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Olvasó sarok

Adaptált varrógéphasználat 
látássérült személyek részére

Grósz Judit - Tolnayné Csattos Márta

Absztrakt

A szabadidős tevékenységek által 
nyújtott sikerélmények hozzájárulnak 
a felnőttkorban látássérültté vált klien
seink pszichés jóllétéhez, így a komplex 
rehabilitáció szerves részét képezik. Az 
adaptált varrógéphasználat módszer
tanának kidolgozásával szeretnénk bő
víteni a látássérült személyek szabad
idős lehetőségeinek körét, valamint a 
"Mindennapos tevékenységek" tan
tárgy eszköztárát. Cikkünkben átte
kintést adunk módszertani munkánk 
eddigi tapasztalatairól.
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Az elemi rehabilitáció elsősorban a 
felnőttkorban látássérülté vált szemé
lyek számára nyújt szolgáltatást, de 
szükség esetén a veleszületetten vagy fi
atalon látássérülést szenvedettek szá
mára is igénybe vehető.

Az elemi rehabilitáció célia:
- a társadalmi integráció megvalósí

tása, a látássérültek társadalmi életbe 
való visszavezetése;

- új életminőség kialakítása, ami le
hetővé teszi az aktivitás megtartását, 
vagy kialakítását;

- önrendelkező, személyiségi jogait 
gyakorló, kötelezettségeit vállaló, önál
ló életvitelre alkalmas személyiség ki
formálása.

Az elemi rehabilitáció 
potenciális kliensköre

Az elemi rehabilitációba bevonható 
személy - az 1998. évi XXVI. törvény 
alapján - az, aki érzékszervi fogyaté
kos, így különösen látásképességeit je 
lentős mértékben vagy egyáltalán nem 
birtokolja, illetőleg a kommunikációjá
ban számottevően korlátozott, és ez 
számára tartós hátrányt jelent a társa
dalmi életben való aktív részvétel so
rán.

A fentiekben megfogalmazott célnak 
alárendelve, illetve azzal összhangban
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alakultak ki azok a szolgáltatásformák, 
melyek egyénre szabottan képesek a 
szükségleteket a rehabilitációs tevé
kenység hatékonyságával összhangba 
hozni.

A Vakok Elemi Rehabilitációs Cso
portjánál az alábbi szolgáltatási for
mák valósulhatnak meg:

- bentlakásos szolgáltatás
- bejáró szolgáltatás
- ambuláns szolgáltatás
- otthontanítás, adaptációs otthonta

nítás

Az elemi rehabilitáció akkor tölti be 
küldetését, ha annak során kliensköz
pontú szolgáltatás valósul meg; mesz- 
szemenően figyelembe véve a szolgálta
tást igénybevevő személy aktuális fizi
kai, pszichés és családi helyzetét, sze
mélyes elképzeléseit és igényeit. A szol
gáltatás egészét alkotó különböző tevé
kenységek más-más módon elégítik ki 
az egyén szükségleteit.

A rehabilitációs szolgáltatás elemei:
- funkcionális látásvizsgálat és tré

ning, optikai eszközök használata
- tájékozódás és közlekedés
- mindennapi élet tevékenységei, élet

vitelt segítő eszközök használatának 
technikái

- aláírás, írás-olvasás optikai eszkö
zök segítségével

- a Braille- és Moon-írás és -olvasás 
alapjai

- számítógép-használat, informatikai 
alapismeretek, speciális szoftverek al

kalmazása
- szabadidős tevékenységek, mint pl. 

szövés, gyertyakészítés, gyöngyfűzés és 
gyöngyszövés, varrás, patchwork stb.

