabály (hangtan) fn •
phonological rule

fonológiai szekvenciatanulási
képesség (pszicholingvisztika) fn •
phonological sequence learning abi-
lity

fonológiai szint (hangtan) fn •
phonological level

fonológiai szomszédság (hang-
tan) fn • phonological adjacency

fonológiai szótag (hangtan) fn •
phonological syllable

fonológiai szótagelmélet (hang-
tan) fn • phonological syllable theory
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fonológiai tár formai felépítés

fonológiai tár (pszicholingviszti-
ka) fn • phonological store

fonológiai tér (hangtan) fn • pho-
nological space

fonológiai univerzálé (hangtan)
fn • phonological universal

fonológiai változás (hangtan) fn •
phonological change

fonológiai változó (hangtan) fn •
phonological variable

fonológiai (hangtan) mn • phono-
logical

fonologikus átírás (hangtan) fn •
phonological transcription

fonologikus írás (helyesírás) fn •
phonological writing

fonologikus olvasás (pszicholing-
visztika) fn • phonological reading

fonologikus (hangtan) mn • pho-
nological

fonologizáció (hangtan) fn • pho-
nologization (-s-)

fonologizálódás (hangtan) fn •
phonologization (-s-)

fonológus (hangtan) fn • phonolo-
gist

fonomimika (nyelvpedagógia) fn
• phonomimics

fonostilisztika (stilisztika) fn •
phonostylistics

fonotaktika (hangtan) fn • phono-
tactics

fonotaktikai jólformáltság (hang-
tan) fn • phonotactic well-formedness

fonotaktikai megszorítások
(hangtan) fn • phonotactic constra-
ints

fonotaktikai szabályszerűség
(hangtan) fn • phonotactic rule

fonotaktikai (hangtan) fn • phono-
tactic

fonotaxis (hangtan) fn • phonota-
xis

fonotípia (hangtan) fn • phono-
typy

fordítás egysége (fordítástudo-
mány) fn • unit of translation

fordítás (fordítástudomány) fn •
translation

fordításelmélet (fordítástudo-
mány) fn • translation theory

fordítási ekvivalencia (fordítástu-
domány) fn • translation equivalence

fordítási korpusz (fordítástudo-
mány) fn • translation corpus

fordítási megfelelés (fordítástu-
domány) fn • translation equivalence

fordítási segédlet (fordítástudo-
mány) fn • translation guide

fordítási viselkedés (fordítástu-
domány) fn • translational behavior
(-ou-)

fordítási (fordítástudomány) mn •
tranlational, tranlastion

fordításnyelv (fordítástudomány)
fn • translationese

fordítást segítő rendszerek (fordí-
tástudomány) fn • translation helping
systems

fordítástámogatás (fordítástudo-
mány) fn • translation support

fordítástudomány (fordítástudo-
mány) fn • theory of translation, scien-
ce of translation, translation studies

fordító (fordítástudomány) fn •
translator

Fordítók Egyesülete (fordítástu-
domány) fn • Translators Association

fordítómemória (fordítástudo-
mány) fn • translation memory (TM)

fordított rím (fordítástudomány)
fn • translated rhyme

fordított szleng (szociolingviszti-
ka) fn • back slang

fordított szórend (mondattan) fn
• inversion

fordított (általános nyelvészet) mn
• inverse, reverse, inverted, reversed

forduló (pragmatika) fn • turn
fordulótípusok (pragmatika) fn •

turn-types
fordulóváltás (pragmatika) fn •

turn taking
forgatókönyv (pragmatika) fn •

script
forikus elem (szövegnyelvészet)

fn • phoric element
forma (alaktan) fn • form
formáció (alaktan) fn • formation
formai bonyolultság elve (nyelv-

elsajátítás) fn • principle of formal
complexity

formai előfeszítés (pszicholing-
visztika) fn • formal priming

formai felépítés (alaktan) fn • for-
mal structure
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formai univerzálé főcím

formai univerzálé (általános nyel-
vészet) fn • formal universal

formai (általános nyelvészet) mn •
formal

formaképzés (alaktan) fn • inflec-
tion

formaképző (alaktan) fn • formant
formaközpontú szöveg (fordítás-

tudomány) fn • expressive text
formális (intézményes) (általános

nyelvészet) mn • formal
formális (nyelvtani) (általános

nyelvészet) mn • formal
formális ekvivalencia (fordítástu-

domány) fn • formal equivalence
formális és informális nyelvhasz-

nálat (pragmatika) fn • formal and in-
formal language use

formális hangnem (stilisztika) fn
• deliberate key, formal style

formális megfelelés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • formal corres-
pondence

formális metodológiák (kutatás-
módszertan) fn • formal methods

formális nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • formal language

formális nyelvhasználat (prag-
matika) fn • formal language use

formális nyelvtan (mondattan) fn
• formal grammar

formális stílus (stilisztika) fn • for-
mal style

formális szemantika (jelentéstan)
fn • forman semantics

formális univerzálé (általános
nyelvészet) fn • formal universal

formalista (általános nyelvészet)
fn • formalist

formalitás (általános nyelvészet)
fn • formality

formalizáció (általános nyelvé-
szet) fn • formalization (-s-)

formalizált szabály (általános
nyelvészet) fn • formalized rule (-s-)

formalizmus (általános nyelvé-
szet) fn • formalism

formáns (hangtan) fn • formant
formánsszerkezet (hangtan) fn •

formant structure
formanyelv (általános nyelvészet)

fn • form language

formativus (alaktan) fn • forma-
tive

formaváltozat (alaktan) fn • form
variant

formula (általános nyelvészet) fn
• formula

formulaszerű (általános nyelvé-
szet) fn • formulaic

forradásos ikerítés (alaktan) fn •
• ablaut-motivated compounding <of
two already existing words>

forrás (kutatásmódszertan) fn •
source

forráskritika (kutatásmódszertan)
fn • source-criticism

forrásnyelv FNy (fordítástudo-
mány) fn • source language SL

forrásnyelvi feladó (fordítástudo-
mány) fn • source langauge sender

forrásnyelvi szöveg (fordítástudo-
mány) fn • source text, ST

forrásnyelvi vevő (fordítástudo-
mány) fn • source language receiver

forrástartomány hatóköre (fordí-
tástudomány) fn • scope of source

forrástartomány (kognitív nyelvé-
szet) fn • source domain

forrástartomány (kognitív nyelvé-
szet) fn • source domain

fortíció (hangtan) fn • fortition
fortis (zöngétlen) (hangtan) fn •

fortis, fortis consonant
fortisz képzésű (hangtan) fn • for-

tis, fortis consonant
fortizáció (hangtan) fn • fortition
fórumhozzászólás (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • forum comment
fosszilizáció (történeti-összehasonlító

nyelvészet, nyelvpedagógia) fn • fos-
silization

fosztóképző (alaktan) fn • priva-
tive affix

fotóblog (számítógépes/netnyelv.)
fn • photoblog

Fourier-sorfejtés (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • Fourier series calculation

FOXP2 gén (neurolingvisztika) fn
• FOXP2 gene

fő (általános nyelvészet) mn •
main, prime

főcím (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • main title
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főemlős főnévi kifejezés

főemlős (evolúciós nyelvészet) fn
• primate

főhangsúly (hangtan) fn • main
stress, primary stress

főiskolai végzettség és szakkép-
zettség (nyelvpedagógia) fn • college
degree and qualification

főkomponens-elemzés (nyelvé-
szeti statisztika) fn • principal compo-
nent analysis (PCA)

föld alatti helynév (névtan) fn •
underground toponym

föld alatti toponima (névtan) fn •
underground toponym

földfelszín természetes alakula-
tainak megnevezései (névtan) fn • na-
mes of natural topographical features

Földön kívüli alakulat (névtan) fn
• extraterrestrial feature

Földön kívüli név (névtan) fn •
extraterrestrial name

földrajzi alakulat (névtan) fn •
geographical feature

földrajzi entitás (névtan) fn • geo-
graphical entity

földrajzi hovatartozás (szocio-
lingvisztika) fn • geographical origin

földrajzi jellegű jelző (általános
nyelvészet) fn • geographical modifier

földrajzi köznév (névtan) fn • geo-
graphical common word, geographi-
cal name, generic

földrajzi köznévi elem (névtan)
fn • generic element

földrajzi mozgószabály (helyes-
írás) fn • geographical mobility rule

földrajzi név (névtan) fn • geogra-
phical name

földrajzi névi nemzeti egységesí-
tés (= standardizáció) (névtan) fn •
national standardization of geographi-
cal names

földrajzi névi nemzeti standardi-
záció (névtan) fn • national standardi-
zation of geographical names

földrajzi okok a nyelvváltozás-
ban (történeti-összehas. nyelv.) fn •
• geographical reasons of language
change

földrajzi szótár (lexikológia) fn •
geographical dictionary

földrajzi (általános nyelvészet)
mn • geographical

földrajzinév (névtan) fn • geogra-
phical name

földrajzinév-egységesítés (név-
tan) fn • geographical names standar-
dization

földrajzinév-mutató (névtan) fn •
index gazetteer

földrajzinév-standardizáció (név-
tan) fn • geographical names standar-
dization

földrajzinév-tár (névtan) fn • ga-
zetteer

földrésznév (névtan) fn • conti-
nent name

földtani képződmények (névtan)
fn • geological formations

fölérendelés (mondattan) fn • su-
perordination

fölérendelt stílus (szociolingvisz-
tika) fn • superordinate style

fölös (általános nyelvészet) fn • re-
dundant

fölösleges ismétlés (stilisztika) fn
• tautology

főmondat (mondattan) fn • main
clause

főmondatbeli utalószó (mondat-
tan) fn • main clause referring word

főnév (mondattan) fn • substan-
tive, noun

főnevesülés (alaktan) fn • nomina-
lization

főnévi alaptag (mondattan) fn •
nominal head

főnévi alaptagú szószerkezet
(mondattan) fn • nominal phrase, no-
minal construction

főnévi allomorfia (alaktan) fn •
nominal allomorphy

főnévi csoport (mondattan) fn •
noun phrase (NP)

főnévi előtagú minőségjelzős
szerkezetek (mondattan) fn • qua-
litative compounds with nominal mo-
difiers

főnévi igenév (alaktan) fn • infini-
tive

főnévi jelzős szerkezet (mondat-
tan) fn • construction with nominal
modifier

főnévi kifejezés (mondattan) fn •
nominal expression
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főnévi származék funkcióige

főnévi származék (alaktan) fn •
nominal derivative

főnévi utótag (alaktan) fn • nomi-
nal suffix

főnévi (mondattan) mn • nominal
főnévidő (jelentéstan) fn • nomi-

nal time
főnévragok használata (alaktan)

fn • use of nominal affixes
főnévragozás (alaktan) fn • nomi-

nal declension, nominal inflection
föníciaiak (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Phoenicians
főrész (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • main body
Förster-szindróma (pszicholing-

visztika) fn • Foerster’s syndrome
főszerkesztő (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • editor-in-chief
főszó (mondattan) fn • subordinat-

ing word
főszóelem (alaktan) fn • root mor-

pheme
főszöveg (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • main body
főszöveget követő járulékos rész

(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
back matter

főszöveget megelőző járulékos
rész (szerkesztői-kiadói ismeretek) fn
• front matter

F-próba (nyelvészeti statisztika) fn
• F-test

framingelmélet (kommunikáció)
fn • framing theory

francia ábécé (általános nyelvé-
szet) fn • French alphabet

Francia Jelnyelv (általános nyel-
vészet) fn • French Sign Language

francia jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • French loanword

francia nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • French, French language

francia (általános nyelvészet) fn •
French

frazéma (lexikológia) fn • phrase-
me

frazeológia (általános nyelvészet)
fn • phraseology

frazeológiai egység (lexikológia)
fn • phraseological unit

frazeológiai kapcsolat (lexikoló-
gia) fn • phraseological relationshp

frazeológiai (lexikológia) fn • ph-
raseological

frazeologizmus (lexikológia) fn •
phraseologism

frázis (hangtan, mondattan) fn •
phrase

frázishangsúly (hangtan) fn • ph-
rase stress, phrasal stress

frázisjelölő (mondattan) fn • ph-
rase marker

frázisstruktúra (mondattan) fn •
phrase structure

frázisstruktúra-komponens
(mondattan) fn • phrase structure
component

frázisstruktúra-nyelvtan (mon-
dattan) fn • phrase structure grammar

frázisstruktúra-szabály (mondat-
tan) fn • phrase structure rule

freelance rendszer (fordítástudo-
mány) fn • freelance system

frekvencia (hangtan) fn • frequ-
ency

frekventatív ige (alaktan) fn • fre-
quentative verb

frenológia (általános nyelvészet)
fn • phrenology

frenológus (általános nyelvészet)
fn • phrenologist

frikatíva (hangtan) fn • fricative
fríz nyelv (általános nyelvészet) fn

• Frisian, Frisian language
frontális lebeny (neurolingviszti-

ka) fn • frontal lobe
frontotemporális demencia (neu-

rolingvisztika) fn • frontotemporal de-
mentia

fundamentális különbség hipo-
tézis (nyelvpedagógia) fn • funda-
mental difference hypothesis

funkció (szövegé) (szövegnyelvé-
szet) fn • function (of a text)

funkció (általános nyelvészet) fn •
function

funkcióbeli illeszkedés (pszichol-
ingvisztika) fn • functional match

funkciócentrikus fordítástu-
domány (fordítástudomány) fn •
function-oriented translation studi-
es

funkcióige (modattan) fn • functi-
on verb
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funkcióigés szerkezet függő felkiáltó mondat

funkcióigés szerkezet (mondat-
tan) fn • function verb construction

funkciómegoszlás (alaktan) fn •
• distribution of function, functional
distribution, complementary distribu-
tion

funkcionális egység (általános
nyelvészet) fn • functional unit

funkcionális ekvivalencia (fordí-
tástudomány) fn • functional equiva-
lence

funkcionális elkülönülés (általá-
nos nyelvészet) fn • functional separa-
tion

funkcionális hangtan (hangtan)
fn • functional phonology

funkcionális integráció (általános
nyelvészet) fn • functional integration

funkcionális kategória (kognitív
nyelvészet) fn • functional category

funkcionális képalkotó eljárás
(pszicholingvisztika) fn • functional
imaging technique

funkcionális kódolás (kognitív
nyelvészet) fn • functional encoding

funkcionális mágneses rezonan-
ciavizsgálat (fMRI) (pszicholingvisz-
tika) fn • functional magnetic reso-
nance imaging (fMRI)

funkcionális mondattagolás
(mondattan) fn • functional senten-
ce structure

funkcionális nagyothallás (pszi-
cholingvisztika) fn • functional hea-
ring loss

funkcionális nyelvészet (általá-
nos nyelvészet) fn • functional lingu-
istics

funkcionális nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • functional grammar

funkcionális projekció (mondat-
tan) fn • functional projection

funkcionális stílus (stilisztika) fn
• functional style

funkcionális szemlélet (nyelvpe-
dagógia) fn • functional approach

funkcionális tananyag (nyelvpe-
dagógia) fn • functional teaching ma-
terial

funkcionális terhelés (pszichol-
ingvisztika) fn • functional load

funkcionális terheltség (pszichol-
ingvisztika) fn • functional load

funkcionális (általános nyelvé-
szet) mn • functional

funkcionális-szemantikai kate-
gória (jelentéstan) fn • functional-
semantic category

funkcionalista megközelítés (ál-
talános nyelvészet) fn • functionalist
approach

funkcionalista modell (általános
nyelvészet) fn • functionalist model

funkcionalista (általános nyelvé-
szet) fn • functionalist

funkcionalizmus (általános nyel-
vészet) fn • functionalism

funkciószó (alaktan) fn • function
word

funkcióváltás (alaktan) fn • func-
tional change

futhark VAGY futhork <óger-
mán rúnaírás> (történeti-összehas.
nyelv.) fn • futhorc, futhark

futóhang (hangtan) fn • glide
futurum (mondattan) fn • future
fúvó hangszalagállás (hangtan)

fn • narrow glottis, narrow glottal po-
sition

fúzió (alaktan) fn • fusion
fúziós (alaktan) mn • fusional
függelék (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • appendix
függelékdallam (hangtan) fn • ap-

pendix intonation
független hangváltozás (történeti-

összehas. nyelv.) fn • unconditioned
sound change

független szimbólum (jelentés-
tan) fn • independent symbol

független szó (alaktan) fn • inde-
pendent word

független változás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • unconditioned
change

független változó (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • independent variable

független (általános nyelvészet)
mn • independent, unconditioned

függő beszéd (mondattan) fn • re-
ported speech, indirect speech

függő eset (mondattan) fn • obli-
que case

függő felkiáltó mondat (mondat-
tan) fn • reported exclamation
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függő felszólító mondat fütyült beszéd

függő felszólító mondat (mondat-
tan) fn • reported imperative, reported
imperative sentence

függő hangváltozás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • conditioned
sound change

függő idézet (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • indirect quote

függő kérdés (mondattan) fn • in-
direct question

függő kérdő mondat (mondattan)
fn • reported question

függő óhajtó mondat (mondat-
tan) fn • reported optative sentence

függő változás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • conditioned
change

függő változó (nyelvészeti statisz-
tika) fn • dependent variable

függő (általános nyelvészet) mn •
dependent, conditioned

függőleges tagolódás (szocioling-
visztika) fn • vertical stratification

függőségi fonológia (hangtan) fn
• dependency phonology

függőségi nyelvtan (mondattan)
fn • dependency grammar

függőségi viszony (mondattan) fn
• dependent relationship, relationship

of dependency
függőségi (hangtan, mondattan)

mn • dependency
függőszó (alaktan) fn • function

word
függvény (nyelvészeti statisztika)

fn • function
fül (hangtan) fn • ear
fülbesúgó tolmácsolás (chucho-

tage) (fordítástudomány) fn • chucho-
tage, whispering interpretation

fülkagyló (hangtan) fn • auricle,
auricula, pinna, outer ear

füllel vagy szemmel való olvasás
(általános nyelvészet) fn • ear and eye
reading

fül-orr-gégészet (hangtan) fn •
otorhinolaryngology

fülszöveg (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • blurb

fülzúgás (hangtan) fn • tinnitus
fürdőkádhatás (pszicholingviszti-

ka) fn • bathtub effect
füstírás (általános nyelvészet) fn •

skywriting
füttynyelv (általános nyelvészet)

fn • whistled language
fütyült beszéd (általános nyelvé-

szet) fn • whistled speech
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gael nyelv generatív nyelvtan

G

gael nyelv (általános nyelvészet)
fn • Gaelic language

gagyogás (nyelvelsajátítás) fn •
babbling

gallicizmus (lexikológia) fn • Gal-
licism

Gamma (nyelvészeti statisztika) fn
• gamma distribution

garat (hangtan) fn • pharynx
garatréshang (hangtan) fn •

pharyngeal fricative
garatüreg (hangtan) fn • pharyn-

geal cavity
gát (mondattan) fn • bleeding
gátlás (mondattan) fn • bleeding
gátol (mondattan) ige • (to) bleed
gátsorrend (mondattan) fn • blee-

ding order
gát-viszony (mondattan) fn • blee-

ding relationship
gazdagítás (stilisztika) fn • enrich-

ment
gazdálkodó szervezet (vállalati

kommunikáció) fn • business organi-
sation

gazdasági tanács (vállalati kom-
munikáció) fn • economic council

gazdaságosság (általános nyelvé-
szet) fn • economy

gazdaságossági elv (általános
nyelvészet) fn • principle of economy,
principle of least effort

gége (hangtan) fn • larynx
gégefedő porc (hangtan) fn • epig-

lottic cartilage
gégefedő (hangtan) fn • epiglottis
gégefő (hangtan) fn • larynx
gégehang (hangtan) fn • laryngeal,

laryngeal sound, glottal, glottal sound
gégekiirtás (hangtan) fn • laryn-

gectomy
gégetükör (hangtan) fn • laryn-

goscope
gégetükrözés (hangtan) fn • laryn-

goscopy
gégezárhang (hangtan) fn • glottal

stop
gemátria (általános nyelvészet) fn

• gematria

gemináció (hangtan) fn • gemina-
tion, consonant lengthening

geminálódás (hangtan) fn • gemi-
nation, consonant lengthening

gemináta (hangtan) fn • geminate,
consonant lengthening

gender (gendernyelvészet) fn •
gender

genderanonimitás (gendernyelvé-
szet) fn • gender anonymity

genderelmélet (gendernyelvészet)
fn • gender theory

genderkonstrukció (gendernyel-
vészet) fn • gender construct

gendernyelvészet (gendernyelvé-
szet) fn • gender linguistics

genderparadoxon (Labov) (gen-
dernyelvészet) fn • gender paradox

gendersemleges nyelv (gender-
nyelvészet) fn • gender-natural langu-
age

genealógiai osztályozás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • genealogical
classificiation

generál (mondattan) ige • (to) ge-
nerate

generálás (mondattan) fn • gene-
ration

generalizáció (általános nyelvé-
szet) fn • generalization (-s-)

generalizálás (általános nyelvé-
szet) fn • generalization (-s-)

generalizált transzformáció
(mondattan) fn • generalized trans-
formation (-s-)

generált mondat (mondattan) fn •
generated sentence

generatív elmélet (mondattan) fn
• generative theory

generatív fonológia (hangtan) fn
• generative phonology

generatív grammatika (mondat-
tan) fn • generative grammar

generatív nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • generative linguistics

generatív nyelvszemlélet (általá-
nos nyelvészet) fn • generative appro-
ach to language

generatív nyelvtan (mondattan)
fn • generative grammar
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generatív szemantika glagolita írás

generatív szemantika (szemanti-
ka) fn • generative semantics

generatív transzformációs gram-
matika (Chomsky) (mondattan) fn •
• transformational grammar (TG),
transformational-generative grammar
(TGG)

generatív, létrehozó (általános
nyelvészet) mn • generative

generativitás (általános nyelvé-
szet) fn • generativity

generikus szintű metafora (kog-
nitív nyelvészet) fn • generic-level me-
taphor

generikus tér (kognitív nyelvé-
szet) fn • generic space

generolektus (szociolingvisztika)
fn • genderlect

genetikai osztályozás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • genetic classifi-
cation

genetikus osztályozás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • genetic classifi-
cation

Genfi Iskola (általános nyelvé-
szet) fn • Geneva School, Geneva Scho-
ol of Linguistics

genitivus VAGY genitívusz
(mondattan) fn • genitive (case)

genus proximum (jelentéstan) fn •
genus proximum

genus (általános nyelvészet) fn •
genus

geoinformációs rendszer (GIS)
(névtan) fn • geographic information
system (GIS)

geolingvisztika (általános nyelvé-
szet) fn • geolinguistics

geonima (névtan) fn • geoname,
geonym

gép (számítógépes/netnyelv.) fn •
machine

gépelés (általános nyelvészet) fn •
typing

gépi beszéd (hangtan) fn • synthe-
sized speech (-s-)

gépi beszéd-előállítás (hangtan)
fn • speech syntesis

gépi beszédfelismerés (számító-
gépes/netnyelv.) fn • machine speech
recognition

gépi érzelemfelismerés (számító-
gépes/netnyelv.) fn • machine emoti-

on recognition
gépi fordítás (fordítástudomány)

fn • machine translation
gépi intelligencia (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • machine intelli-
gence, artificial intelligence

gépi metaforaazonosítás (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • machine me-
taphor recognition

gépi mondatelemzés (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • machine parsing

gépi szövegelemzés (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • machine text analy-
sis

gépi szövegfelolvasás (hangtan)
fn • text-to-speech (TTS)

gépi (számítógépes/netnyelv.) mn
• machine, computerized (-s-)

gépkocsijelzés (helyesírás) fn • li-
cence plate country code, Internatio-
nal Registration Letter

géptípusok betűjelzése (helyes-
írás) fn • lettering of machine types

géptípusok számjelzése (helyes-
írás) fn • numbering of machine types

gerinc (könyv része) (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • spine

gerinc (neurolingvisztika) fn • spi-
ne

gerincvelői idegek (neuroling-
visztika) fn • spinal nerves

germanista (általános nyelvészet)
fn • Germanist

germanisztika (általános nyelvé-
szet) fn • German studies

germanizmus (általános nyelvé-
szet) fn • Germanism

gerundium (mondattan) fn • ge-
rund

gesztikuláció (általános nyelvé-
szet) fn • gesticulation, gesturing

gesztikulálás (általános nyelvé-
szet) fn • gesticulation, gesturing

gesztus (általános nyelvészet) fn •
gesture

gesztusnyelv (általános nyelvé-
szet) fn • gesture language, gestural
language

gimnázium (nyelvpedagógia) fn •
grammar school

glagolita írás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Glagolitic script
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glisszandó gondolatritmus

glisszandó (hangtan) fn • glissan-
do

globális („nézd és mondd") mód-
szer (nyelvpedagógia) fn • global met-
hod, ’look and say’ method

globális afázia (pszicholingviszti-
ka) fn • global aphasia

globális kategória (általános nyel-
vészet) fn • global category

globális kohézió (szövegnyelvé-
szet) fn • global cohesion

globális módszer (nyelvpedagó-
gia) fn • global method, ’look and say’
method

globális nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • global language

globális nyelvi funkciók (pszi-
cholingvisztika) fn • global linguistic
functions

Globális Programozás Elve (pszi-
cholingvisztika) fn • Global Program-
ming Principle (GPP)

globális (általános nyelvészet) mn
• global

globalizáció (szociolingvisztika)
fn • globalization

glossopharyngeus ideg (hangtan)
fn • glossopharyngeal nerve

glossza (nyelvemlék) (történeti-
összehas. nyelv.) fn • gloss, interlinear
gloss

glossza (újságírói műfaj)
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
squib

glossza (történeti-összehas. nyelv.)
fn • gloss

glosszárium (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • glossary

glosszéma (általános nyelvészet)
fn • glosseme

glosszematika (általános nyelvé-
szet) fn • glossematics

glosszematikusok (általános nyel-
vészet) fn • glossematists

glosszogenetika (történeti-
összehas. nyelv.) fn • glossogenetics

glosszográf (történeti-összehas.
nyelv.) fn • glossograph

glosszográfia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • glossography

glosszolália (pszicholingvisztika)
fn • glossolalia, speaking in tongues

glosszológia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • glossology

glosszoszemantika (jelentéstan)
fn • glossosemantics

glottális elmélet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • glottal theory

glottális hangok (hangtan) fn •
glottal sounds

glottális légáramlási mechaniz-
mus (hangtan) fn • glottalic air-stream
mechanism

glottális zár (hangtan) fn • glottal
closure

glottális zárhang (hangtan) fn •
glottal stop

glottális (hangtan) mn • glottal
glottalizált hangok (hangtan) fn •

glottalized sounds (-s-)
glottalizált (hangtan) mn • glotta-

lized (-s-)
glottis (hangtan) fn • glottis
glotto- (előtag) • glotto-
glottogenetika (történeti-

összehas. nyelv.) fn • glottogenetics
glottográf (hangtan) fn • glottogra-

ph
glottokronológia (történeti-

összehas. nyelv.) fn • glottochrono-
logy

goidel nyelvek (általános nyelvé-
szet) fn • Goidelic languages, Q-Celtic
languages

goidel (általános nyelvészet) fn •
Goidelic, Q-Celtic

gondolásige (általános nyelvé-
szet) fn • verb of thinking

gondolat nyelve (pszicholingvisz-
tika) fn • language of thought hypot-
hesis (LOTH), thought ordered men-
tal expression (TOME)

gondolat (kognitív nyelvészet) fn
• thought

gondolatalakzat (stilisztika) fn •
figure of thought

gondolatjel (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • dash

gondolatolvasás (pszicholingvisz-
tika) fn • mind-reading

gondolatpárhuzam (stilisztika) fn
• symploce

gondolatritmus (stilisztika) fn •
symploce
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gondolattérkép grammatikai homonímia

gondolattérkép (pszicholingvisz-
tika) fn • mind map

gondolattérképezés (pszicholing-
visztika) fn • mind mapping

gondolkodás nyelve (pszicholing-
visztika) fn • language of thought

gondozói beszéd (szociolingvisz-
tika) fn • caretaker speech

gondozott beszéd (szociolingvisz-
tika) fn • careful speech, formal style

gondviselés-elvű felfogások
(pszicholingvisztika) fn • providence-
based approaches

gonzó újságírás (általános nyelvé-
szet) fn • gonzo journalism

Goodman és Kruskal tau (nyelvé-
szeti statisztika) fn • Goodman and
Kruskal’s tau

gót betű (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Gothic letter

gót betűs írás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Gothic writing, Gothic
script

gót írás (történeti-összehas. nyelv.)
fn • Gothic writing, Gothic script

gót (történeti-összehas. nyelv.) fn
• Gothic

gőgicsélés (nyelvelsajátítás) fn •
cooing

görbevonalú regresszióelemzés
(nyelvészeti statisztika) fn • non-linear
regression analysis, non-linear analy-
sis of regression

gördülékenység (stilisztika) fn •
fluency

görgetett módszer (kutatásmód-
szertan) fn • snowball method

görög ábécé (általános nyelvészet)
fn • Greek alphabet

görög betű (általános nyelvészet)
fn • Greek letter

görög betűk átírása (általános
nyelvészet) fn • transliteration of
Greek letters, romanization of Greek
lettrs

görög írás (általános nyelvészet)
fn • Greek writing, Greek script

görög istennév (névtan) fn •
Greek god name

görög nyelv (általános nyelvészet)
fn • Greek, Greek language

görög (általános nyelvészet) fn •
Greek

gradáció (fokozás) (alaktan) fn •
gradation

gradus (általános nyelvészet) fn •
gradus

gráf (nyelvészeti statisztika) fn •
graph

grafem(at)ika (általános nyelvé-
szet) fn • graphematics, graphemics

graféma (általános nyelvészet) fn
• grapheme

grafetika (általános nyelvészet) fn
• graphetics

grafetikai sérülés (pszicholing-
visztika) fn • graphetic damage

graffiti (általános nyelvészet) fn •
graffiti (sg. graffito)

grafikai forma (alaktan) fn • gra-
phic form

grafikai zaj (pszicholingvisztika)
fn • graphic noise

grafikus megjelenítés VAGY gra-
fikai megjelenítés (korpusznyelvé-
szet) fn • graphic display

grafikus nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • graphic language

grafikus (általános nyelvészet) mn
• graphic

grafológia (általános nyelvészet)
fn • graphology

grafológiai sérülés (pszicholing-
visztika) fn • graphological damage

grammatika mentális realitása
(kognitív nyelvészet) fn • mental re-
ality of grammar

grammatika (mondattan) fn •
grammar

grammatikai alany (mondattan)
fn • grammatical subject

grammatikai alapú nagybetűsí-
tés (helyesírás) fn • grammatically-
motivated capitalization (-s-)

grammatikai áthelyezés (mondat-
tan) fn • grammatical transposition

grammatikai érzékenység (pszi-
cholingvisztika) fn • grammatical sen-
sitivity

grammatikai forma (alaktan) fn •
grammatical form

grammatikai főnév (mondattan)
fn • grammatical noun

grammatikai homonímia (jelen-
téstan) fn • grammatical homonymy
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grammatikai ikonicitás gutturális

grammatikai ikonicitás (jelentés-
tan) fn • grammatical iconicity

grammatikai jelentés (jelentés-
tan) fn • grammatical meaning

grammatikai kategória (általános
nyelvészet) fn • grammatical category

grammatikai képesség (nyelvpe-
dagógia) fn • grammatical ability

grammatikai kompetencia (álta-
lános nyelvészet) fn • grammatical
competence

grammatikai nem (általános nyel-
vészet) fn • grammatical gender

grammatikai produkció (pszi-
cholingvisztika) fn • grammatical pro-
duction

grammatikai sor (mondattan) fn •
grammatical unit

grammatikai szerep (mondattan)
fn • grammatical role

grammatikai szinonima (jelentés-
tan) fn • grammatical synonym

grammatikai szó (alaktan) fn •
grammatical word

grammatikai szófajiság (alaktan)
fn • grammatical word class member-
ship

grammatikai (mondattan) mn •
grammatical

grammatikailag helyes mondat
(mondattan) fn • grammatical senten-
ce, grammatically correct sentence

grammatikális kifejezés (mon-
dattan) fn • grammatical expression

grammatikalitás (mondattan) fn •
grammaticality

grammatikalitási ítélet (mondat-
tan) fn • grammaticality judgment

grammatikalizáció (történeti-
összehas. nyelv.) fn • grammaticali-
zation

grammatikus mondat (mondat-
tan) fn • grammatical sentence

gramméma (általános nyelvészet)
fn • grammeme, grameme

Grassmann-törvény (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Grassmann’s
law

Grice-féle m-szándék (pragmati-
ka) fn • Grice’s M-intentions

Grice-i együttműködési elv
(pragmatika) fn • Grice’s principle
of cooperation, Grice’s cooperative
principle, Gricean cooperative prin-
ciple

Grice-i maxima (pragmatika) fn •
Gricean maxim

Grimm-törvény (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Grimm’s law

Grimston-hibrid (személnyévi
hibrid) (névtan) fn • Grimston-hybrid,
personal name hybrid

gúny (stilisztika) fn • mockery, sar-
casm

gúnynév (névtan) fn • sobriquet,
moniker

gúnyoros stílusárnyalat (stiliszti-
ka) fn • sarcastic style

guszlárok (általános nyelvészet)
fn • guslars

Gutenberg-galaxis (általános
nyelvészet) fn • Gutenberg univer-
se

Guttman-skála (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • Guttman scale

gutturális (hangtan) mn • guttural
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gyakori(bb) szóalkotási mód gyors beszédtempó

Gy

gyakori(bb) szóalkotási mód
(alaktan) fn • frequent process of
word-formation, frequent word-
formation process

gyakoriság elve (nyelvelsajátítás)
fn • principle of frequency

gyakoriság (korpusznyelvészet)
fn • frequency

gyakorisági érték (korpusznyel-
vészet) fn • frequency value

gyakorisági hatás (pszicholing-
visztika) fn • frequency effect, word
frequency effect

gyakorisági megoszlás (korpusz-
nyelvészet) fn • frequency distributi-
on

gyakorisági mutató (nyelvészeti
statisztika) fn • frequency rate

gyakorisági (korpusznyelvészet)
mn • frequency

gyakorítás (jelentéstan) fn • itera-
tion, frequentation

gyakoritka szóalkotási mód (Is-
tók) (alaktan) fn • rarequent word-
formation process

gyakorító ige (alaktan) fn • frequ-
entative verb, iterative verb

gyakorító képző (alaktan) fn • fre-
quentative suffix, iterative suffix

gyakorító (alaktan) mn • frequen-
tative, iterative

gyakorlás hatványtörvénye (pszi-
cholingvisztika) fn • power law of
practice

gyakorlás (nyelvpedagógia) fn •
practice

gyakorlat (nyelvtanulás) (nyelv-
pedagógia) fn • exercise

gyakorlati oktató (nyelvpedagó-
gia) fn • practice trainer

gyakorlati szintvizsga (nyelvpe-
dagógia) fn • level examination, mid-
term level examination

gyakorlati (nyelvpedagógia) mn •
practical

gyakorlóiskola (nyelvpedagógia)
fn • school of teaching practice

gyászdal (általános nyelvészet) fn
• requiem

gyásznetikett az interneten (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • netiquette
of mourning

gyenge alak (hangtan) fn • weak
form

gyenge ige (történeti-összehas.
nyelv.) fn • weak verb

gyenge kétnyelvű oktatás (szocio-
lingvisztika) fn • weak bilingual edu-
cation

gyenge (általános nyelvészet) mn
• weak

gyengülés (hangtan) fn • lenition
gyerek/gyermek (nyelvelsajátítás)

fn • child
gyerekkori afázia (pszicholing-

visztika) fn • childhood aphasia
gyereknyelvi hibázás (pszichol-

ingvisztika) fn • child language errors
gyermek nyelvalkotó készsége

(pszicholingvisztika) fn • children’s
language-creating ability

gyermekekhez szóló beszéd (szo-
ciolingvisztika) fn • baby talk, care-
taker speech, infant-directed speech
(IDS), child-directed speech (CDS),
motherese

gyermekkori kétnyelvűség (szo-
ciolingvisztika) fn • childhood bilin-
gualism

gyermeknyelv elmélet (nyelvelsa-
játítás) fn • child language theory

gyermeknyelv kutatás (általános
nyelvészet) fn • child language rese-
arch

gyermeknyelv (általános nyelvé-
szet) fn • child language

gyermeknyelvi korpusz (kor-
pusznyelvészet) fn • child language
corpus

gyermeknyelvről vezetett napló
(nyelvelsajátítás) fn • child language
diary

gyógypedagógus (nyelvpedagó-
gia) fn • special education teacher

gyors automatikus megnevezés
(pszicholingvisztika) fn • rapid auto-
matized naming (RAN) (-s-)

gyors beszédtempó (hangtan) fn •
fast speech rate
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gyors eltűnés (beszédé) gyűrűporc

gyors eltűnés (beszédé) (általá-
nos nyelvészet) fn • rapid fading

gyors hallási feldolgozás (pszi-
cholingvisztika) fn • rapid auditory
processing

gyors leképezés (nyelvelsajátítás)
fn • fast mapping

gyorsan változó beszédfolyam
(pszicholingvisztika) fn • rapidly
changing speech stream

gyorsírás (általános nyelvészet) fn
• shorthand, stenography

gyorsírógép (általános nyelvészet)
fn • stenotype, stenotype machine,
shorthand machine, steno writer

gyorsítás (hangtan) fn • festinati-
on

gyorsuló tempóváltás (hangtan)
fn • increased speech rate, increase in
speech rate

gyök (alaktan) fn • root
gyökmorféma (alaktan) fn • root

morpheme
gyökszó (alaktan) fn • root word
gyűjteményes kötet (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • volume of selec-
ted works

gyűjtő általános névmás (alaktan)
fn • collective pronoun

gyűjtő (általános nyelvészet) mn •
collective

gyűjtőnév (alaktan) fn • collective
noun

gyűjtőnévi alakulat (névtan) fn •
collective name construction

gyűjtőszámnév (alaktan) fn • coll-
ective numeral

gyűrűporc (hangtan) fn • cricoid,
cricoid cartilage, cricoid ring
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habitatív helynév hallhatóság

H

habitatív helynév (névtan) fn •
habitative place-name, habitative to-
ponym

habituális (általános nyelvészet)
mn • habitual

habozás (pszicholingvisztika) fn •
hesitation

hacsek (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • caron, hachek, wedge, check,
inverted circumflex, inverted hat

hadarás (pszicholingvisztika) fn •
cluttering

hagyomány (szerinti írásmód) el-
ve (helyesírás) fn • principle of traditi-
onal spelling

hagyományos formájú szöveg
(szövegnyelvészet) fn • traditional
text

hagyományos írásmódú család-
név (névtan) fn • traditionally spelled
family name (spelt), family name with
traditional spelling

hagyományos nemi szerep (gen-
dernyelvészet) fn • traditional gender
role

hagyományos név (névtan) fn •
traditional name, conventional name

hagyományos nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • traditional grammar

hagyományos (általános nyelvé-
szet) mn • traditional

hagyományozó továbbadás (álta-
lános nyelvészet) fn • traditional trans-
mission

haiti kreol (szociolingvisztika) fn
• Haitian Creole

hajlító nyelv (alaktan) fn • inflec-
ting language, inflected language, inf-
lectional language

hajónév (névtan) fn • ship name
Haladó szintű nyelvhasználó

(C1) (nyelvpedagógia) fn • Effective
Operational Proficiency (EOP)

halandzsa nyelv (általános nyel-
vészet) fn • gibberish

halandzsa (pszicholingvisztika) fn
• gibberish

halandzsavers (verstan) fn • non-
sense poem, nonsense verse

halántéklebeny (neurolingviszti-
ka) fn • temporal lobe

hallás elmélete (hangtan) fn • the-
ory of hearing

hallás elvesztése (hangtan) fn •
hearing loss, hearing impairment

hallás utáni grammatikalitási íté-
let (általános nyelvészet) fn • listening
grammaticality judgment test

hallás utáni megértés (pszichol-
ingvisztika) fn • listening comprehen-
sion

hallás (hangtan) fn • hearing, liste-
ning

hallásélesség (hangtan) fn • acu-
ity

hallásértés (pszicholingvisztika)
fn • listening comprehension

hallásérzet (pszicholingvisztika)
fn • hearing sensation

hallási monitorozó feladat (pszi-
cholingvisztika) fn • auditory moni-
toring task

halláskárosodás (hangtan) fn • he-
aring loss, hearing impairment

hallásküszöb (pszicholingviszti-
ka) fn • absolute threshold of hearing
(ATH)

hallássérülés (hangtan) fn • hea-
ring loss, hearing impairment

hallássérült (hangtan) fn • hea-
ring impaired person

hallástartomány (hangtan) fn • he-
aring range

hallásveszteség (hangtan) fn • he-
aring loss, hearing impairment

hallászavar (hangtan) fn • hearing
disorder

hallgatás (pragmatika) fn • liste-
ning, keeping quiet

hallgató (pragmatika) fn • listener,
hearer

hallgatói szerep (pragmatika) fn •
hearer’s role

hallgatóközpontú beszéd (prag-
matika) fn • other-centered talk

hallható levegővétel (hangtan) fn
• audible breathing

hallhatóság (hangtan) fn • audibi-
lity
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halló hangfaj

halló (hangtan) mn • hearing, au-
ditory

hallócsontocskák (hangtan) fn •
ossicles, auditory ossicles <kalapács
[malleus] ; üllő [incus]; kengyel [sta-
pes]>

hallóhangzó csatorna (általános
nyelvészet) fn • vocal-auditory chan-
nel

hallóideg (hangtan) fn • cochlear
nerve

hallójárat (hangtan) fn • ear canal,
external acoustic meatus, external au-
ditory meatus (EAM)

hallókészülék (hangtan) fn • hea-
ring aid

hallószerv (hangtan) fn • auditory
organ

halmaztagság (nyelvészeti statisz-
tika) fn • set membership

halmozás (stilisztika) fn • congeri-
es

halmozott alany (mondattan) fn •
compound subject

halmozott állítmány (mondattan)
fn • compound predicate

halmozott jelző (mondattan) fn •
compound modifier

halmozott mondatrész (mondat-
tan) fn • compound clause

halmozott összehasonlítás (mon-
dattan) fn • mass comparison

halmozott szuffixum (alaktan) fn
• iterated suffix

halmozott tárgy (mondattan) fn •
compound object

halmozott (általános nyelvészet)
mn • multiple, iterated, iterative, cu-
mulative

hálózat (pszicholingvisztika) fn •
network

hálózati modell (pszicholingvisz-
tika) fn • network model

hálózati társadalom (szocioling-
visztika) fn • network society

hálózati (pszicholingvisztika) mn
• network

hálózatnyelvtan (kognitív nyelvé-
szet) fn • network grammar

hamis barát (fordítástudomány)
fn • false friend, faux ami

hamis földrajzi köznévi elem
(névtan) fn • false generic element

hamis irónia (pszicholingvisztika)
fn • false irony

hámi-sémi nyelvcsalád (általános
nyelvészet) fn • Semitic language fa-
mily, Hamitic-Semitic language fa-
mily

hamisvélekedés-feladat (kogni-
tív nyelvészet) fn • false belief task

hangadás (hangtan) fn • phonati-
on

hangalak (hangtan) fn • phonolog-
ical form, phonetic form

hangalaki áttetszőség (hangtan)
fn • phonetic transparency

hangalakjelölő írás (helyesírás) fn
• phonetic writing

hangalakzat (stilisztika) fn • meta-
plasm

hangátkötés (hangtan) fn • liaison
hangátmenet (hangtan) fn • so-

und change
hangátvetés (hangtan) fn • metat-

hesis
hangbetoldás (hangtan) fn •

epenthesis
hangelrendezés (hangtan) fn •

phonotactics
hangeltolódás (hangtan) fn • so-

und shift
hangeltolódás (hangtan) fn • so-

und shift
hangerő szintje (hangtan) fn • in-

tensity level, volume level
hangerő (hangtan) fn • intensity,

volume
hangerőkülönbség (hangtan) fn •

difference in intensity, volume diffe-
rence

hangerősség (hangtan) fn • volu-
me

hangerőszint (hangtan) fn • volu-
me level

hangerőváltozás iránya (hangtan)
fn • direction of volume change

hangérték (hangtan) fn • phonetic
value

hangérzékelés (hangtan) fn • so-
und perception

hangérzéklet (hangtan) fn • acous-
tic sensation

hangészlelet (hangtan) fn • sound
perception, acoustic perception

hangfaj (hangtan) fn • voice type
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hangfejlődési tendencia hangos röntgenfelvétel

hangfejlődési tendencia
(történeti-összehas. nyelv.) fn • sound
change tendency, tendency of sound
change

hangfekvés (hangtan) fn • pitch,
intonation contour

hangfelismerés (hangtan) fn • so-
und recognition

hangfestő szó (alaktan) fn • ono-
matopoeic word, sound imitating
word

hangfiziológia (hangtan) fn • so-
und physiology

hangforrás (hangtan) fn • sound
source

hanghelyreállítás (hangtan) fn •
sound recovery

hanghézag (hangtan) fn • hiatus
hanghullám (hangtan) fn • sound

wave
hangindítás (hangtan) fn • sound

initiation
hangírás (általános nyelvészet) fn

• alphabetic writing
hangjáték (általános nyelvészet)

fn • radio drama, radio play
hangjelölés a magyar családne-

vekben (helyesírás) fn • spelling of
Hungarian family names

hangjelölés (helyesírás) fn • spell-
ing, representation of speech sounds
in writing

hangkapcsolat (hangtan) fn • so-
und cluster

hangkapcsolat (hangtan) fn • so-
und sequence

hangképzés (hangtan) fn • articu-
lation, sound production

hangképzési zavar (hangtan) fn •
articulatory disorder

hangképzőszerv (hangtan) fn •
ariculatory organ, articulator, speech
organ

hangkiesés (hangtan) fn • elision
hangkivetés (hangtan) fn • elision
hangkivető tő (hangtan) fn • vow-

el deleting root
hangkörnyezet (hangtan) fn •

phonetic environment
hangkötés (hangtan) fn • liaison
hangköz (hangtan) fn • interval,

sound interval

hangközkülönbség (hangtan) fn •
interval difference, sound interval dif-
ference

hanglejtés elsajátítása (nyelvelsa-
játítás) fn • acquisition of intonation

hanglejtés (hangtan) fn • intonati-
on

hanglenyomat (hangtan) fn • voi-
ceprint

hanglokalizáció (hangtan) fn • so-
und localization (-s-)

hangmagasság érzékelése (pszi-
cholingvisztika) fn • pitch perception

hangmagasság kulturális kü-
lönbségei (szociolingvisztika) fn •
cultural differences in pitch

hangmagasság (hangtan) fn •
pitch

hangmagasságérzékelés elméle-
tei (pszicholingvisztika) fn • theories
of pitch perception

hangmagasság-változás (hang-
tan) fn • pitch change

hangmásulás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • ablaut, gradation

hangminőség (hangtan) fn • voice
quality

hangmódosulás a morfémahatá-
ron (hangtan) fn • sound alteration at
the morpheme boundary

hangmódosulás a tő és az igekép-
ző határán (hangtan) fn • sound alte-
ration at the suffix boundary

hangmódosulás (hangtan) fn • so-
und alteration

hangmoduláció (hangtan) fn • so-
und modulation

hangműködtetett rendszerek
(számítógépes/netnyelv.) fn • voice-
operated systems

hangnem (stilisztika) fn • key, spe-
ech style

hangnyomás (hangtan) fn • sound
pressure, acoustic pressure

hangnyomásszint (hangtan) fn •
sound pressure level, acoustic pressu-
re level

hangnyomaték (hangtan) fn •
stress

hangos röntgenfelvétel (hangtan)
fn • X-ray with sound, radiograph
with sound
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hangos stílus hangszínezet

hangos stílus (stilisztika) fn • spo-
ken tyle

hangos szünet (hangtan) fn • fil-
led pause

hangos zaj (hangtan) fn • loud no-
ise

hangos (hangtan) mn • loud, so-
und, spoken

hangosság érzékelése (pszichol-
ingvisztika) fn • perception of loud-
ness, loudness perception

hangosság (hangtan) fn • loud-
ness

hangregiszter (hangtan) fn • regis-
ter

hangrend (hangtan) fn • vowel
harmony, vocalic harmony

hangrendi átcsapás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • vowel harmony
alteration, vocalic harmony alteration

hangrendi illeszkedés (hangtan)
fn • vowel harmony, vocalic harmony

hangrendi párhuzam (történeti-
összehas. nyelv.) fn • vowel harmony
doublet, vocalic harmony doublet

hangrendi (hangtan) mn • vowel
harmony, vocalic harmony

hangrendszer (hangtan) fn • pho-
nological system

hangrendszer (hangtan) fn • so-
und system

hangrés (hangtan) fn • glottis
hangrestauráció (pszicholingvisz-

tika) fn • phonemic restoration
hangrestaurációs hatás (pszichol-

ingvisztika) fn • phonemic restoration
effect

hangrögzítés (hangtan) fn • sound
recording

hangsajátság (hangtan) fn • attri-
bute

hangsebesség (hangtan) fn •
speed of sound

hangsor (hangtan) fn • sound se-
quence

hangsorépítési szabályszerűség
(hangtan) fn • sound sequence pho-
notactics

hangsorminta (pszicholingviszti-
ka) fn • sound sequence patterning

hangsorok stílusértéke (stiliszti-
ka) fn • stylistic value of sound sequ-
ences

hangsorszerveződés (pszicholing-
visztika) fn • sound sequence patter-
ning

hangstúdió (hangtan) fn • record-
ing studio

hangsúly nélküli (hangtan) mn •
unstressed

hangsúly (hangtan) fn • stress
hangsúlyáthelyezés (hangtan) fn

• stress shift
hangsúlyélmény (pszicholing-

visztika) fn • stress sensation
hangsúlyeltolódás (hangtan) fn •

stress shift
hangsúlymértékes nyelv (hang-

tan) fn • stress-timed language
hangsúlyos szótag előtti rész

(hangtan) fn • pretonic part, prenuc-
lear part ;orosz

hangsúlyos szótag utáni rész
(hangtan) fn • posttonic part, postnuc-
lear part ;orosz

hangsúlyos szótag (hangtan) fn •
stressed syllable

hangsúlyos verselés (verstan) fn •
stress-timed meter (-re)

hangsúlytalan magánhangzó
(hangtan) fn • unstressed vowel

hangsúlytalan szótag (hangtan)
fn • unstressed syllable

hangsúlytalan (hangtan) fn • un-
stressed, zero-stressed

hangsúlytalanság (hangtan) fn •
unstressedness

hangszál (hangtan) fn • vocal cord,
vocal fold

hangszalag rendellenessége
(hangtan) fn • vocal cord disorder

hangszalag (hangtan) fn • vocal
cord, vocal fold

hangszalagállás (hangtan) fn • vo-
cal cor position

hangszalagrés (hangtan) fn • glot-
tis

hangszernév (névtan) fn • instru-
ment name

hangszimbolika (jelentéstan) fn •
sound symbolism

hangszín (hangtan) fn • timbre, to-
ne color (-ou-), tone quality

hangszínezet (hangtan) fn • timb-
re, tone color (-ou-), tone quality
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hangszínkép harmónia

hangszínkép (hangtan) fn •
spectrogram

hangsztereotípia (szociolingvisz-
tika) fn • phonetic stereotype

hangtag (hangtan) fn • sound seg-
ment

hangtani hűség (helyesírás) fn •
phonetic fidelity

hangtani kötöttségű hasonulás
(hangtan) fn • phonetically condition-
ed assimilation

hangtani (hangtan) mn • phonetic
hangteljesítmény (hangtan) fn •

sound power, acoustic power
hangterjedelem (hangtan) fn •

phonetic space
hangtípus (hangtan) fn • sound

type
hangtörténet (történeti-összehas.

nyelv.) fn • historical phonology
hangtörvény (történeti-összehas.

nyelv.) fn • sound law
hangulatfestés (jelentéstan) fn •

onomatopeia (-poeia)
hangulatfestő mondatszó (jelen-

téstan) fn • onomatopeic sentence
word (-poeic), sound imitating senten-
ce word

hangulatfestő szó (jelentéstan) fn
• onomatopeic word (-poeic), sound
imitating word

hangulatfestő (jelentéstan) mn •
onomatopeic (-poeic)

hangulatjel (számítógépes/netnyelv.)
fn • emoticon

hangulatosság (stilisztika) fn •
emotionality

hangutánzás (jelentéstan) fn • ono-
matopeia (-poeia)

hangutánzó mondatszó (jelentés-
tan) fn • onomatopic sentence word (-
poeic), sound imitating sentence word

hangutánzó szó (jelentéstan) fn •
• onomatopeic word (-poeic), sound
imitating word

hangűr (hangtan) fn • hiatus
hangváltozás (történeti-összehas.

nyelv.) fn • sound change
hangváltozat (hangtan) fn • allop-

hone
hangvilla (hangtan) fn • tuning

fork

hangzás (hangtan) fn • sound, re-
sonance

hangzó üreg (hangtan) fn • reso-
nating chamber

hangzó (hangtan) fn • vowel (fn)
hangzó (hangtan) mn • resonant,

resonating
hangzóhiányos tőváltozat

(történeti-összehas. nyelv.) fn • re-
duced root variant, root variant with
elision

hangzónyúlás (hangtan) fn • vow-
el lengthening, vocalic lengthening

hangzósság (hangtan) fn • sono-
rity

hangzóssági elv (hangtan) fn • so-
nority principle

hangzóssági skála (hangtan) fn •
sonority scale

hangzóssági szótagelmélet
(hangtan) fn • relative sonority theory,
prominence theory

hangzóssági (hangtan) mn • sono-
rity

hanggyakoriság (hangtan) fn • so-
und frequency

hanti nyelv (általános nyelvészet)
fn • Khanty, Khanty language, Hanti,
Hanti language

Hapax legomenon (korpusznyel-
vészet) fn • Hapax legomenon, pl. le-
gomena

haplográfia (helyesírás) fn • hap-
lography

haplológia (helyesírás) fn • haplo-
logy, haplogy

harangnév (névtan) fn • bell name
harmadik mozgószabály (helyes-

írás) fn • third mobility rule
harmadlagos idézőjel (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • tertiary quotati-
on mark, half quotation mark

harmadszótagi rövidülés (hang-
tan) fn • trisyllabic laxness, trisyllabic
laxing

hármas kódolási modell (pszi-
cholingvisztika) fn • triple coding mo-
del

hármas szám (alaktan) fn • trial
hármashangzó (hangtan) fn •

triphthong
harmónia (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • harmony
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harmonikus tő határon túli magyar(ok)

harmonikus tő (hangtan) fn • har-
monic root

harmonikus (hangtan) mn • har-
monic

három pont (helyesírás) fn • ellip-
sis symbol, dot-dot-dot

háromelemű kapcsolatok (hang-
tan) fn • three-consonant clusters, clus-
ters of three consonants

háromjegyű betű (helyesírás) fn •
trigraph

háromujjas fogás (íráskor)
(nyelvpedagógia) fn • three-finger
grip

hasáb (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • column

hasábköz (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • gutter

hasábszélesség (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • column width

hasadás (hangtörténetben)
(történeti-összehas. nyelv.) fn • split

hasadékok (agykéregé) (neuro-
lingvisztika) fn • fissures

hasbeszélés (hangtan) fn • ventri-
loquism

hasbeszélő (hangtan) fn • ventri-
loquist

hasonlat (jelentéstan) fn • simile
hasonlító határozó (mondattan)

fn • comparative adverbial, adverbial
of comparison

hasonlító határozószó (mondat-
tan) fn • comparative adverbial, ad-
verbial of comparison

hasonlító mutató névmás (mon-
dattan) fn • comparative demonstra-
tive pronoun

hasonlító (történeti-összehas.
nyelv.) mn • comparative

hasonlítói mellékmondatok
(mondattan) fn • comparative clauses

hasonló alakú szó (jelentéstan) fn
• homonym, homonymous word

hasonló hangzású szó (jelentés-
tan) fn • homophone, homophonous
word

hasonlóság (általános nyelvészet)
fn • similarity

hasonlósági hatás (pszicholing-
visztika) fn • effect of phonological
similarity

hasonlósági mérték (nyelvészeti
statisztika) fn • similarity measure, si-
milarity function

hasonlósági vonzerő paradig-
ma (kommunikáció) fn • similarity-
attraction paradigm

hasonlósági (általános nyelvészet)
mn • similarity

hasonulás (hangtan) fn • assimila-
tion

használatalapú megközelítés
(nyelvpedagógia) fn • usage-based
approach

használatelmélet (kognitív nyel-
vészet) fn • usage-based theory, usage
theory

használatelméleti szabályok
(kognitív nyelvészet) fn • rules of
usage-based theory

használati gyakoriság (kognitív
nyelvészet) fn • frequency of use

használatközpontú nyelvészet
(általános nyelvészet) fn • usage-
based linguistics

hasznosítás (általános nyelvészet)
fn • utilization (-s-)

hatalmi távolság (Hofstede)
(pragmatika) fn • power distance

hatalom és szolidaritás (szocio-
lingvisztika) fn • power and solidarity

hatalom nyelve (szociolingviszti-
ka) fn • language of power

hatalom (szociolingvisztika) fn •
power

határ (alaktan) fn • boundary
határjelölő (alaktan) fn • boun-

dary marker
határmetsző változók (szocioling-

visztika) fn • transboundary variables
határnév (névtan) fn • boundary

name
határolási feltétel (mondattan) fn

• subjacency principle
határoló kategória (mondattan) fn

• bounding category
határon túli magyar nyelv (szo-

ciolingvisztika) fn • extraterritorial
Hunagarian language

határon túli magyar nyelvválto-
zat (szociolingvisztika) fn • extrater-
ritorial variety of Hungarian

határon túli magyar(ok) (szocio-
lingvisztika) fn • extraterritorial Hun-
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határon túli ható igeképző

garians
határon túli (szociolingvisztika)

mn • extraterritorial
határozatlan alany (mondattan)

fn • indefinite subject
határozatlan névelő (mondattan)

fn • indefinite article
határozatlan névmás (mondattan)

fn • indefinite pronoun
határozatlan számnév (mondat-

tan) fn • indefinite number, indefinite
numeral

határozatlan tárgy (mondattan) fn
• indefinite object

határozatlan (mondattan) mn • in-
definite

határozatlanság (mondattan) fn •
indefiniteness

határozó elől szórend (pszichol-
ingvisztika) fn • fronted adverbi-
al word order, adverbial-at-the-front
word order

határozó hátul szórend (pszichol-
ingvisztika) fn • adverbial-at-the-end
word order

határozó jelzős szószerkezet
(mondattan) fn • constructuion with
adverbial modifier

határozó (mondattan) fn • adver-
bial

határozói alak (alaktan) fn • ad-
verbial form

határozói alaptagú szóösszetétel
(alaktan) fn • adverbial compound

határozói alárendelő összetett
mondat (mondattan) fn • subordinat-
ing complex sentence with adverbial
complement

határozói bővítmény (mondattan)
fn • adverbial complement

határozói csoport (mondattan) fn
• adverbial phrase (AdvP)

határozói igenév (mondattan) fn •
adverbial participle

határozói jelző (mondattan) fn •
adverbial modifier, adverbial qualifier

határozói viszonyrag (alaktan) fn
• adverbial affix

határozói (mondattan) mn • adver-
bial

határozórag (alaktan) fn • adverb
affix

határozós alárendelés (mondat-
tan) fn • adverbial subordination

határozós melléknévi alapta-
gú szószerkezet (mondattan) fn •
adjective-comprising adverbial con-
struction

határozós összetétel (alaktan) fn •
adverbial compound

határozós szószerkezet (mondat-
tan) fn • adverbial clause, adverb clau-
se

határozós viszony (mondattan) fn
• adverbial relationship

határozós (mondattan) mn • ad-
verbial

határozós-elöljárós ige (mondat-
tan) fn • phrasal verb

határozószó (alaktan) fn • adverb
határozószói (mutató) névmás

(alaktan) fn • adverbial (demonstra-
tive) pronoun

határozószói bővítmény (mon-
dattan) fn • adverbial complement

határozószói kifejezés (mondat-
tan) fn • adverbial expression

határozószói (mondattan) mn •
adverbial

határozott alany (mondattan) fn •
definite subject

határozott alanyú mondat (mon-
dattan) fn • sentence with a definite
subject

határozott igenév (mondattan) fn
• definite participle

határozott névelő (mondattan) fn
• definite article

határozott ragozás (alaktan) fn •
definite conjugation

határozott számnév (mondattan)
fn • definite number

határozott tárgy (mondattan) fn •
definite object

határozott (mondattan) mn • defi-
nite

határozottságbeli egyeztetés
(mondattan) fn • definiteness agree-
ment

határt átívelő név (névtan) fn •
transboundary name

ható ige (mondattan) fn • potenti-
al verb

ható igeképző (alaktan) fn • poten-
tial suffix
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ható hehezet

ható (mondattan, alaktan) mn • po-
tential

hatókör (szabályalkalmazási ha-
tókör) (mondattan) fn • domain (of
a rule)

hatókör (jelentéstan) fn • scope
hatóköri kétértelműség (jelentés-

tan) fn • scope ambiguity, scopal am-
biguity

hátrafelé ható (hangtan) mn • reg-
ressive

hátraható teljes hasonulás (hang-
tan) fn • complete regressive assimila-
tion, full regressive assimilation

hátraható (hangtan) mn • regres-
sive

hátrahúzott nyelvgyök (hangtan)
fn • retracted tongue root (RTR)

hátrány (nyelvi) (szociolingviszti-
ka) fn • linguistic disadvantage, lan-
guage disadvantage

hátravetés (mondattan) fn • appo-
sition

hátravetett alany (mondattan) fn
• appositional subject

hátravetett értelmező jelző (mon-
dattan) fn • appositional adverbial

hátravetett jelző (mondattan) fn •
appositional adverbial

hátravetett tárgy (mondattan) fn •
appositional object

hátravetett (mondattan) mn • ap-
positional

hátsó borító (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • back cover

hátsó borító (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • back cover

hátsó magánhangzó (hangtan) fn
• back vowel

hátsó (hangtan) mn • back
háttér (kognitív nyelvészet) fn •

ground, landmark
háttércsatorna-jelzés (pragmati-

ka) fn • backchannel signal
háttérismeret (pragmatika) fn •

background knowledge
háttértudás (pragmatika) fn •

background knowledge
háttérzaj (hangtan) fn • backg-

round noise
hátul képzett VAGY hátulsó ma-

gánhangzó (hangtan) fn • back vowel
hátul képzett (hangtan) mn • back

hatványalapú jelérték (pszichol-
ingvisztika) fn • exponential-based
signal value

hatványalapú számjelölési rend-
szer (pszicholingvisztika) fn •
exponential-based number system

hatványalapú szorzatrendszer
(pszicholingvisztika) fn • exponen-
tial based multiplication system

hatványalapú (pszicholingviszti-
ka) mn • exponential-based

házassági név (névtan) fn • mar-
ried name

házasságinév-variáció (névtan) fn
• married name variant

háznév (névtan) fn • house name,
oikonym

háztartásigép-név (névtan) fn •
household appliance name

Hebb-szabály (neurolingvisztika)
fn • Hebbian theory, Hebb’s rule,
Hebb’s postulate, cell assembly the-
ory

héber ábécé (általános nyelvészet)
fn • Hebrew alphabet

héber átírás (általános nyelvészet)
fn • Hebrew transcription

héber jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Hebrew loan-
word

héber magyar filológiai átírása
(általános nyelvészet) fn • Hungarian
transliteration of Hebrew

héber nyelv (általános nyelvészet)
fn • Hebrew, Hebrew language

héber (általános nyelvészet) mn •
Hebrew

hegyesszögű forgatási módszer
(nyelvészeti statisztika) fn • acute ro-
tation method

hegynév (névtan) fn • hill name,
mountain name, oronym

hegynév (névtan) fn • mountain
name, oronym

hegyrajzi (névtan) mn • orogra-
phic

hehezés (hangtan) fn • aspiration
hehezet elvesztése (hangtan) fn •

deaspiration, loss of aspiration
hehezet nélküli (hangtan) mn •

deaspirated, unaspirated
hehezet (hangtan) fn • aspiration
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hehezetes hang helynévkartográfia

hehezetes hang (hangtan) fn • as-
pirate

hehezetes (hangtan) mn • aspira-
ted

hehezetessé válás (hangtan) fn •
aspiration

hehezetesség (hangtan) fn • asp-
iration

hehezetlen (hangtan) fn • deaspi-
rated <sound that lost its aspiration>,
unaspirated <sound that never car-
ried aspiration>

hellenizálás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Hellenization

helyelmélet (hangmagasságérzé-
kelésé) (pszicholingvisztika) fn •
• place theory, place theory of pitch
perception

helyes kiejtés (hangtan) fn • cor-
rect pronunciation

helyesejtés (hangtan) fn • orthop-
hony

helyesírás státusa (helyesírás) fn •
status of orthography

helyesírás (helyesírás) fn • spell-
ing, othography

helyesírás-ellenőrzés (helyesírás)
fn • spell checking

helyesírás-ellenőrző program
(helyesírás) fn • spell checker

helyesírási alapelv (helyesírás) fn
• spelling principle, orthographic
principle

helyesírási főszabály (helyesírás)
fn • orthographic main rule

helyesírási hiba (helyesírás) fn •
spelling error, orthographic error

helyesírási norma (helyesírás) fn
• spelling norm, orthographic norm

helyesírási szabály (helyesírás) fn
• spelling rule, orthographic rule

helyesírási sztenderd (helyesírás)
fn • spelling standard

helyesírási (helyesírás) mn • spell-
ing, orthographic

helyesség (stilisztika) fn • acc-
uracy

helyezési szám (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • rank number

helyhatározó szó (mondattan) fn
• locative word

helyhatározó (mondattan) mn • lo-
cative

helyhez kötött hangváltás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • con-
ditioned sound change, conditioned
phonological change

helyi előfordulási valószínűség
(pszicholingvisztika) fn • local predic-
tability

helyi érték (helyesírás) fn • place
value

helyi név (névtan) fn • local name
helyi névutó (mondattan) fn • lo-

cal postposition
helyi nyelvjárás (szociolingviszti-

ka) fn • local dialect
helyi (szociolingvisztika) mn • lo-

cal
helynév alanyesete (névtan) fn •

nominative form (of a toponym)
helynév (névtan) fn • place name,

toponym
helynév (névtan) fn • place name
helynévadás (névtan) fn • place-

name formation
helynévalkotás (névtan) fn • to-

ponymization (-s-)
helynévalkotó lexéma (névtan) fn

• topolexeme
helynévalkotó (névtan) fn •

• toponym-constituent, place-name
constituent

helynévállomány (névtan) fn •
• stock of toponyms, stock of place-
names

helynévállomány (névtan) fn • to-
ponymy

helynévanyag (névtan) fn • to-
ponymic corpus

helynév-egységesítési irányel-
vek (névtan) fn • toponymic guideli-
nes

helynévetimológia (névtan) fn •
etymological toponomastics

helynévfejtés (névtan) fn • etymo-
logical toponomastics

helynévhibrid (névtan) fn •
hybrid place-name, hybrid toponym

helynévi adattár (névtan) fn • da-
ta store of toponyms

helynévi összetétel (névtan) fn •
toponymic compound

helynévkartográfia (névtan) fn •
toponym cartography

96



helynévképző hézagtoldó szó

helynévképző (névtan) fn • to-
poformant, toponymic derivative, to-
ponymic formant

helynévkincs (névtan) fn • to-
ponymicon

helynévkutatás (névtan) fn • topo-
nomastics, toponymy

helynévkutató (névtan) fn • to-
ponymist

helynévlokalizáció (névtan) fn •
localization of place names

helynévmutató (névtan) fn • place
name index, toponymic index

helynév-rendezés (névtan) fn • to-
ponymic survey

helynévrendszer (névtan) fn • sys-
tem of toponyms, toponymic system

helynévszótár (névtan) fn • dicti-
onary of toponyms, toponymic dicti-
onary

helynévtan (névtan) fn • place
name research, toponymy

helynévtan (névtan) fn • topono-
mastics

helynévtár (névtan) fn • registry
helynévtipológia (névtan) fn • to-

ponymic typology
helynévváltozat (névtan) fn • va-

riant toponym
helyrag (alaktan) fn • locative suf-

fix
helyreigazítás (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • correction, rectification
helység (névtan) fn • settlement
helységnév (névtan) fn • settle-

ment name
helységnévadás (névtan) fn • sett-

lement name giving
helységnévtár (névtan) fn • place

names gazetteer
helységrésznév (névtan) fn • sett-

lement area name
helytálló (általános nyelvészet)

mn • adequate
helytállóság (általános nyelvé-

szet) fn • adequacy
helyzet (pragmatika) fn • situation
helyzeti hangváltozás (történeti-

összehas. nyelv.) fn • conditioned so-
und change, conditioned phonologi-
cal change

helyzetmondat (stilisztika) (sti-
lisztika) fn • elliptical sentence

helyzetmondat (mondattan) fn •
situational sentence

helyzetmutató szám (nyelvészeti
statisztika) fn • indexical number, po-
sition indicating number

hemiszferektómia (neurolingvisz-
tika) fn • hemispherectomy

hemodinamikus agyi képalkotó
módszer (neurolingvisztika) fn • ce-
rebral hemodynamic imaging techni-
que (haemo-)

Hepburn-féle átírás (Japán) (álta-
lános nyelvészet) fn • Hepburn roma-
nization

hermeneutika (általános nyelvé-
szet) fn • hermeneutics

Hertz (Hz) (hangtan) fn • Hertz
(Hz)

Heschl-tekervény (neurolingvisz-
tika) fn • Heschl’s gyri, Heschl’s con-
volutions, transverse temporal gyrus

heterofémia (stilisztika) fn • hete-
rophemy

heterofon (jelentéstan) fn • hetero-
phone

heterogén többes szám (alaktan)
fn • heterogeneous plural

heterogén többesjel (alaktan) fn •
heterogeneous plural marker, hetero-
geneous plural suffix

heterogén (általános nyelvészet)
mn • heterogeneous

heterográf (általános nyelvészet)
fn • heterographs

heteronímia (jelentéstan) fn • he-
teronymy

heteronormativitás (gendernyel-
vészet) fn • heteronormativity

hétköznapi hangnem (stilisztika)
fn • casual key, casual style, casual spe-
ech style

hétköznapi nyelvhasználat (álta-
lános nyelvészet) fn • common usage,
everyday language use

hétköznapi (stilisztika) mn • com-
mon, everyday

heurisztikus elv (kutatásmódszer-
tan) fn • heuristic principle

hexameter (verstan) fn • hexame-
ter

hézagtoldó szó (stilisztika) fn • fil-
ler, filler word
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hezitációs jelenség hierarchikus klaszterelemzés

hezitációs jelenség (pszicholing-
visztika) fn • hesitation phenomenon

hezitációs szünet (pragmatika) fn
• hesitation pause

hezitációs (pszicholingvisztika)
mn • hesitation, hesitational

hezitálás beszédprodukció köz-
ben (pszicholingvisztika) fn • hesitati-
on during speech production

hezitatív töltelékelem (pszichol-
ingvisztika) fn • hesitation form, pau-
se filler

h-hangszalagállás (hangtan) fn •
narrow glottis, narrow glottal positi-
on

hiányjel (általános nyelvészet) fn
• apostrophe

hiányos (szerkezetű) mondat
(mondattan) fn • elliptical sentence

hiányos betűírás (általános nyel-
vészet) fn • defective alphabetic script

hiányos ige (alaktan) fn • defec-
tive verb

hiányos mondat (mondattan) fn •
elliptical sentence

hiányos paradigma (alaktan) fn •
defective paradigm

hiányos ragozás (alaktan) fn • de-
fective conjugation, defective inflecti-
on

hiányos szerkezetű mondat
(mondattan) fn • elliptical sentence

hiányos szöveg teszt (nyelvpeda-
gógia) fn • cloze test

hiányos (alaktan) mn • defective
hiányzó adat (nyelvészeti statisz-

tika) fn • missing data
hiányzó bibliográfiai adat

(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
missing bibliographic data

hiányzó értékek vizsgálata (nyel-
vészeti statisztika) fn • analysis of mis-
sing values

hiányzó (nyelvészeti statisztika)
mn • missing

hiátus (hangtan) fn • hiatus
hiátustöltés (hangtan) fn • intrusi-

on, hiatus filling
hiátustöltő elem (hangtan) fn •

• intrusive element, hiatus-filling ele-
ment

hiátustöltő R (hangtan) fn • intru-
sive r

hiátustöltő (hangtan) fn • intru-
sive

hiba elkerülése (nyelvpedagógia)
fn • error avoidance

hiba kijavításának alapelve (La-
bov) (szociolingvisztika) fn • princip-
le of error correction

hiba (nyelvpedagógia) fn • error
hibaelmezés (nyelvpedagógia) fn

• error analysis
hibajavítás típusai (kommuniká-

ció) fn • repair types
hibajavítás (kommunikáció) fn •

repair
hibajavítások rendszere (kom-

munikáció) fn • organization of repair
hibajelenség (nyelvpedagógia) fn

• error phenomenon
hibás párosítás (lexikai) (pszi-

cholingvisztika) fn • lexical mismatch
hibatag (reziduum) (nyelvészeti

statisztika) fn • residual
hibavalószínűség fajlagos csök-

kentése (nyelvészeti statisztika) fn •
reduction of error probabilty

hibavalószínűség (nyelvészeti
statisztika) fn • error probability, pro-
bability of error, error rate

hibrid helynév (névtan) fn •
hybrid place-name, hybrid toponym

hibrid nyelv (szociolingvisztika)
fn • hybrid language

hibrid szó (alaktan) fn • hybrid
word

hibrid (általános nyelvészet) fn,
mn • hybrid

hibridek fajtái (névtan) fn • types
of hybrids

Hick-törvény (pszicholingviszti-
ka) fn • Hick’s law

híd (neurolingvisztika) fn • pons
hidatsa (nép) (általános nyelvé-

szet) fn • Hidatsa
hidronímia (névtan) fn •

hydronymy
hiedelem (általános nyelvészet) fn

• belief
hierarchia (mondattan) fn • hie-

rarchy
hierarchikus függőség (mondat-

tan) fn • hierarchical dependency
hierarchikus klaszterelemzés

(nyelvészeti statisztika) fn • hierar-
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hierarchikus klasztereljárás híranalitika

chical clustering, hierarchical cluster
analysis (HCA)

hierarchikus klasztereljárás
(nyelvészeti statisztika) fn • hierar-
chical clustering, hierarchical cluster
analysis (HCA)

hierarchikus szint (mondattan) fn
• hierarchical level

hierarchikus szótagszerkezet
(hangtan) fn • hierarchical syllable
structure

hierarchikus (mondattan) mn • hi-
erarchical

hieratikus írás (általános nyelvé-
szet) fn • hieratic writing, hieratic
script

hieroglif írás (általános nyelvé-
szet) fn • hieroglyphic writing

hímnem (alaktan) fn • masculine
(grammatical gender)

hímnemű alak (alaktan) fn • mas-
culine form

hindi írás (általános nyelvészet) fn
• Hindi writing, Hindi script

hindi nyelv (általános nyelvészet)
fn • Hindi, Hindi langauge

hindi (általános nyelvészet) fn •
Hindi

hindi-urdu (általános nyelvészet)
fn • Hindi-Urdu

hinduizmus (általános nyelvé-
szet) fn • Hinduism

hiperacusia (hangtan) fn • hypera-
cusis, noise sensitivity

hiperartikuláció (hangtan) fn •
hyperarticulation

hiperbola (stilisztika) fn • hyper-
bole

hiperfonemikus rendszer (hang-
tan) fn • hyperphonemic system

hiperintenzionális kontextus
(pragmatika) fn • hyperintensional
context

hiperkorrekció (szociolingviszti-
ka) fn • hypercorrection, hyperurban-
ism, overcorrection

hiperkorrekt ejtés (szocioling-
visztika) fn • hypercorrect pronun-
ciation

hiperkorrekt nyelvtan (szocio-
lingvisztika) fn • hypercorrect gram-
mar

hiperkorrekt (szociolingvisztika)
fn • hypercorrect

hiperkreolizáció (szociolingviszti-
ka) fn • hypercreolization

hiperlexia (pszicholingvisztika) fn
• hyperlexia

hipermédia (számítógépes/netnyelv.)
fn • hypermedia

hipermediális tanulás (nyelvpe-
dagógia) fn • hypermedial learning

hiperonima (jelentéstan) fn • hy-
peronym

hiperonímia (jelentéstan) fn • hy-
peronymy

hiperspecificitás (pszicholingvisz-
tika) fn • hyperspecificity

hiperszememikus rendszer (álta-
lános nyelvészet) fn • hypersememic
system

hiperszintaxis (mondattan) fn •
hypersyntax

hipertextualitás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • hypetextuality

hipertextus (számítógépes/netnyelv.)
fn • hypertext

hiperurbanizmus (szociolingvisz-
tika) fn • hypercorrection, hyperur-
banism, overcorrection

hipnózis (pszicholingvisztika) fn
• hypnosis

hipoacusia (hangtan) fn • hypoa-
cusis, hypacusis

hipoartikuláció (hangtan) fn • hy-
poarticulation

hiponima (jelentéstan) fn • hypo-
nym

hiponímia (jelentéstan) fn • hy-
ponymy

hiposztazál (pszicholingvisztika)
fn • hypostatize (-s-)

hipotaxis (mondattan) fn • hypo-
taxis

hipotézis (kutatásmódszertan) fn
• hypothesis

hipotézisellenőrzés (kutatásmód-
szertan) fn • hypothesis testing

hipotézisvizsgálat (kutatásmód-
szertan) fn • hypothesis testing

hír (szövegnyelvészet) fn • news
hiragana (általános nyelvészet) fn

• hiragana
híranalitika (korpusznyelvészet)

fn • news analytics
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hírcsoport homlokzatrombolás (Goffman)

hírcsoport (számítógépes/netnyelv.)
fn • newsgroup

hírcsoportüzenet (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • newsgroup mes-
sage

hirdetés (általános nyelvészet) fn
• advertisement

hírelemzés (szövegnyelvészet) fn
• news analysis

hírérték (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • news values

hírfej (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • op-ed ("opposite the editori-
al")

hírolvasás (számítógépes/netnyelv.)
fn • news-reading

hírportál (számítógépes/netnyelv.)
fn • news site

históriás ének (történeti-összehas.
nyelv.) fn • historical song

historizmus (általános nyelvészet)
fn • historism, historicism

hisztériás (pszicholingvisztika)
mn • hysterical

hisztogram (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • histogram

hivatalos elnevezés (névtan) fn •
official name

hivatalos helységnévtár (névtan)
fn • official registry of settlement na-
mes

hivatalos intézménynév (névtan)
fn • official instutional name

hivatalos kifejezés (alaktan) fn •
official expression

hivatalos név (névtan) fn • official
name

hivatalos névhasználat (névtan)
fn • official name use

hivatalos nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • official language

hivatalos stílus (stilisztika) fn • of-
fiicial style

hivatalos szöveg (általános nyel-
vészet) fn • official text

hivatalos utcanévadás (névtan) fn
• official street name giving

hivatalos (szociolingvisztika) mn
• official

hivatkozás (kutatásmódszertan)
fn • reference

hivatkozásanalízis (kutatásmód-
szertan) fn • reference analysis, cita-

tion analysis
hivatkozási alapelv (kutatásmód-

szertan) fn • referencing principle, ci-
tation principle

hivatkozási stílus (kutatásmód-
szertan) fn • reference style

hívó hanglejtés (hangtan) fn • cal-
ling intonation

hívójel (általános nyelvészet) fn •
call sign

hívónév (névtan) fn • calling name
hodonima (névtan) fn • odonym,

hodonym
hólabda módszer (kutatásmód-

szertan) fn • snowball method
holdfelszíni név (névtan) fn • lu-

nar name
holisztikus modell (pszicholing-

visztika) fn • holistic model
holisztikus szemlélet (pszichol-

ingvisztika) fn • holistic approach
holisztikus (pszicholingvisztika)

mn • holistic
holland nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Dutch, Dutch language
holofrasztikus szakasz (nyelvel-

sajátítás) fn • holophrastic stage, hol-
ophrastic phase, holophrasis

holofrázis (nyelvelsajátítás) fn •
holophrase

holt nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • dead language

holttengeri tekercsek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Dead See scrolls

homály (stilisztika) fn • obscurity
homályos stílus (stilisztika) fn •

obscure style
homályosság (alaktan) fn • obscu-

rity
homályossági mutató (nyelvpe-

dagógia) fn • Gunning fog index
homéroszi eposz (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Homeric epic
homloklebeny (neurolingviszti-

ka) fn • frontal lobe
homlokzat (Goffman) (pragmati-

ka) fn • face
homlokzatóvás (Goffman) (prag-

matika) fn • face saving
homlokzatóvó kifejezés (Goff-

man) (pragmatika) fn • face-saving act
homlokzatrombolás (Goffman)

