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Ha van a magyar dr6mapedag6gusok, grermek- 6s
di6kszinj6tsz6k kozt, ,,ki e nevet nem ismeri", az csak
att6l lehet, hogy az illetd nagyon fiatal - 6letkorban
6Nvagy a mozgalomban. Rozika - Kov6cs Andr6sn6 :
J6sd6nyszaru = Napsugiir Gyermekszinpad 6s Fortu-
na lfjfMgi Szinpad 6s J6szber6nyi Tanit6k6pz6; okle-
velekkel kftart6zott pr6baszoba, 6vente egy-k6t-h6-
rom 6j produkci6, dr6maj6t6k I magyartanitiisban,
dr6maj6t6k a szinpadi munk6ban 6s dr6maj6t6k a pe-
dagogusk6pz6sben... Ha aff6le,,szaknai lletrajzot'
kellene irni r6la, volna m6g mit sorolni, s m6r abb6l
il kitetszene, hogy a drimapedagogia egyik ,,nagy
6regi6r6l" (aki persze dehogyis 6reg!), f6radhatatlin
6s sokoldalir ,,frontember6rdl" van sz6. De ezzel m6g
alig valamit mondtunk el a l6nyegkil.- 

Nem elciszdr irok ,,Rozik66kr6l", s most a magyar
dr6mapedagogia els6 saj6t lapj6nak elsci szim6ban
m6lt6k6ppen szeretn6m Ot bemutatni. A ,,Rozika-je-

. lens6get" kellene megfogalmaznom, s ehhez megpi6-
b6ltam 6t cimszavakba szedni, j6llehet pontosan tu-
dom - s ez az, ami benne a legfontosabb -, hogy e
,,cirnszavak" tartalma egyszerre van jelen, egridejrileg
6s szerte6gaz6an hat mindenkire, ati a tOiet6Ue te-
riil.

Rozika, az ember. Nary, k6k, gyermeki szemek, m6g
a legnehezebb, pr6b.il6 pillanatokban is csak ritkdn el-
tiin6, kicsit huncut mosoly (olykor nagy kacag6sok) s
mell6 hajnalban szedett, friss z6,ldpaprika, cseresznye,
eper: kertj6nek gyiim6lcs6t 6ppoly term6szetesen szok-
ta megosztani veliink, eg;r szek6rben utaz6kkal, mint
tudis6t, tapasztalatait.

Amikor melegitciben a gyerekek ktiz6 telepszik a
fdldre, amikor tr6ninget vezetvagy tovdbbk6pz6sen 6n-
feledten, minden szerepet 6s feladatot v6llalva j6tszik,
neh6z elhinni r6la, hogy biiszke nagymama, aki m6r
kisunokrij6t is l6thatta szinpadon!

AzI6n Rozika, a l6peli>d6. A sohasem el6gedett.
,,Mit csineltam rosszul?" ,,hog;r csinilhatndm job-
ban?" Es ehhez term6szetes tilik6nt az 6r6k kiv6n-
csisdg: ,,ti hog/ csinilj6tok?" ,,hogy csineh6tok?,'

Rozika, a f6radhatatlan (a sz6 fizikai 6rtelm6ben
is). Szinte 6rthetetlen, hogy gycizi id<jvel 6s f6leg ener-
gi{val, hiszen iskol6jinak egyetlen - Or6mij6t6k-
m6dszerrel dolgoz6 - magyartan6ra, aki minden fel-
s6tagozatos oszt6lyban kiildn dr6maszakk<irt ir6nvit
- igaz, ma mir az illtala kinevelt ,,cireg" dr6maj6i6-
kosok segits6g6vel; innen kapja ut6np6thi&it a Nap-
sugilr_Gyermekszinpad, s aki abb6l kin6tt, az ugyan-
csak Rozika n6ni vezet6s6vel dolgozhat tovdbb iFor-
tunilban; a Jilszber6nyi Tanit6k6pzciben dr6maj6t6kot
oktat @6ny, de h6ny 6vi kitart6 kiizdelm6be keriilt,
hogy. ezt a megtiirt ,,speckollt" tant6rgyk6nt elismer-
tessel) szervez megyei 6s region6lis szinj6tsz6-tal6l-
koz6kat, juniilis n6ptinnepelyt az eg6sz faiu szimiira:
egrkori tanitv6nyok 6s sziilcjk a ,,sponzorok" 6s a ko-
csisok, a vend6gek 6s a fcjzciasszonyok, s olykor m6g
ery-egy nosztalgia-fell6pesre is sikeriil 6sszetrombit6l-
nia- a csal6danyiv6-ap6ld cseperedett hajdani sznj6t-
sz6kat.

fu itt r<;gtOn azzal kell folytatnunk, hogy Rozika,
a pedagogus. @61 6ppenseggel eddig is egrfolytriban
err6l volt sz6). Akinek keze al6l imm6r IOUU, ni mO-
don, rij szellemben nevelt tanit6-gener6ci6 teriitt ki.