- pályaorientáció, foglalkozási reha
bilitáció

A kézműves tevékenységek 
helye az elemi 
rehabilitációban

Az adaptált varrógéphasználat, illet
ve a foltvarrás látássérült személyek 
számára történő módszertani kidolgo
zásának projektjét 2009 szeptemberé-✓
ben indítottuk el a Vakok Állami Inté
zetének Elemi Rehabilitációs Csoport
ján (VERCS) belül. A módszertani kí
sérletek megkezdését az a régi törekvé
sünk ösztönözte, hogy újabb lehetősé
geket kínáljunk a látássérült személyek 
számára a szabadidő eltöltéséhez, bő
vítve ezáltal az általunk eddig meg
ajánlott kézműves tevékenységek körét 
(szövés, gyöngyszövés, gyöngyfűzés, 
gyertyakészítés). Az egyszerű kézmű
ves technikák szervesen épülnek elemi 
rehabilitációs munkánkba és annak 
fontos kiegészítését adják, mivel

- az elemi rehabilitációs fejlesztés 
sokszor kimerítő, fegyelmet és teljes 
koncentrációt igénylő munka, melyet 
feloldhat a szabadon választható kéz
műves tevékenységek kötetlensége;

- lehetővé teszik a szabadidő aktív 
módon történő eltöltését mind a reha
bilitáció alatt, mind a rehabilitációt kö
vetően;

- kézzelfogható sikerélményt nyújta
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nak;
- a kikapcsolódás és feltöltődés forrá

sai lehetnek, különösen a bentlakó in
tenzív szolgáltatást igénybe vevők szá
mára, akik a megszokott környezetük
ből ideiglenesen kiszakítva, az intézeti 
környezetben sokszor nehezen találják 
meg az órák között és azok után ren
delkezésükre álló idő értelmes eltölté
sének lehetséges formáit;

- a közvetlen környezet elismerése az 
önbecsülés növekedését eredményezhe
ti;

- amennyiben korábban a kézimun
ka a kliens szabadidejének fontos ré
szét képezte, nem kell lemondania ked
velt időtöltéséről;

- a munkára történő felkészítés egyik 
lehetséges eszköze is lehet, mivel fej
leszti a problémamegoldó képességet, a 
munkafegyelmet és a manuális készsé
get.

Mindezek alapján a kézműves foglal
kozásaink amellett, hogy fontos részét 
képezik a szabadidős tevékenységek
nek, a rehabilitációs munkát is jótéko
nyan befolyásolják.

A munkában résztvevő kliensek kö
zül 3 fő rendelkezett előzetes tapaszta
latokkal a varrógép használatának te
rén, 11 fő egyáltalán nem használt ko
rábban varrógépet.

A módszertani munkában való rész
vétel felkéréssel és nem önkéntes je 
lentkezés alapján történt. A résztve
vőknek vállalniuk kellett a kreatív 
együttműködést, közös innovációt, a 
fejlesztésben való aktív részvételt, illet

ve azt, hogy a kezdeti időszakban a 
hangsúlyt elsősorban nem a produkti
vitásra, hanem a módszertani fejlesz
tésre, problémamegoldásra helyezzük. 
A résztvevők meghívásánál mérlegel
tük a kliens kézügyességét, tapintási ér
zékelésének finomságát, motivációját, 
illetve frusztráció tűrését.

Optimális munkafeltételek kialakítá
sa

Foglalkozások gyakorisága: heti 1 x 
2 óra

Helyszíne: VERCS társalgó, később 
kizárólag erre a célra kialakított külön 
szoba

Csoportlétszám: 3-4 fő, majd egyéni 
órák

Oktatók száma: 1 fő

A helyszín megválasztásánál figye
lembe vettük a szoba méretét és a meg
világítás lehetőségeit. Igyekeztünk a 
különböző munkafázisokat megfelelő
en elkülöníteni egymástól, illetve az 
egyes munkaterületeket az egyéni igé
nyekhez igazítva természetes vagy mes
terséges fénnyel megvilágítani. Szükség 
esetén a kliens látásának optimális ki
használását helyi megvilágítással, eset
leg az adott munkaterület leárnyékolá
sával megtámogatni.

