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Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.
WEÖRES SÁNDOR

Amikor Bodó Anna 2011-ben nyugdíjba vonult, a Székely Mikó Kollégium második emeletén, az egykori díszterem mellett található magyar szakos tanári kuckóban elfoglalt helyét az egyik fiatalabb kolléganőjére hagyta. Ez a
hely mégsem lett másé, azóta sem. Ahogyan betöltetlen – és betölthetetlen
– maradt az a hely is, amelyet a kollégiumban vívott ki magának rendkívül
igényes, elkötelezett tanári munkája és kiegyensúlyozott, határozott, erőt
sugárzó személyisége által.
Életpályájának legfontosabb helyszínei – az egyetemi évek kivételével – a
Székelyföldhöz kapcsolódnak. Bözödön született 1948 januárjában. Középiskolai tanulmányait a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnáziumban
végezte, majd a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett magyar–francia szakos tanári képesítést. Pedagógusi pályáját
Gyergyóalfaluban kezdte, majd Gyergyóditróban, aztán a Kovászna megyei
Árapatakon folytatta. Sepsiszentgyörgyre kerülve előbb a Váradi József Általános Iskolában (akkori nevén 2. Számú Általános Iskolában), majd a Mikes
Kelemen Elméleti Líceumban, végül pedig mintegy két évtizeden át Háromszék legrangosabb középiskolájában, a Székely Mikó Kollégiumban tanított.
Bodó Anna évtizedeken át a háromszéki magyartanítás meghatározó személyisége volt, hatalmas szakmai tudással, kiapadhatatlannak tűnő energiával, lelkesedéssel szolgálta az anyanyelvű oktatást, érzett, gondolkodott
és cselekedett mások – diákok, tanárkollégák, a székelyföldi, tágabban az
erdélyi magyar közösség – javára. Tanári tevékenységét következetesen,
igen magas színvonalon végezte. Munkájának minőségét a diákjai által elért kiváló eredmények is jelzik: a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom
Tantárgyverseny megyei és országos helyezései, a Kőrösi Csoma Sándor
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Tudását, szervezőkészségét nem csak szűkebb értelemben vett iskolai
munkájában hasznosította. Éveken át volt Sepsiszentgyörgy körzet módszertani felelőse, szakmai képzéseket tartott a megye magyartanárainak,
vezette a Kőrösi Csoma Sándor Anyanyelvi Vetélkedőt (előbb a középiskolások versenyének megyei fordulóját, majd a szakközépiskolások számára
szervezett megyeközi vetélkedőt). Nevét Erdély-szerte ismerték a magyar
pedagógusok, számos iskolában forgatták és forgatják haszonnal azokat
az oktatási segédleteket, amelyeknek összeállításában társszerzőként
vagy -szerkesztőként részt vett. Az ezredfordulón végrehajtott, a magyar
szakos tanárok egy része által idegenkedve fogadott tantervi reform után
elsőként vállalkoztak – Ambrus Ágnes akkori szakfelügyelővel közösen –
arra, hogy az új tantervekhez igazodó középiskolai (majd szakközépiskolai)
magyar nyelv és irodalom tankönyveket írjanak a 9. és 10. osztály számára.
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Anyanyelvi Vetélkedőn vagy a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen,
különböző versmondó versenyeken szerzett díjak. A kolléganőjével, Árvay
Katalin tanárnővel közösen irányított színjátszó kör előadásai több egymást
követő évben érdemelték ki a Kárpát-medencei Történelmi diákszínjátszó
verseny I. helyezését. A tehetséggondozás területén felmutatott kimagasló
teljesítmény azonban csupán a látványosabb, „ünnepi” részét alkotja magyartanári munkájának, hiszen nem csupán a kivételes képességű diákokkal
foglalkozott eredményesen, ugyanilyen odaadóan fordult azok felé, akiket
olykor nem is volt könnyű az irodalomhoz, az olvasáshoz csalogatni, igényes
nyelvhasználatra szoktatni.
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Támogató figyelmét folyamatosan éreztük mi, közvetlen kollégái is. Kérdéseinkre eligazító választ, kételyeink, elbizonytalanodásaink pillanataiban
tanácsot, megerősítést tudott nyújtani.
Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk, gratulálunk az erdélyi magyar pedagógusközösség elismerését jelző rangos kitüntetéshez!

dobra judit
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