(pragmatika) fn • face threatening
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homlokzatromboló kifejezés (Goffman) hullám

homlokzatromboló kifejezés
(Goffman) (pragmatika) fn • face-
threatening act

Homo erectus (evolúciós nyelvé-
szet) fn • Homo erectus

homo loquens (evolúciós nyelvé-
szet) fn • homo loquens

Homo sapiens sapiens (evolúciós
nyelvészet) fn • Homo sapiens sapiens

homo (előtag) • homo
homofóbia (gendernyelvészet) fn

• homophoby
homofon szavak (hangtan) fn •

homophones, homophonous words
homofón (hangtan) fn • homopho-

ne
homofónia (hangtan) fn • homop-

hony
homoforma (alaktan) fn • homo-

form
homogén gátlás (pszicholingvisz-

tika) fn • similarity interference
homogén többesjel (alaktan) fn •

homogeneous plural marker, homoge-
neous plural affix

homogén (általános nyelvészet)
mn • homogeneous

homográf (általános nyelvészet)
fn • homograph

homográf-egyértelműsítés (jelen-
téstan) fn • homograph disambiguati-
on

homonim képző (jelentéstan) fn •
homonymous affix

homonima (jelentéstan) fn • ho-
monym

homonímia (jelentéstan) fn • ho-
monymy

homonímiakerülés (jelentéstan)
fn • homonymy avoidance

homonimikus ütközés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • homonymic
clash

homonumerikus szó (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • homonumeric
word, textonym

homorgán (hangtan) mn • homor-
ganic

homorganikus csoport (hangtan)
fn • homorganic group

homorganikus hangok (hangtan)
fn • homorganic sounds

homorganikus (hangtan) fn • ho-
morganic

homoszexuálisok nyelvhasznála-
ta (gendernyelvészet) fn • homosexu-
als’ language use

homoszkedaszticitás (nyelvészeti
statisztika) fn • homoscedasticity, ho-
mogenity of variance

honfoglalás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Hungarian land-taking,
Hungarian conquest

honlap (számítógépes/netnyelv.)
fn • website

Horger-törvény (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Horger’s law

horizontális tagolódás (szocio-
lingvisztika) fn • horizontal stratifica-
tion

Horn-féle skálák (pragmatika) fn
• Horn scales

hórukkelmélet (általános nyelvé-
szet) fn • yo-he-ho theory

horvát nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Croatian language

hosszú farok jelenség (kutatás-
módszertan, korpusznyelvészet) fn •
long tail, long tail distribution

hosszú mássalhangzó (hangtan)
fn • long vowel

hosszú szótag (hangtan) fn • long
syllable

hosszú szünet (hangtan) fn • long
pause

hosszú távú emlékezet (pszichol-
ingvisztika) fn • long-term memory

hosszú (hangtan) mn • long
hosszúkötőjel (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • em dash
hosszúság (hang) (hangtan) fn •

quantity
hozzáadás (hangtan) fn • addition
hozzáadó kétnyelvűség (szocio-

lingvisztika) fn • additive bilingual-
ism

hozzáférés elve (szociolingviszti-
ka) fn • access principle

hozzáigazítás (kognitív nyelvé-
szet) fn • adaptation

hozzárendelő szószerkezet (mon-
dattan) fn • associative construction,
associative phrase

hullám (hangtan) fn • wave
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hullámalak hypoglossus ideg

hullámalak (hangtan) fn • wave-
form

hullámelmélet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • wave theory

hullámforma (hangtan) fn • wave-
form

hullámhossz (hangtan) fn • wav-
elength

hullámmodell (nyelvváltozásé)
(történeti-összehas. nyelv.) fn • wave
theory

hullámmozgás (hangtan) fn • wa-
ve motion

humanisztikus módszerek
(nyelvpedagógia) fn • humanistic met-
hods

humanizmus (általános nyelvé-
szet) fn • humanism

humoros stílusárnyalat (stiliszti-
ka) fn • humorous style (-ou-)

hungarológia (általános nyelvé-
szet) fn • Hungarian studies

hungarológus (általános nyelvé-
szet) fn • Hungarian studies scholar

hun-magyar nyelvrokonság
(történeti-összehas. nyelv.) fn •
Hunnish-Hungarian linguistic rela-
tedness

Huntington-kór (neurolingviszti-
ka) fn • Huntington’s disease

Huszita Biblia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Hussite Bible

huszita helyesírás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Hussite ortho-
graphy

huszita (történeti-összehas. nyelv.)
fn • Hussite

húzólánc (történeti-összehas.
nyelv.) fn • drag chain

hüpokrizisz VAGY hipokrízis
(pragmatika) fn • hypocrisy

hypoglossus ideg (neurolingvisz-
tika) fn • hypoglossal nerve
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iatmul (nép) idegenszerűség

I, Í

iatmul (nép) (általános nyelvé-
szet) fn • Iatmul, Iatmul people

ideális én (nyelvpedagógia) fn •
ideal self, idealized self, false self

ideális generatív nyelvtan (mon-
dattan) fn • ideal generative grammar

ideális idegen nyelvi én (nyelvpe-
dagógia) fn • ideal L2 self

ideális komment (Porkoláb) (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • ideal com-
ment

ideális (nyelvpedagógia) mn • ide-
al

idealizáció (kognitív nyelvészet)
fn • idealization (-s-)

idealizált kognitív modell (IKM)
(kognitív nyelvészet) fn • idealized
cognitive model (ICM)

ideg (neurolingvisztika) fn • nerve
idegen betűszó (alaktan) fn • fo-

reign acronym
idegen család és utónév sorrend-

je (névatan) fn • order of foreign sur-
name and first name

idegen előtag (alaktan) fn • forei-
gn prefix

idegen eredetű szókészlet
(történeti-összehas. nyelv.) fn • forei-
gn vocabulary, vocabulary of foreign
origin

idegen eredetű utónév (névtan) fn
• foreign given name

idegen földrajzi név (névtan) fn •
foreign geographical name

idegen írásrendszer (helyesírás)
fn • foreign writing system

idegen kétjegyű mássalhangzó
(helyesírás) fn • foreign digraph

idegen köznévi betűszó névelő-
zése (helyesírás) fn • article use with
foreign appellatival acronyms

idegen köznévi betűszó (alaktan)
fn • foreign appellatival acronym

idegen márkanév toldalékolása
(helyesírás) fn • affixation of foreign
brand name

idegen mellékjel (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • foreign diacritic,
foreign diacritical mark

idegen nyelvű állandó cím (név-
tan) fn • foreign language permanent
address

idegen nyelvű összefoglaló
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
foreign language summary

idegen nyelvű rezümé
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
foreign language summary

idegen nyelvű (szociolingviszti-
ka) mn • foreign language

idegen összetétel elválasztása
(helyesírás) fn • hyphenation of fo-
reign compounds

idegen összetétel (alaktan) fn • fo-
reign compound

idegen személynév (névtan) fn •
foreign personal name, foreign anth-
roponym

idegen szó (lexikológia) fn • forei-
gn word

idegen szóelem (alaktan) fn • fo-
reign morpheme

idegen szóösszetétel (alaktan) fn
• foreign compound

idegen szószerkezet (alaktan) fn •
foreign collocation, foreign phrase

idegen több jegyű betű (alaktan)
fn • foreign multigraph

idegen tulajdonnév (névtan) fn •
foreign name, foreign proper name

idegen (szociolingvisztika) mn •
foreign

idegenes írásforma (helyesírás) fn
• foreign orthography

idegenes íráshagyomány (helyes-
írás) fn • foreign orthographic con-
vention

idegenes írásmód írássajátossá-
ga (helyesírás) fn • characteristics of
foreign orthography

idegenes (stilisztika) mn • foreign,
foreign-sounding

idegenesen (ható) kifejezés (álta-
lános nyelvészet) fn • foreign-like exp-
ression

idegenesség (általános nyelvé-
szet) fn • foreignness

idegenszerűség (stilisztika) fn •
barbarism
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idegennyelv idősoros kutatási terv

idegennyelv (nyelvpedagógia) fn
• foreign language

idegennyelvi lektor (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • foreign-
language proofreader

idegennyelv-oktatás (nyelvpeda-
gógia) fn • foreign language teaching

idegennyelv-tanulás (nyelvpeda-
gógia) fn • foreign language learning

idegi hangszínkép (pszicholing-
visztika) fn • neural spectrum

idegi időzítési elmélet (pszichol-
ingvisztika) fn • neural timing theory

idegi pacemaker (neurolingviszti-
ka) fn • neurostimulator, brain pace-
maker

idegi (neurolingvisztika) mn • ner-
vous, neural

idegingerület (neurolingvisztika)
fn • impulse

idegrendszer atipikus fejlődése
(neurolingvisztika) fn • atypical deve-
lopment of the nervous system, atypi-
cal nervous system development

idegtudomány (neurolingviszti-
ka) fn • neuroscience

identifikáció (jelentéstan) fn •
identification

ideográf (általános nyelvészet) fn
• ideograph

ideográfia (általános nyelvészet)
fn • ideography

ideografikus írás (általános nyel-
vészet) fn • ideographic writing

ideogram VAGY ideogramma (ál-
talános nyelvészet) fn • ideogram

ideológia (jeleké) (jelentéstan) fn
• ideology of symbols

idevágó (pragmatika) mn • rele-
vant

idézés (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • citation

idézet elhelyezése (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • placement of
citation, citation placement

idézet (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • quote, citation

idéző mondat (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • quotation sentence

idézőjel (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • quotes, quotation marks

idioglosszia (szociolingvisztika)
fn • idioglossia

idiolektus (szociolingvisztika) fn
• idiolect

idióma elv (korpusznyelvészet) fn
• idiom principle

idióma (jelentéstan) fn • idiom
idiomatikus kifejezés (jelentés-

tan) fn • idiomatic expression
idiomatikus szerkezet (jelentés-

tan) fn • idiomatic construction
idiomatikus (jelentéstan) mn • idi-

omatic
idioszinkratikus szóhasználat

(szociolingvisztika) fn • idiosyncratic
word use, idiosyncratic word usage

idioszinkratikus (szociolingvisz-
tika) mn • idiosyncratic

idioszinkrázia (szociolingviszti-
ka) fn • idiosyncrasy

idiotikon (szociolingvisztika) fn •
idioticon

idő (grammatikai kategória)
(mondattan) fn • time

időbeli érintkezésen alapuló me-
tonímia (jelentéstan) fn • metonymy
based on temporal contiguity

időelmélet (hangmagasságérzé-
kelésé) (pszicholingvisztika) fn • time
theory, time theory of pitch perception

időhatározó szó (mondattan) fn •
time adverbial, adverbial of time

időhatározó (mondattan) fn • time
adverbial, adverbial of time

idői előfeszítés (pszicholingviszti-
ka) fn • temporal priming

időintervallum (hangtan) fn • ti-
me interval

időjel-csatolás (alaktan) fn • tense-
attachment

időmértékes verselés (verstan) fn
• syllable-timed meter (-re), quantita-
tive meter (-re)

időnyelvészet (általános nyelvé-
szet) fn • chronolinguistics

időpont írása (helyesírás) fn •
spelling of dates, orthography of da-
tes

időskori hallásveszteség (hang-
tan) fn • old age hearing loss

idősoros elemzés (kutatásmód-
szertan) fn • time series analysis

idősoros kutatási terv (kutatás-
módszertan) fn • time series research
design
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idősoros igenév

idősoros (kutatásmódszertan) mn
• time series

időszaki kiadvány (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • periodic pub-
lication

időtartam (hangtan) fn • length
időviszony (mondattan) fn • tem-

poral relationship
idővonal (általános nyelvészet) fn

• timeline
időzítés (pszicholingvisztika) fn •

timing
időzítési elméletek (pszicholing-

visztika) fn • theories of timing, ti-
ming theories

igazodás (általános nyelvészet) fn
• alignment

igazoláskérés (pragmatika) fn • re-
quest for confirmation, confirmation
request

igazoláskérés-elvetés (pragmati-
ka) fn • rejection of confirmation re-
quest, rejection of request for confir-
mation

igazoláskérés-igazolás (pragmati-
ka) fn • acknowledgment of confir-
mation request (-ledge-), acknowledg-
ment of request for confirmation (-
ledge-)

igazságérték (jelentéstan) fn •
truth value

igazságértékszemantika (jelentés-
tan) fn • truth-value semantics

igazságfeltétel és használat (je-
lentéstan) fn • truth condition and use

igazságfeltétel (jelentéstan) fn •
truth condition

igazságfeltételes szemantika (je-
lentéstan) fn • truth-conditional se-
mantics

igazságtáblázat (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • truth table

igazságügyi nyelvész (általános
nyelvészet) fn • forensic linguist

igazságügyi nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • forensic linguistics

igazságügyi szerzőségvizsgálat
(általános nyelvészet) fn • forensic
authorship analysis

igazságügyi (általános nyelvészet)
mn • forensic

ige vonzatkerete (mondattan) fn •
verbal argument structrue

ige (mondattan) fn • verb
igealak (alaktan) fn • verb form
igéből igét ltérehozó képző (alak-

tan) fn • verbalizer (with verbal base)
igéből névszót létrehozó képző

(alaktan) fn • nominalizer (with verbal
base)

igefaj (alaktan) fn • verb type
igei alaptag (mondattan) fn • ver-

bal head
igei alaptagú szószerkezet (mon-

dattan) fn • verbal phrase, verbal con-
struction

igei állítmány (mondattan) fn •
verbal predicate

igei bővítmény (mondattan) fn •
verbal complement

igei csoport (mondattan) fn • verb
phrase (VP)

igei igenév (mondattan) fn • attri-
butive verb, verbal adjective

igei igenévi bővítmény (mondat-
tan) fn • attributive verbal adjunct

igei kifejezés (mondattan) fn •
verbal expression

igei névszó (alaktan) fn • verbal
noun

igei személyrag (alaktan) fn • ver-
bal personal suffix

igei utótag (alaktan) fn • verbal
suffix

igei (mondattan) mn • verbal
igeidő (alaktan) fn • tense
ige-igenév (alaktan) fn • verbal

participle
igeképző (alaktan) fn • verbalizer

(-s-), verbalizing (-s-) suffix
igekötő (alaktan) fn • verbal par-

ticle, coverb, verbal prefix, verb prefix,
preverbal prefix

igekötők elválasztása (helyesírás)
fn • hyphenation of verbal particles

igekötős ige (alaktan) fn • verb
with verbal prefix

igemód (mondattan) fn • mood
igemódhasználat (mondattan) fn

• mood use
igemódosító (mondattan) fn • ver-

bal modifier
igemódosító-előrevivés (mondat-

tan) fn • verbal modifier fronting
igenem (mondattan) fn • voice
igenév (mondattan) fn • participle
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igeneves szerkezet illokúciós aktus

igeneves szerkezet (mondattan)
fn • participial phrase, participial con-
struction

igenévi alaptagú szószerkezet
(mondattan) fn • participial phrase,
participial construction

igenévi bővítmény (mondattan)
fn • participial adjunct

igenévi ige (mondattan) fn • attri-
butive verb, verbal adjective

igenévi kifejezés (mondattan) fn
• participial phrase

igenévi személyragozás (alaktan)
fn • participial personal conjugation

igenévi utótag (alaktan) fn • parti-
cipial suffix

igenévi (mondattan) mn • partici-
pial

igenév-ige (alaktan) fn • nomen-
verbum

igenévképző (alaktan) fn • parti-
ciple affix

ige-névszó (alaktan) fn • nomen-
verbum

igenévvel kifejezett határozók
írásjelezése (helyesírás) fn • punctua-
tion of adverbials expressed by parti-
ciples

igény szerinti nyomtatás
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
• print-on-demand (POD); book on
demand; publish on demand

igényes stílus (stilisztika) fn • sop-
histicated style

igénytelenség (stilisztika) fn •
negligence

igeoszály (alaktan) fn • verb class
ígér (pragmatika) fn • promise
igeragozás (alaktan) fn • conjuga-

tion
ígérés (pragmatika) fn • promising
ígéret illokúciós aktusa (pragma-

tika) fn • illuctionary act of promising
ígéret (pragmatika) fn • promise
ígérgetés (pragmatika) fn • mak-

ing hollow promises
igeszemlélet (mondattan) fn • as-

pect
igető (alaktan) fn • verbal stem
igevivő (mondattan) fn • verbal

particle, coverb, verbal prefix, verb
prefix

igevonzat (mondattan) fn • verbal
argument

ikerbetű (általános nyelvészet) fn
• ligature

ikerítés (alaktan) fn • ablaut-
motivated compounding

ikerítés (hangtan) fn • gemination
ikerített mássalhangzó (hangtan)

fn • geminated consonant, geminate
consonant

ikerített név (névtan) fn • gemina-
ted name, reduplicated name

ikerített (hangtan) mn • gemina-
ted

ikerszó (alaktan) fn • ablaut-
motivated compound

ikervizsgálatok (nyelvelsajátítás)
fn • twin studies

ikes ige (alaktan) fn • "-ik" verb
ikes igeragozás (alaktan) fn • "-ik"

conjugation
ikes rag (alaktan) fn • "-ik" suffix
ikes (alaktan) fn • "-ik" verb
ikon (általános nyelvészet) fn •

icon
ikonicitás (kognitív nyelvészet) fn

• iconicity
ikonikus fordulat (általános nyel-

vészet) fn • iconic turn
ikonikus forradalom (Boehm)

(általános nyelvészet) fn • iconic turn
ikonikus nyelvi jel (jelentéstan)

fn • iconic linguistic sign
ikonikus viszony (jelentéstan) fn

• iconic relationship
ikonikus (jelentéstan) mn • iconic
ikonikusság (jelentéstan) fn • ico-

nicity
illabiális (hangtan) fn • illabial,

unrounded
illativus VAGY illatívusz (mon-

dattan) fn • illative
illeszkedés jósága (nyelvészeti

statisztika) fn • goodness of fit
illeszkedés (általános nyelvészet)

fn • fit
illesztés (általános nyelvészet) fn

• matching
illokúció (pragmatika) fn • illocu-

tion
illokúciós aktus (pragmatika) fn •

illocutionary act
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illokúciós aktusok fajtái indeterminált igeragozás

illokúciós aktusok fajtái (prag-
matika) fn • types of illocutionary acts

illokúciós beszédaktus potenciál
(IAP) (pragmatika) fn • illocutionary
act potential (IAP)

illokúciós erő (pragmatika) fn • il-
locutionary force

illokúciós (pragmatika) fn • illocu-
tionary

illusztráció feltüntetése (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • inclusion of
illustration

illusztráció (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • illustration

illusztrációjegyzék (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • list of illustra-
tions

illusztrációk jegyzéke (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • list of illustra-
tions

illusztrációk joga (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • copyright of il-
lustrations

IM perspektíva (kognitív nyelvé-
szet) fn • time-moving perspective

ima (általános nyelvészet) fn • pra-
yer

imázs (pragmatika) fn • image
imitatív szó (jelentéstan) fn • imit-

ative word
immanens hibák (pszicholing-

visztika) fn • immanent errors
imperativus (mondattan) fn • im-

perative
imperfektív (igealak) (alaktan) fn

• imperfective
imperfektív aspektus (mondat-

tan) fn • imperfective aspect
imperfektív ige (mondattan) fn •

imperfective verb
imperfektiváció (mondattan) fn •

imperfectivation
imperfektum (mondattan) fn • im-

perfect
Implexan (pszicholingvisztika) fn

• Implexan <constructed language>
implicit argumentum (mondat-

tan) fn • implicit argument
implicit igei kauzalitás (mondat-

tan) fn • implicit verbal causality
implicit nyelvtudás (nyelvpeda-

gógia) fn • implicit language know-
ledge

implicit szabály (nyelvpedagó-
gia) fn • implicit rule

implicit tanulás (nyelvpedagógia)
fn • implicit learning

implicit téri információ (pszichol-
ingvisztika) fn • implicit spatial infor-
mation

implicit tudás (pszicholingviszti-
ka) fn • implicit knowledge

implicit (általános nyelvészet) mn
• implicit

implikáció (pragmatika) fn • imp-
lication

implikációs skála (pragmatika) fn
• implicational scale

implikációs univerzálé (pragma-
tika) fn • implicational universal

implikációs (pragmatika) mn •
implicational

implikatúra (Grice) (pragmatika)
fn • implicature

implozió (hangtan) fn • implosion
implozíva (hangtan) fn • implo-

sive, implosive consonant
impresszum (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • imprint
imprimálás (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • passing for the press
improduktív igeosztály (történeti-

összehas. nyelv.) fn • unproductive
verb class

improduktív képző (történeti-
összehas. nyelv.) fn • unproductive
affix

improduktív szóelem (történeti-
összehas. nyelv.) fn • unproductive
morpheme, unproductive element

improduktív (történeti-összehas.
nyelv.) fn • unproductive

improduktivitás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • unproductivity

impulzussorozat (pszicholing-
visztika) fn • impulse sequence, se-
quence of impulses

inchoatív ige (alaktan) fn • incho-
ative verb

inchoatív (jelentéstan) mn • incho-
ative

incidencia (kutatásmódszertan) fn
• incidence

indeterminált igeragozás (alak-
tan) fn • indetermined conjugation
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index (Peirce) inferencia

index (Peirce) (jelentéstan) fn • in-
dex

indexek felcserélhetősége (kuta-
tásmódszertan) fn • interchangeability
of indicators

indexikus elem (jelentéstan) fn •
indexical element

indexikus funkció (jelentéstan) fn
• indexical function

indexikus kifejezés (jelentéstan)
fn • indexical expression

indexikus nyelvi jel (jelentéstan)
fn • indexical linguistic element

indexikus viszony (jelentéstan) fn
• indexical relationship

indexikus (jelentéstan) mn • inde-
xical

indexikusság (jelentéstan) fn • in-
dexicality

indexitás (jelentéstan) fn • inde-
xicality

indexszám (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • index number

indián nyelvek (általános nyelvé-
szet) fn • American Indian languages,
indigenous languages of the Americas

indicativus VAGY indikatívusz
(mondattan) fn • indicative (mood)

indícium (általános nyelvészet) fn
• evidence

indikátor (szociolingvisztika) fn •
indicator

indirekt beszédaktus (pragmati-
ka) fn • indirect speech act

indirekt felszólítás (pragmatika)
fn • indirect request

indirekt referencia (pragmatika)
fn • indirect reference

indirekt (pragmatika) fn • indirect
individualizmus (Hofstede)

(pragmatika) fn • individualism
indoeurópai alapnyelv (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Proto-Indo-
European (PIE), Indo-European prot-
olanguage

indoeurópai gyök (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Proto-Indo-
European root

indoeurópai laringális elmélet
(történeti-összehas. nyelv.) fn • laryn-
geal theory, Proto-Indo-European
laryngeal theory

indoeurópai mozgó "s" (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Indo-European
s-mobile

indoeurópai mozgóhangsúly
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Proto-
Indo-European mobile accent

indoeurópai nyelvcsalád
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Indo-
European language family

indoeurópai őshaza (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Indo-European
homeland

indoeurópai rekonstrukció
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Indo-
European reconstruction

indoeurópai (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Indo-European

indoeuropeisztika (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Indo-European
studies

indogermán (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Indogermanic, Indo-
Germanic;elavult

indogermanisztika (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Indogerma-
nic studies, Indo-Germanic studi-
es;elavult

indok (pragmatika) fn • reason
indonéz nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Indonesian, Indonesian lang-
ugage

indukáló elem (pszicholingviszti-
ka) fn • inducing element

indukált elem (pszicholingviszti-
ka) fn • induced element

indukció (általános nyelvészet) fn
• induction

induktív nyelvtanulási módszer
(nyelvpedagógia) fn • inductive lan-
guage learning

induktív (kutatásmódszertan) mn
• inductive

indulatszó (pragmatika) fn • inter-
jection

inessivus VAGY inesszívusz
(mondattan) fn • inessive

inetimologikus hang (történeti-
összehas. nyelv.) fn • unetymological
sound

inetraktív (nyelvpedagógia) mn •
interactive

inferencia (pragmatika) fn • infe-
rence
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infinitivus VAGY infinitívusz inger

infinitivus VAGY infinitívusz
(mondattan) fn • infinitive

infixum (alaktan) fn • infix
inflexiós arány (alaktan) fn •

word-to-inflecion ratio
inflexiós morfológia (alaktan) fn •

inflectional morphology
inflexiós toldalék (alaktan) fn •

inflectional affix
inflexiós (alaktan) mn • inflectio-

nal
infokommunikációs technológia

(IKT) (nyelvpedagógia) fn • infocom-
munication technology

információ hírértéke (kommuni-
káció) fn • news value of information

információ közlési módja (kom-
munikáció) fn • communication met-
hod of information

információ szintaktikai elmélete
(kommunikáció) fn • syntactic theory
of information

információ (kommunikáció) fn •
information

információelmélet (kommuniká-
ció) fn • information theory

információérték (kommunikáció)
fn • information value

információfeldolgozás (pszichol-
ingvisztika) fn • information proces-
sing

információkérés (kommunikáció)
fn • information request, request for
information

információközlés (kommuniká-
ció) fn • information disclosure, disc-
losure of information

információmennyiség (kommu-
nikáció) fn • information quantity, qu-
antity of information

információs és kereskedelmi ol-
dalak (számítógépes/netnyelv.) fn •
informative and business sites

információs fókusz (mondattan)
fn • informational focus (IF)

információs funkció (általános
nyelvészet) fn • informational functi-
on

információs ökológia (kommuni-
káció) fn • information ecology

információs szerkezet (jelentés-
tan) fn • informational structure

információs web (Web1) (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • informational
web (Web 1.0)

információs (kommunikáció) mn
• information, informational

információszerkezet (kommuni-
káció) fn • information structure

információszerzés (kommuniká-
ció) fn • information acquisition, ac-
quisition of information

információtechnológia (IT) (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • information
technology

információtömb (pszicholingvisz-
tika) fn • chunk

informális írásbeliség (számító-
gépes/netnyelv.) fn • informal written
language

informális nyelvhasználat (prag-
matika) fn • informal language use

informális (stilisztika) mn • infor-
mal

informáló elemzés (Clark-
Carlson) (pragmatika) fn • informa-
tive analysis

informáló (általános nyelvészet)
mn • informative

informálódás (általános nyelvé-
szet) fn • gathering information

informáló-hipotézis (pragmatika)
fn • informative-first hypothesis

informáns (kutatásmódszertan) fn
• informant

informatika (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • informatics

informatív nyelvhasználat (álta-
lános nyelvészet) fn • informative lan-
guage use

informatív szövegek (általános
nyelvészet) fn • informative texts

informatív (általános nyelvészet)
mn • informative

informátor (kutatásmódszertan)
fn • respondent

ingadozó ejtésű szó (hangtan) fn
• word with unstable pronunciation,
word lacking canonical pronunciation

ingadozó toldalékolás (alaktan)
fn • unstable affixation

ingatag tőmagánhangzó (hang-
tan) fn • unstable root vowel

inger (neurolingvisztika) fn • sti-
mulus (pl. stimuli)
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ingerküszöb intencionális tulajdonítás zavara

ingerküszöb (neurolingvisztika)
fn • stimulus threshold

ingerszegénység elve (nyelvelsa-
játítás) fn • poverty of stimulus prin-
ciple

ingerszegénység érve (nyelvelsa-
játítás) fn • poverty of stimulus argu-
ment

ingerszegénység (nyelvelsajátí-
tás) fn • poverty of stimulus

inherens időtartam (hangtan) fn •
inherent length

inherens jelrendszer (általános
nyelvészet) fn • inherent sign system

inherens (nyelvelsajátítás) mn • in-
herent

inhibíciós elképzelés (pszichol-
ingvisztika) fn • inhibition theory

in-house rendszer (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • in-house system

iniciálé (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • initial

inkluzív olvasat (mondattan) fn •
inclusive reading

inkongruencia (jelentéstan) fn •
incongruity

inkongruens szerkezet (mondat-
tan) fn • incongruous construction

inkorporáló nyelv (általános nyel-
vészet) fn • incorporating language

inkorporáló (alaktan) mn • incor-
porating

innátista elmélet (nyelvelsajátí-
tás) fn • innatist theory

innátista érvelés (nyelvelsajátítás)
fn • innatist argument

innátista modell (nyelvelsajátítás)
fn • innatist model

innátista nyelvfelfogás (nyelvel-
sajátítás) fn • innatist approach to lan-
guage

innátista program (nyelvelsajátí-
tás) fn • innatist program

innátista (nyelvelsajátítás) fn • in-
natist

innátizmus (nyelvelsajátítás) fn •
innatism

innováció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • innovation

inputérzékenység (nyelvpedagó-
gia) fn • input sensitivity

inspiráció (általános nyelvészet)
fn • inspiration

instanciaelmélet (pszicholingvisz-
tika) fn • instance theory

Institutio oratoria (általános nyel-
vészet) fn • Institutio Oratoria

instruktívusz (mondattan) fn • in-
structive (case)

instrumentális fonetika (alaktan)
fn • instrumental phonetics

instrumentális kétértelműség
(pszicholingvisztika) fn • instrumen-
tal ambiguity

instrumentális motiváció (nyelv-
pedagógia) fn • instrumental motiva-
tion

instrumentalis VAGY instrumen-
tális (mondattan) fn • instrumental
(case)

instrumentum (általános nyelvé-
szet) fn • instrument

insztrumentálisz (mondattan) fn
• instrumental (case)

intarzia (nyelvi játék) (általános
nyelvészet) fn • <word game in which
a word, name or phrase is concealed
within a different phrase or sentence>

integráció (kognitív nyelvészet) fn
• integration

integrációs szint (kognitív nyelvé-
szet) fn • level of integration, integra-
tional level

integrálódás (szociolingvisztika)
fn • integration

integrált pluralizmus (szocioling-
visztika) fn • integrated pluralism

integrált tér (kognitív nyelvészet)
fn • blended space, blend

integratív elmélet (pszicholing-
visztika) fn • integrative theory

integratív motiváció (nyelvpeda-
gógia) fn • integrative motivation

integratív (nyelvpedagógia) mn •
integrative

intellektuális leíró funkció (ál-
talános nyelvészet) fn • intellectual
descriptive function

intelligencia (pszicholingvisztika)
fn • intelligence

intelligenciateszt (pszicholing-
visztika) fn • intelligence test

intencionális tulajdonítás zavara
(pszicholingvisztika) fn • theory of
mind disorder
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intencionalitás interlineáris átírás

intencionalitás (jelentéstan) fn •
intentionality

intenzió (jelentéstan) fn • intensi-
on

intenzionális használat (jelentés-
tan) fn • intensional use

intenzionális jelentés (jelentés-
tan) fn • intensional meaning

intenzionális kontextus (jelentés-
tan) fn • intensional context

intenzionális (jelentéstan) fn • in-
tensional

intenzitás (hangtan) fn • intensity
intenzitáscsúcs (hangtan) fn • in-

tensity peak
intenzitásköz (hangtan) fn • inten-

sity interval
intenzitásmaximum (hangtan) fn

• intensity peak
intenzitásmérő készülék (hang-

tan) fn • intensity measurement de-
vice

intenzív akcióminőség (mondat-
tan) fn • intensive Aktionsart

interakció piszkos munkája
(Fishman) (szociolingvisztika) fn •
interactional shitwork

interakció (kommunikáció) fn • in-
teraction

interakcióelmélet (általános nyel-
vészet) fn • interaction theory

interakcionista felfogás (pszi-
cholingvisztika) fn • interactionist
approach

interakcionista modell (pszichol-
ingvisztika) fn • interactionist model

interakcionista (pszicholingviszti-
ka) mn • interactionist

interakciós cél (pragmatika) fn •
interactional goal

interakciós feldolgozó (pszichol-
ingvisztika) fn • interactional proces-
sor

interakciós kategória (pragmati-
ka) fn • interactional category

interakciós modell (pszicholing-
visztika) fn • interactional model

interakciós mondatszó (mondat-
tan) fn • interactional sentence word

interakciós szerkezet (mondat-
tan) fn • interactional structure

interakciós (pszicholingvisztika)
mn • interactional

interaktív aktivációs és versengé-
si modell (IAC) (pszicholingvisztika)
fn • interactive activation and compe-
tition networks

interaktív internetes műfaj (IIM)
(számítógépes/netnyelv.) fn • interac-
tive online genre

interaktív írott diskurzus (Ferra
et al.) (általános nyelvészet) fn • in-
teractive written discourse

interaktív tábla (nyelvpedagógia)
fn • interactive whiteboard

interdentális mássalhangzó
(hangtan) fn • interdental consonant

interdentális (hangtan) mn • inter-
dental

interdiszciplináris alapozás (álta-
lános nyelvészet) fn • interdiscipli-
nary foundation

interdiszciplináris nyelvészeti
vizsgálat (általános nyelvészet) fn •
interdisciplinary linguistic analysis

interdiszciplináris (általános
nyelvészet) mn • interdisciplinary

interferencia (pszicholingviszti-
ka) fn • interference

interfészmentes álláspont (nyelv-
pedagógia) fn • non-interface position

interfixum (alaktan) fn • interfix
interfrasztikus transzformáció

(mondattan) fn • interphrasal trans-
formation

interiorizáció (pszicholingviszti-
ka) fn • internalization (-s-)

interjekció (pragmatika) fn • inter-
jection

interjú (kutatásmódszertan) fn •
interview

interkacióba lép (általános nyel-
vészet) ige • (to) interact

interkaláció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • intercalation

interkulturális kommunikáció
(pragmatika) fn • intercultural com-
munication

interkulturális nyelvészet (általá-
nos nyelvészet) fn • intercultural lin-
guistics

interkulturális (pragmatika) mn •
intercultural

interlineáris átírás (általános nyel-
vészet) fn • interlinear transcription
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interlineáris glossza intertextualitás

interlineáris glossza (történeti-
összehas. nyelv.) fn • interlinear gloss

interlineáris (történeti-összehas.
nyelv.) mn • interlinear

interlingva (általános nyelvészet)
fn • Interlingua

interlingvális fordítás (fordítástu-
domány) fn • inerlingual translation

interlingvális hiba (nyelvpedagó-
gia) fn • interlingual error

interlingvális módszer (nyelvpe-
dagógia) fn • interlingual method

interlingvális (nyelvpedagógia)
mn • interlingual

interlingvisztika (általános nyel-
vészet) fn • interlinguistics

interminatív ige (alaktan) fn •
non-terminative verb

internacionalizáció (szocioling-
visztika) fn • internationalization (-s-)

internális nyelv (pszicholingvisz-
tika) fn • internal language

internalizáció (pszicholingviszti-
ka) fn • internalization (-s-)

internet penetráció (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • internet penetra-
tion

internet (számítógépes/netnyelv.)
fn • internet

internetcím (számítógépes/netnyelv.)
fn • web address

internetes kommunikáció (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • online com-
munication

internetes mém (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • online meme

internetes nyelvhasználat írásje-
lei (számítógépes/netnyelv.) fn •
punctuation marks of online language
use

internetes országnév-rövidítés
(számítógépes/netnyelv.) fn • online
country abbreviation

internetes portálok címei (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • addresses of
web portals, web portal addresses

internetes ragadozó (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • online predator

internetes zaklatás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • cyberstalking, cy-
berbullying, internet bullying

internetes (számítógépes/netnyelv.)
fn • internet, online

internetező (számítógépes/netnyelv.)
fn • netizen

internetfüggőség (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • internet addiction

internetnyelv (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • internet language,
language of the internet, online langu-
age

internetnyelvészet (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • netlinguistics

internyelv (nyelvpedagógia) fn •
interlanguage (IL)

internyelvkutatás (nyelvpedagó-
gia) fn • interlanguage studies

interperszonális cél (pragmatika)
fn • interpersonal goal

interperszonális cselekvés (prag-
matika) fn • interpersonal act

interperszonális pragmatikai
megértésmodell (pszicholingviszti-
ka) fn • interpersonal pragmatic comp-
rehension model

interperszonális (pragmatika) mn
• interpersonal

interpretáció (jelentéstan) fn • in-
terpretation

interpretációelmélet (szövegnyel-
vészet) fn • interpretation theory

interpretatív szemantika (jelen-
téstan) fn • interpretive semantics

interpretatív (jelentéstan) mn • in-
terpretive

interpunkció (helyesírás) fn • in-
terpunction, punctuation

interrogatio (stilisztika) fn • inter-
rogation

interszemiotikus fordítás (fordí-
tástudomány) fn • intersemiotic trans-
lation

interszexuális (gendernyelvészet)
fn • intersex

interszubjektív kontextus (prag-
matika) fn • intersubjective context

interszubjektív (pragmatika) mn
• intersubjective

interszubjektivitás (pragmatika)
fn • intersubjectivity

intertextuális kapcsolat (szöveg-
nyelvészet) fn • intertextual relati-
onship

intertextualitás (szövegnyelvé-
szet) fn • intertextuality
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intervallum mérési szint ínyvitorla

intervallum mérési szint (nyelvé-
szeti statisztika) fn • interval measure-
ment

intervallum típusú változó (nyel-
vészeti statisztika) fn • interval varia-
ble

intervallum (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • interval

intervallumskála (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • interval scale

intervokalikus helyzet (hangtan)
fn • intervocalic position

intervokalikus mássalhangzó
(hangtan) fn • intervocalic consonant

intervokalikus (hangtan) mn • in-
tervocalic

intézményes (általános nyelvé-
szet) fn • formal, institutionalized (-s-)

intézményesülés (általános nyel-
vészet) fn • formalization (-s-), institu-
tionalization (-s-)

intézményi etnográfia (szocio-
lingvisztika) fn • institutional ethno-
graphy (IE)

intézményi kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • institutional bilingu-
alism

intézményi nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • institutional linguis-
tics

intézményi (általános nyelvészet)
mn • institutional

intézménynév (névtan) fn • insti-
tute name

intézménynévi betűszó (névtan)
fn • institute name acronym

intonáció (hangtan) fn • intonati-
on

intonációs egység (hangtan) fn •
intonation unit (IU), intonational ph-
rase (IP), prosdoci unit

intonációs eszköz (hangtan) fn •
intonational device

intonációs konstrukció (hangtan)
fn • intonational construction

intonációs (hangtan) fn • intonati-
onal

intonációs-értelmi tagolás (hang-
tan) fn • intonational segmentation

intonéma (jelentéstan) fn • inton-
eme

intralingvális elmélet (nyelvpe-
dagógia) fn • intralingual theory

intralingvális fordítás (fordítástu-
domány) fn • intralingual translation

intralingvális hiba (nyelvpedagó-
gia) fn • intralingual error

intralingvális jelentés (jelentés-
tan) fn • intralingual meaning

intralingvális (általános nyelvé-
szet) mn • intralingual

intranzitív ige (mondattan) fn •
intransitive verb

intraorális légnyomás (hangtan)
fn • intraoral pressure

intraperszonális (pragmatika) fn
• intrapersonal

intrinsic VAGY intrinzik motivá-
ció (nyelvpedagógia) fn • intrinsic mo-
tivation

intrinszikus (belső) izom (hang-
tan) fn • instrinsic muscle

intrinzikus referenciakeret (kog-
nitív nyelvészet) fn • intrinsic frame
of reference

intrinzikus rendezés (pszichol-
ingvisztika) fn • intrinsic organization
(-s-)

intrinzikusan rendezett (pszi-
cholingvisztika) mn • intrinsically
oragnized (-s-)

introspekció (kutatósmódszertan)
fn • introspection

introspekciós módszer (kutatós-
módszertan) fn • thinking aloud pro-
tocol (TAP), TAP research

introspektív (kutatósmódszertan)
fn • introspective

introverzió (pszicholingvisztika)
fn • introversion

intuíció (általános nyelvészet) fn •
intuition

invariancia (alaktan) fn • invari-
ance

invariáns elem (alaktan) fn • inva-
riant unit

invariáns (alaktan) mn • invariant
inventár(ium) (általános nyelvé-

szet) fn • inventory
inventio (retorika) fn • inventio
inverz szótár (lexikológia) fn • re-

verse dictionary
inverzió (mondattan) fn • invers-

ion
ínycsap (hangtan) fn • uvula
ínyvitorla (hangtan) uvula •
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IPA átírási rendszer irodalmi nyelv

IPA átírási rendszer (hangtan) fn
• IPA transcription

IPA jelek (hangtan) fn • IPA sym-
bols, IPA transcription symbols

IPA (hangtan) fn • International
Phonetic Alphabet, International Pho-
netic Association

ipszilonista-jottista háború (álta-
lános nyelvészet) fn • <debate bet-
ween proponents of the use of pho-
netic spelling and the proponents of
the use of etymological spelling in
Hungarian in the late 18th century>

ipszilonisták (általános nyelvé-
szet) fn • <proponents of the use of
phonetic spelling of Hungarian>

ír nyelv (általános nyelvészet) fn •
Irish language

ír-angolszász félunciális
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Irish-
Anglo-Saxon half-uncial

iráni jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Iranian loan-
word

irányérzékeny észlelés (általános
nyelvészet) fn • directional reception

irányfüggőség (pszicholingviszti-
ka) fn • directional asymmetry

irányhármasság elve (általános
nyelvészet) fn • principle of tridirecti-
onality

irányhármasság (általános nyelvé-
szet) fn • tridirectionality

irányít (mondattan) fn • to govern
irányjelentés (jelentéstan) fn • di-

rectional meaning
irányjelentésű igekötők (alaktan)

fn • verbal particles with directional
meaning, verbal prefixes with directi-
onal meaning

iránytárgy (mondattan) fn • affec-
ted object, affectum object

írás osztályozás (nyelvpedagógia)
fn • grading writing

írás (általános nyelvészet) fn •
writing

írásban jelölt teljes hasonulás
(helyesírás) fn • orthographically in-
dicated complete assimilation

írásban nem jelölt teljes hasonu-
lás (helyesírás) fn • orthographically
not indicated complete assimilation

írásbeli mondatkiegészítő fel-
adat (pszicholingvisztika) fn • written
sentence completion task

írásbeli (általános nyelvészet) mn
• written

írásbeliség (általános nyelvészet)
fn • written language, literacy

íráselőzmény (történeti-összehas.
nyelv.) fn • proto-writing

írásfejlődés szakaszai VAGY
írásfejlődési szakasz (nyelvelsajá-
títás) fn • phases of writing deve-
lopment, developmental stages of
writing

írásirány (általános nyelvészet) fn
• writing direction

írásjegy (általános nyelvészet) fn
• character

írásjegyváltozat (helyesírás) fn •
character variant

írásjel (helyesírás) fn • punctuati-
on mark

írásjelezés (helyesírás) fn • punc-
tuation

írásjelhasználat (helyesírás) fn •
use of punctuation, punctuation use

íráskép (általános nyelvészet) fn •
handwriting

írásmód (helyesírás) fn • spelling,
orthography

írásművészet (kalligráfia) (általá-
nos nyelvészet) fn • calligraphy

írásos adat (történeti-összehas.
nyelv.) fn • written record

írásrendszer (általános nyelvé-
szet) fn • writing system

írástanítás (nyelvpedagógia) fn •
teaching writing

írástudatlan (nyelvpedagógia) fn
• illiterate

írástudatlanság (nyelvpedagógia)
fn • illiteracy

írásszokás (helyesírás) fn • spell-
ing convention

írható-olvasható web (Web2)
(számítógépes/netnyelv.) fn • re-
ad/write web (Web 2.0)

író (általános nyelvészet) fn •
writer

irodalmi irányzat (általános nyel-
vészet) fn • literary trend

irodalmi nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • literary language
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irodalmi stilisztika ismételtető kérdés

irodalmi stilisztika (stilisztika) fn
• literary stylistics

irodalmi stílus (stilisztika) fn • li-
terary style

irodalmi stíluselemzés (stiliszti-
ka) fn • literary style analysis

irodalmi ügynökség (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • literary agency

irodalmi vezető (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • literary editor

irodalmi (általános nyelvészet)
mn • literary

irodalom (általános nyelvészet) fn
• literature

irodalomelmélet (általános nyel-
vészet) fn • literary theory

irodalomjegyzék (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • bibliography

irodalomtudomány (általános
nyelvészet) fn • literary studies

íróeszköz (általános nyelvészet) fn
• writing implement

írógép (általános nyelvészet) fn •
typewriter

írói álnév (névtan) fn • pen-name
irónia (pragmatika) fn • irony
ironikus stílusárnyalat (stiliszti-

ka) fn • ironic style
írott beszélt nyelv (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • written spoken lan-
guage

írott magánhangzó (helyesírás) fn
• written vowel

írott nyelv (általános nyelvészet)
fn • written language

írott nyelvi stílus (stilisztika) fn •
written style

írott (általános nyelvészet) mn •
written

irradiáció (jelentéstan) fn • conta-
mination

irreverzibilis mondat (mondat-
tan) fn • irreversible sentence

ISBN kiszámításának módja
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
calculation of ISBN

ISBN (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • ISBN (International Book Se-
rial Number)

ISBN-kód (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • ISBN code

iskola (nyelvpedagógia) fn • scho-
ol

iskolai kommunikáció (kommu-
nikáció) fn • in-school communication

iskolai nyelvoktatás (nyelvpeda-
gógia) fn • school language teaching

iskolai osztályok írása (helyes-
írás) fn • orthography of school classes

iskolai tanműhely (nyelvpedagó-
gia) fn • school workshop

iskolai végzettség (nyelvpedagó-
gia) fn • educational attainment

iskolai (nyelvpedagógia) mn •
school

iskolarendszer (nyelvpedagógia)
fn • school system

iskolarendszeren kívüli szak-
képzés (nyelvpedagógia) fn • VET
provided outside the school system

iskolarendszerű oktatás (nyelv-
pedagógia) fn • school-based educa-
tion

iskolarendszerű szakképzés
(nyelvpedagógia) fn • VET provided
within the school system

iskolázottság (szociolingvisztika)
fn • educational attainment

iskolázottsági szint (nyelvpeda-
gógia) fn • level of educational atta-
inment

ismeretlen eredetű szó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • word of unk-
nown origin

ismeretlen név pótlására hasz-
nált rövidítés (névtan) fn • abbrevia-
tion used as placeholder for unknown
name

ismeretlen (általános nyelvészet)
mn • unknown

ismeretterjesztő könyv (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • educational
book

ismerős (kognitív nyelvészet) fn •
familiar

ismerősség (kognitív nyelvészet)
fn • familiarity

ismert információ (kommuniká-
ció) fn • known information

ismert (kommunikáció) mn •
known

ismert-új információ (kommuni-
káció) fn • known-new information

ismételtető kérdés (mondattan) fn
• echo question
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ismétlés és megfordítás együtt (gondolatalakzat) izsór nyelv

ismétlés és megfordítás együtt
(gondolatalakzat) (stilisztika) fn •
chiasmus

ismétlés jele (helyesírás) fn • ditto
mark

ismétlés (stilisztika) fn • repetit-
ion, epizeuxis

ismétléses előfeszítés (pszichol-
ingvisztika) fn • repetition priming,
direct priming

ismétléses mellérendelés (mon-
dattan) fn • reduplicated coordination,
reduplicating coordination

ismétléses (pszicholingvisztika)
mn • repetitive, iterative

ISSN-kód (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • ISSN code (International
Standard Serial Number)

istennév (névtan) fn • god name,
theonym

ítéletalkotás és összehasonlítás
(kognitív nyelvészet) fn • judgement
and comparison

ítélkező performatívum (Austin)
(pragmatika) fn • verdictive speech
act

itemelemzés (kutatásmódszertan)
fn • item analysis

iteráció (általános nyelvészet) fn •
iteration

iteratív ige (jelentéstan) fn • itera-
tive verb

iteratív (jelentéstan) mn • iterative
iteratív-duratív akcióminőség

(mondattan) fn • iterative-durative
Aktionsart

ív (nyomdatechnika) (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • section, gathe-
ring, signature

ívjelző (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • signiture mark

ivrit nyelv (általános nyelvészet)
fn • Ivrit, Ivrit language (Hebrew)

izo- (előtag) • iso-
izofon (hangtan) fn • isophone
izoglossza (szociolingvisztika) fn

• isogloss
izoglossza-modell (szocioling-

visztika) fn • isogloss model
izokrón (történeti-összehas.

nyelv.) fn • isochrone
izoláló nyelv (alaktan) fn • isolat-

ing language
izomműködés beszéd közben

(hangtan) fn • muscle activity during
speech

izomorfizmus (alaktan) fn • iso-
morphism

izsór nyelv (általános nyelvészet)
fn • Ingrian, Ingrian language, Izhori-
an, Izhorian language
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jajjaj elmélet jelelésre tanított csimpánz

J

jajjaj elmélet (általános nyelvé-
szet) fn • pooh-pooh theory

jamaicai angol (szociolingviszti-
ka) fn • Jamaican English

jambus (verstan) fn • iamb
japán állami átírás (általános

nyelvészet) fn • official Japanese
transcription

japán átírás (általános nyelvészet)
fn • Japanese transcription, romaniza-
tion of Japanese

japán átírások összevetése (általá-
nos nyelvészet) fn • comparison of Ja-
panese transcription systems

japán nyelv (általános nyelvészet)
fn • Japanese, Japanese language

japán (általános nyelvészet) mn •
Japanese

járási helynévtár (névtan) fn • dis-
trict registry of place-names

járműnév (névtan) fn • vehicle
name

Járókelő-effektus (szociolingvisz-
tika) fn • bystander-effect

járulékhang (hangtan) fn • unety-
mological insertion

járulékos rész (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • additional part

járulékos szóelem (alaktan) fn •
accessory morpheme

járulékos (általános nyelvészet)
mn • additional

jassznyelv (szociolingvisztika) fn
• cant

játék a szavakkal (általános nyel-
vészet) fn • wordplay, play on words

játék a tónussal (általános nyelvé-
szet) fn • play on intonation

játék (általános nyelvészet) fn •
game

játékos hangadás (nyelvelsajátí-
tás) fn • vocal play

játékos szóalkotásmód (alaktan)
fn • humorous (-ou-) word-formation
method

játékos (stilisztika) mn • playful,
humorous (-ou-)

játékosítás (nyelvpedagógia) fn •
gamification

jávai nyelv (általános nyelvészet)
fn • Javanese, Javanese language

javak kérése (pragmatika) fn • re-
quest for goods

javaslat (pragmatika) fn • suggest-
ion

javaslat-elfogadás (pragmatika)
fn • acknowledgment of suggestion
(-ledge-)

javaslat-elvetés (pragmatika) fn •
rejection of suggestion

javítás (általános nyelvészet) fn •
correction, repair

jégcsapdiagram (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • dendrogram

jéghegyelv (általános nyelvészet)
fn • iceberg theory, iceberg principle

jegy (általános nyelvészet) fn • fea-
ture

jegyfelismerő (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • feature recognizer
(-s-)

jegykészlet (általános nyelvészet)
fn • feature inventory

jegymegadás (általános nyelvé-
szet) fn • feature specification

jegyvaksági hipotézis (pszichol-
ingvisztika) fn • feature-blindness the-
ory

jegyzet (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • note

jegyzetkészítés (nyelvpedagógia)
fn • note-taking

jegyzetszám (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • note number

jel (nyelvi) (jelentéstan) fn • sign
jel- és ragszilárdulás (alaktan) fn

• fossilization (-s-) of affixes and mar-
kers, affix and marker fossilization (-
s-)

jel észlelése (pszicholingvisztika)
fn • perception of sign

jelelés (általános nyelvészet) fn •
signing

jelelési tér (általános nyelvészet)
fn • signing space

jelelésre tanított csimpánz (álta-
lános nyelvészet) fn • chimpanzee
taught sign language
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jelelt angol jelentéstömörítő összetétel

jelelt angol (általános nyelvészet)
fn • Signed English

jelelt magyar (általános nyelvé-
szet) fn • Signed Hungarian

jelelt nyelv (általános nyelvészet)
fn • signed language

jelelt (általános nyelvészet) mn •
signed

jelen idő (alaktan) fn • present ten-
se

jelenséghatár (szociolingvisztika)
fn • isogloss

jelentés egyértelműsítés (jelentés-
tan) fn • word sense disambiguation

jelentés nélküli megnyilatkozás
(pragmatika) fn • meaningless utter-
ance

jelentés pszichológiája (jelentés-
tan) fn • psychology of meaning

jelentés (jelentéstan) fn • meaning
jelentésárnyalat (jelentéstan) fn •

shade of meaning
jelentésátvitel (jelentéstan) fn •

meaning transfer
jelentésbeli szerep (mondattan)

fn • semantic role, thematic role, theta
role

jelentésbesugárzás (jelentéstan)
fn • contamination

jelentésbővítő közbevetett szer-
kezet (jelentéstan) fn • meaning ex-
tending embedded construction

jelentésbővülés (jelentéstan) fn •
semantic extension, semantic broade-
ning, meaning extension

jelentéselmélet (jelentéstan) fn •
theory of meaning

jelentésesség (jelentéstan) fn • se-
manticity

jelentésfajta (jelentéstan) fn • type
of meaning

jelentésgyakoriság (jelentéstan)
fn • meaning frequency

jelentésháló (jelentéstan) fn • me-
aning network

jelentéshálózat (jelentéstan) fn •
meaning network

jelentéshasadás (jelentéstan) fn •
meaning split

jelentésjel (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • <single quotation marks
used for glossing>

jelentéskiterjesztés (jelentéstan)
fn • semantic extension, semantic
broadening, meaning extension

jelentéskölcsönzés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • semantic bor-
rowing

jelentéskülönbség (jelentéstan) fn
• meaning difference, difference in
meaning

jelentéslevezetés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • semantic ety-
mology

jelentésmegkülönböztető sze-
rep (jelentéstan) fn • meaning-
distinguishing role

jelentésmező (jelentéstan) fn • se-
mantic field

jelentésmozzanat (jelentéstan) fn
• sememe

jelentésorientált tananyag (nyelv-
pedagógia) fn • notional syllabus

jelentésösszetevők szerinti elem-
zés (szemantika) fn • meaning compo-
nent analysis

jelentésromlás (jelentéstan) fn •
deterioration, pejoration

jelentéssel bíró jel (jelentéstan) fn
• meaningful sign

jelentésspecifikáció (jelentéstan)
fn • specification of meaning

jelentéssűrítő összetétel (jelentés-
tan) fn • meaning condensing compo-
und

jelentéssszűkülés (jelentéstan) fn
• semantic narrowing

jelentéstan (jelentéstan) fn • se-
mantics

jelentéstani egység (jelentéstan)
fn • semantic unit

jelentéstani értelmezés (jelentés-
tan) fn • semantic interpretation

jelentéstani felépítés (jelentéstan)
fn • semantic makeup

jelentéstani kifejtés (jelentéstan)
fn • semantic interpretation

jelentéstapadás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • ellipsis

jelentésteliség (jelentéstan) fn •
meaningfulness

jelentéstömörítő összetétel (jelen-
téstan) fn • meaning condensing com-
pound
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jelentésváltozás jelöltségi differenciál hipotézis

jelentésváltozás (jelentéstan) fn •
semantic change

jelentésviszony (jelentéstan) fn •
semantic relations, sense relations

jelentős általánosítás (kutatás-
módszertan) fn • significant genera-
lization

jelérték (nyelvészeti statisztika) fn
• sign value

jelhasználat (jelentéstan) fn • sign
use

jelkép (jelentéstan) fn • symbol
jelkimaradás (pszicholingviszti-

ka) fn • disfluency
jelmorféma (alaktan) fn • marker

morpheme
jelnév (névtan) fn • obscured

name, opaque name
jelnyelv elsajátítása (nyelvelsajá-

títás) fn • sign language acquisition
jelnyelv nyelvtana (általános

nyelvészet) fn • sign language gram-
mar

jelnyelv szerkezete (általános
nyelvészet) fn • sign language structu-
re

jelnyelv (általános nyelvészet) fn
• sign language

jelnyelvi afázia (pszicholingvisz-
tika) fn • sign language aphasia

jelnyelvi produkció (pszicholing-
visztika) fn • sign language producti-
on

jelnyelvi tolmács (fordítástudo-
mány) fn • sign language interpreter

jelnyelvi (általános nyelvészet)
mn • sign language

jelnyelvpárú kétnyelvűség (szo-
ciolingvisztika) fn • bimodal bilingu-
alism

jelölési mód (helyesírás) fn • nota-
tion

jelölet (szemantika) (jelentéstan)
fn • denotation

jelölet (helyesírás) fn • notation
jelöletlen birtokos jelzős kapcso-

lat (alaktan) fn • unmarked possessive
modifier relationship

jelöletlen birtokos szerkezet
(alaktan) fn • unmarked possessive
construction

jelöletlen főnévi összetétel (alak-
tan) fn • nominal root compound

jelöletlen határozó (alaktan) fn •
unmarked adverb

jelöletlen határozós összetétel
(alaktan) fn • adverbial root compo-
und

jelöletlen összetétel (alaktan) fn •
root compound, primary compound

jelöletlen tag (alaktan) fn • unmar-
ked constituent

jelöletlen tárgy (mondattan) fn •
unmarked object

jelöletlen tárgyas összetétel (alak-
tan) fn • unmarked subordinating
compound

jelöletlen teljes hasonulás (hang-
tan) fn • unmarked assimilation

jelöletlen tulajdonság (alaktan)
fn • unmarked feature

jelöletlen (alaktan) mn • unmar-
ked

jelöletlenné válás (alaktan) fn •
loss of markedness

jelöletlenség (alaktan) fn • unmar-
kedness

jelölő (Saussure) (jelentéstan) fn •
signifiant

jelölő (alaktan) fn • marker
jelölt határozós összetétel (alak-

tan) fn • adverbial synthetic compo-
und

jelölt objektum (jelentéstan) fn •
denoted object

jelölt összetétel (alaktan) fn •
synthetic compound, secondary com-
pound

jelölt tag (alaktan) fn • marked
constituent

jelölt tárgy (mondattan) fn • mar-
ked object

jelölt tárgyas összetétel (alaktan)
fn • marked subordinating compound

jelölt teljes hasonulás (hangtan)
fn • marked assimilation

jelölt (alaktan) mn • marked
jelölt (jelentéstan) fn • referent,

signifié, signified
jelöltség (jelentéstan) fn • mark-

ing,markedness
jelöltségelmélet (szociolingviszti-

ka) fn • markedness theory
jelöltségi differenciál hipotézis

(nyelvpedagógia) fn • markedness dif-
ferential hypothesis
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jelösszetevő jólformáltsági ítéletalkotási feladat

jelösszetevő (általános nyelvé-
szet) fn • signal component

jelrendszer (általános nyelvészet)
fn • sign system

jelszerű rövidítés (helyesírás) fn •
symbolic abbreviation

jelszó (szlogen) (általános nyelvé-
szet) fn • slogan

jeltan (általános nyelvészet) fn •
semiotics

jeltárgy (jelentéstan) fn • referent
jeltipológia (jelentéstan) fn • sign

typology
jeltipológia (jelentéstan) fn • sign

typology
jeltudomány (általános nyelvé-

szet) fn • semiotics
jelzés (általános nyelvészet) fn •

signifying, signaling, cue
jelzések érvényessége (pszichol-

ingvisztika) fn • cue validity
jelzéserősség (pszicholingviszti-

ka) fn • cue strength
jelzett beszéd (pszicholingviszti-

ka) fn • cued speech
jelzett szó (pszicholingvisztika) fn

• cued word
jelzett (általános nyelvészet) mn •

signified, cued
jelző (mondattan) fn • qualifier,

modifier
jelzői alárendelő összetett mon-

dat (mondattan) fn • subordinat-
ing complex sentence with modifier
complement

jelzői determináns (mondattan)
fn • attributive determiner

jelzői névmás (mondattan) fn •
attributive pronoun

jelzői viszony (mondattan) fn •
attributive relationship

jelzői (mondattan) mn • qualifica-
tional, modificational, modifying, att-
ributive

jelzős alárendelés (mondattan) fn
• attributive subordination

jelzős összetétel (alaktan) fn • att-
ributive compound

jelzős szerkezet (mondattan) fn •
attributive construction

jelzős szókapcsolat (mondattan)
fn • attributive construction

jelzős szószerkezet (mondattan)
fn • attributive construction

jelzős (mondattan) mn • attribu-
tive

jenyiszeji szamojéd nyelv (általá-
nos nyelvészet) fn • Yenisei-Samoyed,
Yenisei-Samoyed language

jiddis átírások összevetése (álta-
lános nyelvészet) fn • comparative
study of Yiddish transcriptions

jiddis családnév (névtan) fn • Yid-
dish surname, Yiddish family name

jiddis eredetű jövevényszó
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Yid-
dish loanword, loanword of Yiddish
origin

jiddis jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Yiddish loan-
word, loanword of Yiddish origin

jiddis YlVO-féle átírása (általá-
nos nyelvészet) fn • YIVO transcript-
ion of Yiddish

jiddis (általános nyelvészet) fn •
Yiddish

jobb agyfélteke (neurolingviszti-
ka) fn • right hemisphere

jobbkezesség (neurolingvisztika)
fn • righthandedness

jobbra kötés elve (mondattan) fn
• principle of right branching

jódli (hangtan) fn • yodeling
jogfenntartás (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • reservation of
rights

jogi bizonyíték (általános nyelvé-
szet) fn • legal evidence

jogszabály (általános nyelvészet)
fn • law

jogszociológia (szociolingviszti-
ka) fn • sociology of law, legal soci-
ology

jóhangzás (stilisztika) fn • eup-
hony

jólformált kifejezés (mondattan)
fn • well-formed expression

jólformált mondat (mondattan) fn
• well formed sentence

jólformált (általános nyelvészet)
mn • well-formed

jólformáltsági ítéletalkotási fel-
adat (mondattan) fn • judgment of
well-formedness
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jóslócsont jusszív

jóslócsont (történeti-összehas.
nyelv.) fn • oracle bone

jot (hangtan) fn • yod
jottisták (általános nyelvészet) fn

• <proponents of the use etymological
spelling of Hungarian>

jóváhagyott név (névtan) fn • app-
roved name

jövevény- (történeti-összehas.
nyelv.) fn • loan

jövevénynév (történeti-összehas.
nyelv.) fn • loan toponym

jövevényszavak beilleszkedése
(történeti-összehas. nyelv.) fn • adap-
tation of loans

jövevényszó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • loanword

jövő idő (-nd jeles) (általános
nyelvészet) fn • future tense with "-
nd" <archaic, obsolete linguistic phe-
nomenon in the Hungarian language>

jövő idő (alaktan) fn • future tense
jövő (mondattan) fn • future
jövőorientáció (Hofstede) (prag-

matika) fn • future orientation
judaizmus (általános nyelvészet)

fn • Judaism
junktúra (hangtan) fn • juncture
jurák-szamojéd nyelv (általános

nyelvészet) fn • Yurak, Yurak langu-
age, Yurak-Samoyed, Yurak-Samoyed
language

jusszív (mondattan) fn • jussive
(mood)
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kabard nyelv kapcsolatos

K

kabard nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Kabardian, Kabardian lan-
guage

kabbala (általános nyelvészet) fn
• Kabballah

Kaiser kritérium (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • Kaiser criterion

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) mu-
tató (nyelvészeti statisztika) fn •
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure
of sampling accuracy

kako- (stilisztika) előtag • caco-
kakofemizmus (jelentéstan) fn •

• cacophemism, malphemism, dysp-
hemism

kakofónia (stilisztika) fn • cacop-
hony

kakográfia (stilisztika) fn • caco-
graphy

kakológia (stilisztika) fn • caco-
logy

kakukktojás-feladat (nyelvpeda-
gógia) fn • odd-one-out task

kakuminális hang (hangtan) fn •
cacumnial sound, cacuminal conson-
ant, retroflex sound, retroflex conson-
ant

kakuminális (hangtan) mn • cacu-
minal, apico-domal, retroflex

kalapács [malleus] (hallócson-
tocska) (hangtan) fn • malleus

kalauz jellegű bibliográfia
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
guide

kalk (fordítástudomány) fn • cal-
que

kalligráfia (általános nyelvészet)
fn • calligraphy

kalligramma (általános nyelvé-
szet) fn • calligram

kamassz nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Kamassian, Kamassian lan-
guage

kamionos társalgás (szocioling-
visztika) fn • CB slang

kampányblog (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • campaing blog

kancelláriai helyesírás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • chancery ortho-
graphy

kancelláriai stílus (történeti-
összehas. nyelv.) fn • chancery style

kancelláriai (történeti-összehas.
nyelv.) mn • chancery

kandzsi (általános nyelvészet) fn
• kanji

kannaporc (hangtan) fn • artyneo-
id cartilage, artyneoid

kanonikus formák elmélete
(pszicholingvisztika) fn • theory of
canonical forms

kanonikus gagyogás (nyelvelsajá-
títás) fn • canonical babbling, redupli-
cated babbling

kanonikus korreláció (nyelvésze-
ti statisztika) fn • canonical correlation

kanonikus szórend stratégia
(nyelvpedagógia) fn • canonical
word order strategy, canonical order
strategy (COS)

kanonikus szórend (mondattan)
fn • canonical word order, dominant
word order

kanonikus szótag (nyelvelsajátí-
tás) fn • canonical syllable

kanonikus (általános nyelvészet)
mn • canonical

kántálás (hangtan) fn • chant
kanyargó beszéd (általános nyel-

vészet) fn • winding speech
kapacitás (pszicholingvisztika) fn

• capacity
kapacitáselmélet (pszicholing-

visztika) fn • capacity theory
kapacitáskorlát (pszicholingvisz-

tika) fn • capacity limit
kapcsolatfenntartó funkció (álta-

lános nyelvészet) fn • phatic function
kapcsolathálózat (szociolingvisz-

tika) fn • social network
kapcsolatjelölő mondatszó (mon-

dattan) fn • interactional sentence
word

kapcsolatos tartalmi-logikai kap-
csolat (mondattan) fn • simple coordi-
nating logical relation

kapcsolatos viszony (mondattan)
fn • simple coordinating relation

kapcsolatos (mondattan) mn •
simple coordinating
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kapcsolatszám-elemzés kategória-hatókör elve

kapcsolatszám-elemzés (nyelvé-
szeti statisztika) fn • degree analysis

kapcsolattartás (kommunikáció)
fn • maintaining contact

kapcsolatteremtés (kommuniká-
ció) fn • establishing contact

kapcsolódás (általános nyelvé-
szet) fn • connection

kapcsolódási képesség (általános
nyelvészet) fn • connection skill

kapcsolódási készség (általános
nyelvészet) fn • connection skill

kapcsolódási tendencia (általá-
nos nyelvészet) fn • connection ten-
dency

kapcsolódási (általános nyelvé-
szet) mn • connection, connective

kapcsolt egyenes beszéd (mon-
dattan) fn • hybrid direct speech

kapcsos zárójel (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • curly brackets

kapitalchen kiemelés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • small caps emp-
hasis, small capitals emphasis

kapitalchen (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • small caps, small capi-
tals

kapuőr (szociolingvisztika) fn •
gatekeeper

kapuőri helyzet VAGY kapuőri
szerep (szociolingvisztika) fn • gate-
keeping

kapuzás (pszicholingvisztika) fn •
gating

kapuzási kísérlet (pszicholing-
visztika) fn • gating experiment

karakter (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • character

karakterváltozat (helyesírás) fn •
character variant

karcolat (általános nyelvészet) fn
• sketch, sketch story, literary sketch

kardinális magánhangzó (hang-
tan) fn • cardinal vowel

karél (általános nyelvészet) fn •
Karelian, Karelian language

karjalai (általános nyelvészet) fn •
Karelian

karoling írásreform (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Carolingian spel-
ling reform

karoling minuszkula (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Caroline minus-

cule, Carolingian minuscule
karoling (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Caroline, Carolingian
káromkodás (általános nyelvé-

szet) fn • swearing, cussing, cursing
kárpátaljai magyarok (szocioling-

visztika) fn • Hungarians in Ukraine
Kárpát-medencei Magyar Kor-

pusz (korpusznyelvészet) fn • Hun-
garian Language Corpus of the Car-
pathian Basin

karteziánus filozófia (általános
nyelvészet) fn • Cartesian philosophy

karteziánus nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • Cartesian linguistics

karteziánus (általános nyelvészet)
mn • Cartesian

kartonált könyv szerkezeti ele-
me (szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
structural element of paperback books

kartus (történeti-összehas. nyelv.)
fn • cartouche

katachresis (jelentéstan) fn • ca-
tachresis

katafora (jelentéstan) fn • catapho-
ra

kataforikus utalás (jelentéstan) fn
• cataphoric expression

katakana (általános nyelvészet) fn
• katakana

katalán jelnyelv (általános nyel-
vészet) fn • Catalan Sign Language

katalán nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Catalan, Catalan language

katalán (általános nyelvészet) mn
• Catalan

katalektus (szociolingvisztika) fn
• catalect

katalogizálási adat (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • cataloguing da-
ta

katalógus (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • catalogue

kataszter (névtan) fn • cadaster
kategória (kognitív nyelvészet) fn

• category
kategória-eltolódás (fordítástudo-

mány) fn • category shift
kategóriafüggő gyakoriság (kog-

nitív nyelvészet) fn • category-
dependent frequency

kategória-hatókör elve (pszichol-
ingvisztika) fn • principle of category
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kategóriahiba kentum nyelvek

scope
kategóriahiba (nyelvfilozófia) fn •

category mistake
kategóriahierarchia (kognitív

nyelvészet) fn • taxonomic hierarchy
kategoriális észlelés (kognitív

nyelvészet) fn • categorial percept-
ion

kategoriális komponens (kogni-
tív nyelvészet) fn • categorial compo-
nent

kategoriális nyelvtan (mondat-
tan) fn • categorial grammar

kategoriális percepció (kognitív
nyelvészet) fn • categorial perception

kategoriális (kognitív nyelvészet)
mn • categorial

kategorikus állítás (általános
nyelvészet) fn • categorical statement

kategorikus szabály (általános
nyelvészet) fn • categorical rule

kategorikus változó (nyelvészeti
statisztika) fn • categorial variable

kategorikus (kognitív nyelvészet)
mn • categorical

kategorikusság (hangtan) fn • ca-
tegoricality

kategorizáció klasszikus modell-
je (kognitív nyelvészet) fn • classical
theory of categorization

kategorizáció (kognitív nyelvé-
szet) fn • categorization

kategorizációs feladat (pszichol-
ingvisztika) fn • categorization (-s-)
task

katena (alaktan) fn • catena
katonai szleng (szociolingviszti-

ka) fn • military slang
kattintásvadász cím (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • clickbait title
kauzatív ige (mondattan) fn • cau-

sative verb
Kazinczy Ferenc Szép Magyar

Beszéd Verseny (általános nyelvé-
szet) fn • Ferenc Kazinczy Hungarian
Pronunciation Contest

kecskerím (verstan) fn • rhyming
spoonerism

kecsua nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Quechua, Quechua language

kedveskedő megszólítás (prag-
matika) fn • endearing form of add-
ress

kefelevonat (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • proof, proof sheet, proof
copy, final proof

kegyes hazugság (pragmatika) fn
• white lie

keleti nyelv (általános nyelvészet)
fn • eastern language, oriental langu-
age

kelta nyelv (általános nyelvészet)
fn • Celtic language

keltezés és aláírás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • date and sig-
nature

keltezés (helyesírás) fn • date
kemény érintkezés (hangtan) fn •

hard contact
kemény íny (hangtan) fn • hard

palate
kemény szájpadlás (hangtan) fn •

hard palate
kemény (hangtan) mn • hard
keményjel (hangtan) fn • hard

sign, back yer, back er
keménypadlási (hangtan) fn • pa-

latal
kémiai elemek vegyjelei (általá-

nos nyelvészet) fn • symbols of che-
mical elements

kémiai képletek toldalékolása
(alaktan) fn • affixation of chemical
formulae

kémiai mozgószabály (helyes-
írás) fn • mobility rule for the ort-
hography of chemical elements

Kendall tau (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • Kendall’s tau test, Kendall
rank correlation coefficient

