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BOZSIK GABRIELLA 70. SZÜLETÉSNAPJÁRA

Bozsik Gabriella, a  Magyar Nyelvészeti 
Tanszék nyugalmazott főiskolai tanára 
2020-ban tölti be 70. életévét. A jeles alka-
lom okot ad a visszatekintésre, amelyből 
kitűnik, hogy egyéni sorsának alakulása 
elválaszthatatlanul összeforrott szű-
kebb pátriánkkal és intézményünkkel. 
Ünnepeltünk egész életpályája ugyanis 
Egerhez kötődik: itt született, itt végezte 
iskoláit, beleértve a tanárképző főiskola 
magyar–ének szakát, majd nyolc éves 
általános iskolai tanítás után 1981 elején 
került tanszékünkre, ahol 2016-os nyug-
díjazásáig oktatott. 1990-ben egyetemi 
doktori címet szerzett az  ELTE-n, majd 
tudományos munkássága folytatása-
ként 1996-ban megvédte alkalmazott 
nyelvészeti témájú kandidátusi érte-
kezését. 1998-ban kapta meg főiskolai 
tanári kinevezését.

A Magyar Nyelvészeti Tanszék vezető metodikusaként méltón követte a nagy 
elődöket, Chikán Zoltánnét és Dobóné Berencsi Margitot. Folyamatosan kap-
csolatot tartott a gyakorlóiskola magyar munkaközösségével, látogatta a taní-
tási gyakorlatukat végző hallgatóink óráit, részt vett az értékelő megbeszélése-
ken, valamint tanszékünkön szervezte a zárótanítások látogatását. A 2000 utáni 
másfél évtized a tanárképzésben az állandó változás időszaka volt. Főiskolánk 
élen járt a  pedagógusképzés megújításában, és e folyamatban tanszékünket 
Bozsik Gabriella tantárgy-pedagógusként képviselte. Részt vett az évente több 
alkalommal szervezett képzéseken, amelyek mindig valamilyen időszerű téma 
köré szerveződtek: a módszertani kultúra megújítása, a kompetenciatartalmú 
nevelés-oktatás, az  infokommunikációs eszközök széles körű alkalmazása, 
a  Bologna-rendszerű, kétszintű képzésre való áttérés előkészítése, a  mester-
képzés tartalmi és szervezeti kereteinek kialakítása, majd pedig az  osztatlan 
tanárképzésre való átállás. Az új eljárások tanszéki bevezetésének felelőseként 
segítette a tanszékvezetőt, a szakfelelőst és a kollégákat abban, hogy idejében 
felkészülhessenek a változó struktúrából, illetőleg a szemléletváltásból adódó 
feladatokra, és ne pusztán megismerjék, hanem alkalmazni is tudják a 21. szá-
zadi pedagógia korszerű módszereit.

Tanárképző intézményhez méltó kiváló kezdeményezése volt, hogy a gya-
korlóiskolával közösen elindította és évente megszervezte az  anyanyelv-ta-
nítási versenyt. A  helyi győztes képviselhette Egert a  magyartanárjelöltek 
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országos döntőjében. Gyakorlóiskolánk is helyet adott az  országos megmé-
retésnek, amelynek gondos házigazdája Bozsik Gabriella volt. Alapító tagja 
a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoportnak, valamint a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának, és 2008-tól 2017-ig 
rovatvezetője az Anyanyelv-pedagógia című online folyóiratnak.

A tantárgy-pedagógia mellett országosan ismertté a  helyesírás területén 
kifejtett szakmai munkássága és szervezőtevékenysége révén vált. Helyesírási 
stúdiumunkhoz gyakorlókönyvet készített, ugyancsak e témát dolgozta fel tan-
székünk távoktatási programjában. Kandidátusi értekezése és publikációinak 
jelentős része is a helyesíráshoz kötődik. Figyelemmel kísérte szabályzatunk 11. 
kiadásának történetét: cikkeiben, tanulmányaiban magyarázta a változások hát-
terét, logikáját, jó szemmel észrevette a buktatókat, az iskolai munkához hasznos 
módszertani fogásokat ajánlott, és foglalkozott a 12. kiadás újdonságaival is.

Büszkén vallotta magát Pásztor Emil tanítványának. Örökségét folytatva 
lelkes szervezője lett a  főiskola helyesírási versenyének, majd pedig titkára 
a  pedagógusképző intézmények országos – utóbb: Kárpát-medencei – Nagy 
J. Béláról elnevezett helyesírási versenyének. Az  1990-es évektől kétnapossá 
bővült rendezvény szakmai programjának kialakítását, majd pedig a konferen-
ciakötet szerkesztését körültekintő alapossággal, példamutató gondossággal 
végezte. Szerkesztőként, illetőleg társszerkesztőként kilenc konferenciakötet 
fűződik nevéhez. Az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottsága elnö-
kének és tagjainak szakmai segítségével megrendezett találkozó a helyesírás 
oktatóinak és a helyesírás-szabályozás szakembereinek elismert fórumává vált.

A főiskolai és az országos helyesírási versenyen tanítványai minden évben 
kiemelkedően szerepeltek, sokszor értek el helyezést az országos döntőben is, 
három alkalommal első díjat szereztek. Meghívottként több alkalommal zsűri-
tag, illetőleg szakmai előadó az Implom József középiskolai, valamint a Simonyi 
Zsigmond általános iskolai helyesírási versenyen.

Publikációinak száma az MTMT adatbázisa alapján 170, ennek fele tudomá-
nyos közlemény, másik fele oktatási anyag vagy ismeretterjesztő cikk. Írásai 
– gyűjteményes köteteken, illetve intézményi és tanszéki kiadványokon kívül 
– többek között a Magyartanítás, a Módszertani Közlemények, a Köznevelés, 
az Anyanyelv-pedagógia, az Édes Anyanyelvünk hasábjain jelentek meg. A gya-
korlóiskolával közösen több szakmódszertani oktatófilmet, videót készített. 
Helyesírási és módszertani témákban előadásokat tartott pedagógus-tovább-
képzéseken, valamint a magyar nyelv hete keretében.

Tanszékünkön megindította az  OKJ-bizonyítványt adó korrektorképző 
tanfolyamot, kidolgozta a  programját, ellátta a  szervezési feladatokat. 
Gyakorlatközpontú kezdeményezése több éven keresztül sikeresen működött, 
és hasznosan hozzájárult a tanszék és a város közötti együttműködéshez.

Tagja a  Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, az  Anyanyelvápolók Szövet-
ségének, a Kazinczy Ferenc Társaságnak és korábban a Tanárképzők Szövetsé-
gének. Intézményi megbízatásai: két cikluson keresztül a Bölcsészettudományi 
Kar Gazdaságtudományi Bizottságának elnöke, valamint az  intézmény Sport-, 
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Művészeti és Kulturális Bizottságának tagja. A helyesírás területén végzett mun-
kássága elismeréseként megkapta a Nagy J. Béla-emlékérmet, intézményi tevé-
kenységéért pedig az Eszterházy Károly-emlékplakettet.

A korábbi és a jelenlegi oktatók, munkatársak nevében szeretettel köszönt-
jük Bozsik Gabriellát, jó egészséget és további szakmai sikereket kívánunk, vala-
mint hosszú életet szerető családja, unokái körében.

Zimányi Árpád


