
a hargita népe heti kulturális melléklete

[A háromosztatú ház – 8. oldal] n [Én nagy vigasságos örömet hirdetek – 9. oldal] 

a műhely oldalakat 
támogatja:

– Mit jelent a hímzés a népi, polgári, illetve úri ruházato-
kon, használati tárgyakon?

– A pályán eltöltött évtizedek során meg kellett győ-
ződnöm, hogy a népi kultúrában olyan, hogy dísz, nincs. 
Mindennek – legyen az egy csík a szőnyegben, egy hullá-
mos vonal a hímzett tojáson vagy mintás betűzés az ing-
vállon – jelentése van. Hogy ezek időközben kiürültek 
jelentéstartamuk tól, a kutató ember dísznek tekintette és 
nevezte, ez a kései kutatás szemléletének a hibája. Nem 
azért hímeztek a vászonra, mert nem tetszett annak egy-
színűsége, hanem azért, mert fontosnak tartották a ter-
mékenységvarázsló, óvó, védő, rontást távoltartó erejű 
jelképek megjelenítését. Ezen elfelejtett üzenetek jelennek 
meg a népi és úri eszközökön, ruházaton is. Szinte hihetet-
len, de a székely kapun is megtaláljuk azokat az elemeket, 
amelyeket a ruhákon. Ugyanaz, csak másként fogalmazó-
dik meg fába faragva, kendervásznon gyapjúszállal, illet-
ve selyembatiszt anyagon skófiummal hímezve. 

– Honnan ered Kisné Portik Irén érdeklődése a varrotta-
sok, hímzések iránt?

– Négyéves koromban varrtam első kézimunkámat, 
most is őrzöm. Azóta szabadidőmben nagy örömmel lelki 
megnyugvást adó tevékenységként veszem elő. Kézműves 
környezetben nőttem fel, anyai nagyanyámtól tanultam 
nagyon sok öltéstechnikát, a könyvekben ma fellelhető 
öltéseket egytől egyig ismerem. Több társadalmi réteg 
egyesül a mi családunkban, és nagyanyám abban a polgári 
szemléletben, miszerint egy valamirevaló nőszemély sosem 
lógathatja a két kezét, szabadidejében kézimunkázni kell, 
megkedveltette velem a varrást. 

– A varrottasok iránti ragaszkodás átterjedt az úri hím-
zésekre is, és ebből született a Gránátalma Hímzőkör…

– Nagyon sok olyan hölgyismerősöm volt, aki sze-
retett volna varrókörben részt venni. És ha olyan asszo-
nyok szólítanak meg, akik szívesen varrnának, akkor ezt 
nem szabad apró-cseprő, múlandó dolgokra elpazarol-
ni. Akkoriban, immár öt esztendeje, a gyergyószárhegyi 
Lázár-kastélyban működő kulturális intézmény munka-
társa voltam, s lévén, hogy ez Európa legkeletibb rene-
szánsz műemléke, arra gondoltam, ildomos lenne egy 
olyan szobabelsőt létrehozni, amely a reneszánsz világ 
hangulatát, vonalvezetését, legszívesebben használt jel-
képeit idézi meg. Úri hímzésekről szóló gyűjteménye-
ket tanulmányoztam, egyházaknál kutattam régi oltár-
terítők, úrasztali abroszok után. Olyan úrihímzés-relik-

viákat találtam, amelyek rengeteg meglepetést, a kutató 
embernek jóérzést és a feltételezéseim alátámasztását 
hozták. Küküllőmentén nemrég találtam olyan abroszt, 
amelynek rokonítható mása Felvidéken került elő. 
Ezeknek a mintáknak a vándorlása, váratlan előfordu-
lása távoli helyeken mindenképpen a Kárpát-medencei 
hímzőkultúra egységességéről tanúskodik. Tehát adva 
lévén ez a két tényező, arra gondoltam, hasonmás ké-
zimunkák elkészítése a mi feladatunk. Az első nagyobb 
darab Lorántffy Zsuzsanna abrosza volt; az eredeti 12 
éven át készült, mi, a tizenhat varróasszonnyal együtt 
három év alatt fejeztük be. Aztán még számos hasonmás 
munkát hímeztünk, ma már ezek száma hatvan fölötti.

– Milyen gyakorisággal találkoztak, hímeztek a varró-
asszonyok?

– Évente egy, de ha az anyagi keretek engedték, két 
hímzőtábort tartottunk. A Gránátalma Hímzőkör átlag-
életkora 67-68 év. Nem lehet hosszú táborokat szervezni 
számukra, a tíznaposak az ideálisak, amelyekbe beleesik 
egy vasárnap, ilyenkor kirándulást szervezünk olyan he-
lyekre, ahol úri hímzés tekinthető meg. Most tervezünk 
egy kirándulást Fogarasba, ahol Bethlen Kata úrasztali 
terítővé alakított lakodalmi fátyla tekinthető meg. Külön-
ben a táborokban van alkalom új kézimunkák elkezdésére, 
az asszonyok pedig otthon folytatták a hímzést, és a havi 
rendszerességgel tartott találkozók alkalmával megbeszél-
tük a felmerült kérdéseket. Nagyon szaporátlan munka az 
úri hímzés; az anyag vékonysága, a hímzőszál finomsága, 
a skófiumok nehézkes használata türelemre, alaposságra, 
óvatosságra kényszeríti a varróasszonyokat. 

folytatás a 10. oldalon

Kisné Portik Irén a szerző felvételei

A hímzés nem díszítés – mondja Kisné 
Portik Irén néprajzkutató, aki tucatnyi 
asszonysággal immár öt éve dolgozik 
hasonmás kézimunkák elkészítésén.  

A Gránátalma hímzőcsapat munkáiból 
reneszánsz szobabelső kialakítását  

tervezi, emellett a Gránátalma rügyeinek 
biztosítására fordítja figyelmét –  

derül ki a Balázs Katalin által készített 
beszélgetésből.

Skófiummal 
hímzett tervek


