
A gyergyószentmiklósi Benedek-kúria az 
elmúlt évtizedekben valóságos néprajzi köz-
ponttá alakult, köszönhetően a számos ese-
ménynek, tanfolyamnak, időszakos és állandó 
kiállításnak, amelyek itt zajlottak az Etnogra-
phia Gyergyoiensis alapítvány szervezésében. 

A Gránátalma Egyesület 2003-ban alakult 
ay alap]tvţnz etnogrţfiai tevékenységének ta-
laján, jól meghatározott céllal: az úrihímzések 
technikáját gyűjteni és el is készíteni. A két 
civil szervezet az évek során szorosan együtt-
működött annak érdekében, hogy az őseink-
től örökölt kultúra és hagyomány továbbadá-
sának fontosságát hangsúlyossá tegyék. 

A két szervezet hagyományos értékek meg-
őrzésére irányuló különös gondja tanfolya-
mok útra indításában öltött testet, melyek a 
gyermekektől a felnőttekig minden korosz-
tály számára lehetőséget kínálnak arra, hogy 
szőttesekről, öltéstechnikákról, anyagokról, 

hagyományos motívumokról szerezzenek be-
ható ismereteket, mindezt nem csupán helyi, 
de regionális szinten is. 

Idei évben a tanítványok már harmadéve-
sekként vesznek részt a képzéseken. Ugyan-
akkor az egykori öltéstechnikák iránt érdeklő-
dő új jelentkezők számára is évfolyam indul, 
hogy elsajátíthassák azokat az ismereteket, 
amelyek még az egykori, mindent saját kezű-
leg varró háziasszonyok tudására alapoznak. 

A tanfolyam méltó helyszínéül, optimális 
környezetként sok esetben a népművészeti al-
kotóházként működő, közel kétszáz éves kúria 
szolgál, ahol Kisné Portik Irén néprajzkutató 
munkájának eredményeképp egy helyen ta-
lálhatóak összegyűjtve és szakmai elemzéssel 
ellátva nemcsak hagyományos textíliák, de az 
akkoriban használt néprajzi motívumok is. 

A B kategóriás műemlékként nyilvántartott 
épület azonban az évszázadok során igencsak 
rossz állapotba került, leginkább az esővíz 
okozta állandó nedvesség miatt. Így a fage-
rendák, a téglafalak, a lábazati falak, a tetőzet 
és a padlástér is megrongálódott, emellett 
számos esetben improvizált beltéri javítások 
történtek, hogy habár a források nem elegen-
dőek, de meghosszabbodjék a műemlék élet-
tartama. 

„A gyergyószentmiklósi Benedek-kúria megőrzése  
és revitalizációja”

– A hagyományos, 
kulturális értékek 
megőrzése és ápolása – 



Az idei évben elindított projekt elsősorban a 
kúria szakszerű megőrzését és revitalizálását 
célozza. 

A kivitelezés során Gyergyószentmiklós 
önkormányzata, kezdeményezői és kegyben 
kedvezményezett minőségében, partnerség-
ben az Etnographia Gyergyoiensis Alapítvány-
nyal a közösség minél tágabb körű bevonását 

is megcélozza, hogy ezáltal az épített örökség 
szakszerű megőrzésébe bepillantást enged-
jen.  

Az épület üresen áll, készen a munkálatok 
elkezdésére, így július hónap utolsó napja-
iban ennek udvara szolgált helyszínéül az 
Ügyes kezű asszonyok találkozója elnevezésű 
eseménynek. 

Ez alkalommal a Hargita Megyei Művésze-
ti Népiskola hallgatói a Gránátalma Egyesület 
tagjaival találkoztak, tapasztalatot cseréltek az 
elsajátított hagyományos öltéstechnikákról, 
motívumokról, bemutatásra kerültek az elké-
szült munkák is. Az eseményen a Gyergyói-me-
dence ügyes kezű asszonyai találkoztak Alfalu-
ból, Remetéről és Gyergyószentmiklósról. 

Kisné Portik Irén néprajzkutató, az esemény 
házigazdájaként a különböző technikákkal 
változatos anyagokra elkészített motívumok 

összefonódásáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy 
a hagyományos motívumrendszer jelentéstöl-
tete változatlan marad, függetlenül attól, hogy 
lenvászonra, avagy ezüst és arany skófiummal 
selyemre hímezik. 

Az udvaron az egyesület asszonyai által varrt 
takarók, illetve a népiskola elsőéves hallgatói 
által, több mint ötven különböző öltéstechni-

kával készített terítő is kiállításra került.
Ugyanakkor bemutatásra került a kúria épü-

lete, valamint a teljes mértékben izlandi, liech-
tensteini és norvég alapokból megvalósuló 
projekt is.



Az esemény korosztálytól függetlenül min-
denki számára nyitott volt. Hála Istennek so-
kan kóstoltak bele a környék néprajzi öröksé-
gébe ez alkalommal a legkisebbektől a koro-
sabbakig. 

Az esemény nem titkolt célja volt, hogy 
ezeknek a technikáknak az eltanulására azok 
is kedvet kapjanak, akik mindeddig nem érez-
tek elegendő bátorságot, hogy csatlakozza-
nak a tanoncokhoz.

Az esemény házigazdája abbéli reményét 
fejezte ki, hogy a találkozón résztvevő érdek-
lődők sorából többen is jelentkeznek majd a 
szeptemberben induló népiskolai varrótago-
zat elsőves évfolyamába. 

A munkálatok ideje alatt további esemé-
nyekre számíthatnak az érdeklődők. A műem-
lék látogatókat vár majd nyílt napok, valamint 
vezetett látogatások alkalmával is. Legyen ré-
szese Ön is a Benedek-kúria újjászületésének. 

Részletekért kövesse híreinket.
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A projekt a PA16/RO12 „A kulturális és természeti örökség megőrzése és revitalizációja” keretprogram, 
Kis értékű támogatások 2009-2014 keretében valósul meg.


