
Tisztelgés Balogh Csaba emlékének

2020. május 15-én kísértük el utolsó útjára az alsószeli temetőben Balogh 
Csaba tanító bácsit, aki Alsószeliben született, első iskoláit Alsószeliben, majd 
Felsőszeliben látogatta. A Galántai Tizenegyéves Középiskola és a nyitrai 
Pedagógiai Intézet elvégzése után Galántán kezdett tanítani, ahol 1965-ben 
megalapította az alapiskola gyermekkórusát, és élete végéig vezette is. 

Nem volt iskolánk pedagógusa, személye mégis sokat jelentett a felsőszeli 
iskolának, és mindig úgy éreztük, hogy a szeli iskola is kedves helyen volt Csaba 
bácsi szívében. Amikor Mészáros Magdolna tanító néni javaslata alapján az iskola 
vezetésének támogatásával 2006-ban életre hívták a „Csillagoknak teremtője...“ 
elnevezésű országos népdalversenyt, nem volt kérdés, hogy Csaba bácsinak ott 
a helye az értékelő bizottságban. 

Számunkra felejthetetlenek maradnak azok a pillanatok, amikor a verseny 
napján, ami hagyományosan egy szép, általában napsütötte májusi nap volt, 
megérkezett. Mindig elegáns megjelenése tekintélyt parancsoló volt. De a rendezett
külső nála soha nem az elismerés kivívásának szólt. A zene, a pedagógia, a hivatás 
iránti alázatot tükrözte. Amikor megjött, mindig csillogott a szeme, szája 
szegletében ott bujkált a finom, örömteli mosoly. Annak az örömnek a jele, hogy 
„lám, milyen jó, hogy megint ennyi gyerek eljött, ennyi gyerek énekel; milyen jó, 
hogy megint alig férünk el...“

Aztán amikor mindenki felvette a viseletet, a hajfonatok elkészültek, 
a szalagok, kalapok a helyükre kerültek, és az Igazgató néni már köszöntött 
mindenkit, akkor előkerült a hangvilla Csaba bácsi zsebéből, egy zendítés a kezén, 
megadta a hangot, és már énekelte is vele minden résztvevő: „Csillagoknak 
teremtője, Vigyázz minden emberekre, Árvákra és özvegyekre, Éjjel bolygó 
legényekre.“ Ilyenkor a híres zeneszerző, zenepedagógus, karnagy, nyelvész és 
népdalgyűjtő Kodály Zoltán bizonyára nagy örömmel vetette ránk tekintetét az 
égiektől, mert ezt a népdalt ő gyűjtötte a Felvidéken népdalkincsünket megörökítve 
1905-ös gyűjtőkörútján. 

Amikor pedig a verseny véget ért, újra együtt énekelt az 50-60 versenyző és 
az őket kísérő szülők, pedagógusok immár felszabadultan, és zengett az iskola 
a Tavaszi szél vizet áraszt, vagy az A csitári hegyek alatt kezdetű népdaloktól.

Kedves Csaba bácsi! Köszönünk mindent, amit értünk, szeliekért, a felvidéki 
magyarokért a kórusmuzsika által, a megszerkesztett zene tankönyvek által, és 
nem utolsósorban a személyiségével tett.

Szeretettel emlékezünk.

Lénárt Krisztina
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