Kendall tau-a (nyelvészeti statisz-
tika) fn • Kendall’s tau-a

Kendall tau-b (nyelvészeti statisz-
tika) fn • Kendall’s tau-b

Kendall tau-c (nyelvészeti statisz-
tika) fn • Kendall’s tau-c

kengyel [stapes] (hallócsontocs-
ka) (hangtan) fn • stapes

kennelnév (névtan) fn • kennel
name

kentum és szatem nyelvek
(történeti-összehas. nyelv.) fn • cen-
tum and satem languages

kentum nyelvek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • centum langua-
ges
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kentum képzőbokor

kentum (történeti-összehas.
nyelv.) fn • centum

kentum-szatem izoglossza
(történeti-összehas. nyelv.) fn •
centum-satem isogloss, satemization
(-s-), centum-satem dichotomy

kényszerrezgés (hangtan) fn • re-
sonance

képaláírás (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • caption

képalkotás (neurolingvisztika) fn
• imaging

képalkotó eljárás (neurolingvisz-
tika) fn • imaging technique

képes beszéd (stilisztika) fn • figu-
rative speech

képes értelem (stilisztika) fn • fi-
gurative sense

képes (stilisztika) mn • figurative
képesség (nyelvpedagógia) fn •

skill
képességvizsgálat (nyelvpedagó-

gia) fn • skill assessment, skill assess-
ment study

képi elem (jelentéstan) fn • vehicle
képi metafora (kognitív nyelvé-

szet) fn • one-shot image metaphor
képi séma (kognitív nyelvészet) fn

• image schema
képírás (általános nyelvészet) fn •

pictogram, pictographic writing, pic-
ture writing

képi-sematikus metafora (kogni-
tív nyelvészet) fn • image-schema me-
taphors

képkiválasztási feladat (pszichol-
ingvisztika) fn • picture selection task

képkiváltó érték (kognitív nyelvé-
szet) fn • imageability, word imagea-
bility

képlet (nyelvészeti statisztika) fn
• formula

képmegnevezéses szókincsvizs-
gálat (pszicholingvisztika) fn •
picture-naming vocabulary test

képregény (általános nyelvészet)
fn • comic

képséma (kognitív nyelvészet) fn
• image schema

képtörténet (pszicholingvisztika)
fn • picture story

képvers (általános nyelvészet) fn
• concrete poem, visual poem

képvisel (jelentéstan) ige • (to) rep-
resent

képviselet (Halliday) (általános
nyelvészet) fn • exponence

képzavar (jelentéstan) fn • catach-
resis

képzés helye és módja (hangtan)
fn • place and manner of articulation

képzés helye szerinti hasonulás
(hangtan) fn • place assimilation

képzés helye szerinti részleges
hasounlás (hangtan) fn • partial place
assimilation

képzés helye (hangtan) fn • place
of articulation

képzés módja szerinti hasonulás
(hangtan) fn • manner assimilation

képzés módja (hangtan) fn • man-
ner of articulation

képzés (hangtan) fn • articulation
képzési ág (nyelvpedagógia) fn •

training branch
képzési alaktan (alaktan) fn • de-

rivational morphology
képzési automatizmus (hangtan)

fn • articulatory automatism
képzési és kimeneti követel-

mény (nyelvpedagógia) fn • training
and outcome requirements

képzési hely (hangtan) fn • place
of articulation

képzési mód (hangtan) fn • man-
ner of articulation

képzési morfológia (alaktan) fn •
derivational morphology

képzési program (nyelvpedagó-
gia) fn • training programme

képzési sáv (nyelvpedagógia) fn •
study track

képzési (nyelvpedagógia) mn •
training

képzett melléknév (alaktan) fn •
derived adjective

képzett név (alaktan) fn • derived
name

képzett szó (alaktan) fn • derived
word

képzett (alaktan) mn • derived
képző (alaktan) fn • derivational

affix
képzőbokor (alaktan) fn • group

of derivational affixes
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képzős ige kései kétnyelvűség

képzős ige (alaktan) fn • verb with
derivational affixation

képzőszerű utótag (alaktan) fn •
derivational affix-like element

kérdés (mondattan) fn • question
kérdés-válasz szekvencia (prag-

matika) fn • question-answer sequen-
ce

kérdés-válasz szomszédsági pár
(pragmatika) fn • question-answer ad-
jacency pair

kérdés-válasz (pragmatika) fn •
question-answer

kérdezés (pragmatika) fn • asking
questions

kérdő mondat (mondattan) fn •
question, interrogative sentence

kérdő névmás (mondattan) fn • in-
terrogative pronoun

kérdő (mondattan) fn • interroga-
tive

kérdőív (kutatásmódszertan) fn •
questionnaire

kérdőjel (helyesírás) fn • question
mark

kérdőmondat (mondattan) fn •
question, interrogative sentence

kérdőpartikula (mondattan) fn •
interrogative particle

kérdőszó (mondattan) fn • interro-
gative word, question word

kérdőszócska (mondattan) fn • in-
terrogative particle

kerek ablak (hangtan) fn • round
window, cochlear window

kerek zárójel (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • round brackets

kerekített és réses magánhang-
zók (hangtan) fn • rounded and un-
rounded vowels

kerekített magánhangzó (hang-
tan) fn • rounded vowel

kerekített (hangtan) mn • roun-
ded

kerekség (hangtan) fn • rounding
kerekségi harmónia (hangtan) fn

• roundness harmony, labial harmony
keréma (általános nyelvészet) fn •

chereme
kérés/felszólítás-válasz szekven-

cia (pragmatika) fn • summons-
answer sequence

kérés/felszólítás-válasz szom-
szédsági pár (pragmatika) fn •
summons-answer adjacency pair

kérés (pragmatika) fn • request
kereskedelmi nyelv (szocioling-

visztika) fn • trade language
kereszténység (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Christianity
kereszteződő szófajú szó (alak-

tan) fn • word belonging to multiple
word-classes

keresztmetszeti vizsgálat (kuta-
tásmódszertan) fn • cross-sectional
study

keresztnév (névtan) fn • given
name, first name, Christian name, fo-
rename

keresztöltözés (gendernyelvészet)
fn • cross-dressing

keresztrejtvény (általános nyel-
vészet) fn • crossword, crossword
puzzle

keresztrím (verstan) fn • alternate
rhyme

kereszttábla (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • crosstab

kereszttábla-elemzés feltételei
(nyelvészeti statisztika) fn • requi-
rements of crosstab analysis

kereszttábla-elemzés (nyelvésze-
ti statisztika) fn • crosstab analysis

keresztutalás (kutatásmódszer-
tan) fn • cross reference

keret (jelentéstan) fn • frame
keretjegy (jelentéstan) fn • frame

feature
kéretlen levél (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • spam, spam email
keretszemantika (jelentéstan) fn •

frame semantics
kérgestest (corpus callosum) (ne-

urolingvisztika) fn • corpus callosum
kerológia (neurolingvisztika) fn •

cherology
kerológiai sérülés (neurolingvisz-

tika) fn • cherological damage
kertiösvény-mondat (pszicholing-

visztika) fn • garden path sentence
kései kétnyelvű (szociolingviszti-

ka) fn • late bilingual
kései kétnyelvűség (szocioling-

visztika) fn • late bilingualism
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kései zárás elve kétnyelvűség

kései zárás elve (mondattan) fn •
principle of late colsure

kései zárás (mondattan) fn • late
closure

kései (pszicholingvisztika) mn •
late

keskeny szóköz (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • thin space

késleltetett auditoros visszajel-
zés (hangtan) fn • delayed auditory
feedback (DAF), delayed sidetone

késleltetett echolália (pszichol-
ingvisztika) fn • delayed echolalia

késleltetett orális gyakorlás
(nyelvpedagógia) fn • delayed oral
practice

késleltetett (pszicholingvisztika)
mn • delayed

késői zárás (pszicholingvisztika)
fn • late closure

késői (pszicholingvisztika) mn •
late

készlet (általános nyelvészet) fn •
inventory

készség (általános nyelvészet) fn •
skill

készségigény (nyelvpedagógia)
fn • skill need

készség-szükséglet (nyelvpeda-
gógia) fn • skill need

két írásrendszerű (általános nyel-
vészet) fn • biscriptual

két magánhangzó közötti hely-
zet (hangtan) fn • intervocalic posit-
ion

két modalitású kétnyelvűség
(szociolingvisztika) fn • bimodal bilin-
gualism

két mondatból álló címek írásje-
lezése (szerkesztői-kiadói ismeretek)
fn • punctuation of two-sentence titles

két (előtag) • two, double, dual,
bi-

kétajki (hangtan) fn • bilabial
kételemű családnév (névtan) fn •

• two-element family name, two-
element surname, double-barrelled
name, double surname

kételemű írói álnév (névtan) fn •
two-element pen name

kételemű művésznév (névtan) fn
• two-element stage name

kételemű ragadványnév (névtan)
fn • two-element epithet

kételemű (alaktan) mn • two-
element, dual-element, double-
element

kételkedés (stilisztika) fn • dubita-
tion

kétértékű jegy (hangtan) fn • bi-
nary feature

kétértékű változó (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • binary variable

kétértékű (általános nyelvészet)
mn • binary

kétértelmű szó (jelentéstan) fn •
ambiguous word

kétértelmű toldalék (jelentéstan)
fn • ambiguous affix

kétértelmű (jelentéstan) mn • am-
biguous

kétértelműség (jelentéstan) fn •
ambiguity

kétezren felüli számok betűírása
(helyesírás) fn • orthography numbers
over two thousand

kétjegyű betű (általános nyelvé-
szet) fn • digraph

kétlépcsős klaszterelemzés (nyel-
vészeti statisztika) fn • two-step clus-
ter analysis

kétnemű dialógusok (gender-
nyelvészet) fn • mixed-gender dia-
logues, mixed-gender dyads

kétnyelvű beszéd (szociolingvisz-
tika) fn • bilingual speech

kétnyelvű gyermek (szocioling-
visztika) fn • bilingual child

kétnyelvű nyelvelsajátítás (szo-
ciolingvisztika) fn • bilingual langu-
age acquisition

kétnyelvű oktatás (szociolingvisz-
tika) fn • bilingual education

kétnyelvű szótár (szociolingvisz-
tika) fn • bilingual dictionary

kétnyelvű (szociolingvisztika) mn
• bilingual

kétnyelvűség átmeneti volta (szo-
ciolingvisztika) fn • transient nature
of bilingualism

kétnyelvűség fenntartása (szocio-
lingvisztika) fn • maintenance of bilin-
gualism

kétnyelvűség (szociolingvisztika)
fn • bilingualism, bilinguality
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kétnyíltszótagos tendencia kevert módszertan

kétnyíltszótagos tendencia
(hangtan) fn • two-open-syllable ten-
dency

kétoldalas címnegyed (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • two-page front
matter

kétoldali hallásvesztés (hangtan)
fn • bilateral hearing loss

kétoldali próba (kutatásmódszer-
tan) fn • two-tailed test

kétszavas mondatok (nyelvelsajá-
títás) fn • two-word sentences

kétszemléletű ige (jelentéstan) fn
• biaspectual verb

kétszintű feldolgozás (pszichol-
ingvisztika) fn • two-level processing

kéttagú mondat (mondattan) fn •
two-term sentence

kettôs artikuláció (általános nyel-
vészet) fn • double articulation, dua-
lity of patterning

kettős alakváltozat (alaktan) fn •
allomorphic variant

kettős családnév (névtan) fn •
• two-element family name, two-
element surname, double-barrelled
name, double surname

kettős disszociáció (pszicholing-
visztika) fn • double dissociation

kettős félnyelvűség (szocioling-
visztika) fn • double semilingualism

kettős határozó (mondattan) fn •
double adverbial

kettős írásjel használata (helyes-
írás) fn • use of dual punctuation
marks

kettős kereszt (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • hashtag

kettős kódolás (kognitív nyelvé-
szet) fn • dual coding

kettős kódolási elmélet (kognitív
nyelvészet) fn • dual coding theory

kettős szám (alaktan) fn • dual,
dual number

kettős szófajiság (alaktan) fn • du-
al word-class membership

kettős tagolás (általános nyelvé-
szet) fn • double articulation, duality
of patterning

kettős tagolódás (általános nyel-
vészet) fn • double articulation, du-
ality of patterning

kettős tagoltság (általános nyelvé-
szet) fn • double articulation, duality
of patterning

kettős vak kísérlet (kutatásmód-
szertan) fn • double-blind experiment

kettős vak lektorálás (kutatás-
módszertan) fn • double-blind review

kettősbetű (általános nyelvészet)
fn • digraph

kettőshangzó (hangtan) fn • dipht-
hong

kettőshangzósodás (hangtan) fn •
diphthongization

kettősmechanizmus-modell
(pszicholingvisztika) fn • dual-
mechanism model

kettősnyelvű (szociolingvisztika)
fn • diglossic

kettősnyelvűség (szociolingviszti-
ka) fn • diglossia

kettőspont (helyesírás) fn • colon
kettősponthasználat (helyesírás)

fn • colon use
kettőzött gagyogás (nyelvelsajátí-

tás) fn • canonical babbling, redupli-
cated babbling

kettőzött mássalhangzó (hang-
tan) fn • double consonant, geminate
consonant

kettőztetés (alaktan) fn • redupli-
cation

kétutas hozzáférés (pszicholing-
visztika) fn • parallel distributed pro-
cessing

kétutas modell (pszicholingviszti-
ka) fn • parallel distributed processing
model

kétutas (pszicholingvisztika) mn •
two-way

kétváltozatúság (szociolingviszti-
ka) fn • diglossia

kétváltozós elemzés (nyelvészeti
statisztika) fn • bivariate analysis

keverék mondattípus (mondat-
tan) fn • mixed sentence type

keverék (alaktan) mn • mixed
keverékszó (alaktan) fn • mixed

word
kevert gagyogás (nyelvelsíjátítás)

fn • mixed babbling
kevert módszertan (kutatásmód-

szertan) fn • mixed methodology
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kevert módszertanú kutatás kiegészítendő kérdés

kevert módszertanú kutatás (ku-
tatásmódszertan) fn • mixed method
research

kevert (kutatásmódszertan) mn •
mixed

kezdet (hangtan) fn • onset
kezdeti életkor (nyelvpedagógia)

fn • age of onset (AO)
kezdeti eltérés (pszicholingviszti-

ka) fn • initial deviation
kezdeti és végső pozíciókba va-

ló mozgatás stratégiája (nyelvpeda-
gógia) fn • initialization-finalization
strategy (IFS)

kezdő idézőjel (helyesírás) fn •
opening quotation mark

kezdő ige (mondattan) fn • incho-
ative verb

kezdőbetű (helyesírás) fn • initial,
initial letter

kezdőbetű-használata (helyes-
írás) fn • use of initials

kezdőmagánhangzó (hangtan) fn
• initial vowel

kezesség (pszicholingvisztika) fn
• handedness

kézfogás (pragmatika) fn • hands-
hake

kézikönyv (általános nyelvészet)
fn • handbook

kézírás által mutatott jellem
(pszicholingvisztika) fn • personality
traits indicated by handwriting

kézírás (általános nyelvészet) fn •
handwriting

kézírástan (általános nyelvészet)
fn • graphology

kézirat leadása lemezen (kutatás-
módszertan) fn • manuscript sub-
mission on disk, submission of ma-
nuscript on disk

kézirat (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • manuscript

kézirat-előkészítés (kutatásmód-
szertan) fn • manuscript preparation,
perparation of manuscript

kézirat-előkészítő (kutatásmód-
szertan) fn • copyreader

kéziratleadás (kutatásmódszer-
tan) fn • manuscript submission, sub-
mission of manuscript

kéz-szem koordináció (pszichol-
ingvisztika) fn • hand-eye coordina-

tion
kézzel hívás (kommunikáció) fn •

beckoning
Khi-négyzet próba (nyelvészeti

statisztika) fn • chi-square test
ki nem fejtett összetevő (mondat-

tan) fn • unarticulated constituent
kiadás (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • publication, edition
kiadásjelzés (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • edition number
kiadástörténet (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • publication
history

kiadó neve (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • publisher name

kiadó (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • publisher, publishing house

kiadói döntés (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • publisher’s decision

kiadói éves terv (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • publisher’s an-
nual plan

kiadói stílus (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • in-house style

kiadói szerződés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • publishing cont-
ract, publishing agreement

kiadói (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) mn • publisher

kiadványszerkesztő program
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
• desktop publishing software, DTP
software

kiazmus (stilisztika) fn • chiasmus
kiberizáció (Web6) (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • cyberfication
kibővítés (jelentéstan) fn • expan-

sion
kibővített szintaxis-diskurzus

modell (pszicholingvisztika) fn • ex-
tended syntax-discourse model

kicsinyítés (alaktan) fn • diminu-
tio

kicsinyítő (alaktan) mn • diminu-
tive

kicsinyítőképző (alaktan) fn • di-
minutive, diminutive affix

kidolgozott kód (szociolingviszti-
ka) fn • elaborated code

kiegészítendő kérdés (mondat-
tan) fn • wh-question, non-polar
question
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kiegészítendő kérdő mondat kihagyásos

kiegészítendő kérdő mondat
(mondattan) fn • wh-question, non-
polar question

kiegészítendő (mondattan) mn •
non-polar

kiegészített latin (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • extended Latin

kiegészítő alapképzés (nyelvpe-
dagógia) fn • supplementary underg-
raduate training

kiegészítő disztribúció (általános
nyelvészet) fn • complementary dist-
ribution

kiegészítő eloszlás (általános
nyelvészet) fn • complementary dist-
ribution

kiegészítő helyesírási szabály
(helyesírás) fn • complementary ort-
hographic rule

kiegészítő írásjegy (helyesírás) fn
• marker

kiegészítő jelentés (jelentéstan) fn
• complementary meaning

kiegészítő kifejezés (mondattan)
fn • complementizer (-s-) phrase (CP)

kiegészítő kommunikáció (kom-
munikáció) fn • complementary com-
munication

kiegészítő szókészlet (lexikoló-
gia) fn • peripheral vocabulary

kiegészítő szókincs (lexikológia)
fn • peripheral vocabulary

kiegészítő (általános nyelvészet)
mn • supplementary, complementary

kiegyenlítés (történeti-összehas.
nyelv.) fn • levelling

kiegyenlített allisták (korpusz-
nyelvészet) fn • balanced sublists

kiegyenlített kétnyelvű (szocio-
lingvisztika) fn • balacend bilingual

kiegyenlített kétnyelvűség (szo-
ciolingvisztika) fn • balacend bilingu-
alism

kiegyenlített szedés (sorkizárás)
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn • jus-
tified text alignment

kiegyenlített (korpusznyelvészet,
szociolingvisztika) mn • balanced

kiegyenlítődés (történeti-
összehas. nyelv., pszicholingvisztika)
fn • levelling

kiegyensúlyozott korpusz (kor-
pusznyelvészet) fn • balanced corpus

kiejtés elve (hangtan) fn • princip-
le of pronunciation

kiejtés szerinti (fonetikus) írás-
mód (hangtan) fn • phonetic writing

kiejtés szerinti átírás (hangtan) fn
• transcription

kiejtés szerinti írásmód (hangtan)
fn • phonetic writing

kiejtés (hangtan) fn • pronunciati-
on

kiejtési mód (hangtan) fn • mode
of pronunciation

kiejtési norma (hangtan) fn • pro-
nunciation norm

kiejtési (hangtan) mn • pronunci-
ation

kiejthetőség (hangtan) fn • prono-
unceability

kiélezés (pszicholingvisztika) fn •
sharpening

kiemelés (általános nyelvészet) fn
• foregrounding, highlighting

kiemelő hangsúly (pronounceabi-
lity) fn • highlighting stress

kiemelt fejlesztési feladatok
(NAT) (nyelvpedagógia) fn • key de-
velopment tasks

kiesés (hangtan) fn • elision
Kifejezhetőségi (expresszivitási)

alapelv (pragmatika) fn • Principle of
Expressibility

kifejező hangváltoztatás (stiliszti-
ka) fn • expressive change of voice

kifejtés (pragmatika) fn • interpre-
tation

kifejtetlen elem (mondattan) fn •
unarticulated element

kifejtő értelmezőszerű viszony
(mondattan) fn • explanatory
appositive-like relationship

kifejtő (mondattan) mn • interpre-
tive

kihagyás (alakzat) (stilisztika) fn
• omission, hiatus

kihagyás írásjelezése (helyesírás)
fn • punctuation of hiatus

kihagyásos mondat (mondattan)
fn • elliptical sentence

kihagyásos szerkesztés (mondat-
tan) fn • elliptical construction

kihagyásos (mondattan) mn • el-
liptical
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kihallgató (a beszélgetést pl. : közönség) kísérletezés

kihallgató (a beszélgetést pl. : kö-
zönség) (kommunikáció) fn • ea-
vesdropper

kihallgató (kísérleti szerep) (ku-
tatásmódszertan) fn • interrogator

kihallgatott beszéd (általános
nyelvészet) fn • overheard speech

kihalófélben levő nyelv (általá-
nos nyelvészet) fn • endangered lan-
guage

kihalt nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • dead language

kihalt szó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • obsolete word

kihalt (történeti-összehas. nyelv.)
mn • dead

kihátrálás (pragmatika) fn • clo-
sing

kihátrálási stratégia (pragmatika)
fn • closing strategy

kiigazítás (pragmatika) fn • read-
justment

kiindulópont (kognitív nyelvé-
szet) fn • source

kijelentés (jelentéstan) fn • propo-
sition

kijelentésfüggvény (jelentéstan)
fn • propositional function

kijelentő mód (mondattan) fn • in-
dicative, indicative mood

kijelentő mondat (mondattan) fn
• declarative sentence, statement

kijelentő (mondattan) mn • decla-
rative

kijelölés (mondattan) fn • desig-
nation

kijelölő jelző (mondattan) fn •
identifying modifier

kilégzés (hangtan) fn • exhalation,
speaker out-breath

kilégzett levegő (hangtan) fn • ex-
haled air

kilélegzési pulzus (hangtan) fn •
exhalation pulse

kimenet (általános nyelvészet) fn
• output

kimeneti feltételek (általános
nyelvészet) fn • output conditions

kimeneti réteg (pszicholingviszti-
ka) fn • output layer

kimeneti (pszicholingvisztika) mn
• output

kínai átírás (általános nyelvészet)
fn • Chinese transcription, translitera-
tion of Chinese, romanization of Chi-
nese

kínai doboz (a nyelvtani ábrázo-
lásban) (mondattan) fn • Chinese box
diagram

kínai és föníciai elmélet (olvasá-
sé) (általános nyelvészet) fn • Chinese
and Phoenician theory of reading

kínai nyelv (általános nyelvészet)
fn • Chienese, Chinese language

kínai tudományos magyar átírá-
sa (általános nyelvészet) fn • Hungari-
an scholarly transcription of Chinese

kínai (általános nyelvészet) mn •
Chinese

kínálás (pragmatika) fn • offering
kinefluorográfia (hangtan) fn •

cinefluorography
kinegráf (általános nyelvészet) fn

• kinegraph
kinetikus beszéd (általános nyel-

vészet) fn • kinetic speech
kinezika (általános nyelvészet) fn

• kinesics
kiolvasás (mondattan) fn • spell-

out
kipu (általános nyelvészet) fn • qu-

ipu, khipu, talking knots
királynő angolja (szociolingviszti-

ka) fn • The Queen’s English
kirográfia (általános nyelvészet)

fn • chirography
kisagy (cerebellum) (neuroling-

visztika) fn • cerebellum
kisbetű (helyesírás) fn • lowerca-

se, minuscule
kisebbség (szociolingvisztika) fn

• minority
kisebbségi név (névtan) fn • mi-

nority name
kisebbségi nyelv (szociolingvisz-

tika) fn • minority language
kisebbségi (szociolingvisztika)

mn • minority
kísérlet eredményei nem repre-

zentatívak (kutatásmódszertan) fn •
the results of the experiment are not
representative

kísérletezés (kutatásmódszertan)
fn • experimentation
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kísérleti csoport kivonat

kísérleti csoport (kutatásmódszer-
tan) fn • experimental group

kísérleti eszköz (kutatásmódszer-
tan) fn • experimental instrument

kísérleti fonetika (hangtan) fn •
experimental phonetics

kísérleti fonológia (hangtan) fn •
experimental phonology

kísérleti módszer (kutatásmód-
szertan) fn • experiment method

kísérleti pragmatika (pragmati-
ka) fn • experimental pragmatics

kísérleti pszicholingvisztika
(pszicholingvisztika) fn • experimen-
tal psycholinguistics

kísérleti pszichológia (pszichol-
ingvisztika) fn • experimental psycho-
logy

kísérleti személy (kutatásmód-
szertan) fn • experimental subject

kísérleti (kutatásmódszertan) mn
• experimental

kísérő tolmácsolás (fordítástudo-
mány) fn • accompanying interpreta-
tion

kisgyermekekhez szóló beszéd
(nyelvelsajátítás) fn • baby talk, care-
taker speech, infant-directed speech
(IDS), child-directed speech (CDS),
motherese

kiskötőjel (helyesírás) fn • en
dash, en rule, nut, n-dash, n-rule, nut
dash

kisszótár (lexikológia) fn • mini-
dictionary

kitartó (pragmatika) mn • persis-
tent

kitérés (pragmatika) fn • avoida-
nce

kiterjesztés (jelentéstan) fn • ex-
pansion

kiterjesztett esetelemzés mód-
szere (kutatásmódszertan) fn • ex-
tended case method

kiterjeszthetőség elve (pszichol-
ingvisztika) fn • extendability princip-
le

kiterjesztődés (jelentéstan) fn • ex-
tension

kitettnévmás-megszorítás (mon-
dattan) fn • overt pronoun constraint
(OPC)

kitöltött szünet (hangtan) fn • fil-
led pause

kitűnés (kognitív nyelvészet) fn •
prominence

kitüntetés (névtan) fn • award
kitüntetések elnevezései (névtan)

fn • names of awards
kiugrás (kognitív nyelvészet) fn •

salience
kiugró adat (nyelvészeti statiszti-

ka) fn • outlier
kiugró értékek vizsgálata (nyel-

vészeti statisztika) fn • outlier analysis
kiugró (kognitív nyelvészet) fn •

salient
kiüresedés (történeti-összehasonlító

nyelvészet, szemantika) fn • semantic
bleaching

kiválasztási megszorítás (mon-
dattan) fn • selectional restriction

kivált (pszicholingvisztika) ige •
(to) trigger

kiváltó ok (általános nyelvészet)
fn • motivation

kiváltott agypotenciál (neuroling-
visztika) fn • evoked brain potential

kiváltott potenciál (neuroling-
visztika) fn • evoked potential, evoked
response

kiváltott produkció módszere
(pszicholingvisztika) fn • elicited pro-
duction method

kiváltott (pszicholingvisztika) mn
• evoked, elicited

kívánó mondat (mondattan) fn •
optative sentence

kívánságot kifejező szavak (jelen-
téstan) fn • words expressing wishing

kiveszett szó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • obsolete word

kivétel (általános nyelvészet) fn •
exception

kivételes mintázat (kognitív nyel-
vészet) fn • irregular patterning

kivételes ragozású alak (alaktan)
fn • irregularly inflected word-form,
word-form with irregular inflection

kivételes tőosztály (alaktan) fn •
irregular class

kivételes (történeti-összehas.
nyelv.) mn • exceptional, irregular

kivonat (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • excerpt
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kizáró kognitív folyamat

kizáró (jelentéstan) mn • exclusive
K-közép klaszterelemzés (nyelvé-

szeti statisztika) fn • k-means cluste-
ring

klasszifikáció (kognitív nyelvé-
szet) fn • classification

klasszifikációs eredmény (nyel-
vészeti statisztika) fn • classification
result

klasszikus arab nyelv (általános
nyelvészet) fn • Classical Arabic

klasszikus strukturalizmus (álta-
lános nyelvészet) fn • classical struc-
turalism

klasszikus tévhit (általános nyel-
vészet) fn • classic misconception

klasszikus (történeti-összehas.
nyelv.) mn • classical

klaszter (nyelvészeti statisztika) fn
• cluster

klasztercentroid (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • cluster centroid

klaszterelemzés (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • cluster analysis

klinikai nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • clinical linguistics

klisé (stilisztika) fn • cliché
klisés kifejezés (stilisztika) fn •

clichéd expression
klitikum (alaktan) fn • clitic
klón (történeti-összehas. nyelv.) fn

• clone
Kniezsa-féle átírás (általános

nyelvészet) fn • Kniezsa transcript-
ion, Kniezsa transliteration

know-how transzfer (nyelvpeda-
gógia) fn • know-how transfer

koartikuláció (hangtan) fn • coar-
ticulation

kocka nyelvhasználat (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • nerd language

kód (nyelv) (általános nyelvészet)
fn • code (linguisics)

kód (titkos) (általános nyelvészet)
fn • code (secret)

kód (általános nyelvészet) fn • co-
de

kóda (hangtan) fn • coda
kódex (történeti-összehas. nyelv.)

fn • codex
kódexirodalom (történeti-

összehas. nyelv.) fn • codex literature

kodifikáció (szociolingvisztika) fn
• codification

kodifikált norma (szociolingvisz-
tika) fn • codified norm

kodikológia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • codicology

kódkeveredés (szociolingvisztika)
fn • code-mixing

kódkeverés (szociolingvisztika) fn
• code-mixing

kódlap (számítógépes/netnyelv.)
fn • code page

kódleírás (általános nyelvészet) fn
• code description

kódol (kutatásmódszertan) ige •
(to) code

kódolás (kutatásmódszertan) fn •
coding

kódolt jelölés (korpusznyelvé-
szet) fn • coded representation

kódutasítás (kutatásmódszertan)
fn • coding manual

kódváltás (szociolingvisztika) fn •
code-switching

kognátum helyettesítés (szocio-
lingvisztika) fn • cognate substitution

kognátum (történeti-összehas.
nyelv.) fn • cognate

kogníció (kognitív nyelvészet) fn
• cognition

kognitív architektúra nativista-
moduláris felfogása (kognitív nyelvé-
szet) fn • nativist-modular model of
cognitive architecture

kognitív architektúra (kognitív
nyelvészet) fn • cognitive architecture

kognitív bázis (kognitív nyelvé-
szet) fn • cognitive basis

kognitív disszonancia (kognitív
nyelvészet) fn • cognitive dissonance

kognitív elmélet (kognitív nyelvé-
szet) fn • cognitive theory

kognitív elsőbbség elve (nyelvel-
sajátítás) fn • principle of cognitive pri-
ority

kognitív fejlődés (pszicholing-
visztika) fn • cognitive development

kognitív fejlődéspszichológia
(pszicholingvisztika) fn • cognitive
developmental psychology

kognitív folyamat (kognitív nyel-
vészet) fn • cognitive process, cogni-
tive operation
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kognitív fordulat kombinált módszer

kognitív fordulat (általános nyel-
vészet) fn • cognitive turn

kognitív funkció (pszicholing-
visztika) fn • cognitive function

kognitív hatás (pszicholingviszti-
ka) fn • cognitive effect

kognitív kategória (kognitív nyel-
vészet) fn • cognitive category

kognitív képesség (pszicholing-
visztika) fn • cognitive skill

kognitív kiigazítás (kognitív nyel-
vészet) fn • cognitive adjustment

kognitív modell (kognitív nyelvé-
szet) fn • cognitive model

kognitív nyelvészet (kognitív
nyelvészet) fn • cognitive linguistics

kognitív pragmatikai elmélet
(kognitív nyelvészet) fn • cognitive-
pragmatic theory

kognitív pszichológia (kognitív
nyelvészet) fn • cognitive psychology

kognitív relevancia elve (kogni-
tív nyelvészet) fn • cognitive rele-
vance theory

kognitív stádium (pszicholing-
visztika) fn • cognitive stage

kognitív stílus (pszicholingviszti-
ka) fn • cognitive style

kognitív stratégia (nyelvpedagó-
gia) fn • cognitive strategy

kognitív struktúra (kognitív nyel-
vészet) fn • cognitive structure

kognitív szemantika (kognitív
nyelvészet) fn • cognitive semantics

kognitív szemlélet (általános
nyelvészet) fn • cognitive perspective

kognitív szövegfeldolgozási el-
mélet (pszicholingvisztika) fn • cog-
nitive text-processing theory

kognitív tudomány (pszicholing-
visztika) fn • cognitive science

kognitív univerzálé (pszicholing-
visztika) fn • cognitive universal

kognitív (kognitív nyelvészet) fn
• cognitive

koherencia igénye (pszicholing-
visztika) fn • need for coherence

koherencia (szövegtan) fn • cohe-
rence

koherenciateremtés (pszicholing-
visztika) fn • coherence establishment

koherenciateremtési zavar (pszi-
cholingvisztika) fn • coherence estab-

lishment error
kohézió (szövegnyelvészet) fn •

cohesion
kohiponima (jelentéstan) fn • co-

hyponym
kohorsz elmélet (pszicholingvisz-

tika) fn • cohort model
kohorsz (pszicholingvisztika) fn •

cohort
kohorszmodell (pszicholingviszti-

ka) fn • cohort model
kohorszvizsgálat (kutatásmód-

szertan) fn • cohort analysis
koiné (szociolingvisztika) fn •

koine
koktélparti-effektus (pszicholing-

visztika) fn • cocktail party effect
koktélparti-jelenség (pszicholing-

visztika) fn • cocktail party phenome-
non

kolbásztöltő-modell (pszicholing-
visztika) fn • sausage machine model

kollacionálójel (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • collating mark

kollektivizmus (Hofstede) (prag-
matika) fn • collectivism

kolligáció (szövegnyelvészet) fn •
colligation

kollízió (történeti-összehas.
nyelv.) fn • collision, clash

kollokáció (korpusznyelvészet) fn
• collocation

kollokatív jelentés (jelentéstan) fn
• collocative meaning

Kolmogorov-Szmirnov-próba
(nyelvészeti statisztika) fn •
• Kolmogorov-Smirnov test,
Kolmogorov-Smirnov test of norma-
lity

kolofon (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • colophon

kolofonoldal (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • colophon page

kombinabilitás (alaktan) fn • com-
binability

kombinációs hang (hangtan) fn •
combinatorial sound

kombinációs táblázat (nyelvésze-
ti statisztika) fn • combinatorial table

kombinációs (általános nyelvé-
szet) mn • combinatorial

kombinált módszer (nyelvpeda-
gógia) fn • combinatorial method
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kombinált tanulás VAGY vegyes oktatás kommunikatív szerep

kombinált tanulás VAGY vegyes
oktatás (nyelvpedagógia) fn • blen-
ded learning

kombinált tulajdonnév (névtan)
fn • combined proper name

kombinatorikus hangváltakozás
(hangtan) fn • conditioned sound al-
ternation

kombinatorikus hangváltozás
(hangtan) fn • conditioned sound
change

kombinatorikus jelentés (jelen-
téstan) fn • combinatorial meaning

kombinatorikus szemantika (je-
lentéstan) fn • combinatorial seman-
tics

kombinatorikus variáns (nyelvé-
szeti statisztika) fn • combinatorial va-
riant

kombinatorikus (általános nyel-
vészet) mn • combinatorial

komi nyelv (általános nyelvészet)
fn • Komi, Komi language

komisszívum (pragmatika) fn •
commissive

komitatívusz (mondattan) fn •
comitative case

komment (számítógépes/netnyelv.)
fn • comment

kommentár (számítógépes/netnyelv.)
fn • commentary

kommunalitás (szociolingviszti-
ka) fn • communality

kommunikáció néprajza (szocio-
lingvisztika) fn • ethnography of com-
munication

kommunikáció (kommunikáció)
fn • communication

kommunikációelmélet (kommu-
nikáció) fn • communication theory

kommunikációkutatás (kommu-
nikáció) fn • communication studies,
communication science

kommunikációs előjáték (kom-
munikáció) fn • communicative for-
eplay

kommunikációs hatékonyság
(kommunikáció) fn • communicative
efficiency

kommunikációs igény (kommu-
nikáció) fn • communicational need

kommunikációs jelentés (kom-
munikáció) fn • communicational me-

aning
kommunikációs kompetencia

(kommunikáció) fn • communicative
competence

kommunikációs közösség (kom-
munikáció) fn • communicative soci-
ety

kommunikációs lánc (kommuni-
káció) fn • communicative chain

kommunikációs maxima (kom-
munikáció) fn • maxim of communi-
cation

kommunikációs szándék (kom-
munikáció) fn • communicative int-
ention

kommunikációs (kommunikáció)
mn • communicative, communicatio-
nal

kommunikáció-szituáció (kom-
munikáció) fn • communication situa-
tion

kommunikációtan (kommuniká-
ció) fn • communication studies, com-
munication science

kommunikatív dinamizmus (for-
dítástudomány) fn • communicative
dynamism (CD)

kommunikatív ekvivalencia (for-
dítástudomány) fn • communicative
equivalence

kommunikatív fordítás (fordítás-
tudomány) fn • communicative trans-
lation

kommunikatív képesség (kom-
munikáció) fn • communicative abi-
lity

kommunikatív kompetencia
(nyelvpedagógia) fn • communicative
competence

kommunikatív közbevetés (kom-
munikáció) fn • communicative inter-
polations

kommunikatív mondattagolás
(mondattan) fn • topic-comment struc-
ture

kommunikatív nyelvtan (nyelv-
pedagógia) fn • communicative gram-
mar

kommunikatív oktatás (nyelvpe-
dagógia) fn • communicative teaching,
communicative language teaching

kommunikatív szerep (kommuni-
káció) fn • communication role
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kommunikatív váltás konfidencia

kommunikatív váltás (kommuni-
káció) fn • communicative shift

kommunikatív viselkedés zava-
ra (kommunikáció) fn • communicati-
on disorder

kommunikatív viselkedés (kom-
munikáció) fn • communicative beha-
vior (-ou-)

kommunikátum (kommunikáció)
fn • communicated

kommutáció (felcserélés) (stilisz-
tika) fn • commutation

komparatív nyelvészet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • comparative lin-
guistics

komparativista (történeti-
összehas. nyelv.) fn • comparatist

komparativisztika (történeti-
összehas. nyelv.) fn • comparativism,
comparatism, comparative linguistics

kompenzáció (általános nyelvé-
szet) fn • compensation

kompenzációs stílus (pszichol-
ingvisztika) fn • compensatory style

kompenzációs stratégia (nyelvpe-
dagógia) fn • compensatory strategy

kompenzációs (általános nyelvé-
szet) mn • compensatory

kompetencia (irodalmi) (általá-
nos nyelvészet) fn • literary compe-
tence

kompetencia (nyelvi) (általános
nyelvészet) fn • linguistic competence

kompetencia és performancia (ál-
talános nyelvészet) fn • competence
and performance

kompetencia (általános nyelvé-
szet) fn • competence

komplementer disztribúció (álta-
lános nyelvészet) fn • complementer
distribution

komplex kép (stilisztika) (stilisz-
tika) fn • complex image

komplex metafora (jelentéstan) fn
• complex metaphor

komplex mondat (mondattan) fn
• complex sentence

komplex szimbólum (jelentéstan)
fn • complex symbol

komplex szó (alaktan) fn • comp-
lex word

komplex szófajiság (alaktan) fn •
complex word class membership

komplikációs jelentésváltozás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • ab-
straction;elavult

komponenciális elemzés (jelen-
téstan) fn • componential analysis

komponens (általános nyelvészet)
fn • component

kompozíció (általános nyelvészet)
fn • composition

kompozicionális jelentés (jelen-
téstan) fn • compositional meaning

kompozicionális organizáció (ál-
talános nyelvészet) fn • compositional
organization

kompozicionális (jelentéstan) mn
• compositional

kompozicionalitás lazább interp-
retációja (jelentéstan) fn • parti-
al/loose compositionality

kompozicionalitás szigorú in-
terpretációja (jelentéstan) fn • strict
compositonality

kompozicionalitás (jelentéstan) fn
• compositionality

kompozitum (alaktan) fn • com-
pound

komputációs grammatika (pszi-
cholingvisztika) fn • computational
grammar

komputációs grammatikai
komplexitás hipotézise (pszicholing-
visztika) fn • computational gramma-
tical complexity hypothesis (CGC)

konatív funkció (Jacobson) (álta-
lános nyelvészet) fn • conative functi-
on

konceptualizáció (kognitív nyel-
vészet) fn • conceptualization

konceptualizmus (nyelvfilozófia)
fn • conceptualism

kondukciós afázia (neuroling-
visztika) fn • conduction aphasia, as-
sociative aphasia

konfabuláció (neurolingvisztika)
fn • confabulation

konfabulál (neurolingvisztika) fn
• to confabulate

konferenciatolmácsolás (fordítás-
tudomány) fn • conference interpreta-
tion

konfidencia (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • confidence
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konfidenciaintervallum konstruktivista elmélet

konfidenciaintervallum (nyelvé-
szeti statisztika) fn • confidence inter-
val (CI)

konfidenciaszint (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • confidence level

konfiguráció (mondattan) fn •
configuration

konfigurációs nyelv (mondattan)
fn • configurational language

konfliktuskezelés (pragmatika)
fn • conflict management

konfrontatív nyelvészet (általá-
nos nyelvészet) fn • confrontational
linguistics

kongruencia (kognitív nyelvészet)
fn • congruity, congruence

kongruens lexikalizáció (Muys-
ken) (szociolingvisztika) fn • congru-
ent lexicalization

kongruens (jelentéstan) mn •
congruent

konjugáció (alaktan) fn • conjuga-
tion

konjunkció (mondattan) fn • con-
junction

konkatenáció (alaktan) fn • conca-
tenation

konkatenációs szóképzés (alak-
tan) fn • concatenative word-
formation

konkatenatív szóképzés (alaktan)
fn • concatenative word-formation

konklúzió (szövegnyelvészet) fn •
conclusion

konkordancia (korpusznyelvé-
szet) fn • concordance

konkordanciaprogram (korpusz-
nyelvészet) fn • concordancer

konkrét főnév (jelentéstan) fn •
concrete noun

konkrét költészet (általános nyel-
vészet) fn • concrete poetry

konkretizálódás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • specialization
(-s-)

konnekcionista felfogás (pszi-
cholingvisztika) fn • connectionist
view

konnekcionista hálózat (pszichol-
ingvisztika) fn • connectionist net-
work

konnekcionista kettős feldolgo-
zási modell (pszicholingvisztika) fn

• connectionist dual process model
(CDP)

konnekcionista modell (pszichol-
ingvisztika) fn • connectionist model

konnekcionista (pszicholingvisz-
tika) mn • connectionist

konnekcionizmus (pszicholing-
visztika) fn • connectionism

konnektív szerkezet (mondattan)
fn • connective construction

konnexió (pszicholingvisztika) fn
• connexion

konnotáció (jelentéstan) fn • con-
notation

konnotatív jelentés (jelentéstan)
fn • connotative meaning

konnotatív kontextus (jelentés-
tan) fn • connotative context

konnotatív (jelentéstan) mn • con-
notative

konstans összehasonlítás mód-
szere (kutatásmódszertan) fn • cons-
tant comparative method, method of
constant comparison

konstatív megnyilatkozás (prag-
matika) fn • constative utterance

konstatív (pragmatika) mn • cons-
tative

konstatívum (pragmatika) fn •
constative utterance

konstituens (mondattan) fn •
constituent

konstrukció (általános nyelvészet)
fn • construction

konstrukciós grammatika (mon-
dattan) fn • construction grammar

konstrukciós nyelvtan (mondat-
tan) fn • construction grammar

konstrukciós séma (kognitív nyel-
vészet) fn • construction schema

konstrukciós (mondattan) mn •
construction, constructional

konstruktív megnyilatkozás
(pragmatika) fn • constructive utter-
ance

konstruktív szabály (pszicholing-
visztika) fn • constructive rule

konstruktív (pragmatika) mn •
constructive

konstruktivista elmélet (nyelvpe-
dagógia) fn • constructivism, construc-
tivist theory, constructivist learning
theory
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konszekutív tolmácsolás kontraszt elve

konszekutív tolmácsolás (fordí-
tástudomány) fn • consecutive interp-
reting, consecutive interpretation

konszonancia (hangtan) fn • con-
sonance

konszonáns (hangtan) fn • con-
sonant

konszonantizmus (hangtan) fn •
consonantism

kontakt fekély (hangszalagon)
(hangtan) fn • vocal cord contact ul-
cer

kontaktológia (szociolingvisztika)
fn • language contact studies

kontaktus indukálta nyelvi vál-
tozás (történeti-összehas. nyelv.) fn •
• contact-induced change, contact-
induced language change

kontaktus intenzitása (történeti-
összehas. nyelv.) fn • intensity of con-
tact

kontaktus (történeti-összehasonlító
nyelvészet, szociolingvisztika) fn •
contact

kontaktushatás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contact effect

kontaktushelyzet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contact situation

kontaktusjelenség (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contact pheno-
menon

kontaktusköznyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contact vernacu-
lar

kontaktusnyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contact language

kontaktusnyelvészet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contact linguis-
tics

kontaktusváltozat (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contact variety

kontaktusváltozó (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • contact variable

kontamináció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • contamination

kontextuális ekvivalencia (fordí-
tástudomány) fn • contextual equiva-
lence

kontextuális hiányos mondat
(mondattan) fn • contextual ellipti-
cal sentence

kontextuális információ (pragma-
tika) fn • contextual information

kontextuális jelentés (pragmati-
ka) fn • contextual meaning

kontextuális jelentéselmélet
(pragmatika) fn • contextual meaning
theory

kontextuális összekapcsolás (szö-
vegnyelvészet) fn • contextual linking

kontextuális stílus (stilisztika) fn
• contextual style

kontextuális tényező (pragmati-
ka) fn • contextual factor

kontextuális (pragmatika) mn •
contextual

kontextualizáció (pragmatika) fn
• contextualization (-s-)

kontextualizációs utasítás (prag-
matika) fn • contextual cue, contextual
clue

kontextus (pragmatika) fn • con-
text

kontextusfüggetlen nyelvtan
(mondattan) fn • context-free gram-
mar (CFG)

kontextuskiterjesztés (pragmati-
ka) fn • context expansion

kontextustól független nyelvtan
(mondattan) fn • context-free gram-
mar (CFG)

kontextustól függő nyelvtan
(mondattan) fn • context-sensitive
grammar

kontextusszó (szövegnyelvészet)
fn • context word

kontingencia (nyelvészeti statisz-
tika) fn • contingency

kontingencia-együttható (C)
(nyelvészeti statisztika) fn • conting-
ency coefficient

kontingenciatábla (nyelvészeti
statisztika) fn • contingency table,
cross tabulation, crosstab

kontingens tulajdonságok (pszi-
cholingvisztika) fn • contingent fea-
tures

kontra-ágens (mondattan) fn •
counteragent

kontrafaktív ige (mondattan) fn •
counterfactual verb

kontrakció (alaktan) fn • contrac-
tion

kontraszt elve (pszicholingviszti-
ka) fn • contrast principle
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kontraszt koordinált bilingvizmus

kontraszt (általános nyelvészet) fn
• contrast

kontrasztív elemzés (általános
nyelvészet) fn • contrastive analysis

kontrasztív fókusz (mondattan)
fn • contrastive focus

kontrasztív hangsúly (hangtan)
fn • contrastive stress

kontrasztív nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • contrastive linguistics

kontrasztív pár (hangtan) fn • mi-
nimal pair

kontrasztív topik (mondattan) fn
• constrastive topic

kontrasztív (általános nyelvészet)
mn • contrastive

kontroll elfogadását jelző be-
szédaktus (pragmatika) fn • speech
act of control acknowledgement

kontroll (kutatásmódszertan) fn •
control

kontrollcsoport (kutatásmódszer-
tan) fn • control group

kontrollszerkesztő (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • copy editor

kontrollváltozó (kutatásmódszer-
tan) fn • control variable

kontúr és regiszter (hangtan) fn •
contour tone and register tone

kontúr tónusnyelv (hangtan) fn •
contour tone language

kontúr (hangtan) fn • contour
kontúrtónus (hangtan) fn • conto-

ur tone
konvenció (általános nyelvészet)

fn • convention
konvencionális illukúciós aktus

(pragmatika) fn • conventional illocu-
tionary act

konvencionális implikatúra
(pragmatika) fn • conventional impli-
cature

konvencionális következtetési
stratégia (pragmatika) fn • conventio-
anl inference strategy

konvencionális metafora (prag-
matika) fn • conventional metaphor

konvencionális (pragmatika) mn
• conventional

konvencionálisan direkt kérés
(pragmatika) fn • conventionally di-
rect request

konvencionálisan indirekt kérés
(pragmatika) fn • conventionally indi-
rect request

konvencionalitás elve (jelentés-
tan) fn • principle of conventionality

konvencionalitás (jelentéstan) fn
• conventionality

konvencionalizálódás (jelentés-
tan) fn • conventionalization (-s-)

konvencionalizmus (jelentéstan)
fn • conventionalism

konvergencia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • convergence

konvergenciaelmélet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • convergence
theory

konvergens fejlődés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • convergent de-
velopment

konverzációanalízis (általános
nyelvészet) fn • conversation analysis
(CA)

konverzációelemzés (általános
nyelvészet) fn • conversation analysis
(CA)

konverzió (alaktan) fn • convers-
ion

konverzíva (jelentéstan) fn •
complementary pair

konzisztencia (kutatásmódszer-
tan) fn • consistency

kookkurrencia (korpusznyelvé-
szet) fn • co-occurrence

kookkurrens (korpusznyelvészet)
mn • co-occurring

kooperáció (pragmatika) fn • co-
operation

kooperatív elv (pragmatika) fn •
• cooperative principle, principle of
cooperation

kooperatív stratégia (pragmatika)
fn • cooperative strategy

kooperatív (pragmatika) mn • co-
operative

koordináció (alany-állítmány
egyeztetés) (mondattan) fn • agree-
ment, subject-predicate agreement

koordináció (mondattan) fn • co-
ordination

koordinált bilingvizmus (szocio-
lingvisztika) fn • coordinate bilingual-
ism
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koordinált kétnyelvűség korrelatív

koordinált kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • coordinate bilingual-
ism

koordinált (szociolingvisztika)
mn • coordinate

koponyaideg (neurolingvisztika)
fn • cranial nerve

Koppenhágai iskola (pszicholing-
visztika) fn • Copenhagen school

kopp-kopp vicc (pszicholingvisz-
tika) fn • knock-knock joke

koprolália (pszicholingvisztika)
fn • coprolalia

kopula (mondattan) fn • copula
kopulatív összetétel (alaktan) fn •

copulative compound
korai fázisú vállalkozás (vállala-

ti kommunikáció) fn • start-up com-
pany, startup company

korai fejlesztés (nyelvpedagógia)
fn • early development

korai gyermeknyelv (nyelvelsajá-
títás) fn • early child language

korai kétnyelvű (szociolingviszti-
ka) fn • early bilingual

korai kétnyelvűség (szocioling-
visztika) fn • early bilingualism

korai újangol (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Early Modern English

korai zárás (pszicholingvisztika)
fn • early closure

koreai átírás (általános nyelvé-
szet) fn • Korean transcription

koreferencia (jelentéstan) fn • cor-
eference

koreferens főnév (jelentéstan) fn •
coreferent noun

kórházi szleng (szociolingviszti-
ka) fn • hospital slang

korlátozott kód (szociolingviszti-
ka) fn • restricted code

korlátozott nyelv (szociolingvisz-
tika) fn • restricted language

korlátozott (szociolingvisztika) fn
• restricted

korlétra (szociolingvisztika) fn •
age-grading, age-graded variation

kormányoz (mondattan) fn • to
govern

korni (általános nyelvészet) fn •
Cornish, Cornish language

koronális hang (hangtan) fn • co-
ronal sound

koronális (hangtan) fn • coronal
koronima (névtan) fn • choronym
korpusz alapú (korpusznyelvé-

szet) fn • corpus based
korpusz és státustervezés (nyelv-

politika) fn • corpus and status plan-
ning

korpusz informált (korpusznyel-
vészet) fn • corpus informed

korpusz (korpusznyelvészet) fn •
corpus, pl. corpora

korpuszhiba-kódolás (korpusz-
nyelvészet) fn • corpus-error coding

korpusznagyság (korpusznyelvé-
szet) fn • corpus size

korpusznyelvészet (korpusznyel-
vészet) fn • corpus linguistics

korpusztervezés (nyelvpolitika)
fn • corpus planning

korpuszvezérelt (korpusznyelvé-
szet) fn • corpus driven

korreferencia (szociolingvisztika)
fn • age reference

korrektor (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • proofreader

korrektúra (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • proofreading

korrektúraforduló (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • round of proof-
reading

korrektúrajel (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • proofreading symbol

korreláció (nyelvészeti statisztika)
fn • correlation

korrelációelemzés (nyelvészeti
statisztika) fn • correlation analysis

korrelációs együttható (nyelvé-
szeti statisztika) fn • correlational co-
efficient

korrelációs mátrix (nyelvészeti
statisztika) fn • correlational matrix

korrelációs vizsgálat (nyelvésze-
ti statisztika) fn • correlational study,
correlational analysis

korrelációs (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • correlational

korrelatív pár (mondattan) fn •
correlative pair

korrelatív szerkezet (mondattan)
fn • correlative constructions

korrelatív (mondattan) mn • cor-
relative
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korstílus környezet által kiváltott változás

korstílus (történeti-összehas.
nyelv.) fn • historical style

kortikális demenciák (neuroling-
visztika) fn • cortical dementias

kotextus (szövegnyelvészet) fn •
co-text

kovariancia (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • covariance

kovarianciaelemzés (nyelvészeti
statisztika) fn • analysis of covariance
(ANCOVA)

kozmonímia (névtan) fn • cosmo-
nym

kölcsönös érthetőség (szocioling-
visztika) fn • mutual intelligibility

kölcsönös érzékelés (pszicholing-
visztika) fn • mutual perception

kölcsönös hasonulás (hangtan) fn
• reciprocal assimilation

kölcsönös kizárás elve (pszichol-
ingvisztika) fn • principle of mutual
exclusivity

kölcsönös névmás (mondattan) fn
• reciprocal pronoun

kölcsönös társas viselkedés
(nyelvelsajátítás) fn • reciprocal so-
cial behavior

kölcsönös (szociolingvisztika) mn
• mutual, reciprocal

kölcsönösség (általános nyelvé-
szet) fn • reciprocity

kölcsönszó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • loanword, borrowing

kölcsönzés (történeti-összehas.
nyelv.) fn • borrowing

költészet (stilisztika) fn • poetry
költészettan (általános nyelvé-

szet) fn • poetics
költői dikció (hangtan) fn • poetic

diction
költői eufemizmus (jelentéstan)

fn • poetic euphemism
költői kérdés (pragmatika) fn •

rhetorical question
költői nyelv (általános nyelvészet)

fn • poetic language
költői sor (verstan) fn • poetic line
költői stílus (stilisztika) fn • poe-

tic style
költői szabadság (általános nyel-

vészet) fn • poetic licence
költői (stilisztika) mn • poetic

Königsbergi Szójegyzék
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Kö-
nigsberg Glossary

Königsbergi töredék és szalagjai
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Kö-
nigsberg fragment and ribbons

könnyű feladat (nyelvpedagógia)
fn • easy task

könnyű szótag (hangtan) fn •
light syllable

könnyű (hangtan) mn • light
könyökkritérium (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • elbow criterion
könyv (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • book
könyvborító (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • book cover
könyvformátum (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • book format
könyvgerinc (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • spine
könyvírás (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • writing a book
könyvismertetés (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • book review
könyvjelző (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • bookmark
könyvkiadás (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • book publishing
könyvkritika (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • book review
könyvnyomtatás (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • book printing
könyvsorozat (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • book series
könyvtár (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • library
könyvtári betűrend (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • library alphabe-
tical order

könyvtok (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • slipcase

kördiagram (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • pie chart

körmondat (stilisztika) fn • perio-
dic sentence

környezet (nurturé) vagy öröklés
(natúré) (általános nyelvészet) fn • na-
ture or nurture, nature or nurture de-
bate

környezet által kiváltott változás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • condi-
tioned change
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környezet által kiváltott következetlenség

környezet által kiváltott (pszi-
cholingvisztika) fn • enviromentally
conditioned

környezet (pszicholingvisztika) fn
• environment

környezetérzékeny (pragmatika)
mn • context sensitive

környezetfüggetlen nyelvtan (ál-
talános nyelvészet) fn • context-free
grammar

környezetfüggetlen (általános
nyelvészet) mn • context-free

környezetfüggő szabály (álta-
lános nyelvészet) fn • context-
dependent rule

környezetfüggő (általános nyelvé-
szet) mn • context-dependent

környezettől függő variáns (nyel-
vészeti statisztika) fn • context-
dependent variable

körülírás (mondattan) fn • periph-
rasis

körülírt igeidő (mondattan) fn •
periphrastic tense

körülsáncolás (pszicholingviszti-
ka) fn • entrenchment

köszönés (pragmatika) fn • gree-
ting

köszönési formák (pragmatika)
fn • forms of greeting

köszönetnyilvánítás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • acknowledge-
ments

köszöntő kötet (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • festschrift

köteles példány (könyvekből)
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
legal deposit

kötelező ekvivalens (fordítástu-
domány) fn • obligatory equivalent

kötelező variáns (alaktan) fn • ob-
ligatory variant

kötelező vonzat (mondattan) fn •
complement

kötés (mondattan) fn • binding
kötéselv (mondattan) fn • Binding

Principle
kötéstábla (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • cover, book cover, case
kötet (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • volume
kötetlen stílus (stilisztika) fn • ca-

sual style

kötetlen szórend (mondattan) fn
• free word order

kötetszám (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • number of volumes

kötő- (előtag) • linking
kötőhang (hangtan) fn • linking

vowel
kötőhangzó nélküli tő (történeti-

összehas. nyelv.) fn • athematic stem
kötőhangzó nélküli (történeti-

összehas. nyelv.) fn • athematic
kötőhangzó (történeti-összehas.

nyelv.) fn • thematic vowel
kötőjel (helyesírás) fn • hyphen
kötőjelezés (helyesírás) fn • hyp-

henation
kötőmód (mondattan) fn • sub-

junctive
kötőszó nélküli mellérendelés

(mondattan) fn • asyndetic coordinati-
on

kötőszó szerepű szó (mondattan)
fn • conjunction-like word

kötőszó (mondattan) fn • conjunc-
tion

kötőszóelhagyás (stilisztika) fn •
asyndeton, omission of conjunction

kötőszóhalmozás (mondattan) fn
• conjunction iteration, iterative con-
junction

kötőszói funkció (mondattan) fn
• conjunctional function

kötőszóismétlés (mondatalakzat)
(mondattan) fn • conjunction repetit-
ion

kötött asszociáció (pszicholing-
visztika) fn • guided association,
guided word association

kötött forma (alaktan) fn • invari-
able form

kötött hangsúly (hangtan) fn • fi-
xed stress

kötött morféma (alaktan) fn • bo-
und morpheme

kötött szóelem (alaktan) fn • bo-
und morpheme

kötött szórend (mondattan) fn • fi-
xed word order

kötött tő (alaktan) fn • bound root
kötött (hangtan, alaktan) mn • fi-

xed, bound, invariable
következetlenség (stilisztika) fn •

inconsistency
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következmény középső nyelvállású (magánhangzó)

következmény (pragmatika) fn •
consequence

következtetés (pragmatika) fn •
conclusion, inference

következtetési (inferenciális)
modell (pragmatika) fn • inferenti-
al model

következtetési folyamatok (prag-
matika) fn • inferential processes

következtetési stratégia (pragma-
tika) fn • inferential stragey

következtető tartalmi-logikai
kapcsolat (mondattan) fn • inferen-
tial logical relation

következtető viszony (mondat-
tan) fn • inferential relationship

következtető (pragmatika) mn •
inferential

követő tolmácsolás (fordítástudo-
mány) fn • consecutive interpreting,
consecutive interpretation

kövület (történeti-összehas.
nyelv.) fn • fossilized form (-s-)

közbeékelés (mondattan) fn • pa-
renthesis

közbeékelődés (mondattan) fn •
parenthesis

közbeékelt magánhangzó (hang-
tan) fn • epenthetic, epenthetic vowel,
parasitic vowel

közbeékelt mondat (mondattan)
fn • parenthetical sentence

közbeékelt szó (mondattan) fn •
parenthetic word;orosz

közbeékelt szószerkezet (mon-
dattan) fn • parenthetical sentence

közbeékelt (mondattan) mn • pa-
renthetic, parenthetical

közbeeső szintek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • intermediary
stages

közbeszólás (pragmatika) fn • in-
terruption

közbevágás (pragmatika) fn • in-
terruption

közbevetés (mondattan) fn • pa-
renthesis

közbevetett mondat (mondattan)
fn • parenthetical sentence

közbevetett tagmondat (mondat-
tan) fn • parenthetical clause

közbevetett (mondattan) fn • pa-
renthetical

közelítőhang (hangtan) fn • app-
roximant

középagy (neurolingvisztika) fn •
midbrain, mesencephalon

közép-dunántúli-kisalföldi
nyelvjárási régió (szociolingviszti-
ka) fn • Central Transdanubian dialect
region

közepes beszédtempó (hangtan)
fn • moderate speech rate

közepes hangfekvés (hangtan) fn
• moderate pitch, moderate intonati-
on contour

közepes szünet (hangtan) fn • mo-
derate pause

közepes (hangtan) mn • moderate
középfok (hasonlítás) (alaktan) fn

• comparative degree
középfok jele (alaktan) fn • com-

parative degree marker
középfül (hangtan) fn • middle

ear
középfülgyulladás (otitis media)

(hangtan) fn • otitis media
középige (mediális) (alaktan) fn •

medial verb
középiskola (nyelvpedagógia) fn

• secondary school
középkor (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Middle Ages
középlektus (szociolingvisztika)

fn • mesolect
középmagyar kor (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Middle Hun-
garian period

középmagyar (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Middle Hungarian

középpont érték (centroid) (nyel-
vészeti statisztika) fn • centroid

középréshang (hangtan) fn • cent-
ral fricative

középrím (verstan) fn • internal
rhyme

középső fül (hangtan) fn • middle
ear

középső név (névtan) fn • middle
name

középső nyelvállás (hangtan) fn •
central (tongue position)

középső nyelvállású (magán-
hangzó) (hangtan) fn • central, central
vowel
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középső nyelvállásúvá válás közösségi hálózat

középső nyelvállásúvá válás
(hangtan) fn • centralization (-s-)

Középszint (B2) (nyelvpedagógia)
fn • Vantage

középszleng (szociolingvisztika)
fn • cant slang

középzárt magánhangzó (hang-
tan) fn • half-close vowel, close-mid
vowel, mid-close vowel, high-mid vo-
wel, mid-high vowel

közérthetőség (stilisztika) fn • cla-
rity, comprehensibilty

közhasználatú szó (szocioling-
visztika) fn • word in general use,
general-use word

közhely (stilisztika) fn • cliché,
commonplace

közlemény (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • publication

közlés (kommunikáció) fn • com-
munication

közlési nyelvtudás (nyelvpedagó-
gia) fn • communivative competence

közlésiram (pszicholingvisztika)
fn • speech rate

közmondás (általános nyelvészet)
fn • proverb

közmondásvizsgálat (általános
nyelvészet) fn • proverb analysis

köznapi tudás (pragmatika) fn •
everyday knowledge

köznév (alaktan) fn • appellative,
common word, common noun

köznevesülés (alaktan) fn • appel-
lativization

köznevesült helynév (névtan) fn
• epotoponym

köznévi (helynév)hibrid (névtan)
fn • Carlton-hybrid, appellatival
hybrid

köznévi betűszók nagybetűs írá-
sa (helyesírás) fn • capitalization (-s-)
of appellatival acronyms

köznévi betűszók névelőzése
(helyesírás) fn • article use with appel-
latival acronyms

köznévi helynév (névtan) fn • ap-
pellatival place-name, appellatival to-
ponym

köznévi hibrid (névtan) fn • ap-
pellative hybrid

köznévi szóösszevonás (alaktan)
fn • appellative contraction

köznévi (alaktan) mn • appellati-
val, appellative

köznyelv (szociolingvisztika) fn •
standard language

köznyelvi eufemizmus (jelentés-
tan) fn • standard euphemism

köznyelvi nyelvváltozat (szocio-
lingvisztika) fn • standard variety

köznyelvi (szociolingvisztika) mn
• standard

közoktatás (nyelvpedagógia) fn •
public education

közömbös stílustípus (stilisztika)
fn • neutral style

közönséges változat (szocioling-
visztika) fn • vernacular variant,
everyday variant

közönséges változatú diglosszia
(szociolingvisztika) fn • low diglossic
variety

közönségkapcsolatok (vállalati
kommunikáció) fn • Public Relations
(PR)

közös eset (mondattan) fn • com-
mon case

Közös Európai Referenciakeret
(CEFR) (nyelvpedagógia) fn • Com-
mon European Framework of Referen-
ce

közös faktorelemzés (nyelvészeti
statisztika) fn • shared factor analysis
(SFA)

közös figyelmi viselkedés (pszi-
cholingvisztika) fn • shared attention,
joint attention

közös jegy (általános nyelvészet)
fn • shared feature

közös kiadások ISBN-je
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
ISBN of joint publications

közös platform (pragmatika) fn •
common ground

közös újítás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • shared innovation

közösség (szociolingvisztika) fn •
community

közösségépítés (szociolingviszti-
ka) fn • community building

közösségi finanszírozás (netnyel-
vészet, vállalati kommunikáció) fn •
crowdfunding

közösségi hálózat (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • social network
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közösségi kétnyelvűség közszó

közösségi kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • societal bilingualism

közösségi nyelvtanulás (nyelvpe-
dagógia) fn • social language learning

közösségi oldal (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • social networking
site

közösségi (szociolingvisztika) mn
• communal, social, societal

közösségmenedzselési stratégia
(szociolingvisztika) fn • community
management strategy

központi beágyazás (mondattan)
fn • central embedding

központi diskurzustopik (diskur-
zuselemzés) fn • central discourse to-
pic

központi processzor (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • central processing
unit (CPU)

központi program (nyelvpedagó-
gia) fn • central program (-mme) (cur-
riculum)

központi terület (szociolingviszti-
ka) fn • central area

központi végrehajtó (pszicholing-
visztika) fn • central executive

központi (kognitív nyelvészet) mn
• central

központozás hiánya (helyesírás)
fn • absence of punctuation

központozás szabályai (helyes-
írás) fn • rules of punctuation, punctu-
ation rules

központozás (helyesírás) fn •
punctuation

közreműködő (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • contributor, contribu-
ting author

közterületi név (névtan) fn • pub-
lic space name

köztes magánhangzó (hangtan)
fn • intermediate vowel

köztes nyelv (nyelvpedagógia) fn
• interlanguage

köztes (nyelvpedagógia) mn • in-
termediate

közvetett beszédaktus (pragmati-
ka) fn • indirect speech act

közvetett direktíva (pragmatika)
fn • indirect directive speech act

közvetett felszólítás (pragmatika)
fn • indirect imperative

közvetett interferencia (nyelvpe-
dagógia) fn • indirect interference

közvetett kérések szabálya (prag-
matika) fn • rule of indirect requests

közvetett parafrázis (mondattan)
fn • indirect paraphrase

közvetett (pragmatika) mn • indi-
rect

közvetettség (kommunikáció) fn •
indirectness

közvetített referenciaelmélet (je-
lentéstan) fn • mediated reference the-
ory, indirect reference theory

közvetítő közeg (általános nyelvé-
szet) fn • medium, medium of trans-
mission

közvetítő nyelv (fordítástudo-
mány) fn • pivot language, bridge
language, intermediary language, ve-
hicular language

közvetítő (általános nyelvészet)
mn • mediator, mediating

közvetlen hozzáférés elmélete
(pszicholingvisztika) fn • theory of di-
rect access

közvetlen interferencia (nyelvpe-
dagógia) fn • direct interference

közvetlen módszer (nyelvpedagó-
gia) fn • direct method

közvetlen összetevő (mondattan)
fn • immediate constituent

közvetlen összetevőkre bontás
(mondattan) fn • immediate constitu-
ent analysis

közvetlen összetevős elemzés
(mondattan) fn • immediate consti-
tuent analysis

közvetlen összetevős szerkezet
(mondattan) fn • immediate constitu-
ent structure

közvetlen referencia (jelentéstan)
fn • direct reference

közvetlen tárgy (mondattan) fn •
direct object

közvetlen (pragmatika) mn • di-
rect

község (szociolingvisztika) fn •
village

közszavakból álló díjnevek (név-
tan) fn • common noun award names

közszó (általános nyelvészet) fn •
common noun
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krákogás kulturális modell

krákogás (hangtan) fn • croaky
pronunciation

kreacionista felfogás (evolúciós
nyelvészet) fn • creationism

kreatív gyakorlat (nyelvpedagó-
gia) fn • creative exercise

kreativitás (általános nyelvészet)
fn • creativity

kreatív-produktív gyakorlat
(nyelvpedagógia) fn • creative pro-
ductive exercise

krematonímia (névtan) fn • cre-
matonym

kreol (szociolingvisztika) fn • cre-
ole

kreolizáció (szociolingvisztika) fn
• creolization (-s-)

kreolizálódás (szociolingvisztika)
fn • creolization (-s-)

kreolosodás (szociolingvisztika)
fn • creolization (-s-)

kreoltalanodás (szociolingviszti-
ka) fn • decreolization (-s-)

krétai írások (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Cretan script, Aegean
script

kriminalisztikai fonetika (hang-
tan) fn • forensic phonetics

kriminalisztikai nyelvészet (álta-
lános nyelvészet) fn • forensic linguis-
tics

kriminalisztikai szövegnyelvé-
szet (szövegnyelvészet) fn • forensic
text linguistics

kriminalisztikai (általános nyel-
vészet) mn • forensic

kriptanalízis (általános nyelvé-
szet) fn • cryptanalysis

kriptofázia (nyelvelsajátítás) fn •
cryptophasia

kriptográfia (általános nyelvészet)
fn • cyptography

kriptogram (általános nyelvészet)
fn • cryptogram

kriptológia (általános nyelvészet)
fn • cryptology

kritérium szerinti érvényesség
(kutatásmódszertan) fn • criterion val-
idity, criterion-related validity

kritika (általános nyelvészet) fn •
criticism

kritikus periódus (nyelvelsajátí-
tás) fn • critical period

kritikus szókincsméret (nyelvpe-
dagógia) fn • critical vocabulary size

kritikus (nyelvelsajátítás) mn • cri-
tical

kritikusperiódus-hipotézis
(nyelvelsajátítás) fn • critical period
hypothesis (CPH)

kríziskommunikáció (kommuni-
káció) fn • crisis communication

kríziskommunikációs szakem-
ber (kommunikáció) fn • crisis com-
munication expert

kroki (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • sketch

kronogram (történeti-összehas.
nyelv.) fn • chornogram

kronolingvisztika (történeti-
összehas. nyelv.) fn • chronoloinguis-
tics

kronológia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • chronology

kronologikus bibliográfia
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
chronological bibliography

Kruskal-Wallis-próba (nyelvésze-
ti statisztika) fn • Kruskal-Wallis test,
Kruskal–Wallis one-way analysis of
variance

kukacjel (@) (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • at symbol, at sign

kulcskompetencia (NAT) (nyelv-
pedagógia) fn • key competence

kulcsszó (netnyelvészet) (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • hashtag

kulcsszó (korpusznyelvészet) fn •
keyword

kultúra nyelvtana (pragmatika)
fn • grammar of culture

kultúra (pragmatika) fn • culture
kultúraközi kommunikáció

(pragmatika) fn • intercultural com-
munication

kultúraközi pragmatika (pragma-
tika) fn • intercultural pragmatics,
cross-cultural pragmatics

kulturális áthelyezés (fordítástu-
domány) fn • cultural transposition

kulturális átültetés (fordítástudo-
mány) fn • cultural transplantation

kulturális fordítás (fordítástudo-
mány) fn • cultural translation

kulturális modell (pragmatika) fn
• cultural model
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kulturális pluralizmus különbségi küszöb

kulturális pluralizmus (szocio-
lingvisztika) fn • cultural pluralism

kulturális szignál (pragmatika) fn
• cultural signal

kulturális szűrő (pragmatika) fn •
cultural filters

kulturális tanulás (általános nyel-
vészet) fn • cultural learning

kulturális távolság (Hofstede)
(pragmatika) fn • cultural distance

kulturális univerzálé (általános
nyelvészet) fn • cultural universal

kumulatív hatás (pszicholingvisz-
tika) fn • cumulative effect

kunreisiki átírás (általános nyel-
vészet) fn • Kunrei-shiki romaniza-
tion (-s-), Kunrei-shiki transcription,
Kunrei-shiki transliteration

kúpos ékezet (helyesírás) fn • cir-
cumflex

kúpos zárójel (helyesírás) fn •
angle bracket

kurgán hipotézis (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Kurgan hypot-
hesis

kurgán (történeti-összehas. nyelv.)
fn • Kurgan

kuriális stílus (stilisztika) fn • cu-
rial style

kurkászás (evolúciós nyelvészet)
fn • social grooming

kurrens nyelvi jelenség (általá-
nos nyelvészet) fn • present-day lin-
guistic phenomenon

kurzív írás (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • cursive writing

kurzív kiemelés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • italics for emp-
hasis, italicization

kurzív (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • cursive

Kurzweil olvasógép (általános
nyelvészet) fn • Kurzweil Reading Ma-
chine

kutatási adatok triangulációja
(kutatásmódszertan) fn • triangula-
tion of data, data triangulation

kutatási ajánlat (kutatásmódszer-
tan) fn • research proposal

kutatási alany (kutatásmódszer-
tan) fn • research subject

kutatási alapegység (kutatásmód-
szertan) fn • unit of analysis, basic unit

of research
kutatási brief (kutatásmódszer-

tan) fn • research brief
kutatási folyamat (kutatásmód-

szertan) fn • research process
kutatási jelentés (kutatásmód-

szertan) fn • research reposrt
kutatási módszer (kutatásmód-

szertan) fn • research method
kutatási probléma (kutatásmód-

szertan) fn • research problem
kutatási terv (kutatásmódszertan)

fn • research plan
kutatási (kutatásmódszertan) mn

• research
kutatásmódszertan (kutatásmód-

szertan) fn • research methodology
kutatói együttműködés (kutatás-

módszertan) fn • research collaborati-
on, collaborative research

kutatói hálózat (kutatásmódszer-
tan) fn • research network

kutatói kérdés (kutatásmódszer-
tan) fn • research question

kutatói pályázat (kutatásmódszer-
tan) fn • research grant

kutatópont (kutatásmódszertan)
fn • research point

Kuthodaw könyv (általános nyel-
vészet) fn • Kuthodaw Pagoda book

külföldi címzésminta (helyesírás)
fn • foregin address format

külföldi pénznemek rövidítése
(helyesírás) fn • abbreviation of forei-
gn currency names

külföldi (szociolingvisztika) mn •
foreign

külföldiekkel folytatott beszéd
(szociolingvisztika) fn • foreigner talk

külföldiekkel használt nyelvi
mód (szociolingvisztika) fn • forei-
gner talk

küljavítás (pszicholingvisztika) fn
• other-repair, other-initiated repair

különböző idejűség (jelentés-
tan) fn • non-simultaneity, non-
synchronicity

különbözőség (általános nyelvé-
szet) fn • diversity

különbségi hang (hangtan) fn •
differential tone, resultant tone

különbségi küszöb (pszicholing-
visztika) fn • differential threshold,
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különbségi kvantitatív

difference threshold, difference limen,
just-noticeable difference (JND)

különbségi (pszicholingvisztika)
mn • differential

különidejű képzés (nyelvpedagó-
gia) fn • non-simultaneous education

különírás (helyesírás) fn • ortho-
graphic word break

különírt földrajzi névi összetétel
(helyesírás) fn • toponymic compound
written as two separate words

különírt közszói összetétel (he-
lyesírás) fn • nominal compound writ-
ten as two separate words

különírt személynévi összetétel
(helyesírás) fn • anthroponymic com-
pound written as two separate words

különírt szerkezet (helyesírás) fn
• construction written as two separate
words

különírt tárgynévi összetétel (he-
lyesírás) fn • object name compound
written as two separate words

különírt tulajdonnévi összetétel
(helyesírás) fn • proper name compo-
und written as two separate words

különírt (helyesírás) fn • unit writ-
ten as two separate words

különleges betű (helyesírás) fn •
special character

különleges közlési mód (általá-
nos nyelvészet) fn • special mode of
communication

különleges mozgószabály (he-
lyesírás) fn • special mobility rule

különnyomat (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • offprint

külső állapothatározó (mondat-
tan) fn • external state adverbial, ad-
verbial of external state

külső érvényesség-ellenőrzés
(kutatásmódszertan) fn • external val-
idity testing

külső érvénytelenség (kutatás-
módszertan) fn • external validity

külső flexió (alaktan) fn • inflecti-
on by affixation

külső fül (hangtan) fn • outer ear,
external ear, auris externa

külső hallójárat (hangtan) fn • ear
canal, external acoustic meatus, exter-
nal auditory meatus (EAM)

külső ingerlési idő (pszicholing-
visztika) fn • external stimulation time

külső izom (általános nyelvészet)
fn • extrinsic muscle

külső kommunikáció (általános
nyelvészet) fn • external communica-
tion

külső nézőpont (általános nyelvé-
szet) fn • external perspective

külső nyelvészet (általános nyel-
vészet) fn • external linguistics

külső szőrsejt (hangtan) fn • outer
hair cell

külső variáció (szociolingvisztika)
fn • external variation

külsőleg rendezett (általános
nyelvészet) fn • extrinsically ordered

külválasztás (pragmatika) fn •
other-selection

küszöb (pszicholingvisztika) fn •
threshold

küszöbérték (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • threshold value

küszöbidő (pszicholingvisztika)
fn • threshold time

Küszöbszintű nyelvhasználó
(B1) (nyelvpedagógia) fn • Threshold

kvalitatív elemzés (kutatásmód-
szertan) fn • qualitative analysis

kvalitatív interjú (kutatásmód-
szertan) fn • qualitative interview

kvalitatív kutatás (kutatásmód-
szertan) fn • qualitative research

kvalitatív kutatási módszer (ku-
tatásmódszertan) fn • qualitative met-
hod, qualitative research method

kvalitatív (kutatásmódszertan)
mn • qualitative

kvantifikáció (kutatásmódszer-
tan) fn • quantification

kvantitatív elemzés (kutatásmód-
szertan) fn • qunatitative analysis

kvantitatív kutatás (kutatásmód-
szertan) fn • qunatitative research

kvantitatív kutatási módszer (ku-
tatásmódszertan) fn • qunatitative
method, qunatitative research method

kvantitatív nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • qunatitative linguis-
tics (QL)

kvantitatív (kutatásmódszertan)
mn • qunatitative
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kvantor KWIC formátum

kvantor (mondattan) fn • quantifi-
er

kvantor-előrevivés (mondattan)
fn • quantifier fronting

kvantoros igei kifejezés (mondat-
tan) fn • verbal phrase containing qu-
antifiers

kvantoros kifejezések (mondat-
tan) fn • quantifier phrases

kvantoros (mondattan) mn • qu-
antifier

kvantort tartalmazó predikátum
(mondattan) fn • predicate containing
quantifiers

kvartilis (nyelvészeti statisztika)
fn • quartile

kvázi (előtag) • quasi

kvázi-helyesség (szociolingviszti-
ka) fn • quasi correctness

kvázi-kísérlet (kutatásmódszer-
tan) fn • quasi experiment

kváziperiodikus (kutatásmód-
szertan) fn • quasiperiodic

kváziperiodikus (kutatásmód-
szertan) fn • quasiperiodicity

kvékerizmus (általános nyelvé-
szet) fn • Quakerism

kvint (hangtan) fn • fifth
kvótás mintavétel (kutatásmód-

szertan) fn • quota sampling
KWAL formátum (korpusznyel-

vészet) fn • Key word and line
(KWAL)

KWIC formátum (korpusznyelvé-
szet) fn • Key word in context (KWIC)

149



labiális hang lapszéli kódolás

L

labiális hang (hangtan) fn • labial
sound

labiális illeszkedés (hangtan) fn •
labial harmony

labiális magánhangzó (hangtan)
fn • rounded vowel

labiális (hangtan) mn • labial
labializáció (hangtan) fn • labiali-

zation (-s-)
labializált (hangtan) mn • labiali-

zed (-s-)
labiodentális hang (hangtan) fn •

labiodental, labiodental sound
labiodentális (hangtan) mn • la-

biodental
labioveláris hang (hangtan) fn •

labiovelar, labiovelar sound
labioveláris (hangtan) fn • labi-

ovelar
lábjegyzet (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • footnote
lábléc (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • footer
laboratóriumi fonológia (hang-

tan) fn • laboratory phonology
Lachmann-törvény (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Lachmann’s
law

lágé (hangfekvés) (hangtan) fn •
pitch

lágy íny (hangtan) fn • soft palate,
velum

lágy szájpad (hangtan) fn • soft
palate, velum

lágy szájpadlás (hangtan) fn • soft
palate, velum

lágy (hangtan) mn • soft
lágyítójel (hangtan) fn • soft sign,

front yer, front er
lágyjel (hangtan) fn • soft sign,

front yer, front er
lágypadlási (hangtan) mn • velar
lágyulás (hangtan) fn • softening
laicizáció (történeti-összehas.

nyelv.) fn • loss of clerical state
laikus elmélet (általános nyelvé-

szet) fn • folk theory
lájkol (számítógépes/netnyelv.)

ige • (to) like

lájkolás (számítógépes/netnyelv.)
fn • liking

lajstromozó bibliográfia
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
listing bibliography

lakott területek nevei (névtan) fn
• names of inhabited areas

lakúna (lexikológia) fn • lacuna,
accidental gap, gap, accidental lexical
gap, lexical gap

lala elmélet (általános nyelvészet)
fn • sing-song theory

lambda (nyelvészeti statisztika) fn
• lambda

laminagráfia (kutatásmódszertan)
fn • laminography

laminális mássalhangzó (hang-
tan) fn • laminal consonant

lánc (pszicholingvisztika) fn •
string

Lancaster-Oslo/Bergen korpusz
(korpusznyelvészet) fn • Lancaster-
Oslo/Bergen Corpus

láncelemzés (pszicholingvisztika)
fn • string analysis

lánclevél (számítógépes/netnyelv.)
fn • chain letter

láncolat (mondattan) fn • sequen-
ce

lapalji jegyzet (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • footnote

lapp nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Lappic language;elavult

lappangó alany (mondattan) fn •
hidden subject

lappangó képző (alaktan) fn •
amalgamated affix

lappangó teljes tő (alaktan) fn •
darkened base

lappangó (alaktan) mn • hidden
lapsus linguae (pszicholingviszti-

ka) fn • lapsus linguae, speech error,
slip of the tongue, misspeaking

lapszám (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • issue number

lapszámozás (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • issue numbering

lapszéli kódolás (korpusznyelvé-
szet) fn • marginal coding
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laptükör ld. (lásd)

laptükör (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • type area

larike nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Larike-Wakasihu, Larike-
Wakasihu language

laringális elmélet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • laryngeal theory

laringális explozíva (hangtan) fn
• laryngeal plosive

laringális hang (hangtan) fn •
laryngeal sound

laringális spiráns (hangtan) fn •
laryngeal spirant

laringális tremuláns (hangtan) fn
• laryngeal trill

laringális (hangtan) mn • larynge-
al

laringalizáció (hangtan) fn •
laryngealization, creaky voice, pul-
se phonation, vocal fry

laringográf (hangtan) fn • laryn-
gograph

laringológia (hangtan) fn • laryn-
gology

laringoszkóp (hangtan) fn • laryn-
goscope

Larousse szótár (általános nyelvé-
szet) fn • Larousse dictionary

LARSP (pszicholingvisztika) fn •
Language Assessment, Remediation
and Screening Procedure (LARSP)

laryngopharynx (hangtan) fn •
laryngopharynx

larynx (hangtan) fn • larynx
lásd még (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • see also
lassú beszédtempó (hangtan) fn •

slow speech rate
lassuló tempóváltás (hangtan) fn

• decreased speech rate, decrease in
speech rate

látens összetevő (mondattan) fn •
unarticulated constituent

látens tartalom (pszicholingviszti-
ka) fn • latent content

látens (mondattan) mn • latent,
unarticulated

laterális közvetett illokúciós ak-
tus (pragmatika) fn • lateral indirect
illocutionary act

laterális mássalhangzó (hangtan)
fn • lateral, lateral consonant

laterális (hangtan) mn • lateral

lateralizáció (hangtan) fn • latera-
lization (-s-)

látható beszédmozgás (általános
nyelvészet) fn • visible speech move-
ment

látható nyelv (=íráskép) (általá-
nos nyelvészet) fn • visible language,
handwriting

látható (általános nyelvészet) mn
• visible

latin ábécé (általános nyelvészet)
fn • Latin alphabet

latin betű (általános nyelvészet) fn
• Latin character

latin betűs írás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Latin script,
Latin writing

latin jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Latin loanwoard,
loanword of Latin origin

latin (általános nyelvészet) fn • La-
tin

latinos kifejezés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Latinate exp-
ression

latinos (általános nyelvészet) mn •
Latinate

lativus (mondattan) fn • lative (ca-
se)

látomás (stilisztika) fn • vision
látszólagos képtelenség (stiliszti-

ka) fn • paradox, oxymoron
látszólagos összefüggés (nyelvé-

szeti statisztika) fn • apparent correla-
tion, apparent correspondence

látszólagos (általános nyelvészet)
mn • apparent

látszólagosidő-elmélet (szocio-
lingvisztika) fn • apparent-time hy-
pothesis

látszólagosidő-vizsgálat (szocio-
lingvisztika) fn • apparent-time study

laza kapcsolatú mellérendelő
összetétel (mondattan) fn • loose co-
ordinating compound

laza (hangtan) mn • lax
Lazarsfeld-paradigma (szocio-

lingvisztika) fn • Lazarsfeld’s para-
digm

lazítási folyamatok (hangtan) fn •
laxing processes

ld. (lásd) (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • see also
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leány leíró szintű helytállóság

leány (történeti-összehas. nyelv.)
fn • daughter

leánykérés (pragmatika) fn • mar-
riage proposal

leánynyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • daughter language

lebegetett intonáció (hangtan) fn
• floating intonation

lebegő diftongus (hangtan) fn •
floating diphthong

lebegő jellegű dallamelemek
(hangtan) fn • floating-type intona-
tion elements

lebegő (hangtan) mn • floating
lebegő-eső dallam (hangtan) fn •

floating-falling intonation
lebeny (neurolingvisztika) fn •

lobe
leblokkolás (dadogáskor) (pszi-

cholingvisztika) fn • block
lecsapódás (történeti-összehas.

nyelv.) fn • reflex
lecserélés VAGY lecserélődés

(történeti-összehas. nyelv.) fn • rep-
lacement

lefelé nyúló betűvonal
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
descender

lefordíthatatlan (fordítástudo-
mány) fn • untranslatable

lefordíthatóság (fordítástudo-
mány) fn • translatability

legalsó nyelvállás (hangtan) fn •
low (tongue position)

légáramlási mechanizmus (hang-
tan) fn • air-stream mechanism

legaszténia (pszicholingvisztika)
fn • dyslexia

légcső (hangtan) fn • windpipe,
trachea

légcsősipolykészítés (tracheosto-
mia) (hangtan) fn • trachestomy

legenda (történeti-összehas.
nyelv.) fn • legend

legkisebb erőfeszítés elve (hang-
tan) fn • principle of least effort

legkisebb négyzetek módszere
(LNM) (kutatásmódszertan) fn • met-
hod of smallest squares

légvezetés (hangtan) fn • air con-
duction (AC)

légvezetéses hallás (hangtan) fn •
air conductive hearing

légvezetéses hallásromlás (hang-
tan) fn • air conductive hearing loss

légvezetéses teszt (hangtan) fn •
air conductive test

légvezetéses (hangtan) mn • air
conductive

légzés (hangtan) fn • breathing
légzési ciklus (hangtan) fn •

breathing cycle
légzési szakasz (hangtan) fn •

breathing phase
légzési (hangtan) mn • breathing,

respiratory
legyintő hangok (hangtan) fn •

• flaps, flap consonants, flap sounds,
taps, tap consonants, tap sounds

leheletkibocsátás (hangtan) fn •
exhalation, breathing out

lehelt hang (hangtan) fn • breathy
voice

lehelt (hangtan) mn • breathy
lehetséges nyelvi hiba (pszichol-

ingvisztika) fn • possible language er-
ror

lehetséges világok (pszicholing-
visztika) fn • possible worlds

lehetséges vonzat (mondattan) fn
• possible complement

lehetséges (mondattan) mn • pos-
sible

lehorgonyzás (kognitív nyelvé-
szet) fn • grounding

leírás gazdaságossága (általános
nyelvészet) fn • descriptive economy

leírás (általános nyelvészet) fn •
description

leíró fordítástudomány (fordítás-
tudomány) fn • descriptive translation
studies, DTS

leíró helynévtan (névtan) fn •
descriptive toponomastics

leíró jellegű lexikológia (lexikoló-
gia) fn • descriptive lexicology

leíró nyelvészet (általános nyelvé-
szet) fn • descriptive linguistics

leíró nyelvtan (általános nyelvé-
szet) fn • descriptive grammar

leíró statisztika (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • descriptive statistics

leíró stilisztika (stilisztika) fn •
descriptive stylistics

leíró szintű helytállóság (általá-
nos nyelvészet) fn • descriptive ade-
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leíró szöveg lexéma

quacy
leíró szöveg (szövegnyelvészet) fn

• descriptive text
leíró (általános nyelvészet) mn •

descriptive
leiterjakab <fordítási hiba> (for-

dítástudomány) fn • mistranslation
leképezés (kognitív nyelvészet) fn

• correspondence, mapping
leképezési elmélet (mondattan)

fn • mapping theory
leképzési stratégia (kognitív nyel-

vészet) fn • mapping strategy
leképzési (kognitív nyelvészet)

mn • mapping
lektor (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • proofreader, reviewer
lektorálás (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • proofreading, revision
lektus (szociolingvisztika) fn • lect
lélektani alany (mondattan) fn •

topic, theme
lélektani állítmány (mondattan)

fn • comment, rheme
lélektani (pszicholingvisztika) mn

• psychological
lelkesedő együttbeszélés (Tan-

nen) (szociolingvisztika) fn • coope-
rative overlap

lelkiállapot (pszicholingvisztika)
fn • state of mind

lemma (alaktan) fn • lemma
lemmaszint (alaktan) fn • lemma

level
lemmatizálás (korpusznyelvé-

szet) fn • lemmatization (-s-)
lemmatizáló program (korpusz-

nyelvészet) fn • lemmatizer (-s-)
lengyel ábécé (általános nyelvé-

szet) fn • Polish alphabet
lengyel nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Polish, Polish language
lengyel (általános nyelvészet) mn