Kezdetben nagycsoportos foglalko
zások keretén belül dolgoztunk. Eltérő 
látásteljesítménnyel rendelkező klien
seink munkamenete és teljesítménye 
között azonban jelentős különbségek 
mutatkoztak a kivitelezés módjában, a
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ráfordított idő, az önállóság és a vég
eredmény tekintetében. A szembetűnő 
különbségekből adódó kudarchelyze
tek elkerülése érdekében döntöttünk 
úgy, hogy külön csoportot hozunk létre 
a gyengénlátó és aliglátó résztvevők 
számára. Csoportképzéssel kapcsolatos 
tapasztalatainkat a következő táblázat
ban foglaljuk össze:

A fenti tapasztalatok alapján a var
rógéphasználat, illetve az alapvető var- 
rási technikák egyéni megtanítása után 
mérlegeljük a csoportok kialakításá
nak lehetőségét, mely függ a munkába 
aktuálisan bevont kliensek számától, az 
egyes kliensek varrásban elért önálló
sági fokától, együttműködési készsé
güktől, illetve a közös időpont egyezte
téstől.

Gépi varrás adaptációja, 
módszertani alapok

kidolgozása

A valódi foltvarró munkát a varró
géphasználat alapjainak adaptációja 
előzte meg. Gépi varrással kapcsolatos 
elsődleges nehézségeink, megoldandó 
feladataink a következők voltak:

- varrógéptű befűzése (a varrógéptű 
a hagyományos varrótűtől lényegesen 
eltér: a lyuk a tű hegyének közelében 
helyezkedik el, a tű rögzítve van a var
rógéphez, a befűzés iránya nem tetsző
leges, a cérnának minden esetben elöl
ről hátrafelé kell futnia, a tű és a mö
götte elhelyezkedő talpemelő kar kö
zött nagyon kevés a hely); alsó szál be

fűzése, felemelése (orsótokba történő 
befűzés, orsótok visszahelyezése);

- az anyag tű alá illesztése (a varrás 
kívánt kezdőpontja a tű alá essen);

- egyenes varrás (a varrás anyagszél
től való távolságának megtartása);

- varrásfunkciók beállítása;
- tűpozíció biztonságos megállapítá

sa.

A felmerülő nehézségek megoldására 
irányuló kísérletezésünk során egyre 
világosabbá vált, hogy a problémák át
hidalásához elengedhetetlen a varró
gép látássérült személyek igényeihez 
történő átalakítása, különböző segéd
eszközökkel való kiegészítése, melyek 
lehetővé teszik a vizuálisan kontrollált 
munkafolyamatok taktilis kiegészíté- 
sét/kiváltását.

A varrógép adaptációjánál a követ
kező szempontokat tartottuk szem előtt

- a varrógép akadálymentesítése le
gyen házilag kivitelezhető

- kis anyagi ráfordítással megoldható
- előállítása ne igényeljen speciális 

szaktudást
- egyéni igényekhez igazítható, szük

ség esetén cserélhető, változtatható
- a varrógép típusától függetlenül al

kalmazható
- vizuális és taktilis úton is használ

ható

Mivel a varrógép legtöbb része ta
pintással jól érzékelhető, kevés átalakí
tással megoldható, hogy a varrógép lá
tássérült személyek számára is hasz
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nálható legyen. Az adaptáció során 
csak a legszükségesebb módosításokat, 
jelöléseket alkalmaztuk. A kevésbé lát
ható vagy tapintható részeket domború 
textilfestékkel tettük érzékelhetővé, il
letve gyengénlátó, aliglátó használók 
számára élénk színű ragasztócsíkkal 
emeltük ki.

