Kovács Levente marosvásárhelyi rendező, akit a szovátai színjátszó csoport 1994-ben meghívott, hogy minősítse előadásukat, így szólt Kovács Katalinhoz: „Hölgyem, a maga teljesítménye profi szintű volt. Magának színpadon lenne a helye. Hogyan kallódott el ide, egy amatőr csoportba?”
Hát nem kallódott el, amint azt a következőkben látni fogjuk, de még ő maga
sem érezte úgy soha, hogy mellékvágányra lépett volna.
1976-ban magyar-francia szakos tanári diplomával a zsebében érkezett
Szovátára, mely várost azért választotta, hogy közel lehessen szülővárosához, Marosvásárhelyhez és az ott élő édesanyjához. Itt nyugdíjba vonulásáig, 2012-ig, 35 éven át magyart és franciát tanított generációk sorának,
közben megszerezve a legmagasabb tanári fokozatot is.
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KOVÁCS
IBOLYA-KATALIN

A rendezőtől kapott kérdésre ezt válaszolta: „Nem bántam meg, hogy tanár
lettem és nem színész. Hiszem és vallom, hogy az osztályterem színpad is
egyben, amelynek komoly és igényes hallgatósága van. A jó tanárnak előnyére válik, ha jó előadó, különösképpen egy magyartanárnak. A gyerekközösség figyelmét felkelteni, lekötni és fenntartani nehéz feladat, és ebben az
alapos szakmai tudáson kívül a színészi adottságok igen sokat segítenek.”
Kovács Katalin Szováta egyik legnépszerűbb tanára, akiről szívesen beszélnek volt tanítványai, felidézve hozzá fűződő élményeiket. Van, aki arra emlékezik, hogy általa szerette meg a könyvet és vált olvasóvá, van, aki arra,
hogy megtépázott önbizalmát adta vissza azáltal, hogy biztatta és hitt benne. Tanári fegyverként a humort alkalmazta leggyakrabban.
Pedagógusi arca mellett mindig ott volt a színészé is. Első szavalóversenyét
a középiskolában nyerte, majd sorra a kolozsvári magyar tanszék szervezésében tartott versenyeket. Tagja volt a Kar színjátszó csoportjának, amely
Horváth Béla színművész vezetése alatt működött. 1973-ban és 1974-ben a
csoport részt vett a Kolozsvári Diáktavaszon, amelyen mindkét alkalommal
első helyezést értek el. Kovács Katalin pedig különdíjban részesült.
Szovátára érkezvén a városi színjátszó csoport tagja lett, számtalan színdarabnak, jelenetnek volt a szereplője és rendezője, néhányat említve: Sütő
András Fügedes a paradicsomban, Caragiale Leonida és a rekció, Méhes
György Kulcs a lábtörlő alatt.

ezust_17_teljes.indd 47

2017.09.26. 23:45:47

48

2003–2008 között a Gyermekek Klubjának volt igazgatója és színjátszást
tanított. Színjátszó csoportjaival évente részt vett a segesvári diákszínjátszó fesztiválon, ahonnan mindig díjakkal érkeztek haza. A Szekernyés L.
Trón alatt a király, Marton L. Taligás király, Fazakas M.-Tóth T. –Kovács K. Ludas Matyi, avagy a libák gágogása stb. meséket állította színpadra. Színjátszóival színjátszó táborban vett részt Magyarországon, Százhalombattán.
Számtalan irodalmi est szervezője és szereplője. Janikovszky Éva A lemez
két oldala egyéni előadói estjét nagy siker övezi. Szavalóversenyek zsűritagja óvodától egyetemig. A vers- és prózamondással számtalanszor megörvendeztette a közönséget. A rendszerváltás után a frissen alakult madiszosok kabaréjának szövegírója, rendezője és szereplője is Szabad Telvízió
I. és Szabad Telvízió II. címen. A szovátai Népszínház egyik alapítója, amel�lyel évente részt vettek Erdőszentgyörgyön, a Kisküküllő menti amatőr
színjátszók találkozóján. Voltak a gyergyói Müsziten, a sepsiszentgyörgyi
Concordia-fesztiválokon. Turnéztak Magyarországon, végigjárva a testvérvárosi településeket is A fruska, Csipike, Furfangos Ábris című darabokkal.
Nyugdíjba vonulása nem állította meg, 2013-ban megalakította az azóta is
folyamatosan működő Szarkafészek színtársulatot, amely a Bernády Közművelődési Egylet tagtestületeként működik. Évente bemutatnak egy-egy
darabot, idén a Sok műhó semmiért kabaréval lepték meg a szovátai közönséget. Előadták Al. Kiritescu Szarkafészek, Csiky Gergely Buborékok, Tóth
Miklós Kutyaszorító című, többnyire vidám humoros darabokat.
…Szóval nem kallódott el. Adottságait bőséggel kamatoztatta az élet minden területén. Igyekezett példát mutatni, egy olyan új világot nyitni meg tudásban és emberségben, amelyet a diákok soha nem felejtenek el. Kollégái
szerettek vele dolgozni, vidámságát, humorát hiányolják a tanári szobából.

fülöp judit

ezust_17_teljes.indd 48

2017.09.26. 23:45:47