• Polish
lénia (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • rule
leníció (hangtan) fn • lenition
lenis (hangtan) fn • lenis, lenis con-

sonant
lénisz képzésű (hangtan) fn • le-

nis, lenis consonant
lenizáció (hangtan) fn • lenition

lényeges (általános nyelvészet)
mn • relevant

lényegi feltétel (pragmatika) fn •
essential condition

lényegkiemelési folyamat (pszi-
cholingvisztika) fn • highlighting

lépcsőzetesség (kognitív nyelvé-
szet) fn • gradience

lépés (pragmatika) fn • move
leporelló (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • leporello
leppegés (pszicholingvisztika) fn

• prolongation
leptoszom típus (pszicholingvisz-

tika) fn • leptosomatic type
leszármazási (történeti-összehas.

nyelv.) mn • genealogical
letapogatás (kognitív nyelvészet)

fn • scanning
létige (mondattan) fn • copula
létrehoz (mondattan) ige • (to) ge-

nerate
lett nyelv (általános nyelvészet) fn

• Latvian, Latvian language
leválaszthatatlanság (jelentéstan)

fn • nondetachability
levél írásképe (általános nyelvé-

szet) fn • handwriting in letters
levél (szövegnyelvészet) fn • letter
levélbeli megszólítás írásjelezé-

se (helyesírás) fn • punctuation of
form of address in letters

levélbeli megszólítás (pragmati-
ka) fn • form of address in letters

levelező képzés (nyelvpedagógia)
fn • correspondence training

levelező (nyelvpedagógia) mn •
correspondence

levelezőlista (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • mailing list

levélstílus (általános nyelvészet)
fn • letter style

levéltári források (történeti-
összehas. nyelv.) fn • archival sources

levéltörzs (általános nyelvészet)
fn • letter body, body of letter

levélzáró formula (pragmatika) fn
• letter closure

Levene-teszt (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • Levene’s test

levezetés (alaktan) fn • derivation
lexéma (alaktan) fn • lexeme
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lexémaszerkezet lexikális kontraszt elve

lexémaszerkezet (alaktan) fn • le-
xemic structure

lexémaszint (alaktan) fn • lexemic
level

lexematika (jelentéstan) fn • lexe-
matics

lexika (lexikológia) fn • lexis
lexikai adatbázis (korpusznyelvé-

szet) fn • lexical database
lexikai akadályozás (alaktan) fn •

lexical blocking
lexikai aktiváció (pszicholingvisz-

tika) fn • lexical activation
lexikai antonima (jelentéstan) fn •

lexical antonym
lexikai aspektus (jelentéstan) fn •

lexical aspect, aktionsart
lexikai csomó (korpusznyelvé-

szet) fn • lexical bundle
lexikai diffúzió (történeti-

összehas. nyelv.) fn • lexical diffusion
lexikai egység (mondattan) fn • le-

xical phrase
lexikai fogalom (jelentéstan) fn •

lexical concept
lexikai funkció felépítése (általá-

nos nyelvészet) fn • lexical feature ma-
keup

lexikai gyakoriság (korpusznyel-
vészet) fn • lexical frequency

lexikai hiány (lexikológia) fn • la-
cuna, accidental gap, gap, accidental
lexical gap, lexical gap

lexikai hierarchia (jelentéstan) fn
• lexical hierarchy

lexikai jelentés (jelentéstan) fn •
lexical meaning

lexikai képző (alaktan) fn • lexical
affix

lexikai kollokáció (korpusznyel-
vészet) fn • lexical collocation

lexikai kölcsönzés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • lexical borro-
wing

lexikai mező (jelentéstan) fn • le-
xical field

lexikai minimum (nyelvpedagó-
gia) fn • lexical minimum

lexikai morféma (alaktan) fn • le-
xical morpheme

lexikai sor (mondattan) fn • lexi-
cal array

lexikai sűrűség (korpusznyelvé-
szet) fn • lexical density

lexikai szinonima (jelentéstan) fn
• lexical synonym

lexikai szkeuomorfizmus
(Fekete-Porkoláb) (alaktan) fn • le-
xical skeuomorphism

lexikai szóalkotás (alaktan) fn •
lexicon-driven word-formation

lexikai (mondattan) mn • lexical
lexikai-grammatikai csoport

(mondattan) fn • lexical-grammatical
category, lexico-grammatical category

lexikai-grammatikai eszköz
(mondattan) fn • lexical-grammatical
device, lexico-grammatical device

lexikai-grammatikai (mondattan)
mn • lexical-grammatical, lexico-
grammatical

lexikai-szemantikai nyelvi szint
(általános nyelvészet) fn • lexical-
semantic level, lexico-semantic level

lexikai-szemantikai szócsoport
(mondattan) fn • lexical-semantic ph-
rase, lexico-semantic phrase

lexikai-szemantikai (mondattan)
mn • lexical-semantic, lexico-semantic

lexikális döntés (pszicholingvisz-
tika) fn • lexical decision

lexikális döntési feladat (pszi-
cholingvisztika) fn • lexical decision
task (LDT)

lexikális elmélet (pszicholingvisz-
tika) fn • lexical theory

lexikális előhívás (pszicholing-
visztika) fn • lexical retrieval

lexikális fonológia (hangtan) fn •
lexical phonology

lexikális funkcionális nyelvtan
(mondattan) fn • lexical-functional
grammar (LFG)

lexikális hozzáférés (pszicholing-
visztika) fn • lexical access

lexikális jelentés (jelentéstan) fn •
lexical meaning

lexikális kapcsolat (általános
nyelvészet) fn • lexical connection

lexikális kategória (általános
nyelvészet) fn • lexical category

lexikális kétértelműség (jelentés-
tan) fn • lexical ambiguity

lexikális kontraszt elve (alaktan)
fn • lexical contrast principle
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lexikális megszorítás lingvicizmus

lexikális megszorítás (szocioling-
visztika) fn • lexical constraint

lexikális morfológia (alaktan) fn •
lexical morphology

lexikális profil (nyelvpedagógia)
fn • lexical profile

lexikális szabály (alaktan) fn • le-
xical rule

lexikális szelekció (alaktan) fn •
lexical selection

lexikális szint (általános nyelvé-
szet) fn • lexical level

lexikális szófajiság (alaktan) fn •
lexical word class membership

lexikális túláltalánosítás (pszi-
cholingvisztika) fn • lexical overgene-
ralization (-s-)

lexikális (általános nyelvészet) mn
• lexical

lexikális-morfológiai kategória
(alaktan) fn • lexical-morphological
category

lexikalitási hatás (pszicholing-
visztika) fn • lexicality effect

lexikalizáció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • lexicalization (-s-)

lexikalizálódás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • lexicalization
(-s-)

lexikalizált mondatgyök (mon-
dattan) fn • lexicalized (-s-) sentence
root

lexikográfia (lexikológia) fn • lexi-
cography

lexikográfus (lexikológia) fn • le-
xicographer

lexikológia (lexikológia) fn • lexic-
ology

lexikológus (lexikológia) fn • le-
xicologist

lexikon (általános nyelvészet) fn •
lexicon

lexikostatisztika (lexikológia) fn •
lexicostatistics

lexisz (lexikológia) fn • lexis
lézió (neurolingvisztika) fn • lesi-

on
lezser beszéd (általános nyelvé-

szet) fn • casual speech
lezser hangnem (stilisztika) fn •

intimate key, intimate speech style
liaison (hangkötés) (hangtan) fn •

liaison

Libri de significatu verborum
(történeti-összehas. nyelv.) fn • De Ver-
borum Significatione

ligatúra (történeti-összehas.
nyelv.) fn • ligature

ligatúrai eredetű jelek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • marks originat-
ing from ligatures

Likert-skála (kutatásmódszertan)
fn • Likert scale

likvida (hangtan) fn • liquid
lineáris elrendezés (mondattan)

fn • linear structure
lineáris észlelés (pszicholingvisz-

tika) fn • linear perception
lineáris fonéma (hangtan) fn • li-

near phoneme
lineáris fonológia (hangtan) fn •

linear phonology
lineáris írás (általános nyelvészet)

fn • linear script
lineáris kapcsolat mutató (nyel-

vészeti statisztika) fn • linear-by-
linear association

lineáris kohézió (szövegnyelvé-
szet) fn • linear cohesion

lineáris korrelációs együttható
(nyelvészeti statisztika) fn • linear cor-
relation coefficient

lineáris közvetett illokúciós ak-
tus (pragmatika) fn • linear indirect
illocutionary act

lineáris regresszióelemzés (nyel-
vészeti statisztika) fn • linear regressi-
on, linear regression analysis

lineáris szótagszerkezet (hang-
tan) fn • linear syllable structure

linearitás elve (általános nyelvé-
szet) fn • linearity principle

linearitás (általános nyelvészet) fn
• linearity

linearitási hatás (pszicholingvisz-
tika) fn • linearity effect

lingometria (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • lingometrics

lingua franca (közvetítő nyelv)
(szociolingvisztika) fn • lingua franca

lingvális hang (hangtan) fn • lin-
gual

lingvális (hangtan) mn • lingual
lingvicizmus (szociolingvisztika)

fn • linguicism, linguistic dicriminati-
on, languagism
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lingvisztika Longman szótárak

lingvisztika (általános nyelvészet)
fn • linguistics

lingvolabiális (hangtan) mn • lin-
guolabial, apicolabial

link (számítógépes/netnyelv.) fn •
link

linkelés (számítógépes/netnyelv.)
fn • linking

linkgyűjtő blog (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • link-collecting
blog

linotype (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • linotype

lipogramma (általános nyelvé-
szet) fn • lipogram

lírai ballada (általános nyelvészet)
fn • lyrical ballad

litotesz (stilisztika) fn • litotes
Little-kór (neurolingvisztika) fn •

infantile cerebral palsy (ICP)
liturgia (általános nyelvészet) fn •

liturgy
litván nyelv (általános nyelvészet)

fn • Lithuanian, Lithuanian language
lív nyelv (általános nyelvészet) fn

• Livonian, Livonian language
LMBTQ csoportok nyelvi vizsgá-

lata (gendernyelvészet) fn • linguistic
analysis of LMBTQ groups

locativus (mondattan) fn • loca-
tive (case)

locativusi alak (alaktan) fn • loca-
tive form

locus (mondattan) fn • locus
locusfrekvencia (hangtan) fn • lo-

cus frequency
locusfrekvencia-érték (hangtan)

fn • locus frequency value
logaritmikus lépték (nyelvészeti

statisztika) fn • logarithmic scale, log
scale

logatom (pszicholingvisztika) fn •
pseudoword, non-word

logéma (általános nyelvészet) fn •
logeme

logikai alany (mondattan) fn •
logical subject

logikai forma (alaktan) fn • logi-
cal form

logikai hangsúly (hangtan) fn •
logical stress

logikai pozitivizmus (általános
nyelvészet) fn • logical positivism

logikai predikátum (mondattan)
fn • logical predication

logikai szemantika (jelentéstan)
fn • logical semantics

logikai szükségszerűség (jelen-
téstan) fn • logical necessity

logikai (jelentéstan) mn • logical
logikailag lehetséges (nyelvfilo-

zófia) mn • logically possible
logisztikus regresszió (nyelvésze-

ti statisztika) fn • logistic regression,
logit regression

logocentrizmus (nyelvfilozófia) fn
• logocentrism

logogén modell (pszicholingvisz-
tika) fn • logogen model

logografikus írás (általános nyel-
vészet) fn • logographic writing, logo-
graphic writing system

logogramma (általános nyelvé-
szet) fn • logogram

logogrif (általános nyelvészet) fn
• logogriph

logopédia (pszicholingvisztika) fn
• speech-language pathology

logopédus (pszicholingvisztika)
fn • speech therapist, speech and lan-
guage therapist, speech-language pat-
hologist (SLP)

lokáció (mondattan) fn • location
lokális tulajdonnevesülés (név-

tan) fn • local deappellativization (-s-)
lokalizáció (agy) (neurolingviszti-

ka) fn • localization (-s-)
lokalizáció (hang) (hangtan) fn •

localization (-s-)
lokalizációs elméletek (pszichol-

ingvisztika) fn • localization (-s-) the-
ories

lokatívusz (mondattan) fn • loca-
tive (case)

lokúció (pragmatika) fn • locution
lokúciós aktus (pragmatika) fn •

locutionary act
lokusz (mondattan) fn • locus
lokusz (stilisztika) fn • locus
London-Lund korpusz (korpusz-

nyelvészet) fn • London-Lund Corpus
of Spoken English (LLC)

longitudinális vizsgálat (kutatás-
módszertan) fn • longitudinal study

Longman szótárak (lexikológia)
fn • Longman dictionaries

156



long-tail jelenség lúdláb (grafikai jel)

long-tail jelenség (korpusznyel-
vészet) fn • long-tail phenomenon

Lottner-törvény (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Lottner’s law
lúdláb (grafikai jel) (helyesírás) fn

• guillemet, angle quote
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ly (ellipszilon) ly (ellipszilon)

Ly

ly (ellipszilon) (helyesírás) fn • Hungarian ly, ly digraph
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macedón átírás magkritérium

M

macedón átírás (általános nyelvé-
szet) fn • Macedonian transcription

macrophylum (történeti-összehas.
nyelv.) fn • macrophylum

macskaköröm (idézőjel) (helyes-
írás) fn • quotation marks

madárnyelv (stilisztika) fn •
• <word game in which the same
meaningless (usually open) syllable
is inserted after each syllable in every
word>

mag (általános nyelvészet) fn • co-
re, kernel

magánhangzó hangrend (hang-
tan) fn • vowel harmony

magánhangzó illeszkedés (hang-
tan) fn • vowel harmony

magánhangzó (hangtan) fn • vow-
el

magánhangzó-harmónia (hang-
tan) fn • vowel harmony

magánhangzó-jelölő kiegészítő
írásjegy (helyesírás) fn • vowel mar-
ker

magánhangzók akusztikája
(hangtan) fn • vowel acoustics

magánhangzók átírása (hangtan)
fn • vowel transcription

magánhangzók diszperziója
(hangtan) fn • vowel dispersion

magánhangzók észlelése (pszi-
cholingvisztika) fn • vowel perception

magánhangzók gyakorisága
(hangtan) fn • vowel frequency

magánhangzók hosszúsága
(hangtan) fn • vowel length

magánhangzók intenzitása
(hangtan) fn • vowel intensity

magánhangzók között (hangtan)
fn • intervocally, intervocalically

magánhangzó-kapcsolat (hang-
tan) fn • vowel cluster

magánhangzóközi (hangtan) mn
• intervocalic

magánhangzórendszer (hangtan)
fn • vowel system, vocalic system

magánhangzó-rövidülés (hang-
tan) fn • vowel shortening

magánhangzós (hangtan) mn • vo-
cal

magánhangzóvá válás (hangtan)
fn • vocalization (-s-)

magas hangfekvés (hangtan) fn •
high pitch, high intonation contour

magas hangrendű igető (hangtan)
fn • front harmony verbal root

magas hangrendű szó (hangtan)
fn • front harmony word

magas presztízsű nyelv (szocio-
lingvisztika) fn • high prestige langu-
age

magas szinttartó dallam (hang-
tan) fn • high level intonation

magas tónus (hangtan) fn • high
tone

magas (hangtan) mn • high
magasabb alaphangmagasság

(hangtan) fn • higher fundamental
tone

magasabb idegműködés (neuro-
lingvisztika) fn • higher neural func-
tioning

magasabb mentális folyamat
(pszicholingvisztika) fn • higher men-
tal process

magasabb (pszicholingvisztika)
mn • higher

magasan funkcionáló (pszichol-
ingvisztika) fn • high functioning

magasan képzett beszélő (szocio-
lingvisztika) fn • highly educated
speaker

magasan (szociolingvisztika) hsz •
highly

magassághangsúlyos nyelv (álta-
lános nyelvészet) fn • pitch-accent lan-
guage

magatartási kódex (kutatásmód-
szertan) fn • code of conduct

magázás (szociolingvisztika) fn •
• youing <addressing someone for-
mally>

mágia és nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • magic and language

mágikus világkép (általános nyel-
vészet) fn • magical worldview

magkogníció (pszicholingviszti-
ka) fn • core cognition

magkritérium (általános nyelvé-
szet) fn • core criterion
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magmondat magyarázatkérés

magmondat (mondattan) fn •
kernel sentence

mágnesesrezonancia-képalkotás
(MRI) (neurolingvisztika) fn • magne-
tic resonance imaging (MRI)

magnetoenkefalográfia (MEG)
(neurolingvisztika) fn • magnetoen-
cephalography (MEG)

magnetofon (kutatásmódszertan)
fn • tape recorder

magnocelluláris deficit (neuro-
lingvisztika) fn • magnocellular deficit

magnyelvtan (általános nyelvé-
szet) fn • core grammar

magyar ábécé (általános nyelvé-
szet) fn • Hungarian alphabet

Magyar Alkalmazott Nyelvészek
és Nyelvtanárok Egyesülete (MA-
NYE) (általános nyelvészet) fn • As-
sociation of Hungarian Applied Lin-
guists and Language Teachers

magyar címzésminta (helyesírás)
fn • Hungarian address format

magyar család és utónév sorrend
(névtan) fn • Hungarian name order,
Eastern name order

Magyar Egyezményes Hangjelö-
lés (hangtan) fn • Hungarian standard
transcription system

magyar jelnyelv (általános nyel-
vészet) fn • Hungarian Sign Language

magyar mint átadó nyelv (szocio-
lingvisztika) fn • Hungarian as a do-
nor language

magyar mint idegen nyelv (álta-
lános nyelvészet) fn • Hungarian as a
Foregin Language

Magyar Nemzeti Szociolingvisz-
tikai Vizsgálat (szociolingvisztika) fn
• Hungarian National Sociolinguistic
Survey

Magyar Nemzeti Szövegtár (kor-
pusznyelvészet) fn • Hungarian Nati-
onal Corpus

magyar nemzetiségű (szocioling-
visztika) fn • Hungarian (nationality)

magyar nyelv és irodalom tan-
tárgy (nyelvpedagógia) fn • Hunga-
rian Language and Literature <school
subject>

magyar nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Hungarian, Hungarian lan-
guage

Magyar Nyelvjárások Atlasza
(szociolingvisztika) fn • Atlas of Hun-
garian Dialects

magyar nyelvközösség beszélői-
nek száma (szociolingvisztika) fn •
number of speakers in the Hungari-
an speech community

magyar nyelvközösség (szocio-
lingvisztika) fn • Hungarian speech
community

Magyar Nyelvőr (általános nyel-
vészet) fn • <peer-reviewed journal of
Hungarian linguistics established in
1872>

magyar nyelvtan tantárgy (nyelv-
pedagógia) fn • Hungarian Grammar
<school subject>

magyar rövidítések (helyesírás) fn
• Hungarian abbreviation

Magyar Szemiotikai Társaság (ál-
talános nyelvészet) fn • Hungarian Se-
miotics Society

Magyar szinonimaszótár (általá-
nos nyelvészet) fn • Dictionary of
Hungarian Synonyms

Magyar Szótár (általános nyelvé-
szet) fn • Hungarian Dictionary

Magyar Tájszótár (általános nyel-
vészet) fn • Hungarian Regional Dicti-
onary

Magyar Televízió (általános nyel-
vészet) fn • Hungarian Television

Magyar Történeti Szövegtár (kor-
pusznyelvészet) fn • Historical Cor-
pus of Hungarian

Magyar Tudományos Akadémia
(általános nyelvészet) fn • Hungarian
Academy of Sciences

Magyar utónévkönyv (névtan) fn
• book of Hungarian given names

Magyar Webkorpusz (korpusz-
nyelvészet) fn • Hungarian Webcor-
pus

magyar (általános nyelvészet) mn
• Hungarian

magyar-angol nyelvészeti szak-
szótár (lexikológia) fn • Hungarian-
English Linguistic Dictionary

magyarázat (kutatásmódszertan)
fn • explanation

magyarázatkérés (pragmatika) fn
• request for explanation, explanation
request
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magyarázó elv maradvány

magyarázó elv (általános nyelvé-
szet) fn • explanatory principle

magyarázó intonáció (hangtan) fn
• explanatory intonation

magyarázó név (névtan) fn •
explanatory name

magyarázó szöveg (stilisztika) fn
• explanatory text

magyarázó tartalmi-logikai kap-
csolat (mondattan) fn • explanatory
logical relation

magyarázó utótag (alaktan) fn •
explanatory suffix

magyarázó viszony (mondattan)
fn • explanatory relationship

magyarázó (mondattan) mn •
explanatory

magyarországi kétnyelvű romá-
nok (szociolingvisztika) fn • bilingual
Romanians of Hungary

magyarországi németek (szocio-
lingvisztika) fn • Germans of Hungary

magyarországi nyelvi elvárások
(szociolingvisztika) fn • linguistic ex-
pectations in Hungary

magyarországi szlovákok (szocio-
lingvisztika) fn • Slovaks of Hungary

magyaros átírás (általános nyelvé-
szet) fn • Hungarian transcription

magyaros írásmód (helyesírás) fn
• Hungarian spelling

magyaros verselés (verstan) fn •
Hungarian meter (-re)

magyaros (általános nyelvészet)
mn • Hungarian

magyarosság (stilisztika) fn • lin-
guistic accuracy

magyartalanság (stilisztika) fn •
linguistic inaccuracy

maiuscula VAGY majuszkula (ál-
talános nyelvészet) fn • majuscule, up-
per case

majusculum VAGY majuszku-
lum (általános nyelvészet) fn • minus-
cule, lower case

makaróni nyelv(használat) (szo-
ciolingvisztika) fn • macaronic langu-
age

makarónikum (szociolingviszti-
ka) fn • macaronic

makaronizmus (szociolingviszti-
ka) fn • macaronism

makroarchitektonika (szöveg-
nyelvészet) fn • macrostructure

makroelmélet (kutatásmódszer-
tan) fn • macrotheory

makrofonéma (hangtan) fn • mac-
rophoneme

makrokompozíció-egység (szö-
vegnyelvészet) fn • macrocomposition
unit

makrolingvisztika (általános
nyelvészet) fn • macrolinguistics

makronyelvészet (általános nyel-
vészet) fn • macrolinguistics

makroszerkezet (általános nyelvé-
szet) fn • macrostructure

makrotársadalmi mutató (szocio-
lingvisztika) fn • macrosocial indica-
tor

makrotoponima (névtan) fn •
macrotoponym

malapropizmus (általános nyelvé-
szet) fn • malapropism

máltai nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Maltese language, Maltese

mandzsettacím (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • paragraph title

mandzsu nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Manchu, Manchu language

mandzsu-tunguz nyelvek (általá-
nos nyelvészet) fn • Manchu-Tungus
languages, Tungusic languages

manifeszt tartalom (pszicholing-
visztika) fn • manifest content, obvio-
us content

manipuláció (pragmatika) fn •
manipulation

Mann-Whitney U-próba (nyelvé-
szeti statisztika) fn • Mann-Whitney
U test

Man-szigeti nyelv (általános nyel-
vészet) fn • Manx, Manx language

manualizmus (nyelvpedagógia)
fn • manualism

manx nyelv (általános nyelvészet)
fn • Manx, Manx language

manysi nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Mansi language, Mansi

maori nyelv (általános nyelvészet)
fn • Maori language, Maori

maradandó nyelv (általános nyel-
vészet) fn • recorded language

maradvány (történeti-összehas.
nyelv.) fn • remnant, relic
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maradványalak mássalhangzó

maradványalak (történeti-
összehas. nyelv.) fn • relic form

maradványszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • relic word

marginális cím (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • marginal title

marginális glossza (történeti-
összehas. nyelv.) fn • marginal gloss

marginális mondattípus (mon-
dattan) fn • marginal sentence type

marginális (történeti-összehas.
nyelv.) mn • marginal

marginálisok (nyelvészeti statisz-
tika) fn • marginals

margó (általános nyelvészet) fn •
margin

mari nyelv (általános nyelvészet)
fn • Mari, Mari language

márka (általános nyelvészet) fn •
brand

márkanév (névtan) fn • brand
name

márkanevek toldalékolása (he-
lyesírás) fn • affixation of brand na-
mes

márkanévi logó (általános nyelvé-
szet) fn • brand logo

marker (általános nyelvészet) fn •
marker

marketing célú megkeresés (álta-
lános nyelvészet) fn • marketing com-
munication

marketiolingvisztikai vizsgálat
(általános nyelvészet) fn • marketing
linguistic analysis

marketolingvisztika (általános
nyelvészet) mn • marketing lingu-
istics

marrizmus (általános nyelvészet)
fn • Japhetic theory, Marrism

másodelemzés (kutatásmódszer-
tan) fn • secondary research, desk re-
search

másodfajú hiba (béta) (nyelvésze-
ti statisztika) fn • type II error (beta)

második jelzőrendszer (neuro-
lingvisztika) fn • second signaling sys-
tem

második mozgószabály (helyes-
írás) fn • second mobility rule

második nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • second language

második személy (alaktan) fn • se-
cond person

másodlagos fonéma (hangtan) fn
• secondary phoneme

másodlagos hangképzés (hang-
tan) fn • secondary articulation, secon-
dary sound production

másodlagos idézőjel (helyesírás)
fn • secondary quotation mark

másodlagos intencionalitás
(pragmatika) fn • secondary intent-
ionality

másodlagos írásbeliség (Nyíri)
(általános nyelvészet) fn • secondary
written language

másodlagos jelnyelv (általános
nyelvészet) fn • secondary sign lan-
guage

másodlagos jelrendszer (általá-
nos nyelvészet) fn • secondary sign
system

másodlagos kétnyelvűség (szo-
ciolingvisztika) fn • secondary bilin-
gualism

másodlagos tárgy (mondattan) fn
• indirect object

másodlagos toldalék (alaktan) fn
• secondary affix

másodpár rész (pragmatika) fn •
second-pair part (SPP), second turn

másolás (általános nyelvészet) fn
• copying

mássalhangzó akusztikája (hang-
tan) fn • consonant acoustics

mássalhangzó előbbre hozása
(anticipáció) (pszicholingvisztika) fn
• anticipation, sound anticipation er-
ror

mássalhangzó elsajátítása (hang-
tan) fn • consonant acquisition

mássalhangzó észlelése (hang-
tan) fn • consonant perception

mássalhangzó időtartama (hang-
tan) fn • consonant length

mássalhangzó intenzitása (hang-
tan) fn • consonant intesitiy

mássalhangzó kiesés (hangtan) fn
• consonant elision

mássalhangzó meghatározása
(hangtan) fn • consonant identifica-
tion

mássalhangzó (hangtan) fn • con-
sonant
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mássalhangzó-eltolódás médium

mássalhangzó-eltolódás (hang-
tan) fn • consonant shift

mássalhangzó-gyakoriság (hang-
tan) fn • consonant frequency, frequ-
ency of consonants

mássalhangzók átírása (hang-
tan) fn • consonant transcription,
transcription of consonants

mássalhangzók eloszlása (hang-
tan) fn • consonant distribution, dist-
ribution of consonants

mássalhangzók felcserélése
(pszicholingvisztika) fn • exchange,
consonant exchange error

mássalhangzó-kapcsolat (hang-
tan) fn • consonant cluster

mássalhangzó-kiesés (hangtan)
fn • consonant cluster

mássalhangzó-magánhangzó
arány (hangtan) fn • consonant-to-
vowel ratio, consonant ratio

mássalhangzónyúlás (hangtan) fn
• consonant lengthening

mássalhangzó-rövidülés (hang-
tan) fn • consonant shortening

mássalhangzós gyök (hangtan) fn
• consonantal root, Semitic root

mássalhangzós (hangtan) mn •
consonantal

mássalhangzó-torlódás feloldása
(hangtan) fn • cluster reduction, reduc-
tion of consonant clusters, consonant
cluster reduction

mássalhangzótorlódás (hangtan)
fn • consonant cluster

mássalhangzó-torlódás (hangtan)
fn • consonant cluster

mássalhangzótörvény (hangtan)
fn • consonant law

maszkolt előfeszítés (pszicholing-
visztika) fn • masked priming

maszkolt igeragok helyreállítása
(pszicholingvisztika) fn • recovery of
masked verbal affixes

maszkolt ragos mondatismétlési
feladat (pszicholingvisztika) fn • mas-
ked affixed sentence recognition task

maszkolt (pszicholingvisztika) mn
• masked

matematikai információelmélet
(általános nyelvészet) fn • mathemati-
cal information theory

matematikai nyelvészet (általá-
nos nyelvészet) fn • mathematical lin-
guistics

matematikai (nyelvészeti statiszti-
ka) mn • mathematical

materiális horgony (kognitív
nyelvészet) fn • material anchor

mator nyelv (általános nyelvészet)
fn • Mator, Mator language, Motor,
Motor language

mátrix (nyelvészeti statisztika) fn
• matrix

mátrixmondat (mondattan) fn •
matrix sentence

mátrixnyelv (szociolingvisztika)
fn • matrix language

matronimikon (névtan) fn • mat-
ronymic

maxima (Grice) (pragmatika) fn •
maxim

maximum-likelihood módszer
(nyelvészeti statisztika) fn • maximum
likelihood method

McCune-Reischauer-féle átírás
(általános nyelvészet) fn • McCune-
Reischauer romanizaion <of the Kore-
an language>

mechanikus fordítás (fordítástu-
domány) fn • mechanical translation

mechanisztikus nyelvészet (álta-
lános nyelvészet) fn • mechanica lin-
guistics

media (zöngés zárhang) (hang-
tan) fn • media <voiced stop>;elavult

media képzésű (hangtan) mn •
medial-articulated

média (számítógépes/netnyelv.)
fn • media

mediális ige (mondattan) fn • me-
dial verb

medián (nyelvészeti statisztika) fn
• median

médiaszocializáció (általános
nyelvészet) fn • media socialization
(-s-)

médiatudomány (általános nyel-
vészet) fn • Media Studies

mediolektus (szociolingvisztika)
fn • medialect

mediopalatális (hangtan) mn •
medio-palatal

médium (általános nyelvészet) fn
• medium
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megakadásjelenség megjósol

megakadásjelenség (pszicholing-
visztika) fn • speech error phenome-
non

megbélyegzés (szociolingviszti-
ka) fn • stigmatization (-s-)

megbélyegzett (szociolingviszti-
ka) fn • stigmatized (-s-)

megbízhatóság (kutatásmódszer-
tan) fn • reliability

megbízhatósági szint (nyelvésze-
ti statisztika) fn • Confidence Interval
(CI)

megegyezéses (általános nyelvé-
szet) mn • conventional

megengedő általános névmás
(mondattan) fn • indefinite pronoun

megengedő mondat (mondattan)
fn • permissive sentence

megengedő (pragmatika) mn •
permissive

megerősítés (kutatásmódszertan)
fn • confirmation

megértés folyamata (pszicholing-
visztika) fn • comprehension process,
process of comprehension

megértés (pszicholingvisztika) fn
• understanding, comprehension

megértési eljárás (nyelvpedagó-
gia) fn • comprehension method

megértési módszer (nyelvpedagó-
gia) fn • comprehension method

megértési stratégia (nyelvpedagó-
gia) fn • comprehension strategy

megértési (pszicholingvisztika)
mn • comprehension

megérthetés korlátja (nyelvpeda-
gógia) fn • comprehensibility thres-
hold, intelligibility threshold

megfelelés (kognitív nyelvészet)
fn • correspondence, mapping

megfelelő mintavétel (kutatás-
módszertan) fn • adequate sampling

megfigyelő paradoxona VAGY
megfigyelői paradoxon (kutatásmód-
szertan) fn • observer’s paradox

megfigyelői hatás (kutatásmód-
szertan) fn • observer effect

megfigyelői (kutatásmódszertan)
mn • observer’s

megfordítható mondat (pszichol-
ingvisztika) fn • reversible sentence

megfordíthatóság (általános nyel-
vészet) fn • reversibility

megfordított kifejezés (mondat-
tan) fn • reverse expression

megfordítottság (általános nyelvé-
szet) fn • converseness

megformáltság-központú nyel-
vészet (általános nyelvészet) fn •
form-oriented linguistics

meghatározó elem (mondattan) fn
• defining constituent

meghatározó jegy (hangtan) fn •
distinctive feature

meghatározó (hangtan) mn • dis-
tinctive

meghatározottság (nyelvi) (általá-
nos nyelvészet) fn • (linguistic) deter-
minism

meghívás (pragmatika) fn • invita-
tion

meghívás-elfogadás (pragmatika)
fn • acceptance of invitation

meghívás-elutasítás (pragmatika)
fn • rejection of invitation

meghonosodott idegen szó
(történeti-összehas. nyelv.) fn • na-
tivized (-s-) foreign word

meghonosodott kölcsönzés
(történeti-összehas. nyelv.) fn • na-
tivized (-s-) loanword

meghonosodott (történeti-
összehas. nyelv.) mn • nativized (-s-)

megismerés amodális elmélete
(kognitív nyelvészet) fn • amodal the-
ory of cognition

megismerés (általános nyelvészet)
fn • cognition

megismételhetőség (kutatásmód-
szertan) fn • reproducibility

megismételt alak (alaktan) fn • re-
peated form

megismételt igekötő (alaktan) fn
• repeated verbal prefix

megismételt (alaktan) mn • repea-
ted

megismétlődés (általános nyelvé-
szet) fn • repetition

megjelenés (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • publication

megjelenít (kognitív nyelvészet)
ige • (to) represent

megjelölés (általános nyelvészet)
fn • designation

megjósol (általános nyelvészet)
ige • (to) predict
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megkérdezés megszólítási

megkérdezés (kutatásmódszer-
tan) fn • interviewing

megkérdezéses kérdőívfelvétel
(kutatásmódszertan) fn • interview
questionnaire

megkésett beszédfejlődés (nyelv-
elsajátítás) fn • speech delay, delayed
speech development, alalia

megkésett nyelvfejlődés (nyelv-
elsajátítás) fn • language delay, dela-
yed language development

megkésett (pszicholingvisztika)
mn • delayed

megkövesedett hiba (nyelvpeda-
gógia) fn • fossilized (-s-) error

megkövült szerkezet (nyelvpeda-
gógia) fn • fossilized (-s-) structure

megközelítő helyesség (szocio-
lingvisztika) fn • quasi correctness

megkülönböztetés (általános
nyelvészet) fn • distinction, differenti-
ation

megkülönböztető elem (hangtan)
fn • distinctive constituent

megkülönböztető elem (névtan)
fn • specific element

megkülönböztető erő (hangtan)
fn • distinctiveness

megkülönböztető funkció (hang-
tan) fn • distinctive function

megkülönböztető jegy VAGY
megkülönböztető jel (hangtan) fn •
distinctive feature

megkülönböztető jegyes fonoló-
gia (hangtan) fn • distinctive feature
phonology

megkülönböztető tag (névrész)
(névtan) fn • specific

megkülönböztető (általános nyel-
vészet) mn • distinctive

megnevezési feladat (pszichol-
ingvisztika) fn • naming task

megnevezési reakcióidő (pszi-
cholingvisztika) fn • naming reaction
time

megnevező mondat (mondattan)
fn • one-part sentence;orosz

megnyilatkozás átlagos hossza
(nyelvelsajátítás) fn • mean length of
utterance (MLU)

megnyilatkozás hossza (nyelvel-
sajátítás) fn • utterance length

megnyilatkozás kimondása
(pragmatika) fn • locution

megnyilatkozás preszekvenciá-
lis jellege (pragmatika) fn • presequ-
ential nature of utterance

megnyilatkozás szószáma (nyelv-
elsajátítás) fn • utterance word count

megnyilatkozás (pragmatika) fn •
utterance

megnyilatkozási aktus (pragmati-
ka) fn • utterance act

megnyilatkozás-szekvencia
(pszicholingvisztika) fn • utterance
sequence

megoszlás (általános nyelvészet)
fn • distribution

megosztás (számítógépes/netnyelv.)
fn • sharing

megőrzött régiség (történeti-
összehas. nyelv.) fn • archaism

megszab (általános nyelvészet) ige
• (to) specify

megszakítás (mondattan) fn • dis-
continuity

megszakításos (mondattan) mn •
discontinuous

megszakíthatatlanság (mondat-
tan) fn • unbreakability

megszakított főmondat (mondat-
tan) fn • discontinuous main clause,
non-continuous main clause

megszakított összetevő (mondat-
tan) fn • discontinuous constituent,
non-continuous constituent

megszakított (mondattan) mn •
discontinuous, non-continuous

megszámlálhatatlan főnév (jelen-
téstan) fn • non-count noun, uncoun-
table noun

megszámlálható főnév (jelentés-
tan) fn • count noun, countable noun

megszemélyesítés (jelentéstan) fn
• personification

megszólítás (stilisztika) fn • apost-
rophe

megszólítási forma (pragmatika)
fn • form of address

megszólítási mód (pragmatika) fn
• mode of address

megszólítási szabály (pragmati-
ka) fn • addressing rule

megszólítási (pragmatika) mn •
address
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megszorítás mellérendelő összetétel

megszorítás (általános nyelvészet)
fn • constraint

megszorításalapú nyelvtan (álta-
lános nyelvészet) fn • constraint gram-
mar (CG), constraint-based grammar

megtartott szóelem (történeti-
összehas. nyelv.) fn • retention

megtestesülési hipotézis (kogni-
tív nyelvészet) fn • embodiment hy-
pothesis, embodied theory

megtestesült elme (kognitív nyel-
vészet) fn • embodied mind

megtévesztés esetei (pragmatika)
fn • cases of deception

megtévesztés (pragmatika) fn •
deception

megvalósulási feltétel (pragmati-
ka) fn • felicity condition

megyei helynévtár (névtan) fn •
county registry

megyei pedagógiai intézet
(nyelvpedagógia) fn • county peda-
gogical institute

megyei (névtan) mn • county
meggyengült szintaxis elmélet

(pszicholingvisztika) fn • weak syntax
theory, weak syntax model

meggyőzés (pragmatika) fn • per-
suasion

meleg és leszbikus nyelvhaszná-
lat kutatása (szociolingvisztika) fn •
research of gay and lesbian language
use

mellék (általános nyelvészet) mn
• secondary, subordinate

mellékalternáns (alaktan) fn • se-
condary alternate form

mellékes (általános nyelvészet)
mn • irrelevant

mellékhangsúly (hangtan) fn • se-
condary stress

mellékjel (helyesírás) fn • diacri-
tic, diacritical mark, diacritical sign,
accent

mellékjelentés (jelentéstan) fn •
connotation

melléklet (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • appendix

mellékmondat (mondattan) fn •
subordinate clause

melléknév (mondattan) fn • adjec-
tive

melléknevesült forma (alaktan)
fn • adjectivalized (-s-) form

melléknévi alaptagú főnévi jelző
(mondattan) fn • adjective-comprising
nominal construction

melléknévi alaptagú szószerke-
zet (mondattan) fn • adjectival con-
struction

melléknévi csoport (mondattan)
fn • Adjective Phrase, Adjectival Phra-
se (AP)

melléknévi igenév (mondattan)
fn • participle

melléknévi jelző (mondattan) fn
• adjectival modifier

melléknévi kifejezés (mondat-
tan) fn • adjectival expression

melléknévi utótag (alaktan) fn •
adjectival suffix

melléknévi (mondattan) mn • ad-
jectival

melléknévképzős forma (alaktan)
fn • form with adjectival affix

mellékszekvencia (pragmatika)
fn • side-sequence

mellékszóelem (alaktan) fn • se-
condary morpheme

melléktő (alaktan) fn • secondary
root

mellérendelés (mondattan) fn •
coordination

mellérendelési egyszerűsítési
szabály (mondattan) fn • conjunction
reduction rule

mellérendelési próba (mondat-
tan) fn • coordination test, test of coor-
dination

mellérendelési (mondattan) mn •
coordination, conjunction

mellérendelő kapcsolat (mondat-
tan) fn • coordinating relation

mellérendelő kapcsolatú tag-
mondattömb (mondattan) fn • coor-
dinating clause complex

mellérendelő kétnyelvű (szocio-
lingvisztika) fn • coordinate bilingual

mellérendelő kötőszó (mondat-
tan) fn • coordinating conjunction

mellérendelő mondat (mondat-
tan) fn • coordinating sentence

mellérendelő összetétel (alaktan)
fn • coordinating compound
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mellérendelő összetett mondat mentalista

mellérendelő összetett mondat
(mondattan) fn • coordinating comp-
lex sentence

mellérendelő összetett szó (alak-
tan) fn • coordinating compound

mellérendelő szerkezet (mondat-
tan) fn • coordinating phrase

mellérendelő szintagma (mon-
dattan) fn • coordinating syntagm

mellérendelő szószerkezet (mon-
dattan) fn • coordinating phrase, coor-
dinating construction

mellérendelő (mondattan) mn •
coordinating, coordinated

mellérendelt kétnyelvűség (szo-
ciolingvisztika) fn • coordinate bilin-
gualism

mellérendelt mondatrész hátra-
vetése (mondattan) fn • coordinate
clause backgrounding

mellérendelt mondatrész közbe-
vetése (mondattan) fn • coordinate
clause interjection

mellérendelt (mondattan) mn •
coordinate

mellkasi pulzus (általános nyelvé-
szet) fn • chest pulse

mellőzés (stilisztika) fn • preterit-
ion, paralipsis

mellüreg (hangtan) fn • chest ca-
vity

mély diszlexia (pszicholingviszti-
ka) fn • deep dyslexia

mély hangrendű igető (hangtan)
fn • back harmony verbal root

mély hangrendű szó (hangtan) fn
• back harmony word

mélyebb alaphangmagasság
(hangtan) fn • lower fundamental
tone

mélyinterjú (kutatásmódszertan)
fn • in-depth interview

mélystruktúra (mondattan) fn •
deep structure

mélyszerkezet (mondattan) fn •
deep structure

mélyvíztechnika (nyelvpedagó-
gia) fn • submersion technique

membrana basilaris (hangtan) fn
• membrana basilaris, basilar memb-
rane

memoria (betanulás) (nyelvpeda-
gógia) fn • rote learning

memória és nyelv (pszicholing-
visztika) fn • memory and language

memória (pszicholingvisztika) fn
• memory

mentális adatfeldolgozás (kogni-
tív nyelvészet) fn • mental data pro-
cessing

mentális állapot (pszicholingvisz-
tika) fn • mental state

mentális állványozás (kognitív
nyelvészet) fn • mental scaffolding

mentális diszfunkció (pszichol-
ingvisztika) fn • mental dysfunction

mentális disszociáció (kognitív
nyelvészet) fn • mental dissociation

mentális erőfeszítés (kognitív
nyelvészet) fn • mental effort

mentális folyamat (kognitív nyel-
vészet) fn • mental process

mentális grammatika (általános
nyelvészet) fn • mental grammar

mentális kép (kognitív nyelvé-
szet) fn • mental picture

mentális kifejezés (kognitív nyel-
vészet) fn • mental expression

mentális kor (pszicholingvisztika)
fn • mental age

mentális lexikon (kognitív nyel-
vészet) fn • mental lexicon

mentális nyelvtan (általános nyel-
vészet) fn • mental grammar

mentális reprezentáció (kognitív
nyelvészet) fn • mental representation

mentális retardáció (pszicholing-
visztika) fn • mental retardation

mentális szemantika (jelentéstan)
fn • mental semantics

mentális szótár (kognitív nyelvé-
szet) fn • mental lexicon

mentális tér (kognitív nyelvészet)
fn • mental space

mentális világ (kognitív nyelvé-
szet) fn • mental world

mentális (kognitív nyelvészet) mn
• mental

mentálisállapot-tulajdonítás
(kognitív nyelvészet) fn • mental state
attribution

mentálisan reális nyelvtan (álta-
lános nyelvészet) fn • psychologically
realistic grammar

mentalista (kognitív nyelvészet)
mn • mentalistic
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mentalisztikus nyelvészet metaforikus gondolkodás

mentalisztikus nyelvészet (általá-
nos nyelvészet) fn • mentalist linguis-
tics

mentalizmus (általános nyelvé-
szet) fn • menatlism

mennyiség maximája (Grice)
(pragmatika) fn • maxim of quantity

mennyiségi elemzés (kutatás-
módszertan) fn • quantitative analysis

mennyiségi kifejezés (mondat-
tan) fn • quantitative expression

mennyiségjelölő (mondattan) fn •
quantifier

mennyiségjelző (mondattan) fn •
quantifier

mennyiségjelzős alárendelés
(mondattan) fn • quantifier subordi-
nation, quantificational subordination

mennyiségjelzős szerkezetek
írásjelezése (helyesírás) fn • punc-
tuation of quantifier constructions

mennyiségjelzős viszony (mon-
dattan) fn • quantificational relation

mennyiségjelzős (mondattan) mn
• quantifier, quantificational

meredekségi mutató (hangtan) fn
• frequency gradient

merev jelölő (jelentéstan) fn • ri-
gid designator

mértékegységek jelei (általános
nyelvészet) fn • abbreviations of units
of measurement

mértékhatározó (mondattan) fn •
adverb of quantity

mese (általános nyelvészet) fn •
tale

mesebeli földrajz (névtan) fn •
imaginary geography

mesekatalógus (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • tale catalogue

mestercím (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • master title

Mesterfok (C2) (nyelvpedagógia)
fn • Mastery

Mesterfokú nyelvhasználó
(nyelvpedagógia) fn • Proficient User

mesterséges alakulat (névtan) fn
• cultural feature, man-made feature

mesterséges beszéd (hangtan) fn
• artificial speech

mesterséges beszédfelismerő
rendszer (pszicholingvisztika) fn •
artificial speech recognition system

mesterséges beszélőrendszer
(pszicholingvisztika) fn • artificial
speech system

mesterséges gége (hangtan) fn •
artificial larynx, electrolarynx

mesterséges gégefő (hangtan) fn •
artificial larynx, electrolarynx

mesterséges intelligencia (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • artifical intelli-
gence (AI)

mesterséges neuron (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • artificial neuron

mesterséges név (névtan) fn • arti-
ficial name

mesterséges névadás (névtan) fn
• artificial name giving

mesterséges nevek (névtan) fn •
cultural names

mesterséges nyelv (általános nyel-
vészet) fn • artificial language, con-
structed language

mesterséges nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • artificial grammar,
constructed grammar

mesterséges nyelvtanok tanulása
(nyelvpedagógia) fn • artificial gram-
mar learning (AGL)

mesterséges szóalkotás (alaktan)
fn • coinage

mesterséges (általános nyelvészet)
mn • artificial, constructed

mesterségesnyelv-tanulási kísér-
let (nyelvelsajátítás) fn • artificial lan-
guage learning experiment

mestervizsga (nyelvpedagógia) fn
• master craftsmen examination

metaadat (számítógépes/netnyelv.)
fn • metadata

metafora kognitív funkciója
(kognitív nyelvészet) fn • cognitive
function of metaphor

metafora konvencionalitása (kog-
nitív nyelvészet) fn • conventionality
of metaphor

metafora variálódása (kognitív
nyelvészet) fn • variation in metaphor

metafora (kognitív nyelvészet) fn
• metaphor

metaforakarrier-hipotézis (kogni-
tív nyelvészet) fn • career of metaphor
hypothesis, career of metaphor theory

metaforikus gondolkodás (kogni-
tív nyelvészet) fn • metaphoric think-

168



metaforikus hasznosítás Miatyánk

ing, metaphoric thought
metaforikus hasznosítás (kogni-

tív nyelvészet) fn • metaphorical utili-
zation (-s-)

metaforikus implikáció (kognitív
nyelvészet) fn • metaphorical entail-
ment, metaphorical inferences

metaforikus kiemelés (kognitív
nyelvészet) fn • metaphorical foreg-
rounding

metaforikus kifejezés (kognitív
nyelvészet) fn • metaphorical expres-
sion

metaforikus kiterjesztés (kogni-
tív nyelvészet) fn • metaphorical ex-
tension, metaphorical meaning exten-
sion

metaforikus kódváltás (szocio-
lingvisztika) fn • metaphorical code-
switching

metaforikus nyelv (általános nyel-
vészet) fn • metaphorical language

metaforikus nyelvhasználat (álta-
lános nyelvészet) fn • metaphorical
language use

metaforikus nyelvi kifejezése (ál-
talános nyelvészet) fn • metaphorical
linguistic expression

metaforikus (kognitív nyelvészet)
mn • metaphorical

metakogníció (kognitív nyelvé-
szet) fn • metacognition

metakognitiv stratégia (nyelvpe-
dagógia) fn • metacognitive strategy

metakognitiv szabályozás (nyelv-
pedagógia) fn • metacognitive regula-
tion

metakognitív (kognitív nyelvé-
szet) mn • metacognitive

metakommunikáció (kommuni-
káció) fn • metacommunication

metalepszis (stilisztika) fn • meta-
lepsis

metalingvisztika (általános nyel-
vészet) fn • metalinguistics

metanyelv (általános nyelvészet)
fn • metalanguage

metanyelvészet (általános nyelvé-
szet) fn • metalinguistics

metanyelvi funkció (Jacobson)
(általános nyelvészet) fn • metalingu-
istic function (Jacobson)

metanyelvi művelet (általános

nyelvészet) fn • metalinguistic opera-
tion

metanyelvi (általános nyelvészet)
mn • metalinguistic

metaszemantika (jelentéstan) fn •
metasemantics

metatézis (hangtan) fn • metathe-
sis

metódus (kutatásmódszertan) fn •
method

metonimia (jelentéstan) fn • me-
tonymy

metrikus fonológia (hangtan) fn •
metric phonology

metrikus skála (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • metric scale

metrikus (hangtan) mn • metric
metrum (verstan) fn • meter (-re)
metszőfog (hangtan) fn • incisor
mezoarchitektonika (szövegnyel-

vészet) fn • mesoarchitecture
mezolektus (szociolingvisztika) fn

• mesolect
mező (jelentéstan) fn • field
mezőelmélet (pszicholingviszti-

ka) fn • field theory
mezőfüggetlen (pszicholingviszti-

ka) mn • field-independent
mezőfüggetlenség (pszicholing-

visztika) fn • field-independency
mezőfüggő (pszicholingvisztika)

mn • field-dependent
mezőfüggőség (pszicholingviszti-

ka) fn • field-dependency
mezőgazdasági szakoktató

(nyelvpedagógia) fn • vocational agri-
cultural instructor

mezőnév (névtan) fn • field name
mezőségi nyelvjárás (szocioling-

visztika) fn • Transylvanian Plain dia-
lect

mezőségi nyelvjárási régió (szo-
ciolingvisztika) fn • Transylvanian Pla-
in dialect region

mezőségi (szociolingvisztika) mn
• Transylvanian Plain

mezzoszoprán (hangtan) fn • mes-
sosoprano

MI együttható (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • MI score (mutual infor-
mation)

Miatyánk (történeti nyelvészet) fn
• The Lord’s Prayer
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migráció minőségjelző

migráció (szociolingvisztika) fn •
migration

mikro- (általános nyelvészet) elő-
tag • micro-

mikroarchitektonika (szöveg-
nyelvészet) fn • microarchitecture

mikroblog (számítógépes/netnyelv.)
fn • microblog

mikroblogbejegyzés (tweet) (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • tweet

mikroelemélet (általános nyelvé-
szet) fn • micro-theory

mikrofonéma (hangtan) fn • mic-
rophoneme

mikrolingvisztika (általános nyel-
vészet) fn • microlinguistics

mikrolingvisztikai kutatás (álta-
lános nyelvészet) fn • microlinguistic
research

mikronyelvészet (általános nyel-
vészet) fn • microlinguistics

mikroszerkezet (általános nyelvé-
szet) fn • microstructure

mikroszerkezeti hatások (általá-
nos nyelvészet) fn • microstructural
effects

mikroszintaxis (mondattan) fn •
microsyntax

mikroszöveg (szövegnyelvészet)
fn • microtext

mikrotoponima (névtan) fn • mic-
rotoponym

mikrotoponímiai vizsgálat (név-
tan) fn • microtoponymical research

millenáris generáció (szocioling-
visztika) fn • millennials

milliárd rövidítése (helyesírás) fn
• abbreviation of billion (bn)

millió rövidítése (helyesírás) fn •
abbreviation of million (mil)

mimetikus kultúra (evolúciós
nyelvészet) fn • mimetic culture

mimika (evolúciós nyelvészet) fn
• facial expression

minden irányú terjedés (általá-
nos nyelvészet) fn • broadcast trans-
mission

mindennapi szöveg (stilisztika) fn
• everyday text

mindennapi tudás (doxa) (kogni-
tív nyelvészet) fn • everyday know-
ledge (doxa)

miniátor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • illuminátor

miniatúra (történeti-összehas.
nyelv.) fn • portrait miniature

minim (történeti-összehas. nyelv.)
fn • minim

minimális agyi diszfunkció (neu-
rolingvisztika) fn • minimal cerebral
dysfunction (MCD)

Minimális Lánc elve (pszicholing-
visztika) fn • Minimal Chain Principle
(MCP)

minimális leírási hossz (nyel-
vészeti statisztika) fn • minimum
description length

minimális pár (hangtan) fn • mi-
nimai pair

minimális szabad forma (alaktan)
fn • minimal free form

minimális szembenállás (általá-
nos nyelvészet) fn • minimal oppositi-
on

minimálisan különböző (általá-
nos nyelvészet) mn • minimally dis-
tinct

minimalista program (mondat-
tan) fn • minimalist program (MP)

minimálpár (hangtan) fn • mini-
mal pair

Minimumszint (A1) (nyelvpeda-
gógia) fn • breakthrough

minószi kultúra (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Minoan civi-
lization (-s-)

minőség maximája (Grice) (prag-
matika) fn • maxim of quality (Grice)

minőségbiztosítás (vállalati kom-
munikáció) fn • quality assurance

minőségbiztosított munkahey
(vállalati kommunikáció) fn • quality
assured workplace

minőséget jelölő főnévi jelző
(mondattan) fn • qualificative nomi-
nal modifier

minőséget jelölő melléknév
(mondattan) fn • qualificative adjec-
tive

minőséget jelölő (mondattan) mn
• qualificative

minőségi elemzés (kutatásmód-
szertan) fn • qualitative analysis

minőségjelző (mondattan) fn • qu-
alifier
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minőségjelzői bővítmény modalis-essivus

minőségjelzői bővítmény (mon-
dattan) fn • qualifier adjunct

minőségjelzős alárendelés (mon-
dattan) fn • qualifier subordination

minőségjelzős szintagma (mon-
dattan) fn • qualifier syntagm

minőségjelzős viszony (mondat-
tan) fn • qualifier relation

minőségjelzős (mondattan) mn •
qualifier

minősítő jelző (mondattan) fn •
qualifier

minta (kognitív nyelvészet) fn •
pattern

minták egybevágósága (kognitív
nyelvészet) fn • pattern congruity

mintanagyság meghatározása
(kutatásmódszertan) fn • determinati-
on of sample size

mintapéldány-elmélet (kognitív
nyelvészet) fn • prototype theory

mintavétel (kutatásmódszertan)
fn • sampling

mintavételi egység (kutatásmód-
szertan) fn • sampling unit

mintavételi hányad (kutatásmód-
szertan) fn • sampling fraction

mintavételi hiba (kutatásmód-
szertan) fn • sampling error

mintavételi intervallum (kutatás-
módszertan) fn • sampling interval

mintavételi keret (kutatásmód-
szertan) fn • sampling frame

mintavételi mód (kutatásmód-
szertan) fn • sampling method

mintázat (kognitív nyelvészet) fn
• pattern, patterning

mintázatfelismerés (kognitív
nyelvészet) fn • pattern recognition

mintha-játék (nyelvelsajátítás) fn
• symbolic play

minusculum VAGY minuszku-
lum (általános nyelvészet) fn • minus-
cule, lower case

minuszkula (általános nyelvészet)
fn • minuscule, lower case

mioelasztikus aerodinamikus el-
mélet (hangtan) fn • myoelastic-
aerodynamic theory, myoelastic the-
ory

misszilis (általános nyelvészet)
mn • missive

misszionárius (történeti-összehas.
nyelv.) fn • missionary

mitéma (általános nyelvészet) fn •
mytheme

mitikus kultúra (evolúciós nyel-
vészet) fn • mythic culture

mitológiai név (névtan) fn • myt-
hological name

mítosz (történeti-összehas. nyelv.)
fn • myth

mjekcseny (általános nyelvészet)
fn • caron

mnémé (pszicholingvisztika) fn •
mnemonic

mnémikus elvonás (pszicholing-
visztika) fn • mnemonic abstraction

mnemotechnika (pszicholingvisz-
tika) fn • mnemonic technique

mobilizáció (szociológia) (szocio-
lingvisztika) fn • mobilization (-s-)

mobilizáció (technológiai) (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • mobilizati-
on (-s-)

mobiltelefónia (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • mobile telephony

mobiltelefonnal segített nyelvta-
nulás (MALL, M-Learning) (nyelvpe-
dagógia) fn • Mobile Assisted Langu-
age Learning (MALL, M-Learning)

mobiltolmácsolás (fordítástudo-
mány) fn • voice over translation

mód (mondattan) fn • mood
modális főmondat (mondattan) fn

• modal main clause
modális ige (mondattan) fn • mo-

dal verb
modális kontextus (mondattan)

fn • modal context
modális különbség (mondattan)

fn • modal difference
modális partikula (mondattan) fn

• modal particle
modális segédige (mondattan) fn

• modal auxiliary, modal auxiliary
verb

modális szó (mondattan) fn • mo-
dal word

modális tény (nyelvfilozófia) fn •
modal fact

modalis (mondattan) fn • modal
modalis-essivus (mondattan) fn •

essive-modal
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modalitás mondatátszövés

modalitás (általános nyelvészet)
fn • modality

modalitásközi előfeszítés (pszi-
cholingvisztika) fn • intermodal pri-
ming

modalitásközi integráció (pszi-
cholingvisztika) fn • intermodal inte-
gration

modalitásközi (pszicholingviszti-
ka) mn • intermodal

módbeli segédige (mondattan) fn
• modal auxiliary, modal auxiliary
verb

modell (általános nyelvészet) fn •
model

modellelmélet (általános nyelvé-
szet) fn • model theory

modern arab (történeti nyelvé-
szet) fn • Modern Arabic

modernizáció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • modernization (-s-)

módhatározó szó (mondattan) fn
• manner adverbial, adverbial of man-
ner

módhatározó (mondattan) fn •
manner adverbial, adverbial of man-
ner

modisták (általános nyelvészet) fn
• Modistae

modor maximája (Grice) (prag-
matika) fn • maxim of manner (Grice)

modorosság (stilisztika) fn • affec-
tation

módosítás (mondattan) fn • modi-
fication

módosító értékű főmondat (mon-
dattan) fn • modifier main clause

módosító határozó (mondattan)
fn • modifying adverbial, adverbial
of modification

módosító mondatrészlet (mon-
dattan) fn • modifying sentence ele-
ment

módosító (mondattan) fn • modi-
fier

módosító (mondattan) mn • modi-
fying

módosítószó (mondattan) fn • dis-
junct

módosítószói értékű határozói
igenév (mondattan) fn • disjunctive
adverbial participle

módosított alapjelű különleges
betűjel (általános nyelvészet) fn • spe-
cial character with modified base cha-
racter

módosított írásjegy (általános
nyelvészet) fn • modified character

módosított természetes nyelv (ál-
talános nyelvészet) fn • modified na-
tural language

módosított (általános nyelvészet)
fn • modified

módszertani behaviorizmus (ku-
tatásmódszertan) fn • methodological
behaviorism

moduláció (jelelésben) (jelentés-
tan) fn • modulation

moduláris felfogás (általános
nyelvészet) fn • modular approach

moduláris képzés (nyelvpedagó-
gia) fn • modular training

moduláris (pszicholingvisztika)
mn • modular

modularisták (pszicholingviszti-
ka) fn • modularists

modularitás (pszicholingvisztika)
fn • modularity

modulzáró vizsga (nyelvpedagó-
gia) fn • examination of module comp-
letion

modus VAGY módusz (nyelvé-
szeti statisztika) fn • mode

moksa nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Moksha, Moksha language

moldvai nyelvjárási régió (szocio-
lingvisztika) fn • Moldavian dialect
region

momentán ige (jelentéstan) fn •
semelfactive verb

monaurális (hangtan) mn • mona-
ural

mondanivaló (általános nyelvé-
szet) fn • message

mondat elejének ismétlése (mon-
datalakzat) (stilisztika) fn • epanapho-
ra

mondat (mondattan) fn • sentence
mondatábrázolás (mondattan) fn

• sentence diagramming
mondatalakzat (stilisztika) fn •

metataxis
mondatátszövés (mondattan) fn •

sentence interweaving
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mondatátszövődés mondatszint

mondatátszövődés (mondattan)
fn • sentence interweaving

mondatbelseji kódváltás (szocio-
lingvisztika) fn • intrasentential code-
switching

mondatelemzés (mondattan) fn •
sentence analysis

mondatfajta (mondattan) fn • sen-
tence type

mondatfajták a beszélő szándé-
ka szerint (pragmatika) fn • sentence
types according to the speaker’s int-
ention

mondatfeldolgozás (pszicholing-
visztika) fn • sentence processing,
parsing

mondatfonetikai eszköz (hang-
tan) fn • prosodic device

mondatfunkciós rész (mondat-
tan) fn • sentence part, sentence ele-
ment

mondathangsúly (hangtan) fn •
sentence stress

mondathatár (mondattan) fn •
sentence boundary

mondathossz (mondattan) fn •
sentence length

mondatismétlés (pszicholingvisz-
tika) fn • sentence repetition

mondatismétlési teszt (pszichol-
ingvisztika) fn • Sentence Repetition
Test (SR), Sentence Repetition Task
(SR)

mondatjelentés (jelentéstan) fn •
sentence meaning

mondatkeret (mondattan) fn •
sentence frame

mondatkezdő nagybetű (helyes-
írás) fn • sentence-initial capital,
sentence-initial capital letter

mondatkezdő pozíció (mondat-
tan) fn • sentence initial position

mondatkiegészítés (pszicholing-
visztika) fn • sentence completion

mondatkiegészítéses feladat
(pszicholingvisztika) fn • sentence
completion test, sentence completion
task

mondatközi kódváltás (szocio-
lingvisztika) fn • intersentential code-
switching

mondatmegértés (pszicholing-
visztika) fn • sentence comprehension

mondatmegértési kísérlet (pszi-
cholingvisztika) fn • sentence compre-
hension task, sentence comprehension
experiment

mondatnál nagyobb szövegegy-
ség (általános nyelvészet) fn • textual
unit higher than the sentence

mondatpárhuzam (stilisztika) fn •
symploce

mondatprodukció agrammati-
kus zavara (pszicholingvisztika) fn
• agrammatism, sentence production
disorder

mondatprodukció (pszicholing-
visztika) fn • sentence production

mondatprodukciós teszt (pszi-
cholingvisztika) fn • sentence produc-
tion task, sentence production test

mondatrész (mondattan) fn • sen-
tence constituent

mondatrészek egyeztetése (mon-
dattan) fn • agreement of sentence
constituents

mondatrészek közötti kettős-
pont (mondattan) fn • colon use bet-
ween sentence constituents

mondatrészkifejtő alárendelés
(mondattan) fn • explanatory subordi-
nation, subordination with relation to
the main-clause head

mondatrészkifejtő mellékmon-
dat (mondattan) fn • explanatory clau-
se

mondatrészkifejtő (mondattan)
mn • explanatory

mondatszakasz (mondattan) fn •
sentence part

mondatszemantika (jelentéstan)
fn • sentence semantics

mondatszerkesztés (mondattan)
fn • sentence construction, sentence
composition

mondatszerkezet tagolására szol-
gáló írásjelek (mondattan) fn • punc-
tuation marks used fo sentence seg-
mentation

mondatszerkezet (mondattan) fn
• sentence structure

mondatszerveződési elv (mon-
dattan) fn • sentence construction
principle

mondatszint (mondattan) fn • sen-
tence level
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mondatszó morfofonémika

mondatszó (mondattan) fn • sen-
tence word, one-word sentence

mondatszórend (mondattan) fn •
sentence word order, word order of
sentences

mondattan (mondattan) fn • syn-
tax

mondattani alap (mondattan) fn •
syntactic base

mondattani jegy (mondattan) fn •
syntactic features

mondattani kétértelműség (mon-
dattan) fn • syntactic ambiguity

mondattani (mondattan) mn •
syntactic

mondattípus (mondattan) fn •
sentence type

mondattömb (mondattan) fn •
sentence complex

mondatzáró írásjel (helyesírás) fn
• sentence-final punctuation mark

monéma (általános nyelvészet) fn
• moneme

mongol nyelvek (általános nyel-
vészet) fn • Mongolic languages

monitor elmélet (nyelvpedagó-
gia) fn • monitor theory, monitor hy-
pothesis

monitor (nyelvpedagógia) fn •
monitor

monitorelmélet (nyelvpedagógia)
fn • monitor theory, monitor hypothe-
sis

monitorkorpusz (korpusznyelvé-
szet) fn • monitor corpus

monitor-modell (nyelvpedagógia)
fn • monitor model

monitorozás (nyelvpedagógia) fn
• monitoring

monitorozó vizsgálatok (agyé)
(neurolingvisztika) fn • cerebral moni-
toring studies

monofonematikus magánhang-
zó (hangtan) fn • monophonemic con-
sonant

monoftongizáció (hangtan) fn •
monophthongization (-s-)

monoftongizálódás (hangtan) fn
• monophthongization (-s-)

monoftongus (hangtan) fn • mo-
nophthong

monogenezis (történeti-összehas.
nyelv.) fn • monogenesis

monográfia (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • monograph

monogram (általános nyelvészet)
fn • monogram, initials

monológ (stilisztika) fn • monolo-
gue

monologikus (stilisztika) mn •
monologic

monometer (verstan) fn • mono-
meter

monomorfemikus szó (alaktan)
fn • monomorphemic word

monorém mondat (montattan) fn
• monorhemic sentence, monorhema-
tic sentence

monoszisztemikus (általános
nyelvészet) fn • monosystematic

monoton nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • monotonous language

monotónia (stilisztika) fn • mono-
tony

Montague-féle nyelvtan (jelentés-
tan) fn • Montague grammar, Monta-
gue semantics

montreali dialektus (szocioling-
visztika) fn • Montreal dialect

mora (hangtan) fn • mora
mordvin nyelv (történeti nyelvé-

szet) fn • Mordvin language, Mordvi-
nic language

morf (alaktan) fn • morph
morféma (alaktan) fn • morpheme
morfémaalapú hozzáférés (pszi-

cholingvisztika) fn • morpheme-based
access

morfémahatár (alaktan) fn • mor-
pheme boundary

morfémaindex (alaktan) fn • mor-
pheme index

morfémakapcsolat (alaktan) fn •
morpheme cluster

morfémaőrzés (alaktan) fn • mor-
pheme retention

morfémaszint (alaktan) fn • mor-
pheme level, morphemic level

morfematika (alaktan) fn • mor-
phematics

morfémika (alaktan) fn • morphe-
mics

morfofonéma (alaktan) fn • morp-
hophoneme, morphoneme

morfofonémika (alaktan) fn •
morphophonemics
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morfofonémikus motiváció

morfofonémikus (alaktan) fn •
morphophonemic, morphonemic

morfofonológia (alaktan) fn •
morphophonology, morphonology

morfofonológiai hiba (pszichol-
ingvisztika) fn • morphophonological
error, morphonological error

morfofonológiai kódolás (pszi-
cholingvisztika) fn • morphophono-
logical coding, morphonological co-
ding

morfofonológiai (alaktan) mn •
morphophonological, morphonologi-
cal

morfológia (alaktan) fn • morpho-
logy

morfológiai alakpár (alaktan) fn •
morphological pair

morfológiai áttetszőség (alaktan)
fn • morphological transparency

morfológiai családméret (alak-
tan) fn • morphological family size

morfológiai elemzés (alaktan) fn
• morphological analysis

morfológiai előfeszítés (pszichol-
ingvisztika) fn • morphological pri-
ming

morfológiai feldolgozás (pszi-
cholingvisztika) fn • morphological
processing

morfológiai gazdagság (alaktan)
fn • morphological richness

morfológiai homonima (jelentés-
tan) fn • morphological homonym

morfológiai jegy (alaktan) fn •
morphological feature

morfológiai nyelvi szint (alaktan)
fn • morphological level, level of mor-
phology

morfológiai osztályozás (általá-
nos nyelvészet) fn • morphological
classification

morfológiai produktivitás (alak-
tan) fn • morphological productivity

morfológiai szabály (alaktan) fn •
morphological rule

morfológiai szó (alaktan) fn •
morphological word

morfológiai természetű szóössze-
tétel (alaktan) fn • morphological
compound

morfológiai természetű szószer-
kezet (alaktan) fn • morphological ph-

rase
morfológiai típusú elválasztás

(helyesírás) fn • morphology-based
hyphenation

morfológiai zavar (pszicholing-
visztika) fn • morphological disorder

morfológiai (alaktan) mn • morp-
hological, morphologic

morfológiailag komplex szó
(alaktan) fn • complex word, mor-
phologically complex word

morfológiailag (alaktan) fn • mor-
phologically

morfológiai-morfonológiai vari-
áns (alaktan) fn • morphological and
morphophonological variant

morfologizálódás (alaktan) fn •
morphologization (-s-)

morfonéma (alaktan) fn • morp-
hophoneme, morphoneme

morfonematikus alternáció (alak-
tan) fn • morphophonemic alternati-
on, morphonemic alternation

morfonemika (alaktan) fn • morp-
hophonemics, morphonemics

morfonológia (alaktan) fn • morp-
honology

morfonológiai nyelvi szint (alak-
tan) fn • morphonological level, level
of morphonology

morfoszemantika (jelentéstan) fn
• morphosemantics

morfoszintaktikai kategória
(mondattan) fn • morphosyntactic
category

morfoszintaxis (mondattan) fn •
morphosyntax

morfotaktika (alaktan) fn • morp-
hotactics

morfotaktikai minták (alaktan) fn
• morphotactic patterns

mormolt zönge (hangtan) fn •
breathy voice, murmured voice, whis-
pery voice, soughing, susurration

morzeábécé (általános nyelvészet)
fn • Morse code

mosolyjel (számítógépes/netnyelv.)
fn • smiley

mosolyszimbólum:) (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • smiley

motiváció (nyelvpedagógia) fn •
motivation
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motivált szó munkaállomás

motivált szó (jelentéstan) fn • mo-
tivated word

motiváltság (jelentéstan) fn • mo-
tivatedness

motorikus/motoros afázia (neuro-
lingvisztika) fn • motor aphasia

motoritás (neurolingvisztika) fn •
motority

motoros beszédészlelési elmélet
(neurolingvisztika) fn • motor theory
of speech perception

motoros elmélet (neurolingviszti-
ka) fn • motor theory

motoros észlelési elmélet (neuro-
lingvisztika) fn • motor theory of spe-
ech perception

motoros funkció (neurolingviszti-
ka) fn • motor function, motor control

motoros parancs (neurolingviszti-
ka) fn • motor command

motoros szintaxis (neurolingvisz-
tika) fn • motor syntax

motoros (neurolingvisztika) mn •
motor, motoric

mottó (általános nyelvészet) fn •
epigraph

motyogás (hangtan) fn • mumb-
ling

mozaikfelfogás (kutatásmódszer-
tan) fn • mosaic approach

mozaikmódszer (Aronson)
(nyelvpedagógia) fn • jigsaw method

mozaikszó (alaktan) fn • acronym
mozaikszó-alkotás (alaktan) fn •

acronym formation
mozgalmi nyelv (szociolingviszti-

ka) fn • politicized (-s-) language
mozgalmi zsargon (szocioling-

visztika) fn • political jargon
mozgalmi (szociolingvisztika) mn

• movement
mozgás (jelentéstan) fn • move-

ment, motion
mozgásige (jelentéstan) fn • verb

of motion, verb of movement
mozgáskiváltó érték (pszicholing-

visztika) fn • motion evoking value
mozgást jelentő ige (jelentéstan)

fn • verb of motion, verb of movement
mozgatás (mondattan) fn • move-

ment
mozgatórugó (általános nyelvé-

szet) fn • motivation

mozgó röntgenfelvétel (hangtan)
fn • X-ray motion analysis

mozgószabály (helyesírás) fn •
mobility rule

mozzanatos ige (mondattan) fn •
semelfactive verb

mozzanatosság (mondattan) fn •
semelfactivity

mögöttes ábrázolás (hangtan) fn •
underlying representation

mögöttes alak (hangtan) fn • un-
derlying form

mögöttes szerkezet (általános
nyelvészet) fn • underlying structure

mögöttes (általános nyelvészet)
mn • underlying

MSA-érték (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • MSA value

múlt idő jele (alaktan) fn • past
tense marker

múlt idő (mondattan) fn • past ten-
se

múltidő-jel (alaktan) fn • past ten-
se marker

multikolinearitás (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • multicollinearity

multimédia (általános nyelvészet)
fn • multimedia

multimediális beágyazás (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • multimedia
embedding

multimediális kommunikáció
(általános nyelvészet) fn • multimedi-
al communication, multimedia com-
munication

multimediális (számítógé-
pes/netnyelv.) mn • multimedial

multimodális fogalom (általános
nyelvészet) fn • multimodal concept

multimodális tartalom (számító-
gépes/netnyelv.) fn • multimodal
content

multimodális (számítógé-
pes/netnyelv.) mn • multimodal

multiplicativus (mondattan) fn •
multiplicative (case)

multiszegmentális jegy (hangtan)
fn • multisegmental feature, pluriseg-
mental feature

munda nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Mundari, Mundari language

munkaállomás (általános nyelvé-
szet) fn • workstation
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munkacím (=nem végleges cím) myoelasztikus aerodinamikus elmélet

munkacím (=nem végleges cím)
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
working title

munkacsoport (általános nyelvé-
szet) fn • workgroup

munkahipotézis (kutatásmód-
szertan) fn • working hypothesis

munkamemória (pszicholingvisz-
tika) fn • working memory

munkamemória-korlátozottság
(pszicholingvisztika) fn • working
memory limitation

Munsell-féle színminták (általá-
nos nyelvészet) fn • Munsell color (-
our) system

mutáció (általános nyelvészet) fn
• mutation

mutálás (hangtan) fn • voice mu-
tation

mutató névmás (mondattan) fn •
demonstratíve, demonstrative prono-
un

mutató névmások képzett alak-
jai (alaktan) fn • derived forms of de-
monstrative pronouns

mutató (mondattan) mn • de-
monstrative

mutatószó (mondattan) fn • de-
monstrative word

mutizmus (pszicholingvisztika) fn
• mutism

műfaj (általános nyelvészet) fn •
genre

műfordítás (fordítástudomány) fn
• literary translation

műfordító (fordítástudomány) fn
• literary translator

műholdak elnevezései (névtan)
fn • satellite names

műkifejezés (=terminus) (általá-
nos nyelvészet) fn • technical term

műnem (általános nyelvészet) fn •
literary genre

műsorszórás (általános nyelvé-
szet) fn • broadcasting

műszaki fordítás (fordítástudo-
mány) fn • technical translation

műszaki szerkesztés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • technical edi-
ting

műszaki szerkesztő (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • technical editor

műszaki (fordítástudomány) mn •
technical

műszeres elemzés (kutatásmód-
szertan) fn • instrumental analysis

műszó (általános nyelvészet) fn •
technical term

műveleti elv (pszicholingvisztika)
fn • operational principle

műveleti meghatározás (kutatás-
módszertan) fn • operationalization
(-s-)

műveleti (pszicholingvisztika) mn
• operational, operative

művelődési ház (szociolingviszti-
ka) fn • community cultural centre

műveltető ige (alaktan) fn • causa-
tive verb

műveltető képző (alaktan) fn • ca-
usative suffix

műveltető szerkezet (mondattan)
fn • causative structure

műveltető (mondattan) mn • cau-
sative

műveltségterület (általános nyel-
vészet) fn • cultural domain

művészeti szakiskola (nyelvpe-
dagógia) fn • vocational school of art

művészeti szakközépiskola
(nyelvpedagógia) fn • secondary vo-
cational school of art

művészeti (általános nyelvészet)
stilisztika • mn art

művészi stílus (stilisztika) fn • ar-
tistic style

művésznév (névtan) fn • stage
name, pen name

művésztanár (nyelvpedagógia) fn
• teacher of arts

myoelasztikus aerodinamikus el-
mélet (hangtan) fn • myoelastic-
aerodynamic theory, myoelastic the-
ory
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nacionalizmus nasopharynx

N

nacionalizmus (szociolingviszti-
ka) fn • nationalism

Nád-Sip átírási rendszer (hang-
tan) fn • Nádasdy-Siptár (NádSip)
transcription system