A varrógép jelölt részei
- öltésminta kiválasztó tárcsa (csak a 

leggyakrabban használt varrástípuso
kat jelöltük: egyenes varrás, cikk- 
cakköltés);

- öltéshossz beállító tárcsa (2 mm a 
legáltalánosabb öltéshossz, így kizáró
lag ezt jelöltük meg; ettől fölfelé és lefe
lé a tárcsa ütközése jelzi a végponto
kat);

- felső szál feszességét szabályozó 
gomb (gyárilag beállított közepes fe
szességnél jelölve; ha szükséges, a felső 
szál feszességét az alsó száléhoz viszo
nyítva lehet ettől eltérve beállítani);

- öltésszélesség beállító gomb;
- a tűtől balra vízszintes vonal jelzi, 

hogy az anyagot milyen magasságban 
kell a tű alá helyezni, hogy a varrás 
kezdőpontja az anyagszélhez kerüljön;

- a nyomótalp szélességéhez igazított 
hosszanti vonal segíti a varrás anyag
szélhez viszonyított egyenletes távolsá
gának megtartását.

Az akadálymentesített 
varrógép használata a

funkcionális látás 
szempontjából

A varrógép használatának módjá
ban a fenti 12 személynél a következő 
sajátosságok voltak megfigyelhetők

A gyengénlátó kliensek varrás köz
ben, illetve az előkészítő és utómunká
latok (varrásfunkciók beállítása, szál
befűzés, anyagszélek összeillesztése, 
egyes munkafázisok ellenőrzése, eldol- 
gozás) során egyaránt támaszkodnak a 
vizuális és taktilis percepcióra, míg 
aliglátás esetén a kliensek szemmel kö
vetik ugyan a munkájukat varrás köz
ben, de nem észlelik ha pontatlanok, ha 
az anyagok nem fedik egymást vagy ha 
a varrás anyagszéltől való egyenletes 
távolságától eltérnek.

Az előkészítés, ellenőrzés, eldolgozás 
szintén tapintás útján történik, funkci
onális látásukat elsősorban kontrasztos 
anyagok egymáshoz illesztésénél, ép 
vagy enyhe színlátási zavar esetén a fel- 
használásra kerülő anyagok színének 
kiválasztásában tudják használni.

Vak és aliglátó személyek között a gé
pi varrás módjában nem mutatkozott 
jelentős különbség.

Foltvarrás technikáira irá
nyuló módszertani kísérletek

A varrógép adaptációt és a gépi var
rás alapjainak betanítását követően a 
tradicionális foltvarrás technikai lehe
tőségein belül kezdtük meg a kísérleti
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munkát. Próbálkozásaink során arra 
törekedtünk, hogy találjunk a foltvar
ráson belül olyan eljárásokat, amelyek 
célcsoportunk számára is elérhetők, 
módszertanilag adaptálhatók, az elké
szült munkák megjelenésükben esztéti
kusak. Eredeti szándékunk az volt, 
hogy a foltvarrás hagyományos geo
metrikus motívumokra épülő techniká
it alakítjuk a látássérült személyek igé
nyeihez, lehetőségeihez.

Ezen bonyolult és nagy pontosságot 
igénylő varrástechnikák kapcsán azon
ban több olyan problémával is szembe
sültünk, melyek ellentmondtak mód
szertani szándékainknak, a munkakö
rülményeink nyújtotta feltételeknek, il
letve nem illeszkedtek a látássérült sze
mélyek által elsajátítható technikai le
hetőségekhez, mivel:

- kivitelezésük nagy gyakorlottságot 
igényel a varrógéphasználatban (klien
seink jelentős része nálunk sajátítja el 
a varrógéphasználat alapjait);

- a legegyszerűbb munkadarabok el
készítéséhez is nagy idő- és energiará
fordítás szükséges (a bevont kliensek 
egy részének a három hónapos bentla
kásos tanfolyami idő áll a rendelkezé
sére ahhoz, hogy az önálló élethez szük
séges rehabilitációs tevékenységek mel
lett elsajátítsa a varrógéphasználatot és 
a foltvarrást);

- ezek a technikák nagy pontosságot 
kívánnak (a kísérleti munkában részt 
vevő személyek az önállóságig nem ju 
tottak el, mert állandó külső kontrollt 
igényeltek);

- a kivitelezés sokszor kifejezetten a 
látás hiányából fakadó nehézségekbe 
ütközött, ami komoly frusztrációs hely
zeteket teremtett.

