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F. Pálfy Zsuzsa zongora-szolfézs szakos, Arany Ka-
tedra-díjas zenetanár. Férjével a Békés Városért-díj 
és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége díjának ki-
tüntetettje. Munkásságuk négy évtizeden át a Békési 
Zeneiskolához fűződik. 

A Gulyás György karnagy-pedagógus által 1976-ban életre hívott Békés-
tarhosi Zenei Napok szervezésében – 1998-tól művészeti vezetésében – 
elhivatottsággal vettek részt. Békés megye kulturális életének fontos pil-
lére ma is ez a rendezvénysorozat.

A zenei napok 25 éves évfordulójára jelent meg a szerző „Nyitott könyv” 
c. első kötete, e 2005-ben a zeneiskola 40 éves múltját bemutató „Múzsák 
vonzásában” c. kiadványa.

E kötetben hivatásukat szerető zene- és néptáncpedagógusok, énektaná-
rok, óvónők vallanak munkájuk szépségéről, gondjaikról. A most köz-
readott újságcikkekben világjáró előadók és alkotóművészek szólalnak 
meg. A művészet erejében bízó szerző koncertkrónikáiban a muzsika 
üzenetéről, a lélek formálásáról mesél.

Az „Örömük titkai” c. könyv vallomásait – a Békési Zeneiskola fennállá-
sának 50 éves jubileuma alkalmából – jó szívvel ajánlom a kultúrát párto-
ló és azért munkálkodó olvasóknak.

 
Izsó Gábor polgármester
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„A zene érlel. Mint imában
a bınös, vagy mint nyers vasak
a villamos tekercs alatt,
átváltozol az áramában
s oly erŒ száll meg, oly varázslat,
hogy már te tanítod apádat.”

(Szabó LŒrinc: Kis Klára énekel)
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„Tanulni míg, ameddig lehet, 
amíg a szíved jó ütemre dobban, 

megŒrizni a táguló szemet, 
mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.”

(Áprily Lajos) 

A sors könyörtelen törvényei szerint minden és mindenki feje fö-
lött eltelnek az évek. Eltınnek környezetünkbŒl a régi épületek, az
emberi kéz nyomán helyettük újak, korszerıbbek magasodnak, a ki-
öregedett fák helyén fiatal csemeték sarjadnak, s a hagyományos
módszereket friss szemlélet váltja föl. 

Mikor már szorul a hurok, nincs tovább tépelŒdés. Egyre több ér-
téknek vélt holmi kerül „lomtalanításkor” a nagy gyıjtŒládába, s
merül feledésbe másodpercek tört része alatt. 

Akár az emberi élet… 
Talán éppen ezért nem mindegy, hogy mi marad örökül a hátra-

maradóknak. Mi a fontos? A lelki irányjelzŒk az élet nagy útvesztŒ-
jében, vagy kézzelfogható vívmányok, melyek hasznossága, gazda-
sági értéke jelzi maradandóságuk mértékét? MindkettŒ. A társa-
dalomnak épp úgy szüksége van a világ arculatát formáló, forradal-
mi fejlesztésekre, mint a mıvészetek bármely ágára, melyek az em-
ber belsŒ világát szólítják meg és alakítják. 

Az írók óhatatlanul a gondolatok világához kötŒdnek, mert na-
gyon tudják, hogy az írás gyógyít. A benne elmélyülés is, alkotónak
és befogadónak egyaránt. Csak úgy, mint a muzsika, a lélek szava,
melyet a régi görögök az istenek elŒszobájának neveztek. 
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„Legyen a zene lelked otthona!” – írta be édesapám az elsŒ aján-
dékkottámba… Több mint négy évtizeden keresztül fiatalokat tanít-
hattam férjemmel, kollégáimmal a zene szeretetére, óvodás koruk-
tól sokszor az érettségiig. SzülŒvárosomtól, SzegedtŒl száztíz
kilométerre, a nagyközségbŒl idŒközben várossá fejlŒdött település
induló zeneiskolájában.

Békés, Ady Endre u. 4. Az aprócska épület nemcsak a zene, de
mindannyiunk – tanárok, diákok, szülŒk, zeneszeretŒk – jelképes
otthona lett. Szerettünk tanítani. Átadni, muzsikálni, megérinteni,
együtt örülni mindannak, ami „lélektŒl lélekig” vezetett. Kollégák,
muzsikusok, festŒk, írók, költŒk, tanárok és mıvészemberek között,
mint sokan mások másutt, szerte az országban. 

MegtisztelŒ szakmai kihívást jelentett számomra, hogy pedagó-
giai munkám mellett a sajtóban Békés megyei koncertekrŒl, világot
járt mıvészekrŒl, a zenetanítás és nevelés eredményeirŒl, gondjai-
ról tudósíthattam az érdeklŒdŒket. 

Az akkor leírtak nagy része ma már történelem. 
A Békési Zeneiskola – megújult nevével és újabb résztvevŒkkel –

2015 Œszén fennállásának 50. évfordulójához érkezik. 
Megkopott spirálfüzetemet nyugdíjasként lapozgatom… 
Válogatok az elmentett újságcikkek közül… 
Mi érdekelheti jobban az olvasókat? Egy zenetanár szakmai meg-

látása az élŒ zenérŒl, egy-egy portré vagy interjú a mıvészet legje-
lesebbjeirŒl, vagy az Œket példaként követŒ pedagógusok munkája,
a felnövŒ nemzedék mıvészeti nevelése, annak gondjaival és örö-
meivel együtt? 

Tudom, hogy változó világunkban a pedagógus pálya nehézsé-
gekkel küszködik. Mégis, elégtétel Kodály, a nagy Tanító számára,
hogy az X-Faktor, a Csillag születik, a könnyızenének meghódított
nemzedék mellé – hasonló nyilvánossághoz jutva és rajongókat sze-
rezve – a Röpülj páva és a Virtuózok elbıvölŒ tehetségei is felsora-
koznak. Hisznek a hagyományok és a klasszikus értékek emberfor-
máló üzenetében, és ragyogó tudással továbbítják azt. Néha falakba
ütközve, ám újabb erŒt merítve valahonnan, belülrŒl, a lelkük mé-
lyébŒl, s az évszázadok viharait túlélt, veretes alkotásokból. 

Hogyan szól a mondás? „Adhuc tua messis in herba est” – Búzád
majd csak kisarjad… Csak figyelj rá és szeresd! 

Szeged, 2015 tavaszán                                        F. Pálfy Zsuzsa
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