Nagelkerke R négyzet (nyelvé-
szeti statisztika) fn • Nagelkerke R
square

nagy hangeltolódás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Great Sound
Shift

nagy magánhangzó-eltolódás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Great
Vowel Shift

nagyagy (neurolingvisztika) fn •
cerebrum

nagybetű (helyesírás) fn • capital,
capital letter, uppercase, uppercase let-
ter, majuscule

nagyítás (szókép) (stilisztika) fn •
auxesis

nagyító képző (alaktan) fn • amp-
lifying affix

nagykötőjel (helyesírás) fn • em
dash, em rule, mutton, m-dash, m-
rule, mutton dash

nagykötőjeles mellérendelő szer-
kezetek (helyesírás) fn • coordinating
constructions with em dash

nagymintás kutatás (kutatásmód-
szertan) fn • large sample research,
large-sample research, large-sample-
size research

nagyon alacsony hangfekvés
(hangtan) fn • very low pitch, very
low intonation contour

nagyon magas hangfekvés (hang-
tan) fn • very high pitch, very high
intonation contour

nagyothalló (általános nyelvészet)
fn • hard of hearing

nagyvárosi nyelv (szociolingvisz-
tika) fn • urban language

nahuatl nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Nahuatl, Nahuatl language,
Aztec, Aztec language

naiv beszélő (általános nyelvé-
szet) fn • naive speaker

naiv biologizmus (pszicholing-
visztika) fn • naive biologism

naiv konvencionalista elmélet
(pszicholingvisztika) fn • naive con-
ventionalist theory

naiv szociálpszichológia (pszi-
cholingvisztika) fn • naive social psy-
chology

naiv tudatelmélet (pszicholing-
visztika) fn • naive theory of mind

naiv (általános nyelvészet) mn •
naive

nákolás (szociolingvisztika) fn •
• <heavily stigmatized nonstandard
use of the Hungarian third person -
nák conditional and personal suffix
with definite conjugation instead of
the first person indefinite -nék>

nanaj nyelv (általános nyelvészet)
fn • Nanai, Nanai language

napló (általános nyelvészet) fn •
diary

naplóirodalom (általános nyelvé-
szet) fn • diary literature

narratív diskurzus (szövegnyel-
vészet) fn • narrative discourse

narratív kulcsmondat (pszichol-
ingvisztika) fn • narrative key senten-
ce

narratív makroszerkezet (szöveg-
nyelvészet) fn • narrative macrostruc-
ture

narratív pszichológiai tartalom-
elemzés (pszicholingvisztika) fn • nar-
rative psychological content analysis

narratív spontán beszéd (pszi-
cholingvisztika) fn • spontaneous nar-
rative speech

narratív szerkezet (szövegnyelvé-
szet) fn • narrative structure

narratív szöveg (szövegnyelvé-
szet) fn • narrative text

narratív (szövegtan) mn • narra-
tive

narrativitás (szövegnyelvészet) fn
• narrativity

narratívum (pszicholingvisztika)
fn • narrative

narratológia (pszicholingvisztika)
fn • narratology

nasopharynx (hangtan) fn • na-
sopharynx
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nativista elmélet nem konfigurációs nyelv

nativista elmélet (nyelvelsajátítás)
fn • nativist theory, innatist theory, na-
tivist hypothesis, innatist hypothesis

nativizmus (nyelvelsajátítás) fn •
nativism, innatism

NATO ábécé (katonai ábécé) (ál-
talános nyelvészet) fn • NATO alpha-
bet, NATO phonetic alphabet

naturalizmus (általános nyelvé-
szet) fn • naturalism

nazális magánhangzó (hangtan)
fn • nasal vowel

nazális mássalhangzó (hangtan)
fn • nasal consonant

nazális rezonanciasáv (hangtan)
fn • nasal resonance band

nazális (hangtan) mn • nasal
nazalitás (hangtan) fn • nasality
nazalizáció (hangtan) fn • nasali-

zation (-s-)
nazalizált magánhangzó (hang-

tan) fn • nasalized (-s-) vowel
nazoorális (hangtan) fn • naso-

oral
neandervölgyi ősember (evolúci-

ós nyelvészet) fn • Neanderthal hu-
man

negatív agyi potenciál (neuroling-
visztika) fn • negative cerebral poten-
tial

negatív beszédaktus tompítása
(pragmatika) fn • mitigation of nega-
tive speech act

negatív bizonyíték (kutatásmód-
szertan) fn • negative evidence

negatív homlokzat (pragmatika)
fn • negative face

negatív transzfer (nyelvpedagó-
gia) fn • negative transfer

negatív udvariasság (pragmatika)
fn • negative politeness, negative poli-
teness strategy

negatív univerzális kvantor
(mondattan) fn • negative univers-
al quantifier

negatív (általános nyelvészet) mn
• negative

negativitás (általános nyelvészet)
fn • negativity

néger (szellemi szakmunkás) (ál-
talános nyelvészet) fn • ghost writer

negligentia (stilisztika) fn • negli-
gence

négybetűs szó (=káromkodás)
(általános nyelvészet) fn • four-letter
word, swearword

négyelemü kapcsolatok (hang-
tan) fn • four-consonant clusters, clus-
ters of four consonants

négyjegyű betű (helyesírás) fn •
tetragraph

négyzetes euklideszi távolság
(nyelvészeti statisztika) fn • squared
Euclidean distance

nehéz szótag (hangtan) fn • heavy
syllable

nehezen észlelhető végződés
(alaktan) fn • difficult-to-perceive end-
ing

nem (biológiai) (szociolingviszti-
ka) fn • sex

nem (társadalmi) (gendernyelvé-
szet) fn • gender

nem cselekvést jelentő igeaspek-
tusú ige (jelentéstan) fn • non-action
verb

nem egyértelmű átírási egység
(általános nyelvészet) fn • transcri-
ber’s best guess

nem egyértelmű rész (általános
nyelvészet) fn • unclear fragment

nem érintő társadalmak (általá-
nos nyelvészet) fn • non-tangential so-
cieties

nem és nyelv (gendernyelvészet)
fn • gender and language

nem fokozatos antonima (kiegé-
szítő kifejezés) (jelentéstan) fn •
complementary antonym

nem fonologikus írás (általános
nyelvészet) fn • non-phonological
writing, non-phonological writing sys-
tem

nem formális tanulás (nyelvpeda-
gógia) fn • non-formal education

nem hierarchikus klasztereljárás
(nyelvészeti statisztika) fn • non-
hierarchical clustering method

nem hivatalos nyelv (szocioling-
visztika) fn • non-official language,
unofficial language

nem ideális komment (Porkoláb)
(számítógépes/netnyelv.) fn • non-
ideal comment

nem konfigurációs nyelv (mon-
dattan) fn • non-configurational lan-
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nem konvencionális illukúciós aktus nem tranzitív ige

guage
nem konvencionális illukúciós

aktus (pragmatika) fn • unconventio-
nal illocutionary act

nem konvencionális implikatúra
(pragmatika) fn • unconventional imp-
licature

nem konvencionális következte-
tési stratégia (pragmatika) fn • non-
conventional inference strategy

nem konvencionális (pragmati-
ka) mn • non-conventional, uncon-
ventional

nem kötelező nyelvi jegyek (álta-
lános nyelvészet) fn • non-essential
linguistic features

nem kötelező (általános nyelvé-
szet) mn • non-compulsory, non-
essential

nem latin betűs ábécé (általános
nyelvészet) fn • non-Latin alphabet

nem lineáris fonológia (hangtan)
fn • non-linear phonology

nem lineáris olvasás (általános
nyelvészet) fn • non-linear reading

nem lineáris regresszióelemzés
(nyelvészeti statisztika) fn • non-linear
regression analysis

nem metrikus skála (nyelvészeti
statisztika) fn • non-metric scale

nem mintavételi hiba (kutatás-
módszertan) fn • non-sampling error

nem mondatrészkifejtő alárende-
lés (mondattan) fn • non-explanatory
subordination, subordination without
relation to the main-clause head

nem mondatrészkifejtő mel-
lékmondat (mondattan) fn • non-
explanatory clause

nem mondatrészkifejtő (általá-
nos nyelvészet) mn • non-explanatory

nem normális adateloszlás (nyel-
vészeti statisztika) fn • not-normal dis-
tibution of data, not-normal data dis-
tribution, non-normal distibution of
data, non-normal data distribution

nem nyelvi aktivitás (általános
nyelvészet) fn • non-verbal activity,
non-linguistic activity

nem nyelvi funkció (általános
nyelvészet) fn • non-verbal function,
non-linguistic function

nem nyelvi kognitív képesség

(kognitív nyelvészet) fn • non-verbal
cognitive ability, non-linguistic cogni-
tive ability

nem nyelvi kommunikáció (álta-
lános nyelvészet) fn • non-verbal com-
munication, non-linguistic communi-
cation

nem nyelvi stíluseszköz (stilisz-
tika) fn • non-verbal stylistic device,
non-linguistic stylistic device

nem nyelvi viselkedés (általános
nyelvészet) fn • non-verbal behavior,
non-linguistic behavior

nem nyelvi (általános nyelvészet)
mn • non-verbal, non-linguistic

nem reaktív megfigyelés (kutatás-
módszertan) fn • non-reactive obser-
vation

nem standard betűzési disztink-
ciók (helyesírás) fn • non-standard
spelling distinctions

nem standard nyelvhasználat
(szociolingvisztika) fn • non-standard
language use

nem standard (általános nyelvé-
szet) mn • non-standard

nem szó szerinti nyelvfeldolgo-
zás (pszicholingvisztika) fn • non-
literal language processing, non-
literal meaning comprehension

nem szó szerinti nyelvhasználat
(pragmatika) fn • non-literal language
use

nem szó szerinti (általános nyel-
vészet) mn • non-literal

nem szótári tőalak (alaktan) fn •
non-dictionary root form

nem tagadószói összetétel (alak-
tan) fn • non-negative compound

nem tagadószói szókapcsolat
(mondattan) fn • non-negative phrase

nem tagadószói (általános nyelvé-
szet) mn • non-negative

nem településnévi adat (névtan)
fn • non-settlement-name data

nem teljes mondat (mondat-
tan) fn • incomplete sentence, non-
complete sentence, fragmented sen-
tence, sentence fragment

nem természetes jelentés (jelen-
téstan) fn • non-natural meaning

nem tranzitív ige (mondattan)
fn • intransitive verb, non-transitive
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nem valószínűségi minta Nemzeti Alaptanterv (NAT)

verb
nem valószínűségi minta (kuta-

tásmódszertan) fn • non-probability
sample

nem váltakozó toldalék (alaktan)
fn • non-alternating suffix

nem verbális intelligencia (általá-
nos nyelvészet) fn • non-verbal intelli-
gence

nem verbális jelzés (általános
nyelvészet) fn • non-verbal signal

nem verbális kommunikáció (ál-
talános nyelvészet) fn • non-verbal
communication

nem verbális (általános nyelvé-
szet) mn • non-verbal

nem (általános nyelvészet) tagadó-
szó • no, not, non

néma betű (hangtan) fn • silent let-
ter

néma h (hangtan) fn • silent h
néma p (hangtan) fn • silent p
néma szünet (hangtan) fn • silent

pause
néma (általános nyelvészet) mn •

silent
némaság (hangtan) fn • muteness
nembeli egyeztetés (mondattan)

fn • gender agreement
nem-disztinktív megkülönbözte-

tő jel (hangtan) fn • non-distinctive
distinguishing feature

nemek eltérő szociabilitása (gen-
dernyelvészet) fn • different sociabi-
lity of genders

nemek közötti modalitásbeli kü-
lönbség (gendernyelvészet) fn • inter-
gender modality difference

nemek közötti társalgás (gender-
nyelvészet) fn • intergender communi-
cation, communication between gen-
ders

nemek közti különbségek (gen-
dernyelvészet) fn • intergender diffe-
rences, differences between genders

nem-ekvivalens kontrollcso-
port (kutatásmódszertan) fn • non-
equivalent control group

nemesi előnév (névtan) fn • nobi-
liary particle

nemesi névelőzék (névtan) fn •
nobiliary particle

nemesi (névtan) mn • nobiliary

német jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • German loan-
word

német nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • German language

német (általános nyelvészet) mn •
German

nem-faktív ige (jelentéstan) fn •
non-factive verb

nem-funkcionális variáns (általá-
nos nyelvészet) fn • non-functional va-
riant

nemi diszkrimináció (gender-
nyelvészet) fn • gender discrimination

nemi identitás (gendernyelvészet)
fn • gender identity

nemi szerep (gendernyelvészet)
fn • gender role

nemi sztereotípia (gendernyelvé-
szet) fn • gender stereotype

nemi (általános nyelvészet) mn •
gender

nemileg semleges névmás (jelen-
téstan) fn • gender-neutral pronoun

nemileg specifikus viselkedés
(gendernyelvészet) fn • gender-
specific behavior (-our)

nem-kontrasztív variáns (általá-
nos nyelvészet) fn • non-contrasting
variant, non-contrastive variant

nem-önelvű (nem-autonóm)
fonológia (hangtan) fn • non-
autonomous phonology

nemparaméteres próba (nyelvé-
szeti statisztika) fn • non-parametric
test

nemstandard analitikus szerke-
zet (mondattan) fn • non-standard
analytic construction

nemstandard beszélő (szocioling-
visztika) fn • non-standard speaker

nemstandard nyelvváltozat (szo-
ciolingvisztika) fn • non-standard va-
riety

nemstandard (általános nyelvé-
szet) mn • non-standard

nem-szignifikáns megkülönböz-
tető jel (hangtan) fn • non-significant
distinguishing feature

nem-törlés (mondattan) fn • nem-
deletion

Nemzeti Alaptanterv (NAT)
(nyelvpedagógia) fn • National Co-
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nemzeti azonosság népoktatás

re Curriculum
nemzeti azonosság (szocioling-

visztika) fn • national identity
nemzeti nyelv (szociolingvisztika)

fn • national language
nemzeti változat (szociolingviszti-

ka) fn • national variety
nemzeti variáns (szociolingviszti-

ka) fn • national variant
nemzeti (általános nyelvészet) mn

• national
nemzetiségi utónév (névtan) fn •

ethnic given name, ethnic last name
nemzetiségi (általános nyelvészet)

mn • ethnic
nemzetközi átírás (hangtan) fn •

international transcription
nemzetközi egységesítés (névtan)

fn • international standardization (-s-)
nemzetközi foldrajzinév-

egységesítés (névtan) fn • interna-
tional standardization (-s-) of geogra-
phical names

nemzetközi foldrajzinév-
standardizáció (névtan) fn • interna-
tional standardization (-s-) of geogra-
phical names

Nemzetközi Fonetikai Ábécé
(IPA) (hangtan) fn • International Pho-
netic Alphabet (IPA)

Nemzetközi Fonetikai Szövetség
(IPA) (hangtan) fn • International Pho-
netic Association (IPA)

Nemzetközi Fonetikai Társaság
(IPA) (hangtan) fn • International Pho-
netic Association (IPA)

nemzetközi műveltségszó (lexi-
kológia) fn • international word

Nemzetközi Névtudományi Tár-
saság (névtan) fn • International
Council of Onomastic Sciences

Nemzetközi Segédnyelv Szövet-
ség (fordítástudomány) fn • Internati-
onal Auxiliary Language Association

nemzetközi standardizáció (név-
tan) fn • international standardization
(-s-)

Nemzetközi Szabványügyi Szer-
vezet (általános nyelvészet) fn • Inter-
national Organization for Standardi-
zation

nemzetközi szerződés (általános
nyelvészet) fn • international agree-

ment
nemzetközi szó (lexikológia) fn •

international word
nemzetközi (általános nyelvészet)

mn • international
neo- (új-) (általános nyelvészet)

előtag • neo-
neobehaviorizmus (nyelvelsajátí-

tás) fn • neobehaviorism
neohumboldtiánus nyelvészet

(általános nyelvészet) fn • neo-
Humboldtian linguistics

neolingvisztika (történeti nyelvé-
szet) fn • Neolinguistics

neologizmus (alaktan) fn • neolog-
ism

neológus (nyelvújító) (alaktan) fn
• neologist ;régies

neomelonéz (általános nyelvé-
szet) fn • Neo-Melanesian, Tok Pisin

nép (általános nyelvészet) fn • folk
népetimológia (történeti-

összehas. nyelv.) fn • folk etymology
népetimológiai szóferdítés

(történeti-összehas. nyelv.) fn • folk
etymological reanalysis

népfőiskola (nyelvpedagógia) fn
• folk university

népi etimológia (történeti-
összehas. nyelv.) fn • folk etymology

népi nyelvészet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • folk linguistics

népi taxonómiák (történeti-
összehas. nyelv.) fn • folk taxonomy

népi (szociolingvisztika) mn • folk,
ethnic, vulgar

népies (stílusminősítés) (stiliszti-
ka) fn • folk

népies kifejezés (stilisztika) fn •
folk idiom

néplélektan (általános nyelvészet)
fn • ethnic psychology

népnév kezdőbetűje (névtan) fn •
initial letter of ethnonym

népnév (névtan) fn • ethnonym
népnevek összekapcsolása (név-

tan) fn • combination of ethnonyms
népnyelv (általános nyelvészet) fn

• folk language
népnyelvi szöveg (általános nyel-

vészet) fn • folk language text
népoktatás (nyelvpedagógia) fn •

folk education
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néprajz névcsoport

néprajz (általános nyelvészet) fn •
ethnography

néprajzi fordítás (fordítástudo-
mány) fn • ethnographic translation

népszámlálás (szociolingvisztika)
fn • census

Net generáció (netterek) (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • netters, Web
generation

netikett (számítógépes/netnyelv.)
fn • netiquette

netm@gy@r (Balázs) (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • webhung@ri@n

netnyelvészet (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • internet linguistics

netologizmus (Witten) (számító-
gépes/netnyelv.) fn • netologism

netterek (számítógépes/netnyelv.)
fn • netters <internet users>

neurális hálózat (neurolingviszti-
ka) fn • neural network

neurális hálózatmodell (neuro-
lingvisztika) fn • neural network mo-
del

neurális modularitás (neuroling-
visztika) fn • neural modularity

neurális szakasz (neurolingviszti-
ka) fn • neural phase

neurális újraverbuválás (neuro-
lingvisztika) fn • neuronal recycling

neurális (általános nyelvészet, ne-
urolingvisztika) mn • neural

neuro- (neurolingvisztika) előtag •
neuro-

neurobiológia (neurolingvisztika)
fn • neurobiology

neurodegeneratív kór (neuroling-
visztika) fn • neurodegenerative dise-
ase

neurofonetika (neurolingvisztika)
fn • neurophonetics

neurokognitív eltérés (neuroling-
visztika) fn • neurocognitive differen-
ces

neurokognitív modell (neuroling-
visztika) fn • neurocognitive model

neurokognitív (neurolingvisztika)
mn • neurocognitive

neurokonstruktivisták (neuro-
lingvisztika) fn • neuroconstructivists

neurokonstruktivizmus (neuro-
lingvisztika) fn • neuroconstructivism

neurolingvisztika (neurolingvisz-
tika) fn • neurolinguistics

neurológia (neurolingvisztika) fn
• neurology

neuron (neurolingvisztika) fn • ne-
uron

neuronháló (neurolingvisztika) fn
• neuron network, neural network

neuroplaszticitás (neurolingvisz-
tika) fn • neuroplasticity, neural plas-
ticity

neuropszichológia (neuroling-
visztika) fn • neuropsychology

neutrális lexika (szociolingviszti-
ka) fn • neutral lexis

neutrális mondat (mondattan) fn
• neutral sentence

neutrális (neurolingvisztika) mn •
neutral

neutralizáció (hangtan) fn • neut-
ralization (-s-)

név- és címfelolvasás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • reading of names
and addresses

név (általános nyelvészet) fn •
name

névadás (névtan) fn • name giving,
naming

névadási helyzet szemantikai
motívumai (névtan) fn • semantic
motives of the name-giving situation

névadási rendszer (névtan) fn •
naming system

névadási szokások (névtan) fn •
naming conventions

névadási (névtan) mn • naming
névalak (névtan) fn • name form
névalkotás (névtan) fn • name for-

mation
névalkotó lexéma (névtan) fn •

name-forming lexeme
névanyag (névtan) fn • onomastic

corpus
névátalakítás (névtan) fn • name

transformation
névatlasz (névtan) fn • name atlas
névátvitel (névtan) fn • transony-

mization (-s-)
névcikk (névtan) fn • name entry
névcsere (jelentéstan) fn • me-

tonymy
névcsoport (névtan) fn • name

cluster
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névdifferenciáció névszói

névdifferenciáció (névtan) fn •
name differentiation

nevek keletkezése (névtan) fn •
genesis of names

nevek metanyelvi jelentése (név-
tan) fn • metalinguistic meaning of na-
mes

nevek rendszerezése (névtan) fn •
classification of names

nevek toldalékolása (névtan) fn •
suffixation of names

nevek történeti rétegződése (név-
tan) fn • historical stratification of na-
mes

névelem (névtan) fn • name ele-
ment

névélettan (névtan) fn • onoma-
tophysiology

névelmélet (névtan) fn • name the-
ory, theory of names

névelő (általános nyelvészet) fn •
article

névelő-előzmény (történeti-
összehas. nyelv.) fn • proto-article

névelőtlen alany (mondattan) fn •
subject without article

névelőtlenség (mondattan) fn •
absence of article, articlelessness

névelőzék (névtan) fn • name pre-
fix

nevetés (általános nyelvészet) fn •
laughter

névfeldolgozás (névtan) fn • pro-
cessing of names

névformáns (névtan) fn • name
formant

névföldrajz (névtan) fn • onoma-
togeography

névgyűjtés (névtan) fn • collection
of names, gathering of names, name
collection

névhasználat (névtan) fn • name
usage

névkeletkezési folyamat (névtan)
fn • genetic process of names

névképző (névtan) fn • name for-
mant

névkezdet (névtan) fn • beginning
of a name

névkiegészítő (névtan) fn • name
extension

névkölcsönzés (névtan) fn • bor-
rowing of names

névkutatás (névtan) fn • onomas-
tic research, onomastics

névkutató (névtan) fn • onomasti-
cian

névmagyarázat (névtan) fn •
name etymology

névmás (mondattan) fn • pronoun
névmási alaptagú szószerkezet

(mondattan) fn • pronominal construc-
tion

névmási anafora (mondattan) fn •
pronominal anaphora

névmási (általános nyelvészet) mn
• pronominal

névmásítás (alaktan) fn • prono-
minalization (-s-)

névmutató (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • index of names

névrendszertani feldolgozás
(névtan) fn • onomatosystematical
procession

névrész (névtan) fn • name consti-
tuent

névréteg (névtan) fn • stratum of
names

névstilisztika (névtan) fn • ono-
matostilistics

névszó előtt álló (mondattan) mn
• prenominal

névszó toldalékos alakja (mon-
dattan) fn • suffixed form of noun

névszó (általános nyelvészet) fn •
noun

névszóból igét létrehozó képző
(mondattan) fn • verbalizing (-s-) affix
(with nominal base)

névszóból képzett (mondattan) fn
• denominative

névszóból névszót létrehozó kép-
ző (mondattan) fn • nominalizing (-s-)
affix (with nominal base)

névszociológia (névtan) fn • name
sociology

névszói állítmány (mondattan) fn
• nominal predicate

névszói stílus (stilisztika) fn • no-
minal style

névszói szerkezet hangsúlyozása
(mondattan) fn • emphasizing nomi-
nal constructions

névszói (általános nyelvészet) mn
• nominal
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névszói-igei állítmány nomologikus szükségszerűség

névszói-igei állítmány (mondat-
tan) fn • nominal-verbal predicate

névszóképző (mondattan) fn • no-
minalizer (-s-), nominalizing (-s-) affix

névszóragozás (mondattan) fn •
nominal declension, noun declension,
declension

névszót megelőző (mondattan)
mn • prenominal

névszótár (névtan) fn • onomasti-
con

névszótő (mondattan) fn • nomi-
nal root

névtan (névtan) fn • onomastics
névtelen levél (általános nyelvé-

szet) fn • anonymous letter
névtelenség (kutatásmódszertan)

fn • anonymity
névterjedelem (névtan) fn • name

length
névtervezés (névtan) fn • name

planning
névtestület (névtan) fn • names

authority
névtudat (névtan) fn • command

of names
névtudomány (névtan) fn • ono-

mastics, onomastic science
névutó (általános nyelvészet) fn •

postposition
névutói kifejezés (mondattan) fn

• postpositional expression
névutómelléknév (mondattan) fn

• postpositional adjective
névutó-mellékneves összetétel

(alaktan) fn • postposition-adjectival
compound

névutó-mellékneves szerkezet
(mondattan) fn • postposition-
adjectival construction

névutós évszámok (általános
nyelvészet) fn • postpositional dates

névutós összetétel (alaktan) fn •
postpositional compound

névutós szerkezet (mondattan) fn
• postpositional construction

névutós szóismétlés (mondattan)
fn • postpositional repetition

névváltozat (névtan) fn • name va-
riant

névváltoztatási törvény (névtan)
fn • deed poll

nézd és mondd-módszer (nyelv-
pedagógia) fn • global method, ’look
and say’ method

nézőpont (általános nyelvészet) fn
• perspective

nézőpontszerkezet (szövegnyel-
vészet) fn • perspective structure

nganaszan nyelv (általános nyel-
vészet) fn • Ngasa, Ngasa language

n-gram (korpusznyelvészet) fn •
n-gram

nick (számítógépes/netnyelv.) fn
• nick, nickname

nihonsiki átírás (általános nyelvé-
szet) fn • Nihon-shiki romanization
(-s-), Nippon-shiki romanization (-s-)

nód (általános nyelvészet) fn • no-
de

noméma (jelentéstan) fn • nom-
eme

nomen (mondattan) fn • noun
nómenklatúra (általános nyelvé-

szet) fn • nomenclature
nomenverbum (mondattan) fn •

verbal noun
nominális jelleg (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • nominal quality
nominális mérési szint (nyelvé-

szeti statisztika) fn • nominal measure-
ment

nominális mondat (mondattan) fn
• nominal sentence

nominális skála (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • nominal scale

nominális stílus (általános nyel-
vészet) stilisztika • fn nominal style

nominális típus (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • nominal type

nominális változó (nyelvészeti
statisztika) fn • nominal variable

nominális (általános nyelvészet)
mn • nominal

nominatív nyelv (általános nyel-
vészet) fn • nominative language

nominativus VAGY nominatí-
vusz (mondattan) fn • nominative
(case)

nomologikus lehetségesség
(nyelvfilozófia) fn • nomological pos-
sibility

nomologikus szükségszerűség
(nyelvfilozófia) fn • nomological nec-
cessity
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nomologikus numerikus feldolgozási

nomologikus (általános nyelvé-
szet) mn • nomological

nomotetikus (nyelvfilozófia) mn •
nomothetic

non- (általános nyelvészet) előtag
• non-

nonekvivalens lexika (fordítástu-
domány) fn • non-equivalent vocabu-
lary, non-equivalent lexicon

nonfluencia (akadozás) (pszichol-
ingvisztika) fn • nonfluency

nonfluens afázia (pszicholingvisz-
tika) fn • non-fluent aphasia

nonszensz szó (jelentéstan) fn •
nonsense word, nonsensical word

nonszensz vers (jelentéstan) fn •
nonsense poem, nonsensical poem

nonszensz (általános nyelvészet)
mn • nonsense, nonsensical

non-U és U nyelv (szociolingvisz-
tika) fn • non-U language and U-
language

nonverbális cselekvés (általános
nyelvészet) fn • non-verbal activity

nonverbális eszköz (általános
nyelvészet) fn • nonverbal tool

nonverbális kommunikáció (álta-
lános nyelvészet) fn • nonverbal com-
munication

nonverbális (általános nyelvészet)
mn • nonverbal, non-verbal

NORM beszélő (szociolingviszti-
ka) fn • NORM <non-mobile, older,
rural, man> speaker

norma (szociolingvisztika) fn •
norm

normál eloszlás ábra (nyelvészeti
statisztika) fn • normal distribution

normál (általános nyelvészet) mn
• normal

normális adateloszlás (nyelvésze-
ti statisztika) fn • normal data distri-
bution, normal distribution of data

normalitás próba (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • normality test, test of nor-
mality

normalitásvizsgálat (nyelvészeti
statisztika) fn • normality test, test of
normality

normatív nyelvészet (szocioling-
visztika) fn • normative linguistics

normatív nyelvhasználat (szocio-
lingvisztika) fn • normative language

use
normatív támogatás (nyelvpeda-

gógia) fn • per capita support
normatív (általános nyelvészet)

mn • normative
norvég nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Norwegian, Norwegian lan-
guage

norwichi akcentus (szocioling-
visztika) fn • Norwich accent

nosztratikus hipotézis (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Nostratic theory,
Nostratic hypothesis

notáció (általános nyelvészet) fn •
notation

női beszéd kétarcúsága (gender-
nyelvészet) fn • two-faced nature of
women’s communication

női beszéd (általános nyelvészet)
fn • women’s communication

női kommunikáció önironikus-
sága (gendernyelvészet) fn • self-
ironic nature of women’s communi-
cation

női nyelv Janus-arcúsága (gen-
dernyelvészet) fn • Janus-faced nature
of women’s communication

női nyelv mítosza (gendernyelvé-
szet) fn • myth of women’s communi-
cation

női (általános nyelvészet) mn • fe-
male, feminine, women’s

nőiesség (Hofstede) (pragmatika)
fn • femininity

nőnem (alaktan) fn • feminine
(grammatical gender)

növénynév (névtan) fn • plant
name

nukleáris mondat (mondattan) fn
• nuclear sentence

nulladrendű kapcsolat (nyelvé-
szeti statisztika) fn • level-zero cau-
sality

nullavégződés (alaktan) fn • zero
ending

nullhipotézis (kutatásmódszer-
tan) fn • null hypothesis

numeralizáció (általános nyelvé-
szet) fn • numeralization (-s-)

numerikus feldolgozási (kutatás-
módszertan) fn • numerical proces-
sing
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numerikus megismerés nurisztáni nyelvek

numerikus megismerés (kognitív
nyelvészet) fn • numerical cognition

numerikus távolsági hatás (pszi-
cholingvisztika) fn • numerical dis-
tance effect

numerikus (általános nyelvészet)
mn • numerical

numerus (általános nyelvészet) fn

• number

numizmatika (történeti-összehas.
nyelv.) fn • numismatics

nuncupativus (általános nyelvé-
szet) fn • nuncupative

nurisztáni nyelvek (általános
nyelvészet) fn • Nuristani languages
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nyakszirti lebeny nyelvélénkítés

Ny

nyakszirti lebeny (neurolingvisz-
tika) fn • occipital lobe

nyelőcső (általános nyelvészet) fn
• esophagus (oeso-)

nyelőcsőbeszéd (hangtan) fn • es-
ophageal (oeso-) speech, esophageal
(oeso-) voice

nyelőcsői hang (hangtan) fn • es-
ophageal (oeso-) sound

nyelőcsői (hangtan) mn • esopha-
geal (oeso-)

nyelv (=emberi képződmény) (ál-
talános nyelvészet) fn • language

nyelv (=szerv) (általános nyelvé-
szet) fn • tongue

nyelv (Saussure) (általános nyel-
vészet) fn • langue

nyelv belső izmai (hangtan) fn •
inner muscles of the tongue

nyelv biológiai alapjai (evolúciós
nyelvészet) fn • the biological founda-
tions of language

nyelv eredete (történeti-összehas.
nyelv.) fn • the origins of langauge

nyelv és gondolkodás (kognitív
nyelvészet) fn • language and thought

nyelv és környezet kapcsolata (ál-
talános nyelvészet) fn • relationship of
language and environment

nyelv és megismerés (kognitív
nyelvészet) fn • language and cogniti-
on

nyelv genetikai meghatározottsá-
ga (evolúciós nyelvészet) fn • the ge-
netically determined nature of langu-
age

nyelv kodifikációja (szocioling-
visztika) fn • language codification,
codification of language

nyelv modernizációja (szocioling-
visztika) fn • language modernization,
modernization of language

nyelv szexizmusa (szociolingvisz-
tika) fn • sexism in language

nyelv társadalmi szerepe (szocio-
lingvisztika) fn • the social role of lan-
guage

nyelv technikusai (Sankoff) (szo-
ciolingvisztika) fn • technicians of lan-
guage

nyelv vízszintes mozgása (hang-
tan) fn • horizontal tongue movement

nyelvadaptáció (általános nyelvé-
szet) fn • language adaptation

nyelvalkotás (általános nyelvé-
szet) fn • language creation

nyelvállás (hangtan) fn • tongue
position

nyelvatlasz (szociolingvisztika) fn
• linguistic atlas

nyelvátvétel (szociolingvisztika)
fn • language shift

nyelvbe kódolt szexizmus (szo-
ciolingvisztika) fn • linguistically en-
coded sexism

nyelvbotlás (pszicholingvisztika)
fn • slip of the tongue

Nyelvbotlás-korpusz (korpusz-
nyelvészet) fn • slip of the tongue
corpus

nyelvcsalád (történeti-összehas.
nyelv.) fn • language family

nyelvcsap (hangtan) fn • uvula
nyelvcsere (szociolingvisztika) fn

• language shift
nyelvcsont (hangtan) fn • hyoid

bone, lingual bone, tongue bone
nyelvcsúcs (hangtan) fn • apex
nyelvek kapcsolata és érinkezése

(szociolingvisztika) fn • language con-
tact

nyelvek közötti adatcsere (általá-
nos nyelvészet) fn • translingual data
interchange

nyelvek közötti távolság (szocio-
lingvisztika) fn • distance between lan-
guages

nyelvek közötti váltás (szocio-
lingvisztika) fn • code switching

nyelvek osztályozása (általános
nyelvészet) fn • language classificati-
on, language typology

nyelvek szintaktikai típusai
(mondattan) fn • syntactic types of
languages, syntactic language typo-
logy

nyelveken beszélés (pszicholing-
visztika) fn • speaking in tongues

nyelvélénkítés (szociolingviszti-
ka) fn • language revitalization
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nyelvelmélet nyelvfeldolgozási stratégia

nyelvelmélet (általános nyelvé-
szet) fn • language theory

nyelvelőtti kommunikáció
(nyelvelsajátítás) fn • pre-linguistic
communication

nyelvelőtti korszak (nyelvelsajátí-
tás) fn • pre-linguistic age

nyelvelőtti (általános nyelvészet)
mn • pre-language, pre-linguistic

nyelvelsajátítás innátista modell-
je (nyelvelsajátítás) fn • innatist model
of language acquisition

nyelvelsajátítás logikai problé-
mája (nyelvelsajátítás) fn • logical
problem of language acquisition

nyelvelsajátítás szakaszai (nyelv-
elsajátítás) fn • stages of language ac-
quisition, language acquisition stages

nyelvelsajátítás (általános nyelvé-
szet) fn • language acquisition

nyelvelsajátítási eszköz (nyelvel-
sajátítás) fn • language acquisition de-
vice (LAD)

nyelvelsajátítási modellek
(nyelvelsajátítás) fn • language ac-
quisition models, models of language
acquisition

nyelvelsajátító szerkezet (álta-
lános nyelvészet) fn • language-
acquisition device (LAD)

nyelvem hegyén van-jelenség
(pszicholingvisztika) fn • "tip of the
tongue" (TOT) phenomenon

nyelvemelő szabály (általános
nyelvészet) fn • raising rule

nyelvemen van-jelenség (pszi-
cholingvisztika) fn • "tip of the ton-
gue" (TOT) phenomenon

nyelvemlék nélküli kor
(történeti-összehas. nyelv.) fn • unat-
tested era, unattested age, pre-
attestation era

nyelvemlék (általános nyelvészet)
fn • linguistic record

nyelvemlékes kor (történeti-
összehas. nyelv.) fn • attested era,
attested age

nyelvemléktípus (történeti-
összehas. nyelv.) fn • type of linguistic
record, linguistic record type

nyelven kívüli valóság (általános
nyelvészet) fn • extralinguistic reality

nyelven kívüli (általános nyel-
vészet) mn • extralinguistic, non-
linguistic

nyelvérzék (általános nyelvészet)
fn • aptitude, language aptitude, lin-
guistic aptitude

nyelvérzékkutatás (nyelvpedagó-
gia) fn • aptitude research

nyelvesajátító mechanizmus
(nyelvelsajátítás) fn • language ac-
quisition mechanism

nyelvész (általános nyelvészet) fn
• linguist

nyelvészet alapú pszicholing-
visztika (pszicholingvisztika) fn •
linguistics-based psycholinguistics

nyelvészet története (általános
nyelvészet) fn • history of linguistics

nyelvészet (általános nyelvészet)
fn • linguistics

nyelvészeti statisztika (nyelvé-
szeti statisztika) fn • linguistic statis-
tics

nyelvészeti strukturalizmus (ál-
talános nyelvészet) fn • linguistic
structuralism

nyelvészeti szövegtan (általános
nyelvészet) fn • linguistic textology

nyelvészeti társalgáselemzés (ál-
talános nyelvészet) fn • linguistic con-
versation analysis

nyelvészeti (általános nyelvészet)
mn • linguistic

nyelvész-szakértő (általános nyel-
vészet) fn • linguist expert

nyelvesztétika (általános nyelvé-
szet) fn • language aesthetics

nyelvezet (Saussure) (általános
nyelvészet) fn • langage

nyelvfejlődés zavarai (pszichol-
ingvisztika) fn • language develop-
ment disorders

nyelvfejlődés (általános nyelvé-
szet) fn • language development, lin-
guistic development, language evolu-
tion

nyelvfejlődési vizsgálat (pszi-
cholingvisztika) fn • language deve-
lopment analysis

nyelvfeldolgozás (pszicholing-
visztika) fn • language processing

nyelvfeldolgozási stratégia (pszi-
cholingvisztika) fn • language proces-
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nyelvfelélesztés nyelvi elemző és modellező rendszer

sing strategy
nyelvfelélesztés (szociolingviszti-

ka) fn • language revival, language
revitalization

nyelvfilozófia (nyelvfilozófia) fn •
language philosophy, philosophy of
language

nyelvfilozófus (nyelvfilozófia) fn
• philosopher of language

nyelvföldrajz (szociolingvisztika)
fn • linguistic geography

nyelvfunkció (szociolingvisztika)
fn • language function

nyelvgyilkosság (szociolingviszti-
ka) fn • language extermination

nyelvgyök (általános nyelvészet)
fn • tongue root, root

nyelvgyök-előretolás (hangtan)
fn • widening

nyelvhalál (szociolingvisztika) fn
• language death

nyelvhang (hangtan) fn • tongue
sound

nyelvhasadás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • language split

nyelvhasonlítás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • language com-
parison

nyelvhasználat (szociolingviszti-
ka) fn • usage of language

nyelvhasználati jegy (szocioling-
visztika) fn • language use feature, fea-
ture of language use

nyelvhasználati színtér (szocio-
lingvisztika) fn • domain, domain of
language use

nyelvhasználati terület (szocio-
lingvisztika) fn • domain, domain of
language use

nyelvhasználati (általános nyelvé-
szet) mn • language use

nyelvhasználó (beszéd) stratégiá-
ja (pragmatika) fn • language user’s
strategy, speaker strategy

nyelvhasználó (általános nyelvé-
szet) fn • language user

nyelvhát (hangtan) fn • dorsum
nyelvhegy (hangtan) fn • tip of the

tongue
nyelvhelyesség (általános nyelvé-

szet) fn • correctness, linguistic cor-
rectness

nyelvhelyesség-ellenőrzés (álta-
lános nyelvészet) fn • spell checking

nyelvhelyességi hiba (általános
nyelvészet) fn • grammatical mistake

nyelvhűség (szociolingvisztika) fn
• language loyalty

nyelvi agyterületek funkciója
(neurolingvisztika) fn • function of
cerebral regions of language

nyelvi alkalmazkodás (szocio-
lingvisztika) fn • accommodation

nyelvi analfabetizmus (nyelvpe-
dagógia) fn • <society-wide lack of
foreign-language penetration>

nyelvi attitűd (szociolingvisztika)
fn • language attitude

nyelvi belemerülés (nyelvpeda-
gógia) fn • linguistic immersion, im-
mersion

nyelvi bemenet (pszicholingvisz-
tika) fn • linguistic input, language
input

nyelvi bioprogram (nyelvelsajátí-
tás) fn • bioprogram

nyelvi bizonytalanság (szocio-
lingvisztika) fn • linguistic insecurity,
language anxiety

nyelvi csapda (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • nihilartikel, Mountwe-
azel, copyright trap

nyelvi cselekvés (pragmatika) fn
• speech act

nyelvi deficit (nyelvpedagógia) fn
• language deficit

nyelvi determinizmus (általános
nyelvészet) fn • linguistic determin-
ism

nyelvi diszkrimináció (szocio-
lingvisztika) fn • linguistic discrimi-
nation

nyelvi durvaság (jelentéstan) fn •
• cacophemism, malphemism, dysp-
hemism

nyelvi egyenjogúsítás (szocio-
lingvisztika) fn • linguistic emanci-
pation

nyelvi egységesülés (szocioling-
visztika) fn • linguistic unification

nyelvi elem (általános nyelvészet)
fn • linguistic unit

nyelvi elemző és modellező
rendszer (általános nyelvészet) fn •
• system of linguistic analysis and
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nyelvi előítélet nyelvi kövület

modelling
nyelvi előítélet (szociolingviszti-

ka) fn • linguistic prejudice
nyelvi elszegényedés (szocioling-

visztika) fn • linguistic impoverish-
ment, impoverishment of language

nyelvi emberi jogok (szocioling-
visztika) fn • linguistic human rights

nyelvi érintkezés (szociolingvisz-
tika) fn • language contact

nyelvi érték (szociolingvisztika)
fn • linguistic value

nyelvi eszmény (szociolingviszti-
ka) fn • linguistic ideal

nyelvi etikett (pragmatika) fn •
linguistic etiquette

nyelvi fejlődés (nyelvelsajátítás)
fn • linguistic development, langau-
ge development

nyelvi feldolgozás (pszicholing-
visztika) fn • language processing

nyelvi feldolgozó (nyelvpedagó-
gia) fn • language processor

nyelvi folyamat (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic process

nyelvi forradalom (általános nyel-
vészet) fn • linguistic revolution

nyelvi funkció (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic function

nyelvi gazdaságosság (általános
nyelvészet) fn • linguistic economy

nyelvi hagyományőrzés (szocio-
lingvisztika) fn • linguistic traditional-
ism

nyelvi hangtan (hangtan) fn • lin-
guistic phonetics

nyelvi hatalom (szociolingviszti-
ka) fn • linguistic power

nyelvi hátrány (szociolingviszti-
ka) fn • linguistic disadvantage

nyelvi hibridizáció (történeti-
összehas. nyelv.) fn • linguistic hybri-
dization (-s-)

nyelvi humor (pragmatika) fn •
linguistic humor

nyelvi identitás (szociolingviszti-
ka) fn • linguistic identity

nyelvi indikátor (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • lingusitic indicator

nyelvi interferencia (szocioling-
visztika) fn • linguistic interference

nyelvi interjú (kutatásmódszer-
tan) fn • linguistic interview

nyelvi intuíció (pszicholingviszti-
ka) fn • linguistic intuition

nyelvi ismeretterjesztés (általá-
nos nyelvészet) fn • linguistic educati-
on

nyelvi ítész (szociolingvisztika) fn
• prescriptivist

nyelvi játék (általános nyelvészet)
fn • language game, word game

nyelvi jel (jelentéstan) fn • linguis-
tic sign

nyelvi jelentés (jelentéstan) fn •
linguistic meaning

nyelvi jog (szociolingvisztika) fn
• linguistic right, language right

nyelvi károsodás (pszicholing-
visztika) fn • language disorder

nyelvi kategória (kognitív nyelvé-
szet) fn • linguistic category

nyelvi képességeinek fejlődése
(nyelvpedagógia) fn • development of
linguistic skills

nyelvi képességért felelős gén
(evolúciós nyelvészet) fn • gene res-
ponsible for language, language gene

nyelvi készlet (szociolingvisztika)
fn • linguistic repertoire

nyelvi kifejezés (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic expression

nyelvi kikérdezés (kutatásmód-
szertan) fn • linguistic interview

nyelvi kisebbség (szociolingvisz-
tika) fn • linguistic minority

nyelvi klisé (általános nyelvészet)
fn • linguistic cliché

nyelvi kód (szociolingvisztika) fn
• linguistic code, code

nyelvi kompetencia (Chomsky)
(általános nyelvészet) fn • linguistic
competence

nyelvi konfliktus (általános nyel-
vészet) fn • linguistic conflict

nyelvi kontaktushelyzet (szocio-
lingvisztika) fn • contact situation, lan-
guage contact situation

nyelvi kontextus (pragmatika) fn
• linguistic context

nyelvi konvenció (általános nyel-
vészet) fn • linguistic convention

nyelvi korlát (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic barrier

nyelvi kövület (történeti-
összehas. nyelv.) fn • linguistic fossil,
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nyelvi kreativitás nyelvi tudatosság

fossilized (-s-) form, relic form
nyelvi kreativitás (általános nyel-

vészet) fn • linguistic creativity
nyelvi labor (nyelvpedagógia) fn

• language laboratory
nyelvi leírás (általános nyelvé-

szet) fn • linguistic description
nyelvi lojalitás (szociolingviszti-

ka) fn • linguistic loyalty
nyelvi mágia (általános nyelvé-

szet) fn • linguistic magic
nyelvi manipulálás (pragmatika)

fn • linguistic manipulation
nyelvi meghatározottság (általá-

nos nyelvészet) fn • linguistic relati-
vity, linguistic determinism

nyelvi mérnök (fordítástudo-
mány) fn • linguistic engineer

nyelvi mező (általános nyelvészet)
fn • linguistic field

nyelvi mítosz (általános nyelvé-
szet) fn • language myth, linguistic
myth

nyelvi modell (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic model

nyelvi norma (szociolingvisztika)
fn • linguistic norm

nyelvi oktatási politika (nyelvpe-
dagógia) fn • linguistic education po-
licy

nyelvi ontogenezis (evolúciós
nyelvészet) fn • ontogeny of langu-
age

nyelvi övezet (szociolingvisztika)
fn • linguistic region

nyelvi paleontológia (általános
nyelvészet) fn • linguistic paleontho-
logy

nyelvi panel (lexikológia) fn • col-
location, set phrase

nyelvi performancia (általános
nyelvészet) fn • linguistic perfor-
mance

nyelvi piac (szociolingvisztika) fn
• lingusitic market

nyelvi produkció (pszicholing-
visztika) fn • linguistic output

nyelvi profilalkotás (szocioling-
visztika) fn • linguistic profiling

nyelvi régió (szociolingvisztika)
fn • linguistic region

nyelvi rekonstrukció (történeti-
összehas. nyelv.) fn • linguistic recon-

struction
nyelvi rekurzivitás (általános

nyelvészet) fn • linguistic recursion,
linguistic recursivity

nyelvi relativitás (általános nyel-
vészet) fn • linguistic relativity

nyelvi relativizmus (általános
nyelvészet) fn • linguistic relativism

nyelvi rendszer (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic system

nyelvi repertoár (szociolingviszti-
ka) fn • linguistic repertoire

nyelvi részecske (mondattan) fn •
particle

nyelvi sokféleség (szociolingvisz-
tika) fn • linguistic heterogeneity

nyelvi stilisztika (stilisztika) fn •
linguistic stylistics

nyelvi stílus (stilisztika) fn • lin-
guistic style

nyelvi stíluseszköz (stilisztika) fn
• linguistic style device

nyelvi szabály alkalmazása (álta-
lános nyelvészet) fn • application of
linguistic rule

nyelvi szándék megítélése (prag-
matika) fn • judgment of linguistic int-
ention, linguistic intention judgment

nyelvi szempont (általános nyel-
vészet) fn • linguistic perspective

nyelvi szerep (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic role

nyelvi szerkezet (általános nyel-
vészet) fn • linguistic structure

nyelvi szint (általános nyelvészet)
fn • linguistic level, level of language

nyelvi sztereotípia (szocioling-
visztika) fn • linguistic stereotype

nyelvi szükséglet (általános nyel-
vészet) fn • linguistic need

nyelvi tabu (jelentéstan) fn • lin-
guistic taboo

nyelvi tartalom (jelentéstan) fn •
linguistic content

nyelvi térség (szociolingvisztika)
fn • linguistic area

nyelvi tervezés (szociolingviszti-
ka) fn • language planning

nyelvi tudat (általános nyelvészet)
fn • linguistic consciousness

nyelvi tudatosság (általános nyel-
vészet) fn • linguistic consciousness

192



nyelvi újítás nyelvművelő műsor

nyelvi újítás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • linguistic innovation

nyelvi univerzálé (általános nyel-
vészet) fn • language universal

nyelvi univerzália (általános nyel-
vészet) fn • language universal

nyelvi választás (szociolingviszti-
ka) fn • language choice

nyelvi változás magyarázata
(történeti-összehas. nyelv.) fn • expla-
nation of language change

nyelvi változás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • language change

nyelvi változat (szociolingviszti-
ka) fn • variety, language variety

nyelvi változatosság (szocioling-
visztika) fn • linguistic diversity

nyelvi változó (szociolingvisztika)
fn • linguistic variable

nyelvi variáció (szociolingviszti-
ka) fn • linguistic variation, varitaion
in language

nyelvi vizsgálat (kutatásmódszer-
tan) fn • linguistic analysis

nyelvi zavar (pszicholingvisztika)
fn • language disorder

nyelvi (általános nyelvészet) mn •
linguistic

nyelvi-kommunikatív sérülés
(pszicholingvisztika) fn • language
disorder

nyelvileg kódolt információ (álta-
lános nyelvészet) fn • linguistically co-
ded information, linguistically encod-
ed information

nyelvirtás (szociolingvisztika) fn •
language extermination

nyelvjárás hangtani jellemzői
(szociolingvisztika) fn • phonologi-
cal features of dialects

nyelvjárás nyelvtana (szocioling-
visztika) fn • dialect grammar

nyelvjárás szókészlete (szocio-
lingvisztika) fn • dialectal lexicon

nyelvjárás (általános nyelvészet)
fn • dialect

nyelvjárás (szociolingvisztika) fn
• dialect

nyelvjáráscsoport (szociolingvisz-
tika) fn • dialect group

nyelvjárási alaktan (szocioling-
visztika) fn • dialectal morphology

nyelvjárási hangtan (szocioling-
visztika) fn • dialectal phonology

nyelvjárási mondattan (szocio-
lingvisztika) fn • dialectal syntax

nyelvjárási régió (szociolingvisz-
tika) fn • dialectal region

nyelvjárási szó (szociolingviszti-
ka) fn • dialectal word

nyelvjárási (általános nyelvészet)
mn • dialectal

nyelvjárás-kiegyenlítődés (szo-
ciolingvisztika) fn • dialect levelling

nyelvjárásközi kölcsönzés (szo-
ciolingvisztika) fn • dialect borrowing

nyelvjáráskutatás (szociolingvisz-
tika) fn • dialect research, dialectology

nyelvjárások funkciói (szocio-
lingvisztika) fn • dialect functions,
functions of dialects

nyelvjárástan (szociolingvisztika)
fn • dialectology

nyelvjárástípus (szociolingviszti-
ka) fn • dialect type

nyelvjárássziget (szociolingviszti-
ka) fn • dialect island

nyelvkeletkezés (általános nyel-
vészet) fn • language genesis, langu-
age evolution

nyelvkeletkezés-elméletek (álta-
lános nyelvészet) fn • theories of lan-
guage evolution

nyelvkészség (nyelvpedagógia)
fn • aptitude, language aptitude, lin-
guistic aptitude

nyelvközi összehasonlítás (általá-
nos nyelvészet) fn • interlingual com-
parison, cross-linguistic comparison

nyelvközi (általános nyelvészet)
mn • interlingual, cross-linguistic

nyelvközösség (szociolingviszti-
ka) fn • speech community, linguistic
community

nyelvmegőrzés (szociolingviszti-
ka) fn • language maintenance

nyelvművelés (szociolingvisztika)
fn • linguistic purism

Nyelvművelő kézikönyv (szocio-
lingvisztika) fn • handbook of linguis-
tic purism

nyelvművelő műsor (szocioling-
visztika) fn • language education
program
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nyelvművelő nyelvtani morféma

nyelvművelő (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic purist

nyelvoktatás (nyelvpedagógia) fn
• language teaching

nyelvoktatási anyagok (nyelvpe-
dagógia) fn • language teaching mate-
rials

nyelvoktatási módszerek (nyelv-
pedagógia) fn • language teaching
methods

nyelvoktatási tanmenetek típu-
sai (nyelvpedagógia) fn • types of lan-
guage teaching curricula, language
teaching curricula types

nyelvoktatási (általános nyelvé-
szet) mn • language teaching

nyelvőrködés (szociolingvisztika)
fn • linguistic purism

nyelvpatológia (pszicholingviszti-
ka) fn • language pathology

nyelvpatológus (pszicholingvisz-
tika) fn • language pathologist

nyelvperem (hangtan) fn • blade,
tongue blade

nyelvpolitika gyakorlatba ülteté-
se (szociolingvisztika) fn • practical
application of language policy

nyelvpolitika (szociolingvisztika)
fn • language policy

nyelvpolitikai döntés (szocioling-
visztika) fn • language-political deci-
sion

nyelvpresztízs (szociolingviszti-
ka) fn • language prestige

nyelvpszichológia (pszicholing-
visztika) fn • language psychology

nyelvpusztítás (szociolingviszti-
ka) fn • language extermination

nyelvre irányuló funkcionális
nézőpont (általános nyelvészet) fn
• functionalist approach to language

nyelvreform (szociolingvisztika)
fn • linguistic reform

nyelvrokonság (történeti-
összehas. nyelv.) fn • linguistic re-
latedness

nyelvsajátos (általános nyelvé-
szet) mn • language specific

nyelvspecifikus megszorítás (ál-
talános nyelvészet) fn • language spe-
cific constraint

nyelvspecifikus terület (általános
nyelvészet) fn • language specific area

nyelvspecifikus (általános nyelvé-
szet) mn • language specific

nyelvstatisztika (általános nyelvé-
szet) fn • language statistics

nyelvszociológia (általános nyel-
vészet) fn • language sociology

nyelvszokás (általános nyelvé-
szet) fn • linguistic habit, speech habit

nyelvszövetség (szociolingviszti-
ka) fn • Sprachbund, linguistic area

nyelvtan önállósága (mondattan)
fn • independence of grammar

nyelvtan (általános nyelvészet) fn
• grammar

nyelvtanár (nyelvpedagógia) fn •
language teacher

nyelvtanelmélet (mondattan) fn •
grammatical theory

nyelvtani alany (mondattan) fn •
grammatical subject

nyelvtani alapú magyarázat (álta-
lános nyelvészet) fn • grammar-based
explanation

nyelvtani diszfunkció (pszichol-
ingvisztika) fn • grammatical dysfunc-
tion

nyelvtani elemzés (mondattan) fn
• grammatical analysis

nyelvtani feltétel (mondattan) fn
• grammatical condition

nyelvtani funkció (mondattan) fn
• grammatical function

nyelvtani helyesség megítélése
(mondattan) fn • grammaticality judg-
ment, judgment of grammaticality

nyelvtani helyesség (általános
nyelvészet) fn • grammaticality

nyelvtani hierarchia (mondattan)
fn • grammatical hierarchy

nyelvtani jelentés (jelentéstan) fn
• grammatical meaning

nyelvtani kapcsolóelem (mondat-
tan) fn • grammatical connector

nyelvtani kategória (mondattan)
fn • grammatical category

nyelvtani kódolás (mondattan) fn
• grammatical encoding

nyelvtani környezettől kiváltott
(alaktan) fn • grammatically conditi-
oned

nyelvtani morféma (alaktan) fn •
grammatical morpheme
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nyelvtani nem nyelvváltozat

nyelvtani nem (alaktan) fn • gram-
matical gender

nyelvtani sor (alaktan) fn • para-
digm

nyelvtani szabály (általános nyel-
vészet) fn • grammatical rule

nyelvtani szabályrendszer (mon-
dattan) fn • system of grammatical ru-
les

nyelvtani szám (alaktan) fn •
grammatical number

nyelvtani személy (alaktan) fn •
grammatical person

nyelvtani szinonima (jelentéstan)
fn • grammatical synonym

nyelvtani tudás (pszicholingvisz-
tika) fn • grammatical knowledge

nyelvtani viszony (mondattan) fn
• grammatical relationship

nyelvtani (általános nyelvészet)
mn • grammatical

nyelvtaniasul (történeti-összehas.
nyelv.) fn • grammaticalization (-s-)

nyelvtaniatlan (mondattan) mn •
ungrammatical

nyelvtani-fordítási módszer
(nyelvpedagógia) fn • grammar-
translation method

nyelvtani-fordításos módszer
(nyelvpedagógia) fn • grammar-
translation method

nyelvtanszerűség (mondattan) fn
• grammaticality

nyelvtantankönyv (nyelvpedagó-
gia) fn • grammar book

nyelvtanulás belülről módszer
(nyelvpedagógia) fn • language lear-
ning from the inside

nyelvtanulás logikai problémája
(nyelvpedagógia) fn • logical problem
of foreign language learning

nyelvtanulás (nyelvpedagógia) fn
• language learning

nyelvtanulási elmélet (nyelvpe-
dagógia) fn • language learning the-
ory, theory of language learning

nyelvtanulói korpusz (korpusz-
nyelvészet) fn • learner corpus

nyelvtechnológia (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • language tech-
nology

nyelvterület (szociolingvisztika)
fn • language area

nyelvterület (szociolingvisztika)
fn • linguistic area

nyelvtervezés (szociolingvisztika)
fn • language planning

nyelvtipológia (általános nyelvé-
szet) fn • language typology

nyelvtipológiai általánosítás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • lan-
guage typological generalization (-s-)

nyelvtípus (általános nyelvészet)
fn • language type

nyelvtörő (általános nyelvészet) fn
• tongue twister

nyelvtörténet (történeti-összehas.
nyelv.) fn • language history

nyelvtörténeti korszak (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical lingu-
istic era

nyelvtörténeti szempont
(történeti-összehas. nyelv.) fn • his-
torical linguistic aspect

nyelvtörténeti (általános nyelvé-
szet) mn • historical linguistic

nyelvtörzs (történeti-összehas.
nyelv.) fn • phylum

nyelvtudás (általános nyelvészet)
fn • competence

nyelvtudomány története (általá-
nos nyelvészet) fn • history of linguis-
tics

nyelvtudomány (általános nyelvé-
szet) fn • linguistics

Nyelvtudományi Intézet (általá-
nos nyelvészet) fn • Research Institute
for Linguistics (of the Hungarian Aca-
demy of Sciences)

Nyelvtudományi Közlemények
(általános nyelvészet) fn • <peer-
reviewed journal of Hungarian lingu-
istics established in 1862>

nyelvtudományi (általános nyel-
vészet) mn • linguistic

nyelvújítás (szociolingvisztika) fn
• language reform

nyelvválasztás (szociolingviszti-
ka) fn • language choice

nyelvválasztási stratégia (szocio-
lingvisztika) fn • language choice
strategy

nyelvváltás (szociolingvisztika) fn
• language shift

nyelvváltozat (szociolingvisztika)
fn • variety, language variety
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nyelvváltozat nyomdai kézirat

nyelvváltozat (szociolingvisztika)
fn • variety

nyelvvédelem (szociolingviszti-
ka) fn • linguistic purism

nyelvvédő mozgalom (szocioling-
visztika) fn • linguistic purism move-
ment

nyelvvesztés (szociolingvisztika)
fn • language loss

nyelvvizsga szintezése (nyelvpe-
dagógia) fn • language exam levels

nyelvvizsga (nyelvpedagógia) fn
• language exam, language examina-
tion, language certificate

nyelvvizsga-biztos (nyelvpedagó-
gia) fn • language examiner

nyelvvizsga-felkészítés (nyelvpe-
dagógia) fn • language exam prepara-
tion, preparation for language exam

nyelvvizsgát tesz (nyelvpedagó-
gia) ige • pass a language exam

nyelvvizsgáztatás (nyelvpedagó-
gia) fn • language examination

nyenyec nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Nenets, Nenets language

nyilatkozat (pragmatika) fn • ut-
terance

nyílt fordítás (fordítástudomány)
fn • overt translation

nyílt kódolás (kutatásmódszer-
tan) fn • open coding

nyílt levél (általános nyelvészet)
fn • open letter

nyílt magánhangzó (hangtan) fn •
open vowel, low vowel

nyílt szótag (hangtan) fn • open
syllable

nyílt (általános nyelvészet) mn •
overt, open, low

nyíltabbá válás (hangtan) fn • lo-
wering

nyíltság (hangtan) fn • openness
nyilvánvaló tartalom (pszichol-

ingvisztika) fn • obvious content, ma-
nifest content

nyitás (pragmatika) fn • opening
nyitó forma a társalgásban (prag-

matika) fn • opener, conversation op-
ener

nyitó zárójel (helyesírás) fn • open
bracket

nyitódó diftongus (hangtan) fn •
opening diphthong

nyitódó hármashangzó (hangtan)
fn • opening triphthong

nyitódó kettőshangzó (hangtan)
fn • opening diphthong

nyitódó triftongus (hangtan) fn •
opening triphthong

nyitódó (hangtan) mn • opening
nyitódó-záródó triftongus (hang-

tan) fn • opening-closing triphthong
nyitótő (hangtan) fn • vowel lowe-

ring root
nyitott kérdés (mondattan) fn •

open-ended question
nyitott osztály (alaktan) fn • open

word class
nyitott szóosztály (alaktan) fn •

open word class
nyitott (általános nyelvészet) mn •

open
nyitottság (hangtan) fn • openness
nyom (mondattan) fn • trace
nyomaték (általános nyelvészet)

fn • emphasis, stress
nyomatékeloszlás (hangtan) fn •

stress distribution, stress patterning
nyomatéki szótagelmélet (hang-

tan) fn • stress-based syllable theory
nyomatékos hangszín (hangtan)

fn • animated tone, emphatic tone
nyomatékos mondat (mondattan)

fn • emphatic sentence
nyomatékos rámutatás (mondat-

tan) fn • emphatic demonstration
nyomatékos (általános nyelvé-

szet) mn • emphatic, stressed
nyomatékosítás (általános nyelvé-

szet) fn • emphasis, emphasizing (-s-)
nyomatékosító névmás (mondat-

tan) fn • emphatic pronoun
nyomatékosító nyújtás (hangtan)

fn • emphatic lengthening
nyomatékosító (általános nyelvé-

szet) mn • emphatic, emphasizing (-s-)
nyomatékosítók (mondattan) fn •

intensifiers
nyomda (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • printworks, printing house,
printing press

nyomdai hiba (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • printing error,
misprint, typographic error, typo

nyomdai kézirat (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • copy
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nyomdász nyúltagy (medulla oblongata)

nyomdász (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • printer

nyomdatechnika (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • printing techno-
logy

nyomdatechnikai (szerkesztői-
kiadói ismeretek) mn • printing tech-
nology

nyomdatechnikus (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • printing techni-
cian

nyomelmélet (mondattan) fn •
trace theory

nyomósító mutató névmás (mon-
dattan) fn • emphatic demonstrative
pronoun

nyomtatás (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • printing

nyomtatott sajtó (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • print media

nyomtatott szöveg (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • printed text

nyomtatott változat (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • printed version

nyomtatott (szerkesztői-kiadói is-
meretek) mn • print, printed

nyomtatvány (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • print

nyomtörlődési hipotézis (pszi-
cholingvisztika) fn • trace deletion hy-
pothesis (TDH)

nyugat-dunántúli nyelvjárási ré-
gió (szociolingvisztika) fn • Western
Transdanubian dialect region

nyugati nyelvjárás (szocioling-
visztika) fn • Western dialect

nyújtás (hangtan) fn • lengthening
nyúlás (hangtan) fn • lengthening
nyúlszáj (hangtan) fn • cleft lip,

orofacial cleft, harelip
nyúltagy (medulla oblongata)

(neurolingvisztika) fn • medulla ob-
longata
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objektivitás oklevéltan

O, Ó

objektivitás (általános nyelvészet)
fn • objectivity

objektívusz (mondattan) fn • ob-
jective (case)

objektum (pszicholingvisztika) fn
• object

obligatorikus variáns (általános
nyelvészet) fn • obligatory variant

obscuritas (stilisztika) fn • obscu-
rity

obstruens (hangtan) fn • obstru-
ent

obviatívusz (mondattan) fn • ob-
viative (case)

óegyházi szláv írás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Old Church Sla-
vonic script

óegyházi szláv nyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Old Church Sla-
vonic language, Old Slavonic langu-
age, Old Church Slavic language, Old
Slavic language

óegyházi szláv (történeti-
összehas. nyelv.) mn • Old Church
Slavonic, Old Slavonic, Old Church
Slavic, Old Slavic

óegyiptomi írás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • ancient Egyptian
script

óészaki nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Old Norse

ófelnémet mássalhangzó-
eltolódás (történeti-összehas. nyelv.)
fn • Old High German consonant shift,
second consonant shift

ófelnémet (általános nyelvészet)
fn • Old High German

ógörög átírás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Ancient Greek transcript-
ion, Ancient Greek transliteration,
transcription of Ancient Greek, trans-
literation of Ancient Greek

ógörög átírások összevetése
(történeti-összehas. nyelv.) fn • compa-
rison of Ancient Greek transcriptions,
comparison of Ancient Greek transli-
terations

ógörög nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Ancient Greek, Ancient
Greek language

ógörög tudományos átírás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Anci-
ent Greek scientific transcription, sci-
entific transcription of Ancient Greek

ógörög (általános nyelvészet) fn •
Ancient Greek

óhajtó mód (mondattan) fn • opta-
tive, optative mood

óhajtó mondat (mondattan) fn •
optative sentence

óhajtó (mondattan) mn • optative
óhajtószó (mondattan) fn • opta-

tive word
óind nyelvemlék (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Old Indo-Aryan
language record

ok (általános nyelvészet) fn • rea-
son, cause

okadó magyarázó mellérendelt
mondat (mondattan) fn • causal-
circumstantial coordinate sentence,
causal-circumstantial compound sen-
tence

okadó magyarázó viszony (mon-
dattan) fn • causal-circumstantial rela-
tion

okadó (általános nyelvészet) mn •
causal

okhatározó szó (mondattan) fn •
causal modifier

okhatározó (általános nyelvészet)
fn • causal modifier

okhatározói alárendelt mondat
(mondattan) fn • causal subordinate
sentence

okkazionális neologizmus (alak-
tan) fn • occassional neologism, nonce
formation

okkazionális (általános nyelvé-
szet) mn • occassional

okkluzatíva (hangtan) fn • occlu-
sive

okklúzió (hangtan) fn • occlusion
okklúzíva (hangtan) fn • occlusive
oklevél (általános nyelvészet) fn •

charter
oklevélírás (történeti-összehas.

nyelv.) fn • chater writing
oklevéltan (történeti-összehas.

nyelv.) fn • diplomatics
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ok-okozati metonímia online módszer

ok-okozati metonímia (jelentés-
tan) fn • metonymy of cause and ef-
fect, cause-and-effect metonymy

ókor (történeti-összehas. nyelv.) fn
• ancient history

oksági lánc (mondattan) fn • cau-
sal chain

oksági viszony (mondattan) fn •
causal relationship

oksági (általános nyelvészet) mn •
causal

oktatás (általános nyelvészet) fn •
education, teaching

oktatási anyag (nyelvpedagógia)
fn • teaching material

oktatáspolitika (nyelvpedagógia)
fn • education policy

oktatásszervezés (nyelvpedagó-
gia) fn • education management

oktáv (általános nyelvészet) fn •
octave

oktávskála (hangtan) fn • octave
scale

oktávváltás (hangtan) fn • octave
shift

olasz jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Italian borro-
wing, Italian loanword

olasz nyelv (általános nyelvészet)
fn • Italian language

olasz (általános nyelvészet) fn •
Italian

oldal (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • page

oldalréshang (hangtan) fn • late-
ral fricative

oldalsó hang (hangtan) fn • lateral
sound

oldalszámozás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • page num-
bering

olvasáoktatás (nyelvpedagógia)
fn • teaching reading

olvasás agyi hálózatai (neuroling-
visztika) fn • neural networks of read-
ing

olvasás folyamata (neurolingvisz-
tika) fn • process of reading, reading
process

olvasás (általános nyelvészet) fn •
reading

olvasáselmélet (általános nyelvé-
szet) fn • reading theory, theory of

reading
olvasási képesség (nyelvpedagó-

gia) fn • reading skills
olvasási nehézség (nyelvpedagó-

gia) fn • reading difficulties, reading
problems

olvasási program (nyelvpedagó-
gia) fn • reading program

olvasási sebesség (pszicholing-
visztika) fn • reading speed

olvasási terjedelem (pszicholing-
visztika) fn • reading span

olvasási teszt (pszicholingviszti-
ka) fn • reading test

olvasási zavar (pszicholingviszti-
ka) fn • reading disability, reading im-
pediment

olvasásra való érettség (nyelvpe-
dagógia) fn • reading readiness

olvasástanulás (nyelvpedagógia)
fn • learning reading

olvashatóság (nyelvpedagógia) fn
• readability, legibility

olvashatósági képlet (nyelvpeda-
gógia) fn • readability formula

olvasmány (templomi) (általános
nyelvészet) fn • reading

olvasói levél (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • reader’s letter, letter
to the editor

ómagyar kor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Old Hungarian era

Ómagyar Mária-siralom
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Old
Hungarian Lamentations of Mary

ómagyar név (névtan) fn • Old
Hungarian name

ómagyar (általános nyelvészet) fn
• Old Hungarian

online enciklopédia (általános
nyelvészet) fn • online encyclopedia

online gyászfeldolgozás kutatá-
sa (számítógépes/netnyelv.) fn • rese-
arch of online grief processing

online kérdőív (kutatásmódszer-
tan) fn • online survey, online quest-
ionnaire

online keresés (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • online search

online marketing (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • online marketing

online módszer (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • online method
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onomasziológia orosz átírás

onomasziológia (névtan) fn • ono-
masiology

onomasziológus (névtan) fn •
onomasiologist

onomasztika (névtan) fn • ono-
mastics

onomasztikon (névtan) fn • ono-
masticon

onomatológia (névtan) fn • ono-
matology

onomatopoeia (jelentéstan) fn •
onomatopoeia

onomatopoetikus kifejezés (je-
lentéstan) fn • onomatopoeic expressi-
on

ontogenezis (általános nyelvészet)
fn • ontogenesis

ontológia (általános nyelvészet) fn
• ontology

ontológiai adatbázis (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • ontological data-
base

ontológiai metafora (jelentéstan)
fn • ontological metaphor

óorosz nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Old Russian, Old East Sla-
vic

opcionalitás (mondattan) fn • opt-
ionality

operacionális meghatározás (ku-
tatásmódszertan) fn • operational de-
finition

operacionalizáció (kutatásmód-
szertan) fn • operationalization (-s-)

operatív szöveg (fordítástudo-
mány) fn • operative text

operátor (mondattan) fn • opera-
tor

oppozíció (mondattan) fn • oppo-
sition

optativus (mondattan) fn • opta-
tive, optative case

optikai karakterfelismerés
(OCR) (számítógépes/netnyelv.) fn
• optical character recognition (OCR)

Optimális Rendezettség Elve
(hangtan) fn • principle of optimal
organization (-s-)

optimális (általános nyelvészet)
mn • optimal

optimalitáselmélet (hangtan) fn •
Optimality Theory (OT)

órai előadás (nyelvpedagógia) fn
• in-class presentation

orális hangok (hangtan) fn • oral
sounds

orális nyelvoktatási módszer
(nyelvpedagógia) fn • audiolingual
method, audiolingualism

orális (általános nyelvészet) mn •
oral

oralizmus vagy manualizmus
(nyelvpedagógia) fn • oralism or ma-
nualism

oralizmus (nyelvpedagógia) fn •
oralism

oratio obliqua (mondattan) fn •
függő beszéd

oratio recta (mondattan) fn • füg-
getlen beszéd

orbicularis oris (szájat körülvevő
izom) (hangtan) fn • orbicularis oris
muscle, m. orbicularis oris

ordinális mérési szint (nyelvésze-
ti statisztika) fn • ordinal level of mea-
surement

ordinális skála (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • ordinal scale

ordinális változó (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • ordinal variable

organic fonetikus írás (hangtan)
fn • organic phonetic alphabet

organikus összetétel (alaktan) fn
• organic compound

orientáció (általános nyelvészet)
fn • orientation

orientációs metaforák (jelentés-
tan) fn • orientational metaphors

originalitas (stilisztika) (stiliszti-
ka) fn • originality

Originum sive etymologiarum
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Origi-
num sive etymologiarum

orofaciális apraxia (neuroling-
visztika) fn • orofacial apraxia

orofaciális rendszer (neuroling-
visztika) fn • orofacial system

oromszegő (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • headband

oronima (névtan) fn • oronym
oropharynx (hangtan) fn • orop-

harynx
orosz átírás (általános nyelvészet)

fn • Russian transcription, Russian
transliteration
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orosz nyelv osztenzív

orosz nyelv (általános nyelvészet)
fn • Russian language

orosz (általános nyelvészet) mn •
Russian

orr (általános nyelvészet) fn • nose
orrhang (hangtan) fn • nasal, nasal

sound
orrhangú magánhangzó (hang-

tan) fn • nasalized vowel
orrhangzós beszéd (hangtan) fn •

nasal voice
orrpolip (hangtan) fn • nasal

polyp
orr-száj hang (hangtan) fn • orona-

sal sound
orrüreg (hangtan) fn • nasal cavity
orsós magnetofon (kutatásmód-

szertan) fn • reel-to-reel tape machine
országismeret (nyelvpedagógia)

fn • country knowledge
országnév (névtan) fn • country

name
országnév-rövidítés (névtan) fn •

country abbreviation
Országos Képzési Jegyzék (OKJ)

(nyelvpedagógia) fn • National Quali-
fications Register

Országos Törzskönyvbizottság
(nyelvpedagógia) fn • National Regis-
ter Committee

országrésznév (névtan) fn • terri-
torial unit name

orthoepisták (hangtan) fn • ortho-
epists

orthophonista (hangtan) fn • ort-
hophonist

ortoepia (hangtan) fn • orthoepy
ortogonális forgatási módszer

(nyelvészeti statisztika) fn • ortho-
gonal rotation method

ortográfia (általános nyelvészet) fn
• orthography

ortológia (általános nyelvészet) fn
• orthology

ortológus (általános nyelvészet) fn
• orthologist

orvosló változás (általános nyel-
vészet) fn • therapeutic change

orvos-páciens interakció (szocio-
lingvisztika) fn • doctor-patient inter-
action

orvostudomány (általános nyelvé-
szet) fn • medicine, medical science

os hyoideum (hangtan) fn • hyoid
bone

Osborne-hatás (vállalati kommu-
nikáció) fn • Osborne effect

oszcilláció (hangtan) fn • oscillati-
on

oszcillográf (hangtan) fn • oscillo-
graph

oszcilloszkóp (hangtan) fn • oscil-
loscope

ószláv nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Old Slavonic language,
Old Slavic language

oszlopdiagram (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • bar chart

oszlopos mutató (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • columnar index

oszlopos szedés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • columnar type-
setting

oszlopos (szerkesztői-kiadói isme-
retek) mn • columnar

oszmán-török (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Ottoman Turkish

Ószövetség (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Old Testament

osztály (társadalmi) (szocioling-
visztika) fn • class

osztály (kognitív nyelvészet) fn •
category

osztályfőnök (nyelvpedagógia) fn
• form teacher

osztályfőnöki óra (nyelvpedagó-
gia) fn • form class

osztályozás (nyelvpedagógia) fn •
grading

osztályozó nyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • classifying lan-
guage

osztályozók (történeti-összehas.
nyelv.) fn • classifiers

osztálytermi kommunikáció
(nyelvpedagógia) fn • in-class com-
munication

osztás jele (helyesírás) fn • divisi-
on sign

osztenzív jelzés (nyelvelsajátítás)
fn • ostensive referencing

osztenzív viselkedés (nyelvelsajá-
títás) fn • ostensive behavior

osztenzív (általános nyelvészet)
mn • ostensive
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osztják nyelv oxymoron (stlilisztika)

osztják nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Ostyak language

osztják szamojéd (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Ostyak-
Samoyed

osztják (történeti-összehas. nyelv.)
fn • Ostyak

osztódásos ikerítés (alaktan) fn •
ablaut-motivated compounding <on
the basis of reduplication with dissi-
milation>

osztott látómezős paradigma
(pszicholingvisztika) fn • divided viu-
sal field paradigm

oto- (hangtan) előtag • oto-

otorinolaringológia (hangtan) fn
• oto(rhino)laryngology

ótörök jövevényszavak (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Old Turkic loan-
words

ovális ablak (hangtan) fn • oval
window, vestibular window

Oxfordi angol szótár (általános
nyelvészet) fn • Oxford English Dicti-
onary

oximoron (alakzat) (jelentéstan)
fn • oxymoron

oxymoron (stlilisztika) (stiliszti-
ka) fn • oxymoron
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ökológiai tévkövetkeztetés őstörténet

Ö, Ő

ökológiai tévkövetkeztetés (álta-
lános nyelvészet) fn • ecological fal-
lacy

ölelkező rím (verstan) fn • enclos-
ed rhyme, envelope rhyme

önálló bibliográfia (kiadói-
szerkesztői ismeretek) fn • standalone
bibliography

önálló jelentésú szó (jelentéstan)
fn • independent word

önálló nyelvhasználó (nyelvpe-
dagógia) fn • Independent User

önálló (általános nyelvészet) mn •
independent

önállóan nem használatos utótag
(alaktan) fn • final combining form

önbecslés (pszicholingvisztika) fn
• self esteem

önbizalom (pszicholingvisztika)
fn • self confidence

önellentmondás (jelentéstan) fn •
contradiction

önellentmondó mondat (jelentés-
tan) fn • contradictory sentence

önelvű fonéma (hangtan) fn • au-
tonomous phoneme

önelvű fonológia (hangtan) fn •
autonomous phonology

önelvű névtan (névtan) fn • auto-
nomous onomastics

önelvű (általános nyelvészet) mn
• autonomous

önértékelési teszt (nyelvpedagó-
gia) fn • self-evaluation test

önérvényesítés (pragmatika) fn •
assertivity

önirónia (pragmatika) fn • self-
irony

önjavítás (pszicholingvisztika) fn
• self-repair, self-initiated repair

önjutalmazó motiváció (nyelvpe-
dagógia) fn • intrinsic motivation

önkéntelen (=nem szándékos)
(általános nyelvészet) fn • involun-
tary, unconscious

önkéntelen emlékezés (pszichol-
ingvisztika) fn • involuntary memory

önkéntelen tanulás (nyelvpeda-
gógia) fn • unconscious learning

önkéntes gyűjtő (kutatásmódszer-
tan) fn • voluntary field-worker

önkényesség (általános nyelvé-
szet) fn • arbitrariness

önkiválasztás (kutatásmódszer-
tan) fn • self-selection

önmegfigyelés (kutatásmódszer-
tan) fn • self-observation

önműködő (általános nyelvészet)
mn • automatic

önözés (pragmatika) fn • youing
<addressing someone formally>

önreflexió (kutatásmódszertan) fn
• self-reflection

önreflexív (kutatásmódszertan)
mn • self-reflective

önreprezentáció (pszicholingvisz-
tika) fn • self-representation

önütemezett olvasási eljárás
(pszicholingvisztika) fn • self-paced
reading method

öröklés (natúré) vagy környezet
(nurturé) (általános nyelvészet) fn •
nature-nurture debate

őrvidéki őshonos magyarok (szo-
ciolingvisztika) fn • Hungarian nati-
ves of Burgenland

ős obi-ugor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Proto-Ob-Ugric, Proto-Ob-
Ugric language

ős- (általános nyelvészet) előtag •
proto-

őshaza (nyelvtörténet) (történeti-
összehas. nyelv.) fn • homeland

ősi eredet (történeti-összehas.
nyelv.) fn • ancient origin

ősi szókincs (történeti-összehas.
nyelv.) fn • ancient vocabulary

ősi (általános nyelvészet) mn • an-
cient

őslakó (ausztráliai) (általános
nyelvészet) fn • Aboriginal

ősmagyar kor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Proto-Hungarian era

ősmagyar (általános nyelvészet) fn
• Proto-Hungarian

ősnyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • protolanguage

őstörténet (történeti-összehas.
nyelv.) fn • prehistory
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ösvény összetett családnév

ösvény (általános nyelvészet) fn •
path

őszinte ígéret (pragmatika) fn •
sincere promise

őszinteség (pragmatika) fn • hon-
esty

őszinteségi feltétel (pragmatika)
fn • sincerity condition

őszintétlen ígéret (pragmatika) fn
• insincere promise

összeadás jele (helyesírás) fn •
plus sign

összeférhetetlenség (általános
nyelvészet) fn • incompatibility

összefoglalás (általános nyelvé-
szet) fn • summarizing (-s-)

összefoglaló összetétel (alaktan)
fn • copulative compound

összefoglaló szkennelés (kogni-
tív nyelvészet) fn • summary scanning

összefoglaló (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • summary

összefüggés (kölcsönös) (általá-
nos nyelvészet) fn • interdependence

összefüggés (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • correlation

összefüggő beszéd (pszicholing-
visztika) fn • coherent speech

összefüggő megnyilatkozások át-
lagos hossza (pszicholingvisztika) fn
• mean length of run, mean length of
utterance (MLU)

összefüggő (általános nyelvészet)
mn • coherent

összegzés (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • summary

összehasonlítás (fokozás) (alak-
tan) fn • comparison, degrees of co-
maprison

összehasonlítás-elmélet (általá-
nos nyelvészet) fn • comparison the-
ory

összehasonlítható korpusz (kor-
pusznyelvészet) fn • comparable cor-
pus

összehasonlító (történeti) nyelv-
tudomány (történeti-összehas. nyelv.)
fn • historical-comparative linguistics

összehasonlító feladat (pszichol-
ingvisztika) fn • comparison task

összehasonlító filológia (általá-
nos nyelvészet) fn • comparative phi-
lology

összehasonlító fonológia (hang-
tan) fn • comparative phonology

összehasonlító módszer
(történeti-összehas. nyelv.) fn • com-
parative method

összehasonlító mondattan (mon-
dattan) fn • comparative syntax

összehasonlító morfológia (alak-
tan) fn • comparative morphology

összehasonlító nyelvészet
(történeti-összehas. nyelv.) fn • com-
parative linguistics

összehasonlító nyelvtan
(történeti-összehas. nyelv.) fn • com-
parative grammar

összehasonlító szempont (kuta-
tásmódszertan) fn • comparative pers-
pective

összehasonlító történeti mód-
szer (történeti-összehas. nyelv.) fn •
historical-comparative method

összehasonlító (általános nyelvé-
szet) mn • comparative

összehasonlító-történeti nyelvtu-
domány (történeti-összehas. nyelv.) fn
• historical-comparative linguistics

összejátszik (pszicholingvisztika)
ige • to conspire

összekapcsolt határozó (mondat-
tan) fn • appositional adverbial, appo-
sitive adverbial, adverbial of appositi-
on

összemérhetetlenség (kutatás-
módszertan) fn • incommensurability

összenyomott beszéd (pszichol-
ingvisztika) fn • compressed speech

összeolvad (hangtan) ige • merge
összeolvadás (hangtan) fn • mer-

ger
összerakó párhuzamosság (sti-

lisztika) fn • symploce
összetapadt szóösszetétel (alak-

tan) fn • amalgamated compound
összetétel (alaktan) fn • compo-

und
összetételi előtag (alaktan) fn •

compound prefix
összetett alany (mondattan) fn •

compound subject
összetett állítmány (mondattan)

fn • compound predicate
összetett családnév (névtan) fn •

• double-barreled name, double-
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összetett hang özvegysor

barreled family name
összetett hang (hangtan) fn •

complex tone
összetett határozó (mondattan) fn

• complex adverbial
összetett helynév (névtan) fn •

complex toponym, compound topo-
nym

összetett jelző (mondattan) fn •
complex modifier

összetett kép (stilisztika) fn •
complex trope

összetett kétnyelvű (szocioling-
visztika) fn • compound bilingual

összetett kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • compound bilingual-
ism

összetett mondat (mondattan) fn
• complex sentence

összetett múlt idő (mondattan) fn
• compound past tense

összetett név (névtan) fn • compo-
site name, compound name

összetett név (névtan) fn • compo-
und name, composite name

összetett névmás (mondattan) fn
• compound pronoun

összetett névszói állítmány (mon-
dattan) fn • compound nominal predi-
cate

összetett ragadványnév (névtan)
fn • compound byname

összetett rezgés (hangtan) fn •
• complex vibration, complex frequ-
ency

összetett szavak elválasztása (he-
lyesírás) fn • hyphenation of com-
pounds, hyphenation of compound
words

összetett szavak toldalékolása
(helyesírás) fn • affixation of compo-
unds, affixation of compound words

összetett szintaktikai egész (mon-
dattan) fn • compound syntactic
whole

összetett szó (alaktan) fn • compo-
und, compound word

összetett szófajiság (alaktan) fn •
compound word class membership

összetett tárgy (mondattan) fn •
compound object

összetett tőszámnév (alaktan) fn •
compound cardinal number

összetett (általános nyelvészet)
mn • compound

összetettség (általános nyelvészet)
fn • complexity

összetevő (mondattan) fn • com-
ponent, constituent

összetevőméret (pszicholingvisz-
tika) fn • granularity, grain size

összetevős elemzés (mondattan)
fn • componential analysis, constitu-
ent analysis

összevető nyelvvizsgálat
(történeti-összehas. nyelv.) fn • com-
parative study of language, language
comparison

összevonás (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • clustering

összevonási tábla (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • clustering table

ősszláv nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Proto-Slavic, Proto-Slavic
language, Common Slavic