Gyengénlátó klienseinknél a techni
kák egy része működőképesnek bizo
nyult, bár az elkészült darabok megje
lenésükben nem vetekedhettek a látók 
által készített munkákkal. Az aliglátó, 
illetve vak klienseknél ezek elsajátítása 
és önálló kivitelezése jelentős nehézsé
gekbe ütközött, mivel többnyire nagy 
pontosságot, precizitást, vizuális kont
rollt igényeltek az alkotó részéről.

A munka előrehaladtával nyilvánva
lóvá vált, hogy a geometrikus techni
kák nem felelnek meg az általunk kitű
zött céloknak, nem teszik lehetővé a lá
tássérült személyek számára a teljes - 
azaz a szabást, varrást, eldolgozást je 
lentő - munkafolyamat terén az önálló
ságot. Tapasztalataink egyre inkább 
azt erősítették, hogy a hagyományos 
foltvarrás bonyolult és szigorú techni
kai elvárásaitól eltérő eljárást kell 
módszertanilag adaptálnunk, ami meg
felel az alábbi feltételeknek:

- egyszerű varrástechnikára épül;
- rövid gyakorlással könnyedén elsa

játítható;
- nem igényel aprólékos előkészüle

tet;
- a betanítást követően látó segítség 

nélkül önállóan alkalmazható;
- viszonylag gyors munkavégzést tesz 

lehetővé, a munkadarabok elkészítése 
nem igényel túlzott idő- és energiará
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fordítást;
- funkcionális látástól, előzetes isme

retektől, gyakorlottságtól függetlenül 
megtanulható;

- látássérült személyek számára is le
hetővé teszi az egyes munkafázisok el
lenőrzését.

Több hónapon át tartó kísérletező 
próbálkozás után szűkítettük le techni
kai repertoárunkat arra a mintázó el
járásra, mely véleményünk szerint 
megfelel a fent említett követelmények
nek, klienseink sikerrel tudták az elsa
játítást követően külső segítség nélkül 
is alkalmazni. Az általunk használt 
foltvarró eljárásnak az egyszerű var
rástechnikával előállítható mintakép
zés, az egyenes varráson belüli techni
kai lehetőségek és dekorációs variációk 
képezik az alapját.

A különböző csíkritmusok a varró
gép használatának elsajátítását követő
en a legkorábban alkalmazott mintá
ink, amelyeket az ezek felvágásával és 
újraillesztésével kialakított kockás va
riációk követnek. Ezután próbálko
zunk meg a bonyolultabb mintázatok
kal, blokkokkal, melyek szintén a négy
zet és a csík különböző variációiból 
épülnek fel. A mintaképzés legegysze
rűbb formája, ha az anyag saját patch- 
work hatású mintázatát kihasználva 
nagyobb felületekkel hozzuk létre az 
aprólékos, összetett megjelenést.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a 
látássérült résztvevők akkor tudnak a 
legeredményesebben dolgozni és minő

ségi darabokat előállítani, ha
- a varrás vonala nem ível;
- nem kell megszakítani a varrást egy 

adott ponton a két anyagszél között (a 
varrás egyik anyagszéltől a másikig 
tart);

- a varrás követi az anyag szélét, 
mely összefüggő vezetővonalat képez (a 
varrás vonala nem távolodik el az 
anyagszéltől, nem tart a munkadarab 
közepe felé, nem helyezkedik el az 
anyag közepén, pl. rátétminta);

- a szabásminta egyszerű, könnyen 
áttekinthető és egymásra merőleges 
egyenes vonalak alkotják.

