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Nem lehet egészen boldog ember, akinek nem öröm a zene.
Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget,
mert magától nem jut el odáig.
KODÁLY ZOLTÁN

József Lenke a fenti Kodály-idézethez maradt hű szívvel-lélekkel, tartalmas, céltudatos pedagógusi tevékenysége alatt. 1944. január 5-én született
a Hargita megyei Városfalván. Szülei munkaszeretetre, tiszteletre, a népi
értékek megőrzésére tanították. Sok szép népdalt tanult a családban szüleitől, tanítójától és a lelkésztől, akik őrizték a népdalkedvelő falu szokásait,
hagyományait, népdalait. Felhőtlen gyermekkorára szeretettel emlékszik
vissza. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, az 5. és 6. osztályt Homoródalmáson járta. Már kisiskolás korában arra a kérdésre, hogy Mi szeretnél
lenni? – Énektanár néni! volt a válasza.
József Lenke tanárnő gyermekkori álma valóra vált. Lehetősége adódott
felvételizni a kolozsvári zeneiskolába majd ott érettségizett. 1974-ben elvégezte a Marosvásárhelyi Pedagógiai Intézet ének-zene szakát, kinevezték
Vargyasra, ahol örömére nagy létszámú, párhuzamos osztályokban taníthatott. Munkavégzését a gyermekek, a szakmája iránti szeretet és tisztelet
jellemezte. Énekkarokat alakított: kórusa 120 kisiskolás tanulót és 65 gimnazista diákot számlált, de felnőtt énekkarral is büszkélkedhetett. Tanítványait három hangszeren – hegedű, mandolin, furulya – tanította meg játszani. Szólóéneket, néptáncot tanított az 5–8. osztályos diákoknak, akiknek az
iskola zenekara húzta a talpalávalót.
„József Lenke tanárnő hozzáértő és sok odaadással, ügyszeretettel végzett
munkájának köszönhetően, szinte hihetetlen gyorsasággal lendült fel a zenei élet, olyan mértékben és színvonalon, mely igen sok város dicsőségére
válhatna. A művelődési otthon égisze alatt női és vegyes kar, az általános
iskolában gyermekkórus, mandolin-, hegedű- és furulyazenekar fejt ki eredményes és folytonos tevékenységet. Nem véletlen, hogy Vargyas minden
esztendőben megyei szintű dalos találkozónak nyújt otthont” – írta Mátyás
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1998-ban vonult nyugdíjba, de azóta is aktív tagja a falu, a környék kulturális életének. Önzetlenül segít volt tanítványainak, volt kollégáinak, iskolánk
tehetséges tanulóinak a továbbképzésben, vizsgákra, versenyekre való felkészülésben.
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Árpád az Előre 1982. május 20-i számában. A felnőttek énekkarának a tevékenységét is sok siker koronázta. Vargyason, az évente megszervezett
dalos találkozókon a résztvevők hasznos tapasztalatokat szereztek egymás munkái láttán. 1979. június 14-én a Tanítók napján Szécsi Antal igazgató
az Érdemes tanár kitüntetést nyújtotta át a tanárnőnek. Az elismerés arra
ösztönözte, hogy még jobban, céltudatosabban végezze zenepedagógiai
munkáját. 1997 óta részt vesz a Vésztői Nemzetközi Zenei Gyermektáborban, Budai Ilona Kossuth-díjas művésznőnek népdaltanításba is besegített,
e célból 886 népdalt kottázott le. Vargyason 16 évig irányította az unitárius
dalárdát, amit örömmel adott át tehetséges tanítványának, a jelenlegi kántornőnek.
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Színvonalas zenepedagógiai munkásságával, munkája iránti igényességével
maradandó értéket teremtett, ami tükröződik tanítványai eredményeiben,
hálás tekintetükben. Segítőkészségét, jóindulatát kollégaként is tapasztalhattuk.
Most, amikor felidézem a diákkori zeneórák hangulatát, szépségét, később
kollégaként megtapasztalt módszertani és pedagógiai önzetlen segítségét, a szervezésben nyújtott támogatását, hálás vagyok, hogy tanítványa
és kollégája lehettem.

pakucs júlia
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