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T
eológiai végzettsége 
van, hitoktatónak ta-
nult, de nevetve mond-
ja, szabadidős pedagó-
gusként érzi igazán jól 
magát. Óvónőként dol-

gozott a csíksomlyói gyermekotthon-
ban, majd 1997-ben indította el az 
Árvácska együttest negyven állami 
gondozott gyermekkel. Az évek alatt 
generációk jöttek-mentek, de a zene 
iránti szeretetüket sokan magukkal 
vitték. 2002-től a csíksomlyói Csibész 
Alapítvány munkatársa, program-
szervezője.

Inkább pedagógus, mint zenész

„Én inkább tanárként, pedagógus-
ként tartom jónak magam, nem ze-
nészként. A kezeim közül számos 
nálam sokkal jobb zenész került ki, 
én el tudom indítani a gyerekeket 
a zeneszeretet útján, és ezt tartom 
a munkám gyümölcsének. Nagyon 
büszke vagyok, amikor visszahal-
lom, hogy a régiek, akik elkerültek 
tőlünk, ugyanezt csinálják egy-egy 
faluban, azaz templomi előadáso-
kat tartanak, hangszerórákat adnak. 
Mindenki azt gondolja, hogy én va-
lami hatalmas dolgot teszek ezzel a 
csoporttal, de igazából ez a csoport 
formál engem” – magyarázza derű-
sen Zsuzsanna.

Szemmel látható, hogy lelkesedése, 
a gyerekek iránti szeretete határtalan. 
Emlékek, vicces, olykor szomorú tör-
ténetek elevenednek fel, arcok, sor-
sok, életutak körvonalazódnak. Meg-
annyi kis apró lélek, akik számára egy 
biztos fogódzót jelentett és jelent az 
Árvácska együttes.

„Amikor megkaptam 26 évesen 
ezt a munkát, akkor a gyerekotthoni 

gyerekek voltak csak benne. Kiírtam 
a folyosóra, hogy lehet jelentkezni ze-
nekörre, és negyven gyermek jelent-
kezett a százból. Nagy élmény volt ez 
nekem. Volt olyan gyermek is, aki csak 
énekelni akart, de inkább a hangszer-
tanuláson volt a lényeg. Nem az volt a 
cél, hogy legyen mélyreható zenei is-
meretük, ismerjék a kottát, ezt el kell 
felejteni, amikor a gyermekkel a zenét 
szeretnénk megszerettetni. Fontos, 
hogy megszeresse a zenét, s ha már 
el tudja énekelni vagy el tudja furu-
lyázni a Süss fel a napot, akkor adni 
kell neki az előadás során egy percet, 
hogy legyen sikerélménye. Én ebben 
hiszek. Aztán ha van zenei tehetsége, 
akkor lesz lehetősége tanulni, hiszen 

vannak iskolák. A mai napig olyan 
helyre megyünk fellépni, ahol tud-
juk, hogy pozitívan fogadnak, nem 
kritizálnak. Én csak dicsérek. Fontos 
úgy állni hozzájuk, hogy adjunk ne-
kik egy szép gyerekkort, hagyjuk őket 
szárnyalni, minél több utat mutas-
sunk meg, hogy tudjanak eligazodni 
az életben. Istenre kell hagyatkozni, a 
hit az, ami mindenből felemel” – ma-
gyarázza hitvallását.

Mélységek és magasságok

Hisz abban, hogy a léleknek érint-
keznie kell a zenével, hogy a zene 
örömet ad. Ez tulajdonkép zenete-
rápia – ismeri el –, közösségépítés, 
ahol szoros barátságok szövődnek, 
a nehéz sorsú gyermekek mellett 
ott vannak akár a jómódú családból 
érkezők is. Mélységek és magassá-
gok, elhagyott, szeretetre rászoruló, 
nehéz sorsú gyerekek és tiszta szívű 
pártfogóik.

„Saját gyermekeimnek sosem 
kellett megmagyarázzam, hogy mi-
ért nem veszek meg egy cukorkát 
az üzletből, hiszen látják, nem kell 
mindent megkapjanak ahhoz, hogy 
boldogok legyenek” – jegyzi meg. A 
mai, második generációs Árvácska 
együttesbe ma már nemcsak családi 
otthonok gyermekei tartoznak, ha-
nem olyan Csíkszeredából, Csobotfal-
váról, Csomortánból érkező gyerekek 
is, akik szerettek volna a közösséghez 
tartozni. Három korosztályból áll ösz-
sze a nagy csapat, ott vannak a kicsik, 
a kiskamaszok és a nagyok. Egy busz-
nyi gyermek. Fellépések, felkészülé-

sek, foglalkozások, zeneoktatás, kö-
zös zenélés, kézműves foglalkozások 
színesítik a mindennapjaikat.

Egy svájci Csíkban

Ugye tudod, hogy sosem fogunk 
Svájcban élni? – szegezte a kérdést 
a leánykérés pillanatában Zsuzsan-
na svájci kérőjéhez. Ő pedig tudta 
és elfogadta, számára mai napig egy 
kaland a székelyföldi lét. A Häfl iger 
család élete egybefonódik az Árvács-
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Nem az volt a 
cél, hogy le-
gyen mélyreha-
tó zenei isme-
retük, ismerjék 
a kottát, ezt el 
kell felejteni, 
amikor a gyer-
mekkel a zenét 
szeretnénk 
megszerettet-
ni.

A zene örömöt 
ad, így a 
hangszer 
kezelése is

#Häfliger Zsuzsanna

A ZENE, A SZERETET Ú

Azt mondja, az életben van egy nagy szere-
lem, és van az igazi. Neki mindkettő meg-
adatott, svájci származású férjével három 
gyermeket nevelnek Csíkszeredában, de 
több mint húsz éve olyan gyermekek útját 
egyengeti, akik nem vágynak többre, mint 
szeretetre és odafigyelésre. Häfliger Zsu-
zsanna a csíksomlyói Csibész Alapítvány 
munkatársaként a zene útján közeledik a 
szeretetre éhes gyerekszívekhez. Az Ár-
vácska együttesről, kétnyelvű családjáról, 
nemzeti öntudatról beszélgettünk.

Gyermekarcok az Árvácska 
együttesből
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