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Szerkesztői bevezető
Ünnepi kötetünk tisztelgés Dr. Hollósy Béla kollégánk, tanárunk, korábbi tanszékvezetőnk,
mentorunk, barátunk előtt, 65. születésnapja alkalmából.
Hollósy Béla 1973 óta a Kossuth Lajos Tudományegyetem Angol Tanszékének (ma: Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet) oktatója, közben a University of London magyar
lektora (1987-1992). Doktori címét 1978-ban, PhD címét 1995-ben szerezte nyelvészetből.
1998-2011-ig az Angol Nyelvészeti Tanszék vezetője, beosztottjai jórészt saját korábbi növendékei közül kerültek ki. Személyisége, felkészültsége, pedagógusi kvalitásai adták azt a
megtartó erőt, amely építette tanszékét, annak oktatói és hallgatói közösségét.
Szerteágazó érdeklődését és kivételes felkészültségét mi sem mutatja jobban, mint az általa
oktatott kurzusok színes palettája. Kezdetben stílusgyakorlatot, nyelvtani gyakorlatot, alaktant
tanított, valamint Az angol ige (The English Verb) című tárgy előadója volt. Később angol
nyelvtörténetet, lexikológiát, lexikográfiát is oktatott, nyelvészeti bevezető kurzusokat tartott,
előadott a főnévi csoportról. Hollósy Bélának köszönhetően jelent meg az Angol Nyelvészeti
Tanszék kurzuskínálatában a számítógépes nyelvészet, lexikográfiai célú adatbázis-kezelés,
valamint a korpusznyelvészet. Az Üzleti Angol specializáció vezetője és annak jelképévé vált
oktatója. Tanított fonetikát és fonológiát, diskurzuselemzést, alkalmazott nyelvészetet is. Az
Angol Nyelvészeti PhD alprogramban igei szemantikát, aspektust, lexikográfiát és korpusznyelvészetet oktatott. Jelenleg az Angol-Amerikai Intézet nyugalmazott egyetemi docense és
óraadója, akinek a munkájára továbbra is számítunk és támaszkodunk.
Hollósy Béla elsősorban a szótártanban végez elmélyült kutatómunkát, illeszkedve a gazdag magyar lexikográfiai hagyományokhoz, amit Országh László neve is fémjelez. Munkájában a legújabb tudományos eredmények, legmodernebb módszerek felhasználására törekszik.
Teljes mélységében ismeri és oktatja a nyelvészet további elméleti és alkalmazott területeit,
mely tudást nagyszerűen adja át növendékeinek. 5 egyetemi jegyzet szerzője vagy társszerzője, 27 tudományos közleményt publikált, 7 nyelvészeti kötet megjelenéséhez járult hozzá
szerkesztőként. Jelenleg is dolgozik egy angolul beszélőknek szerkesztett magyar tanulói szótáron. Hollósy Béla maga a két lábon járó, többnyelvű akadémiai szókincstár: igényessége,
választékos beszéde hallgatók generációit kísérte el egyetemi diákéveik során, vált követett
példává, tette egyetemi éveiket emlékezetes, pozitív élménnyé.
A katedrára szakmailag és nyelvileg kifogástalanul felkészült tanárként állt ki, az egyetem
kiváló és nagyra becsült oktatójaként. Pedagógusi feladatait nem az egyetemi léttel járó szükséges teherként, hanem elsődleges hivatásaként élte meg. Részt vett az osztatlan egyetemi
képzésben, alapképzésben, mesterképzésben, doktorképzésben egyaránt, vezetőként e képzések munkájának sikeres megszervezése szemeszterről szemeszterre az ő feladata is volt. A
változás menedzselésében, a folyamatos megújulás elősegítésében is élen járt.
Hollósy Béla a szakmai és nyelvi példán kívül emberként is kiemelkedő és emlékezetes
alakja a felsőoktatásnak. Áll minden kérés és minden váratlan helyzet elé, nincs az az egyéni
igény vagy gond, mely elől visszavonulna vagy elzárkózna. Empátiakészsége, jó szándéka,
segíteni akarása legendás, bármilyen kérdésben bizalommal lehet hozzá fordulni. Tiszteletet,
kiegyensúlyozottságot, a másik feltétel nélküli elfogadását és megbecsülését sugározva foglal-
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kozik hallgatóival és kollégáival. Biztonságot, derűs baráti légkört, kiszámíthatóságot nyújt
azon szerencséseknek, akik ismerhetik.
Oktatói munkájának részeként kezelte, de mindenképpen külön kiemelendő az az önfeláldozó mentori munka, amivel hallgatói tehetségét észrevette és gondozta. 101 szakdolgozat témavezetője, 5 PhD hallgatója szerzett fokozatot. Mindannyian számíthattak Hollósy Béla
szakmai és nyelvi felkészültségére, önzetlen segítőkészségére.
Jelen kötet tematikája tükrözi Hollósy Béla munkájának sokrétűségét, szerteágazó oktatói
és kutatói tevékenységét. A cikkek között találhatunk korpusznyelvészeti, számítógépes nyelvészeti, diskurzuselemzésről szóló, jelentéstani és mondattani értekezéseket. Igen sok az
olyan tanulmány, amely az ő tanítványainak tollából származik.
A szerkesztők és a közreműködők nevében szeretettel és tisztelettel gratulálunk Dr. Hollósy
Bélának, mentorunknak, kollégánknak és barátunknak 65. születésnapja alkalmából!
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