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A kötet szerzői 

Coleman, Julie (1966), nyelvész, a University of Leicester angol nyelvi in-
tézetének (School of English) professzora. Érdeklődésének középpontjában az 
angol nyelv története áll, elsősorban a szókészlet, valamint a szleng- és tolvaj-
nyelvi szótárak történetével foglalkozik. Fontosabb munkái: Love, Sex and Mar-
riage: A Historical Thesaurus [Szerelem, szex és házasság: Történeti tezaurusz] 
(Rodopi, 1999), A History of Cant and Slang Dictionaries [A tolvajnyelvi és 
szlengszótárak története] I–IV (OUP, 2004–2010), The Life of Slang [A szleng 
élete] (OUP, 2012). 
E-mail: jmc21@leicester.ac.uk 
Web: http://www2.le.ac.uk/departments/english/people/juliecoleman 

 
Cseresnyési László (1954), nyelvész. Az ELTE angol–általános és alkal-

mazott nyelvészet szakán végzett 1979-ben. Előbb Szegeden a József Attila Tu-
dományegyetem Angol Tanszékén tanított (1980–1986), majd az MTA Nyelv-
tudományi Intézetében volt tudományos főmunkatárs (1987–1990). 1986 óta a 
nyelvtudomány kandidátusa. 1988 óta Japánban él, 1990–1993 között Tokióban 
elvégezte a Kokusai Kirisutokyo Daigaku nyelvészeti PhD kurzusát. 1993-tól a 
Shikoku Gakuin (Kagawa megye) professzora. Érdeklődési területe a szocio-
lingvisztika, a szemantika és a pragmatika. 
E-mail: laszlo.cseresnyesi@gmail.com 
Web: http://home.hiroshima-u.ac.jp/monika/Cseresnyesi/Cseresnyesi/02C3AF9F-
8AE3-44AF-9042-C53F6A648227.html 

 
Green, Jonathon (1948), lexikográfus, tanulmányait az Oxfordi Egyetemen 

végezte. Számos nyelvi vonatkozású könyv szerzője, tudományos és ismeretter-
jesztő írásaival, előadásaival jelen van a tudományban és a nagy nyilvánosság 
előtt egyaránt. Az angolszász szleng elismerten vezető lexikográfusa. Legújabb 
munkája, a többkötetes, történeti szemléletű Green’s Dictionary of Slang 2010-
ben jelent meg. 
E-mail: jgslang@gmail.com 
Web: http://jonathongreen.co.uk 

 
Kis Tamás (1962), nyelvész, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi 

Tanszékének docense. 1988-ban szerzett magyar–finnugor szakos diplomát a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Érdeklődése elsősorban a szlengre és a 
nem-privát nyelvkoncepciójú társas-kognitív nyelvészetre irányul. Publikációi 
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javarészt a szleng témaköréből jelentek meg, de publikált névtani, hangtörténeti 
és alaktani témájú műveket is. Nevéhez fűződik A magyar katonai szleng szótá-
rá-nak (1991 és 2008) és A magyar szlengkutatás bibliográfiájá-nak (1996 és 
2011) összeállítása. A Szlengkutatás könyvsorozat elindítója és szerkesztője, a 
Társas-Kognitív Nyelvészeti Kutatócsoport egyik alapítója. 
E-mail: tkis62@gmail.com 
Web: http://mnytud.arts.klte.hu/kistamas.php 

 
Pátrovics Péter (1969) egyetemi adjunktus, nyelvész. 1994-ben szerzett fi-

lológusi diplomát az ELTE-n. Ezt követően ugyanott a Balti és Szláv Filológiai 
Intézet keretében működő Lengyel Filológiai Tanszéken először tanársegéd, majd 
a lengyel igeaspektus német és magyar funkcionális megfelelőiről írott PhD disz-
szertációjának sikeres megvédése után, 2001-től adjunktus. 2012-ben habilitált. 
Érdeklődése legfőképp az általános nyelvészeti kontextusba helyezett igeaspek-
tusra, az ezzel összefüggő nyelvi idő kategóriájára, (esetenként a szlavisztikával 
összefüggő) germanisztikai kérdésekre, illetve a nyelv és a kultúra kapcsolatára 
és a glottodidaktikára irányul. Több könyv — köztük egy német kulturális és 
országismereti kislexikon, valamint egy német–magyar szlengszótár — szerzője, 
rendszeresen jelennek meg tanulmányai és recenziói különböző külföldi és hazai 
tudományos folyóiratokban. 
E-mail: p.patrovics@freemail.hu 
Web: http://szlavintezet.elte.hu/lengyel/munkatarsak/patrovics/patrovics.shtml 

 
Szabó Dávid (1965) nyelvész, lexikográfus, fordító. Az ELTE Francia Tan-

székének docense, az Egyetemközi Francia Központ igazgatója, a Revue d’Études 
Françaises lapigazgatója. Fő kutatási területe a francia és a magyar szleng. A 
Sorbonne-on megvédett, szótármellékletet is tartalmazó PhD-disszertációja a ma-
gyar diákszlengről könyv alakban 2004-ben jelent meg Párizsban (L’argot des 
étudiants budapestois). Habilitációs értekezésében (ELTE, 2012) a szlenglexi-
kográfia kérdéseit vizsgálta. Hazai és nemzetközi szlengkonferenciák szervezője, 
illetve társszervezője (vö. L’argot: un universel du langage?, Revue d’Études 
Françaises 11), több francia–magyar/magyar–francia szótár társszerzője. 
E-mail: szabo.david@btk.elte.hu 
Web: http://frantan.elte.hu/szabo/index.html 