Az adott eljárás előnye, hogy nem 
igényel nagy pontosságot, aprólékos 
mérést, viszonylag gyorsan látványos 
sikerekhez juttatja az alkotót, így a kli
ensek nagy örömüket lelik a munkában 
- mindemellett rendkívül variábilis, 
melyet igyekszünk minél jobban fel
használni, ragaszkodva az igényes kivi
telezéshez és esztétikus megjelenéshez. 
Az élj árásunk egyaránt alkalmas egy
szerű javítási munkák elvégzésére, il
letve dekoratív munkadarabok létre
hozására. Az eddigi résztvevők mind
egyike képes volt a technikát rövid idő 
alatt elsajátítani és önállóan alkalmaz
ni.

Eddigi munkáink egyszerű szabás
mintára épülő, viszonylag könnyen ösz- 
szeállítható darabok, illetve ruhajaví
tási munkák voltak

- vászontáskák különböző variációi,
- kisméretű kozmetikai táska,
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- terítő,
- edényalátét,
- párnahuzat,
- jelmez,
- ruhaátalakítás (nadrágszár levágá

sa, felvarrása).

A munkadarabok elkészítéséhez 
szükséges idő egyénenként eltér a kli
ensek kézügyességétől, előzetes ismere
teitől, gyakorlottságától, funkcionális 
látásától - a munkadarab bonyolultsá
gától függően. Az első munka elkészíté
séhez átlagosan három alkalom volt 
szükséges (egy-egy foglalkozás időtar
tama 90 perc). A ráfordított idő továb
bi gyakorlással természetesen csökken
het.

Foltvarrás munkamenete

A közös munkát minden kliensnél 
azonos módon készítjük elő

- az általunk alkalmazott foltvarrás- 
technikák bemutatása mintadarabok 
segítségével, az érdeklődés felkeltése, a 
tevékenység iránti motiváció kialakítá
sa;

- a foltvarráshoz szükséges eszközök, 
anyagok és azok minőségi jellemzőinek 
ismertetése.

Varrógép használatát megalapozó 
folyamatok

- a látásnevelő kollégákkal együtt
működve egyénenként a megfelelő 
megvilágítás, valamint szükség esetén 
kézimunka-nagyító kiválasztása;

- tűbefűző hagyományos módon tör

ténő használata, felső szál befűzése tű- 
befűzővel; csomókötés;

- cérna anyagból történő kifejtése se
gédeszköz nélkül;

- a varrógép részeinek és működésé
nek megismerése, jelölések, funkció
gombok, leggyakrabban használt prog
ramok, beállítások elsajátítása stb.;

- felső szál, alsó szál befűzése;
- automata tűbefűző használata;
- szálvágó használata;
- orsózás, orsócsere;
- anyag nyomótalp alá helyezése, 

anyagrögzítés;
- pedálhasználat, megfelelő nyoma

ték elsajátítása, sebesség rugalmas vál
toztatása (alsó végtagsérülésnél ezt 
jobb könyökkel gyakoroltatjuk; ha a 
varrógép rendelkezik automata pedál 
nélküli varrófunkcióval, akkor annak 
használatát is taníthatjuk);

- folyamatos anyagtovábbítás gya
korlása;

- anyag tű alá rögzítése vezetővona
lakhoz illeszkedve;

- egyenes varrás gyakorlása egyréte
gű anyagon;

- két anyag összevarrása (tű alá rög
zítés, egymáshoz illesztés, varrástávol
ság megtartása);

- elkészült varrás egyenletességének 
ellenőrzése;

- tűcsere;
- varrógép karbantartása.

Anyagválasztás

Mivel az anyagválasztás nagyban be
folyásolja a munka sikerességét, külön
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figyelmet fordítottunk a felhasználan
dó textíliák kiválasztására. Igyekez
tünk kitapasztalni, hogy mely tulajdon
ságokkal rendelkező anyagok felelnek 
meg a foltvarrás általunk alkalmazott 
technikájának, illetve milyen textilek
kel tudnak a látássérült személyek a 
legoptimálisabban dolgozni. Az anyag- 
választásnál figyelembe vettük a fonák
szín oldal megkülönböztetésének, az 
anyagok illesztésének, a széltől való 
varrástávolság megtartásának és a lát
hatóságnak a nehézségeit.