ROZIKA

Akinek taniWinyai kdziil egpe tdbben v6lnak ,,16m-
p6,ss6", a drimapedagogia fij apostolaiv6 szerte az or-
sz{gban. Akinek kirpitaljai turn6in, a mindennap-
misholdisdetez6s 6s a hajnalba nyfl6 besz6lget6sek
k<izben is azon f6 a feje, hogyan tanithatni meg e ven-
degtat6 pedagogusokat a dr6mapedagogia 6s az inpro-
vizativ gyermekszinjdtszils alapjaira, hogr ezzel a ta-
l6n legdrdmszerz6bb s ez6rt leghat6konyabb m6dszer-
rel kivitse sz6mukrn az anyanyelv megcirz6s6nek (vagy
ink4bb visszaszerz6#nek) lehetds6geit, s nem is nyug-
szik addig, mig elgondol6sait - 6ner6"btil - val6ra
nem villtja. Aki lassan milr ery eg6sz falut nevelt fel.
Es nemcsak szinj6tszisra. Hanem kultfr6ra, olvas6s-
ra, a szinhiz szeretet're 6ltal6ban.

S itt eszembe kell jusson, ami tal6n a legkev6sb6
kiizismert von6sa: Rozika, a harcos. Csak kevesen tud-
j6k, mennyi kiizdelembe, megal6ztatdsba, k6nyszerii -
nem kis viv6d6sokkal j6r6 - kompromisszumba ke-
riilt, mig kivivta mag6nak azt a tekint6lyt, mely im-
m5.r (nem csak a rendszerviltis 6ta!) szabad kezet biz-
tosit neki a szinpadi munk6ban, kiharcolta azt a he-
lyet, amely munkija szerint megilleti.

Rozika, a rendez6. Aki mindent kipr6bil. Aki min-
dig 0jat keres. Aki tud mindent, amit az amat6r6kkel
val6 munk6r6l, a szinj6tsz6 gSrerekek 6r6m6rcil, a szin-
pad lehetcis6geircil 6s a kdziins6gr<jl - elsrjsorban a
kezdettcil fogva legink4bb mag66nak vallott falusi k6-
zons6grril - tudni kell. Aki olykor borotva6len tdncol
a k<iz<ins6gsikerre kacsingat6 hat6svadisz elemek -
szin, f6ny, csillog6s, hars6nys"ig, helyzetkomikum, ba-
n6lis aktualizillils - 6s a tiszta, minden r6szlet6ben
izl6ses, arinyosan komponi4lt, dtletdfs szinpadi telita-
lilatok kdzdtt, (6s csak nagyon ritkin csfiszik rossz
ir6nyba arr6l a borowa6lrril), aki a szigoru szakmai
kritik6t6l kap olykor elmarasztalist is, de a k6,z6ns6g-
tcjl csak tapsokat 6s iinnepl6st (nem egy ftjukon ki-
s6rtem ciket, 6s magam l6ttam-ha[ottam!)

Rozika teh6t int6zm6ny. Egr eg6sz 6let - szink-
ron 6s diakron 6rtelemben egyar6nt.

Rozika misszi6. Egy r6szben m6r beteljesitett, r6sz-
ben folyamatosan 6s sziinteleniil 6piild misszi6. Ami-
be beletartozik, hogy kinevelte a maga ut6dait. Li-
nyai, vejei 6s most mdr unok{i is mellette n6ttek fel
a szinpadon, s m6ra a szini nevel6sben is t6rs.iul sze-
gddtek. Mint ahogy t6rsa volt f6rje is, akit a j6szf6ny-
szarui szinjiitsz6s t6rt6nete 6pprigy szimon tart 6s szi-
v6tlr-n 6riz, mint a Roziklval egyiitt indult r6gi dr6-
mapedagogus-bar6tok.

L.ehet, hogy tirl iinnep6lyesre, tal6n kiss6 patetikus-
ra sikeriilt ez a bemutat6s. Biztos, hogy Rozik4nak
6p\tey megvannak a maga gy6ng6i - izakmailag is,
emberileg is -, mint b6rmelyikiinknek. De t6bbekk6-
zott t6le tanultam, hogr a dolgokr6l az ember a hoz-
zijuk ill6 stilusban 6s form6ban igyekezzilk sz6lni. Es
Kov6cs Rozikir6l - akivel egr6bk6nt olyan j6kat le-
het hiily6skedni! - itt 6s most ezeket tartotiam fon-
tosnak elmondani.

Amrigy pedig: Kedves Dr{matan6rok! Ig;rekezzetek
megismerni 6t, jirjatok el foglalkozisaira, n6zz6tek
meg min6l_tdbb j6szfenyszarui produkci6t 6s it6ljetek
magatok. Csak 6piil6setekre lesz!
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