CSEH
BÉLA

C

seh Béla a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum
zenetanára. Egyetemi tanulmányait a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán kezdte, amelynek elvégzése
után a kolozsvári Gheorghe Dima Konzervatórium hallgatója lett. Pedagógusi pályáját 1974-ben a Kovászna-vajnafalvi
1-es Számú Általános Iskolában kezdte, 1990-től a Kőrösi
Csoma Sándor Líceumban oktat és nevel.
Konok székelynek ismerjük. Amit nagyon akar, azt előbbutóbb megvalósítja. 41 év pedagógusi munka áll mögötte.
Tele munkával, tele álmokkal, tele szebbnél szebb kihívásokkal és sikerekkel. 24 éve, 1991-ben, hívta életre egy csokornyi
jó hangú diáklánnyal a Tiszta szív kamarakórust, amelyre
iskolánk minden tanára és diákja rendkívül büszke.
„Célunk a nemes és igazi értékeket hordozó népdalok, kórusművek tanulása és éneklése, Isten és az emberek közötti szeretet nevében. Hisszük, hogy a közös éneklés nemesít minket,
akik együtt énekelünk, és azokat, akik minket hallgatnak” –
olvasható a kórus aranykönyvében.
Aztán a tanár úr még nagyobbat álmodott, éjjeleken át
levelezett, támogatókat keresett, pályázatokat írt belföldi és
külföldi intézményekhez, hogy turnékat szervezhessen a kórusnak. Az eredmény: ahogy teltek az évek, a csengő hangú,
székely ruhás lányok gyönyörű dalaikkal elvitték városunk
és iskolánk üzenetét a nagyvilágba Magyarországtól Svédországig, Ausztriától Franciaországig, Németországtól Olaszországig. A legtávolabbi fellépésük az Amerikai Egyesült
Államokban volt. Már csak a kórus aranykönyvének lapjai
tudják felidézni, hány híres székesegyházban léptek fel, hány
koncertet tartottak különböző fesztiválokon, találkozókon, hány magyar és román nagykövetség vendégei voltak
Európa-szerte, hány híres személyiség gratulált szép teljesítményükhöz. További idézet az aranykönyvből: „Történelmi
pillanat volt a kórus számára, mikor hőn szeretett karmeste-
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rünk, Cseh Béla tanár úr, kezet fogott a Szentatyával, és pár szót
váltottak magyarul.”
Nemrég arról faggattuk, hogy mire a legbüszkébb szakmai téren.
Gondolkodás nélkül válaszolta, hogy az, ami a legek közt is a
legkiemelkedőbb, a múlt rendszerben történt. Azon a bizonyos
rossz emlékű fesztiválon eljutott a vajnafalvi iskola gyermekkórusával az országos szakaszra. Kihasználva a rendszer gyengeségeit, a hivatalos repertoárban levő zeneművek helyett a kórus
a Kájoni-kódex darabjait adta elő. A zsűri egyik illusztris tagja
természetesen felismerte a műveket, de cinkosságot vállalt a
„vakmerő” kórusvezetővel.
Magánemberként büszke a családjára, óvónő feleségére, Gizikére, két lányára, Annamáriára és Zsuzsára, akik szintén a
pedagógusi pályát választották hivatásul, valamint két aranyos
unokájára.
Zárógondolatunk egybehangzik egyik volt diákja kívánságával,
üzenetével, akinek négy évig osztályfőnöke volt: Isten éltesse
„tanáj” bácsi, hogy még sokáig vezényelhessen!

incefi tünde-anna
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