özvegysor (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • widow
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páciens paradigmatikus viszonyban álló elem

P

páciens (mondattan) fn • patient
paedolingvisztika (általános nyel-

vészet) fn • paedolinguistics
Paget-Gorman Jelrendszer (álta-

lános nyelvészet) fn • Paget Gorman
Sign System, Paget Gorman Signed
Speech (PGSS)

pajhua (általános nyelvészet) fn •
Baihua <written vernacular Chinese>

pajzsporc (cartilago thyreoida)
(hangtan) fn • thyroid cartilage

palatális hang (hangtan) fn • pala-
tal sound

palatális hangrend (hangtan) fn •
palatal harmony

palatális magánhangzó (hangtan)
fn • palatal consonant

palatális (általános nyelvészet) mn
• palatal

palatalizáció (hangtan) fn • pala-
talization (-s-)

palatalizált mássalhangzó (hang-
tan) fn • palatalized (-s-) consonant

palatinum (hangtan) fn • palatine
bone

palatoalveoláris mássalhangzó
(hangtan) fn • palato-alveolar con-
sonant

palatográf (hangtan) fn • palato-
graph

palatográfia (hangtan) fn • palato-
graphy

palatogram (hangtan) fn • palatog-
ram

palatoveláris illeszkedés (hang-
tan) fn • palatovelar harmony

palatoveláris (hangtan) mn • pa-
latovelar

palatum (hangtan) fn • palate
paleográfia (történeti-összehas.

nyelv.) fn • paleography
paleolingvisztika (történeti-

összehas. nyelv.) fn • paleolinguistics
paleontológia (történeti-összehas.

nyelv.) fn • paleonthology
páli kánon (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Pali Canon
paliján kultúra (általános nyelvé-

szet) fn • Paliyan culture

palilológia (stilisztika) fn • palilo-
logy

palindrom (mondattan) fn • pa-
lindrome

paliyan (nép) (általános nyelvé-
szet) fn • Paliyan

palóc nyelvjárás (szociolingviszti-
ka) fn • Palóc dialect

palóc nyelvjárási régió (szocio-
lingvisztika) fn • Palóc dialect area

palóc (általános nyelvészet) fn •
Palóc

pályakövetés (nyelvpedagógia) fn
• career tracking

panelvizsgálat (kutatásmódszer-
tan) fn • panel study

pangram (általános nyelvészet) fn
• pangram

pánkrón nyelvészet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • panchronic lin-
guistics

pánlektális grammatika (szocio-
lingvisztika) fn • panlectal grammar

pánszexuális (gendernyelvészet)
fn • pansexual

pantomim (általános nyelvészet)
fn • pantomime

papír alapú kérdőív (kutatásmód-
szertan) fn • pen-and-paper question-
naire, pen-and-paper survey

papíralak (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • cartridge

parabola (stilisztika) fn • parabole
paracusia (hangtan) fn • paracusis
paradigma (mondattan) fn • para-

digm
paradigmatika (általános nyelvé-

szet) fn • paradigmatics
paradigmatikus helyettesítés

(mondattan) fn • paradigmatic substi-
tution

paradigmatikus szerveződés
(mondattan) fn • paradigmatic or-
ganization

paradigmatikus tengely (mondat-
tan) fn • paradigmatic axis

paradigmatikus viszony (mon-
dattan) fn • paradigmatic relationship

paradigmatikus viszonyban álló
elem (mondattan) fn • elements in a
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paradigmatikus paronímia

paradigmatic relationship
paradigmatikus (általános nyelvé-

szet) mn • paradigmatic
paradigmaváltás (általános nyel-

vészet) fn • paradigm shift
paradoxon (jelentéstan) fn • para-

dox
parafoveális terület (pszicholing-

visztika) fn • parafoveal belt
parafrázis (jelentéstan) fn • pa-

raphrase
paragrafus jele (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • section sign,
section mark, silcrow

paralelizmus (mondattan) fn • pa-
rallelism, parallel structure, parallel
construction

paralexia (pszicholingvisztika) fn
• paralexia

paralingvisztika (pragmatika) fn
• paralinguistics

paralingvisztikai elem (pragmati-
ka) fn • paralinguistic element

paralingvisztikai jegy (pragmati-
ka) fn • paralinguistic marker

paralingvisztikai (általános nyel-
vészet) mn • paralinguistic

parallelizmus (mondattan) fn •
parallelism, parallel structure, parallel
construction

paraméter (általános nyelvészet)
fn • parameter

paraméterbeállítás (kognitív nyel-
vészet) fn • parameter setting

paraméterbecslés (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • parameter estimation

paraméteres próba (nyelvészeti
statisztika) fn • parametric test

parametrikus fonetika (hangtan)
fn • parametric phonology

paramoion (stilisztika) fn • para-
moion, paromoion, paramoeon

parancsoló mód (mondattan) fn •
jussive (mood)

paranímia (jelentéstan) fn •
paranymy

pararím (verstan) fn • pararhyme
parataxis (mondattan) fn • parata-

xis
paraverbális jelzés (pragmatika)

fn • paraverbal signalling
paraverbális közlés (pragmatika)

fn • paraverbal utterance

paraverbális (általános nyelvé-
szet) mn • paraverbal

párbeszéd nélküli kommuniká-
ció (pragmatika) fn • non-dialogic
communication

párbeszéd (pragmatika) fn • dialo-
gue

parciális kapcsolat (nyelvészeti
statisztika) fn • partial correlation

parciális korreláció (nyelvészeti
statisztika) fn • partial correlation

parciális regresszióelemzés (nyel-
vészeti statisztika) fn • partial regres-
sion analysis

parciális (általános nyelvészet) mn
• partial

Pareto-elv (nyelvészeti statisztika)
fn • Pareto principle

párhuzam (gondolatalakzat) (sti-
lisztika) fn • symploce

párhuzamos aktiváció (pszichol-
ingvisztika) fn • parallel activation

párhuzamos cím (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • parallel title

párhuzamos idősoros elemzés
(nyelvészeti statisztika) fn • parallel
time-series analysis

párhuzamos kétutas modell
(pszicholingvisztika) fn • parallel
dual-route model

párhuzamos korpusz (korpusz-
nyelvészet) fn • parallel corpus

párhuzamos mondatszerkesztés
(stilisztika) fn • symploce

párhuzamos névadás (névtan) fn
• parallel name giving

párhuzamos (általános nyelvé-
szet) mn • parallel

párhuzamosan elosztott feldol-
gozás (pszicholingvisztika) fn • paral-
lel distributed processing (PDP)

Párizsi Nyelvészeti Társaság (ál-
talános nyelvészet) fn • Linguistic So-
ciety of Paris

párképzési feladat (pszicholing-
visztika) fn • pairing task

Parkinson-kór (pszicholingviszti-
ka) fn • Parkinson’s disease

parole (általános nyelvészet) fn •
parole

paronímia (jelentéstan) fn • pa-
ronymy
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paronomázia Pearson-féle korrelációs együttható

paronomázia (stilisztika) fn • pa-
ronomasia

páros címoldal (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • double title
page

páros írásjel (helyesírás) fn • sym-
metric punctution mark

páros preferencia módszere
(nyelvészeti statisztika) fn • paired
preference method

páros rím (verstan) fn • couplet
páros (általános nyelvészet) mn •

paired, double, even
pars laryngalis (hangtan) fn • pars

laryngea pharyngis
pars nasalis (hangtan) fn • pars na-

salis pharyngis
pars pro toto (jelentéstan) fn • pars

pro toto
párszekvencia (pragmatika) fn •

adjacency pair
part menti nyelvek (szocioling-

visztika) fn • littoral languages, coas-
tal languages

part utótagú földrajzi nevek (név-
tan) fn • geographical names in -part
<coast>

part (általános nyelvészet) fn • co-
ast

participáns (mondattan) fn • par-
ticipant

particípium (mondattan) fn • par-
ticiple

partikula (mondattan) fn • partic-
le

partitivus (mondattan) fn • parti-
tive

partitivusi alany (mondattan) fn •
partitive subject

partitívuszi jelentésárnyalat (je-
lentéstan) fn • partitive meaning, par-
titive shade of meaning

partnerközpontú beszéd (prag-
matika) fn • other-centered talk

parttagoltságra utaló földrajzi
köznév (névtan) fn • generic deno-
ting coastal features

paszigráfia (általános nyelvészet)
fn • pasigraphy

passzív artikulátor (hangtan) fn •
passive articulator

passzív ige (mondattan) fn • pas-
sive verb

passzív igenem (mondattan) fn •
passive voice

passzív kétnyelvű (szocioling-
visztika) fn • passive bilingual, re-
ceptive bilingual

passzív mondat (mondattan) fn •
passive sentence

passzív nyelvtudás (nyelvpeda-
gógia) fn • passive knowledge of a
language

passzív szerkezet (mondattan) fn
• passive construction

passzív szóelem (alaktan) fn • un-
productive morpheme, unproductive
element

passzív szókincs (pszicholing-
visztika) fn • passive vocabulary

passzív tő (alaktan) fn • bound ro-
ot

passzív transzformáció (mondat-
tan) fn • passivization (-s-), passive
transformation

passzív (általános nyelvészet) mn
• passive

passzivitiás (mondattan) fn • pas-
sivity

passzívum (mondattan) fn • pas-
sive voice

patetikus stílusárnyalat (stiliszti-
ka) fn • sentimental style

patiens (mondattan) fn • patient
patois (szociolingvisztika) fn • pa-

tois
patológia (általános nyelvészet) fn

• pathology
patriarchális társadalom (szocio-

lingvisztika) fn • patriarchal society
patrocínium (névtan) fn • patro-

ciny
patronimikon (névtan) fn • pat-

ronymic
pattogás (pszicholingvisztika) fn •

scanning speech
pauza (hangtan) fn • pause
Peabody szókincsteszt (pszichol-

ingvisztika) fn • Peabody Picture Vo-
cabulary Test (PPVT)

Pearson korrelációs együttható
mátrix (nyelvészeti statisztika) fn • Pe-
arson’s correlation coefficient matrix

Pearson-féle korrelációs együtt-
ható (nyelvészeti statisztika) fn • Pear-
son correlation coefficient (PCC), Pear-
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pedagógia performatív mondat

son’s r, Pearson product-moment cor-
relation coefficient (PPMCC)

pedagógia (nyelvpedagógia) fn •
pedagogy

pedagógiai kérdés (nyelvpedagó-
gia) fn • pedagogical question

pedagógiai korpusz (korpusz-
nyelvészet) fn • pedagogic corpus

pedagógiai nyelvészet (nyelvpe-
dagógia) fn • educational linguistics

pedagógiai nyelvtan (nyelvpeda-
gógia) fn • pedagogical grammar

pedagógiai program (nyelvpeda-
gógia) fn • pedagogical programme

pedagógiai szakszolgálat (nyelv-
pedagógia) fn • pedagogical service

pedagógiai (általános nyelvészet)
mn • pedagogic, pedagogical

pedagógus szakvizsga (nyelvpe-
dagógia) fn • pedagogical professio-
nal examination

pedagógus (nyelvpedagógia) fn •
pedagogue

pedográfia (általános nyelvészet)
fn • paedography

pejoráció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • pejoration

pejoratív (stílusminősítés) (sti-
lisztika) fn • pejorative

példaalapú véletlen bejárású
modell (pszicholingvisztika) fn •
exemplar-based random walk model
of speeded classification

példány (nyelvészeti statisztika)
fn • token

példánygyakoriság (nyelvészeti
statisztika) fn • token frequency

pentameter (verstan) fn • penta-
meter

pénznemek rövidítése (alaktan)
fn • currency abbreviation

pénznemek szimbólumai (alak-
tan) fn • currency symbols

pénznevek rövidítéseinek tolda-
lékolása (alaktan) fn • suffixation of
currency abbreviations

percepció (kognitív nyelvészet) fn
• perception

percepciós (érzékelési) kísérlet
(hangtan) fn • perceptional experi-
ment

percepciós bázis (kognitív nyelvé-
szet) fn • perceptual basis

percepciós fonetika (hangtan) fn
• auditory phonetics, perceptual pho-
netics

percepciós kutatások (kognitív
nyelvészet) fn • perceptual research

Percepciós Kutató Intézet (Eind-
hoven) (általános nyelvészet) fn • Ins-
titute for Perception Research

percepciós (általános nyelvészet)
mn • perceptional, perceptual

perceptuális prototípus (kognitív
nyelvészet) fn • perceptual prototype

perceptuális szimbólumrendszer
(kognitív nyelvészet) fn • perceptual
symbol system

perceptuális szimuláció (kognitív
nyelvészet) fn • perceptual simulation

perceptuális terjedelem (kognitív
nyelvészet) fn • perceptual range

perceptuális (általános nyelvé-
szet) mn • perceptual

percjel (helyesírás) fn • minute
symbol

peremszókincs (általános nyelvé-
szet) fn • peripheral vocabulary

perfektív aspektus (mondattan)
fn • perfective aspect

perfektív ige (mondattan) fn • per-
fective verb

perfektív (mondattan) fn • perfec-
tive

perfektiváció (mondattan) fn •
perfectivization

perfektivitás (mondattan) fn • per-
fectivity

perfektum (mondattan) fn • per-
fect

performancia (általános nyelvé-
szet) fn • performance

performanciaelemzés (általános
nyelvészet) fn • performance analysis
(PA)

performanciatesztelés (fordítá-
soknál) (fordítástudomány) fn • per-
formance testing

performatív ige (pragmatika) fn •
performative verb

performatív megnyilatkozás
(pragmatika) fn • performative ut-
terance

performatív mondat (pragmatika)
fn • performative sentence
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performatív nyelvhasználat piktogram

performatív nyelvhasználat
(pragmatika) fn • performative lan-
guage us

performatív (pragmatika) mn •
performative

performatívum (Austin) (prag-
matika) fn • performative, performa-
tive utterance

pergő zárhang (hangtan) fn • trill
pergő (általános nyelvészet) mn •

trill
pergőhang (hangtan) fn • trill con-

sonant
periféria (szemé) (általános nyel-

vészet) fn • periphery
periférikus diskurzustopik (álta-

lános nyelvészet) fn • peripheral dis-
course topic

perifrázis (mondattan) fn • pe-
riphrasis

perilimfa (hangtan) fn • per-
ilymph

periodikum (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • periodical literature

periodikus rezgés (hangtan) fn •
periodic vibration

periodikusság (hangtan) fn • peri-
odicity

periódus (hangtan) fn • period
periodus (stilisztika) fn • periodic

sentence
perlokúció (pragmatika) fn • per-

locution
perlokúciós aktus (pragmatika)

fn • perlocutionary act
permi alapnyelv (történeti-

összehas. nyelv.) fn • Proto-Permic
permi népek (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Permians
permi (általános nyelvészet) mn •

Permic, Permian
permutációs transzformáció

(nyelvészeti statisztika) fn • permuta-
tional transformation

persona (nyelvtani személy)
(mondattan) fn • person

personificatio (stilisztika) (stilisz-
tika) fn • personification

perspektíva (általános nyelvészet)
fn • perspective

perspektívarendszer (pszichol-
ingvisztika) fn • perspective system

perspektívaváltás (pszicholing-
visztika) fn • change of perspective

perspektivizáció (szövegtan) fn •
perspectivation, perspectivization (-s-
)

perszeveráció (pszicholingviszti-
ka) fn • perseveration

pervazív fejlődési zavarok (pszi-
cholingvisztika) fn • pervasive deve-
lopmental disorders

pervazív szerep (általános nyelvé-
szet) fn • pervasive role

pervazív (általános nyelvészet)
mn • pervasive

perzisztencia (továbbélés) (általá-
nos nyelvészet) fn • persistance

perzsa (történeti-összehas. nyelv.)
mn • Persian

petroglifa (történeti-összehas.
nyelv.) fn • petroglyph

phaisztoszi korong (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Phaistos Disk

pharynx (hangtan) fn • pharynx
phi együttható (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • phi coefficient
phüszei-theszei vita (nyelvfilozó-

fia) fn • nomos-physis debate
phylum (törzs) (történeti-

összehas. nyelv.) fn • phylum
piaci szó (szociolingvisztika) fn •

market word
pidgin nyelv (szociolingvisztika)

fn • pidgin, pidgin language
pidgin VAGY pidzsin (szocioling-

visztika) fn • pidgin
pidginizálódás (szociolingviszti-

ka) fn • pidginization
pidzsinizálódás (szociolingviszti-

ka) fn • pidginization
piginesedés (szociolingvisztika)

fn • pidginization
pigmeusok (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Pygmy peoples
piknikus típus (pszicholingviszti-

ka) fn • pyknic type
piktográfia (általános nyelvészet)

fn • pictography
piktografikus írás (történeti-

összehas. nyelv.) fn • pictographic
writing

piktogram (általános nyelvészet)
fn • pictogram
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piktogramma polilógus

piktogramma (általános nyelvé-
szet) fn • pictogram

pinjin átírás (általános nyelvészet)
fn • Pinyin transcription, Pinyin trans-
literation

pinjin (általános nyelvészet) fn •
Pinyin

PISA-vizsgálat (nyelvpedagógia)
fn • Programme for International Stu-
dent Assessment (PISA) test

piszkozat (kiadói-szerkesztői is-
meretek) fn • draft

p-kelta nyelvek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • P-Celtic lan-
guages, Brythonic languages

p-kelta (történeti-összehas. nyelv.)
fn • P-Celtic, Brythonic

pl. (például) (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • e.g. (exempli gratia)
<for example>

plágium (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • plagiarism

plágiumbizottság (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • plagiarism com-
mittee

plagizál (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • plagiarize

plaszticitás (neurolingvisztika) fn
• plasticity

plasztográf (általános nyelvészet)
fn • plastograph

plasztografikus technika (általá-
nos nyelvészet) fn • plastographic
technique

plázabeszéd (szociolingvisztika)
fn • mallspeak

plázanyelv (szociolingvisztika) fn
• mallspeak

pleofónia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • pleophony

pleonasztikus (mondattan) fn •
pleonastic

pleonazmus (mondattan) fn • ple-
onasm

plethysmográf (általános nyelvé-
szet) fn • plethysmograph

pletyka nyelvi kutatása (pragma-
tika) fn • linguistic study of gossip

pletyka (szociolingvisztika) fn •
gossip

pluralia tantum (alaktan) fn • plu-
rale tantum (pl. pluralia)

pluralista politika (szocioling-
visztika) fn • pluralist policy

pluralizmus (szociolingvisztika)
fn • pluralism

pluricentrikus nyelv (szocioling-
visztika) fn • pluricentric language

pluriszegmentális (hangtan) fn •
plurisegmental

plusquamperfectum (mondattan)
fn • pluperfect, plusquamperfect

pneumográf (hangtan) fn • pneu-
mograph

pneumotachográf (hangtan) fn •
pneumotachograph

podcast (számítógépes/netnyelv.)
fn • podcast

poén (pragmatika) fn • punchline,
joke

poétika (általános nyelvészet) fn •
poetics

poétikai funkció (Jakobson) (álta-
lános nyelvészet) fn • poetic function
(Jakobson)

pogány név (névtan) fn • heathen
name

poláris kifejezés (jelentéstan) fn •
polar expression

poláris összetétel (alaktan) fn •
antonymic compound, antonymous
compound

poláris (általános nyelvészet) mn
• polar

polialfabetikus sifre (általános
nyelvészet) fn • polyalphabetic cyp-
her

polifonematikus magánhangzó
(hangtan) fn • polyphonemic vowel

polifónia (általános nyelvészet) fn
• polyphony

poligenezis (általános nyelvészet)
fn • polygenesis

poliglosszia (szociolingvisztika)
fn • polyglossia

poliglott beszélő (szociolingvisz-
tika) fn • polyglot speaker

poliglott (általános nyelvészet) fn
• polyglot

polilektális grammatika (szocio-
lingvisztika) fn • polylectal grammar,
diasystem

polilógus (általános nyelvészet) fn
• polylogue
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polinímia posztpozíció

polinímia (jelentéstan) fn •
polynymy

poliszém képző (jelentéstan) fn •
polysemous affix

poliszém kifejezés (jelentéstan) fn
• polysemous expression

poliszém (általános nyelvészet)
mn • polysemous

poliszémia (jelentéstan) fn • poly-
semia, polysemy

poliszindeton (stilisztika) fn •
polysyndeton

poliszintetikus nyelv (nyelvtipo-
lógia) fn • polysynthetic language

poliszisztemikus fonológia
(hangtan) fn • polysystemic phono-
logy

politika és nyelv (szociolingvisz-
tika) fn • language and politics

politikai hír (általános nyelvészet)
fn • political news item

politikai korrektség (szocioling-
visztika) fn • political correctness

politikai szöveg (általános nyelvé-
szet) fn • political text

politikus állat (Arisztotelész)
(nyelvfilozófia) fn • political animal

politon nyelv (nyelvtipológia) fn
• polytonal language

pongyolaság (stilisztika) fn • neg-
ligence, negligentia

pont (=írásjel) (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • period, point, dot

pont (=szöveg szerkezeti eleme)
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
heading, title

pontcím (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • section title/heading, para-
graph title/heading

pontfelhődiagram (nyelvészeti
statisztika) fn • scatter plot

pontmátrix-karakterek (általános
nyelvészet) fn • dot matrix characters

pontnagyság (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • point size

Pontosan Jelelt Angol (másodla-
gos jelnyelv) (általános nyelvészet) fn
• Signing Exact English (SEE)

pontosító kérdés (pragmatika) fn
• clarification question

pontosvessző (helyesírás) fn • se-
micolon

populáció (nyelvészeti statisztika)
fn • population

Port Royal grammatika (nyelvfi-
lozófia) fn • Port-Royal Grammar

Portaprinter (általános nyelvé-
szet) fn • Portaprinter

portmanteau (alaktan) fn • port-
manteau, portmanteau formation

portugál ábécé (általános nyelvé-
szet) fn • Portuguese alphabet

portugál nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Portuguese language

portugál (általános nyelvészet) mn
• Portuguese

POS címkézés (korpusznyelvé-
szet) fn • part-of-speech tagging, POS
tagging

postafiók száma (helyesírás) fn •
PO box number, post office box num-
ber

postai címzés szabályai (helyes-
írás) fn • rules of addressing

post-hoc teszt (nyelvészeti statisz-
tika) fn • post-hoc test

poszt Gutenberg-galaxis (általá-
nos nyelvészet) fn • Post-Gutenberg
Galaxy

posztalveoláris mássalhangzó
(hangtan) fn • postalveolar conson-
ant

posztfixum (alaktan) fn • postfix,
suffix

posztkreol kontinuum (szocio-
lingvisztika) fn • postcreol continuum

posztlexikális szabály (hangtan)
fn • post lexical rule

posztlingvális siket (általános
nyelvészet) fn • postlingually deaf
person

posztlingvális siketség (általános
nyelvészet) fn • postlingual deafness

posztliterális (számítógé-
pes/netnyelv.) mn • postliterate

posztliteralitás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • postliteracy

posztol (számítógépes/netnyelv.)
fn • post

posztolás (számítógépes/netnyelv.)
fn • posting

posztpalatális (hangtan) fn • post-
palatal

posztpozíció (alaktan) fn • postpo-
sition
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posztpozitív predikatív szó

posztpozitív (alaktan) fn • postpo-
sitional

posztstrukturalizmus (általános
nyelvészet) fn • poststructuralism

posztszimbolikus kommuniká-
ció (Heim) (kommunikáció) fn •
postsymbolic communication

poszturális kommunikáció (kom-
munikáció) fn • postural communica-
tion

posztvokalikus (hangtan) mn •
postvocalic

potencia (pszicholingvisztika) fn •
potential

potenciális szó (jelentéstan) fn •
potential word

pótlónyúlás (hangtan) fn • com-
pensatory lengthening

pozicionális családméret (pszi-
cholingvisztika) fn • positional family
size

pozicionális hangváltakozás
(hangtan) fn • positional sound al-
ternation

pozicionális (általános nyelvé-
szet) mn • positional

pozitív előítélet (szociolingviszti-
ka) fn • positive prejudice

pozitív homlokzat (pragmatika)
fn • positive face

pozitív transzfer (nyelvpedagó-
gia) fn • positive transfer

pozitív udvariasság (pragmatika)
fn • positive politeness

pozitivizmus (általános nyelvé-
szet) fn • positivism

pozitronemissziós tomográfia
(PET) (neurolingvisztika) fn • posit-
ron emission tomography (PET)

pöszeség (hangtan) fn • lisping,
lisp

praedicativus (mondattan) fn •
predicative, predicative case

praesens (mondattan) fn • present
praeteritio (stilisztika) fn • prete-

rition
praeteritum (mondattan) fn • pre-

terite
Prágai iskola (általános nyelvé-

szet) fn • Prague School
Prágai Nyelvészeti Kör (általános

nyelvészet) fn • Prague Linguistic
Circle

Prágai Nyelvészkör (általános
nyelvészet) fn • Prague Linguistic
Circle

pragmalingvisztikai megfigyelés
(kutatásmódszertan) fn • pragmalin-
guistic observation

pragmatika elsajátítása (nyelvel-
sajátítás) fn • acquisition of pragma-
tics

pragmatika (általános nyelvészet)
fn • pragmatics

pragmatikai adaptáció (fordítás-
tudomány) fn • pragmatic adaptation

pragmatikai alapú nagybetűsítés
(helyesírás) fn • pragmatic capitaliza-
tion (-s-)

pragmatikai hiba (pszicholing-
visztika) fn • pragmatic error

pragmatikai implikátum (prag-
matika) fn • pragmatic implicature

pragmatikai jelentés (pragmati-
ka) fn • pragmatic meaning

pragmatikai kompetencia
(Chomsky) (pszicholingvisztika) fn
• pragmatic competence

pragmatikai sértés (pragmatika)
fn • pragmatic insult

pragmatikai sérülés (pszicholing-
visztika) fn • pragmatic impairment

pragmatikai tudás (általános nyel-
vészet) fn • pragmatic knowledge

pragmatikai változás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • pragmatic chan-
ge

pragmatikai viszony (jelentéstan)
fn • pragmatic relationship

pragmatikai zavar (pszicholing-
visztika) fn • pragmatic disorder

pragmatikai (általános nyelvé-
szet) mn • pragmatic

pragmatikus fordítás (fordítástu-
domány) fn • pragmatic translation

prákrit nyelvek (általános nyelvé-
szet) fn • Pracritic languages

prédikáció (általános nyelvészet)
fn • sermon

predikatív kifejezés (mondattan)
fn • predicative expression

predikatív szerkezet (mondattan)
fn • predicative construction

predikatív szó (mondattan) fn •
predicative word
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predikatív viszony probléma lokalizálása

predikatív viszony (mondattan)
fn • predicative relationship

predikatív (általános nyelvészet)
mn • predicative

predikativitás (mondattan) fn •
predicativity

predikátum (mondattan) fn • pre-
dicate

prediktábilis (pszicholingviszti-
ka) mn • predictable

predorzális (hangtan) fn • predor-
sal

preferencia (általános nyelvészet)
fn • preference

prefixálás (alaktan) fn • prefixati-
on

prefixum (alaktan) fn • prefix
prefrontális kéreg (neurolingvisz-

tika) fn • prefrontal cortex
prefrontális sérülés (neuroling-

visztika) fn • prefrontal damage
prefrontális (neurolingvisztika)

mn • prefrontal
prelingvális csecsemő (nyelvelsa-

játítás) fn • prelingual infant
prelingvális siket (nyelvelsajátí-

tás) fn • prelingually deaf person
prelingvális siketség (nyelvelsajá-

títás) fn • prelingual deafness
prelingvális (általános nyelvészet)

mn • prelingual
prenazalizált mássalhangzó

(hangtan) fn • prenasalized consonant
prepozíció (mondattan) fn • pre-

position
prepozitív (mondattan) fn • pre-

positional
preskriktív nyelvtan (általános

nyelvészet) fn • prescriptive grammar
preskriptív VAGY preszkriptív

(=előíró) (általános nyelvészet) mn •
prescriptive

preskriptivizmus (általános nyel-
vészet) fn • prescriptivism

preszkriptív nyelvészet (általá-
nos nyelvészet) fn • prescriptive lin-
guistics

preszkriptív nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • prescriptive grammar

preszkriptivizmus (általános
nyelvészet) fn • prescriptivism

presztízs a nyelvhasználatban
(szociolingvisztika) fn • prestige in

language use
presztízs alak (szociolingvisztika)

fn • prestige form
preszuppozíció (szemantika) (je-

lentéstan) fn • presupposition
preteritum (jelentéstan) fn • prete-

rite
pretextus (szövegtan) fn • pretext
prevalencia (kutatásmódszertan)

fn • prevalence
preverbális gyermek (nyelvelsajá-

títás) fn • preverbal child
preverbális kognitív fejlődés

(nyelvelsajátítás) fn • preverbal cogni-
tive development

preverbális pozíció (mondattan)
fn • preverbal position

preverbális (általános nyelvészet)
mn • preverbal

prezentáció (általános nyelvészet)
fn • presentation

primatológia (általános nyelvé-
szet) fn • primatology

primér jelnyelv (általános nyelvé-
szet) fn • primary sign language

primer toldalék (alaktan) fn • pri-
mary affix

primitív nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • "primitive" language

privatív képző (alaktan) fn • pri-
vative affix

PR-kommunikáció (kommuniká-
ció) fn • PR communication

pro- (előtag) • pro
próba ereje (nyelvészeti statiszti-

ka) fn • power
próba (általános nyelvészet) fn •

test
probabilisztikus módszer (kuta-

tásmódszertan) fn • probabilistic met-
hod

próba-szerencse elv (kognitív
nyelvészet) fn • trial-and-error met-
hod

próbatanulmány (kutatásmód-
szertan) fn • pilot study

probléma környezeti összefüggé-
sei (kutatásmódszertan) fn • environ-
mental context of the problem

probléma lokalizálása (kutatás-
módszertan) fn • problem localization
(-s-)
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probléma projektoktatás

probléma (általános nyelvészet) fn
• problem

problémaméret-hatás (pszichol-
ingvisztika) fn • problem-size effect

procedurális deficithipotézis
(pszicholingvisztika) fn • procedural
deficit hypothesis (PDH), procedural
learning deficit hypothesis

procedurális emlékezet (pszichol-
ingvisztika) fn • procedural memory

procedurális emlékezeti rend-
szer (pszicholingvisztika) fn • pro-
cedural memory system

procedurális megértés (pszichol-
ingvisztika) fn • procedural compre-
hension

procedurális modell (pszicholing-
visztika) fn • procedural model

procedurális tanulás (pszichol-
ingvisztika) fn • procedural learning

procedurális tudás (pszicholing-
visztika) fn • procedural knowledge,
imperative knowledge

procedurális (általános nyelvé-
szet) mn • procedural

proceduralizáció (pszicholing-
visztika) fn • proceduralization (-s-)

produkálás (pragmatika) fn • pro-
duction

produkció (=generálás, pl. beszé-
dé) (neurolingvisztika) fn • producti-
on

produkciós idióma (jelentéstan)
fn • transparent idiom, compositional
idiom

produkciós kísérlet (pszicholing-
visztika) fn • production experiment

produkciós modell (általános
nyelvészet) fn • production model

produkciós (általános nyelvészet)
mn • productional

produktív folyamat (alaktan) fn •
productive process

produktív igeképző (alaktan) fn •
productive verbalizer (-s-)

produktív igeosztály (alaktan) fn
• productive verb class

produktív képző (alaktan) fn •
productive affix

produktív morfológia (alaktan) fn
• productive morphology

produktív szintaxis indexe
(nyelvelsajátítás) fn • Index of Pro-

ductive Syntax (IPSyn)
produktív szóelem (alaktan) fn •

productive morpheme
produktív (általános nyelvészet)

fn • productive
produktivitás (alaktan) fn • pro-

ductivity
pro-ejtő nyelv (mondattan) fn •

pro-drop language
professzionalizáció (nyelvpeda-

gógia) fn • professionalization (-s-)
profil (korpusznyelvészet) fn •

profile
profitorientáltság (Porkoláb)

(számítógépes/netnyelv.) fn • profit-
orinentednees

pro-forma (mondattan) fn • pro-
form

prognosztikus teszt (nyelvpeda-
gógia) fn • prognostic test

program nyelv (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • programming lan-
guage

program (általános nyelvészet) fn
• program

programozási egység (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • programming unit

programozott nyelv (általános
nyelvészet) fn • programmed langu-
age

progresszív aspektus (mondat-
tan) fn • progressive aspect

progresszív hasonulás (hangtan)
fn • progressive assimilation

progresszív szemlélet (mondat-
tan) fn • progressive aspect

progresszív (általános nyelvészet)
mn • progressive

projekciós elmélet (pszicholing-
visztika) fn • projection theory

projekciós szabály (jelentéstan) fn
• projection rule, projectional rule

projekciós szint (mondattan) fn •
projectional level

projekciós (általános nyelvészet)
mn • projectional

projekt (általános nyelvészet) fn •
project

projektmódszer (nyelvpedagó-
gia) fn • project method

projektoktatás (nyelvpedagógia)
fn • project-based learning
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proklitikus prozódiai elem

proklitikus (alaktan) mn • procli-
tic

prominencia (kognitív nyelvé-
szet) fn • prominence

promóció (számítógépes/netnyelv.)
fn • promotion

promótálás (számítógépes/netnyelv.)
fn • promotion

Promptuarium parvulorum
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Promp-
tuarium parvulorum

pronomen (mondattan) fn • pro-
noun

pronominalizáció (mondattan) fn
• pronominalization (-s-)

propagáció (szociolingvisztika) fn
• propagation

propaganda (szociolingvisztika)
fn • propaganda

propaganda-analízis (általános
nyelvészet) fn • propaganda analy-
sis

propozíció (jelentéstan) fn • pro-
position

propozicionális elemzés (jelentés-
tan) fn • propositional analysis

propozicionális funkció (általá-
nos nyelvészet) fn • propositional
function

propozicionális megértés (pszi-
cholingvisztika) fn • propositional
comprehension

propozicionális szerveződés
szintje (pszicholingvisztika) fn • level
of propositional organization (-s-)

propozicionális (általános nyelvé-
szet) mn • propositional

propozíciós (beszéd)aktus (prag-
matika) fn • propositional act, propo-
sitional speech act

propozíciós tartalmi feltétel
(pragmatika) fn • propositional act

propozíciós (általános nyelvészet)
mn • propositional

proprioceptív visszajelzés (neu-
rolingvisztika) fn • proprioceptive
feedback

protagonista (szövegtan) fn • pro-
tagonist

protézis (hangbetoldás) (hang-
tan) fn • prothesis, prosthesis

protézis (hangváltozás) (történeti-
összehas. nyelv.) fn • prothesis, prost-

hesis
protézis (szájpadhasadéknál)

(hangtan) fn • prosthetics (for cleft
palate)

protézis (általános nyelvészet) fn
• prothesis, prosthesis

proto- (előtag) • proto
protodeklaratív (nyelvelsajátítás)

mn • protodeclarative
protodiskurzus (szövegtan) fn •

proto-discourse
protoimperatív (nyelvelsajátítás)

mn • protoimperative
proto-indo európai nyelv

(történeti-összehas. nyelv.) fn • Proto-
Indo-European language (PIE)

protolingva (történeti-összehas.
nyelv.) fn • protolanguage

protonyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • protolanguage

proto-pidgin (szociolingvisztika)
fn • proto-pidgin

protoszó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • proto-word

prototipikus társalgás (pragmati-
ka) fn • prototypical conversation

prototipikus tartály (kognitív
nyelvészet) fn • prototypical container

prototipikus (általános nyelvé-
szet) mn • prototypical

prototípus alapú kategorizáció
(kognitív nyelvészet) fn • prototype
categorization

prototípus (általános nyelvészet)
fn • prototype

prototípus-elmélet (kognitív nyel-
vészet) fn • prototype theory

provincializmus (szociolingviszti-
ka) fn • provincialism

proxemika (általános nyelvészet)
fn • proxemics

próza (általános nyelvészet) fn •
prose

prozódia (hangtan) (hangtan) fn •
prosody

prozódia (szemantika) (jelentés-
tan) fn • prosody, semantic prosody

prozódiai csizmahúzás (pszichol-
ingvisztika) fn • prosodic bootstrapp-
ing

prozódiai elem (hangtan) fn • pro-
sodic element
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prozódiai jegy putunghua

prozódiai jegy (hangtan) fn • pro-
sodic feature

prozódiai jelzés (hangtan) fn •
prosodic signalling

prozódiai megformálás (hangtan)
fn • prosodic formation

prozódiai (általános nyelvészet)
mn • prosodic

prozodikus elemzés (hangtan) fn
• prosodic analysis

prozodikus fonológia (hangtan)
fn • prosodic phonology

prozodikus jegy (hangtan) fn •
prosodic feature

prozodikus (általános nyelvészet)
mn • prosodic

pszeudoepigráfia (történeti-
összehas. nyelv.) fn • pseudepigraphy

pszeudolingvális viselkedés
(nyelvelsajátítás) fn • pseudolingu-
istic behavior

pszichiátria (általános nyelvészet)
fn • psychiatry

pszichiátriai nyelvészet (pszi-
cholingvisztika) fn • language in psy-
chiatry, psychiatric linguistics

pszichoakusztika (pszicholing-
visztika) fn • psychoacoustics

pszichofonetika (pszicholingvisz-
tika) fn • psychophonetics

pszicholingvisztika (pszicholing-
visztika) fn • psycholinguistics

pszicholingvisztikai kísérlet
(pszicholingvisztika) fn • psycholin-
guistic experiment

pszicholingvisztikus (pszichol-
ingvisztika) fn • psycholinguist

pszichológia (pszicholingvisztika)
fn • psychology

pszichológiai alany (mondattan)
fn • psychological subject

pszichológiai esszencializmus
(kognitív nyelvészet) fn • psychologi-
cal essentialism

pszichológiai funkció (pszichol-
ingvisztika) fn • psychological func-
tion

pszichológiai mechanizmus
(pszicholingvisztika) fn • psychologi-
cal mechanism

pszichológiai predikátum (mon-
dattan) fn • psychological predicate

pszichológiai realitás (fonológiai
elemzésé) (hangtan) fn • psychologi-
cal reality

pszichológiai (pszicholingviszti-
ka) fn • psychological

pszichologizmus (általános nyel-
vészet) fn • psychologism

pszichologizmus-vita (nyelvfi-
lozófia) fn • psychologism/anti-
psychologism debate

pszichometria (pszicholingviszti-
ka) fn • psychometrics

pszichometriai módszerek (pszi-
cholingvisztika) fn • psychometric
methods

pszichoneurotikus elmélet (pszi-
cholingvisztika) fn • psychoneurotic
theory

pszichopatológia (pszicholing-
visztika) fn • psychopathology

pszichoterápia (pszicholingviszti-
ka) fn • psychotherapy

publicisztikai stílus (stilisztika)
fn • publicistic style

pueblo indiánok (általános nyel-
vészet) fn • Puebloans, Pueblo peoples

puhatolózás (pragmatika) fn • so-
unding

pulmo- (hangtan) előtag • pulmo-
<tüdővel kapcsolatos>

pulmonikus (hangtan) mn • pul-
monic

pulzálás (hangtan) fn • pulsation
pulzuselmélet (hangtan) fn • pul-

se theory, chest-pulse theory
pupilla (neurolingvisztika) fn •

pupil
puritán nevek (általános nyelvé-

szet) fn • Puritan names
purizmus (szociolingvisztika) fn •

purism
putunghua (általános nyelvészet)

fn • Putunghua
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Q típusú faktorelemzés QWERTY billentyűzet

Q

Q típusú faktorelemzés (nyelvé-
szeti statisztika) fn • Q-type factor
analysis

q-kelta nyelvek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Q-Celtic lan-
guages, Goidelic languages

q-kelta (történeti-összehas. nyelv.)

fn • Q-Celtic, Goidelic

queer kutatás (szociolingvisztika)
fn • queer studies

QWERTY billentyűzet (számító-
gépes/netnyelv.) fn • QWERTY key-
board
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R típusú faktorelemzés recenzió

R

R típusú faktorelemzés (nyelvé-
szeti statisztika) fn • R-type factor
analysis

racionalisták (általános nyelvé-
szet) fn • rationalists

raccsolás (hangtan) fn • rhotacism
radikális (történeti-összehas.

nyelv.) fn • radical
rádiós nyelvhasználat (szocio-

lingvisztika) fn • radio language use
rádióteleszkópjelzések (általános

nyelvészet) fn • radio telescope sig-
nals

radix (történeti-összehas. nyelv.)
fn • radix, radical

ráértés (stilisztika) fn • syllepsis,
zeugma

rag elhagyása (alaktan) fn • loss of
inflection

rag (alaktan) fn • inflection, inf-
lexion, inflectional affix, inflectional
ending

ragadványnév (névtan) fn • by-
name, epithet

ragasztó nyelv (alaktan) fn • agg-
lutinative language, agglutinating lan-
guage

ragneutralizáció (alaktan) fn • inf-
lectional neutralization (-s-)

ragos szóalak (alaktan) fn • inflec-
ted word-form

ragozás (általános nyelvészet) fn •
inflection

ragozási alaktan (alaktan) fn • in-
felctional morphology

ragozási morfológia (alaktan) fn •
infelctional morphology

ragozási sor (alaktan) fn • para-
digm

ragozási (alaktan) fn • inflectional
ragozott ige (alaktan) fn • inflec-

ted verb
ragrím (verstan) fn • inflectional

rhyme
ragszerű utótagok (alaktan) fn •

inflection-like endings
ragszilárdulás (alaktan) fn • fossi-

lization (-s-) of affixes, affix fossilizati-
on (-s-)

rajnai legyező (szociolingvisztika)
fn • Rheinish fan

rajz (pszicholingvisztika) fn • dra-
wing

rajzoló program (pszicholingvisz-
tika) fn • drawing software

rajzvizsgálat (pszicholingvisztika)
fn • drawing analysis

rámutatás (általános nyelvészet)
fn • pointing

rámutatásos térbeli utalás (kom-
munikáció) fn • spatial reference by
pointing

rámutató támpont (pszicholing-
visztika) fn • orienting cue

rámutató (általános nyelvészet)
mn • pointing, indicating, indicative,
orienting

rámutató-következtetéses (prag-
matika) mn • ostensive-inferential

rámutatószó (mondattan) fn • de-
monstrative word

random kiválasztás (nyelvészeti
statisztika) fn • random selection

randomizáció (nyelvészeti statisz-
tika) fn • randomization (-s-)

rangidős (vezető) szerkesztő
(kiadói-szerkesztői ismeretek) fn •
senior editor

rangidős vezető (kommunikáció)
fn • senior director

rangidős (általános nyelvészet)
mn • senior

rásiklóhang (hangtan) fn • on-
glide

rassz (szociolingvisztika) fn • race
ráütő rím (verstan) fn • double mo-

norhyme
reakcióidő (pszicholingvisztika)

fn • reaction time
reaktív megfigyelés (kutatásmód-

szertan) fn • reactive observation
reália (fordítástudomány) fn • rea-

lia
realizáció (általános nyelvészet) fn

• realization (-s-)
rébusz (általános nyelvészet) fn •

rebus
recenzió (kiadói-szerkesztői isme-

retek) fn • review
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receptív diszfázia régies írásmódú magánhangzó

receptív diszfázia (pszicholing-
visztika) fn • receptive dysphasia

receptív diszfunkció (pszichol-
ingvisztika) fn • receptive dysfunction

receptív grammatika (pszichol-
ingvisztika) fn • receptive grammar

receptív szókincs (nyelvpedagó-
gia) fn • receptive vocabulary

receptív (általános nyelvészet) mn
• receptive

receptor nyelv (fordítástudo-
mány) fn • receptor langauge

recipiens (mondattan) fn • recipi-
ent

reciprocitás (általános nyelvészet)
fn • reciprocity

recsegő hang (hangtan) fn • crea-
ky voice

reddíció (stilisztika) fn • reddition
redukált hang (hangtan) fn • redu-

ced sound
redukció (hangtan) fn • reduction
redukcionizmus (nyelvfilozófia)

fn • reductionism
redundancia (általános nyelvé-

szet) fn • redundancy
redundancia-szabály (általános

nyelvészet) fn • redundancy rule
redundáns jegy (általános nyelvé-

szet) fn • redundant feature
redundáns névmási tárgy (mon-

dattan) fn • redundant pronominal ob-
ject, redundant object pronoun

redundáns (általános nyelvészet)
mn • redundant

reduplikáció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • reduplication

Reed-Kellogg diagram (mondat-
tan) fn • Reed-Kellogg diagram

referálás (jelentéstan) fn • referr-
ing

referált entitás (jelentéstan) fn • re-
ferred entity

referencia elve (jelentéstan) fn •
principle of reference

referencia (általános nyelvészet)
fn • reference

referenciaelmélet (jelentéstan) fn
• reference theory, direct reference the-
ory

referenciaidő (mondattan) fn • re-
ference time

referenciakeret (jelentéstan) fn •
frame of reference

referenciális bizonytalanság
(nyelvpedagógia) fn • referential un-
certainty

referenciális ekvivalencia (fordí-
tástudomány) fn • referential equiva-
lence

referenciális funkció (Jacobson)
(általános nyelvészet) fn • referential
function

referenciális integráció (kognitív
nyelvészet) fn • referential integration

referenciális jelentés (jelentéstan)
fn • referential meaning

referenciális szándék (jelentés-
tan) fn • referential intention

referenciális (általános nyelvé-
szet) mn • referential

referencianyelvtan (mondattan)
fn • role and reference grammar
(RRG)

referens (jelentéstan) fn • referent
reflex (történeti-összehas. nyelv.)

fn • reflex
reflexes hangadás (hangtan) fn •

reflexive phonation
reflexivitás (általános nyelvészet)

fn • reflexiveness
reform (általános nyelvészet) fn •

reform
reformáció (történeti-összehas.

nyelv.) fn • reformation
reformkor (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Hungarian Reform Era
refrén (általános nyelvészet) fn •

refrain, chorus
régens (alaptag) (mondattan) fn •

predicate
regény (általános nyelvészet) fn •

novel
regexp (reguláris kifejezés) (kor-

pusznyelvészet) fn • regular expressi-
on

régi magyar kétjegyű betű
(történeti-összehas. nyelv.) fn • old
Hungarian digraph

régies írásmódú családnév (név-
tan) fn • archaically spelled surname

régies írásmódú magánhangzó
(helyesírás) fn • archaically spelled vo-
wel
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régies írásmódú mássalhangzó relatív erő (Brown és Levinson)

régies írásmódú mássalhangzó
(helyesírás) fn • archaically spelled
consonant

régies kifejezés (helyesírás) fn •
archaic expression

régies szó (helyesírás) fn • archaic
word

régies több jegyű betű (helyes-
írás) fn • archaically spelled multigra-
ph

régies (általános nyelvészet) mn •
archaic

régiesség (stilisztika) fn • archa-
ism

regiolektus (szociolingvisztika) fn
• regiolect, regionalect

regionális beszéd (szociolingvisz-
tika) fn • regional speech

regionális dialektus (szocioling-
visztika) fn • regional dialect

regionális köznyelv (szocioling-
visztika) fn • regional standard lan-
guage

regionális köznyelviség (szocio-
lingvisztika) fn • regional standard
language use

regionális különbség (szocioling-
visztika) fn • regional difference

regionális nyelvváltozat (szocio-
lingvisztika) fn • regional variety

regionális (általános nyelvészet)
mn • regional

regiszter (stilisztika) fn • register
régmúlt (mondattan) fn • pluper-

fect
regresszió (általános nyelvészet)

fn • regression
regresszióelemzés (nyelvészeti

statisztika) fn • regression analysis
regressziós egyenes (nyelvészeti

statisztika) fn • regression line
regressziós együttható (nyelvé-

szeti statisztika) fn • regression coeffi-
cient

regressziós hipotézis (nyelvészeti
statisztika) fn • regression hypothesis

regressziós (általános nyelvészet)
mn • regressional

regresszív hasonulás (hangtan) fn
• regressive assimilation

regresszív (hangtan) fn • regres-
sive

regularizáció (szociolingvisztika)
fn • regularization

reifikáció (jelentéstan) fn • reifica-
tion

réja (általános nyelvészet) fn •
<nonsensical words typically occurr-
ing in the chorus of folk songs>

rejtett bibliográfia (kiadói-
szerkesztői ismeretek) fn • non-
standalone bibliography

rejtett fordítás (fordítástudo-
mány) fn • covert translation

rejtett réteg (pszicholingvisztika)
fn • hidden layer

rejtett tartalom (pszicholingviszti-
ka) fn • real content, latent content

rejtett (általános nyelvészet) mn •
hidden, covert, latent

rejtjelező gép (általános nyelvé-
szet) fn • cipher machine

rejtvény (stilisztika) fn • enigma
rekedtség (hangtan) fn • hoarse-

ness
rekeszizom (hangtan) fn • diaph-

ragm
reklámnyelv (szociolingvisztika)

fn • advertising language
reklámok (televízióban) (általá-

nos nyelvészet) fn • television adverti-
sements

rekonstruál (történeti-összehas.
nyelv.) ige • to reconstruct

rekonstrukció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • reconstruction

rekurrens hálózatok (pszicholing-
visztika) fn • recurrent networks

rekurzió (általános nyelvészet) fn
• recursion

rekurzív mondattani szervező-
dés (mondattan) fn • recursive syntac-
tic organization

rekurzív szabály (mondattan) fn •
recursive rule

rekurzív (általános nyelvészet) mn
• recursive

rekurzivitás (mondattan) fn • re-
cursiveness, recursivity

reláció (általános nyelvészet) fn •
relation

relációs eltolódás (pszicholing-
visztika) fn • relational shift

relatív erő (Brown és Levinson)
(pragmatika) fn • relative power
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relatív főmondat reneszánsz

relatív főmondat (mondattan) fn
• matrix clause

relatív perspektíva (pszicholing-
visztika) fn • relative perspective

relatív referenciakeret (kognitív
nyelvészet) fn • relative frame of re-
ference

relatív tő (alaktan) fn • stem
relatív (általános nyelvészet) mn •

relative
relativizmus (általános nyelvé-

szet) fn • relativism
relátum (szövegtan) fn • relatum
relátum-imágó (szövegtan) fn • re-

latum imago
relé (tolmácsolás) (fordítástudo-

mány) fn • relay interpreting
relevancia elve (kognitív nyelvé-

szet) fn • principle of relevance
relevancia- és koherenciaterem-

tő intencionális értelmezés (pszi-
cholingvisztika) fn • relevance- and
coherence-creating intentional interp-
retation

relevancia maximája (Grice)
(pragmatika) fn • maxim of relevance
(Grice)

relevancia (általános nyelvészet)
fn • relevance

relevanciaelmélet (kognitív nyel-
vészet) fn • relevance theory

releváns (általános nyelvészet) mn
• relevant

relexifikáció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • relexification

relexifikálás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • relexification

réma (mondattan) fn • rheme
rendellenes hangképzés (hang-

tan) fn • abnormal articulation, abnor-
mal sound production

rendellenes hanglejtés (hangtan)
fn • abnormal intonation

rendellenes (általános nyelvészet)
mn • abnormal

rendezés (nyelvészeti statisztika)
fn • ordering

rendezvény kommunikációja
(vállalati kommunikáció) fn • event
communication

rendhagyás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • irregularity

rendhagyó főnevek toldalékolá-
sa (történeti-összehas. nyelv.) fn • affi-
xation of irregular nouns

rendhagyó ige (történeti-összehas.
nyelv.) fn • irregular verb

rendhagyó (általános nyelvészet)
mn • irregular

rendhagyóság (történeti-összehas.
nyelv.) fn • irregularity

rendszám betűjelei (helyesírás) fn
• registration plate symbols, number
plate symbols

rendszám (általános nyelvészet)
fn • registration plate, number plate

rendszer (általános nyelvészet) fn
• system

rendszer-átszerkesztődés (pszi-
cholingvisztika) fn • systematic re-
structuring

rendszeres nyelvészet (jelentés-
tan) fn • systemic linguistics, systemic
functional linguistics (SFL)

rendszerezési kompetencia
(nyelvpedagógia) fn • organizational
competence

rendszerező bibliográfia (kiadói-
szerkesztői ismeretek) fn • systemati-
zing bibliography (-s-)

rendszerező (kiadói-szerkesztői
ismeretek) mn • systematizing (-s-)

rendszerfonéma (hangtan) fn •
systematic phoneme

rendszerfonemikai (hangtan) fn •
systematic phonemeic

rendszerfonemikus (hangtan) fn
• systematic phonemeic

rendszerfonetikai (hangtan) fn •
systematic phonetic

rendszerfonetikus (hangtan) fn •
systematic phonetic

rendszerkényszer (történeti-
összehas. nyelv.) fn • system pressure

rendszermondat (mondattan) fn •
sentence

rendszernyelvészet (jelentéstan)
fn • systemic linguistics, systemic
functional linguistics (SFL)

rendszerszerűség (általános nyel-
vészet) fn • systematicity

rendundancia (általános nyelvé-
szet) fn • redundancy

reneszánsz (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Renaissance
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repertoár retina

repertoár (szociolingvisztika) fn •
repertoire

repertórium (kiadói-szerkesztői
ismeretek) fn • findig aid

replikáció (kognitív nyelvészet) fn
• replication

reprezentáció (kognitív nyelvé-
szet) fn • representation

reprezentációs funkció (általános
nyelvészet) fn • representational func-
tion

reprezentációs szint (általános
nyelvészet) fn • level of representation

reprezentációs (általános nyelvé-
szet) mn • representational

reprezentatív beszédminta (nyel-
vészeti statisztika) fn • representative
speech sample

reprezentatív (nyelvészeti statisz-
tika) fn • representative

reprezentativitás (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • representativeness

reprezentatívum (pragmatika) fn
• representative, representative spe-
ech act

reprodukálhatósági együttható
(nyelvészeti statisztika) fn • reprodu-
cibility coefficient

rés (hangtan) fn • slot
réshang (általános nyelvészet) fn

• fricative
réshangúsodás (hangtan) fn • spi-

rantization
respiráció (légzés) (hangtan) fn •

respiration
respirációs ciklus (hangtan) fn •

respiratory cycle
respirációs szakasz (hangtan) fn •

respiratory phase
respirációs (általános nyelvészet)

mn • respiratory
részcím (kiadói-szerkesztői isme-

retek) fn • volume title
részelő határozó (mondattan) fn •

partitive object
részelő (általános nyelvészet) fn •

partitive
részes eset (mondattan) fn • da-

tive, dative case
részeshatározó szó (mondattan)

fn • dative object
részeshatározó (általános nyelvé-

szet) fn • dative object

részképzés (nyelvpedagógia) fn •
partial training

részleges átfedés (kognitív nyel-
vészet) fn • partial overlap

részleges fordításelmélet (fordí-
tástudomány) fn • partial translation
theories

részleges hasonulás (hangtan) fn
• partial assimilation

részleges információ (általános
nyelvészet) fn • partial information

részleges szóismétlés (pszichol-
ingvisztika) fn • partial-word repetit-
ion

részleges (általános nyelvészet)
mn • partial

részletes bibliográfiai leírás
(kiadói-szerkesztői ismeretek) fn •
detailed bibliographic description

részletezés (stilisztika) fn • enu-
meratio

résztvevő (általános nyelvészet) fn
• participant

résztvevő-hipotézis (Searle,
Clark & Carlson) (pragmatika) fn •
participant hypothesis

résztvevőkre irányuló illokúciós
aktus (pragmatika) fn • illocutionary
act directed at participants

réteg (általános nyelvészet) fn •
layer, stratum

rétegnyelv (szociolingvisztika) fn
• sociolect

rétegvizsgálat (nyelvészeti statisz-
tika) fn • stratum examination

rétegzés (szociolingvisztika) fn •
layering, stratification

rétegzett kvótaminta (nyelvészeti
statisztika) fn • stratified quota samp-
le

rétegzett mintavétel (nyelvészeti
statisztika) fn • stratified sampling

rétegzett nyelvtan (mondattan) fn
• stratificational grammar

rétegzett (általános nyelvészet)
mn • layered, stratified

rétegződés (társadalmi) (szocio-
lingvisztika) fn • stratification of so-
ciety, social stratification

rétikus aktus (pragmatika) fn •
rhetic act

retina (neurolingvisztika) fn • reti-
na
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retorika római naptár

retorika (általános nyelvészet) fn
• rhetorics

retorikai funkció (általános nyel-
vészet) fn • rhetorical function

rétoromán (általános nyelvészet)
fn • Romansh, Romansh language,
Rhaeto-Romance language

rétoromán-elmélet (általános
nyelvészet) fn • Rhaeto-Romance the-
ory

retractio (stilisztika) fn • retraction
retranszkripció (kiejtés szerinti

átírás visszaalakítása) (hangtan) fn •
retranscription

retranszliteráció (betű szerinti át-
írás visszaalakítása) (hangtan) fn •
retransliteration

retroaktív interferencia (pszichol-
ingvisztika) fn • retroactive interferen-
ce

retroflex hang (hangtan) fn • retro-
flex sound

retroflex mássalhangzó (hangtan)
fn • retroflex consonant

retroflex (általános nyelvészet) mn
• retroflex

reverzibilis mondat (neuroling-
visztika) fn • reversible sentence

rezgés (hangtan) fn • frequency
rezgésszám (hangtan) fn • frequ-

ency
reziduális normalitás (nyelvésze-

ti statisztika) fn • residual normality
reziduum (nyelvészeti statisztika)

fn • residue
rezonancia (hangtan) fn • reso-

nance
rezonanciaelmélet (hangmagas-

ságérzékelésé) (hangtan) fn • reso-
nance theory, resonance theory of
pitch perception

rezonanciafrekvencia (hangtan)
fn • resonance frequency

rezonancián alapuló (hangtan)
mn • resonance-based

rezonátor (hangtan) fn • resonator
rezultatív akcióminőség (mon-

dattan) fn • resultative Aktionsart
rezultatív bővítmény (mondat-

tan) fn • resultative complement
rezümé (stilisztika) fn • résumé
rigmus (általános nyelvészet) fn •

rhyme

rím (verstan) fn • rhyme
rinofónia (hangtan) fn • rhinopho-

nia
rinolália (hangtan) fn • rhinolalia
riport (kutatásmódszertan) fn • re-

port
ritkább szóalkotási mód (alak-

tan) fn • infrequent word-formation
method, infrequent method of word-
formation

ritkábban használatos írásjel (he-
lyesírás) fn • less used punctuation
mark

ritkítás (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • spacing, spacing out

ritmus (verstan) fn • rhythm
ritmusváltás (verstan) fn • rhythm

change
rituálé (általános nyelvészet) fn •

ritual
Rochester-módszer (nyelvpeda-

gógia) fn • Rochester Method
rokon értelmű kifejezés (jelentés-

tan) fn • synonymous expression
rokon értelmű szó (jelentéstan) fn

• synonym, synonymous word
rokon nyelvi megfelelés

(történeti-összehas. nyelv.) fn • cor-
respondence

rokon (általános nyelvészet) mn •
related

rokonértelmű szó (jelentéstan) fn
• synonym, synonymous word

rokonértelműség (jelentéstan) fn
• synonymy

rokonsági kapcsolat (történeti-
összehas. nyelv.) fn • kinship relation

rokonsági rendszer (történeti-
összehas. nyelv.) fn • kinship system

rokonsági (általános nyelvészet)
mn • kinship

rokonszó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • cognate

rokonnyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • sister language, genetically
related language, cognate language

roma gyerekek (szociolingviszti-
ka) fn • Romany children, Romani
children

roma (általános nyelvészet) mn •
Romany, Romani

római naptár (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Roman calendar
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római szám russzisztika

római szám (helyesírás) fn • Ro-
man numeral

római számok használata (helyes-
írás) fn • usage of Roman numerals

római (általános nyelvészet) mn •
Roman

román jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Romanian lo-
anword

román nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Romanian, Romanian lan-
guage

romani nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Romani, Romani language,
Romany, Romany language

romanizáció (helyesírás) fn • ro-
manization (-s-)

romboló folyamat (általános nyel-
vészet) fn • destructive process

romlás (jelentésé) (történeti-
összehas. nyelv.) fn • pejoration, deg-
radation

romológia (általános nyelvészet)
fn • Romani studies

romológus (általános nyelvészet)
fn • Romani scholar

Rosettei-i kő (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Rosetta Stone

rosszhangzás (stilisztika) fn • cac-
ophony

rosszul formált mondat (mondat-
tan) fn • ill-formed sentence

rosszul formált (általános nyelvé-
szet) mn • ill-formed

rosszulformált (általános nyelvé-
szet) mn • ill-formed

rotáció (forgatás) (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • rotation

rotacizáció (hangtan) fn • rhotaci-
zation (-s-)

rotacizáló terület (szociolingvisz-
tika) fn • rhotic area

rovásírás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • cuneiform

rováspálca (történeti-összehas.
nyelv.) fn • (cuneiform) stylus

rovópálca (történeti-összehas.
nyelv.) fn • (cuneiform) stylus

royalty rendszer (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • royalty system

rögzített struktúra elve (kognitív
nyelvészet) fn • principle of fixed
structure

rögzített szabály (helyesírás) fn •
categorical rule

rögzített (általános nyelvészet) mn
• fixed

röngten (általános nyelvészet) fn •
X-ray

röntgenfelvétel (kutatásmódszer-
tan) fn • X-ray image

röntgensugár (kutatásmódszer-
tan) fn • X-ray

röplap (általános nyelvészet) fn •
pamphlet

rövid magánhangzó (hangtan) fn
• short vowel

rövid megnevezés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • short title

rövid névforma (névtan) fn •
short form (of a name)

rövid szótag (hangtan) fn • short
syllable

rövid szünet (hangtan) fn • short
pause

rövid távú emlékezet (pszichol-
ingvisztika) fn • short-term memory

rövid (általános nyelvészet) mn •
short

rövidítés (kiadói-szerkesztői isme-
retek) fn • abbreviation

rövidítések jegyzéke (kiadói-
szerkesztői ismeretek) fn • list of abb-
reviations

rövidítéses továbbképzés (alak-
tan) fn • <consequent application of
clipping and affixation>

rövidmondatúság (stilisztika) fn •
<using short sentences as a stlylistic
device>

rövidülés (hangtan) fn • shorte-
ning

rövidülő tő (alaktan) fn • vowel
shortening root

rubricator (történeti-összehas.
nyelv.) fn • rubricator

rúna (történeti-összehas. nyelv.) fn
• rune

russzicizmus (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Russianism, Russism, Rus-
sicism

russzista (általános nyelvészet) fn
• Russist, Russist scholar

russzisztika (általános nyelvészet)
fn • Russian studies

225



sablonillesztés Shannon kitalálási technika

S

sablonillesztés (pszicholingviszti-
ka) fn • template matching

saccade (hangtan) fn • saccade
sacramentarium (történeti-

összehas. nyelv.) fn • sacramentarium
saga (történeti-összehas. nyelv.) fn

• saga
saját frekvencia (hangtan) fn • ei-

genfrequency, natural frequency
saját rezgésszám (hangtan) fn • ei-

genfrequency, natural frequency
sajátérték (nyelvészeti statisztika)

fn • eigenvalue
sajátos írásjeggyel rendelkező

márkanevek (névtan) fn • brand na-
mes containing special characters

sajtó (általános nyelvészet) fn •
press

sajtóközlemény (stilisztika) fn •
press release

sajtószöveg (stilisztika) fn • press
release

sajtótájékoztató (általános nyelvé-
szet) fn • press conference

Sapir–Whorf-hipotézis (általános
nyelvészet) fn • Sapir-Whorf hypothe-
sis

scharfes S (ß) (helyesírás) fn •
eszett, sharp s

Scheffé-próba (nyelvészeti statisz-
tika) fn • Scheffe test

schema (alakzat) (stilisztika) fn •
scheme

Scree plot ábra (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • scree plot, scree plot di-
agram

Scree-teszt (Könyökszabály)
(nyelvészeti statisztika) fn • scree test
(elbow)

scriptor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • scriptor

scriptorium (történeti-összehas.
nyelv.) fn • scriptorum

sebesség (beszédé) (hangtan) fn •
tempo, speech tempo

segéd- (általános nyelvészet) mn •
auxiliary

segédige (mondattan) fn • auxili-
ary, auxiliary verb

segédigenév (mondattan) fn •
non-finite auxiliary verb

segédnyelv (szociolingvisztika) fn
• auxiliary language

segédszerkesztő (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • assistant editor

segédszó (mondattan) fn • auxili-
ary word

sekélyebb mélyszerkezet (mon-
dattan) fn • shallower deep structure

séma (pszicholingvisztika) fn •
schema

sémaelmélet (pszicholingvisztika)
fn • schema theory, schemata theory

sémakiemelés (pszicholingviszti-
ka) fn • schema foregrounding

sematizálás (pszicholingvisztika)
fn • schematization (-s-)

sémi nyelv (általános nyelvészet)
fn • Semitic language

semleges magánhangzó (hang-
tan) fn • neutral vowel

semleges nem (alaktan) fn • neu-
ter gender

semleges tő (hangtan) fn • neutral
root

semleges (általános nyelvészet)
mn • neutral

semlegesnemű (alaktan) fn • netu-
er

semlegesülés (hangtan) fn • neut-
ralization (-s-)

sensus (jelentéstan) fn • sense
serdülőkor és nyelv (általános

nyelvészet) fn • puberty and language
serkentés (pszicholingvisztika) fn

• stimulation
sértés (pragmatika) fn • insult
Setälä-féle átírási rendszer (hang-

tan) fn • Setälä-transcription
SGML szabványos, általános le-

író nyelv (számítógépes/netnyelv.) fn
• Standard Generalized Markup Lan-
guage (SGML)

Shakespeare/Bacon kérdés
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Baconi-
an theory of Shakespeare authorship

Shannon kitalálási technika
(pszicholingvisztika) fn • Shannon
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Shapiro-Wilk-próba sorbehúzás

guessing technique, Shannon’s gues-
sing technique

Shapiro-Wilk-próba (nyelvészeti
statisztika) fn • Shapiro-Wilk test

Shaw-féle ábécé (általános nyel-
vészet) fn • Shaw alphabet, Shavian
alphabet

Sibbolet (szociolingvisztika) fn •
Shibboleth

sifre (általános nyelvészet) fn • cip-
her, cypher

sifrírozás (általános nyelvészet) fn
• ciphering, cyphering

signifiant (jelentéstan) fn • signifi-
er

sikeresség (pragmatika) fn • felici-
ty

sikerességi feltétel (pragmatika)
fn • felicity condition

sikerfeltétel (pragmatika) fn • fel-
icity condition

sikertelenség (pragmatika) fn • in-
felicity

siket (általános nyelvészet) mn •
deaf

siketek jelnyelve (általános nyel-
vészet) fn • deaf sign language

siketnéma (általános nyelvészet)
fn • deaf-mute

siketség (általános nyelvészet) fn
• deafness

siketvak kommunikáció (általá-
nos nyelvészet) fn • deafblind com-
munication

siketvak (általános nyelvészet) mn
• deafblind

sikló tónus (hangtan) fn • gliding
tone

sikló (hangtan) fn • gliding
siklóhang (hangtan) fn • glide
síksági indiánok (általános nyel-

vészet) fn • Plains Indians, indigenous
peoples of the Great Plains and Cana-
dian Prairies

silabizál (hangtan) ige • (to) silla-
bify

similitudo (stilisztika) fn • simile,
similitude

simító folyamat (hangtan) fn •
smoothing process

simító művelet (hangtan) fn •
smoothing process

simító (általános nyelvészet) mn •
smoothing

simulóelem (hangtan) fn • semi-
vowel

simulóhang (hangtan) fn • semi-
vowel

simulókérdés (mondattan) fn •
tag question

simulószó (alaktan) fn • clitic
singularis (alaktan) fn • singular
síráselemző készülék (nyelvelsa-

játítás) fn • crying analyzer (-s-)
siratóének (általános nyelvészet)

fn • dirge
skála értékelése (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • scale evaluation
skála (általános nyelvészet) fn •

scale
skálafüggetlen (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • scale-independent
skaláris implikatúra (pragmati-

ka) fn • scalar implicature
skálatípus (nyelvészeti statisztika)

fn • scale type
SLA folyamat (nyelvpedagógia)

fn • SLA process
slágerszó (vállalati kommuniká-

ció) fn • buzzword
sociativus (mondattan) fn • associ-

ative (case)
sodrás (történeti-összehas. nyelv.)

fn • drift
sodródás (történeti-összehas.

nyelv.) fn • drift
sokan sokakhoz kommunikáció

(kommunikáció) fn • many-to-many
communication

sokféleség (szociolingvisztika) fn
• heterogeneity

sokrendszerű elemzés (pszichol-
ingvisztika) fn • multisystemic analy-
sis

sokszoros beágyazás (mondattan)
fn • multiple embedding

Somers-féle d (nyelvészeti statisz-
tika) fn • Somers’ D

sor (szöveg) (szövegtan) fn • line
sorba rendezés (általános nyelvé-

szet) fn • ordering
sorbarendezés (általános nyelvé-

szet) fn • ordering
sorbehúzás (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • indentation, line inden-

227



soregyen sporadikus hangváltozás

tation
soregyen (szerkesztői-kiadói isme-

retek) fn • register
sorkizárás (kiegyenlített szedés)

(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn • jus-
tification

sorköz (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • line spacing

sorozat (általános nyelvészet) fn •
sequence

sorozatnév (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • series title

sorrend (mondattan) fn • ordering
sorrendiséget meghatározó sza-

bályok (mondattan) fn • sequence ru-
les

sorszámnév (általános nyelvészet)
fn • ordinal number

sorszámozott repertórium
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
numbered finding aid

sortörés (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • line break

sortűzelmélet (hangmagasságér-
zékelésé) (pszicholingvisztika) fn •
volley theory

sorvadó hang (hangtan) fn • sch-
wa

SOV nyelv (nyelvtipológia) fn •
SOV language

SOV szórend (mondattan) fn •
SOV word order

spanyol jelnyelv (általános nyel-
vészet) fn • Spanish Sign Language

spanyol nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Spanish Language

spanyol (általános nyelvészet) mn
• Spanish

SPEAKING modell (Hymes)
(szociolingvisztika) fn • SPEAKING
model (Hymes)

Spearman-féle rhó korrelációs
együttható (nyelvészeti statisztika) fn
• Spearman’s rho correlation coeffici-
ent, Spearman’s rank correlation coef-
ficient

speciális fordításelmélet (fordí-
tástudomány) fn • special translation
theory

speciális szakiskola (nyelvpeda-
gógia) fn • special vocational school

specializáció (általános nyelvé-
szet) fn • specialization (-s-)

specifikáció (általános nyelvészet)
fn • specification

specifikus nyelvfejlődési zavar
(pszicholingvisztika) fn • specific de-
velopmental language disorder (DLD)

specifikus nyelvi zavar (pszichol-
ingvisztika) fn • specific language im-
pairment (SLI)

specifikus olvasászavar (pszichol-
ingvisztika) fn • specific reading dis-
order

specifikus szintű metafora (kog-
nitív nyelvészet) fn • specific-level me-
taphor

specifikus (általános nyelvészet)
mn • specific

spektrográf (hangtan) fn • spectro-
graph

spektrum (hangtan) fn • spectrum
spektrumelemző (hangtan) fn •

spectrum analyzer
spekulatív grammatika (történeti-

összehas. nyelv.) fn • speculative
grammar

spekulatív nyelvtan (történeti-
összehas. nyelv.) fn • speculative
grammar

spiráns (hangtan) fn • spirant
spirantizálódás (hangtan) fn • spi-

rantization
spirométer (hangtan) fn • spirome-

ter
splog (spam blog) (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • splog (spam blog)
spondeus (verstan) fn • spondee
spontán beszéd (pszicholingvisz-

tika) fn • spontaneous speech
spontán beszédmüködés (pszi-

cholingvisztika) fn • spontaneous spe-
ech

spontán hangváltozás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • unconditioned
sound change

spontán szöveg (pszicholingvisz-
tika) fn • spontaneous text

spontán (pszicholingvisztika) mn
• spontaneous

spoonerizmus (pszicholingviszti-
ka) fn • Spoonerism

sporadikus hangváltozás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • spora-
dic sound change
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Sprachbund (nyelvszövetség) stiláris hiba

Sprachbund (nyelvszövetség)
(szociolingvisztika) fn • Sprachbund

S-struktúra (felszíni szerkezet)
(mondattan) fn • surface structure

stabil kölcsönzés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • stable borro-
wing, stable loanword

stabilizáció (történeti-összehas.
nyelv.) fn • stabilization (-s-)

Stammbaumtheorie (családfael-
mélet) (történeti-összehas. nyelv.) fn
• Stammbaumtheorie, family tree mo-
del

standard átlagos európai (szocio-
lingvisztika) fn • Standard Average
European (SAE)

standard beszélők (szocioling-
visztika) fn • standard speakers

standard név (névtan) fn • stan-
dard name

standard nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • standard language

standard nyelvváltozat (szocio-
lingvisztika) fn • standard variety

standard pragmatika (pragmati-
ka) fn • standard pragmatics

standard szórás (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • standard deviation

standard (általános nyelvészet)
mn • standard

standardizáció (szociolingviszti-
ka) fn • standardization (-s-)

standardizálás (szociolingviszti-
ka) fn • standardization

standardizált diszkriminancia-
együttható (nyelvészeti statisztika) fn
• standard discrimination coefficient

standardizált endonima (névtan)
fn • standardized endonym (-s-)

standardizált helynév (névtan) fn
• standardized toponym (-s-)

standardizált névváltozat (név-
tan) fn • standardized allonym (-s-)

standardizált regressziós együtt-
ható (nyelvészeti statisztika) fn • stan-
dardized regression coefficient

standardizált toponíma (névtan)
fn • standardized toponym (-s-)

standardizált (mn) standardized (-
s-) •

standardizált (nyelvészeti statisz-
tika) fn • standardized

statikus korpusz (korpusznyelvé-
szet) fn • static corpus

statisztika (nyelvészeti statisztika)
fn • statistics

statisztikai (relatív) univerzálé
(általános nyelvészet) fn • statistical
universal

statisztikai bizonytalanság (nyel-
vészeti statisztika) fn • statistical un-
certainty

statisztikai jelentősség (nyelvé-
szeti statisztika) fn • statistical signif-
cance

statisztikai következtetés (nyel-
vészeti statisztika) fn • statistical in-
ference

statisztikai modell (nyelvészeti
statisztika) fn • statistical model

statisztikai nyelvészet (nyelvé-
szeti statisztika) fn • statistical linguis-
tics

statisztikai stíluselemzés (nyelvé-
szeti statisztika) fn • statistical analy-
sis of style

statisztikai szignifikancia (nyel-
vészeti statisztika) fn • statistical sig-
nifcance

statisztikai szignifikanciapróba
(nyelvészeti statisztika) fn • test of sta-
tistical signifcance

statisztikai tanulás (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • statistical learning

statisztikai univerzálék (általá-
nos nyelvészet) fn • statistical univers-
als

statisztikai (általános nyelvészet)
mn • statistic, statistical

státus VAGY státusz (társadalmi)
(szociolingvisztika) fn • status

státustervezés VAGY státuszter-
vezés (szociolingvisztika) fn • status
planning

Stem-and-leaf diagram (nyelvé-
szeti statisztika) fn • stem-and-leaf di-
agram

stigma (szociolingvisztika) fn •
stigma

stigmatizáció (szociolingvisztika)
fn • stigmatization

stigmatizálás (szociolingvisztika)
fn • stigmatization

stiláris hiba (stilisztika) fn • style
error
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stiláris szerepű idézőjel stroke VAGY sztrók

stiláris szerepű idézőjel (helyes-
írás) fn • stylistic quotation mark

stiláris (általános nyelvészet) mn •
stylistic

stiliszta (stilisztika) fn • scholar of
stylistics

stilisztika (stilisztika) fn • stylis-
tics

stilisztikai helyesség (stilisztika)
fn • stylistic correctness, stylistic well-
formedness

stilisztikai hiba (stilisztika) fn •
stylistic error

stilisztikai jelentés (jelentéstan)
fn • stylistic meaning

stilisztikai statisztika (stilisztika)
fn • stylistic statistics, statistical stylis-
tics

stilisztikai (általános nyelvészet)
mn • stylistic

stilisztikai-retorikai funkció (ál-
talános nyelvészet) fn • stylistic-
rhetorical function

stilizált dallam (hangtan) fn • sty-
lized melody (-s-)

stilizált hanglejtés (hangtan) fn •
stylized intonation (-s-), stylized into-
nation contour (-s-)

stilizált (általános nyelvészet) mn
• stylized (-s-)

stílus és beszédtett (stilisztika) fn
• sytle and speech acts

stílus és érzelemkifejezés (stilisz-
tika) fn • style and expression of emo-
tion

stílus és nyelvváltozat (stilisztika)
fn • style and language variety

stílus és szövegtípus (stilisztika)
fn • style and text type

stílus (általános nyelvészet) fn •
style

stílusalakzat (stilisztika) fn • figu-
re of speech

stílusárnyalat (stilisztika) fn • sty-
le

stíluselemzés (stilisztika) fn • sty-
le analysis

stíluselmélet (stilisztika) fn • style
theory

stílusérték (stilisztika) fn • stylis-
tic value

stílushatás (stilisztika) fn • style
effect

stílusirány (stilisztika) fn • school
(of style)

stíluskohézió (stilisztika) fn • sty-
listic cohesion

stíluskövetelmény (stilisztika) fn
• stylistic requirement

stíluskritika (stilisztika) fn • style
criticism

stílusmérés (számítógépes/netnyelv.)
fn • stylometry

stílusminősítés (stilisztika) fn •
style judgment

stílusnyelvészet (stilisztika) fn •
stylistics, stylistic linguistics

stílusréteg (stilisztika) fn • stylis-
tic layer

stílusstruktúra (stilisztika) fn •
style structure, stylistic structure

stílustípus (stilisztika) fn • style
type, stylistic type

stílustörés (stilisztika) fn • stylistic
inconsistency

stílustörténet (stilisztika) fn • sty-
le history, stylistic history

stílustulajdonítás (stilisztika) fn •
style attribution

stílusváltás (szociolingvisztika) fn
• style shift

stílusvizsgálat (stilisztika) fn • sty-
le analysis

stílusszerkezet (stilisztika) fn •
stylistic structure

stimulálja a kérget (neuroling-
visztika) fn • (to) stimulate the cortex

stimulus (pszicholingvisztika) fn
• stimulus

Stoudion evangélium (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Stoudion gospel

stratégia (általános nyelvészet) fn
• strategy

stratégiai kompetencia (nyelvpe-
dagógia) fn • strategic competence

stratifikáció (szociolingvisztika)
fn • stratification

stratifikációs nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • stratificational gram-
mar

stroboszkóp (neurolingvisztika)
fn • stroboscopic lamp, strobe light,
strobe

stroke VAGY sztrók (neuroling-
visztika) fn • stroke
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Stroop-hatás SYSTRAN

Stroop-hatás (pszicholingvisztika)
fn • Stroop effect

Stroop-teszt (pszicholingvisztika)
fn • Stroop test

struktúra (általános nyelvészet) fn
• structure

strukturálatlan interjú (kutatás-
módszertan) fn • unstructured inter-
view

strukturális fonológia (hangtan)
fn • structural phonology

strukturális leírás (általános nyel-
vészet) fn • structural description

strukturális leképezés elmélete
(kognitív nyelvészet) fn • structure-
mapping theory

strukturális leképezési gépezet
(kognitív nyelvészet) fn • structure-
mapping engine

strukturális metaforák (kognitív
nyelvészet) fn • structural metaphors

strukturális nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • structural linguistics

strukturális nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • structural grammar

strukturális szemantika (jelentés-
tan) fn • structural semantics

strukturális változás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • structural chan-
ge

strukturális (általános nyelvészet)
mn • structural

strukturalista nyelvészet (általá-
nos nyelvészet) fn • structuralist lin-
guistics

strukturalizmus (általános nyel-
vészet) fn • structuralism

strukturált egészleges tárolás
(pszicholingvisztika) fn • structured
holistic storage

strukturált interjú (kutatásmód-
szertan) fn • structured interview

studium generale (történeti-
összehas. nyelv.) fn • studium gene-
rale

sublativus (mondattan) fn • subla-
tive, sublative case

subtilitas (stilisztika) fn • subtlety

sugalmazó kérdés (kutatásmód-
szertan) fn • loaded question

suksükölés (szociolingvisztika) fn
• <heavily stigmatized feautre of Hun-
garian whereby the declarative and
imperative forms of verbs ending in -t
coalesce in definite conjugation para-
digms>

súlyozás (nyelvészeti statisztika)
fn • weighing

superessivus (mondattan) fn • su-
peressive, superessive case

súrlódás nélküli mássalhangzó
(hangtan) fn • frictionless consonant

sursurunga nyelv (általános nyel-
vészet) fn • Sursurunga language

susogó (hangtan) mn • sibilant
susotázs tolmácsolás (fordítástu-

domány) fn • chuchotage
suttogás (hangtan) fn • whisper-

ing
suttogó hangszalagállás (hang-

tan) fn • whispering glottal state, whis-
pering phonation

süketszoba (hangtan) fn • anecho-
ic chamber

svá (hangtan) fn • schwa
sváci német (Schwitzerdütsch)