Varrógépválasztás 
és adaptáció

A munkához eltérő típusú háztartási 
varrógépeket használunk, így a klien
sek többféle varrógépet is megismer
hetnek, kipróbálhatnak. A gépi varrás 
alapjainak betanítását követően termé
szetesen az elsajátított ismereteket bár
milyen varrógéptípuson képesek alkal
mazni.

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, 
hogy a klienseink számára azok a var
rógépek teszik lehetővé leginkább az 
optimális munkavégzést, melyek az 
alábbi funkciókkal, tulajdonságokkal 
rendelkeznek:

- elektromos lábpedál
- rögzíthető automata tűbefűző
- szálvágó
- minél egyszerűbb szálbefűzési 

rendszer
- szabadkarúvá alakíthatóság

Saját varrógép vásárlása esetén segí
tünk az adott személy igényeihez legin
kább alkalmazkodó típus kiválasztásá
ban, illetve a megvásárolt vagy már 
meglévő varrógép egyéni adaptációjá
ban.

• •
Összegzés

A gépi varrás nagyban épül a "Min
dennapos tevékenységek" tantárgy so
rán elsajátított készségekre, ismeretek
re (tűbefűzés, kézi varrás, vasalás). A 
varrógéphasználattal kapcsolatos is
meretek, eljárások azonban később 
nem csupán hobbitevékenység formá
jában kerülhetnek felhasználásra, ha
nem a háztartási munkák során egy
szerűjavítások, átalakítások kapcsán is 
alkalmazhatók, így a varrógép haszná
lata beépülhet az egyén mindennapjai
ba.

A kísérleti időszak nem zárult le, fej
lesztési munkánk jelenleg az önálló 
szabás, mérés módszertani lehetőségei
re, illetve a varrógép változó igények
hez rugalmasan alkalmazkodó aka
dálymentesítésére irányul. Ennek el
érését további próbálkozásokon, minél 
több kliens bevonásán, valamint egy
szerű segédeszközök kidolgozásán ke
resztül látjuk megvalósíthatónak.

Gyógypedagógiai szemle, 
www.prae.hu

http://www.prae.hu
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Faluhét Somoskán

Velünk él a múlt
(2006. 08. 09-16.)

Kedves Olvasó!
Velünk él a múlt - avagy hagyomá

nyok nyomában haladtam közel 8 éve a 
nyár folyamán.

Kicsi koromtól fogva vonz a néprajz, 
az éneklés, és már második éve tanul
tam énekelni, amikor elhatároztam, ha 
egy mód van rá, kiutazok Kelet-Er- 
délybe, Csángóföldre, a moldvai ma
gyarokhoz a Kárpátokon túlra.

Hallottam ugyanis - főleg az egykori 
Kossuth Rádió műsoraiból - a határon 
túli magyarok identitáskereséséről, és 
arról, hogy évről-évre szerveznek tánc
táborokat, ahol a hazai lakosságnak 
engednek bepillantást a városi embe
rek számára talán furcsának tűnő szo
kásaikba, életvitelükbe.

Egykori tanárnőm segítségével vet
tem fel a kapcsolatot az illetékes utaz-

zz
tatási szervezettel. Ok elmondták, hogy 
egy busszal megy több csapat, várható
an majd egy napos útra kell készül
nünk, és kint tartózkodásunk alatt csa-

■x
ládoknál helyeznek el minket. Édes
anyám volt a kísérőm. Lázas készülő

désben teltek a napok a faluhét első 
napjáig.

Legalább harmincán gyülekeztünk a 
kijelölt helyen. Jórészt korábbi táboro- 
sokból állt a közönség nagy része, így 
igencsak kerestem a beszélgetési lehe
tőségeket a mielőbbi tájékozódás érde
kében. Felcsigázva, fáradtan, mindenre 
kíváncsian szálltunk le Somoska tele
pülésen, nagyon közel a Szeret folyó 
partjához.

