Sinka Ignác
A zene az az univerzá-

tantárgyak” kategóriája az övé,

lis nyelv, amely képes kapcsola-

oly annyira, hogy hétköznapjait is

tot teremteni különböző kultúrák

áthatja ez a túlszárnyaló jókedv és

között, hidat képez és összehozza a

öröm. Éppen ezért nem ritka al-

különböző gondolkodású embereket.

kalom, hogy harsány nevetésétől

Talán a zene szeretetének segítsé-

hangos a tanári szoba. A tanítás,

gével képes Sinka Ignác tanár úr

a gyerekek iránti szeretete és a

arra a sokrétű munkára, ami a szín-

munkájából fakadó jókedv annyira

játszást, a zeneoktatást, a rendez-

mélyről fakad, hogy azzal meg-

vények szervezését foglalja magába.

szépíti a körülötte élők hétköznap-

Elsősorban a népszínház alapító

jait. A nyitott iskolaablakokból a

tagját tisztelhetjük benne, majd a

hangos furulyaszó vidám dallama

székelyudvarhelyi Művelődési Ház

árad, és még az iskolakerülő gyerek

igazgatóját,

táncházmozgalom

is elfelejti furulyázás közben azt,

kiemelkedő képviselőjét és a Venyige

hogy ő most tanórán van. Sinka

együttes brácsását. Az ő nevéhez

Náci munkája igazolja Kodály elvét

fűződik a Siculus Fesztivál (1990),

miszerint: „Mit kellene tenni? Az

a Szejke Fesztivál, és még sorol-

iskolában úgy tanítani az éneket és

hatnám, de nem teszem, hiszen ér-

zenét, hogy ne gyötrelem, hanem

demeit nemcsak a rangos díjak,

gyönyörűség legyen a tanulónak,

rendezvények bizonyítják, hanem a

s egész életére beleoltsa a ne-

mindennapi munkája is.

mesebb zene szomját... (Kodály

Az

a

úgynevezett

„vidám

Zoltán: Gyermekkarok, 1929).
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Az igazi oktatás lényege ez: elfeledtetni a gyerekekkel a tanulás folyama-

sangi bál, március 15., évzáró, amelyen ne
láthatnánk, hallhatnánk tanítványait.

tának nehézségeit, játszva tanítani őket.

Nem beszéltem még a magánéle-

Mindez sikerül a tanár úrnak, és talán ez

ti emberről, de beszéljen helyettem erről a

a legfontosabb. A zene oktatásában fel-

színész, a rendező, a zenész, a kántor, a pe-

használja és gyümölcsözteti azt a sokévi

dagógus. Sokoldalú, színes egyéniség, amo-

tapasztalatot, ami a tánc, a hangszertanítás,

lyan igazi reneszánsz ember, és ettől szí-

a színjátszás révén felhalmozódott benne.

nesebbek, tartalmasabbak és vidámabbak az

A felsőboldogfalvi Játsszunk együtt

ő órái. Egy pedagógus számára ez már óriási

gyermekszínjátszó fesztivál megálmodója és

siker és elégtétel. Mindez bizonyára erőt ad

megvalósítója, amelyet már tizennegyedik al-

számára, hogy a tanítás mellett folytatni

kalommal szerveztek meg. A bögözi „Elindul-

tudja a sok-sok éven át elkezdett színházi és

tam szép hazámbul” népdaléneklési vetélkedő

közéleti munkát.

létrejötte is az ő nevéhez fűződik, amely már
megérte a negyedik kiadást. És ne feledjük

Mindehhez kívánok neki erőt, kitartást és vidám perceket!

el azt sem, hogy az oly fontos tanórán kívüli
nevelésben is szervezői szerepet vállal, hisz
nincs olyan almabál, karácsonyi műsor, far-

Zongor Irma