(szociolingvisztika) fn • Swiss Ger-
man

svéd nyelv (általános nyelvészet)
fn • Swedish language

SVO nyelv (mondattan) fn • SVO
language

SVO szórend (mondattan) fn •
SVO word order

Swadesh-lista (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Swadesh list

Sylvius (neurolingvisztika) fn •
Sylvius

Sylvius-árok (neurolingvisztika)
fn • Sylvian cistern

Sylvius-hasadék (neurolingviszti-
ka) fn • Sylvian fissure, lateral sulcus,
lateral fissure

SYSTRAN (fordítástudomány) fn
• SYSTRAN
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szabad alternáns szabályrendszer

Sz

szabad alternáns (általános nyel-
vészet) fn • free variant

szabad fordítás (fordítástudo-
mány) fn • free translation

szabad forma (alaktan) fn • free
form

szabad függő beszéd (mondattan)
fn • free indirect speech

szabad hangsúly (hangtan) fn •
free accent, mobile accent

szabad határozó (mondattan) fn •
adjunct

szabad morféma (alaktan) fn •
free morpheme

szabad rezgés (hangtan) fn • free
vibration

szabad szóasszociáció (pszichol-
ingvisztika) fn • free word association

szabad szóelem (alaktan) fn • free
morpheme

szabad szórend (mondattan) fn •
free word order

szabad választás elve (nyelvpeda-
gógia) fn • open choice principle

szabad váltakozás (hangtan) fn •
free variation

szabad változat (hangtan) fn • free
variant

szabad változó (hangtan) fn • free
variant

szabad variáns (hangtan) fn • free
variant

szabad (általános nyelvészet) mn
• free

szabadalom (történeti-összehas.
nyelv.) fn • patent

szabadidős tevékenység (nyelv-
pedagógia) fn • free-time activity

szabadkőművesek (általános
nyelvészet) fn • Freemasons

szabadmorféma-kényszer (szo-
ciolingvisztika) fn • free morpheme
constraint

szabadon hozzáférhető folyóirat
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
open access journal

szabadvers (verstan) fn • free ver-
se

szabály alapú beszédelőállítás
(számítógépes/netnyelv.) fn • rule-

based speech production, rule-based
speech synthesis

szabály mentális realitása (kogni-
tív nyelvészet) fn • mental reality of
rules

szabály pszichológiai realitása
(kognitív nyelvészet) fn • psychologi-
cal reality of rules

szabály (általános nyelvészet) fn •
rule

szabály-átrendez(őd)és (mondat-
tan) fn • rule reordering

szabálybeszúrás (pszicholingvisz-
tika) fn • rule insertion

szabály-egyszerűsödés (mondat-
tan) fn • rule simplification

szabályhozzáadás (pszicholing-
visztika) fn • rule addition

szabály-lista szétválasztás (pszi-
cholingvisztika) fn • rule/list separa-
tion

szabálymegszorítás (pszicholing-
visztika) fn • rule constraint

szabályokat összevon (pszichol-
ingvisztika) ige • (to) collapse rules

szabályos hangváltozás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • regular sound
change

szabályos összetett rezgés (hang-
tan) fn • regular complex frequency

szabályos (általános nyelvészet)
mn • regular

szabályosít (történeti-összehas.
nyelv.) ige • (to) regularize (-s-)

szabályos-kivételes dimenzió
(pszicholingvisztika) fn • regular-
irregular dimension

szabályosság (történeti-összehas.
nyelv.) fn • regularity

szabályossági alapelv (jelentés-
tan) fn • regularity postulate

szabályoz (szociolingvisztika) ige
• (to) regulate

szabályozott angol (szocioling-
visztika) fn • Regularized English (-s-)

szabályösszejátszás (pszicholing-
visztika) fn • rule conspiracy

szabályrendszer (általános nyel-
vészet) fn • rule system, system of ru-
les
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szabályszerűség szakmai terminológia

szabályszerűség (általános nyel-
vészet) fn • regularity

szabályt felállít (általános nyelvé-
szet) ige • (to) set up a rule

szabályt felír (általános nyelvé-
szet) ige • (to) formulate a rule

szabálytalan összetett rezgés
(hangtan) fn • irregular complex fre-
quency

szabályvesztés (általános nyelvé-
szet) fn • rule loss

szabatosság (stilisztika) fn • acc-
uracy

száj (általános nyelvészet) fn • mo-
uth

szájba helyezett eszköz (hangtan)
fn • intraoral instrument

szájhang (hangtan) fn • oral so-
und

szájon át történő (hangtan) mn •
oral

szájpad (hangtan) fn • hard palate
szájpadhasadék (hangtan) fn • cl-

eft palate
szájpadlás (hangtan) fn • palate,

hard palate
szájpadláshang (hangtan) fn • pa-

latal sound
szájról olvasás (hangtan) fn • lip

reading
szájüreg (hangtan) fn • oral cavity
szak- (általános nyelvészet) mn •

techincal, specialized (-s-)
szakalavák névadási szokásai

(névtan) fn • Sakalava naming con-
ventions

szakasz (=beszédszakasz) (pszi-
cholingvisztika) fn • section

szakaszcím (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • section heading

szakaszelmélet (pszicholingviszti-
ka) fn • stage theory, developmental
stage theory

szakaszhangsúly (hangtan) fn •
sentence unit stress

szakaszmodell (pszicholingviszti-
ka) fn • stage model

szakdolgozat (nyelvpedagógia) fn
• thesis

szakértői minta (kutatásmódszer-
tan) fn • expert sample

szakértői mintavétel (kutatás-
módszertan) fn • expert sampling

szakértői (mn) expert •
szakfolyóirat (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • academic journal, scho-
larly journal

szakfordítás (fordítástudomány)
fn • specialized translation (-s-)

szakfordító (fordítástudomány) fn
• specialized translator (-s-)

szakirány (nyelvpedagógia) fn •
specialization (-s-)

szakirányú továbbképzés (nyelv-
pedagógia) fn • postgraduate speciali-
zation program (-s-)

szakiskola (nyelvpedagógia) fn •
vocational school

szakképesítés (nyelvpedagógia)
fn • vocational qualification

szakképzés (nyelvpedagógia) fn •
vocational education and training

szakképzettség (felsőoktatásban
megszerezhető) (nyelvpedagógia) fn
• qualification (obtainable in higher
education)

szakképző iskola (nyelvpedagó-
gia) fn • VET school

szakkifejezés (fordítástudomány)
fn • technical term

szakkifejezések jegyzéke (fordí-
tástudomány) fn • glossary of techni-
cal terms

szakkönyvtár (nyelvpedagógia)
fn • specialized library (-s-)

szakkönyvtáros (nyelvpedagógia)
fn • specialized library personnel (-s-)

szakközépiskola (nyelvpedagó-
gia) fn • secondary vocational school

szakmacsoport (általános nyelvé-
szet) fn • trade group

szakmacsoportos alapozó okta-
tás (középfokú oktatásban) (nyelv-
pedagógia) fn • trade group related
grounding

szakmai alapképzés (nyelvpeda-
gógia) fn • initial vocational education
and training, IVET

szakmai blog (Porkoláb) (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • professional
blog

szakmai tanár (nyelvpedagógia)
fn • vocational teacher

szakmai terminológia (nyelvpe-
dagógia) fn • professional termino-
logy

233



szakmai továbbképzés számjegyírás

szakmai továbbképzés (nyelvpe-
dagógia) fn • continuing vocational
education and training (CVET)

szakmai vizsga (nyelvpedagógia)
fn • vocational examination

szakmunkásképző iskola (nyelv-
pedagógia) fn • skilled workers train-
ing school

szaknyelv (fordítástudomány) fn
• technical language

szaknyelvi betűszó (alaktan) fn •
technical acronym

szaknyelvi elem (fordítástudo-
mány) fn • technical term

szaknyelvi (általános nyelvészet)
mn • technical language

szakoktató (nyelvpedagógia) fn •
vocational trainer

szakszó (alaktan) fn • technical
term

szakszókincs (alaktan) fn • techni-
cal vocabulary

szakszöveg (fordítástudomány) fn
• technical text

szaktanácsadó (nyelvpedagógia)
fn • educational advisor

szakzsargon (szociolingvisztika)
fn • technical jargon

szaliencia (kognitív nyelvészet) fn
• salience

szállásterület (történeti-összehas.
nyelv.) fn • dwelling area

szállodaelnevezés (névtan) fn •
hotel name

szállóige (általános nyelvészet) fn
• adage

száloptikás laringoszkóp (hang-
tan) fn • fiberoptic laryngoscope

szám (grammatikai kategória)
(mondattan) fn • number (grammati-
cal category)

szám (nyelvtani) (mondattan) fn •
number (grammatical)

szám (újságé, folyóiraté)
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
issue

szám (általános nyelvészet) fn •
number

számállapot-határozó (mondat-
tan) fn • numerator adverbial

számbeli egyeztetés (mondattan)
fn • number agreement

számhatározó (mondattan) fn •
number adverbial, adverbial of num-
ber

számi nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Sámi language, Sami lan-
guage, Saami language

számítógép közvetítette kommu-
nikáció (számítógépes/netnyelv.) fn
• computer-mediated communication
(CMC)

számítógép (számítógépes/netnyelv.)
fn • computer

számítógépes diagnosztika (pszi-
cholingvisztika) fn • computerized di-
agnostics (-s-)

számítógépes kommunikáció
(kommunikáció) fn • computational
communication

számítógépes morfoszintaxis
(mondattan) fn • computational mor-
phosyntax

számítógépes nyelvészet (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • computational
linguistics

számítógépes nyelvhasználat
(számítógépes/netnyelv.) fn • comp-
utational language use

számítógépes segédeszköz a
nyelvoktatásban (nyelvpedagógia)
fn • computational aid in language
teaching

számítógépes (általános nyelvé-
szet) mn • computer, computational

számítógéppel közvetített dis-
kurzus (CMD) (Herring) (kommu-
nikáció) fn • computer-mediated dis-
course

számítógéppel közvetített kom-
munikáció (CMC) (Herring) (kom-
munikáció) fn • computer-mediated
communication

számítógéppel segített kom-
munikáció (kommunikáció) fn •
computer-mediated communication
(CMC)

számítógéptudomány (számító-
gépes/netnyelv.) fn • computer scien-
ce

számjegy (általános nyelvészet) fn
• numeral

számjegyírás (helyesírás) fn • di-
git writing
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számlálókő szavara VAGY szóra nyelv

számlálókő (történeti-összehas.
nyelv.) fn • calculus

számnév (általános nyelvészet) fn
• numeral

számnévi alaptagú szószerkezet
(mondattan) fn • numeral phrase, nu-
meral construction

számnévképző (alaktan) fn • nu-
meral affix

szamojéd alapnyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Proto-
Samoyedic

szamojéd nyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Samoyed lan-
guage, Samoyedic language

szamojéd (általános nyelvészet)
mn • Samoyed, Samoyedic

számolási mechanizmusok (pszi-
cholingvisztika) fn • counting me-
chanisms

számozás a függelékben
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
numbering in appendix

számrendszerek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • numeral sys-
tems, systems of numeration

szám-személy egyeztetés (mon-
dattan) fn • number and person ag-
reement

számtáblázat (nyelvészeti statisz-
tika) fn • number chart

számtani közép (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • arithmetic mean

szándék (pragmatika) fn • intent-
ion

szándékolt jelentés (pragmatika)
fn • intended meaning

szándékos cselekvés (pszichol-
ingvisztika) fn • intentional behavior
(-our)

szándékos emlékezet (pszichol-
ingvisztika) fn • intentional memory

szándékos szóferdítés (alaktan)
fn • eggcorn

szándékosság (kognitív nyelvé-
szet) fn • intentionality

szándéktulajdonítás (kognitív
nyelvészet) fn • intention attributi-
on, attribution of intention

szándéktulajdonítási képesség
(kognitív nyelvészet) fn • intention
attribution ability, ability to attribute
intention

szandhi (történeti-összehas.
nyelv.) fn • sandhi

szanszkrit átírás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Sankrit
transcription

szanszkrit magyaros átírása
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Hun-
garian transcription of Sanskrit

szanszkrit nemzetközi átírása
(történeti-összehas. nyelv.) fn • in-
ternational transcription of Sanskrit

szanszkrit nyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Sanskrit lan-
guage

szanszkrit (általános nyelvészet)
fn • Sanskrit

szárd (általános nyelvészet) fn •
Sardinian

szarkazmus (pragmatika) fn • sar-
casm

származás (alaktan) fn • derivati-
on

származék (általános nyelvészet)
fn • derivative, derived

származék (történeti-összehas.
nyelv.) fn • reflex

származéknyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • daughter lan-
guage

származékszó (alaktan) fn • deri-
ved word

származtatott SI-egységek (he-
lyesírás) fn • SI derived unit

szatellita (általános nyelvészet) fn
• satellite

szatellita-nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • satellite language

szatem nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • satem language

szavak eredete (történeti-
összehas. nyelv.) fn • origin of words

szavak kiválasztása (pszicholing-
visztika) fn • word selection, word ret-
rieval

szavak szintje (általános nyelvé-
szet) fn • level of words

szavakon belüli zárójel (helyes-
írás) fn • intra-word parenthesis, intra-
word bracket

szavara VAGY szóra nyelv (általá-
nos nyelvészet) fn • Savara language,
Sora language
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százalék jele szemantikai áttetszőség

százalék jele (helyesírás) fn • per
cent sign, percent sign

szedési és tördelési útmutató
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
typesetting guide

szedéstükör (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • type area

szefárd héber nyelv (általános
nyelvészet) fn • Sephardi Hebrew,
Sepharadi Hebrew

szegélyfonéma (hangtan) fn • pe-
ripheral phoneme, non-nuclear phon-
eme

szegmentálás (nyelvtani) (általá-
nos nyelvészet) fn • grammatical seg-
mentation

szegmentálás (általános nyelvé-
szet) fn • segmentation

szegmentális elemzés (hangtan)
fn • segmental analysis

szegmentális fonéma (hangtan)
fn • segmental phoneme

szegmentális (általános nyelvé-
szet) mn • segmental

szegmentum (beszéd) (hangtan)
fn • segment

székely nyelvjárás (szocioling-
visztika) fn • Székely dialect

székely nyelvjárási régió (szocio-
lingvisztika) fn • Székely dialect regi-
on

székely rovásírás (általános nyel-
vészet) fn • Székely runiform

székely (általános nyelvészet) mn
• Székely, Sekler

szekunder rendszer (pszicholing-
visztika) fn • secondary system

szekunder toldalék (alaktan) fn •
secondary affix

szekvencia (általános nyelvészet)
fn • sequence

szekvenciális feldolgozás (kogni-
tív nyelvészet) fn • sequential scan-
ning

szekvenciális kiterjedés (kogni-
tív nyelvészet) fn • sequence expan-
sion

szekvenciális letapogatás (kogni-
tív nyelvészet) fn • sequential scan-
ning

szekvenciális rendezettség (kog-
nitív nyelvészet) fn • sequence organi-
zation (-s-)

szekvenciális szerveződés (kog-
nitív nyelvészet) fn • sequential orga-
nization (-s-)

szekvenciális szkennelés (kogni-
tív nyelvészet) fn • sequential scan-
ning

szekvenciatanulás (nyelvpedagó-
gia) fn • sequence learning

szekvenciatörés (pszicholingvisz-
tika) fn • sequence deletion

szelekció (általános nyelvészet) fn
• selection

szelekciós felfogás (mondattan)
fn • selectional approach

szelekciós jegy (mondattan) fn •
selection(al) features

szelekciós kikötés (mondattan) fn
• selection restriction

szelekciós nyomás (mondattan)
fn • selectional pressure

szelekciós tanuláselmélet (pszi-
cholingvisztika) fn • selectional theory
of learning

szelektív figyelem (pszicholing-
visztika) fn • selective attention

szelektív hallás (pszicholingvisz-
tika) fn • selective hearing, selective
auditory attention

szelektív mutizmus (pszicholing-
visztika) fn • selective mutism

széles ejtésű (hangtan) mn •
broad (vowel)

szelfi (számítógépes/netnyelv.) fn
• selfie

szelkup VAGY szölkup nyelv (ál-
talános nyelvészet) fn • Selkup langu-
age

szellemíró (szövegtan) fn • ghost
writer

szellemszó (lexikográfia) fn •
ghost word

szem elől téveszt egy általánosí-
tást (általános nyelvészet) ige • (to)
miss a generalization (-s-)

széma (általános nyelvészet) jelen-
téstan • fn seme

szemantéma (jelentéstan) fn • se-
manteme

szemantika (általános nyelvészet)
fn • semantics, sematology, semology

szemantikai áttetszőség (jelentés-
tan) fn • semantic transparency
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szemantikai csizmahúzás személyjel

szemantikai csizmahúzás (nyelv-
elsajátítás) fn • semantic bootstrapp-
ing

szemantikai elemzés (jelentéstan)
fn • semantic analysis

szemantikai előfeszítés (pszichol-
ingvisztika) fn • semantic priming

szemantikai érték (jelentéstan) fn
• semantic value

szemantikai feldolgozás (pszi-
cholingvisztika) fn • semantic proces-
sing

szemantikai filozófia (nyelvfilo-
zófia) fn • semantic philosophy

szemantikai fordítás (fordítástu-
domány) fn • semantic translation

szemantikai háló (pszicholing-
visztika) fn • semantic web

szemantikai jegy (jelentéstan) fn •
semantic feature

szemantikai képző (alaktan) fn •
semantic affix

szemantikai leképezés (kognitív
nyelvészet) fn • semantic mapping

szemantikai marker (jelentéstan)
fn • semantic marker

szemantikai mező (jelentéstan) fn
• semantic field

szemantikai összetevő (jelentés-
tan) fn • semantic constituent

szemantikai primitívum (kogni-
tív nyelvészet) fn • semantic prime,
semantic primitive

szemantikai prozódia (jelentés-
tan) fn • semantic prosody

szemantikai szabálysértés (jelen-
téstan) fn • semantic rule breaking

szemantikai szintaxis (mondat-
tan) fn • semantic syntax

szemantikai tudás (pszicholing-
visztika) fn • semantic knowledge

szemantikai vákuum (jelentéstan)
fn • semantic vacuum

szemantikai (általános nyelvé-
szet) mn • semantic

szemantikai-logikai viszony (je-
lentéstan) fn • semantic logic relati-
onship

szemantika-szintaxis áthallás (je-
lentéstan) fn • semantics-syntax inter-
face

szemantikus differenciál (jelen-
téstan) fn • semantic differential

szemantikus generalizáció (kog-
nitív nyelvészet) fn • semantic genera-
lization (-s-)

szemantikus web (Web3) (számí-
tógépes/netnyelv.) fn • Semantic Web

szemantikus (általános nyelvé-
szet) mn • semantic

szemasziológia (általános nyelvé-
szet) fn • semasiology

szembeállítás (általános nyelvé-
szet) fn • opposition

szembeállító eloszlás (általános
nyelvészet) fn • contrastive distributi-
on

szembeállító intonáció (hangtan)
fn • contrastive intonation

szembeállító (általános nyelvé-
szet) mn • constrastive

szembenállás (általános nyelvé-
szet) fn • opposition

szemdialektus (szociolingviszti-
ka) fn • eye dialect

szemelfaktív akcióminőség
(mondattan) fn • semelfac-
tive/semantical aktionsart

személy (grammatikai kategória)
(mondattan) fn • person (grammatical
category)

személy (nyelvtani) (mondattan)
fn • person (grammar)

személy (általános nyelvészet) fn
• person

személyazonosság (szocioling-
visztika) fn • identity

személybeli egyeztetés (mondat-
tan) fn • person agreement

személyes blog (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • personal blog

személyes interjú (F2F interjú)
(kutatásmódszertan) fn • in-person in-
terview, face-to-face interview

személyes névmás (mondattan)
fn • personal pronoun

személyes (általános nyelvészet)
mn • personal

személyiség (általános nyelvé-
szet) fn • personality

személyiségjegy (pszicholing-
visztika) fn • personality trait

személyiségtípus (pszicholing-
visztika) fn • personality type

személyjel (mondattan) fn • per-
sonal suffix
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személyjeles alak szépirodalmi stílus

személyjeles alak (alaktan) fn •
word-form marked for person, word-
form with person markin

személynév (névtan) fn • anthro-
ponym, personal name

személynévi hibrid (névtan) fn •
personal name hybrid

személynévi ikerszó (alaktan) fn
• ablaut-motivated personal name
compound

személynévi összetételek mel-
léknévi formái (alaktan) fn • adjecti-
val forms of personal name compo-
unds

személyrag (alaktan) fn • personal
suffix

személytelen nyelv (általános
nyelvészet) fn • impersonal language

szeméma (jelentéstan) fn • seme-
me

szemétlevél (spam) (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • spam

szemiológia (általános nyelvészet)
fn • semiology

szemiotika (általános nyelvészet)
fn • semiotics

szemiotikai háromszög (jelentés-
tan) fn • semiotic triangle, triangle of
reference, triangle of meaning

szemiotikai szövegtan (szöveg-
tan) fn • semiotic text linguistics

szemiotikai textológia (szöveg-
tan) fn • semiotic textual analysis

szemiotikai (általános nyelvészet)
mn • semiotic

szemivokális (hangtan) fn • semi-
vowel

szemkontaktus (általános nyelvé-
szet) fn • eye contact

szemkontaktus-változás (kom-
munikáció) fn • eye contact shift, shift
of eye-contact

szemléletesség (stilisztika) fn • vi-
vidness

szemléletpár (mondattan) fn • as-
pectual pair

szemmozgás (pszicholingvisztika)
fn • eye movement

szemmozgáskövető eszköz (pszi-
cholingvisztika) fn • eye movement
tracking device

szemotaxis (általános nyelvészet)
fn • semotaxis

szemöldökfelhúzás (kommuniká-
ció) fn • raising eyebrows

szemrím (verstan) fn • eye rhyme
szentbeszéd (általános nyelvé-

szet) fn • sermon
szenvedő ige képzője (mondat-

tan) fn • affix of passive verb
szenvedő ige (mondattan) fn •

passive verb
szenvedő igenem (mondattan) fn

• passive voice
szenvedő ragozás (mondattan) fn

• passive conjugation
szenvedő szerkezet (mondattan)

fn • passive construction
szenvedő (mondattan) mn • pas-

sive
szenzomotoros intelligencia

(pszicholingvisztika) fn • sensorimo-
tor intelligence

szenzomotoros lehorgonyzás
(kognitív nyelvészet) fn • sensorimo-
tor anchoring

szenzomotoros szimuláció (pszi-
cholingvisztika) fn • sensorimotor si-
mulation

szenzomotoros (pszicholingviszti-
ka) mn • sensomotoric

szenzoros afázia (pszicholingvisz-
tika) fn • sensory aphasia

szenzoros depriváció (pszichol-
ingvisztika) fn • sensory deprivation

szenzoros funkció (pszicholing-
visztika) fn • sensory function

szenzoros jelentéselmélet (jelen-
téstan) fn • sensory semantic theory

szenzoros redukció (pszicholing-
visztika) fn • sensory reduction

szenzoros siketség (pszicholing-
visztika) fn • sensorineural deafness

szenzoros (általános nyelvészet)
mn • sensory

szenzoros-emotív web (Web5)
(számítógépes/netnyelv.) fn • sensory
emotive web (Web 5.0)

szennycímlap (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • half-title, bastard title

szennycímoldal (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • half-title, ba-
stard title

szépirodalmi stílus (stilisztika) fn
• literary style

238



széppróza szerves

széppróza (általános nyelvészet)
fn • fiction, prose fiction

szépség (stilisztika) fn • esthetic-
ism, aestheticism

szerb átírás (általános nyelvészet)
fn • Serbian transcription

szerb nyelv (általános nyelvészet)
fn • Serbian language

szerb (általános nyelvészet) mn •
Serbian

szerbhorvát (általános nyelvészet)
mn • Serbo-Croatian, Serbo-Croat

szerencsefeltételek (pragmatika)
fn • felicity conditions

szerénység (pragmatika) fn • mo-
desty, humbleness

szerep (társadalmi) (szocioling-
visztika) fn • social role

szerep(kör) (szociolingvisztika) fn
• function

szerepet összemérő kísérlet (pszi-
cholingvisztika) fn • matched guise
test

szerep-hozzárendelés (mondat-
tan) fn • role assignment

szerepköri terhelés (pszicholing-
visztika) fn • functional load, functio-
nal yield, functional burden

szereplés (általános nyelvészet) fn
• performance

szereplési teszt (nyelvpedagógia)
fn • performance test

szereplés-jellegű (általános nyel-
vészet) mn • performance-related

szereplő belső világa (szövegtan)
fn • character’s inner world

szereplő (általános nyelvészet) fn
• character

szereprendezettség (pragmatika)
fn • role configuration

szereprepertoár (pszicholingvisz-
tika) fn • role repertoire

szeriális átadás (pszicholingviszti-
ka) fn • serial transmission

szeriális reakcióidő feladat (pszi-
cholingvisztika) fn • serial reaction ti-
me task (SRTT)

szeriális tanulás (pszicholingvisz-
tika) fn • serial learning

szeriális (általános nyelvészet) mn
• serial

szerkesztés (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • editing

szerkesztési hiba (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • editing error

szerkesztett alak (általános nyel-
vészet) fn • construct

szerkeszthetőség (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • editability

szerkesztmény (általános nyelvé-
szet) fn • construct

szerkesztő (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • editor

szerkesztőség (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • editorial staff

szerkezet (általános nyelvészet) fn
• structure

szerkezetépítés (pszicholingvisz-
tika) fn • structure building

szerkezeti elemzés (általános
nyelvészet) fn • structural analysis

szerkezeti érvényesség (kutatás-
módszertan) fn • construct validity

szerkezeti hely (mondattan) fn •
structural location

szerkezeti képlet (helyesírás) fn •
chemical formula

szerkezeti kölcsönzés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • structural bor-
rowing

szerkezeti metafora (kognitív
nyelvészet) fn • structural metaphor

szerkezeti modell (általános nyel-
vészet) fn • structural model

szerkezeti rekurzivitás (általános
nyelvészet) fn • structural recursion

szerkezeti többértelműség (jelen-
téstan) fn • structural ambiguity

szerkezeti (általános nyelvészet)
mn • structural

szerkezettag (általános nyelvé-
szet) fn • constituent

szerkezetvegyülés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • contamination,
structure mixing

szerszámhasználat (általános
nyelvészet) fn • tool use

szerves mondattag (mondattan)
fn • organic sentence constituent

szerves összetétel (alaktan) fn •
organic compound

szerves szóösszetétel (alaktan) fn
• organic compound

szerves (általános nyelvészet) mn
• organic
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szervetlen hang szillabárium

szervetlen hang (történeti-
összehas. nyelv.) fn • inetymological
sound

szervetlen közbeékelődés
(történeti-összehas. nyelv.) fn • inety-
mological insertion

szervetlen összetétel (alaktan) fn
• inorganic compound

szervetlen összetett szó (alaktan)
fn • inorganic compound word

szervetlen részek közbeékelődé-
se (történeti-összehas. nyelv.) fn • in-
sertion of inetymological elements

szervetlen szóösszetétel (alaktan)
fn • inorganic compound word

szervetlen (általános nyelvészet)
mn • inorganic, inetymological

szervezési univerzálék (pszichol-
ingvisztika) fn • structural universals

szervezet jó hírneve (vállalati
kommunikáció) fn • goodwill

szervezeti kommunikáció (válla-
lati kommunikáció) fn • corporate
communication

szervezeti kultúra (vállalati kom-
munikáció) fn • corporate culture

szervezeti (általános nyelvészet)
mn • corporate

szerveződési egység (általános
nyelvészet) fn • organizational unit (-
s-)

szerzett olvasási zavar (pszichol-
ingvisztika) fn • acquired reading dis-
order

szerzett (általános nyelvészet) mn
• acquired

szerző és kiadó (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • author and
publisher

szerző nevének feltüntetése
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
indication of the author’s name

szerző (általános nyelvészet) fn •
author

szerzőazonosítás (általános nyel-
vészet) fn • author identification

szerzői honorárium (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • royalties

szerzői jog (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • copyright

szerzői kérdőív (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • authorial quest-
ionnaire

szerzői kézirat (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • authorial ma-
nuscript

szerzői korrektúra (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • author’s proof

szerzői példány (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • author’s copy

szerzőség (általános nyelvészet) fn
• authorship

széttagolás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • analyticization (-s-)

szétterjedés (szociolingvisztika)
fn • diffusion

szétválasztás (írásban) (helyes-
írás) fn • separation

szexizmus (gendernyelvészet) fn
• sexism

szexolektus (gendernyelvészet) fn
• sexolect

szexuális irányultság (gender-
nyelvészet) fn • sexual orientation

szexuális orientáltság (gender-
nyelvészet) fn • sexual orientation

szexuális tartalmú levelezés (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • sexting

szexus (gendernyelvészet) fn • sex
szibiláns (hangtan) mn • sibilant
szigetnyelv (szociolingvisztika) fn

• language island
szigmatika (jelentéstan) fn • sig-

matics
szigmatizmus (hangtan) fn • sig-

matism, lisp
szignál (jelentéstan) fn • signal
szignálás (jelentéstan) fn • signal-

ling
szignatúra (általános nyelvészet)

fn • signature
szignifikancia (nyelvészeti statisz-

tika) fn • significance
szignifikanciaszint (nyelvészeti

statisztika) fn • significance level, le-
vel of significance

szignifikáns különbség (nyelvé-
szeti statisztika) fn • significant diffe-
rence

szignifikáns (általános nyelvé-
szet) mn • significant

szignifkanciapróba (nyelvészeti
statisztika) fn • significance test, test
of significance

szillabárium (általános nyelvé-
szet) fn • syllabary
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szillabikus írás szinkronizálás

szillabikus írás (általános nyelvé-
szet) fn • syllabic writing

szillabikus (általános nyelvészet)
mn • syllabic

szillabogram (általános nyelvé-
szet) fn • syllabogram

szimbiotikus web (Web4) (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • Symbiotic
Web

szimbolikus egység (jelentéstan)
fn • symbolic unit

szimbolikus funkció (általános
nyelvészet) fn • symbolic function

szimbolikus jel (általános nyelvé-
szet) fn • symbolic sign

szimbolikus megismerés (kogni-
tív nyelvészet) fn • symbolic cognition

szimbolikus nyelvi jel (általános
nyelvészet) fn • symbolic linguistic
sign

szimbolikus viszony (jelentéstan)
fn • symbolic relationship

szimbolikus (általános nyelvé-
szet) mn • symbolic

szimbolitás (jelentéstan) fn • sym-
bolicity

szimbolizmus (jelentéstan) fn •
symbolism

szimbólum (szókép) (stilisztika)
fn • symbol

szimbólummező (általános nyel-
vészet) fn • symbol field

szimploké (stilisztika) fn • symp-
loce

szimptóma (pszicholingvisztika)
fn • symptom

szimuláció (kognitív nyelvészet)
fn • simulation

szimultán beszéd (pszicholing-
visztika) fn • simultaneous speech

szimultán folytatott beszélgetés
(kommunikáció) fn • simultaneous
conversation

szimultán ingerbemutatás (pszi-
cholingvisztika) fn • simultaneous im-
pulse stimulation and response

szimultán kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • simultaneous bilin-
gualism

szimultán tolmácsolás (fordítás-
tudomány) fn • simultaneous interp-
retation

szimultán (általános nyelvészet)
mn • simultaneous

szín (általános nyelvészet) fn • col-
or (-our)

színárnyalat (kognitív nyelvészet)
fn • color shade (-our)

szindeton (stilisztika) fn • synde-
ton

szinekdoché (jelentéstan) fn • sy-
necdoche

színérzékelés (kognitív nyelvé-
szet) fn • color perception (-our)

szinesztézia (jelentéstan) fn • sy-
nesthesia

színjáték (általános nyelvészet) fn
• comedy

színkép (pszicholingvisztika) fn •
spectrum

színkifejezés (kognitív nyelvé-
szet) fn • color expression (-our)

szinkópa (hangtan) fn • syncope
szinkretizmus (alaktan) fn • sync-

retism
szinkron beszélés (pragmatika)

fn • synchronous speech
szinkrón CMC (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • synchronous CMC
(computer mediated communication)

szinkrón nyelvészet (általános
nyelvészet) fn • synchronic linguistics

szinkrón nyelvvizsgálat (általá-
nos nyelvészet) fn • synchronic lan-
guage analysis, synchronic analysis of
language

szinkron(ikus) nyelvszemlélet
(általános nyelvészet) fn • synchro-
nic approach to language

szinkrón (általános nyelvészet)
mn • synchronic, synchronous, over-
lapping

szinkrónia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • synchrony

szinkronikus (szinkrón) nyelv-
vizsgálat (általános nyelvészet) fn •
synchronic language analysis, synch-
ronic analysis of language

szinkronikus (általános nyelvé-
szet) mn • synchronic

szinkronisztikus (általános nyel-
vészet) mn • synchronistic

szinkronizálás (általános nyelvé-
szet) fn • synchronization (-s-)

241



szinkrontolmács szintetikus olvasástanítási módszer

szinkrontolmács (fordítástudo-
mány) fn • simultaneous interpreter

szinkrontolmácsolás (fordítástu-
domány) fn • simultaneous interpre-
tation

színnév (kognitív nyelvészet) fn •
color name (-our)

színnévi jelzős szerkezet (mon-
dattan) fn • phrase with color (-our)
name premodifiers

szinonim jelentés (jelentéstan) fn
• synonymous meaning

szinonima (jelentéstan) fn • syno-
nym

szinoptikus (pszicholingvisztika)
mn • synoptic

színpercepció (kognitív nyelvé-
szet) fn • color perception (-our)

szint (nyelvi) (általános nyelvé-
szet) fn • level (linguistic)

szint (általános nyelvészet) fn • le-
vel

szintagma (általános nyelvészet)
fn • syntagm

szintagmaszint (általános nyelvé-
szet) fn • syntagmatic level

szintagmatika (általános nyelvé-
szet) fn • syntagmatics, syntagmatic
analysis

szintagmatikai hangsúly (hang-
tan) fn • syntagmatic stress

szintagmatikus egység (mondat-
tan) fn • syntagmatic unit

szintagmatikus leírás (általános
nyelvészet) fn • syntagmatic descript-
ion

szintagmatikus szerveződés (ál-
talános nyelvészet) fn • syntagmatic
organization (-s-)

szintagmatikus tengely (általá-
nos nyelvészet) fn • syntagmatic axis

szintagmatikus viszony (általá-
nos nyelvészet) fn • syntagmatic re-
lationship

szintagmatikus (általános nyelvé-
szet) mn • syntagmatic

szintaktika (mondattan) fn • syn-
tax

szintaktikai adatbázis (mondat-
tan) fn • syntactic database

szintaktikai agrammatizmus (ne-
urolingvisztika) fn • syntactic agram-
matism

szintaktikai csizmahúzás (pszi-
cholingvisztika) fn • syntactic boot-
strapping

szintaktikai egység (mondattan)
fn • syntactic unit

szintaktikai fa metszése (pszi-
cholingvisztika) fn • pruning of the
syntactic tree

szintaktikai fastruktúra (mondat-
tan) fn • syntactic tree structure

szintaktikai feldolgozás (pszi-
cholingvisztika) fn • syntactic pro-
cessing

szintaktikai információ (pszichol-
ingvisztika) fn • syntactic information

szintaktikai képző (alaktan) fn •
syntactic derivational affix

szintaktikai nyelvi szint (mon-
dattan) fn • syntactic level of langu-
age, level of syntax

szintaktikai rekurzió (mondat-
tan) fn • syntactic recursion

szintaktikai szabálysértés (pszi-
cholingvisztika) fn • syntactic rule vi-
olation

szintaktikai természetű szószer-
kezet (mondattan) fn • syntactic con-
struction

szintaktikai típusú összetett szó
(alaktan) fn • syntactic compound,
syntactic compound word

szintaktikai (általános nyelvészet)
mn • syntactic

szintaxis (mondattan) fn • syntax
szintek (társadalmi) (szocioling-

visztika) fn • layers (social)
szint-eltolódás (fordítástudo-

mány) fn • level-shift
színtér (szociolingvisztika) fn • do-

main
színterminológia (kognitív nyel-

vészet) fn • color terminology (-our)
szintetikus forma (alaktan) fn •

synthetic form
szintetikus módszer (pedagógia)

fn • synthetic method
szintetikus mondat (mondattan)

fn • synthetic sentence
szintetikus nyelv (alaktan) fn •

synthetic language
szintetikus olvasástanítási mód-

szer (pedagógia) fn • synthetic met-
hod of teaching reading
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szintetikus szerkesztésmód szó szerinti idézet

szintetikus szerkesztésmód
(alaktan) fn • synthetic construction
method

szintetikus toldalékolás (alaktan)
fn • synthetic affixation

szintetikus (általános nyelvészet)
mn • synthetic

szintetizált beszéd (hangtan) fn •
synthesized speech (-s-)

szintézis (általános nyelvészet) fn
• synthesis

szintézisindex (történeti-
összehas. nyelv.) fn • index of synthe-
sis

szintézissel történő analízis (álta-
lános nyelvészet) fn • analysis by synt-
hesis

szintfelmérő teszt (nyelvpedagó-
gia) fn • placement test

szintmodellek (pszicholingviszti-
ka) fn • dual route models

szinttartó hanglejtés (hangtan) fn
• level intonation

szinttartó (általános nyelvészet)
mn • level

szinttartó-ereszkedő hanglejtés
(hangtan) fn • falling level intonation

szinttartó-eső dallam (hangtan)
fn • falling level intonation

szintvizsga (nyelvpedagógia) fn •
level examination

színuszhullám (általános nyelvé-
szet) fn • sine wave

sziszegő (általános nyelvészet) mn
• sibilant

sziszegőhang (hangtan) fn • sibi-
lant sound

sziszegő-sustorgó hang (hangtan)
fn • sibilant sound

szisztematikus mintavétel (kuta-
tásmódszertan) fn • systematic samp-
ling

szisztematikus tévedés (pszichol-
ingvisztika) fn • systematic error

szisztematikus variabilitás (álta-
lános nyelvészet) fn • systematic vari-
ability

szisztematikus (általános nyelvé-
szet) mn • systematic

szisztemikus nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • systemic grammar

szitkozódás (általános nyelvészet)
fn • cursing

szitokszó (általános nyelvészet) fn
• curse word, swearword

szituáció (pragmatika) fn • situati-
on

szituációs kontextus (pragmati-
ka) fn • situational context

szituációs (általános nyelvészet)
mn • situational

szituatív jelentés (pragmatika) fn
• situative meaning

szituatív kódváltás (szocioling-
visztika) fn • situational code-
switching

szituatív modell (fordításelmélet)
fn • situative model

szituatív mondat (pszicholing-
visztika) fn • situative sentence

szituatív (általános nyelvészet)
mn • situative

szkoposz-elmélet (fordításelmé-
let) fn • Scopos theory

szláv jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Slavic loanword

szláv (általános nyelvészet) mn •
Slavic

szlavista (általános nyelvészet) fn
• Slavic scholar

szlavisztika (általános nyelvészet)
fn • Slavic studies

szleng (szociolingvisztika) fn •
slang

szlogen (általános nyelvészet) fn •
slogen

szlovák nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Slovak, Slovak language

szlovén nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Slovenian, Slovenian langu-
age

szmájli (számítógépes/netnyelv.)
fn • smiley

szó belseji szótagkezdő magán-
hangzó (hangtan) fn • word-internal
syllable-initial vowel

szó belseji zöngésedés (hangtan)
fn • medial voicing

szó belseji (hangtan) m • word-
internal

szó szerinti fordítás (fordításel-
mélet) fn • literal translation

szó szerinti idézet (általános nyel-
vészet) fn • direct quote, verbatim qu-
ote
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szó szerinti jelentés szociolektus

szó szerinti jelentés (jelentéstan)
fn • literal meaning

szó szerinti nyelv (általános nyel-
vészet) fn • literal language

szó szerinti (általános nyelvészet)
mn • literal

szó szintű olvasás (nyelvpedagó-
gia) fn • word-level reading

szó (általános nyelvészet) fn •
word

szóalak (alaktan) fn • word form
szóalakképzés (alaktan) fn • inf-

lection
szóalak-lexikon (pszicholingvisz-

tika) fn • word-form lexicon
szóalakzat (stilisztika) fn • figure

of speech
szóalapú morfológia (alaktan) fn

• word-based morphology
szóalapúság (alaktan) fn • word-

basedness
szóalkotás (általános nyelvészet)

fn • coinage
szóalkotási mód (alaktan) fn •

• word-formation process, word-
formation method

szóalkotással keletkezett szó
(alaktan) fn • coined word, coinage

szó-álszó minimálpár (pszichol-
ingvisztika) fn • word-non-word mi-
nimal pair

szóasszociáció (pszicholingviszti-
ka) fn • word association

szóasszociációs feladat (pszichol-
ingvisztika) fn • word association task

szóátadás társalgás során (prag-
matika) fn • turn-taking in conversati-
on

szóátadás (pragmatika) fn • turn-
taking

szóátvétel (pragmatika) fn • turn-
taking

szóátvételi pont (pragmatika) fn •
turn-taking point

szóátvételi szünet (pragmatika)
fn • turn-taking pause, turn-taking
gap

szóbank (korpusznyelvészet) fn •
word bank

szóbeli irodalom (általános nyel-
vészet) fn • oral literature

szóbeli mondatkiegészítő fel-
adat (pszicholingvisztika) fn • verbal

sentence completion task, oral senten-
ce completion task

szóbeliség (általános nyelvészet)
fn • orality

szóbeszéd (általános nyelvészet)
fn • word of mouth

szóbokor (lexikográfia) fn • group
of words

szóbokrosítás (lexikográfia) fn •
word grouping

szociabilitás (szociolingvisztika)
fn • sociability

szociális adaptáció (általános
nyelvészet) fn • social adaptation

szociális aktus (általános nyelvé-
szet) fn • social action

szociális elmélet (általános nyel-
vészet) fn • social theory

szociális implikatúra (Grice)
(pragmatika) fn • social implicature

szociális stratégia (általános nyel-
vészet) fn • social strategy

szociális tanulás (általános nyel-
vészet) fn • social learning

szociális távolság (Brown és Le-
vinson) (pragmatika) fn • social dis-
tance

szociális/affektív stratégia
(nyelvpedagógia) fn • social-affective
strategy

szociális (általános nyelvészet) m
• social

szocializáció (általános nyelvé-
szet) fn • socialization (-s-)

szocializációs nézetrendszer (szo-
ciolingvisztika) fn • socialization pers-
pective (-s-)

szociálpszichológia (általános
nyelvészet) fn • social psychology

szócikk (lexikográfia) fn • article
szociofonetika (szociolingviszti-

ka) fn • sociophonetics
szociokulturális környezet (álta-

lános nyelvészet) fn • socio-cultural
environment

szociokulturális tényező (általá-
nos nyelvészet) fn • socio-cultural fac-
tor

szociokulturális (mn) socio-
cultural •

szociolektus (szociolingvisztika)
fn • sociolect
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szociolingvisztika szóhangsúly

szociolingvisztika (szocioling-
visztika) fn • sociolinguistics

szociolingvisztikai fordítás (for-
dítástudomány) fn • sociolinguistic
translation

szociolingvisztikai interjú (szo-
ciolingvisztika) fn • sociolinguistic in-
terview

szociolingvisztikai (mn) sociolin-
guistic •

szociológia (szociolingvisztika) fn
• sociology

szociometria (szociolingvisztika)
fn • sociometry

szociometriai elemzés (szocio-
lingvisztika) fn • sociometric analysis

szociometriai vizsgálat (szocio-
lingvisztika) fn • sociometric in-
vestigation

szociometriai (általános nyelvé-
szet) mn • sociometric

szocioonomasztikai kutatás (név-
tan) fn • socio-onomastic research

szócsalád (alaktan) fn • word fa-
mily

szódöntési feladat (pszicholing-
visztika) fn • lexical decision task

szóegyezés (történeti-összehas.
nyelv.) fn • lexical similarity, lexical
equivalence

szóelem (alaktan) fn • morpheme
szóelemek szintje (általános nyel-

vészet) fn • level of morphemes, mor-
pheme level

szóelemzés elve (helyesírás) fn •
principle of word analysis

szóelemző írásmód (helyesírás) fn
• etymological spelling

szóelőfordulás (korpusznyelvé-
szet) fn • word frequency

szóelsőbbség-hatás (pszicholing-
visztika) fn • word superiority effect
(WSE)

szóelválasztás (helyesírás) fn •
hyphenation

szóelvonás (alaktan) fn • backfor-
mation

szóértékű képző (alaktan) fn •
semi-affix

szóértelmesítés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • folk etymology

szóetimológia (történeti-összehas.
nyelv.) fn • word etymology

szófaj (alaktan) fn • word class,
word category

szófajátcsapás (alaktan) fn • con-
version, zero derivation, implicit tran-
sposition, functional shift

szófaji átcsapás (alaktan) fn • con-
version, zero derivation, implicit tran-
sposition, functional shift

szófaji érték (alaktan) fn • word
class value

szófaji (általános nyelvészet) mn •
word class

szófajjelölő képző (alaktan) fn •
class-marking affix

szófajtan (alaktan) fn • part-of-
speech analysis

szófajtartó képző (alaktan) fn •
class-maintaining affix

szófajúság (alaktan) fn • word
class membership, lexical category
membership

szófajváltás (alaktan) fn • class
change, change of word class

szófajváltó képző (alaktan) fn •
class-changing affix

szófejtés (történeti-összehas.
nyelv.) fn • etymology

szófelismerés (pszicholingviszti-
ka) fn • word recognition

szófluencia-feladat (pszicholing-
visztika) fn • word fluency test, word
fluency task

szóföldrajz (szociolingvisztika) fn
• lexical geography

szófölösleg (stilisztika) fn • pleo-
nasm

szoftver (általános nyelvészet) fn
• software

szoftverfordítás (fordítástudo-
mány) fn • software translation

szoftverhonosítás (fordítástudo-
mány) fn • software localization (-s-)

szógyakoriság (általános nyelvé-
szet) fn • word frequency

szógyakorisági hatás (pszichol-
ingvisztika) fn • word frequency ef-
fect, frequency effect

szóhalmozás (stilisztika) (stilisz-
tika) fn • pleonasm

szóhanglejtés (hangtan) fn • tone
szóhangsúly (hangtan) fn • word

stress
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szóhangulat szómonitorozási feladat

szóhangulat (jelentéstan) fn • con-
notation

szóhasadás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • paronymy, isonymy

szóhatár (általános nyelvészet) fn
• word boundary

szóhatár-eltolódás (hangtan) fn •
word boundary shift

szóhatártévesztés (alaktan) fn •
metanalysis, reanalysis

szóhosszúság (pszicholingviszti-
ka) fn • word length

szóírás (általános nyelvészet) fn •
logography

szóismétlés (általános nyelvészet)
fn • word repetition

szójáték (stilisztika) fn • wordplay
szójegyzék (lexikográfia) fn • glos-

sary
szójegyzék (lexikográfia) fn • glos-

sary
szójel (általános nyelvészet) fn •

logogram
szójelentés aktivációja (pszichol-

ingvisztika) fn • word meaning activa-
tion, activation of word meaning

szójelentés (jelentéstan) fn • word
meaning

szójelentés-elsajátítás (pszichol-
ingvisztika) fn • word meaning acqui-
sition, acquisition of word meaning

szójelkészlet (általános nyelvé-
szet) fn • logographic lexicon

szójelölő írás (általános nyelvé-
szet) fn • logographic script

szójelölő (általános nyelvészet)
mn • logographic

szókapcsolat (mondattan) fn • ph-
rase

szókép (stilisztika) fn • trope
szóképzés (alaktan) fn • derivati-

on
szókeresés (pszicholingvisztika)

fn • word retrieval
szókészlet (általános nyelvészet)

fn • word stock
szókészlettan (lexikológia) fn • le-

xicology
szókihagyás (stilisztika) fn • ellip-

sis
szókincs (általános nyelvészet) fn

• vocabulary

szókincsbecslés (általános nyelvé-
szet) fn • vocabulary estimate

szókincsbővülés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • vocabulary ex-
tension

szókincselsajátítás (pszicholing-
visztika) fn • vocabulary acquisition

szókincsméret (pszicholingviszti-
ka) fn • vocabulary size

szókincsméretben illesztett (pszi-
cholingvisztika) mn • vocabulary-
matched

szókincsrobbanás (nyelvelsajátí-
tás) fn • vocabulary spurt

szókincstár (lexikográfia) fn •
thesaurus

szókincsteszt (pszicholingviszti-
ka) fn • vocabulary test

szókövetés (pszicholingvisztika)
fn • word-tracing

szóköz (helyesírás) fn • space
szókratészi kérdés (általános

nyelvészet) fn • Socratic question
szokványos kifejezésmód (alak-

tan) fn • phraseme, phraseologism
szólam (beszédszakasz) (hang-

tan) fn • phrase
szólánc (történeti-összehas.

nyelv.) fn • doublet
szólás (általános nyelvészet) fn •

saying
szóláshasonlat (általános nyelvé-

szet) fn • <saying based on a simile>
szolecizmus (stilisztika) fn • solec-

ism
szolidaritás (társadalmi) (szocio-

lingvisztika) fn • solidarity
szómás (történeti-összehas. nyelv.)

fn • doublet
szómátrix (általános nyelvészet)

fn • word matrix
szómeghatározási próba (pszi-

cholingvisztika) fn • word identificati-
on problem

szómegtalálási probléma (pszi-
cholingvisztika) fn • word-finding
problem, word retrieval difficulty

szómegtartás (szociolingvisztika)
fn • word retention

szómondat (mondattan) fn •
word-sentence

szómonitorozási feladat (pszi-
cholingvisztika) fn • word-monitoring
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szomszédsági hatás szószerkezetlánc

task
szomszédsági hatás (pszicholing-

visztika) fn • adjacency effect
szomszédsági pár (pragmatika) fn

• adjacency pair
szomszédsági (pragmatika) mn •

adjacency
szonáns (hangtan) fn • sonant
szónégyzet (általános nyelvészet)

fn • word square
szónév (névtan) fn • appellatival

name
szónoki beszéd (stilisztika) fn •

rhetorical speehc
szónoki kérdés (stilisztika) fn •

rhetorical question
szónoki stílus (stilisztika) fn • rhe-

torical style
szónoklattan VAGY szónoklás-

tan (stilisztika) fn • rhetoric
szonoráns (hangtan) fn • sonorant
szonorhang (hangtan) fn • sonor-

ant, sonorant sound
szonorikus mássalhangzó (hang-

tan) fn • sonorant consonant
szonoritás (hangtan) fn • sonority
szóosztály (alaktan) fn • word

class
szóösszerántás (alaktan) fn •

blending
szóösszetétel (alaktan) fn • com-

pound word
szóösszevonás toldalékolása

(alaktan) fn • affixation of blended
words

szóösszevonás (morfológia) fn •
blend, blending

szópár (alaktan) fn • word pair
szoprán hang (hangtan) fn • sop-

rano, soprano voice
szópreferencia-hatás (pszichol-

ingvisztika) fn • word preference ef-
fect

szóprodukciós elmélet (pszichol-
ingvisztika) fn • word production the-
ory

szórács (általános nyelvészet) fn •
word square

szórás (nyelvészeti statisztika) fn
• standard deviation (SD)

szóráshomogenitás (nyelvészeti
statisztika) fn • homogenity of vari-
ance, homoscedasticity

szórend (általános nyelvészet) fn
• word order

szórend-fordítás (mondattan) fn •
inversion

szórendfordító-szabály (mondat-
tan) fn • inversion rule

szórendi stratégia (mondattan) fn
• word order strategy

szórendi tipológia (mondattan) fn
• word order typology

szórendi (általános nyelvészet)
mn • word order

szorgalmi időszak (nyelvpedagó-
gia) fn • study period

szóródás (nyelvészeti statisztika)
fn • scatter

szorongáselmélet (a dadogás
okáról) (pszicholingvisztika) fn • an-
xiety theory of stuttering

szórövidítés (alaktan) fn • clipp-
ing

szortírozási feladat (pszicholing-
visztika) fn • sorting task

szórvány (általános nyelvészet)
mn • sporadic, remnant

szórványemlék (történeti-
összehas. nyelv.) fn • remnant

szórványnyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • <language spo-
ken by a small minority>

szórványos hangváltozás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • spora-
dic sound change

szorzás jele (helyesírás) fn • mul-
tiplication sign, times sign

szorzókereszt (helyesírás) fn •
multiplication sign, times sign

szósor (korpusznyelvészet) fn •
string

szóspektrum (pszicholingviszti-
ka) fn • lexical spectrum

szószám (korpusznyelvészet) fn •
word count

szószaporítás (stilisztika) fn • ple-
onasm

szószemantika (jelentéstan) fn •
lexical semantics

szószerkezet (mondattan) fn •
syntagma

szószerkezetek szintje (mondat-
tan) fn • syntagmatic level

szószerkezetlánc (mondattan) fn
• syntagmatic chain
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szószerkezetsor szótárrobbanás

szószerkezetsor (mondattan) fn •
syntagmatic chain

szószerkezettan (mondattan) fn •
syntagmatic analysis

szószerűségi hatás (pszicholing-
visztika) fn • wordlikeness effect

szótag pszichológiai realitása
(pszicholingvisztika) fn • psychologi-
cal reality of syllables

szótag (általános nyelvészet) fn •
syllable

szótagalkotó hang (hangtan) fn •
syllabic sound

szótagalkotó mássalhangzó
(hangtan) fn • syllabic consonant

szótagelmélet (hangtan) fn • syl-
lable theory

szótaghanglejtés (hangtan) fn •
syllable intonation

szótaghatár (hangtan) fn • syllable
boundary

szótagírás (hangtan) fn • syllabary
szótagjel (általános nyelvészet) fn

• syllabogram
szótagképző hang (hangtan) fn •

syllabic sound
szótagképző mássalhangzó

(hangtan) fn • syllabic consonant
szótagkezdet (hangtan) fn • sylla-

bic onset
szótagmag (hangtan) fn • syllable

nucleus, syllabic nucleus
szótagmértékes ritmus (hangtan)

fn • syllable-time rhythm
szótagmértékes (általános nyelvé-

szet) mn • syllable-timed
szótagolás szerinti elválasztás

(helyesírás) fn • syllable-based hyphe-
nation

szótagolás (helyesírás) fn • syllabi-
fication

szótagolási szabály (helyesírás) fn
• syllabification rule

szótagszám (hangtan) fn • syllable
count

szótagszámlálási szabály (hang-
tan) fn • syllable-counting rule

szótagszél (hangtan) fn • margins
szótagszerkezet (hangtan) fn • syl-

lable structure, syllabic structure
szótagtípus (hangtan) fn • syllable

type

szótagzáró (hangtan) fn • syllable-
final

szótalálási zavar (pszicholingvisz-
tika) fn • word-finding problem, word
retrieval difficulty

szótanulás társas-pragmatikai
megközelítése (pszicholingvisztika)
fn • social-pragmatic approach to
word learning

szótanulás (általános nyelvészet)
fn • word learning

szótanulási nehézség (pszichol-
ingvisztika) fn • word learning diffi-
culty

szótanulási stratégia (nyelvpeda-
gógia) fn • word learning strategy

szótanulási (nyelvpedagógia) mn
• word learning

szótár (mentális) (kognitív nyelvé-
szet) fn • mental lexicon

szótár (általános nyelvészet) fn •
lexicon

szótárak és kézikönyvek rövidí-
tései (szerkesztői-kiadói ismeretek) fn
• abbreviations of dictionaries and re-
ference works

szótári adatbázis (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • lexical database

szótári alak (alaktan) fn • citation
form

szótári átszerkesztődés (lexikoló-
gia) fn • lexical restructuring

szótári egység (lexikológia) fn • le-
xical item

szótári egyszerűsödés (lexikoló-
gia) fn • lexical simplification

szótári helyettesítés (lexikológia)
fn • lexical replacement

szótári hozzáférés (pszicholing-
visztika) fn • lexical access

szótári statisztika (lexikológia) fn
• lexicostatistics

szótári szó (alaktan) fn • lexical
word, dictionary word

szótári tétel (lexikológia) fn • lexi-
cal entry

szótári tőalak (alaktan) fn • citati-
on form

szótári (általános nyelvészet) mn •
lexical

szótárrobbanás (nyelvelsajátítás)
fn • vocabulary spurt
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szótártan szövegkohézió

szótártan (lexikológia) fn • lexico-
logy

szótártudomány (lexikológia) fn •
lexicology

szóteremtés (általános nyelvészet)
fn • coining

szóteremtéssel keletkezett szó
(alaktan) fn • coinage, coined word

szótesten belüli nagybetű (he-
lyesírás) fn • word-internal capital,
word-internal capital letter, word-
internal capitalization

szótő (alaktan) fn • root
szótörténész (történeti-összehas.

nyelv.) fn • word historian
szótörténet (történeti-összehas.

nyelv.) fn • word history
szóváltás (történeti-összehas.

nyelv.) fn • relexification
szóvég-megelevenedés (alaktan)

fn • splinter
szóvégmutató szótár (lexikológia)

fn • reverse-alphabetized dictionary
(-s-)

szóvegyülés (alaktan) fn • blend,
blending

szóvicc (általános nyelvészet) fn •
pun

szóvirág (stilisztika) fn • florid lan-
guage

szögletes zárójel (helyesírás) fn •
square brackets

szökő hanglejtés (hangtan) fn •
jumping intonation

szőrsejt (hangtan) fn • hair cell
szöveg fogalmi struktúrája (szö-

vegtan) fn • conceptual structure of
texts

szöveg hangzása (stilisztika) fn •
auditory characteristics of texts

szöveg hármas tagolású retorikai
szerkezete (szövegtan) fn • tripartite
division of texts

szöveg írásképe (helyesírás) fn •
handwriting in texts

szöveg szedése (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • typesetting

szöveg szerkezeti egysége (szö-
vegtan) fn • structural unit of texts

szöveg (általános nyelvészet) fn •
text

szövegablak mérete (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • text window size

szövegarchívum (általános nyel-
vészet) fn • text archive

szövegegység (szövegtan) fn • tex-
tual unit

szövegek felidézése (pszicholing-
visztika) fn • text recall

szöveg-ekvivalencia (fordítástu-
domány) fn • textual equivalence

szövegelemzés (szövegtan) fn •
text analysis

szövegelmélet (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • meaning-text the-
ory

szövegemlék (történeti-összehas.
nyelv.) fn • textual linguistic record

szövegemlékezet (pszicholing-
visztika) fn • text memory

szövegértés (pszicholingvisztika)
fn • reading comprehension

szöveges táblázat (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • text table

szöveget záró grafikai jel (helyes-
írás) fn • text-final graphic symbol

szövegfeldolgozás (pszicholing-
visztika) fn • text processing

szövegfókusz (szövegtan) fn •
text focus

szövegformálás (stilisztika) fn •
text formatting

szöveggondozás (kézirat-
előkészítés) (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • manuscript preparation

szöveggondozói hiba (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • manuscript pre-
paration mistake

szöveggrammatika (szövegtan) fn
• text grammar

szöveghű fordítás (fordítástudo-
mány) fn • faithful translation

szövegírás (általános nyelvészet)
fn • copywriting

szövegjavítás (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • text correction

szövegkapcsoló-elem (szövegtan)
fn • cohesive device

szövegkiemelés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • text highligh-
ting

szövegkódolás (korpusznyelvé-
szet) fn • text encoding

szövegkohézió (szövegtan) fn •
text cohesion
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szövegkorpusz sztereotip nyelv

szövegkorpusz (korpusznyelvé-
szet) fn • text corpus

szövegkorrektúra (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • text proofread-
ing

szövegkörnyezet (általános nyel-
vészet) fn • context

szövegközeg (szövegtan) fn • tex-
tual context

szövegközi hivatkozás (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • intertextual re-
ference

szövegközi jegyzet (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • intertextual no-
te

szövegközi (szerkesztői-kiadói is-
meretek) mn • intertextual

szöveglejegyzés (kutatásmódszer-
tan) fn • text transcription

szövegmegértés (pszicholingvisz-
tika) fn • text comprehension

szövegminta (általános nyelvé-
szet) fn • text sample, sample text

szövegmondat (pragmatika) fn •
utterance

szövegnyelvész (szövegtan) fn •
text linguist

szövegnyelvészet (szövegtan) fn •
text linguistics

szövegnyelvtani modell (szöveg-
tan) fn • text linguistic model

szövegoldal (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • text page

szövegösszefüggés (szövegtan) fn
• context

szövegösszekapcsolás (szöveg-
tan) fn • text cohesion

szövegösszetartó erő (szövegtan)
fn • coherence, text coherence

szövegpragmatika (szövegtan) fn
• text pragmatics

szövegszerkesztés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • word proces-
sing

szövegszerkesztő program
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
word processor

szövegszerkezet (szövegtan) fn •
text structure

szövegszervező funkció (szöveg-
tan) fn • text organizing function (-s-)

szövegszerveződés (szövegtan) fn
• textual organization (-s-)

szövegszinkronizálás (fordítástu-
domány) fn • alignment

szövegszó (szövegtan) fn • run-
ning word

szövegtagolás hármas egysége
(stilisztika) fn • tripartite division of
texts

szövegtan (szövegtan) fn • texto-
logy

szövegtani kutatás (szövegtan) fn
• textological research

szövegtani nyelvi szint (általános
nyelvészet) fn • textological level of
language

szövegtani (általános nyelvészet)
mn • textological

szövegtanulás (pszicholingviszti-
ka) fn • text learning

szövegtest (szövegtan) fn • corpus
szövegtest (szövegtan) fn • main

body
szövegtípus (szövegtan) fn • text

type
szövegtisztítás (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • text clean-up
szövegtopik (szövegtan) fn • text

topic
szövegtömb (szövegtan) fn • text

body, main body, body
szövegvégi hivatkozás (végjegy-

zet) (szerkesztői-kiadói ismeretek) fn
• endnote

szövegvégi jegyzet (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • endnote

szövegvégi (általános nyelvészet)
mn • text-final

szövegvilág (szövegtan) fn • tex-
tual world

szöveggyűjtemény (általános
nyelvészet) fn • text collection

szöveggyűjtemények joga
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
text collection rights

szteganográfia (általános nyelvé-
szet) fn • steganography

sztenderd (szociolingvisztika) fn,
mn • standard

sztenderdizáció (szociolingviszti-
ka) fn • standardization (-s-)

sztenográfia (általános nyelvészet)
fn • stenography

sztereotip nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • stereotypical language
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sztereotip viselkedésmintázatok szűk szóközű szedés

sztereotip viselkedésmintázatok
(szociolingvisztika) fn • stereotypical
behavior patterns

sztereotíp (szociolingvisztika) fn •
stereotypical

sztereotípia (szociolingvisztika)
fn • stereotype

sztereotipizált szituáció (szocio-
lingvisztika) fn • stereotyped situation

szuahéli nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Swahili, Swahili language

szubanuni (nép) (általános nyel-
vészet) fn • Subanen, Subanon, Suba-
nun

szubglottális (hangtan) fn • subg-
lottal

szubjektív lépcsők (pszicholing-
visztika) fn • subjective thresholds

szubjektív tartam (pszicholing-
visztika) fn • subjective duration

szubjektív (általános nyelvészet)
mn • subjective

szubjektivizáció (pszicholingvisz-
tika) fn • subjectivization (-s-)

szubjektum (mondattan) fn • sub-
ject

szubordináció (mondattan) fn •
subordination

szubordinált kétnyelvűség (szo-
ciolingvisztika) fn • subordinate bilin-
gualism

szubstandard (szociolingvisztika)
mn • substandard

szubsztancia (általános nyelvé-
szet) fn • substance

szubsztantív univerzálé (általá-
nos nyelvészet) fn • substantive uni-
versal

szubsztantiváció (történeti-
összehas. nyelv.) fn • substantivizati-
on (-s-)

szubsztitúciós osztály (mondat-
tan) fn • substitutional class

szubsztrátum (szociolingvisztika)
fn • substrate, substratum

szubsztrátumnév (névtan) fn •
substratum name

szubtraktív kétnyelvűség (szocio-
lingvisztika) fn • subtractive bilingu-
alism

szubvokális nyelv (pszicholing-
visztika) fn • subvocal language

szuffixálás (alaktan) fn • suffixati-
on

szuffixum (általános nyelvészet)
fn • suffix

szuffixumlevágás (alaktan) fn • re-
moval of suffixes

szuggesztopédia (nyelvpedagó-
gia) fn • suggestopedia

szukcesszív kétnyelvűség (szo-
ciolingvisztika) fn • successive bilin-
gualism

szukszükölés (szociolingvisztika)
fn • <heavily stigmatized feautre of
Hungarian whereby the declarative
and imperative forms of verbs ending
in -t coalesce in definite conjugation
paradigms>

szuperfixum (alaktan) fn • super-
fix

szupersztrátum (szociolingviszti-
ka) fn • superstrate, superstratum

szupinum (alaktan) fn • supine
szuppletív alak (történeti-

összehas. nyelv.) fn • suppletive form
szuppletív forma (történeti-

összehas. nyelv.) fn • suppletive form
szuppletív (általános nyelvészet)

mn • suppletive
szuppletivizmus (történeti-

összehas. nyelv.) fn • suppletion,
suppletivism

szupraszegmentális eszköz
(hangtan) fn • suprasegmental tool

szupraszegmentális fonéma
(hangtan) fn • suprasegmental phon-
eme

szupraszegmentális jegy (hang-
tan) fn • suprasegmental feature

szupraszegmentális tényező
(hangtan) fn • suprasegmental factor

szupraszegmentális (hangtan) mn
• suprasegmental

szupraszegmentum (hangtan) fn
• suprasegment

szurdopedagógia (nyelvpedagó-
gia) fn • surdopedagogy

szuszpenzió (írásban) (stilisztika)
fn • suspense

szűk szintaxis (mondattan) fn •
narrow syntax

szűk szóközű szedés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • narrow typesett-
ing
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szűk szüzsé

szűk (általános nyelvészet) mn •
narrow

szűken vett nyelvi készség (pszi-
cholingvisztika) fn • faculty of langu-
age in the narrow sense (FLN)

szűkítő (általános nyelvészet) fn •
restrictive

szükséges én (nyelvpedagógia) fn
• ought-to self

szükséges (általános nyelvészet)
mn • necessary

szűkszavúság (stilisztika) fn • bre-
vity

szűkület (hangtan) fn • brevity
születési név (névtan) fn • birth

name
szülő (általános nyelvészet) fn •

parent

szülőbeszéd (pszicholingvisztika)
fn • parentese

szülőnyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • parent language

szünet (általános nyelvészet) fn •
gap, pause

szünetek és a lélegzetvétel jelei
(társalgáselemzés) fn • sequencing
and timed intervals

szünetfokozat (hangtan) fn • pau-
se duration

szünet-összidő arány (pszichol-
ingvisztika) fn • pause/time ratio

szűrő (általános nyelvészet) fn •
filter

szűrőrendszer (pszicholingviszti-
ka) fn • filter system

szüzsé (szövegtan) fn • syuzhet
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T és V (tegező és magázó) névmás tájékoztatás

T

T és V (tegező és magázó) név-
más (pragmatika) fn • tu/vu prono-
uns

táblázat (általános nyelvészet) fn
• table

táblázatfej (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • table header

táblázatláb (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • table footer

tabu (szociolingvisztika) fn • ta-
boo

tabula rasa-elmélet (nyelvelsajátí-
tás) fn • blank slate theory

tabulátor (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • tabulator

tabulatúra (történeti-összehas.
nyelv.) fn • tablature

tabuszó (szociolingvisztika) fn •
taboo, taboo word

tachigráfia (általános nyelvészet)
fn • tachygraphy

tachisztoszkóp (pszicholingviszti-
ka) fn • tachistoscope

tadoma kommunikáció (általános
nyelvészet) fn • tadoma

tág lélegző hangszalagállás
(hangtan) fn • wide apart glottis, wide
apart glottal position

tagadás (jelentéstan) fn • negation
tagadó általános névmás (mon-

dattan) fn • negative generic pronoun
tagadó ige (alaktan) fn • negative

verb
tagadó mondat (mondattan) fn •

negative sentence
tagadó névmás (alaktan) fn • ne-

gative pronoun
tagadó operátor (mondattan) fn •

negative operator
tagadó (általános nyelvészet) mn •

negative
tagadószó (alaktan) fn • negative

word
tagadószó-ige szomszédosság

(mondattan) fn • negative word-verb
adjacency

tagalog nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Tagalog, Tagalog language

tágan vett nyelvi képesség (pszi-
cholingvisztika) fn • faculty of langu-

age in the broad sense (FLB)
taglejtés (általános nyelvészet) fn

• gesture
tagméma (mondattan) fn • tagme-

me
tagmemika (mondattan) fn • tag-

memics
tagmondat (mondattan) fn • cons-

tituent sentence, clause
tagmondatba való visszaolvaszt-

hatóság (mondattan) fn • recoverabi-
lity

tagmondathatárt jelölő kettős-
pont (mondattan) fn • colon denoting
clause boundary

tagmondatok elhatárolása (mon-
dattan) fn • separation of clauses

tagmondatok hátravetése gondo-
latjellel (helyesírás) fn • clause backg-
rounding with dashes

tagmondatok hátravetése zárójel-
lel (helyesírás) fn • clause backg-
rounding with parentheses

tagmondatok közötti írásjelhasz-
nálat (helyesírás) fn • punctuation bet-
ween clauses

tagmondattömb elhatárolása
(mondattan) fn • delineation of clause
complex

tagmondattömb (mondattan) fn •
clause complex

tagmondatvégi ige (mondattan)
fn • clause-final verb

tagolás (általános nyelvészet) fn •
segmentation, articulation

tagolatlan mondat (mondattan) fn
• unstructured sentence

tagolt mondat (mondattan) fn •
structured sentence

tagságkategorizáló eljárás (kogni-
tív nyelvészet) fn • categorization met-
hod (-s-)

táj (általános nyelvészet) fn • regi-
on

tájegységnév (névtan) fn • area
name, region name

tájékozott beleegyezés (kutatás-
módszertan) fn • informed consent

tájékoztatás (kutatásmódszertan)
fn • orientation, giving information
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tájnév tapadásos alany

tájnév (névtan) fn • region name
tájnyelv (szociolingvisztika) fn •

dialect
tájszó (szociolingvisztika) fn • dia-

lectal word
taktika (pragmatika) fn • tactics
taktus (hangtan) fn • beat
találgatás (nyelvészeti statisztika)

fn • guessing
talamusz (neurolingvisztika) fn •

thalamus
Talmud (általános nyelvészet) fn •

Talmud
támpont (általános nyelvészet) fn

• cue
támpontok elérhetősége (pszi-

cholingvisztika) fn • cue-availability
támpontok megbízhatósága

(pszicholingvisztika) fn • cue-
reliability

tanácsadás (nyelvpedagógia) fn •
counselling

tananyag (általános nyelvészet) fn
• curriculum

tananyagegység (nyelvpedagó-
gia) fn • curriculum module

tanári képesítővizsga (nyelvpeda-
gógia) fn • teacher qualification exa-
mination

tanári kommunikáció (nyelvpe-
dagógia) fn • teacher communication

tanári szakképzettség (nyelvpe-
dagógia) fn • teacher qualification

tanári (általános nyelvészet) mn •
teacher, teacher’s

tanárképzés (nyelvpedagógia) fn
• teacher training

Tanárok Fonetikai Szövetsége
(hangtan) fn • Teachers’ Phonetic As-
sociation

tanítási segédeszköz (nyelvpeda-
gógia) fn • teaching aid

tankönyvírás (nyelvpedagógia) fn
• textbook writing

tankönyvretorika (nyelvpedagó-
gia) fn • textbook rhetorics

tanszék (nyelvpedagógia) fn • de-
partment

tanulás (nyelvpedagógia) fn • lear-
ning

tanulási fázis (nyelvpedagógia) fn
• learning phase

tanulási mechanizmus (nyelvpe-
dagógia) fn • learning mechanism

tanulási stílus (nyelvpedagógia)
fn • learning style

tanulási stratégia (nyelvpedagó-
gia) fn • learning strategy

tanulási útvonal (nyelvpedagó-
gia) fn • learning pathway

tanulási zavar (nyelvpedagógia)
fn • learning difficulty

tanulási (általános nyelvészet) mn
• learning

tanulásirányítás (nyelvpedagó-
gia) fn • learning management

tanulásszervezés (differenciált
tanulásszervezés) (nyelvpedagógia)
fn • classroom management (differen-
tiated classroom management)

tanulásszervezés (nyelvpedagó-
gia) fn • learning management

tanulmány (általános nyelvészet)
fn • research article, research paper,
paper

tanulmányi és vizsgaszabályzat
(felsőoktatásban) (nyelvpedagógia)
fn • academic and examination rules

tanulmánykötet (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • collection of
essays

tanuló társadalom (nyelvpedagó-
gia) fn • learning society

tanuló (általános nyelvészet) fn •
learner, student

tanulóalgoritmus (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • learning algorithm

tanulói napló (nyelvpedagógia) fn
• learner diary

tanulókör (nyelvpedagógia) fn •
study circle

tanulószervezet (nyelvpedagógia)
fn • learning organization (-s-)

tanulószerződés (nyelvpedagó-
gia) fn • student contract

tanult rendszer (nyelvpedagógia)
fn • learned system

tannyelv hatása (szociolingviszti-
ka) fn • effect of the language of in-
struction

tapadás (jelentésé) (jelentéstan) fn
• ellipsis

tapadásos alany (mondattan) fn •
unarticulated subject
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tapasztalat társadalmi nem fogasszerűsége (Nicholson)

tapasztalat (általános nyelvészet)
fn • experience

tapasztalati fókusz (kutatásmód-
szertan) fn • experiential focus

tapasztalatvezérelt elméletek
(kutatásmódszertan) fn • empirically
based theories

tapintat (általános nyelvészet) fn •
tact

táplál (mondattan) ige • (to) feed
tápsorrend (mondattan) fn • fee-

ding order
táp-viszony (mondattan) fn • fee-

ding relationship
tárgy (grammatikai bővítmény)

