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basztíj, szingszing, tower
hévíz mengele

2

pálfordulás, ádámcsutka, háryjá-
noskodik, zeppelin

vilisz
nyúlbéla Hannibál föltámasztása 

 

a gyulabérlet

 alberthousut albert
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3

lujza
olcsójános okostoncsi

alfonz átlagjózsi
urpo tiskijukka lappuliisa 

katumaija  taskumatti totti 
 viljo

kádárkolbász eldemszkyzés 

kizrínyizik
ottaa ritolat

sibelius

tehdä väyryset

barótilajos
baró antaljózsi jari- 

sinkkonen
en ole varsinaisesti 

mikään jarisinkkonen tai superäiti muutenkaan 
4 

bálintgazda
vanjaeno

ausvic váciút
Bivalybasznád

Perä-Hikiä, Taka-Hikiä perä taka Hikiä kis 
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akadémia brodvéj
kakola

túrórudi bambi
lasolmies

5 

zsanmari  

vilisz igor jason  huitsin nevada
huitsin Nevada Gerhard  

fradileves

terminátor
mikrobi

blöki 
bitlisz 

F pula-ajan biitles 6 

mansikki Mansikki

-ari, -is, -ka, -kka, -tsa, -tsi, -tsu, -ski, -sku, -sa, -de  
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Flemari Kaivari
Vallari Kättäri

emil
mariska géza

szalámigyurka, debellaella, mókamiki, bögyös maca

maajussi  baarimikko 
uuno, tauno, lyyli, aatami, 

väinö 

redskin 

nyakigláb (ember), violaszín (pecsét)

redcoat
redcoat, ha 

, , 

fafej, tökfej, lángész, kékharisnya, 
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F punaposki  kaljupää 

pentti, uuno, ossi, taavi, tahvo, 
taneli, tauno, urpo, viljo, pali, béla, arisztid, tasziló, egon, jani, malvin, matyi, 

.

mengele, csaucseszku, bubó , terminátor, 
zsan, mikrobi, kintekunta

dzsémsz-
bandi, geréb, júdás, matahari, donibraszkó 

okostóni, okosjános 
 nyúlbéla ekeferkó 

géza hurkagyurka, szalá-
migyuri  frankójankó  olcsójános 

 esztelenjóska 
jancsika
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7
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A mai magyar nyelv

Személynevek

Két iskola diákszókincsének vizsgálata

Virittäjä

Nykyslangin sanakirja

Jelentéselmélet

. 

 

Sittesduma. Magyar börtönszlengszótár
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Uralisztika. Uráli nyelvészet. 

Magyar szlengszótár kia

Foundations of cognitive grammar

Magyar Grammatika

Hungarolo-
gische Beiträge 

Jancsi és Juliska Emlék-

Budapesti Könyvszemle

A szlengkuta-

Szlengszótár. 

Doktoranduszok a nyelvtudomány útjain

Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursa-
nakirja

Folia Uralica Debreceniensia

A magyar börtönszleng szótára
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Hungarológia és 
dimenzionális nyelvszemlélet

Keresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnévtípus közszóvá 
válásának modellje. 

Folia Uralica Debreceniensia

A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan 196 200. Akadémiai 

Szleng – szó – szedet

Név és valóság. A VI. Magyar Névtudományi Konferencia 

Ünnepi könyv Domokos Péter tisztele-
tére. Uralisztikai Tanulmányok