Bő fél óra múlva Vira nénihez irányí
tottak édesanyámmal együtt, ő adott 
nekünk egy hétre szállást. Magányos 
özvegyasszony volt, kendős, szoknyás, 
kötényes, vidám néni. Csak később tu
datosult bennem, hogy igyekeztek kivá
logatni falvanként a nehezebb helyzet
ben élő, egyedül álló, vagy sok gyerekes 
családokat, akiket így a magyarföldi 
vendégek anyagilag támogathattak. Az 
általunk kifizetett alapdíjat ki-ki meg- 
toldhatta kedve szerint használati tár
gyakkal, kozmetikai cikkekkel, vagy 
amire éppen szükség lehetett.

Első nap ismerkedtünk. A falusi mű
velődési házban tartottak minden
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programot: énektanulás az idős nénék 
vezetésével, koboz-furulya tanítás helyi 
zenészek közreműködésével, moldvai 
táncok oktatása hangszeres kísérettel, 
valamint némelykor a vállalkozó kedvű 
asszonyok bégyűltek a külön terembe, 
ahol a régi életről, szokásokról, hagyo
mányokról kérdezhettük őket.

Az ott töltött idő alatt egyszer sem 
éreztették a vakságomat, ugyanúgy 
mutatták a tánclépéseket a lelkes taní
tók, s a tábor tagjai is. Az énekekből, 
amiket hallás után tanultunk, sokat is
mertem. Nagyon megható volt szá
momra az élő moldvai csángó táj szólás, 
ahogy énekeltek, s a tudat, hogy nem 
kazettáról, vagy CD-lemezről hallgat
hatom a népzenét.

Szabályos táplálékot jelentett ez az 
egy hét kint tartózkodás; mintha visz- 
szarepültem volna legalább 300 évet az 
időben.

Ez a sok szellemi telítődés kompen
zálta az erőszakos elrománosítást, a 
komforthiányt. A faluban egyetlen ház
ban volt csak vezetékes víz, mindenhol 
az udvaron volt az illemhely, sőt több
ségében szabad tűzhelyeken készültek 
el a főtt, archaikus ételek. Azokba ko
vászt kevertek, így az ennivalóknak sa
játságos ízük volt, s ez - meglepő mó
don - az utolsó este feltálalt töltikében 
(káposztával töltött szőlőlevél) érvé

nyesült leginkább. Azon az estén az 
összes asszony kiment a falu közepére, 
egybe gyűlt az egész tábor, s közösen 
sütöttük a diós kalácsot. Ezt szánták 
búcsúvacsorának, melyet azonban kö
vetett a számomra egyik legizgalma
sabb élmény: felöltözhettem helyi nép
viseletbe. Kaptam fatát, szép hímzett 
inget, rá katrincát, az élénk, színes 
gyapjú szoknyát, amit a bernyec (vé
kony öv) kötött át. A hajamat befonták 
gicába, ami olyan szoros koszorú, hogy 
régen az asszony egy hétig nem bontot
ta ki frizuráját, mivel a hajviselet kellő
en tartósnak bizonyult. Végül felkerült 
a kerpa kendő, s már mehettem is a 
hajnalig tartó táncházba.

Vásárosok is jöttek a szomszédos vá
rosból. A páromnak vettem egy keszke
nőt, amit régen a legény tűzött az övé
be, tudatva a közösséggel, hogy szere
tője van már.

Túlzás nélkül állíthatom, boldog szi
getnek találtam a helyet, sehol nem el
veszett nép a csángó nép. A nevük is 
mondja: csángnak fel-alá, de megőriz
ték az ősi csobánok, pakulárok szoká
sait, amiből táplálkozhat a mai ember, 
s akinek fontos, ápolja továbbra is a 
hagyományokat. Mert büszkék lehe
tünk rájuk!

SteffekAdél, 2014. 04. 08.