(fn) object •
tárgy (nyelvtani) (mondattan) fn •

object (grammatical)
tárgy (objektum) (pszicholing-

visztika) fn • object (physical)
tárgy (téma) (mondattan) fn • to-

pic
tárgy vagy személy pontos jel-

lemzése (kutatásmódszertan) fn •
exact description of object of person

tárgyalás (szövegszerkezeti
elem) (szövegtan) fn • discussion

tárgyállandóság (pszicholingvisz-
tika) fn • object permanence

tárgyalóterem (pragmatika) fn •
courtroom

tárgyas alárendelés (mondattan)
fn • transitive subordination

tárgyas ige (mondattan) fn • tran-
sitive verb

tárgyas igeragozás (alaktan) fn •
definite conjugation

tárgyas összetétel (alaktan) fn •
object compound, subordinating com-
pound

tárgyas ragozás (alaktan) fn • defi-
nite conjugation

tárgyas szerkezet (mondattan) fn
• object phrase, subordinating phrase

tárgyas szószerkezet írásjelezése
(helyesírás) fn • punctuation of object
phrases, puncuation of subordinating
phrases

tárgyas viszony (mondattan) fn •
object relationship, subordinating re-
lation

tárgyas (általános nyelvészet) mn
• transitive

tárgyatlan ige (mondattan) fn •
intransitive verb

tárgyatlan (általános nyelvészet)
mn • intransitive

tárgyeset (mondattan) fn • accusa-
tive, accusative case

tárgyhatókör elve (pszicholing-
visztika) fn • scope principle

tárgyi alárendelő összetett mon-
dat (általános nyelvészet) fn • subordi-
nating complex sentence with object
complement

tárgyi elem (jelentéstan) fn • tenor
tárgyi (általános nyelvészet) mn •

object
tárgyilagosság (kutatásmódszer-

tan) fn • objectivity
tárgykezdő nyelv (mondattan) fn

• object-first language
tárgymutató (szerkesztői-kiadói

ismeretek) fn • index
tárgynév (névtan) fn • object name
tárgynyelv (nyelvpedagógia) fn •

object language
tárgyrag (alaktan) fn • accusative

affix
társadalmi aktus (pragmatika) fn

• social action
társadalmi dialektológia (szocio-

lingvisztika) fn • social dialectology
társadalmi dialektus (szocioling-

visztika) fn • social dialect, sociolect
társadalmi helyzet (szocioling-

visztika) fn • social status
társadalmi hovatartozás (szocio-

lingvisztika) fn • social standing
társadalmi jelentés (szocioling-

visztika) fn • social meaning
társadalmi képződmény (szocio-

lingvisztika) fn • social construct
társadalmi kétnyelvűség (szocio-

lingvisztika) fn • social bilingualism
társadalmi különbség (szocioling-

visztika) fn • social difference
társadalmi megbélyegzés (szocio-

lingvisztika) fn • social stigmatization
(-s-)

társadalmi nem artikulálása (gen-
dernyelvészet) fn • doing gender

társadalmi nem fogasszerűsége
(Nicholson) (gendernyelvészet) fn •
the coat-rack-view of gender
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társadalmi nem tartalmi idézés

társadalmi nem (gendernyelvé-
szet) fn • gender

társadalmi nemre nevelés (gen-
dernyelvészet) fn • gender education

társadalmi nyelvváltozat (szocio-
lingvisztika) fn • social variety

társadalmi osztály (szocioling-
visztika) fn • social class

társadalmi rétegződés (szocio-
lingvisztika) fn • social stratification

társadalmi szoftver (szocioling-
visztika) fn • social software

társadalmi változás (szocioling-
visztika) fn • social change

társadalmi (általános nyelvészet)
mn • social, societal

társadalmi-gazdasági helyzet
(szociolingvisztika) fn • socioecono-
mic status

társadalom (általános nyelvészet)
fn • society

társadalomnyelvészet (szocio-
lingvisztika) fn • sociolinguistics

társadalompszichológia (szocio-
lingvisztika) fn • social psychology

társalgás helyreállítása (pszichol-
ingvisztika) fn • conversational repair

társalgás nemi eltérései (szocio-
lingvisztika) fn • gender differences
of conversation

társalgás teste (pragmatika) fn •
body of conversation

társalgás zavarai (pszicholingvisz-
tika) fn • conversational impairment

társalgás (általános nyelvészet) fn
• conversation

társalgáselemzés (általános nyel-
vészet) fn • conversation analysis
(CA)

társalgási (=beszélgetési) (általá-
nos nyelvészet) mn • conversational

társalgási hangnem (stilisztika) fn
• consultative key

társalgási implikáció (pragmati-
ka) fn • conversational implicature

társalgási implikatúra (Grice)
(pragmatika) fn • conversational imp-
licature

társalgási kifejezés (nyelvpeda-
gógia) fn • conversational expression

társalgási klikk (pragmatika) fn •
conversational clique

társalgási maxima (Grice) (prag-
matika) fn • conversational maxim,
maxim of conversation

társalgási nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • colloquial language

társalgási nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • colloquial language

társalgási stílus (stilisztika) fn •
conversational style

társalgási stratégia (pragmatika)
fn • conversational strategy

társalgási szabály (pragmatika) fn
• conversational rule

társalgási szekvencia (pragmati-
ka) fn • conversational sequences

társalgási téma (pragmatika) fn •
conversational subject

társas beállítás (szociolingviszti-
ka) fn • sociability

társas érintkezés (pszicholing-
visztika) fn • social interaction

társas hatalom (szociolingviszti-
ka) fn • social power

társas pragmatika (szociolingvisz-
tika) fn • social pragmatics

társas tanulás (pszicholingviszti-
ka) fn • social learning

társas (általános nyelvészet) mn •
social

társas-kognitív nyelvészet (kog-
nitív nyelvészet) fn • social-cognitive
linguistics

társasnyelvészet (szociolingviszti-
ka) fn • social linguistics

társhatározó szó (mondattan) fn •
comitative adverbial

társhatározó (mondattan) fn •
comitative adverbial

társhatározós eset (mondattan) fn
• comitative case

társhiponima (jelentéstan) fn • co-
hyponym

társszerző (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • co-author

tartalmatlan módosító (mondat-
tan) fn • empty modifier

tartalmi alapú modellek (általá-
nos nyelvészet) fn • content based mo-
dels

tartalmi idézés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • indirect quo-
tation
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tartalmi idézet TEI (szövegkódolási ajánlás)

tartalmi idézet (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • indirect quote

tartalmi (általános nyelvészet) mn
• content

tartalmi-logikai kapcsolat (mon-
dattan) fn • content-based coordina-
tion

tartalom szerinti érvényesség
(kutatásmódszertan) fn • content val-
idity

tartalom (általános nyelvészet) fn
• content

tartalomelemzés (általános nyel-
vészet) fn • content analysis

tartalomgyártó blog (Porkoláb)
(számítógépes/netnyelv.) fn • content-
producing blog

tartalomjegyzék (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • table of contents

tartalomközpontú szöveg (fordí-
tástudomány) fn • informative text

tartalommarketing (általános
nyelvészet) fn • content marketing

tartalomtípus (általános nyelvé-
szet) fn • content type

tartalomváró szó (mondattan) fn •
semantically underdefined word

tartály (kognitív nyelvészet) fn •
container

tartam (általános nyelvészet) fn •
duration

tartamhatározó (mondattan) fn •
durative adverbial, adverbial of dura-
tion

tartomány (szabályalkalmazási )
(mondattan) fn • domain (of a rule)

tartós-huzamos ige (jelentéstan)
fn • iterative verb

tartós-huzamos igeaspektus (je-
lentéstan) fn • iterative aspect

tartós-huzamos (általános nyelvé-
szet) mn • iterative

tartozás alapelve (Labov) (szocio-
lingvisztika) fn • principle of debt

tatár nyelv (általános nyelvészet)
fn • Tatar language

tautológia (jelentéstan) fn • tauto-
logy

tavdai manysi nyelv (általános
nyelvészet) fn • Tavda Manshi, Tav-
da Manshi language

tavgi nyelv (általános nyelvészet)
fn • Nganasan language

távhasonulás (hangtan) fn • dis-
tant assimilation

távirat (általános nyelvészet) fn •
telegraph

távirati stílus (pszicholingviszti-
ka) fn • telegraphic style

távközlés (számítógépes/netnyelv.)
fn • telecommunication

távolabbi tárgy (mondattan) fn •
indirect object

távolsági hatás (hangtan) fn •
count effect

távolsági kapcsolatteremtés (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • establishing
contact remotely

távolsági mérték (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • distance measure

távolsági (általános nyelvészet)
mn • distant, remote

taxisz (neurolingvisztika) fn • ta-
xis

taxonómia (általános nyelvészet)
fn • taxonomy

taxonómiai megszorítás (nyelvel-
sajátítás) fn • taxonomic constraint

taxonomikus leírás (általános
nyelvészet) fn • taxonomic descript-
ion

taxonomikus nyelvészet (általá-
nos nyelvészet) fn • taxonomic lingu-
istics

taxonomikus (általános nyelvé-
szet) mn • taxonomic

technikai előszó (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • technical pre-
face, technical foreword

technikai kellék (kutatásmód-
szertan) fn • technical equipment

technikai (általános nyelvészet)
mn • technical

technográfia (kutatásmódszertan)
fn • technography

tegezés (szociolingvisztika) fn •
thouing <addressing someone infor-
mally>

T-együttható (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • T-score

tehetetlenség (általános nyelvé-
szet) fn • inertia

TEI (szövegkódolási ajánlás) (ku-
tatásmódszertan) fn • Text Encoding
Initiative (TEI)
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tekintély templomcím

tekintély (szociolingvisztika) fn •
prestige

tekintethatározó (mondattan) fn •
defining adverbial

teknonímia (névtan) fn • teknony-
mic

telefon (általános nyelvészet) fn •
telephone

telefonbeszélgetés (pragmatika)
fn • phone conversation

telefonbetyár-módszer (kutatás-
módszertan) fn • cold calling

telefoninterjú (kutatásmódszer-
tan) fn • telephone interview

telefonkönyv (kutatásmódszer-
tan) fn • telephone directory

telefonos ügyfélszolgálat (általá-
nos nyelvészet) fn • call center

telefonszám tagolása (pszichol-
ingvisztika) fn • grouping phone num-
ber digits

telegrafikus beszéd (pszicholing-
visztika) fn • telegraphic speech

telekkönyv (névtan) fn • cadaster,
land register

teleológia (nyelvfilozófia) fn • te-
leology

település (általános nyelvészet) fn
• settlement

településnév (névtan) fn • settle-
ment name

településtípus (általános nyelvé-
szet) fn • settlement type

telesztichon (általános nyelvészet)
fn • telestich

teletext (általános nyelvészet) fn •
teletext

televízió (általános nyelvészet) fn
• television

telikus kifejezés (mondattan) fn •
telic expression

teljes egybeírás (helyesírás) fn •
writing as solid

teljes értelmű ige (jelentéstan) fn
• full verb

teljes hasonulás (hangtan) fn •
complete assimilation

teljes intézménynév (névtan) fn •
full name of institution

teljes kontextualizáció (pragmati-
ka) fn • full contextualization (-s-)

teljes megnevezés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • full title

teljes mondat (mondattan) fn •
full sentence

teljes névforma (névtan) fn • long
form (of a name)

teljes önkontroll (pszicholing-
visztika) fn • full self control

teljes szerkezetű mondat (mon-
dattan) fn • full sentence

teljes szintaktikai elemzés (mon-
dattan) fn • full parsing

teljes tő (alaktan) fn • full root
teljes visszajelzés (visszacsato-

lás) (általános nyelvészet) fn • total
feedback

teljes (általános nyelvészet) mn •
full, complete

teljeshangzósság (történeti-
összehas. nyelv.) fn • full vocalization,
pleophony

teljesítmény (általános nyelvé-
szet) fn • performance

téma (általános nyelvészet) fn •
theme, topic

téma-réma tagolás (mondattan) fn
• theme-rheme structure

téma-réma viszony a szövegek-
ben (mondattan) fn • theme-rheme re-
lationship in texts

tematikus beszédaktus (pragma-
tika) fn • thematic speech act

tematikus főnév (mondattan) fn •
thematic noun

tematikus ige (mondattan) fn •
thematic verb

tematikus koherencia (mondat-
tan) fn • thematic coherence

tematikus kontextus (pragmati-
ka) fn • thematic context

tematikus névadás (névtan) fn •
thematic name giving

tematikus progresszió (mondat-
tan) fn • thematic progression

tematikus szerep (mondattan) fn
• thematic role

tematikus térkép (mondattan) fn
• thematic map

tematikus (általános nyelvészet)
mn • thematic

témaváltás (pragmatika) fn • topic
switch

templomcím (névtan) fn • patro-
ciny
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templomelnevezések termékeny határozószó-képző

templomelnevezések (névtan) fn
• church names

tempó (általános nyelvészet) fn •
tempo, rate

tempóészlelés (pszicholingviszti-
ka) fn • perception of tempo, tempo
perception

tempóindex (pszicholingvisztika)
fn • speech rate index

temporális lebeny (neurolingvisz-
tika) fn • temporal lobe

temporalis (neurolingvisztika) mn
• temporal

tempóváltás (hangtan) fn • chan-
ge of speech rate, speech rate change

tengely (általános nyelvészet) fn •
axis, pivot

tengelynyelvtan-elmélet (pszi-
cholingvisztika) fn • pivot grammar
theory

tengelyséma (pszicholingvisztika)
fn • pivot schema

tengerfenékdomborzatot jelölő
földrajzi név (névtan) fn • geographi-
cal name denoting seabed features

tengeri név (névtan) fn • maritime
name

tenor hang (hangtan) fn • tenor vo-
ice

tenyészetnév (névtan) fn • breed
name

teoforikus név (névtan) fn • the-
ophoric name

teográfia (általános nyelvészet) fn
• theography

teolingvisztika (általános nyelvé-
szet) fn • theolinguistics

teológia (általános nyelvészet) fn
• theology

teonímia (névtan) fn • theonym
tér- és időszerkezet (pszicholing-

visztika) fn • space- and time structure
tér (általános nyelvészet) fn •

space
térbeli érintkezésen alapuló me-

tonímia (kognitív nyelvészet) fn • me-
tonymy based on spatial contiguity

terc (hangtan) fn • third
terepmunka (kutatásmódszertan)

fn • fieldwork
térhasználat (pragmatika) fn •

proxemics

téri diszgráfia (pszicholingviszti-
ka) fn • spatial dysgraphia

téri elterelő feladat (pszicholing-
visztika) fn • spatial diversion task

téri kifejezés (általános nyelvé-
szet) fn • spatial expression

téri megismerés (kognitív nyelvé-
szet) fn • spatial cognition

téri munkamemória-kapacitás
(pszicholingvisztika) fn • spatial wor-
king memory capacity

téri névutó (mondattan) fn • spati-
al postposition

téri rag (alaktan) fn • spatial affix
téri tájékozódás (pszicholingvisz-

tika) fn • spatial orientation
téri viszony (általános nyelvészet)

fn • spatial relationship
téri viszonyok univerzális onto-

lógiája (általános nyelvészet) fn • uni-
versal ontology of spatial relations

téri (általános nyelvészet) mn •
spatial

tér-idői eltolódás (pszicholing-
visztika) fn • displacement

térindexálás (általános nyelvé-
szet) fn • spatial indexing

téri-vizuális modalitás (pszichol-
ingvisztika) fn • visuospatial modality

téri-vizuális vázlattömb (pszi-
cholingvisztika) fn • visuospatial ske-
tchpad

terjed (általános nyelvészet) ige •
(to) spread

terjedelem (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • range

terjengősség (stilisztika) fn • ver-
bosity

térképi írás (általános nyelvészet)
fn • map lettering, map script

térköz (általános nyelvészet) fn •
interpersonal distance

térköztan (pragmatika) fn • proxe-
mics

térközszabályozás (pragmatika)
fn • proxemics

termékeny folyamat (alaktan) fn •
productive process

termékeny főnévképző (alaktan)
fn • productive nominalizer (-s-)

termékeny határozószó-képző
(alaktan) fn • productive adverbali-
zer (-s-)
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termékeny igeképző területi valószínűségi minta

termékeny igeképző (alaktan) fn
• productive verbalizer (-s-)

termékeny képző (alaktan) fn •
productive derivational affix

termékeny melléknévképző
(alaktan) fn • productive adjectiva-
lizer (-s-)

termékeny (általános nyelvészet)
mn • productive

termékenység (szóproduktivitás)
(alaktan) fn • productivity, morpho-
logical productivity

terméketlen képző (alaktan) fn •
unproductive derivational affix

terméketlen szóképzés (alaktan)
fn • unproductive derivation

terméketlen (általános nyelvészet)
mn • unproductive

termékimázs (általános nyelvé-
szet) fn • product image

terméknév (névtan) fn • product
name

természetes alakulat (névtan) fn •
natural feature

természetes beszélgetés (általá-
nos nyelvészet) fn • natural conversa-
tion

természetes fonológia (hangtan)
fn • natural phonology

természetes generatív fonológia
(hangtan) fn • natural generative pho-
nology

természetes jelentés (jelentéstan)
fn • natural meaning

természetes kategória (kognitív
nyelvészet) fn • natural category

természetes nem (szociolingvisz-
tika) fn • sex

természetes név (névtan) fn • na-
tural name

természetes névadás (névtan) fn •
natural name giving

természetes nyelv (általános nyel-
vészet) fn • natural language

természetes nyelvfeldolgozás
(pszicholingvisztika) fn • Natural Lan-
guage Processing (NLP)

természetes nyelvi szemantika
(jelentéstan) fn • natural language se-
mantics

természetes nyelvtanulási mód-
szer (nyelvpedagógia) fn • natural
approach

természetes osztály (kognitív
nyelvészet) fn • natural class

természetes pedagógia (nyelvpe-
dagógia) fn • natural pedagogy

természetes sorrend (általános
nyelvészet) fn • natural order

természetes (általános nyelvészet)
mn • natural

természetessorrend-hipotézis
(nyelvpedagógia) fn • natural order
hypothesis

természetföldrajz (általános nyel-
vészet) fn • physical geography, phy-
siography

természetföldrajzi név utcanévi
előtagként (névtan) fn • physiogra-
phic name used as street name prefix

természetföldrajzi név (névtan)
fn • physiographic name

természeti alakulat (névtan) fn •
physical feature

természeti fajta (nyelvfilozófia) fn
• natural kind

természeti nép (általános nyelvé-
szet) fn • indigenous people

természeti (általános nyelvészet)
mn • natural

terminatív ige (mondattan) fn •
terminative verb

terminativus (mondattan) fn • ter-
minative

terminológia (lexikológia) fn • ter-
minology

terminológiai ingadozás (lexiko-
lógia) fn • terminological uncertainty

terminus technicus (lexikológia)
fn • technical term

térnyelvészet (általános nyelvé-
szet) fn • spatial linguistics

terpeszkedő kifejezés (mondat-
tan) fn • light verb construction, pleo-
nastic expression

térség (szociolingvisztika) fn •
area

térségi nyelvészet (szociolingvisz-
tika) fn • areal linguistics

területet tájat jelentő földrajzi
köznevek (névtan) fn • generics de-
noting areas

területi nyelvváltozat (szocioling-
visztika) fn • areal variety

területi valószínűségi minta (ku-
tatásmódszertan) fn • area probability
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területi típusgyakoriság

sample
területi (általános nyelvészet) mn

• areal
tervezeti jegyek (általános nyelvé-

szet) fn • design features
tervezett írásrendszer (általános

nyelvészet) fn • planned writing sys-
tem

tervezett szöveg (stilisztika) fn •
non-spontaneous text

tervezett (általános nyelvészet)
mn • planned

térviszony (jelentéstan) fn • spati-
al relationship

testes nyelvtani morféma (alak-
tan) fn • grammatical morpheme with
greater phonetic substance, higher-
phonetic-substance grammatical mor-
pheme

testes toldalék (alaktan) fn • af-
fix with greater phonetic substance,
higher-phonetic-substance affix

testes (általános nyelvészet) mn •
substantial

testesültség (kognitív nyelvészet)
fn • embodiment

testhelyzetváltozás (pszicholing-
visztika) fn • postural change, change
of posture

testnyelv (általános nyelvészet) fn
• body language

teszt (általános nyelvészet) fn •
test

tesztfázis (kutatásmódszertan) fn
• test phase

tételkezdő helyzet (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • entry-initial po-
sition

tételmondat (szövegtan) fn • topic
sentence

tetragráf (helyesírás) fn • tetragra-
ph

tetragrammaton (általános nyelvé-
szet) fn • Tetragrammaton, Tetragram

tevékenység (általános nyelvé-
szet) fn • activity

téves regresszió (szociolingviszti-
ka) fn • hypercorrection

téves visszaütés (szociolingviszti-
ka) fn • hypercorrection

téves (általános nyelvészet) mn •
false

tévesztés (pszicholingvisztika) fn
• mistake

tévhitek a nyelvről (általános
nyelvészet) fn • language myths

tevőnév (jelentéstan) fn • agent no-
un

tévútra vezető mondat (pszichol-
ingvisztika) fn • garden path sentence

textológia (szövegtan) fn • texto-
logy

textoníma (számítógépes/netnyelv.)
fn • textonym, homonumeric word

textuális funkció (szövegtan) fn •
textual function

tezaurusz (lexikológia) fn • thesa-
urus

thematikus szerep (mondattan) fn
• thematic role

thesaurus (lexikológia) fn • thesa-
urus

théta-elv (mondattan) fn • theta
principle

thetikus állítás (mondattan) fn •
thetic statement

Thurstone-skála (kutatásmód-
szertan) fn • Thurstone scale

tilde (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • tilde

tiltó mód (mondattan) fn • vetitive
(mood)

tiltó (általános nyelvészet) mn •
negative

tiltószó (alaktan) fn • negative
word, negative particle

tipikalitási hatás (pszicholing-
visztika) fn • typicality effect

tipográfia (helyesírás) fn • typo-
graphy

tipográfiai konvenció (helyesírás)
fn • typographic convention

tipogramma (általános nyelvé-
szet) fn • typogram

tipológia (általános nyelvészet) fn
• typology

tipológiai osztályozás (általános
nyelvészet) fn • typological classifica-
tion

típus és példány (korpusznyelvé-
szet) fn • type and token

típus (általános nyelvészet) fn •
type

típusgyakoriság (korpusznyelvé-
szet) fn • type frequency
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típushibák kiszűrése tolólánc

típushibák kiszűrése (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • ensuring consis-
tency of formatting

típus-jel arány (korpusznyelvé-
szet) fn • type-token ratio

típusjelölő névelem (névtan) fn •
specific

típus-példány megkülönbözte-
tés (korpusznyelvészet) fn • type-
token differentiation

tiráda (stilisztika) fn • tirade, in-
vective

tiszai nyelvjárás (szociolingviszti-
ka) fn • Tisza dialectal region

Tisza-Körös-vidéki nyelvjárási
régió (szociolingvisztika) fn • Tisza-
Körös dialectal region

Tí-szkór (nyelvészeti statisztika)
fn • T-score

tiszta fázis (hangtan) fn • articula-
tory configuration

tiszta hang (hangtan) fn • pure to-
ne

tiszta nyelvészet (általános nyel-
vészet) fn • pure linguistics

tiszta rím (verstan) fn • pure rhy-
me

tiszta (általános nyelvészet) mn •
pure

tisztelet megadása (pragmatika)
fn • giving respect

tiszteleti forma (pragmatika) fn •
honorific form

tiszteleti nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • honorific language

tiszteleti (általános nyelvészet)
mn • honorific

tiszteletpéldány (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • complimentary
copy

titkos név (névtan) fn • mystical
name, nomen mysticum

titkos (általános nyelvészet) mn •
secret

titkosírás (általános nyelvészet) fn
• cryptography

titkosság (általános nyelvészet) fn
• secrecy

titoktartás (kutatásmódszertan) fn
• confidentiality, non-disclosure

titoktartási nyilatkozat (kutatás-
módszertan) fn • confidentiality sta-
tement, non-disclosure statement

tized másodpercben jelölt szünet
(általános nyelvészet) fn • time gap in
tenths of a second

tizedes tört (helyesírás) fn • deci-
mal fraction

tizedesvessző (helyesírás) fn • de-
cimal point

Togo (általános nyelvészet) fn • To-
go

tok pisin nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Tok Pisin, Tok Pisin language

tokengyakoriság (kutatásmód-
szertan) fn • token frequency

tokhár nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Tocharian language, Tokha-
rian language

toldalék (alaktan) fn • affix
toldalékcső (hangtan) fn • vocal

tract
toldalékismétlés (alaktan) fn • af-

fix repetition, affix reduplication
toldalékkezdő magánhangzó

(alaktan) fn • affix-initial vowel
toldalékmorféma értékű vi-

szonyszó (alaktan) fn • function word
used as affix morpheme

toldalékmorféma (alaktan) fn • af-
fix morpheme

toldalékolás típusa (alaktan) fn •
affixation type

toldalékolás (alaktan) fn • affixati-
on

toldalékolási próba (alaktan) fn •
affixation test

toldalékos alak (alaktan) fn • affi-
xed form

toldaléktömb (alaktan) fn • affix
complex

toldalékugratás (alaktan) fn • affix
hopping

tól-ig értékek (nyelvészeti statisz-
tika) fn • quantified values

tolmács (fordítástudomány) fn •
interpreter

tolmácsolás fajtái (fordítástudo-
mány) fn • types of interpreting

tolmácsolás (fordítástudomány)
fn • interpreting

tolmácstechnika (fordítástudo-
mány) fn • interpreting techniques

tolólánc (történeti-összehas.
nyelv.) fn • push chain
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tolvajnyelv továbbképzés (tanároknál)

tolvajnyelv (szociolingvisztika) fn
• thieves’ cant, thieves’ argot

tomográfia (neurolingvisztika) fn
• tomography

tonális nyelv (hangtan) fn • tone
language, tonal language

tonéma (hangtan) fn • toneme
tonetika (hangtan) fn • tonetics
tonetikai átírási rendszer (hang-

tan) fn • tonetic transcription system
tónév (névtan) fn • lacustrine

name
tónus (hangtan) fn • tone
tónusnyelv (hangtan) fn • tone

language, tonal language
tónus-szandhi (hangtan) fn • tone

sandhi
topik (általános nyelvészet) fn • to-

pic
topikalizáció (mondattan) fn • to-

picalization (-s-)
topikalizál (mondattan) ige • (to)

topicalize (-s-)
topikállandóság (szövegtan) fn •

topic continuity
topik-értelmezés (mondattan) fn

• topic parsing
topik-fókusz megoszlás (mondat-

tan) fn • topic-focus division
topik-kiemelés (mondattan) fn •

topic raising
topik-komment (mondattan) fn •

topic-comment
topikpozíció (mondattan) fn • to-

pic position
topik-predikátum tagolódás

(mondattan) fn • topic-predicate divi-
sion

topográfia (névtan) fn • topogra-
phy

topográfiai alakulat (névtan) fn •
topographic feature

topográfiai entitás (névtan) fn • to-
pographic entity

topográfiai hálózat (névtan) fn •
topographic grid

topográfiai név (névtan) fn • topo-
graphic name

topográfiai osztály (névtan) fn •
topographic category

topográfiai térkép (névtan) fn • to-
pographic map

topográfiai (általános nyelvészet)
mn • topographic

topolexéma (névtan) fn • topolexe-
me

toponíma alanyesete (névtan) fn •
nominative form (of a toponym)

toponima VAGY toponíma (név-
tan) fn • toponym

toponímaváltozat (névtan) fn • to-
ponymic variant

toponímia (névtan) fn • to-
ponymy

toponomasztika (névtan) fn • to-
ponomastics

toponomasztika (névtan) fn • to-
ponomastics

toponomasztikai elmélet (név-
tan) fn • toponomastic theory

Tóra (általános nyelvészet) fn • To-
rah

torlódás (hangtan) fn • cluster
torok (hangtan) fn • throat
torokhang (hangtan) fn • guttural

sound
torzítás (nyelvészeti statisztika) fn

• confounding
torzító változó (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • confounding variable,
confounder variable

torzított minta (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • confounded sample

totális fizikai válasz (nyelvtanu-
lási módszer) (nyelvpedagógia) fn •
total physical response (TPR)

totális kommunikáció (kommuni-
káció) fn • total communication (TC)

totális (általános nyelvészet) mn •
total

totalitás akcióminősége (jelentés-
tan) fn • telic aktionsart

TOT-jelenség (pszicholingviszti-
ka) fn • TOT (tip-of-the-tongue) phe-
nomenon

Tourette-szindróma (pszicholing-
visztika) fn • Tourette syndrome

továbbképzés (oktatás) (nyelvpe-
dagógia) fn • further training (prog-
ram / -me)

továbbképzés (szóé) (alaktan) fn
• repeated derivation

továbbképzés (tanároknál)
(nyelvpedagógia) fn • in-service train-
ing program (-me)
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tovaterjedő aktiváció többnyelvű

tovaterjedő aktiváció (pszichol-
ingvisztika) fn • spreading activation

tő (alaktan) fn • base, stem, root
tőalapú morfológia (alaktan) fn •

stem-based morphology
több írásrendszerű foldrajzinév-

tár (névtan) fn • multiscriptual gazet-
teer

több írásrendszerű írás (névtan)
fn • multiscriptual lettering

több írásrendszerű térkép (név-
tan) fn • multiscriptual map

több írásrendszerű térképi írás
(névtan) fn • multiscriptual map script

több jegyű mássalhangzó (általá-
nos nyelvészet) fn • multigraph, ple-
ongraph

több szempontos varianciaelem-
zés (nyelvészeti statisztika) fn • multi-
factorial analysis of variance

több szótagú szavak (alaktan) fn
• multisyllabic words, polysyllabic
words

több- (általános nyelvészet) előtag
• multi-, poly-

többalakú szóelem (alaktan) fn •
polymorphic morpheme

többalakú toldalék (alaktan) fn •
polymorphic affix

többalakú tő (alaktan) fn • poly-
morphic stem

többalakú (általános nyelvészet)
mn • polymorphic

többalakúság (alaktan) fn • poly-
morphy

többdimenziós fonológia (hang-
tan) fn • multidimensional phonology

többdimenziós skálázás (nyelvé-
szeti statisztika) fn • multidimensio-
nal scaling

többdimenziós (általános nyelvé-
szet) mn • multidimensional

többelemű írói álnév (névtan) fn
• multi-element pen name

többelemű művésznév (névtan)
fn • multi-element stage name

többelemű tulajdonnév (névtan)
fn • multi-element proper name

többelemű (általános nyelvészet)
mn • multi-element

többeredetűség (történeti-
összehas. nyelv.) fn • polygenesis

többértelmű szerkezet (jelentés-
tan) fn • ambiguous structure

többértelműség (jelentéstan) fn •
ambiguity

többes szám (alaktan) fn • plural,
plural number

többes számú alak (alaktan) fn •
plural form

többes (általános nyelvészet) mn •
plural

többesjel (alaktan) fn • plural mar-
ker

többfeladatúság VAGY többfel-
adatosság (vállalati kommunikáció)
fn • multitasking

többjegyű betű (helyesírás) fn •
multigraph

többjelentésű szó (jelentéstan) fn
• polysemous word

többjelentésűség (jelentéstan) fn •
polysemy

többkötetes mű (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • multi-volume
work

többközpontú nyelv (szocioling-
visztika) fn • polycentric language,
pluricentric language

többközpontúság (szociolingvisz-
tika) fn • polycentrism, polycentricity,
pluricentrism, pluricentricity

többlet (általános nyelvészet) fn •
excess

többlet-topikalizáció (pszichol-
ingvisztika) fn • superfluous topicali-
zation (-s-)

többmorfémás szavak feldolgo-
zása (pszicholingvisztika) fn • proces-
sing of polymorphemic words

többmorfémás szavak (fn) poly-
morphemic words •

többnyelvű foldrajzinév-tár (név-
tan) fn • multilingual gazetteer

többnyelvű írás (helyesírás) fn •
multilingual lettering

többnyelvű korpusz (korpusz-
nyelvészet) fn • multilingual corpus

többnyelvű térkép (névtan) fn •
multilingual map

többnyelvű térképi írás (névtan)
fn • multilingual map script

többnyelvű (általános nyelvészet)
mn • multilingual
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többnyelvűség tömegkommunikáció

többnyelvűség (szociolingviszti-
ka) fn • multilingualism

többrétegű perceptron (számító-
gépes/netnyelv.) fn • multilayer per-
ceptron

többségi nyelv (szociolingviszti-
ka) fn • majority language

többszereplős társalgás (pragma-
tika) fn • multi-participant conversati-
on

többszófajúság (alaktan) fn • mul-
tiple word class membership

többszörös beszélgetés lehetősé-
ge (Crystal) (számítógépes/netnyelv.)
fn • possibility of engaging in mutiple
simultaneous conversations

többszörös csoport alapú szám-
jelölés (pszicholingvisztika) fn •
multiplication-based numeral system

többszörös feladatvégzés (általá-
nos nyelvészet) fn • multitasking

többszörös fókusz (mondattan) fn
• multiple focus

többszörös jelző (mondattan) fn •
multiple modifier

többszörös kérdés (mondattan) fn
• multiple question

többszörös mondatszerkezet
(mondattan) fn • multiple sentence
structure

többszörös összetételek (alaktan)
fn • multiple compounds

többszörös személynévi összeté-
tel (névtan) fn • multiple personal-
name compound

többszörös szerzőiség (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • multi-
authorship

többszörös tagolás (általános
nyelvészet) fn • multiple patterning,
multiple articulation

többszörös toldalékolás (alaktan)
fn • multiple affixation

többszörös (általános nyelvészet)
mn • multiple

többszörösen összetett mondat
(mondattan) fn • compound-complex
sentence, complex-compound senten-
ce

többtagú állítmány (mondattan)
fn • multi-element predicate

többtagú belterületi helységrész-
név (névtan) fn • multi-element inner

belt settlement area name
többtagú földrajzi név (névtan) fn

• multi-element geographic name
többtagú márkanév (névtan) fn •

multi-element brand name
többtagú tőszámnév (alaktan) fn

• multi-element cardinal number
többtagú (általános nyelvészet)

mn • multi-element
többváltozós elemzés (nyelvésze-

ti statisztika) fn • multivariate analysis
többváltozós normalitás (nyelvé-

szeti statisztika) fn • multivariate nor-
mality

többváltozós regresszióelemzés
(nyelvészeti statisztika) fn • multiva-
riate regression analysis, multivariate
analysis of regression

többváltozós statisztikai elem-
zés (nyelvészeti statisztika) fn • mult-
ivariate statistics

többváltozós (általános nyelvé-
szet) mn • multivariate

tőcserélő (alaktan) mn • supple-
tive

tőismétlés (alaktan) fn • redupli-
cation

tőismétléses szó (alaktan) fn • re-
duplicating word

tőképzés (történeti-összehas.
nyelv.) fn • thematization (-s-)

tőképző magánhangzó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • thematic vowel

tőképző (történeti-összehas.
nyelv.) fn • thematic

tőképző (történeti-összehas.
nyelv.) mn • thematic

töltelékkifejezés (stilisztika) fn •
filler, filler expression

töltelékszó (stilisztika) fn • filler,
filler word

tőmagánhangzó-rövidülés (hang-
tan) fn • root vowel shortening

tömbösítés (pszicholingvisztika)
fn • chunking

tömeg(ek) bölcsessége (O’Reilly)
(általános nyelvészet) fn • wisdom of
the crowd

tömeg (általános nyelvészet) fn •
mass

tömegkommunikáció (általános
nyelvészet) fn • mass communication
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tőmondat törvényszéki nyelvészet

tőmondat (mondattan) fn • simple
sentence

tőmorféma (alaktan) fn • root mor-
pheme

tömörség (stilisztika) fn • concise-
ness

tőragasztó nyelv (általános nyel-
vészet) fn • agglutinative language,
agglutinating language

tördelés (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • setting

töredezett szövegszerkesztés (he-
lyesírás) fn • fragmented textual struc-
ture

töredezettség (szövegtan) fn •
fragmentation

törhetetlen szóköz (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • non-breaking
space

törlés (fonológiai) (hangtan) fn •
deletion

törlés (grafológiai) (pszicholing-
visztika) fn • omission

törlés (általános nyelvészet) fn •
deletion

törlési transzformáció (mondat-
tan) fn • deletional transformation

török jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Turkish loan-
word

török nyelvek (általános nyelvé-
szet) fn • Turkic languages

török (általános nyelvészet) mn •
Turkish

törölhetőség (mondattan) fn • de-
letability

történelmi névváltozat (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical variety

történelmi nyelvészet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical lingu-
istics

történelmi (történeti-összehas.
nyelv.) fn • historical

történet (általános nyelvészet) fn •
story

történetgrammatika (általános
nyelvészet) fn • story grammar

történeti fonetika (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical pho-
netics

történeti fonológia (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical phono-
logy

történeti forrás (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical source

történeti földrajz (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical geo-
graphy

történeti hangváltakozás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • his-
torical sound change

történeti helynévkutatás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • his-
torical toponym research

történeti helynévkutatás
(történeti-összehas. nyelv.) fn • his-
torical toponomastics

történeti kódkeveredés (történeti-
összehas. nyelv.) fn • diachronic code-
mixing

történeti korpusz (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical corpus

történeti név (névtan) fn • histori-
cal name

történeti nyelvészet (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical lin-
guistics

történeti nyelvtan (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical gram-
mar

történeti szótár (történeti-
összehas. nyelv.) fn • historical dic-
tionary

történeti (általános nyelvészet) mn
• historical

történeti-összehasonlító nyelvé-
szet (történeti-összehas. nyelv.) fn •
historical-comparative linguistics

történetmesélés (általános nyelvé-
szet) fn • storytelling

történetmondás (általános nyelvé-
szet) fn • storytelling

történetsematizáció (kognitív
nyelvészet) fn • story schematizati-
on (-s-)

törtszám jelölése (helyesírás) fn •
indicating fractions

törtszám (általános nyelvészet) fn
• fraction

törtszámnév (alaktan) fn • fraction
törvény (általános nyelvészet) fn •

law
törvényszéki nyelvész (általános

nyelvészet) fn • forensic linguistics
törvényszéki nyelvészet (általá-

nos nyelvészet) fn • forensic linguist
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törvényszéki transzlatológia

törvényszéki (általános nyelvé-
szet) mn • forensic

törzskönyvi név (névtan) fn • pe-
digree name

törzsnév (névtan) fn • tribe name
tőszámnév (alaktan) fn • cardinal

number
tőszó (alaktan) fn • root word
tőtípus (alaktan) fn • root type
tőváltó (történeti-összehas. nyelv.)

mn • theme-alternating
tővéghangzó ill. kötőhangzó nél-

küli (történeti-összehas. nyelv.) mn •
athematic

tővéghangzó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • thematic vowel

tővégi illeszkedés (hangtan) fn •
• base-final harmony, stem-final har-
mony, root-final harmony

tővégi magánhangzó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • stem-final vowel,
thematic vowel

tővégi magánhangzók eltűnése
(történeti-összehas. nyelv.) fn • loss of
root-final vowels, root-final vowel ero-
sion

tővégi (történeti-összehas. nyelv.)
mn • stem-final

t-próba (nyelvészeti statisztika) fn
• t-test

trachea (hangtan) fn • trachea
traduktológia (fordítástudomány)

fn • traductology
trágárság (jelentéstan) fn • profa-

nity
translativus-factitivus (mondat-

tan) fn • translative-factitive
translativus-factivus (mondattan)

fn • translative-factitive
transzfer (pszicholingvisztika) fn

• transfer
transzform (mondattan) fn • trans-

form
transzformáció (mondattan) fn •

transformation
transzformációs generatív nyelv-

tan (mondattan) fn • transformational-
generative grammar (TGG),
generative-transformational grammar
(GTG)

transzformációs kerettörténet
(pszicholingvisztika) fn • transforma-
tional framework story

transzformációs modell (mondat-
tan) fn • transformation model

transzformációs nyelvtan (mon-
dattan) fn • transformational gram-
mar

transzformációs szabály (mon-
dattan) fn • transformational rule

transzformációs (mondattan) mn
• transformational

transzformációs-generatív
grammatika (mondattan) fn •
transformational-generative grammar
(TGG), generative-transformational
grammar (GTG)

transzformációs-generatív mo-
dell (mondattan) fn • transformational-
generative model

transzformációs-generatív nyelv-
tan (mondattan) fn • transformational-
generative grammar (TGG),
generative-transformational grammar
(GTG)

transzgradiens hiba (pszicholing-
visztika) fn • transgradient error

transzkortikális motoros afázia
(neurolingvisztika) fn • transcortical
motor aphasia

transzkortikális szenzoros afázia
(neurolingvisztika) fn • transcortical
sensory aphasia

transzkortikális (neurolingviszti-
ka) mn • transcortical

transzkraniális mágneses inger-
lés (neurolingvisztika) fn • transcra-
nial magnetic stimulation

transzkripció (hangtan) fn •
transcription

transzkripciós ábécé (hangtan) fn
• transcription alphabet

transzkripciós jel (hangtan) fn •
transcription symbol

transzkripciós rendszer (hang-
tan) fn • transcription system

transzkripciós szabály (hangtan)
fn • transcription convention

transzkripciós táblázat (hangtan)
fn • transcription key

transzkripciós (általános nyelvé-
szet) mn • transcription

transzlatívusz (általános nyelvé-
szet) fn • translative

transzlatológia (fordítástudo-
mány) fn • translatology
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transzlatorikus cselekvés tudomány jelenlegi állása

transzlatorikus cselekvés (fordí-
tástudomány) fn • translational action

transzlatum (fordítástudomány)
fn • translatum

transzliteráció (általános nyelvé-
szet) fn • transliteration

transzliterációs ábécé (általános
nyelvészet) fn • transliteration alpha-
bet

transzliterációs ábécé (hangtan)
fn • transliteration alphabet

transzliterációs táblázat (általá-
nos nyelvészet) fn • transliteration key

transznemű beszélő (gendernyel-
vészet) fn • transgender speake

transznemű (gendernyelvészet) fn
• transgender

transzparencia (jelentéstan) fn •
transparency

transzszexuális beszélő (gender-
nyelvészet) fn • transsexual speaker

tranzakciós stílus (stilisztika) fn •
transactional style

tranzitív ige (mondattan) fn • tran-
sitive verb

tranzitív szerkezet (mondattan)
fn • transitive construction

tranzitív (általános nyelvészet) mn
• transitive

tranzitivitás (mondattan) fn • tran-
sitivity

trappista jelrendszer (általános
nyelvészet) fn • Trappist sign system

tréfás (stílusminősítés) (stiliszti-
ka) mn • jocular

tremor (neurolingvisztika) fn • tre-
mor

tremuláns (hangtan) fn • trill
trendvizsgálat (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • trend analysis
trianguláció (adatoké) (kutatás-

módszertan) fn • triangulation, data
triangulation

triftongizáció (hangtan) fn •
triphthongization

triftongus (hangtan) fn • tripht-
hong

trigeminus ideg (neurolingviszti-
ka) fn • trigeminal nerve

trigráf (helyesírás) fn • trigraph
trivium (általános nyelvészet) fn •

trivium
trocheus (verstan) fn • trochee

TROG teszt (pszicholingvisztika)
fn • TROG test (Test of Reception of
Grammar)

trópus (szókép) (stilisztika) fn •
trope

tudás (általános nyelvészet) fn •
knowledge

tudásalapú feldolgozás (pszichol-
ingvisztika) fn • knowledge-based
processing

tudásbázis (kognitív nyelvészet)
fn • knowledge base

tudásháttér (kognitív nyelvészet)
fn • knowledge base

tudáskeret (kognitív nyelvészet)
fn • knowledge framework

tudásrendszer (kognitív nyelvé-
szet) fn • knowledge system

tudásreprezentáció kognitív el-
mélete (kognitív nyelvészet) fn • cog-
nitive theory of knowledge represen-
tation

tudásszociológia (szociolingvisz-
tika) fn • sociology of knowledge

tudatelmélet (pszicholingvisztika)
fn • theory of mind, mentalization (-s-
)

tudatelméleti beágyazás (pszi-
cholingvisztika) fn • theory of mind
type embedding

tudatelméleti folyamat (pszichol-
ingvisztika) fn • theory of mind pro-
cess

tudatelméleti képesség (pszichol-
ingvisztika) fn • theory of mind ability

tudatelméleti zavar (pszicholing-
visztika) fn • theory of mind disorder

tudatelméleti (pszicholingviszti-
ka) mn • mentalizational (-s-)

tudatos ellenőrzés (nyelvpedagó-
gia) fn • monitoring

tudatos szóalkotás (alaktan) fn •
word coinage

tudatos (általános nyelvészet) mn
• conscious

tudatosság javítása VAGY tuda-
tosságot javító (nyelvpedagógia) fn •
awareness raising, consciousness ra-
ising

tudattartalom (kognitív nyelvé-
szet) fn • content of consciousness

tudomány jelenlegi állása (általá-
nos nyelvészet) fn • state of the art,
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tudományág Twitter-poszt

cutting edge
tudományág (általános nyelvé-

szet) fn • academic discipline
tudományos (jellegű) spam (szá-

mítógépes/netnyelv.) fn • academic
spam

tudományos elmélet (általános
nyelvészet) fn • expert theories

tudományos előadás (általános
nyelvészet) fn • academic lecture

tudományos értekezés (általános
nyelvészet) fn • treatise

tudományos írásmű (általános
nyelvészet) fn • scholarly writing

tudományos ismeret (episztemé)
(általános nyelvészet) fn • episteme

tudományos metafora (kognitív
nyelvészet) fn • scientific metaphor

tudományos nyelv (általános
nyelvészet) fn • academic language

tudományos nyelvtan (általános
nyelvészet) fn • scientific grammar

tudományos stílus (stilisztika) fn
• academic style

tudományos szöveg (szövegtan)
fn • academic text, scholarly text

tudományos vita (általános nyel-
vészet) fn • academic debate

tudományos (általános nyelvé-
szet) mn • scientific, academic, scho-
larly

tudományos-leíró szöveg (szö-
vegtan) fn • academic descriptive text

tudósítás (általános nyelvészet) fn
• reportage, coverage

tukano (általános nyelvészet) fn •
Tucano, Tukano

túl gyors csatolás (a megnyilatko-
zások között nincs szünet) (pragma-
tika) fn • latching

tulajdonítás (attribúció) (kognitív
nyelvészet) fn • attribution

tulajdonnév (névtan) fn • proper
name, proper noun

tulajdonnevesült köznév (név-
tan) fn • deappellative name

tulajdonnévi betűszó (alaktan) fn
• proper-name acronym

tulajdonnévi előtag (alaktan) fn •
proper-name prefix

tulajdonnévi (általános nyelvé-
szet) mn • proper-name

túláltalánosítás korszaka (nyelv-
elsajátítás) fn • period of overgenerali-
zation (-s-)

túláltalánosítás (kognitív nyelvé-
szet) fn • overgeneralization (-s-)

túlélési stratégia (nyelvpedagó-
gia) fn • survival strategy

túlhelyesbítés (szociolingviszti-
ka) fn • hypercorrection

túlkompenzáció (szociolingviszti-
ka) fn • overcompensation

túlzás (stilisztika) fn • hyperbole
túlzófok jele (alaktan) fn • exag-

gerated affix
túlzófok (általános nyelvészet) fn

• exaggerated degree
tunguz nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Tungus, Tungus language
(see also: Evenki, Evenki language)

Turing-galaxis (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • Turing Galaxy

Turing-teszt (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • Turing test

turkológia (általános nyelvészet)
fn • Turkology

tüdő (hangtan) fn • lung
tükör (általános nyelvészet) fn •

mirror
tükörfordítás (fordítástudomány)

fn • calque
tükörjelentés (jelentéstan) fn • se-

mantic calque, semantic loan
tükörkifejezés (jelentéstan) fn •

semantic calque, semantic loan
tükörneuron-rendszer (neuro-

lingvisztika) fn • mirror neuron sys-
tem

tükörszó (alaktan) fn • loan trans-
lation

türk (általános nyelvészet) mn •
Turkic

tüsszentés (hangtan) fn • sneezing
Tweet újra megosztása (számító-

gépes/netnyelv.) fn • retweeting
Twitter-poszt (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • tweet
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U alakú görbe újraíró

U, Ú

U alakú görbe (nyelvészeti statisz-
tika) fn • u-curve

U és non-U nyelv (szociolingvisz-
tika) fn • U and non-U English usage

udmurt nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Udmurt language

udvariasság (pragmatika) fn • po-
liteness

udvariassági alapelv (pragmati-
ka) fn • politeness principle

udvariassági elmélet (Leech)
(pragmatika) fn • politeness theory

udvariassági gesztus (pragmati-
ka) fn • politeness gesture

udvariassági kifejezés (pragmati-
ka) fn • politeness expression

udvariassági konvenció (pragma-
tika) fn • politeness convention

udvariassági (pragmatika) mn •
politeness

udvariatlanság (pragmatika) fn •
impoliteness

ugor alapnyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Proto-Ugric,
Proto-Ugric language

ugor egység kora (történeti-
összehas. nyelv.) fn • age of Ugric
unity

ugor kor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Ugric era, Ugric age

ugor (történeti-összehas. nyelv.)
mn • Ugric, Ugrian

ugrópont (link) (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • link, hyperlink

új beszéltnyelviség (Balázs) (szá-
mítógépes/netnyelv.) fn • new orality

új kiadás (szerkesztői-kiadói isme-
retek) fn • new edition

Új Magyar Tájszótár (szocioling-
visztika) fn • New Hungarian Dialect
Dictionary

új ortológia (általános nyelvészet)
fn • new orthology

új- (előtag) • new, neo-
újabb magyar (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Modern Hungarian
újbeszél nyelv (Orwell) (szocio-

lingvisztika) fn • Newspeak
újgörög átírás (általános nyelvé-

szet) fn • Modern Greek transcription

újgörög nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Modern Greek language

újgörög (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Modern Greek

újgrammatikus iskola (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Neogrammarian
school, Neogrammarian tradition

újgrammatikus nyelvészek
(történeti-összehas. nyelv.) fn • Neog-
rammarians

újgrammatikus tan (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Neogrammarian
tenet

újgrammatikus (általános nyelvé-
szet) fn • Neogrammarian

újgrammatikusok (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Neogramma-
rians

újítás (történeti-összehas. nyelv.)
fn • innovation

újító változás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • innovative change

ujj ábécé (általános nyelvészet) fn
• finger alphabet, manual alphabet,
hand alphabet

újlatin jövevényszó (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Neolatin bor-
rowing, Neolatin loanword

újlatin nyelvek (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Romance lan-
guages

újmagyar kor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Modern Hungarian age

újraalakító (általános nyelvészet)
mn • reshaping

újraelemzés (alaktan) fn • reanaly-
sis

újrafogalmazás (általános nyelvé-
szet) fn • rephrasing

újraírás (mondattan) fn • rew-
riting

újraírási szabály (mondattan) fn •
rewrite rule

újraíró nyelvtan (mondattan) fn •
rewriting grammar

újraíró szabály (mondattan) fn •
rewriting rule

újraíró (általános nyelvészet) mn •
rewriting
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újrastrukturálás urdu

újrastrukturálás (pszicholingvisz-
tika) fn • restructuring

újság melléklet és rovatcímei
(szerkesztői-kiadói ismeretek) fn •
newspaper column and supplement
titles

újság (általános nyelvészet) fn •
newspaper

újságírás (általános nyelvészet) fn
• journalism

újságnyelv (stilisztika) fn • journa-
lese

újságoló rész (mondattan) fn •
rheme, comment

újszerű metaforák (kognitív nyel-
vészet) fn • novel metaphors, one-shot
metaphors

Újszövetség (történeti-összehas.
nyelv.) fn • New Testament

újszülött beszédészlelése (pszi-
cholingvisztika) fn • infant speech per-
ception

ukrán átírás (általános nyelvészet)
fn • Ukranian transcription

ukrán nyelv (általános nyelvészet)
fn • Ukranian language

ukrán (általános nyelvészet) mn •
Ukranian

ultrahang (általános nyelvészet)
fn • ultrasound

umalutos a (ä) (alaktan) fn • a um-
laut

umlaut (történeti-összehas. nyelv.)
fn • umlaut

unáris számrendszer (általános
nyelvészet) fn • unary numeral sys-
tem

unciális írás (történeti-összehas.
nyelv.) fn • uncial script

unifikáció (általános nyelvészet)
fn • unification

Unifon (történeti-összehas. nyelv.)
fn • Unifon

unilaterális hallásvesztés (neuro-
lingvisztika) fn • unilateral hearing
loss (UHL)

unilaterális (általános nyelvészet)
mn • unilateral

univerzálé (általános nyelvészet)
fn • universal

univerzálékutatás (általános nyel-
vészet) fn • research of universals

univerzália (általános nyelvészet)
fn • universal

univerzális fogalmi metafora
(kognitív nyelvészet) fn • universal
conceptual metaphor

univerzális grammatika (kognitív
nyelvészet) fn • universal grammar
(UG)

univerzális kvantor (kognitív
nyelvészet) fn • universal quantifier

univerzális megszorítás (kognitív
nyelvészet) fn • universal constraint

univerzális nyelv (általános nyel-
vészet) fn • universal language

univerzális nyelvtan (kognitív
nyelvészet) fn • universal grammar
(UG)

univerzális szabály (általános
nyelvészet) fn • universal rule

univerzális (általános nyelvészet)
mn • universal

univerzalizmus (általános nyelvé-
szet) fn • universalism

UPSID felmérés (hangtan) fn •
UPSID survey

Urál vidéki őshaza kora
(történeti-összehas. nyelv.) fn • age
of the Uralic homeland

ural (általános nyelvészet) ige •
(to) dominate

uráli alapnyelv (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Proto-Uralic,
Uralic protolanguage

uráli egység kora (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Proto-Uralica

uráli kor (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Proto-Uralic age

uráli nyelv (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Uralic language

uráli nyelvcsalád (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Uralic language
familty

uráli (történeti-összehas. nyelv.)
mn • Uralic

uralisztika (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Uralic studies

uralkodóházak írásformája (he-
lyesírás) fn • spelling conventions of
dynasties

uralkodói név (névtan) fn • mo-
narchical name

urdu (általános nyelvészet) fn • Ur-
du
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URL úzus

URL (számítógépes/netnyelv.) fn
• URL (Uniform Resource Locator)

usernév (névtan) fn • username
utalás (jelentéstan) fn • reference
utalószó (mondattan) fn • de-

monstrative word
utánkövetés (kutatásmódszertan)

fn • follow-up
utánkövetéses vizsgálat (kutatás-

módszertan) fn • follow-up study, lon-
gitudinal study, panel study

utánmondásos teszt (pszicholing-
visztika) fn • repetition test

utánzás (pszicholingvisztika) fn •
mimicry

utánnyomás (szerkesztői-kiadói
ismeretek) fn • reprint

utasítások (színpadi) (általános
nyelvészet) fn • stage directions

utazóhullámelmélet (hangma-
gasságérzékelésé) (pszicholingvisz-
tika) fn • traveling wave theory, trave-
ling wave theory of pitch perception

utcanév (névtan) fn • street name
utcanevek betűrendbe sorolása

(lexikográfia) fn • alphabetization of
street names

utcanévi utótagok (névtan) fn •
street name suffixes

útelemzés (nyelvészeti statisztika)
fn • path analysis

útirajz (általános nyelvészet) fn •
travelogue

útmodellek (neurolingvisztika) fn
• pathway models

útnév (névtan) fn • odonym, hodo-
nym

utó- (előtag) • post

utóidejűség (jelentéstan) fn • pos-
teriority

utóismétlés (retorika) fn • catap-
hora

utóképző (alaktan) fn • suffix
utókérdés (mondattan) fn • tag

question
utókövetés (kutatásmódszertan)

fn • follow-up
utókövetéses vizsgálat (kutatás-

módszertan) fn • follow-up study, lon-
gitudinal study, panel study

utólagos mérés (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • post-hoc measurement

utómódosító (mondattan) fn •
postmodifier

utónév (névtan) fn • given name
utónévadás (névtan) fn • name gi-

ving
utónévváltoztatás (névtan) fn •

change of forename
utószó (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • afterword
utótag (alaktan) fn • suffix, final

combining form
utótárgy (mondattan) fn • unaffec-

ted object
utózönge (hangtan) fn • postvoi-

cing
uvula (hangtan) fn • uvula
uvuláris mássalhangzó (hangtan)

fn • uvular consonant
uvuláris (hangtan) fn • uvular
uzuális (általános nyelvészet) mn

• usual
úzus (általános nyelvészet) fn •

custom
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üdvözlés üzleti nyelv

Ü, Ű

üdvözlés (pragmatika) fn • gree-
ting

ügynökmódszer (szociolingviszti-
ka) fn • matched-guise test

üllő [incus] (hallócsontocska)
(hangtan) fn • incus, anvil

ünnepi szöveg (stilisztika) fn • ce-
remonial text

üreg (hangtan) fn • cavity
üres elem (mondattan) fn • empty

element
üres ige (jelentéstan) fn • dummy

verb
üres jelölő (jelentéstan) fn • empty

signifier, floating signifier
üres (általános nyelvészet) mn •

empty
üreslap-elmélet (nyelvelsajátítás)

fn • blank slate theory

űrjárművek elnevezése (névtan)
fn • spacecraft names, space vehicle
names

űrobjektumok elnevezése (név-
tan) fn • space object names

üstökösök elnevezése (névtan) fn
• comet names

ütemhangsúlyos verselés (vers-
tan) fn • stress-timed meter (-re), qua-
litative meter (-re)

üvegplafon (gendernyelvészet) fn
• glass ceiling

üzenet formája (általános nyelvé-
szet) fn • message form

üzenet (általános nyelvészet) fn •
message

üzenetváltás (általános nyelvé-
szet) fn • exchanging messages

üzleti nyelv (általános nyelvészet)
fn • business language
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vad gyermek (=beszélni képtelen) valószínűségszámítás

V

vad gyermek (=beszélni képte-
len) (nyelvelsajátítás) fn • feral child

vagus (bolygó-) ideg (neuroling-
visztika) fn • vagus nerve

vagylagosság jele (helyesírás) fn •
disjunction sign

vágytulajdonítás (pszicholing-
visztika) fn • desire-state attribution

vágy-vélekedés pszichológia
(pszicholingvisztika) fn • desire-belief
psychology

vajdasági magyarság (szocioling-
visztika) fn • Vojvodina Hungarians

válasz (kutatásmódszertan) fn •
response

válaszolási arány (kutatásmód-
szertan) fn • response rate

válaszoló (kutatásmódszertan) fn
• respondent

választás (stilisztika) fn • stylistic
choice

választékos (stílusminősítés) (sti-
lisztika) mn • elaborate

választható elemek (általános
nyelvészet) fn • optional elements

választó tartalmi-logikai kapcso-
lat (mondattan) fn • alternative con-
junction

választó viszony (mondattan) fn •
alternative conjunction

választó (általános nyelvészet) mn
• alternative

valencia (általános nyelvészet) fn
• valency

valenciaelmélet (mondattan) fn •
valency theory

vállalat tevékenysége által érin-
tett egyén (vállalati kommunikáció)
fn • stakeholder

vállalati blog (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • corporate blog

vállalati kommunikáció (vállalati
kommunikáció) fn • corporate com-
munication

vállalati polgár (vállalati kommu-
nikáció) fn • corporate cizitenship

vállalati társadalom felelősség-
vállalása (vállalati kommunikáció) fn
• corporate social responsibility (CSR)

vállalati (vállalati kommunikáció)
mn • corporate

vállalaton belüli kommuniká-
ció (vállalati kommunikáció) fn •
corporate-internal communication,
intra-corporate communication

vállalaton kívüli kommuniká-
ció (vállalati kommunikáció) fn •
corporate-external communication

vallás (általános nyelvészet) fn •
religion

vallási eufemizmus (jelentéstan)
fn • religious euphemism

vallási név (névtan) fn • religious
name

vallási (általános nyelvészet) mn •
religious

vallásos nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • religious language

váll-kulcscsonti légzés (hangtan)
fn • clavicular breathing

vallonok (általános nyelvészet) fn
• Walloons

valódi mellérendelés (mondat-
tan) fn • real coordination

valódi mellérendelő összetett
szó (alaktan) fn • real coordinating
compound

valódi rövidítés (helyesírás) fn •
real abbreviation

valódi (általános nyelvészet) mn •
real, genuine

valóságosidő-vizsgálat (szocio-
lingvisztika) fn • real-time stud

valószínűség (általános nyelvé-
szet) fn • probability

valószínűségi alapú tanulási ké-
pesség (pszicholingvisztika) fn • pro-
babilistic learning ability

valószínűségi elemzés (kutatás-
módszertan) fn • probability analysis

valószínűségi információ (kuta-
tásmódszertan) fn • probability infor-
mation

valószínűségi minta (kutatás-
módszertan) fn • probability pattern

valószínűségi (általános nyelvé-
szet) mn • probability

valószínűségszámítás (nyelvésze-
ti statisztika) fn • calculation of proba-
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váltakozás végszótagi tőmagánhangzó-rövidülés

bility
váltakozás (általános nyelvészet)

fn • alternation
váltakozó toldalék (alaktan) fn •

alternating suffix
változás/szabály tárgya (történeti-

összehas. nyelv.) fn • target of change,
target of rule

változásforma (történeti-összehas.
nyelv.) fn • pattern of change

változat (általános nyelvészet) fn
• alternant, variation

változatmeghatározó szabály (ál-
talános nyelvészet) fn • variation rule

változatminta (általános nyelvé-
szet) fn • variation pattern

változatosság (stilisztika) fn • va-
riety

változó (nem állandó) (általános
nyelvészet) mn • variable

változó (statisztikai) (nyelvészeti
statisztika) fn • variable

változó képzésű beszédhang
(hangtan) fn • variable speech sound

változóorinetált elemzés (nyelvé-
szeti statisztika) fn • variable-oriented
analysis

változó-szabály (szociolingviszti-
ka) fn • variable rule

változószabályok (szociolingvisz-
tika) fn • variable rules

vám-rév-hatás (pszicholingviszti-
ka) fn • trade-off effect

vándorlások kora (történeti-
összehas. nyelv.) fn • age of migration

vándorszó (történeti-összehas.
nyelv.) fn • Wanderwort, wandering
word

variabilitás (szociolingvisztika) fn
• variability

variancia típusai (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • types of varience, varien-
ce types

variancia (nyelvészeti statisztika)
fn • variance

varianciaanalízis (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • analysis of variance

varianciaelemzés feltételei (nyel-
vészeti statisztika) fn • criteria of
analysis of variance

varianciahányad-módszer (nyel-
vészeti statisztika) fn • fraction of va-
riance method

varianciahomogenitás (nyelvé-
szeti statisztika) fn • variance homo-
geneity, homoscedasticity

variáns (szociolingvisztika) fn •
variant

varietas (stilisztika) fn • variety
varimax rotáció (nyelvészeti sta-

tisztika) fn • varimax rotation
vármegye (történeti-összehas.

nyelv.) fn • comitatus
városi dialektológia (szocioling-

visztika) fn • urban dialectology
városi (általános nyelvészet) mn •

urban
városnév (névtan) fn • town name
városrésznév (névtan) fn • town

name element
vaupesz indiánok (általános nyel-

vészet) fn • Vaupés Indians
vau-vau elmélet (általános nyelvé-

szet) fn • bow-wow theory
vázlat (szerkesztői-kiadói ismere-

tek) fn • draft
v-betoldó tő (alaktan) fn • v-

inserting root
védjegy (névtan) fn • trademark
védőborító (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • dust cover, dust jacket
vég- (előtag) • final
véges állapotú nyelvtan (mondat-

tan) fn • finite state grammar
véges ige(alak) (mondattan) fn •

finite verb
véges (általános nyelvészet) mn •

finite
véghatározó (mondattan) fn • fi-

nal adverbial
végjegyzet (szerkesztői-kiadói is-

meretek) fn • endnote
véglegesség (hangtan) fn • finality
végrehajtó folyamatok (pszichol-

ingvisztika) fn • executive processes
végrehajtó performatívum (Aus-

tin) (pragmatika) fn • exercitive per-
formative

végrím (verstan) fn • final rhyme
végsimulószó (alaktan) fn • encli-

tic
végső összetevő (általános nyelvé-

szet) fn • ultimate constituent
végszótagi tőmagánhangzó-

rövidülés (hangtan) fn • final syllable
root vowel shortening

275



végtermék vendégformáns

végtermék (általános nyelvészet)
fn • output

végzett múlt (mondattan) fn •
past perfect

végződés (alaktan) fn • ending
vegyes ejtés (hangtan) fn • mixed

pronunciation (of acronyms and initi-
alisms)

vegyes hangrend (hangtan) fn •
mixed vowel harmony

vegyes hangrendű szó toldaléko-
lása (alaktan) fn • affixation of mixed
vowel harmony words

vegyes hangrendű szó (hangtan)
fn • mixed vowel harmony word

vegyes hangszínkép (hangtan) fn
• mixed sound spectrum

vegyes írásmódú földrajzi név
(helyesírás) fn • geographic name
with mixed spelling

vegyes kétnyelvűség (szocioling-
visztika) fn • mixed bilingualism

vegyes magas hangrendű igető
(hangtan) fn • mixed high vowel har-
mony verbal root

vegyes oktatás VAGY kombinált
tanulás (nyelvpedagógia) fn • blen-
ded learning

vegyes stílusszerkezet (stiliszti-
ka) fn • heterogeneous style structure

vegyes (általános nyelvészet) mn
• mixed

vegyjel előtti névelőhasználat
(helyesírás) fn • determiner use be-
fore chemical symbols

vegyjel toldalékolása (alaktan) fn
• affixation of chemical symbols

vegyjel (általános nyelvészet) fn •
chemical symbol

vegyülékszó (alaktan) fn • blend,
blended word

vehikulum (általános nyelvészet)
fn • vehiculum

vehikulum-imágó (szövegtan) fn
• vehiculum imago

velarikus hang (hangtan) fn • ve-
laric sound

veláris hangrend (hangtan) fn •
velar harmony

veláris illabiális magánhangzó
(hangtan) fn • unrounded velar vowel,
unrounded close vowel

veláris magánhangzó (hangtan)
fn • velar vowel, close vowel

veláris mássalhangzó (hangtan)
fn • velar consonant

veláris (általános nyelvészet) mn •
velar

velarizáció (hangtan) fn • velariza-
tion (-s-)

vélekedéstulajdonítás (pszichol-
ingvisztika) fn • belief state attribution

véleményvezér (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • influencer

veleszületett egyetemes elvek
(nyelvelsajátítás) fn • innate universal
principles

veleszületett nyelvi kompeten-
cia (általános nyelvészet) fn • innate
linguistic competence

veleszületett nyelvi szerv hipoté-
zis (nyelvelsajátítás) fn • innate langu-
age organ hypothesis

veleszületett nyelvtani tudás (ál-
talános nyelvészet) fn • innate gram-
matical knowledge

veleszületett paraméterrendszer
(általános nyelvészet) fn • innate para-
meter system

veleszületett szóvakság (általá-
nos nyelvészet) fn • innate word-
blindness

veleszületett (általános nyelvé-
szet) mn • innate

veleszületettség (általános nyelvé-
szet) fn • innateness

veleszületettségi hipotézis
(nyelvelsajátítás) fn • innatenes hy-
pothesis

véletlen kiválasztás (kutatásmód-
szertan) fn • random selection

véletlenszerű minta (kutatásmód-
szertan) fn • random sample

véletlenszerű mintavétel (kuta-
tásmódszertan) fn • random sampling

véletlenszerű (általános nyelvé-
szet) mn • random

velofaringális zár (hangtan) fn •
velopharyngeal port

velum (hangtan) fn • velum
vendég (általános nyelvészet) fn •

guest
vendégformáns (hangtan) fn •

borrowed formant

276



vendégmunkás vesztegetési kísérlet

vendégmunkás (szociolingviszti-
ka) fn • migrant worker

vendégnyelv (szociolingvisztika)
fn • embedded language

vendégszöveg (történeti-összehas.
nyelv.) fn • embedded text

ventrális kör (neurolingvisztika)
fn • ventral pathway, ventral stream

ventrikuláris szalagok (hangtan)
fn • ventricular folds

vepsze nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Veps language, Vepsian lan-
guage

verbális apraxia (neurolingviszti-
ka) fn • verbal apraxia, apraxia of spe-
ech

verbális depriváció (szocioling-
visztika) fn • verbal deprivation

verbális elterelő feladat (pszi-
cholingvisztika) fn • verbal diversion
task

verbális fluenciateszt (pszichol-
ingvisztika) fn • verbal fluency test

verbális fluktuencia (pszicholing-
visztika) fn • verbal fluctuation

verbális intelligenciahányados
(pszicholingvisztika) fn • verbal intel-
ligence quotient (VIQ)

verbális kommunikáció (kommu-
nikáció) fn • verbal communication

verbális korban illesztett kont-
rollcsoport (pszicholingvisztika) fn •
verbal age-matched control group

verbális megnyilatkozás (pszi-
cholingvisztika) fn • verbal utterance

verbális munkamemória (pszi-
cholingvisztika) fn • verbal working
memory

verbális munkamemória-
terjedelem (pszicholingvisztika) fn
• verbal working memory size

verbális rendszer (általános nyel-
vészet) fn • verbal system

verbális repertoár (pszicholing-
visztika) fn • verbal repertoire

verbális szöveg (általános nyelvé-
szet) fn • verbal text

verbális (általános nyelvészet) mn
• verbal

verbum activum VAGY verbum
aktívum (mondattan) fn • active verb

verbum causativum (mondattan)
fn • causative verb

verbum (általános nyelvészet) fn •
verb

verifikálás (kutatásmódszertan)
fn • verification

vernakuláris stílus (szocioling-
visztika) fn • vernacular style

vernakuláris (szociolingvisztika)
fn • vernacular

vernakularizáció (szociolingvisz-
tika) fn • vernacularization

Verner-törvény (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Verner’s Law

vers (általános nyelvészet) fn • po-
em

verselés (verstan) fn • meter (-re)
versengés (pszicholingvisztika) fn

• competition
versengéshipotézis (pszicholing-

visztika) fn • competition hypothesis
versengési elmélet (pszicholing-

visztika) fn • competition model
versengési hatás (pszicholingvisz-

tika) fn • competition effect
versengési (mn) competition •
versengő tervek technikája (pszi-

cholingvisztika) fn • competing plans
technique

versfő (verstan) fn • <initial letters
of stanzas in a poem>

versláb (verstan) fn • feet, poetic
feet

versmérték (verstan) fn • meter,
poetic meter

verstan (verstan) fn • metrics
vertikális tagolódás (szocioling-

visztika) fn • vertical stratification
verum fókusz (jelentéstan) fn • ve-

rum focus
verzál kiemelés (szerkesztői-

kiadói ismeretek) fn • upper case
emphasis, versal emphasis

verzál (szerkesztői-kiadói ismere-
tek) fn • upper case, versal

verzális szedés (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • upper case
typesetting

verziószám (számítógépes/netnyelv.)
fn • version number

vessző (helyesírás) fn • comma
vesszőhiba (helyesírás) fn • com-

ma mistake
vesztegetési kísérlet (pragmatika)

fn • attempt of bribery
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vetitív viszonyító partikula

vetitív (mondattan) fn • vetitive
(mood)

vetület (általános nyelvészet) fn •
aspect

vevő (általános nyelvészet) fn • re-
ceiver

vezér (általános nyelvészet) fn • le-
ader

vezércikk (szerkesztői-kiadói is-
meretek) fn • editorial

vezérnyelv (tolmácsolás) (fordí-
tástudomány) fn • relay language

vezetéknév (névtan) fn • surname,
family name

vezetéses (kondukciós) afázia
(pszicholingvisztika) fn • conducti-
on aphasia

vezetéses siketség (pszicholing-
visztika) fn • conductive deafness

vezetéses (neurolingvisztika) mn
• conductive

vezető szerkesztő (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • chief editor,
editor-in-chief

vibrációstaktilis segédeszköz (ál-
talános nyelvészet) fn • vibrotactile
aid

vicc (általános nyelvészet) fn •
joke

viccmesélés (pragmatika) fn • joke
telling

vidéki (szociolingvisztika) mn •
rural, provincial

video (számítógépes/netnyelv.) fn
• video

videoblogger (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • videoblogger, vlog-
ger

videodokumentum (általános
nyelvészet) fn • video document

világ (általános nyelvészet) fn •
world

világangol (szociolingvisztika) fn
• World English

világfragmentum (pragmatika) fn
• world fragment

világháló (számítógépes/netnyelv.)
fn • world wide web (WWW)

világismeret (pragmatika) fn •
world knowledge

világismereti hatás (pszicholing-
visztika) fn • world knowledge effect

világmodell (pszicholingvisztika)
fn • world model

világnyelv státusa (szocioling-
visztika) fn • global language status

világnyelv (szociolingvisztika) fn
• global language

világos stílus (stilisztika) fn • clear
style

világosság (stilisztika) fn • clarity
virgula (helyesírás) fn • virgule
virtuális elem (általános nyelvé-

szet) fn • virtual element
virtuális jelenlét (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • virtual presence
virtuális közösség (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • virtual community
virtuális szünet (hangtan) fn • vir-

tual pause
virtuális (számítógépes/netnyelv.)

mn • virtual
vírusszerű információterjedés

(számítógépes/netnyelv.) fn • viral
information spread, viral spread of
information

viselkedés (pszicholingvisztika)
fn • behavior (-our)

viselkedéselvű elmélet (pszichol-
ingvisztika) fn • behavior-based the-
ory (-our)

viselkedéses osztályozás (pszi-
cholingvisztika) fn • behavioral classi-
fication (-oural)

viselkedéslélektan (pszicholing-
visztika) fn • behavioral psychology
(-oural)

viselkedésterápia (pszicholing-
visztika) fn • behavioral therapy (-
oural)

viselkedő performatívum (Aus-
tin) (pragmatika) fn • behabitive per-
formative

viszontkérdés (pragmatika) fn •
echo question

viszontüdvözlés (pragmatika) fn
• greeting in return

viszony maximája (Grice) (prag-
matika) fn • maxim of relation

viszonyításul szolgáló (kardiná-
lis) magánhangzó (hangtan) fn • card-
inal vowel

viszonyító partikula (mondattan)
fn • comparative particle
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viszonyított időrend vizuális

viszonyított időrend (történeti-
összehas. nyelv.) fn • relative chrono-
logy

viszonyjelentés (jelentéstan) fn •
grammatical meaning

viszonyjelölő szavak (jelentéstan)
fn • function words

viszonynyelvtan (mondattan) fn •
relational grammar (RG)

viszonyszó (jelentéstan) fn • func-
tion word

visszaalakítás (mondattan) fn •
back-transformation

visszaállít (mondattan) ige • (to)
restore

visszacsatolás (általános nyelvé-
szet) fn • feedback

visszacsatoló kapcsolat (neuro-
lingvisztika) fn • feedback

visszafelé beszélés (pszicholing-
visztika) fn • backwards speech

visszafordítás (fordítástudo-
mány) fn • back translation

visszaható ige (alaktan) fn • refle-
xive verb

visszaható névmás (alaktan) fn •
reflexive pronoun

visszaható (általános nyelvészet)
mn • reflexive

visszajelzés (visszacsatolás)
(pszicholingvisztika) fn • feedback

visszakérdezés (mondattan) fn •
tag question

visszakövetkeztethető (mondat-
tan) mn • recoverable

visszautaló funkció (mondattan)
fn • anaphoric function

visszautaló kifejezés (mondattan)
fn • anaphoric expression

visszautaló rész (mondattan) fn •
theme, topic

visszautaló (általános nyelvészet)
mn • reflective

visszaütés (nyelvpedagógia) fn •
washback

visszavétel (stilisztika) fn • retrac-
tion

visszavonhatóság (pragmatika) fn
• retractability

visszhangkérdés (mondattan) fn •
echo question

visszhangozási idő (hangtan) fn •
reverberation time

vita (általános nyelvészet) fn • de-
bate

vízió (stilisztika) fn • vision
víznév (általános nyelvészet) fn •

hydronym
víznevekben előforduló földraj-

zi köznevek (névtan) fn • geographi-
cal names in hydronyms

víznévképző (névtan) fn • hydro-
formant

vízrajzi alakulat (névtan) fn •
hydrographic feature

vízrajzi köznév (névtan) fn •
hydrographic common name

vizuális agnózia (pszicholingvisz-
tika) fn • visual agnosia

vizuális arabszám-formátum (he-
lyesírás) fn • visual arabic numeral for-
mat

vizuális előrehatás (pszicholing-
visztika) fn • feedforward

vizuális érzékelés (pszicholing-
visztika) fn • visual perception

vizuális észlelés (kognitív nyelvé-
szet) fn • visual cognition

vizuális feladat (pszicholingvisz-
tika) fn • visual task

vizuális gondolkodás (kognitív
nyelvészet) fn • visual thinking

vizuális információ (pszicholing-
visztika) fn • visual information

vizuális közvetítő közeg (pszi-
cholingvisztika) fn • visual medium

vizuális lexikális döntés (pszi-
cholingvisztika) fn • visual lexical de-
cision

vizuális nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • visual language

vizuális podcast (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • vodcast

vizuális rendszer (általános nyel-
vészet) fn • visual system

vizuális segédeszköz (siketek-
nek) (általános nyelvészet) fn • visual
aid

vizuális szófelismerés (pszichol-
ingvisztika) fn • visual word recogni-
tion

vizuális szóforma-felismerő terü-
let (pszicholingvisztika) fn • visual
word-form recognition area

vizuális (általános nyelvészet) mn
• visual
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vizualizmus Vulgáta

vizualizmus (általános nyelvé-
szet) fn • visualism

vizsgaidőszak (nyelvpedagógia)
fn • examination period

vizsgálat (kutatásmódszertan) fn
• study

vizsgálati populáció (kutatás-
módszertan) fn • study population

vizsgált adat (kutatásmódszertan)
fn • node

vizsgált csomópont (kutatásmód-
szertan) fn • node

vizsgált (általános nyelvészet) mn
• studied

Vizsolyi Biblia (történeti-
összehas. nyelv.) fn • Vizsoly Bible

vlogger (számítógépes/netnyelv.)
fn • vlogger

vocoid (hangtan) fn • vocoid
vogul nyelv (általános nyelvészet)

fn • Vogul language
VoIp kommunikáció (számítógé-

pes/netnyelv.) fn • VoIp communica-
tion

vokalikus (hangtan) mn • vocalic
vokális érzelemkifejezés (általá-

nos nyelvészet) fn • vocal expression
of emotion, vocal communication of
emotion

vokális (általános nyelvészet) mn
• vocal

vokalizáció VAGY vokalizmus
(hangtan) fn • vocalization (-s-)

vokatívusz (mondattan) fn • voca-
tive

vonalas hangszínkép (hangtan)
fn • line spectrogram

vonaldiagram (nyelvészeti statisz-
tika) fn • line diagram

vonalkód (EAN-kód) (szerkesztői-
kiadói ismeretek) fn • barcode

vonatkozás (mondattan) fn • rela-
tion

vonatkozó mellékmondat (mon-
dattan) fn • relative clause

vonatkozó melléknév (mondat-
tan) fn • relational adjective

vonatkozó névmás (mondattan)
fn • relatíve pronoun

vonatkozó (mondattan) mn • rela-
tive

vonatkozói mellékmondat (mon-
dattan) fn • relative clause

vonatkoztatási tárgy (pszicholing-
visztika) fn • referent object

vonzat (általános nyelvészet) fn •
argument

vonzatelvárások (pszicholingvisz-
tika) fn • argument expectancies

vonzathatározó (mondattan) fn •
permanent adverbial

vonzatkeret (mondattan) fn • ar-
gument frame

vonzatkeret-alternáció (mondat-
tan) fn • argument frame alternation

vonzatkeret-túláltalánosítás
(pszicholingvisztika) fn • argument
frame overgeneralization (-s-)

vonzatszótár (lexikográfia) fn • ar-
gument dictionary

vót nyelv (általános nyelvészet) fn
• Votic language, Votian language

votják nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Votyak language

vö. (vesd össze) (szerkesztői-
kiadói ismeretek) kifejezés • cf. (confer)

VSO nyelv (mondattan) fn • VSO
language

vugok (jelentéstan) fn • wugs
vulgáris (népi) (stilisztika) fn •

vulgar
vulgáris szó (stilisztika) fn • vul-

gar word
vulgáris (stilisztika) mn • vulgar
Vulgáta (történeti-összehas.

nyelv.) fn • Vulgate
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Wada-technika Williams-szindróma

W

Wada-technika (pszicholingviszti-
ka) fn • Wada technique

Wade-Giles átírás (általános nyel-
vészet) fn • Wade-Giles transcription
system

Wald-statisztika (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • Wald test, Wald statistic

Walesi dialektológiai felmérés
(szociolingvisztika) fn • Wales dialec-
tology survey

Ward-módszer (nyelvészeti sta-
tisztika) fn • Ward’s method

warlpiri nyelv (általános nyelvé-
szet) fn • Warlpiri language

Weaver-modell (pszicholingvisz-
tika) fn • Weaver model

webbeteg (számítógépes/netnyelv.)
fn • online patient

Weber-Fechner-törvény (pszi-

cholingvisztika) fn • Weber-Fechner
law

webkliens (böngésző) (számító-
gépes/netnyelv.) fn • web client, web
browser

webnapló (számítógépes/netnyelv.)
fn • weblog, blog

Wernicke-afázia (pszicholingvisz-
tika) fn • Wernicke’s aphasia

Wernicke-terület (pszicholing-
visztika) fn • Wernicke’s area

Western Afázia Teszt (pszichol-
ingvisztika) fn • Western Aphasia Bat-
tery (WAB)

Wilks-féle lambda (nyelvészeti
statisztika) fn • Wilks’ lambda distri-
bution

Williams-szindróma (neuroling-
visztika) fn • Williams syndrome
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x magasság X-vonás elmélet

X

x magasság (nyelvészeti statiszti-
ka) fn • x height

xenoglosszia (szociolingvisztika)
fn • xenoglossia, xenoglossy, xenolalia

xenolektus <anyanyelvűek ide-
gen nyelvű beszélőkkel szemben

tanúsított leegyszerűsödött nyelv-
használata> (szociolingvisztika) fn •
xenolect, foreigner talk

X-vonás elmélet (mondattan) fn •
X-bar theory
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Y generáció Yule-jellemző

Y

Y generáció (szociolingvisztika) fn
• generation Y

Yates folytonossági korrekció
(nyelvészeti statisztika) fn • Yates’s

correction for continuity

Yule-jellemző (nyelvészeti statisz-
tika) fn • Yule’s characteristic (K)
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Z generáció zooszemiotika

Z

Z generáció (szociolingvisztika) fn
• generation Z

zaj (hangtan) fn • noise
zár típusai (hangtan) fn • types of

closure
zár(ód)ás (hangtan) fn • raising
zár (hangtan) fn • closure
zárállás (hangtan) fn • closed glot-

tis, closed glottal position
zárás (pszicholingvisztika) fn •

closure
zárhang (hangtan) fn • plosive,

stop
zárhangúsodás (hangtan) fn • plo-

sivization
záró írásjel (helyesírás) fn • clo-

sing punctuation mark
záró írásjelezés (helyesírás) fn •

closing punctuation
záró szabály (hangtan) fn • raising

rule
záró (általános nyelvészet) mn •

closing, final
záródó diftongus (hangtan) fn •

closing diphthong, rising diphthong
záródó (hangtan) mn • closing
záródó-nyitódó triftongus (hang-

tan) fn • closing-opening triphthong
zárójel (helyesírás) fn • parenthe-

sis, bracket
zárójeles évszám (helyesírás) fn •

bracketed date
zárójeles jegyzetek (helyesírás) fn

• bracketed notes
zárójeles (általános nyelvészet)

mn • bracketed
zárójelezés (mondattan) fn • brac-

keting
záróvizsga (nyelvpedagógia) fn •

final examination
zárrés hang (hangtan) fn • affrica-

te, affricate sound
zárt kérdés (kutatásmódszertan)

fn • closed-ended question
zárt kódolás (kutatásmódszertan)

fn • closed coding
zárt magánhangzó (hangtan) fn •

close vowel
zárt mondatszerkezet felbomlá-

sa (stilisztika) fn • anacoluthon

zárt szerkezet (jelentéstan) fn •
closed structure

zárt szóosztály (alaktan) fn • clos-
ed class, closed word class

zárt szótag (hangtan) fn • closed
syllable

zárt (hangtan) hangtan • fn high
zárt (hangtan) mn • closed
zártabbá válás (hangtan) fn • ra-

ising
zártelem-osztály (alaktan) fn •

closed class
zártsági hatás (hangtan) fn •

height effect
Z-együttható (nyelvészeti statisz-

tika) fn • Z-score
zenei elem (hangtan) fn • musical

element
zenei elemek átírása (hangtan) fn

• transcription of musical elements
zenei hang (hangtan) fn • musical

note
zenei hangsúly (hangtan) fn • ac-

cent
zenei (általános nyelvészet) mn •

musical
zeneiség (stilisztika) fn • musica-

lity
zengőhang (hangtan) fn • sonor-

ant, sonorant sound
zengőhangok kölcsönhatásai

(hangtan) fn • interactions of sonor-
ants, interactions of sonorant sounds

zéró fokjel (történeti-összehas.
nyelv.) fn • zero grade

zéró fonéma (hangtan) fn • zero
phoneme

zéró morféma (alaktan) fn • zero
morpheme

zéró (alaktan) fn • zero
zeugma (jelentéstan) fn • zeugma
Zipf-törvény (nyelvészeti statisz-

tika) fn • Zipf’s law
Zí-szkór (nyelvészeti statisztika)

fn • Z-score
zoonímia (névtan) fn • zoonymy
zooszemantika (jelentéstan) fn •

zoosemantics
zooszemiotika (jelentéstan) fn •

zoosemiotics
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zönge zürjén nyelv

zönge (hangtan) fn • voice
zöngeállás (hangtan) fn • modal

voice position
zöngeképzés szakasza (hangtan)

fn • phonation
zöngekezdeti idő (hangtan) fn •

voice onset time
zöngés (lenis) mássalhangzó

(hangtan) fn • voiced consonant, lenis
consonant

zöngés mássalhangzó (hangtan)
fn • voiced consonant

zöngés zárhang (hangtan) fn • vo-
iced stop

zöngés/zöngétlen párok (hang-
tan) fn • voiced-voiceless pairs

zöngés (hangtan) fn • voiced
zöngésedés (hangtan) fn • voicing
zöngésség szerinti hasonulás

(hangtan) fn • voice assimilation
zöngésség szerinti részleges ha-

sonulás (hangtan) fn • partial voice
assimilation

zöngésség (hangtan) fn • voiced-
ness

zöngésségi hasonulás (hangtan)
fn • voice assimilation

zöngésülés (hangtan) fn • voicing
zöngétlen (fortis) mássalhangzó

(hangtan) fn • voiceless consonant, for-
tis consonant

zöngétlen hangok (hangtan) fn •
voiceless sounds

zöngétlen magánhangzó (hang-
tan) fn • voiceless vowel

zöngétlen media (hangtan) fn •
unvoiced sound, half voiced sound,
partially voiced sound

zöngétlen zárhang (hangtan) fn •
voiceless stop

zöngétlen (hangtan) mn • voice-
less

zöngétlenedés (hangtan) fn • de-
voicing

zöngétlenedett hang (hangtan) fn
• devoiced sound

zöngétlenség (hangtan) fn • voice-
lessness

zöngétlenülés (hangtan) fn • de-
voicing

zörej sáv (hangtan) fn • noise band
zörej (hangtan) fn • obstruent
zörejgóc (hangtan) fn • pole center
zörejhang (hangtan) fn • obstru-

ent
zürjén nyelv (általános nyelvé-

szet) fn • Zyrian, Zyrian langu-
age, Zyryan, Zyryan language, Komi-
Zyryan, Komi-Zyryan language
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zsargon zsurnalisztikai stílus

Zs

zsargon (általános nyelvészet) fn •
jargon

zsaroló levél (általános nyelvé-
szet) fn • ransom letter

zsarolóvírus (számítógé-
pes/netnyelv.) fn • ransomware

zsoltár (általános nyelvészet) fn •
psalm

zsoltároskönyv (általános nyelvé-
szet) fn • psalm book

zsurnalisztikai stílus (stilisztika)
fn • journalistic style
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